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IV konferencja ZKJ W Hiroszimie odsłonięto pomnik
zakończyła obrady
Przyjęciem sprawozdania 

Prezydium ZKJ, zaakcepto 
waniem uchwały oraz wy
stosowaniem listu do prze
wodniczącego ZKJ. J. Broz 
Tłto, w piątek wieczorem 
zakończyła w Belgradzie 
obrady IV konferencja 
Związku Komunistów Ju
gosławii.

W toku dwudniowych 
obrad głos zabrało 58 de
legatów 1 gości konferen
cji. Uczestniczyło w niej 
ponad 360 delegatów.

(PAP) Rok XXIX, nr 113 (8962) Gdańsk, niedziela 13 i poniedziałek 14 maja 1973 r. Cena 1 zł

ku czci ofiar Oświęcimia
12 bm. w Hiroszimie w obecności ambasadora PRL, 

Zdzisława Regulskiego, nastąpiło odsłonięcie pomnika, 
w którym wmurowana jest urna z prochami ofiar 
Oświęcimia W tej podniosłej uroczystości wzięli 
udział: burmistrz Hiroszimy, Yamada, członkowie ra
dy miejskiej, działacze bardzo aktywnego na tym te
renie Towarzystwa Hiroszima — Oświęcim oraz 
przedstawiciele duchowieństwa różnych wyznań. Pom
nik został ufundowany przez społeczeństwo Hiroszi
my, miasta, które — jak powiedział w swym przemó
wieniu ambasador Regulski — na zawsze pozostanie 
symbolem ludzkiej tragedii.

Związki Hiroszimy z Oświęcimiem datują się od 
dawna, a w ubiegłym roku wielkim wydarzeniem by
ła wystawa zorganizowana tu staraniem muzeum w 
Oświęcimiu. (PAP)

Echa „wojny dorszowej“

Wczoraj Leonid Breżniew
zakończył wizytę w PRL

ło-czerwonymi. Widnieją 
portrety Lenina. Napis na 
budynku dworca lotniczego 
głosi: „Polska Ludowa —■ 
nie złomny m s o< j usz n ik i em 
wielkiego Kraju Rad”, 
„Niech żyje KPZR — par
tia budowniczych komuni
zmu, zwycięsko realizują-

XVIII MTK - otwarte

Warszawa światową
Jak co roku w maju, Dorobek polskiego ru* rzy, ludzi tworzących książ 

Warszawa stała się znów chu wydawniczego repre-
światową stolicą książki, zentuje 54 
12 bm. w Pałacu Kultury XVIII MTK, 
i Nauki rozpoczęły się

wystawców, 
odbywające 

się w Roku Nauki Pol-
XVIII Międzynarodowe skiej, nabierają specjalne- 
Targi Książki. go znaczenia jako forum

Obecne są na nich naj- propagujące dorobek pol

ki i udostępniających je 
czytelnikom.

Otwarcia targów doko
nał minister kultury i sztu 
ki — Stanisław Wroński. 
W swym wystąpieniu 
stwierdził on m. in., że po-

aawnicze z zo Äidjuw «w ndjcemuejMjriw - wiekszvch
ku kontynentów. Na czte* publikacjami naukowymi C, , . ..,ęn_
rech kondygnacjach Pała- zagraniczni wydawcy będą n ■ { 'łUj
cu Kultury i Nauki, w 265 mogli zapoznać się na spec
stoiskach prezentuje swój jąłnej wystawie zorganizo- - . - w
dorobek przeszło 1 500 ofi- wanej przez Polską Akade- 11 realizacji oroera-

nakładach, traktowana jes
w naszym kraju jako jed 
no z programowych zadań

Leonid Breżniew przed wejściem do samolotu żegna się z gościnną War
szawą. CAF—Matuszewski—Telefoto

Dobiegła końca krótka, 
ale owocna, przyjaciel
ska wizyta, jaką sekre
tarz generalny KC 
KPZR — Leonid Breż
niew złożył w naszym 
kraju na zaproszenie 
Komitetu Centralnego 
PZPR, Rady Państwa i 
Rady Ministrów PRL.

Wizyta stała się do
niosłym krokiem w dal
szym umocnieniu brater

skieh stosunków — so
juszu, przyjaźni i współ
pracy między obu kra
jami, była podkreśle
niem ideowej wspólnoty 
łączącej PZPR i KPZR. 
Przeprowadzone rozmo
wy raz jeszcze dowiod
ły pełnej jedności po
glądów i polityki łączą
cej obie partie i oba 
kraje.

_ j T5 a ta vn. nia sekretarza generalnegoSprawozdawcy PAP re- KC KPZR uczestniczą
lacjonują: oodzinach członkowie i zastępcy człon

12 . b.m’ -w °“ ków Biura Politycznego, 
przedpołudniowych War- członkowie sekretariatu 
szawa zegnała sekretarza pzpr oraz członkowie
generalnego KC KPZR. Prezydium Rządu.

Na trasie przejazdu od Rozbrzmiewają dźwięki 
bram Pałacu Wilanowskie- radzieckiego i
go - warszawskiej rezy- pJjskiega Leonid Breż- 
dencji Leonida Breżniew njew w towarzystwie Ed-
“* por?U war da Gierka odbiera ra-
8° Okęcie towarzy y} p0rt dowódcy kompanii 
przywódcy radzieckiemu konorowej WP, złożonej 
serdeczne owacje tysięcy żołnierzy trzech rodza-

ł^ują” poważniejsze firmy wy- skiej myśli twórczej. Z ■ - _
ca idee Lenina” ■ s^owa j dawn^iCZe z 23 krajów kil- najcenniejszymi naszymi Polaryzacja ą ^ ^
te, po rosyjsku i polsku, ’ • • .................
wypisane są na transpa
rentach.

Na pożegnanie przybyły 
delegacje warszawskich 
załóg fabrycznych, organi
zacji politycznych i społe
cznych, mieszkańców sto
licy. Jest dużo młodzieży 
W rękach warszawiaków 
— portrety przywódców 
KPZR.

Wraz z Leonidem Breż
niewem przyjechał na lot
nisko Edward Gierek.
Przybyli również prze
wodniczący Rady Państwa 
Henryk Jabłoński i pre
zes Rady Ministrów Piotr 
Jaroszewicz.

W uroczystości pożegna-

cyn edytorskich, które mię Nauk. 
przywiozły do Warszawy 
blisko 100 tys. książek z 
różnych dziedzin. Trady
cyjnie podstawą ekspozy- 

1 cji jest literatura tecnnicz- 
! na i naukowa, torująca 
| drogę postępowi, obrazu- 
i jąea stały rozwój 

ludzkiej.

Podziękc
za gościnne

n 16I 9 B mgß

Wyrażam głęboką wdzięczność załogom pracowni 
czym, organizacjom partyjnym, państwowym, społecz 
nym i młodzieżowym, obywatelom Warszawy i całe 
Polski - za serdeczne i gorące przyjęcie, za priekaza 
ne nam, narodowi radzieckiemu i Komunistycznej Par 
tij Związku Radzieckiego pozdrowienia, gorące życzę 
nia pomyślności i za zaproszenia do odwiedzenia róż 
nydi miast, wsi i przedsiębiorstw bratniej Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej.

Krótki pobyt w waszym przepięknym kraju - Drodzy 
Przyjaciele — uniemożliwia mi tym razem skorzystanie 
t licznych zaproszeń, które nadeszły pod naszym adre
sem.

Życzę ludziom pracy Polski nowych, wielkich sukcesów 
I osiągnięć w budownictwie socjalistycznym, w rozwoju 
gospodarki narodowej, kultury i nauki, w podniesieniu 
dobrobytu.

Życzę wszystkim polskim przyjaciołom zdrowia, szczęś
cia i pomyślności w życiu osobistym.

Niech umacnia się i rozkwita niezłomna przyjaźń mię
dzy narodami naszych krajów.

L. Breżniew

mieszkańców stolicy Polski 
Podobnie jak w piątek, 
podczas powitania radziec
kiego gościa, tak i w sobo
tę — na ulice miasta wysz
ły tłumy mieszkańców.

POŻEGNANIE 
NA LOTNISKU

z żołnierzy trzech rodzą 
jów wojsk. Przechodzi 
przed frontem kompanii, 
pozdrawia żołnierzy.

W pożegnaniu bierze u- 
dział korpus dyplomatycz-

wyniku realizacji progra
mu ruchu wydawniczego 

Uroczystość otwarcia oraz przemysłu póligrficz 
XVIII MTK zgromadziła nego, w okresie najbliż-
w Sali Kongresowej PKiN .trzech lat powinij»

... nastąpić 50-procentowy 
w Warszawie przedstawi- wzrost rfakładów książę
cieli życia kulturalnego z w porównaniu z r. 1972. 

myśli Polski i zagranicy — pisa- XVIII MTK trwać będą 
rzy, wydawców i księga- do 20 bm. (PAP)

Islandczycy ostrzegają
Brytyjczyków przed połowami

Część prasy islandzkiej wywiera nacisk na rząd 
Reykjaviku, by aresztował każdy trawler brytyjski 
lub zachodnioniemiecki, który znajdzie się wewnątrz 
50-milowej strefy wód terytorialnych oraz wzywa do 
„odporności psychicznej” wobec gróźb rządu bry
tyjskiego wysłania w ten rejon floty wojennej w 
odwecie za aresztowania”. Taki krok brytyjski spo
wodowałby jedynie eskalację wojny dorszowej” —t 
pisze organ resortu rybołówstwa.

Również dziennik „Timinn” zbliżony do premiera 
Olafura Johannessona, reprezentujący zazwyczaj 
umiarkowane poglądy, stwierdza, że islandzkie staf- 
ki ochrony wybrzeża powinny być w każdej chwili 
gotowe do dokonania aresztowań. Statki islandzkie 
mają być odpowiednio przygotowane do tych akcji.

* * *

Rzecznik brytyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych 
oświadczył, że W. Brytania złoży protest u władz islandz
kich w związku z oddaniem w sobotę strzałów ostrzegaw
czych do dwóch statków angielskich przez islandzkie łodzie 
patrolowe. (PAP)

Stocznia Gdańska im. Lenina
w przededniu wielkiej rozbudowy

W październiku przy- jewództwa — generalnej kacji i ośrodka wyposa- 
Szłego roku w Stoczni modernizacji i rekonstruk- żenią, zakończone zostaną
Gdańskiej im. Lenina po 
łożona zostanie stępka pod 
pierwszy z dużej serii stat

cji Stoczni Gdańskiej. do roku 1977.
Sprawa właściwej orga

nizacji i tempa

Częściowe zniesienie 
stanu wyjątkowego w Argentynie

W piątek wieczorem rząd argentyński zniósł w dwóch 
prowincjach: Mendoza i Tucuman stan wyjątkowy, 
który został ogłoszony przed 2 tygodniami w związ
ku z zamordowaniem przez partyzantów emeryto
wanego kontradmirała marynarki Hermesa Quijady.

Mimo iż stan wyjątkowy obowiązuje jeszcze w 
dwóch prowincjach i w Buenos Aires, to ostatnie po
sunięcie rządu gen. Lanusse oznacza — zdaniem ob- 
sewatorów politycznych — że zamierza on dotrzymać 
swego słowa i przekaże 25 maja br. władzę prezy- 
dentowi-elektowi, Hectorowi Camporze. (PAP)

”,— - nizacji i tempa prac nakow typu Ro-Ro — nowo- przyszlej budowie jest 
czesny i skomplikowany w przedrniotem szczególnej 
budowie drobnicowiec nr , . . -
nośności 17,5 tys. DWf. nizacji partyjnej. Wczoraj 
Dotychczas Stocznia Gdan siedzibie KW PZPR od-

troski wojewódzkiej orga-

ska nie budowała tak du- byj0 g-^ z udziałem I se 
żych jednostek, stąd tez .* , KW Tadeuszi

w siedzibie KW PZPR öd
em I se-
Tadeuszadział korpus dyplomatycz- obecnie musi myśleć o “e.tarza7 amhflcflHnrpm ZSRR } ooecme musi mysuA. u spotkanie kierow-StyanfsłaawemSapR—1Z \ no" *ftwa f.toczni T h^tw

— —— przybyli członkowie araba- | wychy zadańą Dobiegają któTym ^^powierzonf'zost'a-
Uroczystość pożegnalna ?adfa Generalnego 6 KC ną zadania związane z pr<„ , , „ . . , tarza generalnegoodbyła się na lotnisku KPZR który z Polski u

Okęcie, udekorowanym ’
flagami czerwonymi i bia- 9 Dokończenie na str. 2

łożeniami techniczno-eko 
nomicznymi kolejnej wiel- 

j kiej inwestycji naszego wo

W Libanie zapanował wzgifdny spokój
ale nadal liczne przeszkody 

utrudniajq proces normalizacji
W Libanie zasadniczo ny zaatakował punkt kon- Z punktu widzenia Pa 

panuje spokój. Jedynie w trolny w Sza dra ©strzeli- lestyńczyków najważniej- 
północnej części kraju do- wując go rakietami oraz ... • - -
szło w sobotę do strzela- z moździerzy i broni ma
ńmy. Jak podaje komuni- szynowej”.
kat dowództwa libańskie
go, „znaczny oddział zbroj-

^999991

Z
AWÓD to jeden z piękniejszych, ale szczególnie trudny; 
łączący w sobie wzniosłe elementy humanizmu i ciężkiej pracy 
fizycznej, wymagajqcej niekiedy atletycznej kondycji. Sfemini
zowany prawie w 100-procentach, a jednocześnie swym orga
nizacyjnym charakterem wykluczajqcy stosowanie wszelkich 

udogodnień, jakie czynimy, lub zamierzamy czynić kobiecie pracującej. 
Wymagający niemal posłanniczych postaw, a jednocześnie w konkret
nych układach uniemożliwiający wszelki bliższy, osobisty kontakt z 
człowiekiem, któremu służy. Zawód stojący bardzo wysoko w społe
cznej hierarchii, a jednocześnie (lub może właśnie: dlatego) tak suro
wo, a niekiedy i niesprawiedliwie oceniany, niedoceniany; w sferze 
słów wynoszony na wyżyny, w sferze działania — pełen nawarstwionych 
zaniedbań, zaszłości minionych lat, za które dziś płacimy... kryzysem.

Mowa - jak się nie trudno domyślić - o zawodzie pielęgniarskim, 
o którym dziś dużo się mówi. Z dwóch przyczyn: dostrzegamy pilną 
potrzebę nadrobienia grzechów, wielu zaniechań w przeszłości oraz 
potrzebę wyjścia z impasu, w jakim w tym kontekście znajduje się spo
łeczna służba zdrowia.

Przysłuchiwałam się uważnie rozmowom grona osób najbardziej 
kompetentnych. Było to posiedzenie poszerzonej komisji zdrowia, po
święcone problemom „zabezpieczenia średniego personelu medycz- 
nego”.

Odbyłam wiele rozmów z osobami, których opinie w tej kwestii 
uznać trzeba za autorytatywne. Chcąc również zapoznać się z sądami 
i opiniami samych zainteresowanych — uczestniczyłam w rozmowach 
z gronem pielęgniarek zamkniętej służby zdrowia, reprezentujących 
wszystkie szczeble zawodowej drabiny: od przełożonej Państwowego 
Szpitala Klinicznego, poprzez przełożone kliniki, oddziału, po pielęg
niarkę tzw. odcinkową. Uzyskane tą drogą materiały można chyba 
uznać za w pełni reprezentatywne. 9 Dalszy ciąg na str. 3

szą jednak sprawą jest u- 
zyskanie zgody Libanu na 
dalszą działalność na jego 

Jednocześnie jednak no terenie. Dlatego też doma
luje się oznaki normaliza- . „
cji. Znów jest czynny port się oni Przed przy
lotniczy w Bejrucie, a ko- stąpieniem do rokowań 
respondent PAP, Krzysz- spełnienia określonych po- 
tof Wojna pisze z Kairu, stulatów: zniesienia stanu
wzglUfsplsi -^weSÓ wyjątkowego odwolama 
w życie porozumienie, na dekretów wojskowych, wy- 
podstawie którego utwo- cofania armii do koszar i 
rzono wspólne komisje, utworzenia rządu jedności 
złożone z przedstawicieli narodowej_ 
armii i partyzantów. Ko
misje te mają nadzorować 
proces normalizacji. Ten 
pierwśzj krok powinien 
być początkiem trwałego 
rozwiązania, ale na drodze 
do całkowitego spokoju w 
Libanie stoi jeszcze wiele 
przeszkód. Jeden z punk
tów porozumienia mówi 
np., że siły obu stron mu-

ną zadania związane z pro 
gramem rozbudowy stocz
ni. W spotkaniu uczestni
czyli m. in. dyrektor tech- 
““ny ZfO Miewslaw 
Tokarz, dyrektor naczel
ny Stoczni Gdańskiej Sta
nisław Żaczek i dyrek
tor techniczny Klemens 
Gniech.

W dniu jutrzejszym na
stąpi oficjalne podpisanie 
umowy między Stocznią 
Gdańską a generalnym 
wykonawcą inwestycji — 
Gdańskim Przedsiębior
stwem Budownictwa Prze 
myślowego oraz podwyko
nawcami.

wane poprzednio pozycje. 
Palestyńczycy twierdzą, że 
armia libańska nie ma jed 
nak wcale zamiaru wracać 
do koszar.

Przedstawiciele TRRRWP 
na audiencji u papieża

Papież Paweł VI w

I sobotę przyjął po raz 
pierwszy na audiencji 
prywatnej przedstawi- 

® cieli TRRRWP mini- 
S stra stanu Nguyen an 
H Hieu i jego doradcę Le 
= Van Loc. (PAP)

Jeszcze w tym roku na 
terenie stoczni rozpoczną 
prace brygady generalne
go wykonawcy, a także 
„Hydrobudowy” i „Mosto
stalu”. Łączna wartość te
gorocznych prac wyniesie 
30 min złotych. W ten spo 
sób zapoczątkowana zosta
nie realizacja wielozada
niowego programu rozbu
dowy Stoczni Gdańskiej, 
na który przeznaczono 
kwotę 7 mld zł. Pierwsze 
zadanie, w ramach które
go mieści się m. in. po
większenie istniejących o- 
raz budowa nowej pochyl
ni, budowa hali prefabry-

W Paryżu trwają przy
gotowania do otwarcia 
międzynarodowej wystawy 
lotniczej. Największą a- 
trakcją wystawy będzie 
model połączonych pojaz
dów kosmicznych — ra
dzieckiego „SOJUZA” i a- 
merykańskiego „APOLLO”. 
Jak wiadomo wspólny lot 
obu tych statków przewi
dziany jest na rok 1975.

W głębi modele obu po
jazdów kosmicznych.

CAF — UPI — Telefoto
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Efektowne zwycięstwo Szurkowskiego
Etap Brno — Dubnica był sień 600 m, przypominającej i Belgów. Nasza drużyna 

najciekawszym z dotychcza- ukształtowaniem trasy al- spełniła taktyczny plan wy* 
sowych trzech etapów XXVI pejskie. prowadzenia Szurkowskiego
U Jest to zapowiedź emo- Uwertura górskich potyczek na pierwsze miejsce w kla- 
cji, jakie oczekują nas na spowodowała pierwszą selek- ryfikacji indywidualnej, ale 
dwóch najbliższych, typowo cję w wielkim peletonie. Nie w sumie nieco zawiodła. Bia- 
górskich etapach do Bańskiej spodziewanie słabiej pojecha- ło-czerwoni ponieśli ponad 
Bystrzycy i Popradu. W so- li kolarze radzieccy i szo- 4-minutową stratę do Be-- 
bo tę różnica wzniesień wy- sowcy NRD. Czechosłowacy, gów, Czechosłowakow i Frań 
nosiła 400 m, a już w nie- którzy często startują w gór- cuzów. Jeszcze raz okazało 
dzielę kolarze będą walczyć skich wyścigach należeli do się, że jazda w górach nie 

różnicy wznie- najlepszych obok Francuzów jest naszą specjalnością. Oce*__„lana trasie

Przy wjeździe na stadion w Dubnicy — od lewej — 
Belg Ńoels (II miejsce), Szurkowski i Czechosłowak Matou- 
sek, który był trzeci. CAF—PI—Telefoto

na sobotniego etapu nie jest 
więc jednoznaczna. Nasi re
prezentanci zapatrzyli się na 
kolarzy radzieckich i w koń
cowej fazie walki żaden Z 
pięciu kolegów Szurkowskie
go nie zdążył dołączyć do du
żej grupy szturmowej. Szo
zda i Lis ambitnie walczyli
0 zyskanie cennych sekund 
przewagi nad główną grupą
1 w końcówce wykazali spo
ro energii. Kto wie, czy gdy
by poderwali się do ofensy
wy w odpowiednim momen
cie. drużyna nasza nie zdo
byłaby na trzecim etapie błę 
kitnych koszulek.

W sobotę Ryszard Szur
kowski dokonał natychmia
stowej riposty odzyskując żół
tą koszulkę, straconą na dru
gim etapie do Brna. Dwu
krotny zwycięzca Wyścigu 
Pokoju, który w piątek nie 
docenił ucieczki trzech teo
retycznie słabszych kolarzy 
i musiał ustąpić pierwszego 
miejsca w klasyfikacji Buł
garowi Michajłowowi, tym 
razem zademonstrował arcy- 
mistrzowską klasę. Jego zwy

9 Dokończenie na str. $

SPOTKANIE w Państwowym Wojewódzkim Inspektoracie Sanitarnym 
miało charakter kameralny. Wzięli w nim udział: doc. dr Klementyny 
Świcowa - kierownik II Kliniki Dziecięcej Instytutu Pediatrii, doo. 

dr Genowefa Stachowska (Katedra i Zakład Higieny AMG), dr Ignacy Gut
kowski (Woj. Przychodnia Specjalistyczna d/s Kobiet, Dzieci i Młodzieży), 
oraz gospodarz - woj. inspektor sanitarny - dr Wiktor Karmazyn.

Temat spotkania - „Zdrowie w rodzinie”. Hasło, pod jakim w roku 1973 
obchodzono Światowy Dzień Zdrowia. Ale to hasło, tak bardzo - można by 
z pozoru sądzić - związane z medycyną, sprzęga się przecież - i to w spo
sób niepodważalny z......Raportem o Stanie Oświaty”. Łączy się z wycho
waniem przyszłego obywatela, a wychowanie dziecka, o czym społeczeń
stwo (wyjąwszy świat lekarski), nie pamięta, zaczyna się z przyjściem nowe
go obywatela na świat.

„Takie będą Rzeczypospolite”...
„Takie będą „pierwszaki” w podstawowej szkole, jakie wyjdą z rodziciel

skich domów”... # Dalszy ciąg na str. 4
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Wczoraj Leonid Breżniew 
zakończył wizytę w PRL

0 Dokończenie ze str. 1 mi na lotnisku Leonid 
Breżniew wymienia poże
gnalne uściski dłoni — 
szczególnie serdecznie że
gnają członka honorowego 
swej załogi hutnicy z Hu-

. , , ,__ . ty „Warszawa”. Wraz zszkaney stolicy. Rozlegają ,/wi”tami Leonld Breż.

daje się z wizytą do NRD, 
żegna ambasador tego kra 
ju Rudolf Rossmeisl.

Serdecznie pozdrawiają 
pfrzywódcę Kraju Rad mie

się okrzyki „Breżniew 
Gierek!”, „Niech żyje przy 
jaźń polsko-radziecka!”.

Z wieloma warszawiaka

nie w przyjmuje zaprosze
nia do ponownych odwie
dzin.

— Jak tylko mi czas po-

Powitanie w NRD
W sobotę przed połud- zaproszenie KC SED, Rady 

niem przybył do Berlina na Państwa i Rady Ministrów
---- -v. NRD sekretarz generalny

KC KPZR Leonid Breż-

Zapowiedź 
podróży do USA 
L. Breżniewa
Jak podaje agencja TASS, 

sekretarz generalny KC 
KPZR, Leonid Breżniew 
złoży oficjalną wizytę w 
Stanach Zjednoczonych w 
dniach od 18 do 26 czerw
ca br.

Oficjalny komunikat o 
wizycie głosi:

„Na zaproszenie prezy
denta USA, R. Nixona, 
przekazane w czasie jego 
pobytu w Moskwie, w ma
ju 1972 r. i zgodnie z póź
niejszymi ustaleniami, se
kretarz generalny KC 
KPZR, L I. Breżniew zło
ży oficjalną wizytę w Sta
nach Zjednoczonych Ame
ryki w dniach od 18 do 26 
czerwca 1973 roku”.

Komunikat o zbliżającej 
się wizycie opublikowano 
równocześnie w Moskwie 
i w Waszyngtonie. (PAP)

niew z przyjacielską wizy
tą. Na lotnisku powitał go 
I sekretarz KC SED Erich 
Honecker oraz inni człon
kowie kierownictwa par
tyjnego i państwowego 
NRD.

W stolicy NRD rozpoczę
ły się rozmowy sekretarza 
generalnego KC KPZR Le
onida Breżniewa z I sekre
tarzem KC SED Erichem 
Honeckerem oraz innymi 
członkami i zastępcami 
członków Biura Politycz
nego KC SED.

W toku spotkania, które 
przebiegało w atmosferze 
braterskiej przyjaźni i cał
kowitej jednomyślności, o- 
mawiano zagadnienia zwią 
zane z pogłębieniem 
wszechstronnej współpracy 
między KPZR a SED oraz 
między Związkiem Radziec
kim a NRD, jak również 
aktualne zagadnienia mię
dzynarodowa.

Rozmowy będą' kontynu
owane. (PAP)

10-lecie
Klubu Inwalidów
W ub. sobotę w Międzyspól 

dzielnianym Klubie Inwali
dów przy Żarz. Okr. Poisk. 
Zw. Niewidomych we Wrze
szczu odbyła się miła uro- 
csystośćt 10-lecie jego istnie
nia.

Szczupłość lokalu nie pozwą 
ła mu na rozwinięcie szerszej 
działalności kulturalno-oświa 
towej, ale przecież i w tych 
bardzo skromnych warunkach 
zrobiono tu bardzo dużo (kon 
oerty, pagadanki popularne i 
popularno-oświatowe, wieczo
ry rozrywkowe w wykonaniu, 
bądź z udziałem artystów 
scen Wybrzeża, prelekcje zna 
Mych prelegentów itp.).

Zainteresowanie inwalidz
kiego środowiska, bez wzglę
du na rodzaj inwalidztwa, 
życiem kulturalno-oświato
wym klubu jest ogromne. Nie 
wystarcza już 8 stolików (* 4 
krzesłami każdy); na spot
kaniach pojawia się przeważ
ni* 50—<W osób. Więcej się 
nie mieści.

Z okazji 10-1ecla klubu ży
czymy mu... rozsunięcia „czte 
rech ścian”, czyli powiększe
nia lokalu na tyle, by swo
bodnie i wygodnie mogli się 
tam zmieścić wszyscy jego 
zwolennicy. By można zorga
nizować kilka sekcji kultural
no-oświatowych, co w obec
nej sytuacji nie ma żad
nych szans.

ir. m.

Ostrzeżenie
Państwowy Wojewódzki 

Inspektor Sanitarny dla 
województwa gdańskiego 
w związku z zanieczysz
czeniem toksykologicznym 
wód rzeczki Elszki i je
ziora Drużno oraz Kanału 
Elbląskiego ostrzega prze'd 
połowem i spożywaniem 
ryb z wyżej wymienio
nych zbiorników, spoży
waniem i skarmianiem ryb 
śniętych, jak również przed 
kąpielą i użytkowaniem 
wód do celów gospodar
czych.

Jak nas poinformował dy
żurny synoptyk dziś na wy
brzeżu będzie zachmurzenie 
umiarkowane, okresami duże, 
przelotne opady deszczu. Wia
try silne, zachodnie.

U bm. w sądzie okręgo
wym w Los Angeles za
kończył się proces Daniela 
Ellsberga i Anthony Russo, 
oskarżonych o ujawnienie 
tajnych dokumentów Pen
tagonu, dotyczących woj
ny wietnamskiej. Obaj o- 
skarżeni zostali uniewin
nieni.

N/z: Daniel Ellsberg z
żoną przed budynkiem są
du po zakończeniu proce
su.

CAP — TJPI — Telefoto

zwoli, dziękuję wam za 
to — mówi. L. Breżniew 
hutnikom Zygmuntowi Ga
jewskiemu, Zachariaszowi 
Leonardziakowi, Józefowi 
Karpińskiemu.

Przywódca radziecki że
gna się z innymi członkami 
najwyższych wiadz partii 
i państwa. Przyjmuje 
kwiaty od warszawskich 
dzieci. Żegnają się towa
rzyszący sekretarzowi ge
neralnemu KC KPZR. 
członek Biura Polityczne
go KC KPZR, minister 
spraw zagranicznych ZSRR 
— Andriej Gromyko; se
kretarz KC KPZR — Kon
stantin Katuszew, członek 
KC KPZR Konstantin Ru
saków i doradca sekre
tarza generalnego KC 
KPZR Anatolij Błatow.

Leonid Breżniew wcho
dzi na pokład samolotu. 
Zatrzymuje się w jego o- 
twartych drzwiach — u- 
niesionymi dłońmi prze
syła raz jeszcze pożegna
nie wszystkim zgromadzo
nym. Warszawiacy serde
cznie odpowiadają na ten 
gest pożegnania.

Krótko przed godziną 
10.30 radziecki samolot 
„Ił-62” startuje. biorąc 
kurs na stolicę NRD.

(PAP)

0 tym warto
NIEDZIELA W TRÖJMIESCIE

Oficjalny komunikat o wizycie !§!?€•) EU
Leonida Breżniewa w Polsce
Na zaproszenie KC PZPR, 

Rady Państwa i Rady Mi
nistrów w dniach 11—12 
maja br. złożył przyjaciel
ską wizytę w PRL sekre
tarz generalny KC KPZR 
Leonid Breżniew.

Podczas pobytu w Pol-

tii, o realizacji płanów wentną polityką pokojową 
rozwoju społeczno-ekono
micznego kraju, nakreślo
nych przez VI Zjazd PZPR.

Leonid Breżniew poin
formował polskich przy-

siłków w celu umocnienia

Kaperownicy znów grasują
wnosi istotny wkład w międzynarodowego bezpie-
umacnianie pokoju w Eu- czeństwa, należy zwłaszcza
ropie i na całym świecłe. dążyć do jak najszybszej
Aktywnie realizując wraz likwidacji ogniska wojny

_______  ._____ _.__v z innymi krajami socjaii- na Bliskim Wschodzie na
wódeów o przebiegu kwiet stycznymi linię utrwalania podstawie wykonania zna-1 '’aie^Arki' !* mrks
niowego Plenum KC pokojowego współistnienia nej rezolucji Rady Bezpie g Gdańsk otrzymało telegramy, 
KPZR. które przedyskuto- w stosunkach między pań- czeństwa NZ. 1 wzywające ich na trening. Te-

Uczestnicy rozmów stwier- § legramy były podpisane pełną
nazwą śląskiego klubu

Na Wybrzeżu krążyły ostat
nio pogłoski o próbach ska- 
perowania przez jeden ze śląs 
kich klubów kilku piłkarzy 
Il-ligowej Lechii. Informacje 
potwierdziły się, gdy przed 
kilku dniami (w wyniku po
przednich bezpośrednich „uz
godnień”) 6 piłkarzy nie tył-

see Leonid Breżniew by! 
gorąco, po bratersku przyj wało międzynarodową dzia stwami o odmiennych u- 
mowany przez ludzi pracy lalność KC KPZR w rea- strojach społecznych, Pol-

lizacji uchwał XXIV Zja
zdu Partii, jak również o 
wysiłkach organizacji par
tyjnych i instytucji ra
dzieckich, zmierzających 
do podniesienia społecznej 
efektywności produkcji,

i władze PRL.
Odbyły się spotkania i 

rozmowy Leonida Breż
niewa z I sekretarzem KC 
PZPR Edwardem Gięr- 
kiem.

W rozmowach wzięli 
również udział:

— ze strony polskiej: 
Piotr Jaroszewicz, Franci
szek Szlachcic, Stefan Ol
szowski, Ryszard Frełek, 
Jerzy Waszczuk.

— ze strony radzieckiej 
towarzyszący sekretarzowi 
generalnemu: Andriej Gro
myko, Konstantin Katu
szew, Konstantin Rusa
ków, Anatolij Błatow, jak 
również amb. Stanisław 
Piłotowicz.

Towarzysze polscy po
informowali o kampanii 
sprawozdawczo - wyborczej

ska Ludowa zdobyła sobie 
wysoki autorytet między
narodowy.

Przywódcy PZPR i KPZR 
wyrazili zadowolenie z po-

dzili, że wnioski i idee j 
międzynarodowej narady 
partii komunistycznych i 
robotniczych, która odbyła] 
się w Moskwie w 1969 r. 
odgrywają ogromną rolę j 
w umacnianiu jedności

Ostatecznie na wspomniany 
trening dotarł tylko jeden pił 
karz, niemniej sam fakt prze

prowadzania poprzednio roz
mów bezpośrednio z piłkarza
mi, z pominięciem niektórych 
klubów, nie może nie bu
dzić głębokiego oburzenia. 
Wprawdzie mówi się i pisze 
ostatnio sporo o konieczności 
oczyszczenia atmosfery wokół 
przechodzenia piłkarzy z klu
bu do klubu, okazuje się jed
nak, że są jeszcze ludzie, któ 
rzy niczym się nie przejmu
ją i spokojnie zarzucają sieci 
na co bardziej uzdolnionych 
piłkarzy. Smutne, że w tym 
wszystkim władze piłkarskie 
są zupełnie bezradne. (st)

i . • j . fr 8A AmJH* v» AAA WH1* ** ov**“Vk'vprawy sytuacji w Europie. komunistów wszystkich 
Przyczyniło się do mej w Srraińw PZPR j KPZR!łączenia osiągnięć . rewolu- sTopniu zawycie

Efektowne zwycięstwo Szurkowskiego
układów przez ZSRR i 
PRL z NRF, czterostron-

W PONIEDZIAŁEK 
O godz. 18.30 w Klubie

O godz. 19.30 w sali Filhar- pax w Gdańsku prelekcja
monii Bałtyckiej odbędzie się dr> jj. Toeplitza -t. „Egzysten
koncert Orkiestry Symfonicz cjonalizm Kierkegaarda”.
nej PWSM z udziałem chóru wstęp wolny,
mieszanego im. K. Szyma
nowskiego oraz solistów; Bry 
gidy Skiby i Jerzego Szymań 
skiego. Koncert prowadzi Hen 
ryk Gostomski. WT progra
mie, prócz symfonii D-dur 
„Haffnerowskiej” Mozarta, 
wykonany będzie utwór Ja
na Walentego Medera „Pol
ski włóczęga” (pierwsze wy
konanie odbyło się 30 III br.)

cji naukowo-technicznej z 
zaletami ustroju socjali
stycznego.

Przywódcy obu krajów 
z głębokim zadowoleniem
stwierdzili pomyślny roz- stosunków między NRD i 
wój wszechstronnych wię- NRF. Stworzone zostały 
zi przyjaźni między PZPR przesłanki dla zakończe- 
ł KPZR, między PRL i nia procesu normalizacji 
ZSRR. Ponownie potwier- stosunków między NRF a 
dzono obopólne dążenie do krajami socjalistycznymi, 
pogłębiania współpracy po- w tej liczbie z Czechosło- 
litycznej i ekonomicznej wacją — na podstawie 
między obu krajami, za- uznania nieważności i nie
równo w7 płaszczyźnie dwu legalności dyktatu mona- 
stronnej, jak i wiełostron- chijskiego, jak też dla 

w partii, która przebiegła nej — w ramach Układu wstąpienia obu państw 
w atmosferze wysokiej Warszawskiego i RWPG. niemieckich do ONZ. Waż 
aktywności członków par- Uczestnicy spotkania pod ną rolę w utrwaleniu i

kreślili, że decydującą rolę pogłębieniu pozytywnych 
w nieustannym rozwoju przemian na naszym kon- 
procesu zbliżenia narodów tynencie powinna odegrać 
PRL i ZSRR odgrywa bra nadchodząca ogólnoeuro- 
terska współpraca między pejska konferencja państw 
PZPR i KPZR. w sprawie bezpieczeństwa

W toku rozmów omó- 1 ws"6,pracy- 
wiono aktualne problemy PRL i ZSRR przywiązu- 
sytuacji międzynarodowej ją istotne znaczenie do 
i światowego ruchu ko
munistycznego. Towarzy
sze polscy stwierdzili, że 
znaczne zmiany ku lepsze
mu zachodzące na arenie 
międzynarodowej w decy
dującej mierze związane 
są z leninowską polityką

nadal nie będą szczędzić 
wysiłków dla pogłębienia

. . „ zespolenia socjalistycznejnego porozumienia w spra wspólnoty j światowego
wie Berlina Zachodniego rucjłu komunistycznego, 
oraz układu o podstawach

W Klubie MPiK w Sopo
cie, o godz. 18 — „Rozmowy 
o sztuce”. Udział wezmą: 
doc. L. Bator, mgr Prądzyń- 
ski, mgr R. Gojżewski i mgr 
K. Karipidis.

W' Instytucie Budownictwa 
\<odnego PAN w Oliwie (Pa
łac Opatów pok. 124) o godz. 
1? — odczyt dr. inż. Z. Ewer

i utwory znanych gdańskich towskiej-Madej pt. „Wspól-
kompozytorów: Władysława
Walentynowicza 1 Henryka 
Jabłońskiego. Partie chóral
ne przygotowała J. Siudaczyń 
s.-a-Babicz.

W „Rudym Kocie”, o godz. 
Ig — wieczorek taneczny z 
udziałem zespołu „Rama 111”. 
Wcześniej, o godz. 12.30 —
scenka muzyczna „Matinata” 
organizuje koncert z cyklu 

W kręgu opery ! baletu”

czesne metody badań labora
toryjnych wytrzymałości grun 
tów na ścinanie”. Organiza
tor: oddział terenowy Pols.
Kom. Geotechniki.

O budowie Portu Północne 
go mówić będzie o godz. 19 
w Klubie MPiK w Gdańsku 
inż. E. Frydrychowski.

Oddział Miejski ZZERiI w 
Gdańsku organizuje dla

W programie „Dzwony Kor- swvcta członków całodzienną
newilskie” R. Planqette.

W sali kinowej Domu Har
cerza : (Gdańsk, uli Za Mu
rami 2-10) o godz. 10 — prze
gląd wokalnych i instrumen
talnych zespołów harcerskich.

W Klubie MPiK w Sopocie 
o godz. 16 — „Ballada żoł
nierska”. Wykonawcy: M.
Kalenik, Z. Pawłowski i C. 
Owerkowicz,

W muszli koncertowej na 
sopockim molo o godz. 14 
koncert orkiestry dętej Pań
stwowej Szkoły Muzycznej z 
Kwidzyna.

Klub „Ssak” zaprasza o 
godz. 12, na kiermasz książ
ki, który odbędzie się na 
Targu Węglowym. Kiermasz 
organizowany jest wspólnie z 
„Domem Książki”.

W Klubie MPiK w Gdań
sku o godz. 17, a w Klubie 
MPiK W Gdyni o godz. 19.30 
— impreza pn. „Ballada o żoł 
nierzu”.

O godz. 12, w Klubie 
„SPAM” — recital fortepia
nowy Krystyny Jastrzębskiej. 
W programie utwory Chopi
na.

wycieczkę autokarem do 
Fromborka. Zgłoszenia w 
dniu 14 bm. od godz. 9 do 12 
w biurze, przy ul. Kalinow
skiego 5/6,

WPKGG informuje..
... że dziś, tj. 13 bm., w 

godzinach od 10 do 12 w So
pocie odbędzie się wyścig 
kolarski, trasą: Powstańców
Warszawy, Grunwaldzka. Cho 
pina, Kościuszki i Dzierżyń
skiego. W czasie wyścigu au
tobusy linii „122” dojeżdżać bę 
dą (od godz. 9.40 do 12) do 
Kamiennego Potoku przez ul. 
20 Października. „117” kurso
wać będzie z Oliwy do Przy
lesia ul. 2o Października, a 
„143” od Przylesia do ul. 
Dąbrowszczaków — trasą li
nii „117”, po czym pętlą na 
Przymorzu od ul. Chłopskiej 
do Przylesia przez ul. 20 
Października. Autobus linii 
„144” do godz. 12 nie będzie 
kursować.

KPZR, która znalazła swój cjalistycznych, aktywnych 
najpełniejszy wyraz w działań światowego ruchu 
programie pokoju wysunię komunistycznego, wszyst- 
tym przez XXIV Zjazd kich postępowych i po- 
KPZR, potwierdzonym i kój miłujących sił zdoła- 
rozwiniętym przez kwiet- no osiągnąć ogólne uzdro- 
niowe Plenum KC KPZR. wienie atmosfery między- 
PZPR jest w pełni solidar narodowej. Wielkie znaczę 
na z tą polityką, wspiera nie w tym względzie ma 
ją i będzie wspierać swą historyczne zwycięstwo na- 
dzialalnością na arenie rodu wietnamskiego, 
międzynarodowej. Ze stro- Obie strony wyrażają 
ny radzieckiej stwierdzo- przekonanie, że niezbędne 
no, że PRL swą konsek- jest dalsze wzmaganie wy

W czasie wizyty sekre
tarz generalny KC KPZR 
Leonid Breżniew wręczył 
Edwardowi Gierkowi Or
der Lenina, który został 
mu nadany za wybitną ro
lę w rozwijaniu brater
skiej przyjaźni między na
rodami radzieckim i pol
skim.

W imieniu KC PZPR, 
Rady Państwa i Rady Mi
nistrów PRL Edward Gie
rek potwierdził zaproszenie 
dla radzieckiej delegacji 
partyjno-rządowej do zło
żenia wizyty w PRL. Obie 
strony przywiązują wiel
kie znaczenie do tej wizy
ty.

Spotkania L. Breżniewa 
z czołowymi działaczami 
polskimi upłynęły w atmo
sferze serdeczności i wza- 

konsultacji przygotowczych jemnego zrozumienia oraz 
w Wiedniu i zbliżających wykazały pełną jedność 
się rokowań o ograniczę- poglądów PZPR i KPZR 
niu sił zbrojnych i zbro- we wszystkich omawianych 
jeń, przede wszystkim w problemach. (PAP)
Europie środkowej.

Stwierdzono, że w wy
niku polityki krajów so

li bm. nad miastem Willard w stanie Oregon 
(USA) przeszło gwałtowne tornado, które znisz
czyło wiele domów. 4 osoby poniosły śmierć.

Delegacja 
towarzystw 
Odra-Nysa 

i France-Pologne 
opuściła Polskę

8:52.22,
8:52.27,
8:52.35,
8:52.36.

W sobotę, 12 bm. opuści
ła Warszawę, udając się 
do Francji goszcząca w 
naszym kraju na zaproszę 
nie Towarzystwa Przyjaź
ni Polsko-Francuskiej, kil-ggFŚ^ 
kunastoosobowa delegacja 
towarzystw: Odra — Nysa 
oraz France — Pologne.
Gości francuskich pożegna
li na lotnisku działacze 
Zarządu Głównego TPPF.

Członkowie delegacji spot 
kali się także z gospoda
rzami niektórych woje
wództw oraz aktywem te
renowym i działaczami 
Zarządu Głównego TPPF. 
Spotkania te służyły po
znaniu aktualnych proble
mów życia w naszym kra
ju oraz określeniu dal
szych dróg i sposobów 
współpracy między to
warzystwami. (PAP)

# Dokończenie ze str. 1
cięstwo etapowe w Dubnicy, 
12 z kolei zwycięstwo etapo
we tego kolarza, było chyba 
jednym z najefektowniej
szych.

Szurkowski jako jedyny z 
naszych reprezentantów znaj 
dował się w szesnastoosobo
wej czołówce. Musiał wal
czyć z koalicją trzech Cze- 
choslowaków, trzech Francu
zów i trzech Belgów. W ta
kiej sytuacji zwycięża zwy
kle ktoś z szosowców mogą
cych liczyć na pomoc na fi
niszu. Polak poradził sobie 
z rywalami i uczynił to z 
wielką fantazją. Wpadł na 
bieżnię tuż za Czechosłowa- 
kiem Matouskiem, spokojnie 
poczekał „za kołem” i dopie
ro na wirażu znalazł lukę 
między bandą a prowadzą
cym stawkę rywalem. Na 
mecie jego przewaga Wyno
siła około 5 m.

WYNIKI INDYWIDUALNE 
III ETAPU

1. SZURKOWSKI (Polska) 
— 3:37.45 (z bon. 3:37.15), 2. 
Noels (Belgia) — 3:37.45 (z
bon. 3:37.25), 3. Matousek
(CSRS) — 3:37.45 (z bon.
3:37.35), 4. Talbourdet (Fran
cja) — 3:37.45, 5. Gera (Wę
gry) — 3:37.52, 6. Dillen (Bel
gia) — 3:38.06, 7. Ghisellini
(Włochy) — 3:38.06, 8. Prchal 
(CSRS), 9. Vasilc (.tumu nia), 
10. Dockx (Belgia) — wszyscy 
3:08.06. 20. SZOZDA (Polska),
21. LIS (Polska), 29. NOWI
CKI (Polska), 39. KRZESZO- 
WIEC (Polska), 43. KACZMA
REK (Polska) — wszyscy 
3:40.31.

KLASYFIKACJA 
INDYWIDUALNA 
PO 3 ETAPACH

1. SZURKOWSKI (Polska) 
8:49.47, 2. Mainus (CSRS)
8.51.53, 3. Matousek (CSRS)
8:52.00, 4. Gera (Węgry) 8:52.08, 
5. Talbourdet (Francja) 
8:52.15, 6. Noels (Belgia)

(Włochy) 
(Anglia) 

(Francja) 
(Maroko) 

(Polska)
8: 23. 27. LIS (Polska) 8:54.24,
30. KACZMAREK (Polska) 
8:54.47, 32. NOWICKI (Polska) 
8:54.57, 38. KRZESZOWIEC
(Polska) 8:55.09.

6. Noels
7. Ghisellini

8. Dailey
9. Bodier

10. Najjari
2«. SZOZDA

Z dniem 14 ma jo br. wcKodiq w tycie 
przepisy rozporządzenia Rady Ministrów 
w sprawie opłaty paszportowej.

Ze względu na duże zainteresowanie no
wymi przepisami o opłatach paszportowych 
przytaczamy najbardziej istotne postano
wienia.

Ujednolicone zostały przepisy regulujące 
opłaty przy wyjazdach na podstawie wkład- 
ki paszportowej, a więc przy wyjazdach do 
europejskich krajów socjalistycznych. Wkład
ka wydawana jest na okres 5 lat i umożli
wia wyjazdy w dowolnych terminach bez 
załatwiania jakichkolwiek formalności w or
ganach paszportowych. Przed każdorazo
wym wyjazdem wystarczy wykupić w ekspo
zyturach biur podróży lub w kasach wy
miany walut maciek opłaty paszportowej 
i wkleić do wkładki we właściwe miejsce, a 
ponadto przy zakupie znaczka pobrać i 
wypełnić kartę ewidencyjną przekroczenia 
granicy. Opłata wynosi obecnie 300 złotych.

W dalszym ciągu, przy wyjazdach do 
CSRS i ZSRR konieczne jest posiadanie przy 
sobie i okazanie na żądanie odpowiednich 
władz kontroli granicznej - zaproszenia lub 
woucheru.

Przy wyjazdach na podstawie wkładki 
paszportowej obowiązują w opłatach 50 
proc. ulgi dla emerytów i rencistów, dla 
osób przebywających w zakładach pomocy 
społecznej i korzystających z pomocy spo
łecznej, dla kobiet które ukończyły 60 lat 
oraz dla mężczyzn po ukończeniu 65 lat. 
Z 50 proc. ulg korzystają również osoby wy
jeżdżające na leczenie (po przedłożeniu wy
danego przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki 
Społecznej lub upoważnionego organu od
powiedniego skierowania, albo zaświadcze
nia o konieczności przeprowadzenia lecze
nia za granicą) oraz ucząca się młodzież, 
wyjeżdżająca na wakacje letnie. Rozporzą
dzenie wprowadza także 50-proc. ulgę w 
opłatach dla kombatantów — uczestników 
wyjazdów grupowych oroganizowanych przez 
stowarzyszenia kombatanckie. Wyjeżdżają
cym na miejsca walk lub eksterminacji oraz 
członków najbliższej rodziny poległych u- 
czestników walk koalicji antyhitlerowskiej, 
wyjeżdżającym w celu odwiedzenia ich gro
bów. Zasadność stosowania ulg jak nip. waż
ność legitymacji szkolnej lub studenckiej, 
odcinek renty, skierowanie na leczenie za 
granicę, zaświadczenie o korzystaniu z po

mocy społecznej lub stałych zasiłków - 
sprawdzać będą władze graniczne.

W określonych przypadkach, przy wyjaz- 
dach do europejskich krajów socjalistycz
nych na dłuższy pobyt (przypomnijmy, że na 
mocy umów międzynarodowych okres poby
tu na podstawie wkładki paszportowej wy
nosi 30 dni, a w ZSRR - 3 miesiące) wy
dawane są paszporty. Opłata za paszport 
do europejskich krajów socjalistycznych wy- 
nosi obecnie 600 zł. Także i przy tej opłacie 
stosowane są - w stosunku do uprawnio
nych osób - 50 proc. ulgi.

Nowe rozporządzenie w zasadniczy spo
sób imienia i ujednolica oploty paszportowe

skich krajów socjalistycznych. Kontrolerem 
zasadności stosowania ulgi oraz jej wyso. 
kości są organa kontrołi granicznej.

Wysokość opłat za dokumenty paszpor
towe dla osób wyjeżdżających za granicę 
na pobyt stały nie uległa zmianie. Wynosi 
ona: do europejskich krajów socjalistycznych 
- 3 tys. zł, a do innych krajów - 5 tys. 
zł. Jednocześnie rozszerzono, m. in. o osoby 
korzystające z pomocy społecznej - krąg 
osób uprawnionych do ulgowej opłaty.

Nowe rozporządzenie ujednolica opłaty 
pobierane przy wnioskach o wydanie doku
mentów paszportowych. Wynoszą one nie
zależnie od rodzaju dokumentu 100 zł. Za

Ujednolicenie opłat

Rozporządzenie Rady Ministrów 
w sprawie opłaty paszportowej

przy wyjazdach do pozostałych krajów. Nie
zależnie od regionu geograficznego i od 
sposobu opłacania kosztów podróży jak rów
nież niezależnie od tego czy opłata doty
czy wydania paszportu lub też tylko jego 
wznowienia, opłata za paszport uprawnia
jący do czasowego pobytu za granicą wy
nosi aktualnie 2 tysiące złotych. Dodajmy, 
że również przy opłatach paszportowych do 
tych krajów stosowane są liczne ulgi. Ko
rzystają z nich osoby uprawnione do ulg tak 
jak przy opłatach na wyjazd na podstawie 
wkładki paszportowej. Ulgowa opłata wy
nosi 50 proc. normalnej opłaty paszportowej, 
a więc 1 tys. zł, i tym, że młodzież ucząca 
się wyjeżdżająca na wakacje letnie - płaci 
w myśl nowych przepisów 600 zł.

Należy podkreślić kolejną ważną krno- 
wację rozporządzenia jaką jest możliwość 
korzystania - przez emerytów I osoby wyjeż
dżające za granicę na leczenie — z częst
szych niż dotąd ulg. Dotychczas mieli oni 
możliwość ulgowego opłacania paszportu 
tylko raz do róku i wyłącznie do europej-

wymianę dokumentu w okresie, gdy jest on 
jeszcze ważny, a więc w przypadku jego 
zniszczenia lub wypełnienia wszystkich ru
bryk — opłata wynosi obecnie 100 zł.

Rozporządzenie Rady Ministrów w zupeł
nie nowy sposób reguluje tryb wnoszenia 
opłat paszportowych. Stwierdza się, że opła
tę paszportową uiszcza się znaczkami 
opłaty paszportowej przez ich 
naklejenie w paszporcie lub dokumencie 
podróży. Dotychczas - przypomnijmy - 
znaczki takie naklejało się jedynie we 
wkładkach paszportowych przed każdym wy
jazdem.

Od dnia 1 stycznia 1974 r., do czasu gdy 
wprowadzone zostaną już odpowiedniej 
wartości znaczki, osoby wyjeżdżające za 
granicę na podstawie paszportu łub doku
mentu podróży obowiązane są do okazania 
w granicznych placówkach kontrolnych do
wodu dokonania odpowiedniej wpłaty na 
konto centralnego funduszu turystyki i wy
poczynku. Natomiast władzom paszportowym 
takie dowody wpłaty winny okazywać oso

by wyjeżdżające za granicę na pobyt stały, 
a także w przypadku wyjazdu za granicę na 
podstawie paszportu zbiorowego.

Z innych ustaleń nowego rozporządzenia 
warto wymienić fakt nierozgraniczenia wy
sokości opłat paszportowych zarówno wtedy, 
gdy chodzi o indywidualne dokumenty pod- 
róży jak też i wpisy do paszportu zbioro
wego. Oznacza to w praktyce zniesienie 
różnicy w wysokości opłat między osobami 
wyjeżdżającymi zbiorowo np. na wycieczkę z 
biurem podróży, a osobami wyjeżdżającymi 
indywidualnie na zaproszenie lub też na 
podstawie przydziału dewiz.

Z chwilą wejścia w życie nowego rozpo
rządzenia tracą swą moc liczne obowiązu
jące dotąd przepisy w tych sprawach.

Rozporządzenie ukazało się w Dzienniku 
Ustaw nr 18 z dnia 11 maja br.

SPRZEDAŻ ZAGRANICZNYCH ŚRODKÓW 
PŁATNICZYCH I DOKUMENTÓW 
PRZEWOZU PRZY PRYWATNYCH 

PODRÓŻACH ZA GRANICĘ

W dniu 21 maja br. wejdzie w życie za
rządzenie ministra finansów w sprawie 
sprzedaży zagranicznych środków płatni
czych i dokumentów przewozu przy prywat
nych podróżach za granicę. Zostało ono o- 
publikowane w Monitorze Polskim nr 21 
z dnia 12 maja br. Zarządzenie wprowadza 
opłatę turystyczną również przy sprzedaży 
obywatelom polskim za złotówki biletów 
na wyjazdy prywatne do krajów kapitali
stycznych, Jugosławii i Kuby. Opłata ta wy-

WYNIKI DRUŻYNOWE 
IU ETAPU

1. Belgia 10:53.34, 2. CSRS 
10:53.46, 3. Francja 10:53.57,

4. POLSKA 10.58.12, 5. Wągry 
10:58.54, 6. Anglia 10:59.02,
7. Włochy 10:59.08, 8. Rumu
nia 10:59.08, 9. ZSRR 11:01.32, 
10. NRD 11:01.33, 11. Holandia 
11:01.33, 12. Norwegia 11:01.33,
13. Australia, 14. Bułgaria 
11:01.33, 15. Kuba 11:01.54. 1«. 
Maroko 11:05.30, lt. Dania 
11:14.37.

KLASYFIKACJA 
ZESPOŁOWA 

PO 3 ETAĘACH 
l.CSRS 26:36.23. 2. Francja

26:37.26, 3. Belgia 26:38.19,
4. POLSKA 26:38.34, 5. Włochy 
26:40.31, 6. ZSRR 26:41.14, 7.
Anglia 26:41.29, 8. NRD
28:42.17, 9. Węgry 26:42.37,
10. Bułgaria 26:43.09 11. Ru
munia 26:45.21, 12. Kuba
26:46.05, 13. Holandia 26:46.12,
14. Australia 26:47.34, 15. Nor
wegia 26:50.14, 16. Maroko
26:51.41, 17. Dania 27:03.54.

KLASYFIKACJA 
NA NAJAKTYWNIEJSZEGO
1. Lichaczew — 10 pkt,, 2. 

Matousek — 7 pkt., 3 Szur
kowski — 6 pkt., 4. Bernard 
(Francja) 5 pkt., 5. Devaleke- 
neer (Belgia) — 5 pkt., 6. 
Noels (Belgia) — 3 pkt., 7. 
Dailey (Anglia) 3 pkt., 8. 
Gorelow (ZSRR) — 3 pkt., 9. 
Lis — 3 pkt., 10. Danguillaume 
(Francja) -— 3 pkt., 11. Mitchell 
(Anglia) — 3 pkt.

Arka — Star 0:0
Piłkarze gdyńskiej Arki 

znów uzyskali na własnym 
stadionie w kolejnym spotka
niu H-ligowym ze Starem 
Starachowice tylko remis 0:0. 
Mecz nie należał do zbyt inte. 
resu jących, gdynianie mieli 
wprawdzie okresami nawet 
przygniatającą przewagę, ale 
znów zabrakło wśród napastni
ków kogoś, kto potrafiłby zdo
być bramkę. Próbowali swych 
kolegów' z ataku zastępować w 
bombardowaniu bramki Staru 
obrońcy, ale też bez efektu.

zespół Staru nie zaprezento
wał się specjalnie udanie. Sta- 
rachowiczanie grali przeciętnie 
i tylko od czasu do czasu pró
bowali z wypadów zagrozić 
bramce Burzyńskiego. Ataki te 
były momentami nawet nie
bezpieczne i kibice Arki po
ważnie obawiali się, czy nie po
wtórzy się sytuacja, jaką ob
serwowaliśmy niedawno w spot 
kaniu z Niwką.

A oto składy zespołów:
ARKA: Burzyński, Szybalski, 

Choruży, Kędzia, Bieliński, 
Chodakowski, Zieliński, Wiś-

Młodzi pływacy
Chodakowski, Zieliński, Wis-

W aiCZa O tytUiy niewski, Erlich, Rajski, Gadec- 
J J ki (Gierszewski).

STAR: Orkisz, Bielas, Bieda, 
Batugowski, Lipiński, Krajew-

Wczoraj na basenie krytym 
Arki w Gdyni rozpoczęły się 
mistrzostwa okręgu w pływa
niu dzieci grup „c” i „a”. A 
oto rezultaty:

GRUPA „C” — DZIEWCZĘ
TA — 25 dow. 1) Soczówka 
(FI.) 22,8, 2) Rogowska (St.)
25,9:50 klas. ł) Jabłońska (FI.) 
1:27,8; 25 mot. l) Turschmid 
(FI.) 23,5, 2) Wawrzyniak (FI.) 
35,8; 25 grz. 1) Stamowska 
(AZS) 23,6, 2) Soczówka (FI.) 
24,3;

CHŁOPCY — 50 dow'. 1) Ka- 
uszka (St.) 39,7, 2) Filipczyk
(A) 45,1, 25 klas. 1) Sikorski 
(FI.) 24,1, 2) Karpicki (AZS)
26,8; 50 grzb. 1) Wojciechowski 
(FI.) 54,5, 2) Rudecki (FI.)
55,5;

GRUPA „A” — DZIEWCZĘ
TA — 100 dow. 1) Miglin (AZS) 
1:13,9, 2) Szarzyńska (AZS)
1:17,5, 3) Dęga (FI.) 1:22,6; 200 
kl. 1) Dziekan (St.) 3:15,6, 2) 
Płuciennik (AZS) 3:19,8, 3)
Iwanaszko (AZS) 3:21,6; 100
grzb. l) Kopańczyk (AZS) 
1:21,9, 2) Jeśman (AZS) 1:25,9, 
3) Chmielewska (A) 1:27,4; 100 
mot. 1) Kuchta (A) 1:27,6, 2) 
Szarzyńska (AZS) 1:30,4, 3)
Iwanaszko (AZS) 1:36,0; 100
zm. 1) Kopańczyk (AZS) 1:24,0,
2) Kreft (AZS) 1:25,0, 3) Szlen. 
dak (AZS) 1:28,1; sztafeta 4 X 
X 100 m zm. 1) AZS 7:07,0;

CHŁOPCY — 200 dow. 1) Ma
ciejewski (A) 2:44,0, 2) Lenc- 
kowski (A) 2:47,0, 3) Poznański 
(AZS) 2:48,0; 100 klas. 1) Bed
narek (St.) 1:30,8, 2) Bene-
da (St.) 1:31,2, 3) Żmijewski 
(St.) 1:33,4; 100 grzb. 1) W. War
choł (St.) 1:12,6, 2) Ryska (A) 
1:22,3, 3) Grudniak (FI.) 1:22,6; 
50 dow. 1) Maciejewski (A) 
32,2, 2) Mnichowski (AZS) 33,5,
3) Syponka (A) 37,7; 50 raot. 1)
Grudniak (FI.) 36,0, 2) Poznań
ski (AZS) 41,4, 3) Żmijewski 
(St.) 41.9; 200 zm. 1) W. War- 
choł (St.) 2:41,0, 2) Banaszek
(St.) 3:03,2, 3) Beneda (St.)
3:08,1. (st)

Mistrzostwa gimnastyczek 
na półmetku

łię

ski, Zabiegała, Kasperski, No
wak (Gniewski), Nilipiuk, 
Dworek.

Sędziował Sieracki z War
szawy. Widzów ok. 2 tys.

* * *
W drugim sobotnim meczu 

IX ligi Widzew7 przegrał z Hut
nikiem i:2 (0:1) (st)

W skrócie
• Rozpoczęły się mistrzo

stwa piłkarskie Wysp Brytyj
skich. W pierwszych spotka
niach Anglia wygrała z Irlan
dią Płn. 2:1 (1:1), a Szkocja 
pokonała Walię 2:0 (1:0).
• W międzypaństwowym 

spotkaniu piłkarskim NRF 
wygrała z Bułgaria 3:0 (3:0).
• Spotkanie imędzjTpań- 

stwowe drużyn młodzieżowych 
w podnoszeniu ciężarów po
między Polską a NRD zakoń
czyło się zwycięstwem Pol
ski 8:1.
• Podczas zawodów' lekko

atletycznych w7 Moskwie A- 
bramow skoczył wzwyż 2,lł 
metra.

Niedzielne 
imprezy sportowe

PIŁKA NOŻNA
TCZEW, godz. 11 — spot

kanie ligi międzywojewódz
kiej Wisła — Calisia.

GDYNIA, boisko na Oksywi«, 
godz. 11 — spotkanie ligi mię 
dzywojewódzkiej: Flota — Po
lonia Poznań,

* * *

W lidze okręgowej grają: 
Start Starogard — Bałtyk II 
(g. 11), Unia Tczew — Gryf 
Wejh. (g. 16), Gedania — Nep 
tun Pruszcz (g. 10), Rodło
Kwidzyn — Włókniarz Star. 
(g. 13).

A oto niedzielne mecze ligi 
juniorów: Ogniwo Sopot —
Wisła (g. 11), Gryf Wejh. —
Stoczniowiec II (g. 15), Le-
chia — MRKS Gdańsk (g, 16). 
Olimpia Elbl. — Bałtyk (g.Wczoraj rozpoczęły . ,

nosi 66, 67 procent ceny przewozu oloreślo- Gdyni mistrzostwa Polski mło- U), Pogoń Lęb. — Arka (g. 
«i w «m. kr°i6» 1 i«' pobierana “ w Jg; i«« -t-
wówczas, jeżeli przewóz nie został opłacony r ' • -................
w dewizach przekazanych z zagranicy na 
koszty podróży, przelanych z rachunku wa
lutowego bądź posiadanych w kraju przez 
wyjeżdżającego.

Obywatele polscy w przypadku wyjazdów 
prywatnych mogą nadal nabywać bez spe
cjalnego zezwolenia za złotówki bilety ko. 
munikacyjne: - do krajów RWPG - na 
środki transportu polskie i tych krajów,

— do Jugosławii - na polskie i jugosło
wiańskie środki transportu oraz na koleje w 
tranzycie przez kraje RWPG.

— do pozostałych krajów — na samoloty 
i statki polskie, samoloty krajów RWPG oraz 
na koleje w tranzycie przez kraje RWPG.

(PAP)

rze 60 dziewcząt w wieku do 
14 lat. Jako pierwsze na par
kiet sali MDK wyszły zawod
niczki klasy II. Zacięta i wy
równana walka o medale za
kończyła się sukcesem mło
dych poznanianek. Zwyciężyła 
Ilona Witecka, przed Elżbietą 
Grodzką i Dorotą Tomczak 
(wszystkie Energetyk Poznań). 
Ta ostatnia podzieliła trzecią 
lokatę z Bożeną Bednarską 
(Hutnik Warszawa).

Dobrze zaprezentowały się 
młodziutkie zawodniczki gdyń
skich klubów. Najlepszą z nich 
była 9-letnia Violetta Kopacz 
(Start), zajmując 10 miejsce. 
Tuż za nią uplasowała się na 
11 miejscu Katarzyna Radom
ska (Start), a 13 była Justyna 
Zalewska (Tęcza). (wł)

nia Star. (g. 14).
PŁYWANIE

GDYNIA, kryty basen Ar
ki, godz. 16.30 — mistrzostwa 
okręgu w pływaniu dzieci 
grup „c” i „a”,

GIMNASTYKA
ARTYSTYCZNA

GDYNIA, sala MDK, godz. 
10 — mistrzostwa Polski mło- 
dziczek klas I i II w gimna
styce artystycznej.

BOKS
GDANSK, hala Stoczni 

Gdańskiej, poniedziałek, godz. 
19 — międzynarodowe spotka
nie bokserskie: reprezentacja
Gdańska — Sparta Fleusburg 
(NRF).

„DZIENNIK BAŁTYCKI”, Gdańsk, Targ 
„Śmiało i szczerze-’ 35-20-62 hala maszyn 31
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14 maja—18 rocznica Układu Warszawskiego
Rozmowy w niedzielę

różnych frontów
Organizacja żołnierzy

ZAWARCIE Układu 
Warszawskiego, któ
re nastąpiło przed 

18 laty 14 maja 1955 ro
ku, było posunięciem, do 
którego państwa wspólno
ty socjalistycznej zostały 
zmuszone, stanowiło odpo 
wiedź na utworzenie sys
temu bloków państw im
perialistycznych (NATO, 
ANZUS, SEATO, CENTO). 
Kraje członkowskie u;kła- 
diu postawiły przed sobą 
humanitarne i szlachetne 
zadanie — poprzez zjedno
czenie swych sił zapewnić 
pokój w Europie, obronę 
socjalizmu przed groźbą 
imperialistycznej agresji.

Dzięki stałej trosce 
partii komunistycznych i 
robotniczych oraz rządów 
krajów socjalistycznych, 
dzięki ich celowym działa
niom w ramach organiza
cji Układu Warszawskie
go, armie socjalistycznej 
koalicji w pełni odpowia
dają nowoczesnym wyma
ganiom. Rozwój sił zbroj
nych krajów członkow
skich układu, dokonywa
ny przy stałej pomocy
Związku Radzieckiego, u- 
czynił z nich czołową po
tęgę militarną świata.
Centralną siłę bratnich 
armii stanowią wojska
radzieckie, wyposażone w 
najnowocześniejsze uzbro
jenie i urządzenia tech
niczne: broń atomową, ra
kiety, samoloty ponad"
dźwiękowe, najnowsze ty
py czołgów, atomowe ło
dzie podwodne. Współ
czesna Armia Radziecka 
— to potężna, niezwycię
żona siła.

W Ludowym Wojsku 
Polskim podstawę 

ogólno woj sko wy eh 
jjwlązków taktycznych sta
nowią dywizje pancerne I 
zmechanizowane, wyposa
żone w najnowsze typy 
czołgów. Moc silników 
różnego rodzaju środków 
technicznych, przypadają
ca na jednego żołnierza, 
Jest obecnie niemal 200 
razy większa, niż w pol
skiej armii przed wrześ
niowej. Szczególnie rozwi
nęły się wojska obrony po 
wietrznej I lotnictwo, dys 
pomijące zdalnie sterowa
nymi rakietami przeciw

lotniczymi, myśliwcami po 
naddźwiękowymi, urządzę 
niami radiotechnicznymi. 
Polska Marynarka Wojen
na wyposażona jest w 
nowoczesne okręty róż
nych klas i typów.

W ciągu krótkiego o- 
kresu czasu nowoczesną 
siłą zbrojną stała się cze
chosłowacka Armia Ludo-

gami, artylerią rakietową, 
samolotami ponaddźwięko 
wymi, okrętami wojenny
mi i wojskami rakieto
wymi.

Żołnierze sił zbroj
nych państw Układu 
Warszawskiego repre 

zentują wysoki poziom mo 
ralno-poliityczny i posia-

Gen. Aleksander Szewczenko
wa. W ostatnich latach 
szczególny nacisk położono 
na rozwój wojsk rakieto
wych, zwiększenie siły u- 
derzeniowej i zdolności 
manewrowania oddzia
łów pancernych i piecho
ty zmotoryzowanej, pod
wyższenie zdolności bojo
wych lotnictwa oraz efek
tywności wojsk obrony po 
wietrznej.

Narodowa Armia Ludo
wa NRD jest również dos 
konale wyposażona w no
woczesne środki technicz
ne i współczesną' broń. 
Od czasu jej utworzenia 
siła ognia pułku piechoty 
zwiększyła się o ok. 40 
proc., a udział broni prze
ciwpancernej wzrósł o 70 
proc.

Znacznie udoskona 
liło się wyposażenie 
bułgarskiej Armii Lu 

dowej. W ciągu powojen
nych dziesięcioleci stopień 
zmotoryzowania oddziałów 
piechoty zwiększył się po
nad 30 razy, oddziałów 
pancernych — 50 razy.
Znacznie wzrosła siła 
ognia. Salwa artylerii i 
czołgów współczesnej dy
wizji bułgarskiej jest 
sześciokrotnie potężniej
sza, niż salwa dywizji z 
okresu II wojny świato
wej.

Poważną siłę bojową 
stanowi węgierska Armia 
Ludowa. W ciągu ostat
nich lat siła ogniowa jej 
oddziałów wzrosła prawie 
ośmiokrotnie, zdolność ma 
newrowa — sześcio-, o- 
śmiokrotnie, stopień zme
chanizowania armii w 
przeliczeniu na jednego 
żołnierza zwiększył się 
cztery razy.

Dobrze uzbrojona jest 
również rumuńska Armia 
Ludowa, dysponująca czol

dają doskonałe wyszkole
nie bojowe. Skład klaso
wy i partyjny bratnich 
armii stwarza jak najbar
dziej sprzyjające warunki 
dla zacieśniania brater
skich żołnierskich więzi, 
dla wychowywania w du
chu socjalistycznego pa
triotyzmu i proletariackie
go internacjonalizmu.

W doskonaleniu goto

wości bojowej armii kra
jów socjalistycznych, w 
umacnianiu ich jedności i 
zwartości, istotną rolę od
grywają wspólne szkolenia 
i manewry. Ich głównym 
celem jest doskonalenie 
współdziałania sojuszni
czych wojsk i kierowania 
nimi przy prowadzeniu no 
woczesnych operacji, osią
ganie coraz wyższego po
ziomu gotowości bojowej 
wojsk i sztabów, dalsze 
umacnianie niewzruszonej 
przyjaźni bratnich naro
dów i armii.

Układ Warszawski ist
nieje już 18 lat. Twardo 
i niewzruszenie zagradza 
drogę agresorom, wszel
kiego rodzaju amatorom 
wojennych awantur, zmu
szając ich do liczenia się 
z siłą i potęgą zjednoczo
nych sił zbrojnych 
państw socjalistycznych.

Fot. W. Nieżywińskl

OBCHODY Dnia Zwy
cięstwa sprzyjały 
spotkaniom komba

tantów, wspomnieniom z 
przebytych walk. Spotyka 
no się w kołach ZBoWiD, 
na prywatnych „zjazdach”, 
w zakładach pracy. Sekre
tarzem orłowskiego koła 
ZBoWiD jest od trzech lat 
Alojzy Chart — człowiek 
który już jako 15-letni chło 
piec, u boku ojca — pow
stańca wielkopolskiego, był 
łącznikiem w akcjach pod 
Szubinem i Nakłem. W 
latach międzywojennych 
był bankowcem.

Posiada m. in. Medal za 
Odrę, Nysę i Bałtyk oraz 
Odznakę Grunwaldu.

— Pracując przed icojną 
w KKO, śledził pan zapew 
ne rozwój Gdyni...

— Tak, kiedy Gdynia się 
budowała, byłem kierowni 
kiem wydziału kredytowe
go kasy, potem prowadzi
łem filię KKO w Chyloni. 
Udzielaliśmy pożyczek na 
wykończenie chyba połowy 
nowych domów, powstają
cych wówczas w Gdyni. 
Jednym z głównych dostaw 
ców materiałów budowla
nych dla rozwijającego «de 
miasta była wtedy cegiel
nia Nowackiego, mieszcząca

£ Dokończenie ze sir. 1

D
EFICYT pie
lęgniarek w 
szpitalach i 
klinikach jest 
faktem pow
szechnie zna

nym. Tylko różnie na róż
nych szczeblach widzi się 
to samo zjawisko.

KOMISJA ZDROWIA: 
brakuje średnio 25 proc. 
kadry pielęgniarskiej. Do
celowo do 1990 r. powin
niśmy osiągnąć wskaźnik: 
60 pielęgniarek (mowa bę
dzie cały czas o zamknię
tej służbie zdrowia) na 10 
tys. mieszkańców, a ma
my dziś — 34. Po wyli
czeniach wychodzi na to, 
że — by sprostać tym wy
mogom — trzeba wyszko
lić 12 tys. nowych pielęg
niarek (na bazie obecnego 
szkolnictwa zdołamy wy
chować 7 tysięcy „naryb
ku”, dla reszty trzeba or
ganizować nowe szkoły). 
Jednocześnie roczny uby
tek z zawodu wynosi 5 
procent. Znaczy to, iż do 
owego roku 1990 „wykru
szy” się z pracy akurat 
tyle, ile aktualnie pracuje 
w szpitalach i klinikach. 

* * *
PIELĘGNIARKI: w na

szym PSK brakuje 60 o-

sób do pełnej obsady „li
mitowanej”, wynoszącej 
6—7 pielęgniarek na od
dział. Tymczasem ten de
ficyt jest znacznie głęb
szy, bo naszym zdaniem 
obsada winna wynosić 9— 
—10 osób. Dopiero wtedy 
można by mówić o pracy,' 
jakiej się od nas oczeku
je.

OFICJALNIE: zjawisko
ucieczki od zawodu wyni
ka m. in. z tego, że brak 
jest właściwej rekompen
saty za trud i odpowie -

skiej. Nie bardzo dowie
rzamy skuteczności metod 
administracyjnych; jeżeli 
chce się powstrzymać pro
ces degradacji zawodu, 
trzeba go wszelkimi dos
tępnymi środkami uatrak
cyjniać, rekompensować u* 
ciążliwości, zabiegać o to, 
by absolwentki szkół za 
zaszczyt poczytywały so
bie fakt pracy w szpitalu 
klinicznym.

Hotele? Owszem, ale na
szym zdaniem w dzisiej
szej wersji są one anty-

,jedynie przejściową fazę, 
nie mogą być natomiast 
jedynym sposobem roz
wiązywania problemu mie
szkaniowego. My nie ma
my szczególnych wyma
gań, ale chyba mamy pra
wo domagać się respekto
wania naszych... praw, do 
normalnego życia, jak lu
dzie innych zawodów.

KOMISJA ZDROWIA:
w wyniku dłuższej dęba"

nych gospodarce, pracow
ników partycypują w czę
ści kosztów mieszkań sub
lokatorskich. A czyż po
trzeba szerzej uzasadniać 
społeczne zapotrzebowanie 
na kadrę pielęgniarską? 
Zważywszy, że w skali 
województwa chodzi o su
mę rzędu 400 tys. zł ro
cznie, nie powinno to sta
nowić problemu, a byłby 
to jeden krok naprzód w 
kwestii tak palącej.

w którym uczestniczymy

F
ALA tradycyjnych spotkań i różnego pokroju imprez organizowa
nych nie tylko z okazji Dni' Oświaty, Książki i Prasy, tak rozkwitła 
u nas, iż można uznać ją za trwale uformowane zjawisko. Frekwen
cja na ogół dopisuje. Jakżeż mogłoby być inaczej — słyszymy nie
kiedy — skoro uczestnictwo w kulturze każdej jednostki znajduje 
się w programie placówek odpowiedzialnych z urzędu za sprawy 

kultury. Zgoda. Co innego wszakże choćby najpiękniej opracowany plan 
upowszechnienia sztuki, nauki, oświaty, a co innego rzeczywiste zaangażowa
nie w realizację szczytnych haseł. Tu i ówdzie, niestety, znajdujemy przykłady 
połowiczności, chałtury, byłejakości. W skali ogólnej jednakże obserwujemy 
zarówno w mieście', jak i na wsi coraz to większą dojrzałość wrażliwości od
biorczej.

‘Wiąże się to ze stopniowo postępującą przemianą charakteru pracy, która 
zmusza do wielu poszukiwań poznawczych. Na czoło wysuwa się element 
twórczy, refleksyjny. Choć rozwija się on częstokroć samorzutnie, to trzeba 
przychodzić z pomocą inicjatywie społecznej, ruchowi amatorskiemu, regiona- 
listycznemu, indywidualnym poczynaniom rozmaitych Judymów. Dlatego też 
ogromną rolę odgrywa to, co zwiemy polityką kulturalną. Jednym z jej głów
nych założeń jest rewolucjonizowanie, pobudzanie świadomości mas odbior
ców, a nie usypianie ich przy pomocy taniej rozrywki. W dalszym ciągu ak
tualnym hasłem jest demokratyzacja kultury, a to oznacza przeciwstawianie 
się zjawisku metropolizacji ruchu umysłowego, odejście od dyletanckiej ta- 
niochy, łączenie wychowania z kulturą, przyzwyczajanie do kształcenia nie
ustającego itd.

Wymownym przykładem tej rozbudzonej wrażliwości odbiorczej, która w 
równym stopniu charakteryzuje środowiska robotnicze i chłopskie, co inteli
gencji, jest instytucja spotkań, imprez autorskich. W książkach, w filmie, 
teatrze, muzyce i plastyce, szukamy wzruszeń, których poskąpiło życie. Szu
kamy odpowiedzi na ogromnie ważne pytania, na które sami nie potrafimy 
odpowiedzieć.

„Wtajemniczanie” w kulturę trwa więc bez przerwy. W dniach majowych 
ulega jedynie intensyfikacji. Nie mamy zapewne powodów, by się obawiać, 
że tzw. kultura masowa (użyjmy raczej terminu powszechna!) stworzy bierne 
„społeczeństwo oglądaczy”, że zestandaryzuje gusty. Na naszym gruncie 
ustrojowym upowszechnienie wcale nie niesie groźby automatycznego obni
żenia poziomu, spłycenia. W warunkach bowiem kiedy praca coraz bardziej 
staje się czynnikiem samorealizacji, autokreacji, znikają mechanizmy spycha
jące kulturę do roli „gigantycznego systemu spędzania wolnego czasu”.

Optymizm nasz jest tym bardziej uzasadniony, gdyż rodzi się estetyka nie 
zawężana do obszarów „piękna w sztuce”. Owe uprzywilejowane obszary 
jeszcze jednak istnieją. Chodzi o dystanse środowiskowe i geograficzne. Przy
spieszanie kontaktów z kulturą jest konieczne w rejonach nieco zapóźnio- 
nych. Kto wie czy nadal decydujący głos nie będzie należał do książki.

Ci, którzy mówią o zmierzchu bibliotek, o powolnym wypieraniu tych pla
cówek z dotychczasowych pozycji, powodują się chyba wiarą w automatyczny 
rozwój ogólnej kultury. Trudno przesądzać jaki będzie ostateczny los książki, 
ale jak ktoś doskonale zorientowany powiedział: „w systemie dystrybucji in
formacji biblioteki odgrywają i będą odgrywać kluczową rolę”. Jeśli idzie 
o utrwalenie tej „kluczowej” roli to bardzo dużo zależy od unowocześnienia 
bazy, zaplecza technicznego bibliotek. Cały problem upowszechnienia wykształ
cenia średniego, świetnej organizacji „przemysłu kształcenia” może być sku
tecznie rozwiązany tylko w oparciu o sieć sprawnie działających bibliotek. 
Mówiąc o sprawności mam również na myśli warunki lokalowe, wysoko kwali
fikowane kadry, automatycznie redagowane katalogi, coraz bardziej intere
sujące zestawy tytułów itd. Równie ważne jest też doskonalenie struktury 
bibliotecznej, pełniejsze przystosowanie jej do wymogów odbiorcy.

Ów postulat jest zapewne najbardziej aktualny w odniesieniu do środowisk 
wiejskich. Nurtuje on działaczy nie tylko w gminach, które stanęły przed 
nową perspektywą także w dziedzinie kultury. Kultury będącej czymś więcej 
niż ozdobą i pokrzepieniem serc.

Stanisław Pestka

dzialność pracy pielęgniar
skiej. Trudności mieszka
niowe pogłębiają kryzys. 
Dodatkowy problem pow
staje wskutek tego, iż sa
me pielęgniarki, mając do 
wyboru otwartą służbę 
zdirowia, lub szpitalnictwo 
— zawsze wybiorą tę pier
wszą, bo praca znacznie 
lżejsza, jednozmianowa, 
mniej odpowiedzialna. Re
gulacja płac złagodziła 
nieco dysproporcje. Ad
ministracyjnymi środkami 
dążyć się będzie do ogra
niczenia fluktuacji, hotele 
pielęgniarskie łagodzić bę
dą kryzys mieszkaniowy, 
budować się je będzie nie
zależnie od internatów — 
również przy szkołach me
dycznych.

* * *

PIELĘGNIARKI: widzi
my pilną potrzebę znacz
nego zróżnicowania płaco
wego średniego personelu 
zamkniętej służby zdrowia, 
a w tej grupie — również 
wyodrębnienia szpitali kli
nicznych. Proszę wziąć pod 
uwagę, że te ostatnie, o- 
barczone dodatkowo funk
cjami dydaktycznymi i 
konsultacyjnymi, należą 
siłą rzeczy do placówek 
wysoko specjalistycznych, 
a to pociąga za sobą cię
żary, wynikające ze zwie
lokrotnionych obowiązków 
zabiegowych, analitycz
nych itp, Nadito: szpitale 
kliniczne charakteryzują 
się i tym, że do nich tra
fiają pacjenci w stanach 
ciężkich i najcięższych, 
jest to więc jeszcze jedno 
dodatkowe źródło uciążli
wości pracy pielęgniar-

zachętą: w jednym poko
ju bowiem mieszkają 4 
osoby (średno — 4 m kw. 
na osobę), i na cele hote
lowe zajęte są wszystkie 
pomieszczenia socjalne. 
Jak żyć w takich warun
kach jeżeli dodać, że „cy
kle dobowe” są w tym 
zawodzie nietypowe: dla
jednych dzień jest dniem, 
dla innych — nocą... Ho
tele więc powinny stano
wić w życiu pielęgniarki

ty uchwalono wniosek, by 
ponownie przedstawić Pre
zydium WRN postulat w 
kwestii dopłat do pielęg
niarskich kwater prywat
nych. Niegdyś wniosek ta
ki był, ale nie zyskał ar 
probaty władz. Upór ko
misji dyktowany jest za
równo trudną sytuacją jak 
i tym, że w innych resor
tach precedensy są: przed
siębiorstwa zatrudniające 
kwalifikowanych, potrzeb-

Jest faktem, że problem 
średniego personelu me
dycznego urósł dziś do ran 
gi najbardziej palących. Na 
rodowy Fundusz Ochrony 
Zdrowia, gdy zacznie już 
owocować, przyniesie roz
wiązanie równie ważnych 
kwestii — bazy, wyposa
żenia. Ale nie tylko nie 
będzie on stanowił pana
ceum na problemy śred
niej kadry, lecz zaryzyku
ję twierdzenie: pogłębi je 
jeszcze bardziej. Już dziś 
obserwuje się to w skali 
wprawdzie mniejszej, ale 
równie wyrazistej: otwar
cie każdego nowego od
działu odbywa się kosz
tem niemal nadludzkim — 
okrawa się uszczuplone i 
bez tego personele pielęg
niarskie w jednym miej
scu, by obsadzić nowo 
powstałe stanowiska. Z 
wypowiedzi moich roz
mówczyń wyczułam, iż 
mają dodatkowe żale: nie 
zasięga się ich opinii w 
kwestiach, w których wła
śnie ich zdanie mogłoby 
mieć wagę argumentu. A 
post factum stawia się 
wobec nich nowe wyma
gania, apelując do „zawo
dowego sumienia”, lub do
konując przesunięć me
todami administracyjnymi.

Nie można powiedzieć, 
że władze terenowe i re
sortowe nie dostrzegają, 
lub nie doceniają proble

mu środowiska pielęgniar
skiego. Wiele już uczynio
no, dużo spraw jest w 
trakcie rozstrzygań, myśli 
się i planuje perspekty
wicznie. Odnoszę jednak 
wrażenie, że brakuje peł
nej harmonii działania. 
Rozumiem to następująco: 
odrębną grupę spraw sta
nowią problemy o charak
terze ogólnozawodowym (z 
całym kompleksem spraw: 
szkolnictwa, zatrudnienia, 
socjalno-bytowych itp.). 
Inną grupą są sprawy we- 
wnątrzśrodowiskowe (or
ganizacja pracy, umiejęt
ne operowanie systema
mi bodźców i zachęt, re
kompensowanie i elastycz
ne traktowanie doraźnych 
trudności o zasięgu lokal
nym, i in.).

Ale działanie w obu 
tych sferach winno być 
absolutnie równoległe, 
równoczesne i komplekso
we. Nie można np., budu
jąc hotel pielęgniarski, za
niechać innych działań na 
rzecz szerzej rozumianych 
rozwiązań mieszkaniowych 
bolączek. Nie można upa
jać się np. tym, że zamie
rzamy wyszkolić w naj
bliższych latach tysiące 
dyplomowanych pielęgnia
rek, nie dostrzegając jed
nocześnie, że już dziś szko 
ły przeżywają poważne 
perturbacje z naborem, a 
i dyplomantki po roku — 
dwóch uciekają z klinik i 
szpitali — do otwartej 
służby zdrowia, lub w o- 
góle z zawodu.

Do spraw wewnątrzśro* 
dowiskowych pielęgniar
stwa powrócę jeszcze od
dzielnie. Jest to bowiem 
kompleks zagadnień od
rębnych, których rozwią
zania oczekiwać należy 
przede wszystkim od sa
mej administracji służby 
zdrowia. Pozostałe, o któ
rych mowa wyżej, mają 
charakter ogólnospołeczny, 
a więc i decyzje należą 
nie tylko do resortu zdro
wia. Pielęgniarki — jako 
reprezentantki zawodu tak 
cennego z punktu widze
nia społeczno-ludzkiego — 
naszym powszechnym sta
raniem winny odzyskać 
pozycję, którą wyznacza 
im ranga tego pięknego 
zawodu. Jak dotąd, — 
czepki na głowach noszą, 
ale się chyba w nich nie 
urodziły...

E. Kirkor

się tam, gdzie stoi obecnie 
hotel „Bałtyk”.

— Brał pan udział to
kampanii wrześniowej?

— 28 sierpnia wcielony 
zostałem, jako mat rezer

wy, do kompanii łączności 
Marynarki Wojennej na 
Oksywiu. 11 września pod 
czas potyczki zostałem ran
ny odłamkami granatu 1 
trafiłem do szpitala, gdzie 
przeleżałem do 11 paździer 
nika. Następnie okupanci, 
jako że znałem język nie" 
miecki (urodziłem się w 
Złotowie w woj. koszaliń* 
skim), ściągnęli mnie do 
likwidacji agend KKO. Po 
tem, wysiedlony z dawne
go mieszkania, pracowałem 
jako robotnik w rzeźni. Po 
pewnym czasie nawiązałem 
łączność z „Gryfem Po
morskim”, dostarczając tej 
organizacji żywności, a na 
wet niewielkich ilości bro 
ni. Pracowałem wówczas 
w magazynie z zaopatrze
niem rzeźnickim przy ul. 
Puckiej 35 w Chyloni. Tę 
broń (kilka pistoletów, gra 
naty, amunicję) otrzymałem 
za pośrednictwem pewne" 
go Niemca-antyfaszysty. Je 
go rodzina (żona i czworo 
dzieci) zginęła podczas bom 
bardowania Hamburga. To 
przeżycie wywołało zdes- 
perowanie tego człowieka
— odtąd starał się wystę
pować przeciwko hitlerow 
com, chociaż sam nosił 
mundur Wehrmachtu.

— Niemcy nie wpadli 
ślad pańskiej działalności?

— Jakoś nie, chociaż bra 
ta mego np. uwięzili w 
Stutthofie. Niemniej w 
marcu 1945 r., kiedy woj
ska radzieckie i polskie 
zbliżały się już do Wy
brzeża, przeszedłem przez 
linię frontu, zgłaszając się 
do pierwszego napotkanego 
oddziału radzieckiego. Prze 
szedłem z nim, jako sani
tariusz, do Oksywia —■ 
miejsca, w którym zaczy
nałem kampanię. Zaraz po 
wyzwoleniu powróciłem do 
Komunalnej Kasy Oszczęd
ności, w której pracowałem 
do r. 1949. Potem byłem 
naczelnikiem wydziału o- 
gólno " administracyjnego 
Polskich Linii Oceanicz
nych — aż do chwili przej 
ścia w r. 1969 na emery
turę.

— Koło ZBoWiD, do któ 
rego pan należy...

— Liczy blisko 200 osób, 
w tym 195 członków zwy
czajnych i 27 nadzwyczaj
nych (przeważnie są to 
wdowy po kombatantach). 
Są wśród nas żołnierze 
wszystkich niemal frontów
— z września, uczestnicy 
bitwy pod Monte Cassino, 
„kościuszkowcy”, byli więź
niowie obozów koncentra
cyjnych...

Rozmawiał: L.

Po tygodniowej wachcie
DWA kraje Ameryki Łacińskiej 

— Chile i Argentyna - od 
dłuższego już czasu skupiają 

na sobie uwagę komentatorów pra
sowych.

W Chile, gdzie władzę prezyden
ta sprawuje przedstawiciel lewicy 
Salwador Allende, od czasu nie
dawnych wyborów do parlamentu, 
które wzmocniły pozycję sil ludo
wych w obydwu izbach ustawodaw
czych tego kraju, prawica wywo
łuje ustawiczne zamieszki utrzymu
jące napięcie polityczne oraz orga
nizuje strajki i akty sabotażu zmie
rzające do pogrążenia w chaos gos
podarki kraju. Szczególną aktyw
ność wykazują bojówki neofaszystów 
skiej organizacji „Ojczyzna i Wol
ność”, której przywódca - Robert 
Tbieme uciekł do Argentyny, uzys
kując tam prawo azylu. Jednocześ
nie przywódca innej organizacji pra 
wicowej, były general armii chilij
skiej Arturo Marshall, który schro
ni! się przed kilku laty w Boliwii, 
wyszkolił tam 3-tysięczny oddział 
dywersontów. Przerzucani oni są do 
Chile w celu prowadzenia tam ak
tów sabotażu.

Oficjalnie największa siła opozy
cyjna w Chile - Partia Chrześcijań- 
sffo-Demokratyczna — odcina się od 
działalności ultraprawicowców, wie
le jednak wskazuje na to, że działa 
ona z nimi ręka w rękę po to, by 
zmusić prezydenta Allende do ustą
pienia. Charakterystyczna pod tym 
względem jest wypowiedź przewodni

zorganizowanych zwolenników cho
dzi i w jaki to sposób zamierzają 
oni zmusić prezydenta Allende do 
kapitulacji. Rzecz w tym jednak, że 
lewica — nie posiadając zorganizo
wanych bojówek - rozbudziła w lud 
naści chilijskiej świadomość poli
tycznej, która sprawia, że na każdą 
demonstrację prawicy rusza żywiofo-

Chile i Argentyna
czącego Chilijskiej Partii Chrześci- 
jańsko-Demokratycznej Eduardo 
Freia, zawarta w wywiadzie dla 
dziennika „Le Fournal de la Croix”- 
Frei stwierdza mianowicie, że: opo
zycja ucieknie się do wszelkich śród 
ków - zgodnych z konstytucją 
aby przeszkodzić próbom postępo
wania wbrew jej przekonaniom. Za
raz potem dodaje jednak: ponadto 
opozycja zmusi rząd do respekto
wania jej woli opierając się na 
swych zorganizowanych zwolenni
kach.

Nie trzeba być zbyt domyślnym, 
aby sobie uświadomć o jakich to

wa kontrdemonstracja tych, którzy 
zdają sobie sprawę z wagi reform 
przeprowadzanych przez rząd. Re. 
form, które wychodzą naprzeciw 
potrzebom najuboższych warstw lud
ności chilijskiej. Tak więc walka o 
władzę w Chile trwa i chociaż pra
wica nie przebiera w środkach, aby 
obalić rząd lewicy, należy wątpić, 
by bez interwencji z zewnątrz udało 
jej się cel ten osiągnąć.

Innego rodzaju podniecenie poli
tyczne panuje w Argentynie, gdzie 
prezydent-elekt Hector Campora 
przygotowuje się do objęcia swej

funkcji, co powinno nastąpić w dniu 
25 maja. To co nurtuje komentato
rów w związku z tym faktem zawie
ra się w odpowiedzi na pytanie: 
czy rządząca w Argentynie junta 
wojskowa dopuści Camporę do wła
dzy? Odpowiedź nie jest jeszcze cal 
kowicie jednoznaczna, Argentyna 
bowiem wstrząsana jest licznymi 
aktami terroru ze stromy organiza
cji podziemnych - w kraju tym pa
nuje stan wyjątkowy — a stosunek 
armii i Campory do tego problemu 
nie jest jednakowy, a ściślej mó
wiąc jest on całkowicie odmienny. 
Wojskowi bowiem opowiadają się 
za silnymi represjami wobec bojów- 
karzy rekrutujących się zarówno z 
elementów ultralewicowych jak i 
skrajnie peronistycznych, Campora 
natomiast kategorycznie sprzeciwia 
się walce zbrojnej z terrorystami ł 
zamierza ogłosić powszechną amne
stię w kraju. W tej sytuacji nie wy- 
klucza się możliwości dokonania 
przez armię zamachu stanu, aby 
uniemożliwić peronistom przejęcie 
władzy.

Jerzy Matuszkiewicz



4 DZIENNIK BAŁTYCKI 113 (8962) 13 i 14 maja 1973 r.

ftfnhkiMUjacy moim

Refleksje wokół książek

Głos przyjaciela
zza Niemna

£ Dokończenie ze str, 1

N
IE zwalajmy prze 
to całej odpo
wiedzialności za 
sylwetką dziec
ka na szkołę. 
Weźmy, choć to 

ciężar niebyłej aki, odpo
wiedzialność za swoje dzie 
ci na własne barki, A je
śli nie cały ciężar, bo to 
częstokroć ponad nasze, 
wielostronnie angażowane 
siły, podzielmy ciężar spra
wiedliwie. Tylko — jak, 
skoro olbrzymi odsetek ro
dziców (średniej, ale głów 
nie młodej generacji) i to 
bez względu na stopień wy 
kształcenia, nie ma poję
cia o wychowaniu dziec
ka! Ileż matek — stwier
dzają lekarze — skończy w 
szy okres karmienia, gdy 
staje przed nimi, na nie
pewnych jeszcze nożynach 
— osobnik (!), gubi się. 
Nie wie jak i co dalej i 
nie stara się tego docho
dzić. Taka jest ocena bar
dzo wielu matek, dokony- 
wrana przez pediatrów. Wie 
dza rodziców, umiejętnoś
ci sprawowania opieki wy
chowawczej nad dzieckiem 
są — generalizując — 
niedostateczne. Zwłaszcza 
wiedza związana z jego 
rozwojem charakteriolo- 
gicznym, co jest jednym z 
podstawowych rodziciel
skich grzechów.

Nikt nie zamierza siać 
popłochu wśród matek, cho 
dzi jednak o uświadomie
nie im tego, że dziecko 
jest żywym, nadzwyczaj 
delikatnym organizmem, 
wymagającym wiedzy na 
temat właściwego z nim 
postępowania. O uświado
mienie, że u dzieci rośnie 
ilość chorób na tle nerwo
wym! Że mnożą się cho
roby wrzodowe u dzieci, 
które ledwie zaczęły cho

dzić i że rodzice nie zo
rientowani w sztuce wy
chowywania dziecka do
szukując się najróżniej
szych przyczyn choroby, 
nie szukają ich... w sobie 
i u siebie. M. in w swym 
sposobie bycia, niejedno
krotnie dalekim od norm 
być może tradycyjnych, 
niemniej prawidłowych, 
w ogólnym zrozumieniu.

NIE łudźmy się, że 
uczący się mówić ma 
luch, a tym bar

dziej dziecko znające sens 
słowa, jest obojętne na ro
dzinną atmosferę; na krzy 
ki rodziców, wywoływane 
kolejnym nieporozumie
niem. Że nieopanowane 
gesty uchodzą jego uwa
dze, nie rysują się na psy
chice i że nie zaważą na 
niej w przyszłości. I nie 
łudźmy się, że stressowe 
stany to tylko zewnętrzny, 
niespokojny świat. Rów
nie dobrze rodzą się one 
w rodzinach! To straszne, 
ale samobójstwom wśród 
młodzieży poświęcono w 
ub. roku ogólnokrajową 
konferencję w Katowicach. 
Różnorakie bywa tło tego 
czynu, ale niemal z regu
ły źródeł należy się do
patrywać we wczesnym 
dzieciństwie, spędzonym w 
domu, gdzie tzw. życie 
rodzinne straciło swój pra 
widłowy rytm. Gdzie je
śli się nie rozpadło to i 
nie zcementowało. Gdzie 
potrzeby dziecka koncen
trowały się wokół efek
townego ubranka, ale gdzie 
o wychowaniu wiedziano 
zbyt mało i gdzie rodzi
ce nie stanowili dla dziec
ka poszukiwanego wzor
ca.

Czy wielu spośród rodzi
ców wie, pomijając natu
ralnie społeczny margines,

Zapowiada się 
dobry sezon

Gospodarzami
tegorocznej ogól
nopolskiej inau

guracji sezonu żeglar
skiego byli harcerze, 
zaś miejscem uroczysto 
sei — gdyński basen 
żeglarski im. gen. Ma
riusza Zaruskiego. Wy
daje się, że po długich 
latach chudych, można 
mówić o niezłych prog
nozach dla gdyńskiego 
żeglarstwa — wiąże się 
to przede wszystkim z 
dawno oczekiwanymi 
inwestycjami. Tego la
ta nastąpić ma przeka
zanie nowej siedziby 
YKM „Kotwica", na u- 
kończeniu jest też pa
wilon mieszczący han
gar i klubową siedzibę 
YK „Stal", działającego 
przy Stoczni im. Ko
muny Paryskiej. Har
cerze położyli 1 maja 
kamień węgielny pod 
budowę swojej siedziby 
klubowej, przygotowują 
się do podjęcia podob
nych inwestycji Yacht 
Klub Polski i YK 
„Gryf". Rozpoczęcie 
prac uzależnione jest 
jednak od... znalezienia 
wykonawcy, w czym 
kluby oczekują pomocy 
ze strony władz miej
skich. Sprawa jest tym 
pilniejsza, że nasz ba
sen żeglarski powinien 
zaprezentować się w 
godnej szacie na zbli
żającą się „Operację 
Żagiel 74", podczas któ 
rej będziemy gościli 
najpiękniejsze i naj
słynniejsze żaglowce 
świata.

NA razie, poza pra
cami przy no
wych obiektach, 

trwają przygotowania 
jednostek pływających 
do tegorocznych rejsów. 
Większe jachty prze
chodzą malowanie, od
świeżanie kadłubów i

takieiunku; codzienne 
spore grupy żeglarzy z 
poszczególnych klubów 
spędzają tu pracowicie 
popołudnia i inne chwi

le wolne od zawodo
wych zajęć. Wśród pra
cujących nie brak „żeg
larskich amazonek”, 
jachting staje się bo
wiem coraz popular
niejszy wśród pici pięk
nej.

Wiele jachtów jest 
już na wodzie. Jako 
pierwsi podjęli trenin
gi najmłodsi żeglarze 
— m. in. z YK „Gryf". 
Klub ten opiekuje się 
„klasą żeglarską" szko
ły przy Słowackiego. 
Tutejsi uczniowie opa
nowali już arkana żeg

larskiej sztuki, pływa
jąc na „Cadetach” i 
„Optymistach’’ i rokują 
wielkie nadzieje w tej 
dziedzinie. Reprezentu
ją optymizm i wytrioa 
łość, a więc cechy szcze 
golnie w jachtingu po
szukiwane. Ich starsi 
koledzy szykują sprzęt 
z myślą o bogatym ka
lendarzu tegorocznych 
imprez — m. in. rega
tach z okazji Międzyna
rodowego Tygodnia Za
toki Gdańskiej, czy mi
strzostwach Polski w 
klasie „Finn”, które ro
zegrane zostaną w Cet- 
niewie. Gdyńscy żegla
rze są już poza tym po 
pierwszej tegorocznej 
poważnej imprezie — 
regatach o puchar 
PKOl., które odbyły 
się w Świnoujściu. W 
klasie „Dragon” I miej
sce zajął tu Leck Po- 
klewski z YK „Stal”. 
Ten klub może poszczy
cić się zresztą najbar
dziej nowoczesną pełno
morską jednostką rega
tową — jest nią zbu
dowany przez szczeciń
ską Stocznię Jachtową 
„Levanter”, wzbudza
jący zrozumiale zain
teresowanie wszystkich 
odwiedzających basen 
żeglarski. Obok, na na
brzeżu przyciąga wzrok

PRZEK-tAD« IZABELLA DĄMBSKA
— Sądzę jednak, iż na tym etapie Sheila 

powzięła już pian zamordowania Eleanor 
— i to przy najbliższej nadarzającej się spo
sobności. Chociaż Eleanor nie wypowie
działa przy pomocy stolika otwarcie oskar
żenia - wiedziała przecież za dużo. Tak 
długo jak będzie żyła, nie przestanie szan
tażować rodziny Bannisterów. I Sheila nig
dy nie zazna spokoju - chodziło jedynie
0 nadarzającą się korzystną sposobność. - 
A później to pan właśnie, Grzegorzu, dał 
jej wspaniałą okazję - powiedziałem. - 
Zostawił pan nad samym basenem nieprzy
tomną Eleanor, gdzie każdy mógł ją ze
pchnąć do wody.

Wzruszył z pochmurną twarzą ramionami.
— Oczywiście. Sheila przyznała się, że 

błądziła tej nocy po ogrodzie. Musiała 
mnie widzieć, jak wynosiłem z laboratorium 
Eleanor i ułożyłem ją nad brzegiem base 
nu i jak matka wymknęła się z laboratorium. 
Nie było nic łatwiejszego jaik zepchnąć Ele
anor do wody, a potem przyjść do nas
1 opowiadać historyjkę o tym, jak widziała 
na własne oczy, że moja matka to uczyniła.

— A my nigdy byśmy nie domyślili się 
prawdy, gdyby Oliver nie twierdził z taką 
pewnością o tej czarnej sukni.

Skinął głową i powiedział:
— Tak jak i ja nigdy bym się nie do

myślił, że to nie moja matka podpaliła la
boratorium, gdybym nie spojrzał przez okno 
i nie zobaczył, że leży nieprzytomna, przy
wiązana do stołu — twarz miał ściągniętą 
i przerażoną gdy zakończył — Nie do wia
ry po prostu, jak Sheila potrafiła kłamać! 
Kiedy dopadła nas, biegnąca i potykająca 
się na trawnik u i uraczyła nas tą okropną 
historią, że moja matka wpadła w szał 
i podpaliła laboratorium — była tak — no 
tak przekonująca, że nie można było wąt
pić. Tak, tak... Sheila była mądra i prze
biegła do samego końca. Wykorzystała na
wet fakt, żeby pod pozorem złego samo
poczucia pozbyć się pani Deane, która po
szła nas szukać, podczas gdy ona rozlała 
wszędzie eter i podpaliła.

— Rzeczywiście - powiedziałem ponuro — 
kiedy już zacna kobieta stanie się przewrot-

wysmukłością kształ
tów inny regatowy 
jacht — typu „Soling", 
na którym wielokrotny 
mistrz Polski Zygfryd 
Perlicki wywalczył na 
olimpiadzie w Kilonii 
VIII miejsce, co stano
wi najlepszy z dotych
czasowych wyników o- 
limpijskich naszych 
żeglarzy. Szkoda tylko, 
że takie jachty są u 
nas wciąż jednostkami 
unikalnymi.

Fotografował:
W. NIEZYWIŃSKI
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DO redakcji nadeszła 
książka, której ukaza 
nie się ze wszech 

miar godne jest od not o- 
wania. Napisana zastała 
dla czytelnika litewskiego 
lecz o sprawach żywo in
teresujących także nas, Po 
laków, dotyczy bowiem 
stosunków z naszym pół
nocno-wschodnim sąsia
dem, z którym na prze
strzeni wieków mamy tak 
wiele wspólnych kart hi
storii.

Autor tej książki *) My- 
kolas Pożarskas, litewski 
publicysta i działacz spo
łeczny, naświetla rozwój 
stosunków między Litwą 
Radziecką a Polską Lu
dową po drugiej wojnie 
światowej, to jest w okre* 
sie gdy zarówno na Li
twie, jak i w Polsce uło
żyły się jakościowo inne 
warunki społeczno-ekono
miczne i polityczne.

Podając pokrótce zarys 
stosunków polsko-litew
skich w przeszłości, po
czynając od zarania współ 
nych dziejów obu naro
dów, autor uwypukla zmia 
ny jakościowe, jakie za
szły i nadal zachodzą w 
kontaktach ekonomicznych 
i kulturalnych po roku 
1945, gdy oba narody 
wkroczyły na socjalistycz 
ną drogę rozwoju, likwi
dując przesłanki do wro
gości i nieufności wza
jemnej.

Na podstawie źródło
wych danych M. Pożar
skas uwidacznia wzrost 
wymiany towarowej pro
wadzonej zarówno w ra
mach układów handlo
wych ze Związkiem Ra
dzieckim, jak i w drodze 
układów bezpośrednich.

RB HÜ i

Podkreśla, iż wzajemnym 
Poznaniom służą organizo
wane przez centrale han 
dlowe wystawy, wymiana 
specjalistów z różnych 
dziedzin, bezpośrednie 
przyjacielskie kontakty 
między Kownem i Białym 
stokiem, poszczególnymi 
powiatami województwa 
białostockiego, a rejona
mi litewskimi.

Wiele miejsca M. Pożar
skas poświęca współpracy 
kulturalnej obejmującej 
naukę, literaturę, sztukę 
i inne dziedziny twórczej 
działalności. Doskonale 
ilustrują to przytoczone 
dane o rozszerzającej się 
wymianie wydawnictw 
naukowych między Aka
demią Nauk Litewskiej 
SRR, Uniwersytetem Wi
leńskim, a placówkami 
naukowymi Polski, o wy
daniu na Litwie 138 dzieł 
pisarzy polskich o łącz
nym nakładzie 1,6 min 
egzemplarzy, bezpośrednie 
kontakty pisarzy, trady
cyjne już wyjazdy litew
skich zespołów artystycz
nych do Polski i polskich 
na Litwę.

Stosunkowo niewielka, 
bo licząca 103 strony, lecz 
treściwa i bogato ilustro
wana książka przyjaciela 
zza Niemna, niewątpliwie 
dobrze się przysłuży spra
wom wzajemnego zbliże
nia obydwu narodów, któ
re w przeszłości wspólnie 
wpisały wiele chlubnych 
kart do historii Europy,

EMIL MARKIEWICZ

*) M. Pożarskas. Współ
praca między Litwą Ra
dziecką i Polską Ludową, 
wyd. „Gruiaras”. Wilno 
1973, 103 str.
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że znaczna liczba dzieci, 
przebywających w szpita
lach, nie chce wracać do 
domu? Symuluje choro
bę, by móc zostać dłużej, 
a poważny odsetek stano
wią tu dzieci... inteligen
tów. Dzieci z rodzin, w 
których kłótnie i nieporo
zumienia wchodzą w skład 
„dziennego regulaminu”. 
Wyrywają się natomiast ze 
szpitala te, których do
my (jak to określiła p. 
doc. dr Świcowa), „pach
ną zupą”! Domy, gdzie — 
być może — z trudem wią 
że się koniec z końcem, 
ale gdzie osią rodzinnego 
koła jest matka, gdzie har 
monia i ład I gdzie oj
ciec zachował swój oj
cowski autorytet, bez 
względu na swe wykształ
cenie.

OCZYWIŚCIE, że ży
cie uległo ogromnym 
przemianom i sto

sunkowo niewiele jest ro
dzin, w których kobieta 
nie pracuje zawodowo, zaj 
mując się domem i wycho
wywaniem dzieci. Lecz są i 
rodziny, gdzie praca za
wodowa matki wcale nie 
jest koniecznością, mimo 
to pracuje, zrzucając cię
żar odpowiedzialności za 
wychowanie dziecka na 
żłobek, względnie „kogoś 
z rodziny”... Zgadzam się 
z wątpliwościami lekarzy 
co do właściwego zrozu
mienia przez te kobiety 
matczynych obowiązków. 
Jeśli żłobek jest swoistym 
błogosławieństwem dla ma 
tek, nie mających innego

wyjścia, pracujących na 
przysłowiowy Chleb, prze
cież (wreszcie doszliśmy do 
tego przeświadczenia), nig
dy nie zastąpi on ciepła 
matczynych rąk, ponieważ 
jest to niemożliwością. Na
leżałoby zastanowić się 
nad mentalnością tych ma
tek, u których chęć (chęć, 
nie konieczność!) „dorobie
nia” do mężowskiej pen
sji góruje nad potrzebą 
stworzenia swemu dziec
ku właściwej opieki. Nie 
mam pewności, czy zbyt 
wiele kobiet skorzysta z 
przywileju dłuższego, bez
płatnego urlopu na rzecz 
odchowania potomstwa do 
przedszkolnego wieku!

W ostatnim okresie, pod 
transparentem „Ra
portu o Stanie Oświa 

ty” ławą, na razie w 
teorii, ruszamy do współ 
nego wychowywania mło
dzieży. Potrzeby tej ko
lektywnej pracy są bez
sporne, ale zbyt wiel
kim trudem osiągać 
będziemy zamierzone e~ 
fekty, jeśli rolę rodziców, 
zobowiązanych w pierw
szej kolejności do w y c h o 
w y w a n i a dziecka (od 
zera) traktować będziemy 
z takim dobrotliwym libe
ralizmem, jak dotychczas.

Wychowywanie młodzie
ży — zadaniem całego na
rodu! Troską ludowego 
państwa! Nigdy tej spra
wie nie nadawano równie 
wysokiej rangi! Ale prze
cież punkt wyjścia do tej, 
na olbrzymią skalę zakro
jonej działalności, stanowi 
najmniejsza społeczna ko
mórka — rodzina. Zdrowa 
rodzina! Rodzice, którzy

muszą sobie zdawać spra
wę ze swych rodzicielskich 
obowiązków. Młodzi, za
kładający rodziny! Jak 
wielką rolę w kształtowa
niu osobowości odgrywa 
rodzinne środowisko, wie
dzą lekarze, wykazują ba
dania socjologów, psycho
logów, pedagogów.

Wymogom wobec rodzi
ców, o których mówi sej
mowa uchwała z 12 kwiet 
nia br., należy tylko przy- 
klasnąć; ale w tej kolo
salnej kampanii na rzecz 
wychowania dziecka, mło
dzieży nie można stracić 
z oczu poważnych niedo
borów w kształceniu, 
względnie dokształcaniu 
rodziców, by umieli być 
rodzicami! By — nim zo
staną rodzicami — bez fał
szywego wstydu konsulto
wali się z poradniami 
przedmałżeńskimi, Tow. 
Planowania Rodziny, z po
radniami „K” i „D”; moż
liwości jest wiele, chęci i 
zrozumienia — mniej.

Od pewnego czasu TPR 
wspólnie z USC organi
zuje zbiorowe wykłady dla 
nowożeńców. Młodzi przy
chodzą, ale to dopiero u- 
łamek potrzeb. W br. pla
nuje się przy oddziałach 
położniczych, poradniach 
„K” i „D” organizowanie 
szkół matek, przy klini
kach — szkół ojców, po
kazy pielęgnacji niemo
wląt etc. Część takich szkó

łek już działa. Frekwen
cja kształtuje się różnie, 
jak różne jest zaintereso
wanie przyszłych matek 
szeregiem (bezpłatnych) 
badań (z cytologicznymi 
włącznie), wykazujących 
ich stan zdrowotny i zwią 
zane z nim ewentualne 
potrzeby leczenia. Brak 
wśród kobiet zrozumienia 
dla tej — jakże istotnej 
— działalności jest zatrwa 
żający. Przykładem na to, 
jak kobiety nie zdają so
bie sprawy z wagi tych 
badań jest fakt braku za
interesowania ich wynika
mi; wysoki odsetek prze
badanych w ogóle nie po
jawia się po odbiór wy
ników... Kolejny przykład 
na niefrasobliwość, zwią
zaną z przyszłym dziec
kiem, czego skutki może 
ono odczuć tuż po przyjś
ciu na świat. Ale to wszyst 
ko dotyczy przecież ludzi 
skądinąd normalnych, tym
czasem.^

Tymczasem istnieje 
jeszcze problem lu
dzi z tzw. (i wcale 

nie tak wąskiego, jakbyś
my to chcieli zobaczyć), 
marginesu społecznego. Ist
nieje otwarty problem lu
dzi (rodziców) psychicznie 
chorych... Tematyka wy
magająca odrębnej publi
kacji. Trwożliwa tematy* 
ka...

• • *

Spotkanie w Woj. In
spektoracie Sanitarnym 
miało charakter kameral
ny, jakkolwiek poruszane 
tam przez lekarzy sprawy 
miały olbrzymią wagę. Nie 
omówiłam ich. lecz jedy
nie zasygnalizowałam nie
które z nich. Dość ważkie, 
by trafiły pod dyskusję i 
trafiły do rodziców. I do 
tych, którzy nimi wkrótce 
zostaną.

I. Mielcarzewicz ł

M©w€»ści światowej medycyny
* Dieta zamiast sztucznej nerki
* Nowe spojrzenie na miażdżycę i zawały
JEDNĄ a głównych funkcji 

nerek jest usuwanie z krwi 
produktów odpadowych, za 
wierających azot. Odpady 

te powstają przy konsumpcji 
pokarmów zawierających biał
ko — a więc przede wszyst. 
kim mięsa, jak i różnych 
przetworów mleczarskich. Kie
dy nerki zawodzą, wówczas te 
odpady gromadzą się we krwi, 
co w rezultacie prowadzi do 
zatrucia całego organizmu.

Urządzenie zwane „sztuczną 
nerką” wyręcza nerki natu
ralne w dokonywaniu dializy 
— czyli owego procesu oczysz
czania. Umożliwia wielu lu
dziom — mimo niewydolności 
ich własnych nerek — dalsze 
życie, ale niestety, jest to za
bieg kosztowny i uciążliwy. 
Chorego trzeba podłączać do 
sztucznej nerki — i to na kil
ka godzin — trzy razy tygod
niowo; osoby poddawane dia
lizie stosunkowo łatwo zapada
ją na różne choroby zakaźne, 
zwłaszcza na wirusowe zapa
lenie wątroby; dodajmy, że 
ludzi cierpiących na niewydol
ność nerek jest więcej niż moż 
liwości stosowania sztucznej 
nerki...

Rzecz jasna, że w tych wa
runkach duże zainteresowanie 
wywołała metoda dr. Macken
zie Walsera z nowojorskiego 
instytutu Hopkinsa (opisana o- 
statnio w amerykańskim „Jour
nal of Clinical Investigations”, 
czyli dzienniku badań klinicz
nych). Na czym polega ta me
toda? Otóż nowojorski specja
lista proponuje zastąpienie dia 
lizy za pomocą sztucznej nerki 
przez odpowiednią dietę i sto. 
sowanie określonych środków 
chemicznych.

W diecie proponowanej przez 
dr. Mackenzie Walsera mięso 
i inne zawierające białko po
karmy są w zasadzie wyelimi

nowane i zastąpione przez ja
rzyny i owoce. Jednocześnie 
pacjent otrzymuje codziennie 
pewne ilości tzw. kwasów ke
tonowych. Owe kwasy są pro
dukowanymi w sposób synte
tyczny pochodnymi aminokwa 
sów, będących jednym z głów
nych składników białka. Otóż 
owe kwasy ketonowe dostar

czają organizmowi niezbęd
nych składników pokarmo
wych do odbudowy komórek, 
ale — w przeciwieństwie do 
białka naturalnego — nie po
zostawiają zbędnych resztek, 
prowadzących w razie ich 
nieusunięcia z krwi do zatru
cia organizmu.

Jak wynika z opublikowa
nego we wspomnianym dzien
niku badań klinicznych stu
dium dr. Mackanzie Walsera, 
prowadził on doświadczenia ze 
stosowaniem diety i doda
waniem kwasów ketonowych na 
dziesięciu osobach chorych 
na nerk? i wymagających 
dializy przy użyciu sztucznej 
nerki. Spośród owych dziesię
ciu osób sześć bardzo szybko 
wykazało poprawę i dializa 
stała się u nich niepotrzebna. 
Badacz wyprowadza stąd wnio 
sek, że jego metoda — acz
kolwiek na ogół korzystna — 
jednakże nie u każdego może 
przynieść pożądane wyniki. 
Zastrzega się również, że jego 
metoda nie leczy chorych ne
rek, a jedynie zastępuje sztu 
czną nerkę. Zresztą nie wia
domo, czy po pewnym czasie 
nie nastąpią w organizmie 
dalsze niekorzystne przemiany. 
W każdym bądź razie jest — 
jak sądzi — faktem udowod

nionym, że w stosunkowo licz 
nych przypadkach, stosując 
polecaną przez niego dietę 
uzupełnianą kwasami ketono
wymi (których produkcja jako 
syntetyczna nie jest droga), 
można przyjść z pomocą wielu 
osobom cierpiącym na niewy 
dolność nerek — i to bez 
uciekania się do stosowania

nie zawsze i nie wszędzie osią 
galnego aparatu sztucznej ner 
ki. • # •

POWSZECHNIE przyj 
muje się, że przyczy 
ną większości zawa

łów serca jest zaczopowa* 
nie naczynia wieńcowego, 
zwężonego n a skutek mi aż 
dżycy, powodującej stopnie 
we nagromadzenie się zło
gów tłustawych substancji 
wzdłuż ścian tętnic. Wy
starczy wówczas saczopo- 
wanie światła naczynia 
wieńcowego, by spowodo
wać niedotlenienie serca 
i wytworzenie się w mięś
niu sercowym ogniska mar 
twicy. Z tego właśnie 
względu osobom o posunię 
tej miażdżycy, względnie 
tym, które już raz uległy 
zawałowi, bądź chorują na 
dusznicę bolesną, lekarze 
przepisują zazwyczaj środ
ki hamujące krzepnienie

lan Okrza

na — to z pewnością będzie to robić do
skonale!

Warki Grega drżały,
— Ale ja jeszcze nie orientuję się dla

czego zrobiła ten ostatni okropny czyn 
wczoraj w nocy, doktorze. Dlaczego mu- 
sioła zabić moją biedną matkę? Przecież 
ona nie mogła zrobić jej żadnej krzywdy... 
Była beznadziejnie nieuleczalnie chora u- 
mysłowo i wszyscy uważali ją za zbrodniar- 
kę. Nigdy by jej nie wierzyli, cokolwiek by 
mówiła...

— A jednak wciąż była legalną żoną pań
skiego ojco - powiedziałem. - Dopóki żyła, 
istniało niebezpieczeństwo pojawienia się 
jakiejś innej Eleanor Frame. Ale nie sądzę, 
że tylko to. istniał jeszcze jakiś znacznie 
silniejszy motyw. Pańska matka była może 
nieodpowiedzialnym świadkiem w procesie 
sądowym, ale posiadała oczy i uszy. A je
stem niemal pewien, że naocznie widziała 
jak Sheila strącała Eleanor do wody.

— Widziała? - zdumiał się Grzegorz. — 
Jak, na miłość boską mógł pan...

— Była tam przecież wówczas bardzo bli
sko. i - widzi pan, pan sam naprowadził 
mnie na ten pomysł. Opowiadał pan nam 
wszystkim, że kiedy pan znalazł wreszcie 
swoją matkę w ogrodzie — powtarzała bez 
przerwy „to jej właśnie najbardziej niena
widziłam... teraz nie ma już dla niej ratun
ku... opowiem całemu światu, jaki to na
prawdę czart z niej..." Wszyscy uważaliśmy 
że słowa te dotyczą Eleanor, ale czyż teraz 
nie staje się panu jasne, że odnosiły się 
one do Sheili? — Bo wszakże dlaczego pań
ska matka miałaby jakąś mało znaczącą 
szpitalną pielęgniarkę „nienawidzieć naj
bardziej na świecie?” To Sheila była kimś, 
kogo miała słuszne prawo nienawidzieć 
najbardziej na świecie — uczciwa, szano
wana, kochana przez wszystkich kobieta, 
która wydarła jej miłość męża? A następnie 
owa pogróżka, że powie całemu światu, co

to w gruncie rzeczy za czort? Nie rozumie 
pan? Musiała mieć na myśli Sheilę. To 
właśnie chciała ogłosić całemu światu, że 
widziała na własne oczy, jak owa świętobli
wa Sheila postąpiła jak czort strącając 
bezbronną kobietę do wody. Gdyby dotrzy
mała tej pogróżki, jasne, że sytuacja Sheili 
byłaby beznadziejna.

Grzegorz słuchał mnie bardzo uważnie - 
wreszcie powiedział:

— Chyba pan ma rację, doktorze. To by 
wyjaśniło, dlaczego Sheila ją zabiła, — 
Głos jego brzmiał bezbarwnie, cicho. - 
Wszystko właściwie zostało już wyjaśnione, 
prawda ?

— Chwilę siedzieliśmy w milczeniu w po
nurym biurze dr. Hammonda, gdzie jasny 
promień słońca wdzierał się przez okno i 
padał jak wielka plama na dywan. Nagle 
wydało mi się jakieś nierealne i zdumiewa
jące to, że głęboka tragedia*, jaka spotkała 
moich najbliższych sąsiadów — tutaj właśnie 
znajduje swój koniec — tu w tym spokoj
nym, nudnym, codziennym otoczeniu.

— No cóż... musimy teraz postanowić co 
robić dalej — powiedział Grzegorz cicho. 
Nie wiem, co bym dał, żeby inni nie do
wiedzieli się prawdy — ale jeżeli okaże się, 
że trzeba...

Urwał, a ja podniosłem oczy j zobaczy
łem Olivero Thorpe w otwartych drzwiach. 
Opuścił ramiona, a twarz miał bardzo bla
dą.

— Wracam prosto ze szpitala — powie
dział i odszukał wzrokiem Grzegorza. — 
Przynoszę... przynoszę złe nowiny. Bo...

— Czy chcesz powiedzieć, że Sheiia - 
nie żyje?

— Tak. Nie żyje — byłem przy niej do 
końca.

— Strasznie ci współczuję — zaczął Grze
gorz.

(c. d. n.)

krwi. Takim środkiem jest 
m. in, heparyna.

Ale ostatnio w znanym 
brytyjskim czasopiśmie fa
chowym „The Lancet” u- 
kazała 6ię publikacja ze
społu lekarzy szwedzkich, 
która w gruncie rzeczy sta 
wia pod znakiem zapytania 
skuteczność, a nawet celo
wość terapii przeciwkrzep 
nieniowej. Mianowicie ze
spół szwedzki pod przewód 
ndctweim dr. Leif R. Erhar- 
dta ze szpitala Królewskie 
go Instytutu Karolińskie 
go w Sztokholmie wykazał 
w swych doświadczeniach, 
że czop krwi .w naczyniu 
wieńcowym nie powstaje 
przed wystąpieniem obja
wów zawału serca, ale do 
piero potem...

Czopy krwi stwierdzono 
w badaniu sekcyjnym u 
większości ofiar zawałów 
— stąd utrwaliła stię opb 
nia, że są one przyczyną 
zawału. Jednakże nie przy 
każdym wypadku zawału 
wykrywano czopy. Na o* 
gół znajdowano je najczę
ściej u tych ofiar zawału, 
które żyły najdłużej po 
wystąpieniu objawów ata
ku sercowego. I to wła
śnie zrodziło u zespołu 
szwedzkich uczonych po
dejrzenie, że czop krwi nie 
jest czymś co spowodowa

Iło zawał, ale jest następ
stwem zawału.

Dla potwierdzenia tych 
podejrzeń zespół przepro
wadził niezwykły ekspery 
ment na pacjentach przyj
mowanych do szpitala na 
oddział chorób sercowych, 
którzy mogli przypuszczal
nie ulec zawałowi. Otóż 
pacjentom tym wstrzyki
wano fibryinogen w połą
czeniu z radioaktywną jo
dyną. (Fiibrynogen jest 
ciałkiem białkowym we 
krwi, biorącym czynny u- 
dział w procesie jej krzep 
nięcia.) Lekarze szwedzcy 
wychodzili przy tym z za
łożenia, że jeśli w przypad
ku zgonu sekcja wykaże, 
iż czopy krwi są radioakty 
wne, będzie to oznaczać, 
że powstały one już po 
pierwszych sygnałach za
wału. I tak też istotnie 
było.

Nie kwestionując wstęp
nego charakteru prowadzo 
nych przez zespół doświad 
czeń, dr Erhardt wyraża 
jednak pogląd, że wobec 
otrzymanego wyniku sku
teczność stosowania środ
ków przeciw krzepnięciu 
krwi dla zapobieżenia przy 
szłemu zawałowi jest ra
czej wątpliwa. — Być mo 
że — sugeruje — tworze
ni się czopów trwa dłuż
szy czas, więc terapia prze 
ciw krzepnięciu może mieć 
wpływ na zmniejszenie się 
ich rozmiarów, a tym sa
mym zwiększa szanse wy
zdrowienia po zawale.
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Ty jesteś w niebie czy w kamieniu 
wszechwładnie chmury gdzieś rozsuwasz 
lecz nie dla ciebie ryby srebrne 
zawieszam między dniem a nocą 
i nie dla ciebie walczę z tobą 
i nie dla ciebie ciebie wzywam 
zbolałe lecę skrzydła leczyć 
z demonem walcząc gór i morza 
a moje myśli kiedyś śmigle 
ciebie omotą gdzieś w przestworzach

Ä *

¥
nie bój się podejdź jam tylko światłem i cieniem
tylko ciemności ostrą klingą rozcinam
odzieram noc ze ślepoty
rodzę wspomnienia
oczy otwieram jak owoc
nogi ku sobie przyciągam
ręce ku sobie nachylam
nie bój się jam tylko światłem cieniem

r PATRONI la 
GimSklCHUK

•  :    : :—1_—. —f • Przemysł ciężki — dla domu

„Nowalijki"
w wyposażeniu mieszkań

Krzysztof C.
URODZONY 19 lipca 1764 

X. w Olsztynku, w do
mu pastora o żywych 
tradycjach polskości, uczył 

się w Zalewie, a następnie na 
uniwersytecie królewieckim, 
gdzie oprócz teologii studio
wał językoznawstwo i uczę
szczał do tzw. seminarium 
polskiego. Jeszcze w czasie 
studiów został nauczycielem 
języka polskiego, wkrótce też 
rozpoczął działalność wydaw
niczą jako autor wielu pod
ręczników do nauki języka 
polskiego, słowników, zbio
rów pieśni i kazań w języku 
polskim.

W 1798 roku osiadł w Gdań 
sku jako lektor języka pol
skiego w Gimnazjum Aka
demickim oraz polski kazno
dzieja przy ewangelickim 
kościele Sw. Anny. W swym 
wykładzie inauguracyjnym w 
gimnazjum mówił o wartości 
języka polskiego i o jego zna 
czeniu na tych ziemiach. Na
dal też prowadził działalność 
■wydawniczą jako autor prze
de wszystkim „Pieśnioksiągu

UWAGI na temat róż
nic, jakie istnieją 
pomiędzy formami 

towarzyskimi polskimi a 
francuskimi, są wypowia
dane najczęściej przy oka
zji wyjazdów turystycz
nych do Polski ludzi, któ
rzy jej dotychczas nie zna
li. Głos w tej sprawie pro
fesora uniwersytetu w 
Nancy, p. Etienne Decaux, 
ujmującego sprawę grun
townie, szeroko, a jedno
cześnie i z humorem — 
przytoczył „Tygodnik Pol
ski”.

Utarło się we Francji 
powiedzenie — stwierdza 
w swym paryskim odczy
cie prof. Decaux — że 
Polacy są Francuzami 
wschodniej Europy i stąd 
wielu ludzi wysnuło wnio
ski, że obyczaje, formy to
warzyskie obu narodów są 
identyczne. Niech jednak 
jakiś cudzoziemiec, prze
bywający w Polsce, spró
buje pokazać się na ulicy 
z kobietą idąc po jej pra
wej stronie, a natych
miast zostanie poczytany 
za niewychowanego.

W tej drobnej wydawa
łoby się sprawie Polak 
jest absolutnie kategorycz
ny. Nie wolno mu iść ina
czej, jak tylko po lewej 
stronie kobiety. Nie wol
no mu też, pod żadnym 
pozorem, przejść pierwsze
mu przez drzwi, nawet w 
korytarzu metra, gdzie 
spotyka się często drzwi 
otwierające się bardzo cięż 
ko.

Francuzi w tej sytuacji 
przechodzą pierwsi, przy
trzymując drzwi, i prze
puszczając przez nie kobie
tę. Polakowi (stosującemu 
się do obowiązującego w 
Polsce savoir-vivre’u) nie 
wolno tego uczynić. Otwie
ra on drzwi i — dokonu
jąc akrobatycznych wyczy
nów — przytrzymuje je w 
pozycji otwarcia, pozosta
jąc ciągle z tyłu. Dla ko
biety, którą chce w ten 
sposób przepuścić, pozosta
je bardzo mało miejsca na 
przeciśnięcie się. Poza tym 
te skomplikowane wyczy
ny trwają dość długo i 
nieraz powodują wytwa
rzanie sTę ..korków” w ko
rytarzu. Żaden jednak 
wzgląd nie wpłynie na 
zmianę postępowania Po
laków. Są oni do swych 
zasad bardzo mocno przy
wiązani — stwierdził pre
legent 1 wierzą mocno w

Mrongowiusz
czyli Kancjonału Gdańskiego” 
(1803) 1 Słownika Niemiecko- 
-Polskiego (1833). W tym o- 
stałnlm postulując opracowa
nie słownika kaszubskiego, 
porównywał dialekty kaszub
skie * językiem rosyjskim co 
dało asumpt do zaintereso
wań kaszubszczyzna ze »tro
ny uczonych rosyjskich.

W uznaniu swych zasług zo 
stał powołany w 1823 r. na 
członka Warszawskiego Towa
rzystwa Przyjaciół Nauk, w 1 
1827 r. szczecińskiego „Towa 
rzystwa Starożytności i Hi
storii Pomorza”, w 1833 r. 
Towarzystwa Naukowego Kra 
kowskiego. W 1852 r. na swe
go członka powołuje go To
warzystwo Historyczno-Lite
rackie w Paryżu, w liście 
podpisanym przez Adama Mic 
kiewlcza.

Mrongowiusz, jeden z wy
bitnych ludzi XIX wieku, 
wielki syn Mazur, zasłużony 
badacz kaszubszczyzny I o- 
brońca języka polskiego, 
zmarł 3 czerwca 1855 roku.

JÖZEP BORZYSZKOWSKl 
Instytut Historii CG

wyższość własnego savoir- 
vivre'u nad francuskim.

Wiele różnic pomiędzy 
zwyczajami obu narodów 
uderza, gdy porównuje się 
zachowanie przy stole 
Francuzów i Polaków. 
Przede wszystkim stwier
dzić trzeba, że w Polsce do 
wspólnego posiłku rodzin
nego nie przywiązuje się 
takiego znaczenia, jak tu
taj.

We Francji wszyscy 
przychodzą do stołu jed
nocześnie. Podczas obiadu 
czy kolacji Francuzi jedzą 
chleb (w Polsce mają opi
nię wielkich zjadaczy chle 
ba) i posługują się nim 
czasami podobnie jak wi
delcem czy nożem. W Pol
sce nie jest to przyjęte. 
Różnice istnieją również i 
w kolejności zapraszania 
do nabierania potraw, 
przypominania i zachęca
nia do dobierania ich, a 
także i dziękowania za 
gościnność. Polacy czynią 
to wstając od stołu (go-

MIESZKANIA budu
je się nie tylko z 
cementu, kruszywa i 

stali. Niezbędny jest także 
szeroki asortyment wyro
bów składających się 
na wyposażenie: grzejni
ków centralnego ogrzewa
nia, wanien i zlewozmywa
ków, rur kanalizacyjnych 
z przeróżnymi złączami, ku 
chenek gazowych i pieców’ 
elektrycznych. Dotychcza
sowa produkcja tych wy
robów jest niedostateczna 
ilościowo i jakościowo. 
Wiele z tych wyrobów jest 
wręcz zacofanych techni
cznie.

spodyni jednocześnie dzię
kuje ze swej strony go
ściom za towarzystwo). 
Francuzi dziękują później, 
kiedy odchodzą i żegnają 
się z gospodarzami. W Pol 
see na ogól nie rozmawia 
się przy stole o spożywa
nych potrawach. We Fran
cji natomiast möxoi się, a 
gospodyni nawet na to 
niecierpliwie czeka.

Są różnice w sposobie 
picia wódki (jednym ły
kiem cały kieliszek lub też 
po trochu), w całowaniu 
kobiet w rękę, w sposobie 
adresowania listów, a na
wet w składaniu papieru 
listowego.

Przykładów istniejących 
różnic można by dać jesz
cze dużo więcej, mówił 
prelegent Da się je zau
ważyć i gustach ludzi, 
i w obyczajach, które wią
żą się silnie ze sprawą 
savoir-vivre’u.

Ileż narzekań i prze
kleństw wypowiedzieli 
Francuzi kładąc się do poi 
skiego łóżka i wsuwając

Tworząc obecnie prze
mysł mieszkaniowy, trzeba 
przede wszystkim zacząć 
od nadrobienia zaległości 
i przyśpieszenia tempa 
rozwoju produkcji poszu
kiwanych wyrobów meta
lowych. Głównym ich pro
ducentem jest przemysł 
ciężki.

Kierunki działania Mi
nisterstwa Przemysłu Cięż 
kiego zmierzają do osiąg
nięcia dwóch podstawo
wych celów:

— zwiększenia produkcji 
ponad potrzeby nowego 
budownictwa, tak aby za-

się pod krótką polską koł
derkę. Ileż z kolei trudu 
zadają sobie Polacy, któ
rzy nie umieją spać pod 
francuską kołdrą „bien 
bordee” z trzech stron 
łóżka, aby posłać łóżko po 
swojemu.

O różnicach gustów prze 
konać się można obserwu
jąc Polaków pijących po 
raz pierwszy francuskie 
wino i Francuzów jedzą
cych polskie czekoladki, z 
których Polacy są tak 
dumni.

Pomiędzy ludźmi obu 
narodów istnieją różnice 
wywołane odmiennością 
klimatu, roślinności, spoży
wanych pokarmów, a jesz
cze może bardziej sytuacją 
historyczną, polityczną, e- 
konomiczną, w jakiej na
rody te żyły. A przy tym, 
podkreślił p. profesor De
caux, istnieje różnica ję
zyków i kończąc swą pre
lekcję wypowiedział prze
konanie, że aby zrozumieć 
kulturę jakiegoś kraju, 
trzeba poznać jego język.

spokajać również potrze
by modernizacji i remon
tów’ mieszkań;

— unowocześnienia wy
robów oraz wprowadzenia 
na rynek nowych asorty
mentów.

PRODUKCJA
WŁASNA + IMPORT

Oto przykład: w 1975 r. 
oddamy do użytku około 
225 tys. nowych mieszkań. 
Ale resort zobowiązał się 
do dostarczenia 465 tys. 
wanien, w tym 250 tys. z 
własnej produkcji oraz 215 
tys. z importu. Okazuje 

bowiem, że co naj
mniej przez 5—6 lat im
portować musimy — na 
skutek braku mocy pro
dukcyjnych — wanny. Do
piero w następnej pięcio
latce produkcja własna 
zabezpieczy potrzeby.

Do 1975 r. produkować 
będziemy wyłącznie wan
ny żeliwne. Wielkość tej 
produkcji (250 tys. sztuk) 
utrzyma się do 1990 r. 
Ale przybywać będzie wa
nien blaszanych: w na
stępnej pięciolatce prze
mysł dostarczy około 0,5 
min sztuk. Wanny blasza
ne — to mniejsze zużycie 
stali oraz niższe koszty 
produkcji (w porównaniu 
z żeliwnymi). Z zadowole
niem więc witamy tę no
walijkę budowlaną.

Podobnie przedstawia się 
problem grzejników. Żeliw 
ne są 3—4 razy droższe od 
blaszanych grzejników pa
nelowych. Są one stoso
wane masowo w wielu 
krajach. W Polsce urucho
mimy ich produkcję do
piero w latach 1976—1980. 
Lepiej jednak późno — 
niż wcale! >

Znacznie się rozwinie 
produkcja łączników arma
tury domowej. Są to wy
roby bardzo poszukiwane 
także na zagranicznych 
rynkach. Aby wyjść na
przeciw potrzebom krajo
wym oraz eksportu, resort 
przemysłu ciężkiego zamie

rza nie tylko rozwinąć, 
lecz także udoskonalić pro
dukcję — poprzez zmianę 
technologii nakładania po
włok ochronnych. Stosowa
ne będzie ocynkowanie — 
zamiast dotychczasowych 
kąpieli elektrolitycznych w 
galwanizerniach.

MARIAŻ Z CHEMIĄ
MPC chciałoby również 

wprowadzić nowy asorty
ment — łączniki z two
rzyw sztucznych, bardziej 
odpornych na wyższą tem
peraturę. Takich łączników 
przemysł — ani ciężki ani 
chemiczny — nie produku
je. MPC nie ogląda się je
dnak na przemysł chemi
czny i zamierza wy
budować własną fabrykę 
armatury domowej i łącz
ników z tworzyw sztucz
nych.

Program rozwoju pro
dukcji do wyposażenia 
mieszkań — opracowany 
przez resort przemysłu cięż 
kiego — jest, generalnie o- 
ceniając, prawidłowy. Prze 
widuje znaczne zmiany a- 
sortymentowe, zmiany ko-n 
strukcyjne oraz innowacje 
technologiczne. M. in. ma 
być uruchomiona produk
cja zlewozmywaków ze 
stali nierdzewnej, koloro
wych wanien, pieców opa
lanych olejem, kuchni na 
gaz płynny, rur kanaliza
cyjnych i wodociągowych 
z tworzyw sztucznych.

Oczywiście realizacja te
go programu tylko wtedy 
przyniesie w pełni zakłada 
ne efekty, jeżeli wszyscy 
partnerzy z przemysłu 
mieszkaniowego wywiążą 
się ze swych zadań.

Od przemysłu chemicz
nego oczekiwać należy do
staw półfabrykatów do 
produkcji wyrobów z two
rzyw sztucznych. Resort 
gospodarki komunalnej po 
winien zatroszczyć się o 
to, aby ciepła woda, do
starczana z elektrociepłow 
ni, była odpowiednio o- 
czyszczana i odpowietrza
na. W przeciwnj’m bowiem 
razie grożą awarie pane
lowych grzejników. Wre
szcie budowlani powinni 
wyzbyć się starych nawy
ków i uprzedzeń do no
wych asortymentów. Nie 
jest bowiem tajemnicą, że 
niejednokrotnie wolą bu
dować po staremu i uży
wać tradycyjnych mate
riałów i wyrobów (np. 
grzejniki żeliwne).

Ministerstwo Przemysłu 
Ciężkiego już w ubiegłym 
roku opracowało program 
rozwoju wyrobów dla bu
downictwa mieszkaniowe
go. Teraz chodzi o jak naj
szybsze zatwierdzenie te
go programu i o termino
wą realizację, aby nie 
wytworzyła się bariera 
materiałowa hamująca 
tempo rozwoju inwestycji 
mieszkaniowych.

T. Barski

KONCERT
W felietonie zamykającym rok 

1972 przyrzekłem Towarzystwu 
Przyjaciół Gdańska poprawę 

oraz to, że nie będę więcej nie 
zauważał jego inicjatyw powiększa
jących sławę i dobre imię naszego 
królewskiego grodu. Słowo się rze
kło, kobyłka u płotu — jak pisywał 
Stanisław Cat-Mackiewici, No więc 
wybrałem się, proszę szanownego 
Towarzystwa, na koncert CHÓRU 
AKADEMII MEDYCZNEJ do piękne
go gotyckiego Refektarza w Muze
um Narodowym. Zaproszenie na tę 
imprezę przysłaliście Wy ł Chór 
im. Tadeusza Tylawskiego, da
jący koncerty muzyki chóral
nej od lat bez mała trzy
dziestu. Chwalą go za to i sławią 
gazety krajowe i zagraniczne. Zna
ją go w Warszawie, w Anglii, Szwe
cji, ZSRR i we Włoszech. A teraz 
pewno pojedzie do USA. Na kon
cercie był ten sam impresario, któ
ry w ubiegłym roku zaprosił do No
wego Jorku Chór Politechniki Szcze
cińskiej. Podobno wyszedł z świą
tecznego koncertu zadowolony i 
oszołomiony mocą I klarownością 
głosów. Niżej podpisany życzy ze
społowi tego wyjazdu do Ośrodka 
Sztuki im. Lincolna z całej duszy, pod 
warunkiem, że częściej niż dotąd 
będzie występował w Gdańsku, albo 
wiem nie podoba mi się przysłowie 
o szewcu co to bez butów chodzi.

A wracając do samego koncertu, 
to po pierwsze - zespół śpiewał 
doskonale. Toteż brawa były rzę
siste i długie. Po drugie — reper
tuar był bardzo urozmaicony i trud
ny. A na to stać tylko mistrzów. 
Tym większe więc brawo, brawissi- 
mol W programie był Mikołaj Go
mółka, J. S. Bach, R. Thompson, A. 
Koszewski (współczesny kompozytor 
z Wrocławia, lak około 40) i ludo
wa pieśń rosyjska znakomicie, w 
szalonym tempie i w języku rosyj
skim, odśpiewana. Tu proszę mi ab
solutnie wierzyć, bo studiowałem lu
dową pieśń bratniego narodu. Mógł- 
bym nawet na ten temat napisać 
pracę magisterską, a kto wie czy 
nie więcej! Była wreszcie na bis ja
kaś murzyńska pieśń (świetne solo 
dyrygenta Henryka Łukaszewskiego). 
Czy nie „Evry time"?

Wynika stąd, że wszystko było 
nadzwyczaj udane na tym świątecz
nym występie. Po cóż więc ten po
emat prozą? Otóż nie wszystko było 
takie nadzwyczajne. Nadzwyczajne 
było to, co najważniejsze w tej im
prezie - śpiewanie. O reszcie za
raz będziemy dyskutować.

Kostiumy pań, koloru ułańskich 
proporców lub biskupiej sutanny, są 
mało twarzowe i dość kiepsko skro
jone. Przypomina mi to kółko mini
strantów w czerwonych pelerynach,

obwiedzionych srebrnymi paskami — 
kółko pozujące do pamiątkowej fo
tografii. Panowie też mogliby przy
wdziać na się coś odpowiedniejsze
go do rangi chóru. W niebieskich 
uniformach paradują chłopcy z te
lewizji. | nie trzeba konkurować z 
nimi w tym ulubionym przez nich 
kolorze. Druga sprawa, to światło, 
światło, światło! Światło połączone 
z tą cudowną architekturą. To do
piero robi efekt, a ten potęguje 
wrażenie. No wyobraźcie sobie Mili 
melodie Gomółki do słów J. 
Kochanowskiego wspartą waszym 
kunsztem, światłem i architekturą. 
Czy może być dla ucha i oka więk
sza rozkosz? Wreszcie bez odpo
wiedniego światła (paliły się tylko 
sufitowe żarówki, nawet nie wiem 
jakiej firmy) grupa chóru traci tak 
pożądaną dzisiaj wizję, która z ko
lei wzmaga i podkreśla ekspresję 
czyli wyraz. A przecież zarówno wam 
jak i mnie idzie o to, aby ta eks
presja czyli wyraz w chorale J. S. 
Bacha był jeszcze większy. Czego 
Wam i sobie w przyszłości życzę. A 
zaś Towarzystwu Przyjaciół Gdańska 
podpowiadam, aby, zwłaszcza teraz, 
brało się jeszcze żwawiej za takie 
imprezy.

Kazimierz Łastawiecki

Jak nas widzą Francuzi?

0 polskim savoir-vlvre
się

Lech Bądkowski

Nauf ragium
O

TACZAŁA nas mgła. Wyda
wało się, że stoimy w niej, 
utknęliśmy w rozrzedzonym 
mleku, które oblepiło szary 
kadłub i wyhamowało ruch. 
W pewnych odstępach po
wietrze, spojone z mgłą i 

wodą w lity oprzęd, rozrywał głuchy 
pohuk syreny. Zdarzało się, że jak spóź
nione echo z głębi warstw odpowiadał 
słaby bek. Nie byliśmy sami, ale wie
dza o tym nie działała krzepiąco.

Nie sami — może znaczyć tym bar
dziej odrębni. Chodziliśmy wśród lep
kich dymów, w cieczy stępiającej gesty 
i reakcje. Widywałem ich, oni widywali 
mnie, rozmawialiśmy, każdy wykonywał 
coś, dopełnialiśmy się we wspólnej ko
nieczności. One dwie między nami, Mar
ta i Lucyna, wyosobnione z męskiej gro
mady i sobie niechętne. Lecz układ 
zamknięty obejmował również je. Na
ruszanie zasad nie rozrywa układu, tyl
ko odsłania kolce jego praw.

Czasem we mgle otwierały się luki, 
niby tunele wiodące od nieba, i z gór
nego końca padały wiązki promieni obej 
mujące statek, raptownie oświetlały go 
jak bateria reflektorów, wyłaniały z o- 
przędu. Wtedy układ ożywał nieco, na
bierał barw, szarość stawała się jaśniej
sza — chłodnym połyskiem stali. Nie 
trwało długo i znów zapadaliśmy w roz- 
płynnioną watę, w której krążyły drob
ne planetoidy na własnych orbitach, z 
pozoru niezależnych. Mimo zwolnionych 
obrotów czuliśmy siebie, do wewnątrz 
kierując wrażliwość, wyostrzoną podnie
tami zebranymi ze styków.

Na własnych orbitach — więc mija
liśmy siebie, orbity jednak przecinały 
się w wielu miejscach i jak opar unosiło 
się oczekiwanie, że zderzenie może na
stąpić, może nastąpić seria, także ogólny 
karambol. Było to oczekiwanie jak pół 
sen w niewielkiej gorączce, z której wra 
ca się do zdrowia, lub przechodzi w za
paść, ale w jej dobroczynnym stanie nic 
nie rysuje się ostro ł każdy cios można 
przyjąć bez jęku.

I tak płynęliśmy, na środku gdzieś, w 
odległościach od skraja wód dostatecz
nie dużych, aby uznać je za bezpieczne. 
Oddaleni od kresu żeglugi. W tym wzglę 
dzie nic nam nie groziło. Któż jednak 
mógł zapewnić, że środek bezpieczny? 
Wyspa nie oznaczona lub skała, wrak dry 
fujący lub mina — mało prawdopodob
ne zagrożenie. Buczki odzywające się zza 
kroplistej kurtyny stanowiły większe, 
lecz póki odzywały się i słyszeliśmy je, 
nie budziły obaw. Lęk czaił się w ciszy 
dokoła. I w nas.

Obie wyosobnione unikały siebie, a w 
tym ich staraniu było więcej świado
mości niż w postawie mężczyzn. Zauwa
żyłem to, chociaż straciłem, jak mi się 
zdawało, zainteresowanie dla ich poczy
nań, podobnie nawet bardziej, jak 
dla wszystkiego co działo się 
poza mną. Wszyscy mężczyźni obojętno
ścią okrążali Martę i Lucynę, tym tyl
ko ujawniając, że wciąż wiedzą o ich 
istnieniu. Wiele się wybacza, więcej war 
to zapomnieć. To jednak pozostaje: ona, 
Marta, napinała łuk uczuć do ostatnich 
granic i, bezlitośnie, zrywała cięciwę. 
Serdeczność obezwładniona. Raz, drugi, 
trzeci... Ulegli kolejno, lecz ta, która 
darła cięciwy, niszczyła także siebie. 
Gwałcenie cudzej godności odbywa się 
kosztem własnej. Lucyna stała z wyso
ka, obojętna, może szydercza, nie uczest
niczyła, była jednak świadkiem, cień 
skazy padał również na nią.

Kiedy raz snop promieni spłynął tu
nelem i objąwszy statek rozszczepił się 
na wiele pęków, mgła nagle odstąpiła, 
zrzedła i uniosła się odsłaniając morze 
po horyzont i sklepienie. Był to blady 
błękit dwu czasz złączonych na ledwo 
dostrzegalnym kręgu. Słońce w pół dro
gi do zenitu, nieduże żółte koło, bez 
blasku, jak księżyc za dnia odsyłający 
pożyczone światło. Krótko trwała chwi
la dalekiego widzenia, groźniejsza niż 
błądzenie w półmroku. Naszły smugi, 
wchłonęły promienie, płynęliśmy dalej 
w otępieniu.

Później, gdy nastąpiło zamieszanie, i 
ono działo się jakby w hamowanym 
tempie. W istocie nie było zaskoczenia. 
Oblicze śmierci mogło wywołać strach, 
nawet panikę, choć drętwą znieczule
niem, lecz tonięcie statku nie zaskoczy
ło nikogo. Wciąż poruszaliśmy się w o- 
brębie układu, który pękał obnażając 
rozdarte i wyzębione tryby, kalecząc 
nas, unicestwiając, pozostawaliśmy w 
nim, coraz mniej liczni, orbity zacieśnia
ły się, wpadaliśmy na siebie, nadszedł 
spodziewany przecież, przeczuwany ra
czej, ogólny karambol, wyrok nieuchron
ny. Ubywało nas stopniowo, jakby z 
muru skruszałego deszczem, mrozem, 
słońcem odpadały kolejne cegły. Płaci
liśmy cenę, nie jednostkową zerwanego 
łuku, lecz zwielokrotnioną cenę zdrad, 
wymuszonej solidarności z samoniszczy- 
cielstwem.

Jakiś czas minął zanim zrozumiałem, 
że jest rano, mgła zniknęła, słońce świe
ci nad morzem falującym miarowo jak 
wysokie zboże. Siedziałem w szalupie, 
kilku ocalonych ze mną. Płynęliśmy, za
pewne tym samym kursem bez kompa
su, skarlały układ, cząstka poprzednie
go, a nikt nie wiedział, czy inne cząst

ki przetrwały. Wciągałem zapach wody, 
bliskiej na sięgnięcie ręki, nie skażonej 
drgającą i rozgrzaną stalą. Dążyliśmy 
przed siebie, aby, osiągnąwszy kraj, z 
ulgą rozsypać resztą układu.

Gdy stawiałem stopę na sypkiej wyd
mie, gdy stopa zapadała w piasek, gdy 
wyciągałem drugą i podnosiłem do na
stępnego kroku, gdy słuchałem świ
stu o zmiennym natężeniu, gdy ociera
łem pot z czoła w ten chmurny niego- 
rący dzień, patrząc pod siebie, na miał
ki, karbowany, wychłoszczony grunt, 
gdy otumaniony znużeniem raz podnio
słem oczy — wśród pustynnych wydm 
zobaczyłem kościółek otoczony małym 
cmentarzem. Stał we wgłębieniu mię
dzy dwoma garbami o kształcie nawia
sów, z których wiatr porywał cienkie 
strużki ziarenek i niósł je wokół, na 
wysokościach tworząc matową obwodę 
nad poświęconym miejscem. Poszedłem 
tam zstępując zboczem ku niecce ujętej 
w nawiasy i koronowanej szarą aureo
lą.

Niski płot składał się z ułomków de
sek poszycia, wręg i wioseł zatkniętych 
prosto w’ piach; między nimi gdzienie
gdzie rozciągały się kawałki potarga
nych sieci lub żagla. Na cmentarzu kop
czyki nieregularnie rozrzuconych mogił. 
Bezimienne. Wśród nich również świe
że. Przy niektórych zaznaczono datę 
wydobycia z morza zwłok.

Z kościółka dochodziło cienkie i 
chwiejne żałenie się fisharmonii. W 
środku było mroczno, niewiele światła 
wpadało przez wąskie okienka o szy
bach oszadzisłych. Na ołtarzu paliły się 
dwie świece. Ksiądz w czarnym ornacie 
stał z wzniesionymi dłońmi. Dostrzeg
łem postacie żałobników’. Zacząłem się 
im przypatrywać, szukałem podobień
stwa ze znanymi mi kiedyś osobami. 
Lecz zmierzch zamazywał rysy i kształ
ty. Nawet wtedy, gdy — i tu — na chwi 
lę zajaśniało słońce, a jego smugi u- 
kośnie wdarły się do wnętrza, mrocz- 
ność najeżyła się błyskami jak waru
jąca kula wielopłaszczyznowa, i odbi
te promienie, niby ości, godziły mnie w 
oczy.

Szukałem jednak, starałem się rozpo
znać. Chciałem przemówić do kogoś, 
lecz nawet szeptu nie dobyłem z ust. 
Spostrzegłem, że panowała cisza, ksiądz 
z niezmiennie wzniesionymi dłońmi mo
dlił się w milczeniu, postacie tkwiły 
nieruchomo bez żadnego szmeru, i tyl
ko kołysał się skargą dźwięk niewido
cznego instrumentu.

Musiałem się dowiedzieć czy Marta, 
która rwała wiotkie struny cięciw, prze
trwała katastrofę, czy padła jej ofiarą. 
Postąpiłem do przodu, obróciłem się ku 
postaciom, zajrzałem w twarze. Zdawa
ło mi się, że niektóre znam. Żyje? Uto
nęła? Nie śmiałem się odezwać, miałem 
ucisk krtani, i tylko pytająco unosiłem 
brwi. W odpowiedzi wzruszali ramiona
mi, znak, że nie wiedzą. Sylwety zazna
czone niewyraźnie, tw’arze puste, oczy 
bez światła, jak pomniki. Obojętni wo
bec mnie, jak intruz wśród nich, staliś
my przedzieleni barierą obcości.

Marta zaginiona. Marty nie ma. Opu
ściła układ zamknięty w nieznanym kie
runku. Ktokolwiek by wiedział... Moż
liwe że utonęła. Tonęliśmy wszyscy, za
nim jeszcze nastąpiła katastrofa, każdy 
przykładał do niej ręki, i ja przyłoży
łem, ręka została przyłożona, miałem 
swój udział, mój udział włączono.

Wyszedłem z kościoła na tonach fis
harmonii jak po chybotliwej kładce i 
ponownie okrążyłem groby zatrzymując 
się przy nowych, połączonych ze stary
mi wspólnym piętnem anonimowości. 
Mogłem wrybrać jeden — i nadać mu 
imię.

Znów zobaczyłem postacie. Muzyka 
brzmiała jeszcze, coraz ciszej, lub też 
w sobie słyszałem jej wyobrażenie, a 
one płynęły cmentarzykiem i oddalały 
się wtapiane w piach i chmury. Na 
końcu szła kobieta. Nie mogłem, nie po
winienem był się mylić: była to Lucy
na. Ona musiała wiedzieć. Poszedłem 
za nią, jej śladem, a idąc spostrzegłem, 
że śladu nie zostawia. I żadnych nie 
widziałem; postacie sunęły jak cienie 
nie znacząc ziemi.

Szedłem jednak, goniłem ją, Lucyna 
wiedzieć musiała, tylko ona mogła znać 
prawdę, z jej pomocą chciałem raz je
szcze spojrzeć wstecz, przejść od po
czątku krok po kroku co skończyło się 
klęską, co niczym nie ostrzegało, a wio
dło w naufragium, lecz Lucyna wiot- 
czała przede mną, jej zarys wyciągał 
się w górę, nade mnie, nad wszystkich, 
olbrzymiał i zarazem rozwiewał się, na
bierając chłodnej przejrzystości. Fałda 
wydmy przeniknęła cień i wchłonęła go.

Słyszałem wiatr, to on grał fisharmo
nią, teraz głośniej, i pędził ziarna pia
sku, znów pojawił się kontur, nie ona 
jednak, to pień uschłego drzewa, obok 
drugi, kilka zmarłych pni, domniema
na konstrukcja, brnąłem po wydmach 
uporczywie, godzinami, ku brzegowi, 
aby stanąć i wypatrywać, ku morzu, 
aby przyjęło i rozpuściło ciężar, piasek 
sypał się nieprzerwanie, chłostał twarz, 
kłuł oczy, osadzał się na wargach okry
tych potem, słony piasek,

piasek,
piasek,
wszystko piasek wciągający nogi.

4000 lat 
gry w piłką nożną

Dwa tysiące lat przed naszą 
erą piłka nożna miała już 
swych zapalonych zwolenni
ków w Chinach, szczególnie 
wśród wojowników, którzy 
uważali ją za bardzo pożytecz
ne ćwiczenie dla podniesienia 
sprawności fizycznej. Donoszą 
nam o tym w swoich zapi
skach starożytni kronikarze.

W VI wieku nowej ery piłka 
nożna stała się niezwykle po
pularną grą w Japonii, gdzie 
najbardziej zwariowanym jej 
kibicem był następca tronu 
książę Tenczi-Tenno. Jeszcze 
dzisiaj w „kemari” (bo tak 
nazywa się japońska odmiana 
footboiu) dla uświetnienia ob
chodów religijnych i ińnycb 
świąt grywają w kemari dwa 
kluby. Duchowny przynosi 
piłkę wypchaną wełną. Gra, 
w której obowiązuje rytualny 
strój polega na tym, aby pił

ka w ciągu dwudziesta minut 
ani razn nie dotknęła ziemi.

Specjaliści twierdzą, że 
współczesna piłka nożna wy
wodzi się od starorzymskiej 
gry zwanej „garpastum”. Se
neka np. pisał, że jego współ
cześni grając w piłkę nożną, 
wznosili w powietrze tumany 
kurzu i często na meczach 
dochodziło nawet do rozlewu 
krwi.

Pierwsze wzmianki o footbo
iu, Jako grze europejskiej, 
pochodzą z XIV wieku. Królo. 
wie angielscy Edward II i Ed
ward III zakazując swoim dwo 
rakom gry w piłkę dowodzili, 
że odciąga ich ona od tak po
żytecznych zajęć jak ćwicze
nia szermiercze i strzelanie z 
łuku.

Włoski filozof Antonio Scai- 
no opublikował w 1555 roku 
traktat o grze w piłkę. Książ

ka ta zawiera pierwszy chy
ba zbiór reguł gry: „piłka
przeznaczona do gry nie po
winna ważyć więcej niż dzie
więć uncji (ok. 300 gramów). 
Plac do gry powinien mieć 
taką długość, aby mężczyzna 
nawet najsilniejszy nie do
rzucił z jednego jego końca 
na drugi. Graczy może być od 
20 do 40”.

W XVIl-wiecznym „Słowni
ku przeciętnej i złej łaciny”

wielkiej piłce, którą przy po
mocy nóg starano się dopro
wadzić do obozu własnej dru
hny, a nie do bramki przeciw 
nika. Być może, gdyby dziś 
obowiązywały takie właśnie 
reguły gry, nasze I-ligowe 
drużyny odnosiłyby większe 
sukcesy, gdyż atakowanie 
bramki przeciwnika wyraźnie 
im nie odpowiada... Niestety, 
ujednolicone w połowie obec
nego stulecia zasady gry w 
piłkę nożną takiej możliwości 
nie przewidują. (jaf)
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W pobliżu małego ekranu
DWA spektakle te

atralne, na prze
strzeni ostatnich 

dni, były z całą pew
nością obiektem zainte
resowań wielu telewi
dzów. „BUNKIER” w 
teatrze poniedziałko
wym to pozycja pewna, 
grana, tak myślę, przy 
prawie 100-proc. widow 
ni telewizyjnej. Ale, bo 
też temat, mimo upły
wu bez mała trzydzie
stu lat, nas Polaków 
szczególnie interesują
cy. — Ostatnie dni 
III Rzeszy, kilkadzie
siąt ostatnich godzin w 
głównej kwaterze naj
większego zbrodniarza 
wszechczasów. Temat 
podejmowany już w li
teraturze światowej 
niejednokrotnie, wyko
rzystywany w filmie, 
dramaturgii, tym razem 
został podjęty przez 
francuskiego pisarza A- 
lain Decaux. Problem 
interesujący, choć nie
łatwy zarówno dla sa
mej jego właściwości 
jak i dla dużego stop
nia wyeksponowania.

Zresztą Decaux pomija 
postać samego Hitlera, 
interesuje go klimat, at
mosfera jakie tworzy 
jego obecność, działanie 
mitu, którego nie są w 
stanie obalić najbar-

A więc ukazanie koń 
ca — tak, jak przyjmo
wali go przegrywający 
dziś — do wczoraj — 
niepokonani! Krebs — 
popełniający samobój
stwo, Fegelein — jesz
cze wtedy! — rozstrze
lany za zdradę, fana
tyczka skazująca na 
śmierć swoich sześcioro 
dzieci, Bormann, Goeb
bels i inni. Ludzie (czy 
można ich tak nazwać? 
(o psychice zupełnie

skę, makabryczną, gdy 
ober zbrodniarz słysząc 
detonacje dział radziec
kich potrafi powiedzieć: 
oni niczego nie usza
nują!

Myślę, że sugestyw- 
ność, autentyzm sylioe- 
tek „bohaterów” wspar 
ło mocne aktorstwo 
Michnikowskiego, Dmo
chowskiego i Wilhelmie 
go. A Wionczek dopeł
nił wymowy powiedział 
kowego spektaklu fil-

Teatr faktu
dziej realne odgłosy 
klęski.

Roman Wionczek — 
reżyser polskiej wersji 
„Bunkra” poszedł tym, 
najciekawszym chyba 
tropem, prześledził i u- 
wypuklił reakcje po
szczególnych zbrodnia
rzy na krach ich ideo
logii, na załamanie się 
wszystkiego, w co wie
rzyli, wszystkiego, co w 
jakiś tam własny spo
sób kochali. I to zade
cydowało o rzeczywi
stym sukcesie widowi
ska.

zdegenerowanej, ci, któ 
rzy przez lata całe mor 
dowali inne narody — 
Polaków, Żydów, Ro
sjan, Francuzów. Twier 
dząc, że rozprawiają 
się z wrogami teraz — 
w ostatecznym rozra
chunku — decydują się 
również na toymordowa 
nie kilkudziesięciu ty
sięcy współrodaków, po 
to, aby swoje istnienie 
przedłużyć o kilka go
dzin!

Ich zaślepienie i fa
natyzm, gdyby nie 
skutki — można by li
znąć za wielka arote-

C1ESZK spytał, gdy tylko ci zachodzić wszędzie, gdzie przeszłością, a to po prostu 
znalazłem się przy nim ja jestem? I to przede mną? czas.
z samego rana:

— Czy umiesz zawracać wo 
dę w strudze?

— Z wyjątkiem wyobraźni 
tok. Poza tym ja tylko otwie
ram niektóre drzwi.

— 1 co z tego? — byłem go
tów się sprzeczać.

— Kijem? — próbowałem so 
bie zakpić z mojego małodu- 
źego kompana.

— Kijem.
- ?

Spodziewałem się odpowie
dzi, lecz on, Cieszk, zmilczał 
moje małe zaskoczenie. Na-

— Po co?
— Żeby ci było łatwiej 

dojść tam, gdzie być może 
waruje cząstka szczęścia.

— Mógłbyś to powiedzieć 
prościej — rzuciłem, ot, tak 
sobie, już spojrzałem znowu 
na niebo, słońce zdawało się

— Wiele. Bardzo wiele. Tyl
ko jedno jest twoje. Całkiem 
twoje. Na szczęście.

— Pewnie kij.
Cieszk pokręcił głową:
— Nie. Zielony gaj.

wet nie zdążyłem się zastano- być po mojej stronie, możli
wie, po co mu ta struga i we nawet( że udzieliła się 
zawracanie wody. . , ...słońcu odrobina mojego ziry-

Rozeźliła mnie pogoda: towania.
szły chmury zza wzgórza, je-

Nie wiedziałem, czy uzna
nie i radość szły gdzieś obok 
słów mojego dużomałego 
kompana, ważne, że powie
dział te słowa akurat wtedy, 
gdy schowało się słońce, przy 
glądałem się jeszcze jakiś 
czas chmurom, naprawdę by

szcze ptaki pisały cieniem , A!e nie doceniłem mojego ły zielone jak gaj w majowy 
swoje podróże, jeszcze słońce ko^pa.naj ktory się ch/t!a na Poranek.
trwało nad tymi ptakami, ale 
chmury były coraz bliżej, przy 
siadły tyłka na chwilę na 
wzgórzu, by zaraz potem ru
szyć na resztę nieba.

mnie tym razem uwziął na
prawdę, bo rzekł:

— Gniewasz się, prawda? - 
powiedział Cieszk. — Przecież 
wiesz, że nie mogę o tym 
nie wiedzieć - urychlił znowu 
moje zdziwienie.

— Nie bądź zarozumiały. 
Albo do kija dodaj jeszcze 
coś. Tylko to musi być dłu
gie...

Dobrze, że przepadł. Choć

— Cieszku — powiedziałem 
— to była przymówka.

- Co?
— Twoje słowa o zawraca

niu wody w strudze.
— Sam nazwałeś rzecz ki-

— O czym? - wciąż byłem 
przeciw tym chmurom. - O 
czym ty nie możesz wiedzieć?

— O chmurach.

przez kawałek czasu mogłem jem - rzekł Cieszk i nim zdą 
mieć więcej spokoju. Gdyby żyłem coś powiedzieć, on do- 
nie chmury. Jeszcze dwa, trzy dał: — Ale to dotyczy. nieba 
kroki po niebie, jeszcze po- i chmur. Twój czas jest twoją

Spojrzałem. Chciałem zejść 
na ziemię, lecz one, chmury, 
się przecież zbliżały, jakby 
nawet wzgórza tego pragnę
ły-

— One naprawdę tego 
chcą — powiedział znowu 
Cieszk.

wiew wiatru i już się stało: 
słońce skryło się w chmurach 
niczym w zielonym gaju.

— Teraz mi się podobasz - 
usłyszałem słowa Cieszka. - 
Przynajmniej nie muszę ci tłu 
moczyć prostych spraw.

— Mianowicie?

Obruszyłem się:

— No, chociażby tego, że 
twoje chmury, słońce i to nie
bo dzisiejsze istniały już sto 
lat temu, tysiąc lat, milion.

własnością.
Odszedł bez pożegnania, 

jak bez przywołania przycho
dził. Ptaki obsiadły wzgórze, 
na mojej dłoni znalazła się 
biedronka, rozłożyła skrzydła 
i poleciała. Mimo chmur.

Miał rację mój kompan: 
Naprawdę nie warto siebie 
uebrajać w kij.

—■ Czy ty sądzisz, że wolno Ty to nazywasz przyszłością,
Jan Piepka

Echa muzyki młodzieżowej

Aktualności
ze świata rocka

t
YCIE czołowych 
gwiazd rocka, w rek 
lamowych opisach 
pełne jest zazwyczaj 
sukcesów, nagrań, 
występów, zespoły 

przenoszą się z jednego 
końca świata na drugi: 
Tego rodzaju działalność 
jest jednak niezmiernie 
wyczerpująca. Przykrych 
skutków „życia estradowe
go” doświadczył ostatnio 
na sobie leader angielskiej 
grupy „Jethro Tuli” — łan 
Anderson, który w trakcie 
ostatniego tournee po An
glii zachorował nerwowo 
i od lekarza otrzymał kate 
goryczny zakaz występów 
co najmnej przez dwa ty
godnie. „Jethro Tuli” od 
roku nie mieli wolnego 
dnia; obecnie czeka ich 
tournee amerykańskie, któ 
re jednak prawdopodobnie 
opóźni choroba Andersona.

bumu „Wishbone 4”, zre
alizowanego w Ameryce.

Jeden z najciekawszych 
zespołów jazz-rockowych 
świata „Mahavishnu Orche 
stra” gitarzysty Johna 
McLaughlina odbył tournće 
po Stanach Zjednoczonych i 
obecnie przygotowuje się 
do koncertów w Anglii, 
których punktem kulmina 
cyjnym będzie impreza ple 
nerowa w Crystal Palace 
IG czerwca. Ostatnia płyta 
zespołu nosi tytuł „Birds 
of fire”.

Bruce at his best” (wy
twórni RSO).

S. Danielewicz

Spotkanie na szczycie — 
takim mianem można okre 
śiić wspólną sesję nagranio 
wą dwóch artystów mu
rzyńskich: gitarzysty-blues
mana B. B. Kinga i wolta 
listy Stevie Wondera. Dwaj 
muzycy spotkali się ostat
nio w Filadelfii, gdzie na
grali wspólnie dwa utwo
ry. „Od pięciu lat marzy
łem o tym spotkaniu” — 
oświadczył po sesji nagra
niowej B. B. King, ucho
dzący za klasyka nowo
czesnego „zelektryfikowa
nego” bluesa.

W Nowym Jorku wysta
wiono rock-operę „Hom- 
my” (czyżby tytuł był a- 
luzją do słynnego „Tom
my” P. Townslienda?), o- 
partą na muzyce latyno
amerykańskiej, zintegrowa 
nej z rockiem (tzw. Latin 
rock). Wkrótce ukaże się 
longplay, zawierający orygi 
nalne nagranie (wersja see 
niczna) tej opery.

Można powiedzieć, że 
trzecie z kolei tournće a- 
merykańskiej grupy „Wish
bone Ash” stało się jesz
cze jednym jej sukcesem. 
Przez kilka tygodni wszy
stkie sale, w których ze
spół występował były peł
ne, powodzeniem cieszyły 
się utwory z ostatniego al-

W Anglii dość „ostro” 
reklamuje się ostatnio pier 
wsz> iongp
fa Becka, nagrany przez 
tego gitarzystę wspólnie z 
T. Bogertem i C. Appi- 
ce’em. Na płycie znaleźć 
można m. in. „Black Cat 
Moan”, „Superstition” i 
„Sweet sweet surrender”.

Wiele zachodnich wy
twórni płytowych wzna
wia ostatnio na nowych 
płytach dawne nagrania 
swych „najlepiej sprzeda
wanych” zespołów i soli
stów. Wytwórnia „Apple” 
wystąpiła z dwoma albu
mowymi wydaniami Beatle 
sów (od początku działal
ności do rozpadu grupy w 
1970 roku), murzyńska wy 
twómia „Tamla Motown” 
wydała płytę „Smokey 
Robinson and ttofe Miracles 
1957—1972”. Poza tym uka 
zały się płyty „Erie Clap 
ton at his best” i „Jack

Po sukcesach na festi 
walach w Kaliszu i 
Wrocławiu z serią kon
certów w gdańskim śro
dowisku studenckim (i 
nie tylko) wystąpiła 
grupa „Akcenty”. Oto 
zdjęcie jej leadera Sła
womira Łosowskiego 
przy instrumencie elek 
tronowym własnej kon
strukcji.

mem dokumentalnym 
„Berliński finał” (środa, 
po dzienniku).

Natomiast, kilka dni 
wcześniej, io sobotę Te
atr Młodego Widza 
przedstawił widowisko 
również faktograficzne 
— „Młodość, Miłość i 
Małżeństwo”. Te trzy 
„M” można by zastąpić 
krótszym, precyzyjnym 
hasłem — „samo życie”. 
A człowiekowi smutno 
po takim spektaklu. I 
trochę dziwnie. Bo oto 
pokazano nam pięć 
młodych kobiet opo
wiadających swoje ży

cie. Ich zawody, nie speł 
nione nadzieje. Z powo
du zbyt szybkiego mał
żeństwa, nieprzy gotowa 
nia do niego z powodu 
lekkomyślności własnej 
i cudzej, z poipodu 
dzieci... Ale tak to by
wa, gdy dzieci mają 
dzieci.

A z drugiej strony — 
już nie aktorki, a mło
de dziewczyny w dy
skusji wypowiadające 
bardzo trzeźwe, rozsąd
ne zdania. Najpierw 
nauka, zawód, praca. 
mieszkanie, zobaczenie 
śvńata, a potem rodzina 
obowiązki... więc w te
orii wsystko w porząd
ku, poukładane jak 

. trzeba — tylko w prak
tyce. w życiu jakże i- 
naczej to toygląda. O- 
sobiście uważam, że dy
skusja młodych byłaby 
celowsza po programie. 
Tylko czy wtedy była
by inna? Czy nie skoń
czyłaby się konkluzją 
— one postępowały 
lekkomyślnie, głupio — 
a ja tak nie zrobię! 
Mam, niestety, co do 
tego wątpliwości, cho
ciaż program uważam 
za pożyteczny i potrzeb 
ny.

B. Konoid

TRZY Polki — stałe 
mieszkanki wtopio
nych w siebie (nad 

Zatoką San Francisco) 
miast: San Jose, Santa
Clara i Palo Alto — ir 
myśliły uprzyjemnić nam 
jeden z wieczorów obia
dem w słynnej restaura
cji „U Minga”. Doświad
czeni globtrotterzy mawia
ją bowiem, że najlepiej 
zapamiętuje się osoby i 
miejscowości w dalekich 
krajach, kiedy wspólnie 
zjadło się coś szczególne
go w niecodziennej sce
nerii gastronomicznego 
lokalu.

O umówionej porze ca
ła szóstka przysiadła na 
chwilę w nastrojowo przy 
ciemnionym hallu parte
rowej budowli, wzniesio
nej w kantońskim stylu.

Już proszą nas do głów
nej sali. Duży, okrągły

stół z płaską nadbudową 
w centrum, obracającą się 
w koło. To... „leniwa Zu
zanna”, w ten sposób prze 
suwająca miseczki z ja
dłem i czajnik z herbatą 
po kolei do wszystkich 
biesiadników.

Przy każdym nakryciu... 
chińskie pałeczki. Okazuje 
się, że z łatwością udaje 
się wyłowić nimi niektóre 
kęski i nawet przenieść je 
do ust. Wystarczy lekko 
skrzyżować pałeczki, prze-

„Ming” prosperuje zna
komicie. 400 miejsc w tym 
lokalu dobrze zarabia na 
siebie. W koszty wlicza się 
przecież cenę ekskluzyw- 
ności, stylowe urządzenie 
wnętrza, sprawną i wyspę 
cjalizowaną w swym fa
chu obsługę, niczym nie 
zakłócony, misteryjny nie
mal nastrój biesiady.

Przy wyjściu otrzymu
ję widokówkę z fotografią 
tej restauracji, a także z 
artyzmem wykonany ja*

tam — różnyah ryb, kra
bów lub małży. Patrzę, 
jak przyrządza dla mnie 
rozpłatane cielsko... ośmior 
nicy. Mdła jak makaron, 
ale umoczona w sojowym 
sosie, nabiera smaku pi
kantnego. Zgadzam się 
również zjeść abalone, 
gdyż zabieram do Polski 
sporej wielkości muszle 
tego mięczaka, opalizujące 
masą perłową, znalezione 
nad Oceanem Spokojnym 
— na plaży w Long 
Beach.

Zofia Borzycka
dzielając je środkowym dłospis. Tak sobie myślę,

Nie jest jeszcze za późno!

Przywróćmy przedproża
ulicy Długiej

UL. Mariacka cieszy 
się zasłużoną sławą 
najpiękniejszej i 

najbardziej nastrojowej 
Ulicy w Gdańsku. Sławę 
tę w znacznej mierze zaw*

więc przeszkody dla re
konstrukcji przedproży,

tyczne idee pruskich u- 
rzędników? Zadanie wca-

ale było już za późno, bo le nie jest takie trudne
odbudowa była zakończo
na.

I oto powstał projekt
dzięcza wspaniałym zam- uporządkowania Królew- 
knięciom architektonicz- skiej Drogi. Utalentowani 
nym w postaci Bramy młodzi autorzy realizowa- 
Mariackiej z Domem Przy- nej wersji proponują us- 
rodników — z jednej stro- tawienie prostych kamien
ny i Kościoła Mariackiego nyeh ław w linii dawnych
— z drugiej. Ponad wszy
stko jednak przyczyniają 
się do niej przedproża — 
te jedyne w swoim rodza
ju, charakterystyczne oz
dobne ganeczki, których 
rzeźbione balustrady i mi
sterne kraty stanowią nie
spotykaną nigdzie indziej

balustrad przedproży. Zer
wano nawierzchnię, wy-

Ä. Januszajtis
mieniono sieć przewodów.
Odsłonięte autentyczne

gaierie""sztÄT“pod “giym piwniczki dawnych praed- ^ na jej poziomie. Je

jak to się w pierwszej 
chwili wydaje. Mamy ob
fitą dokumentację w po
staci zdjęć i sztvchów, 
więcej: mamy nawet au
tentyczne części wielu 
przedproży. Ich przenie
sienie czy skopiowanie nie 
nastręcza trudności.

Nie trzeba również — 
jak twierdzili niektórzy 
oponenci — obniżać pozio
mu ulicy. Przedproża na 
ul. Długiej były znacznie 
niższe niż na ul. Mariac
kiej — wyrastały z na
wierzchni na wysokość 
1—2 schodków a często

niebem. Bez przedproży 
ul. Mariacka wiele stra
ciłaby ze swojego uroku.

Najpiękniejsze kamie
niczki znajdują się jednak 
nie przy ul. Mariackiej, 
tylko przy Długim Targu 
i ul. Długiej. Stoi tutaj 
przeszło 120 domów smu
kłych i wytwornych o nie
porównanie pięknych fa
sadach. Szeroka i prze
dziwnie powyginana ul. 
Długa swym krajobrazem 
nie ustępuje ul. Mariac
kiej — zamyka ją z jed
nej strony filigranowa,

proży zasypano (!). Całość 
zalano betonem, na któ
rym jeszcze w tym roku 
ułoży się nową nawierz
chnię, a w przyszłym — 
ustawi ławy z reflektora
mi do podświetlenia fa
sad. Po wprowadzeniu 
kwiatów i zieleni ul. Dłu
ga będzie uporządkowana 
i na pewno nie brzydsza

dyny wyjątek stanowiło 
wysokie przedproże pod 
numerem 45 (dom Schu
mannów) i do dzisiaj wcho 
dzimy tam do drzwi po 6 
schodkach.

TO co się obecnie ro
bi na ul. Długiej nie 
przesądza o tym co 

się będzie robiło w dru
niż dotąd. Ale nie będzie §im etapie; na betonowej

A
miała przedproży.

gdyby tak zamiast 
imitować linię przed
proży prostymi, kan

ciastymi formami ław — 
odbudować je raz na za- 
wisze przekreślając este-

Ulica Długa z przedprożami.

podkładce można równie 
dobrze zamiast ław, zbu
dować balustrady, a ław
ki starym gdańskim oby
czajem ustawić na przed- 
prożach. Obecny projekt 
jest tylko częścią tego co 
można osiągnąć. Warto go 
konsekwentnie wzbogacić 
i uzupełnić. Ulica Długa 
zasługuje na to, by mieć 
prawdziwe przedproża, a 
nie uproszczone imitacje.

A już w żadnym przy
padku nie wyobrażam so
bie bez przedproży takich 
domów jak pod nr nr 12 
(dom Uphag-enów), 28 (dom 
Ferberów), 29, 30, 35, 37, 
38 i 45.

Mamy ostatnią szansę, 
żeby przywrócić piękno 
ul. Długiej w całej pełni. 
Odbudowa jej przedproży 
będzie pięknym i konse
kwentnym zakończeniem 
wspaniałego dzieła odbu
dowy Głównego Miasta.

palcem, po czym manipu
lować kciukiem i palcem 
wskazującym. Proszę spró
bować! Dania są jednak 
tak urozmaicone, liczne 
i sytne, że nie warto u- 
trudniać sobie ciężkiej pra 
cy, która nas czeka przy 
kosztowaniu specjałów 
kantońskiej kuchni.

że gdyby niektóre nasze 
kawiarnie i restauracje 
upamiętniały się czymś ta
kim w sercach gości, sprzy 
jałoby to reklamie, któ
rej... nigdy w nadmiarze 
i dopingowałoby do utrzy 
mania wysokiej renomy.

W dekoracyjnym jadło
spisie o rozmiarach 23 
X 46 cm (!) od razu zazna 
czono, dla ilu osób jest 
porcja przyrządzona. Gdy-

PAŁECZKI-sztućce w 
firmowym opako
waniu otrzymuję tak

że na pamiątkę w Małym 
Tokyo — japońskiej dziel
nicy Los Angeles. Ściślej 

w autentycznym japoń-
bym jeszcze kiedyś trafiła skim barze na East First 
do „Minga”, prosiłabym o Street. Gości, siedzących

Następny obiad (któ
ry w Polsce, z racji 
wieczornej pory, na

zywałby się kolacją), bę
dzie w meksykańskiej re
stauracji „The Red Onion” 
(„Czerwona Cebula”) w 
Torrance.

Meksykańska kuchnia — 
jak słyszę — spośród wszy 
stkich folklorystycznych, 
cieszy się w USA naj
większą popularnością. To, 
co kładą na talerz, daje 
się szybko zjeść, bez me
dytowania jaki to cudak 
tonie w gęstym sosie.

Posiłki restauracyjne, 
zwłaszcza w lokalach wy
soko się ceniących, nie do 
każdej pasują kieszeni. 
Dlatego wszelkie rekordy

Restauracja „U Minga”

zamawianie dla sześciu 
konsumentek obiadu, prze 
znaczonego dla... dwóch. 
Nie ilość bowiem, lecz e- 
sencjonalne ingrediencje 
sprawiają, że potrawy są 
tutaj tak ciężkie w sen
sie gatunkowym.

CHLUBĄ „Minga” są 
właśnie owe przy
prawy, rodem z róż

nych stron świata, stoso
wane wg przepisów daw
nej, chińskiej sztuki kuli
narnej. Indie, Meksyk, Ja
ponia, Tajwan, Malaje — 
oto miejsca pochodzenia 
tego co na stole, nie mó
wiąc o „tajemniczych do
datkach”, stanowiących se 
kret kucharski. Ich różne 
porcjowanie sprawia, że 
„U Minga” oferuje się po
nad setkę kombinowa
nych dań do wyboru.

Nie będę tu wyliczała

na barowych stołkach, 
obsługuje się zza barierki, 
przedzielającej lokal na 
pół.

Mam przed sobą wąski 
szklany blat. Za nim — 
rynienka, do której z kra
ników ścieka woda do 
przemywania rąk. Nieco 
wyżej — znów szklany 
blat. Kuchmistrz na niego 
wykłada nam dania, przy
rządzane w porcjach „na 
jedno ugryzienie”, prze
ważnie przepasanych taś
mą jadalnej trawy mor
skiej.

powodzenia biją ekspreso
we bary samoobsługowe 
pod szyldem przedsiębior
czej firmy „Mac Donald”. 
Robi ona kolosalne obro
ty, żywiąc Amerykę ham
burgerami. Podobnym 
wzięciem cieszą się „kieł 
baski z Frankfurtu”, przy
rumienione na rożnie i 
obkładane bułką.

Szczyt wspomnianej 
przegrody zajmuje rząd 
akwariów z pluskającymi 
w nich ślicznościami. Na 
szczęście nie wyławia się 
ich dla konsumpcji. Są 
wyłącznie ozdobą. Naj
pierw jem zupę. W mi
seczce — aromatyczny wy

serii, która nastąpiła po war o ziółkowym smaku 
zupie „Yin wor tong”. Po- i takimże klarownym wy

■aml

radosna architektura Zło
tej Bramy i wyzierający 
zza niej masywny trzon 
Wieży Więziennej, ciągle 
jeszcze pozbawionej sygna 
turki, która od czterech 
stuleci przydawała jej 
wdzięku i lekkości, a z 
drugiej — pnąca się śmia
łym lotem w niebo wie
życa Ratusza Głównego 
Miasta z najpiękniejszym 
hełmem europejskiego re
nesansu. Ze szczytu król 
Zygmunt August. w złotej 
zbroi spogląda łaskawie 
na swoje miasto. Takich 
ulic jak Długa niewiele 
można znaleźć w świecie. 
Ale ul. Długa nie ma 
przedproży.

Dlaczego? Tylko dla 
tego, że w roku 1868 
ówczesne pruskie wła 

dze Gdańska uznały je za 
groźną przeszkodę w komu 
nikacji i zmusiły właści
cieli do ich usunięca. Po 
zniszczeniach ostatniej woj 
ny odbudowaliśmy ul. Dłu
gą. Włożono wiele trudu, 
by usunąć nieciekawe na
leciałości XIX i XX wie
ku i przywrócić dawniej
sze piękno. Jednak przed
proży nie udało się odbu
dować, bowiem ulica ta 
była wówczas arterią ko
munikacyjną — kursowały 
tu tramwaje i samochody. 
Po przekształceniu Pod
wala Przedmiejskiego w 
aleję, zwaną dzisiaj Lenin- 
gradzką, sytuacja zmieni
ła się zasadniczo. Potem 
ruch kołowy na ul. Dłu
giej skasowano, zniknęły

wiem tylko tyle, że była 
mieszanką morskich stwo
rów, łowionych w okoli
cach Borneo. Dobiła nas 
kaczka „Wor siew opp” 
podana w słodko-kwaś- 
nym sosie. Wszystko jest 
smaczne i apetyczne, prze
platane podawaną w nie
ograniczonych ilościach, se 
ledynową herbatą.

glądzie z kilku pływający
mi krztynkami zieleniny.

Właściciel baru przez 
ten czas, zamaszyście ope
rując rękami, ugniata w 
małe porcyjki ryż z do
datkami. Kładzie to na 
wyższym blacie, całą swą 
długością zastępującym ta 
lerze. Dania są urozmaico 
ne. Tu odrobina kawioru,

Tego rodzaju „podręczr 
ne” jadło rozchwytują w 
biegu przechodnie robią
cy zakupy w handlowych 
centrach, turyści 'na wszy 
stkich krajoznawczych 
szlakach, każdy podróżu
jący w innych celach, 
przypadkowi przechodnie 
i ci, którzy specjalnie na 
taki szybki, tani i bezce
remonialny posiłek przyje
chali, wyrwawszy się z 
domowych pieleszy.

Oszałamiające tempo ży 
cia, konkurencyjna walka 
o byt, długie, męczące do
jazdy do pracy po zatło
czonych autostradach i ta
kież uciążliwe powroty, 
wszystko to sprzyja ra
czej sięganiu po hambur
gery lub frankfurtery i po 
to, co można przyrządzić 
ä la minute, niż po pi- 
traski, podawane wraz z 
chińskimi pałeczkami przy 
„leniwej Zuzannie”.

«‘TYGODNIKACHZ
Laureat 
Nagrody 

Leninowskiej

ZNANY nam dobrze, 
długi proces wydawa

nych „na wysoki połysk” 
komplementów — publi
kacje pokazują Leonida 
Breżniewa takim jaki 
jest: energiczny, uśmiech- 
nięty, lubiący sport.

„Polityka” w artykule 
pt. „Polityka

ma na to czasu, 
sportu nie zdradził nigdy: 
polowania”.

„Kultura” w artykule 
pt. „Na progu ery poko
ju” przypomina: „Ostat
nie plenum KC KPZR pod 

wielkich kreśliło wielki osobisty 
Jest wy- wkład Leonida Breżniewakroków" pisze:

soki, sprawia wrażenie sil w politykę partii mającą 
ma tygodników, nie ne§°> solidnego. Kiedy po na celu zapewnienie trwa 

pozwolił, by zdążyły one Dusza się przede miną, się- łego pokoju na świecie i 
skomentować wizytę Leo- do szuflady biurka

go komunizm. 1 maja o 
głoszono komunikat o przy

bezpieczeństwa dla. naro- 
nida Breżniewa w Polsce. po wojenne zdjęcia, które du radzieckiego budujące* 
Mimo to, możemy dosko* c^ce m’- pokazać, jestem
nałe poznać tego sławne- zaskoczony lekkością jego
go męża stanu, bowiem ruchów. ^ Co on robi, by
wiele pism zamieszcza je- zachować taką formę?
go życiorys i przedstawia Przede wszystkim stara
jego sylwetkę z racji przy . rnniei palić. Bo jest 
znania Leonidowi Breżnie zaciekłym palaczem, z
wowi Międzynarodowej ^ych co najchętniej zapa- „ . „____
Nagrody Leninowskiej laliby jednego papierosa kiego uznania i aprobaty
„Za utrwalanie pokoju drugiego. Znalazł spo- dla polityki sekretarza ge 
między narodami”. Z przy s^k, spęcjalna papierośni

ca wyposażona w system

w wymiarze europejskim. 
Tak w lapidarnym ujęciu 
ocenić należy znaczenie 
spotkania Edwarda Gierka 
z prezydentem Tito”.

Amatorem lektury pa
miętników i wspomnień 
wojennych, polecam „Żoł- 

Jednego nierza Polskiego”. Ostat
ni numer tego pisma o 
podwójnej objętości, przy 
nosi wiele opisów niezna
nych dotychczas epizodów 
walk ostatniej wojny.

Obchodzone właśnie, a 
nieznane w innych kra
jach Dni Oświaty, Książki 
i Prasy, są niestety — 
stwierdzam to ze zdumie
niem — prawie nie zau
ważane właśnie przez 
prasę. Ta potężna — jesz
cze przed paru laty — 
gwarna, niosąca wiele ko

lę VI Zjazdu PZPR, gło
szącą, że „konieczne jest 
zwiększenie nakładów i 
objętości prasy codzien
nej i tygodniowej, likwi
dowanie niedoborów w 
zaspokojeniu zapotrzebo
wania czytelniczego”.
Uchwała ta jest konsek
wentnie realizowana.

znaniu Leonidowi Breżnie rzyści akcja, zamieniła 
wowi Międzynarodowej się w prawie martwą da-
Nagrody Leninowskiej 
„Za utrwalanie pokoju 
między narodami”. Oba te 
fakty są wyrazem głębo-

jemnoscią i uznaniem dla
naszego dziennikarstwa, zegarowy, wieczko jest 
stwierdzić można, że pró‘

neralnego”.
Inne pisma przypomina 

ją znaczenie odbytej nie-

by przedstawienia czytelni 
kom jednego z najwybit
niejszych polityków świa-

zablokowane i mechanizm dawno podróży Edwarda 
uwalnia je tylko raz na Gierka do Jugosławii.
45 minut. Wczoraj — mó
wi Breżniew — udało mi

„Perspektywy” w publi-

tę w kalendarzach. Takie 
niepokojące wnioski przy
nosi wertowanie czaso
pism, które prawie nic 
nie piszą o Dniach Oświa
ty. Jedyna tylko „Pano
rama” zamieszcza publi
kację pt. „Środek prze
kazu: prasa”. Dowiaduje
my się z niej, że „W na
szym kraju w ciągu 10-le 
cia 1960—1970 dziesięckr

ta są bardzo wszechstron wypalić tylko 17 pa-
ne, plastyczne, ciekawe, gj“"?» przez ,ca,y *‘eń: 

, ... . Kiedyś uprawiał sport: łyz
uaane. Nie ma w nich Wy; narty, rower, skoki 
komunałów i wypolerowa- spadochronowe. Teraz nie

kacji pt. „Wizyta przyjaź krotnemu wzrostowi licz
ni” stwierdzają, że „Była by telewizorów towarzy-
to ważna wizyta politycz
na w skali nie tylko dwu
stronnych stosunków pol-

szył prawie dwukrotny 
wzrost nakładu gazet, a 
półtorakrotny czasopism”.

Przygrzewające coraz 
silniej słońce, zwróciło u- 
wagę dziennikarzy na wa
runki, metody spędzania 
urlopów i weekendów 
oraz przygotowanie ośrod
ków wypoczynkowych. 
„Życie Gospodarcze” pi
sze na ten temat w arty
kule, którego tytuł jest 
alarmem, bowiem brzmi: 
„Do sezonu jeden krok”. 
Cykl publikacji prezentu
jących . czytelnikom naj
piękniejsze“ regiony sie
dmiu północnych woje
wództw, rozpoczęła „Pano 
rama Północy”, która na 
początek przedstawia nam 
ziemię koszalińską. „Jan
tar” w artykule pt. „Nie
spodziewany początek la
ta” informuje, że w miej
scowościach nadmorskich 
już 2 bm. zjawili się pierw 
si wczasowicze. Reporte
rzy tygodnika odbyli rajd 
po . wybrzeżu. Niestety 
wnioski z wizyt w do
mach i ośrodkach wczaso
wych — nie są optymi
styczne.

sko-jugosłowiańskich, ale Pismo przynomina uchwa- (zbicz)

1
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Tydzień w TYP
PROGRAM 1

NIEDZIELA
8.00 — Dla młodych widzów: 
„Teleranek : Niewidzialna rę 
ka. Za kierownicą Ratuj pa
ragon — film, TV Klub Smia 
łych, Zrób to sam,

10.20 — Antena,
10.35 — Film ang.,
11.00 — W kr egu mistrzów 

sztuki — kolor,
11.30 — Zespół Tańca Ludowe

go im. Harnama w Łodzi,
12.03 — Dziennik,
12.20 — Przemiany,
12.50 — Dla dzieci: Irena Jur 

gielewiczowa „Osiem lalek 
i jeden miś”,

13.45 — Jak zawsze w maju — 
progr. rozrywkowy,

14.23 — Niezwykłe malarstwo 
Rysia Wawry

14.35 — Losowanie Toto-lotka,
14.55 — Sprawozdawczy maga

zyn sportowy, I— sprawozd. 
z międzypaństwowego meczu 
piłki nożnej POLSKA — JU
GOSŁAWIA,
II — Sprawozd. * trasy 
XXVI Wyścigu Pokoju — 
IV etap Dubnica — Bańska 
Bystrzyca,

17.30 — Reportaż filmowy,
17.55 — Romeo i Julia — film 

baletowy TV czechosł. — 
kolor,

19.20 — Dobranoc — kolor,
19.38 — Dziennik TV,
20.15 — Elżbieta — królowa 

Anglii — film fab. ang. — 
ode. I pt. „Lwiątko” — ko
lor,

21.40 - PKF,
21.50 — Dziś Warszawa, jutro 

Praga — teleturniej,
22.45 — Magazyn sportowy 1 

kronika Wyścigu Pokoju,

PONIEDZIAŁEK

18.15 <— Sprawozd. z trasy 
XXVI Wyścigu Pokoju V 
etap: Bańska Bystrzyca — 
Poprad,

17.30 — Dziennik,
17.40 — Dla dzieci: „Zwierzy

niec ,
18.10 — „PANORAMA” mag. 

inf, (* Gdańska),
18.45 — Eureka,
19.20 — Dobranoc — kolor,
19.30 — Dziennik TV,
20.13 — Teatr TV: Jan August 

Kisielewski „Karykatury”,
21.40 — Sezam — magazyn 

handlu wewnętrznego,
22.05 — Dziennik TV,
22.20 — Kronika Wyścigu Po

koju i wiad. «-ortowe,
22.49 — Gra Emanuel Ax — 

(USA) — fortepian,

WTOREK

8,30 — „Elżbieta, królowa
Anglii” film ang. ode, I Pt. 
„Lwiątko” — kolor,

11.30 — Filmy dokumentalna: 
Z dziejów książki — prod. 
NRD — kolor. Siadami mi
nionej sławy — prod, cze- 
czechosł. — kolor,

18.30 — Dziennik TV,
38.48 — Telewizja Młodych,
18.20 — „PANORAMA” mag. 

inf. (z Gdańska),
18.40 — Miasteczko na szlaku
39.19 — Przypominamy, radzi

my.,.,
19.20 — Dobranoc — kolo-r,
19.38 — Dziennik TV,
20.3.5 — Piękna Angelika ~f- 

film fab. franc. — kolor.
21.53 — Ex libr is . — kolor,
22.39 — Dziennik TV,
22.45 ■— Kronika Wyścigu Po

koju i wiad. sportowe.

Środa

8.15 — „Piękna Angelika” — 
film fab. franc. — kolor,

10.25 — Syberyjscy mistrzowie 
— film dok. TV radź. — 
kolor,

18.05 — Sprawozdanie z trasy 
XXVI Wyścigu Pokoju — 
VI etap n^ trasie: Tatrzań
ska Łomnica — Kraków — 
151 km,

37.20 — Dziennik,
17.30 — Sprawozdanie r, mię

dzypaństwowego meczu pił

ki nożnej Polska — Irlandia 
w przerwie ok.

18.15 — „PANORAMA” —
19.20 — Dobranoc,
19.30 — Dziennik,
20.15 — Cienie zanikają w po 

ludnie — film seryjny radź. 
ode. V pt. „Gwiazdy nad 
rzeką” — kolor,

21.20 — Świat i Polska (kolor),
22.00 — Z cyklu: „BALET” — 

ode, VIII pt. „CKAS ROMAN 
TYCZNY” (z Gdańska),

22.30 — Dziennik,
22.45 — Kronika Wyścigu Po

koju, wiadomości sportowe 
ora® sprawozdanie z finało
wego meczu piłki nożnej o 
Puchar Zdobywców Pucha
rów (z Salonik) Leeds Uni
ted — AC Milan,

CZWARTEK

7.53 — Clenie zanikają w po
łudnie — film seryjny radź. 
ode. V „Gwiazdy nad rzeką”
— kolor,

13.50 — Informacje, towary, 
propozycje,

16.10 — Sprawozdanie z trasy 
XXVI Wyścigu Pokoju VII 
etap na trasie: Kraków — 
Kielce — 118 km,

17.20 — Dziennik,
17.30. — Dla młodych widzów: 

„Ekran z bratkiem”,
18.15 — PKF,
18.25 — „PANORAMA” — mag. 

inf. (z Gdańska),
18.45 — Kwadrans akademicki

— program public.,
19.10 — Przypominamy, radzi

my...,
19.20 — Dobranoc — kolor,
19.30 — Dziennik.
20.15 — Teatr Sensacji: Jerzy 

Janicki „Akcja V” na mo
tywach książki Michała Wo
jewódzkiego pt. „VI — V2”. 
Ode. III pt. „Sześćset wron 
nad Peenemünde”,

21.25 „Rodzina” program 
public.,

21.5*0 — Ekspres nr 26,
22.20 — Dziennik,
22.35 — Kronika Wyścigu Po

koju i wiad. sportowe.

PIĄTEK

8.13 — Ludzie przeciwko so
bie — film fab. włoski — 
kolor,

10.25 — Filmy dokumentalne: 
Stare rzemiosło i nowa 
technika — prod. NRD, W 
hucie cynku — prod, radź.,

15.50 — Nie tylko dla pań,
16.15 — Sportowy magazyn

sprawozdawczy: 1. Sprawo
zdanie z trasy XXVI Wyści
gu Pokoju — VIII etap na 
trasie Starachowice — Ra
dom. jazda Indywidualna na 
czas — 40 km. 2. Sprawo
zdanie z trasy XXVI Wy
ścigu Pokoju IX etap n.a 
trasie: Radom — Warszawa
— 128 km,

17.55 — Dziennik,
18.05 — Dla dzieci: „Pora na 

Telesfora”,
18.50 — „PANORAMA” —
19.20 — Dobranoc — kolor,
39.30 — Dziennik,
20.15 — Spotkanie z Homo 

Homini,
20.45 — Panorama — maga

zyn społeczno-polityczny,
21.28 — Teatr TV na świecie: 

William Szekspir „Wieczór 
Trzech Króli”,

23.00 *— Dziennik,
23.15 — Kronika Wyścigu Po

koju i wiad. sportowe.

SOBOTA
9.40 — Filmy z Gretą Garbo: 
Jaką mnie pragniesz,

15.50 — Redakcja szkolna za
powiada,

16.90 — Telereklama,
36.10 — Sprawozdanie z trasy 

XXVI Wyścigu Pokoju X e- 
tap na trasie: Nieporęt — 
■Włocławek — 154 km,

17.20 — Dziennik,
17.30 — Dla młodych widzów: 

Starcie — czy lubisz sztukę 
ludowa?

18.00 — Reportaż filmowy,
18.30 — Pegaz -- kolor,
19.20 — Dobranoc — kolor,
19.30 — Monitor — kolor,

20.15 — Alfabet Ro*rywki — 
„T”.

21.15 — Dziennik,
21.30 — Kronika Wyścigu Po

koju i wiad. sportowe,
21.50 — Filmy z Gretą Garbo; 

Jaką mnie pragniesz
22.55 — Studio Przebojów — 

program rozr. TV NRD.
NIEDZIELA

8.20 — Alarm przeciwpoża
rowy trwa,

9.00 —. Dla młodych widzów: 
„Teleranek”,

10.20 — Nie zakłócajcie im
spokoju — film dok. ang-----
kolor,

10.45 — Muzy be® etatu — 
kolor,

11.15 — Piórkiem i węglem,
11.45 — Dziennik,
12.00 — W starym kinie,
13.00 — Spotkanie w Kątach 

Wrocławskich,
13.30 — Dla dzieci: Teatrzyk 

dla Przedszkolaków Anna 
Cliodorowska — „Leśny 
skrzat udziela rad”,

14.15 — Losowanie Totolotka,
14.30 — Z cyklu: Siadami

Piastów Śląskich „Głogów”,
15.00 — Z Planetarium w Ol

sztynie — teleturniej,
18.00 — Sprawozdanie z trasy 

XXVI Wyścigu Pokoju — 
XI etap na trasie Toruń —* 
Poznań — 150 km,

17.10 — Rabunek złota —
film fab. (western),

18.00 — Kryteria — felieton 
Władysława Loranca — ko
lor,

18.15 — Tele-Echo — kolor,
19.30 — Dziennik,
20.15 — Elżbieta — królowa 

Anglii — seryjny film fab. 
ang. ode. II pt „Konkury” 
— kolor,

21.45 — PKF,
21.55 — Dobry wieczór — Tu 

Łódź — program rozr.,
22.55 — Magazyn sportowy i 

Kronika Wyścigu Pokoju.

PROGRAM II
NIEDZIELA

15.30 — Dla młodych widzów: 
„Biały Kieł” — film fab. 
prod, radź.,

16.50 - Spotkania z artystami 
— Malarstwo Zbigniewa Ma
kowskiego — kolor.

17.50 — Koncert WOSPR ł TV 
pod dyr Kazimierza Korda 
solistka — Lidia Grychtołów 
na — fortepian.

18.30 - Wenus z Solare — 
w/g opowiadania, Vercoisa 
„Oczy i światło”.

19.30 — Dziennik TV,
20.15 — Zwycięzcy z Oberhau 

sen,
21.00 — Muzyczny ekran — 

program estradowy TV 
CSRS,

2145 ~ Filmy Studyjne: 
„Zeszłego roku w Marien- 
badzie” film fab. franc.,

WTOREK
17.09 — Dla dzieci: „Zwierzy 

nieć”,
17.30 — Magazyn studencki — 

gram public.,
18.00 — Jadłospis dla milio

nów,
18.30 — Przeróbki i reperacja 

(Mój dom. Twój, Nasz),
18.30 — Dziennik TV,
20.15 — Nadzieje spełnione i 

niespełnione TV Atlas Swia
ta — Afryka,
20.55 — Estrada Młodych Mu

zyków,
21.35 — Most do Azji,
21.45 — 24 godziny — kolor,
21.55 — „Szkice” — program 

public.
22.50 — Kino Wersji Oryginał 

nej Powszednie dni — ode.
II „Matka Stark” film 

NRD,
Środa

16.45 — Nasze recenzje,
17.00 — „Pollena” — poradnik 

kosmetyczny,
17.05 — Nie tylko sprzymie

rzeńcy — program public.,
17.30 — świat w kamerze na

szych reporterów,
18.00 — Wielcy ludzie a mu-

syka. Konstanty I. Gałczyń
ski.

19.30 — Dziennik,
20.15 — Muzyka bez dyrygen

ta — koncert rozrywkowy 
TV CSRS,

20.50 — Kryptonim N — pro
gram popularnonaukowy,

21.20 — 24 godziny — kolor,
21.30 — Efłz — Legenda o 

szewcu — miniatura a Tur
cji,

21.30 — Teatr Kobrę: Patrie'-
Quentin — „Fatalna kobie
ta”,

CZWARTEK
16.10 —• Sprawozdanie z trasy 

XXVI Wyścigu Pokoju. VII 
etap na trasie: Kraków — 
Kielce,

17.20 — „Raz, dwa, trzy...” 
(Kolorowe spotkania),

17 45 — Kino Filmów Animo
wanych: „Ślizgawka”, „Nie
czyń drugiemu”, „Cudowne 
źródło”, „Spadkobiercy”,
„Pasja” — kolor,

18 25 — Kostium kobiety pol
skiej — kolor (Nic nowego),

19.30 — Dziennik,
20.15 — Kalendarz przebojów

— program rozr. TV NRD — 
kolor,

21.15 _ Galeria 33 milionów
— wernisaż TV wystawy 
grafiki Haliny Chrostowskiej
— kolor,

21.35 — Gustaw wie lepiej — 
węgierski film — kolor,

21.40 _ 24 godziny — kolor,
21.50 — Ludzie przeciwko so

bie. film fab. włosko-jugosł.
— kolor,

PIĄTEK
16.40 -- Sprawozdanie z trasy 

XXVI Wyścigu Pokoju. IX 
etap na trasie Radom — 
Warszawa,

18.05 — TV Uniwersytet Pow
szechny TWP. Świadome 
macierzyństwo i ojcostwo,

19.05 — 6 czym innym — 
Wiesław Ochman,

19.20 — Dobranoc — kolor,
19.30 — Dziennik,
20.15 — Wysokie ciśnienie 

(Spotkania ż medycyną) rep. 
— Karola Lubelczyka,

20.45 — Śląsk na pięciolinii — 
program muzyczny,

21.20 —- Zapraszam na księ
życ — reportaż z Turcji,

21.10 — 24 godziny — kolor,
21.40 — Grawitacja — film 

fab. jugosł.,

SOBOTA
17.00 — Ludzie nauki — prof, 

dr Slopek,
17.30 —• Człowiek i morze — 

film kanadyjsko-amer. — 
kolor,

17.55 — O miedzę świat cały
— program public.,

18.25 — Szansa jedna na mi
lion — filmowa nowela kry
minalna franc, —-kolor,

19.20 -- Dobranoc — kolor,
19.30 — Monitor — kolor,
20.15 — Orzeł w klatce — 

firn fab. amer.-jugosł. — 
kolor,

21.50 — Oryginały ł transkryp
cje,

22.15 — 24 godziny, kolor,
22.25 — Popularne mars«« — 

program TV CSRS.
23.30 — Program II proponu

je.
NIEDZIELA

14.55 — Dla młodych widzów: 
„Sport i zabawa” — pro
gram TV NRD,

15.55 — Z Wizytą u Melpome
ny — magazyn pod red. 
Witolda Rutkiewicza,

16.35 — Turniej Czytelniczy 
Wydawnictwa MON,

17.35 — Scena Prozy: „Kry- 
styna_ i Erlend” w/g po
wieści „Krystyna, córka La- 
wranca” Singrid Undset.

19.20 — Dobranoc —- kolor, 
19.39 — Dziennik,
20.15 — Dźwięk i Mnia — ode. 

IX, „Romantyzm”,
21.05 — Podróż pana Guitton

— nowela filmowa franc.,
21.20 — Wieczór bez gwiazdy 

— Bożrsława Kapica/ Bogu
sław Mec,

21.55 — Filmy Studyjne ..Spo
sób na kobiety” — film fab. 
ang.

TELEWIZJA ZASTRZEGA 
SOBIE PRAWO DO ZMIAN W 
PROGRAMIE.

K Teatru ł
GDANSK, Opera, Carmen, g. 

14; Filharmonia, Koncert sym 
foniczny PWSM, g. 19.39: 
pon. niecz. Teatr „Wybrzeże” 
Helena, g. 15 i 19; pon. Qui 
pro quo, g. 21.

SOPOT, Kameralny, Kro
sienka, g. 19; pon. niecz.

GDYNIA, Muzyczny, Cza
rująca szewcowa, g. 16.15 
(zamknięte); pon. Pan Za
głoba, g, 19.15 (Zamknięte). 
Teatr Ziemi Gdańskiej, pon. 
Trędowata, g. 14 i 13 w No
wym Dworze Gd.

GDANSK, plac Zebrań Lu
dowych, Cyrk „Siavia”, g. 
15 i 19: pon. g. 19.

(w poniedziałek nieczynne)
W Gdańsku Narodowe — g.

9— 14; Morskie — g. 10—16; 
Archeologiczne — g. 11—17; 
Historii Miasta Gdańska — 
Ratusz Główny — g. 11—18; 
etnograficzne — g. 10—17.

W Gdyni Marynarki Wojen
nej — g. 10—17; Okręt „Bu
rza” (basen nr 1) — g. 10—17; 
Oceanograficzne i Akwarium 
Morskie MTR — g. 11—18.

W Hełu Rybołówstwa — g.
10— 17.

W Malborku Zamkowe — g. 
g. 9—16.

W Kwidzynie Zamkowe — 
g. 9—17.

W Sztutowie Stutthof — g. 
8—15.

We Wdzydzach Kaszubski 
Park Etnograficzny — g. 10— 
—17,

W Elblągu Muzeum czynne 
W g. 10—16.

GDAŃSK, Leningrad, Port 
lotniczy, USA, od 14 1„ g.
10, 13, 16, 19; pon. g. 16, 19 
Kameralne, Smarkula, poi., 
od 16 ł„ g. 13, 15; Śledztwo 
w sprawie obywatela poza 
wszelkim podejrzeniem, wł„ 
od 18 1., g. 17.30, 20; pon.
Wspomnienia z przyszłości, 
NRF, od 14 1„ g. 15.30; Mar
twy pejzaż, węg., od 16 1„ 
g. 17.30, 20. Kosmos, Na ra
bunek, radź., od 14 I„ g. 14; 
Pojedynek rewolwerowców, 
USA, od 16 1„ g. 16, 18, 20; 
pon. Tajemnica Aleksandra 
Dumasa, ezes., od 14 1., g. 
16; Jedynym wyjściem jest 
śmierć, kanadyjski, od 16 1., 
g, 18, 20. Drukarz, Człowiek 
orkiestra, fr„ od 14 i„ g, 15,
17, 19; pon. niecz. Gedania,
Tylko dla orłów ang., od 
14 1„ g. 13.15, 16. 18.45; pon. 
g. 15.43, 18.30. Piast, Winne
tou i Apanaczi, jug„ od 11 I„ 
g. 15.30, 17.30; Sacco i Van-
zetti, wł„ od 16 1., g. 19.30. 
Watra — Dom Harcerza, 
Narzeczona pirata, fr„ 
od 18 1„ g. 17. 19: pon. g. 
16. Żak-studyjne, Tylko dla 
orłów, ang., od 14 1., g. 16, 
19; pon, zamknięte pokazy 
DKF.

WRZESZCZ, Bajka Motyle, 
poi., od ll 1„ g, 18; Rewizja 
osobista, poi., od 18 1„ g.
18, 20; pon. Motyle, g. 12, 14,
16; Rewizja osobista, g. 10, 
18, 20. Tramwajarz, Wielka
włóczęga, fr., od 11 1„ g.
15.45. 18, 20.15.

NOWY PORT, 1 Maja, Bez 
wyraźnych motywów, fr„ od 
16 1., g. 16, 18, 20; pon. niecz.

OLIWA, Delfin, Ocalenie, 
poi., od 16 L, g. 14; Wspo

mnienia z przyszłości, NRF, 
od 14 1., g. 16, 18, 20; pon. 
Śmierć na zakręcie, NRD, od 
14 L, g. 16, 18, 20.

SOPOT, Bałtyk, Poszukiwa
ny, poszukiwana, poi., od 14
1., g. 14, 16, 18, 2Ó; port. j. w.
Polonia, Na wylot, poi., od 
18 ł„ g. 14, 16, 18, 20; pon. 
g. 16, 18, 20.

GDYNIA, Warszawa, Gang
sterski walc, fr., od 16 1„ g. 
10, 12.30, 15, 17.30, 20; pon.
j. w. Goplana, Klan Sycylij
czyków, fr., od 16 1„ g. 12.30, 
15, 17.30, 20; pon. Uciekaj i
daj się złapać, węg.. od 11 1„ 
g. 10, 12.30; Klan Sycylijczy
ków, fr., od 16 1„ g. 15,
17.30, 20. Atlantic-stu-
dyjne. Sto karabinów, USA, 
od 14 1„ g. 13, 15.30; Układ, 
USA, od 18 ł„ g. 17.30. 20;
pon. Morze w ogniu, radź.. 
Od 14 1„ g. 16, 19.

ORŁOWO, Neptun, Wyzwa
nie dla Robin Hooda, ang., 
od 11 1„ g. 13, 15; Czas u- 
mierania, fr., od 18 I,, g. 17, 
19; pon. niecz.

OBLIIŻE, Marynarz, Zwa
riowany weekend, fr., od 11
1., g. 13; Niedźwiedź i lalecz
ka, fr., od 16 1., g. 15, 17,
19; pon. Porachunki, ang., od 
18 1„ g. 17, 19,

CHYLONIA, Promień, Zwa
riowany weekend fr„ od 11 
1-, g. 13.15, 15.30. 17.45; Bole
sław śmiały, poi., od 16 L, 
g. 20; pon. Poskromienie zło
śnicy, USA, od 1* 1„ g. ii, 
13.15, 15.30. 17.45, 20.

RUMIA, Aurora, Pan Woło
dyjowski. poi., g. 17; Dzie
wica i Cygan, ang., od le 
g. 20; poh. Błąd szeryfa, NRD. 
od 14 U, g. 18. 20.

ŚWIBNO, Barkas, Kremłow- 
skie kuranty, radź., od 14 1., 
g. 16; Twardzi ludzie, fr., od 
16 1„ g. 18.30; pon. niecz.

MAŁY KACK, Jagienka, 
Gwiazdą południa, ang., od 
11 !., g. 17; Dziewczyna inna 
niż wszystkie, ang„ od 18
1., g. 19. pon. niśce.

OKSYWIE, Siewa, Ten o-
krutny nikczemny chłopak, 
poi., od 16 I,, g, 19.30; pon. 
j. w.

ELBLĄG, Syrena, Oszuka
ny, USA, od 18 ł„ g. 14, 16, 
18, 20; pon. g, 16, 18, 20.
Światowit, Na krawędzi, poi., 
od 14 1.; pon. Krzyżacy, pol„ 
od li 1, Orzeł, Przygody mi
sia Yogi, USA, od 7 ł„ g. 
16; Seksolatki, poi., od 16 1„ 
g. 18, 20; pon. niecz. Promyk, 
Hlbernatus. fr„ od 11 l., g. 
17; Na samym dnie, NRF, 
od 18 I„ g. 19; pon. niecz.

MALBORK, Capitoi, Z tam
tej strony tęczy, poi., od 16 
1.; pon. John i Mary, USA, 
od 16 1. Klubowe. Pozwólcie 
im żyć. fr„ od 11 1., g. 15.30; 
Niebieski żołnierz, USA, od 
16 1„ g. 17.30, 19.30* pon. niecz. 
Włókniarz, Władca gór, radź., 
od 7 ł„ g. 17; Uciec Jak naj
bliżej, pol„ od 16 1. g. is; 
pon. niecz.

DZIERZGOŃ, Przyjaźń,
Niebieski żołnierz, USA, od 
16 1.; pon. niecz.

GARDEJA, Wars, Król Lir, 
radź., od 16 L; Wielka mi
łość, fr„ od 14 1.: pon, niecz.

KWIDZYN, Tęcza, Koper
nik, poł„ od 14 1.; pon, Dy
rektor, radź., o i 14 I.

NOWY STAW, Jurand, Ana
tomia miłości, poi., od 18 1„ 
pon. niecz.

NOWY DWÓR, żuławy, We
sele, poi., od 14 ł„ pon niecz.

SZTUM, Powiśle, Znikają
cy punkt, USA, od 18 I.; poń, 
niecz.

STARE POLE, Zachęta, 
Zaraza, poi., od 16 1.; Dziki 
i swobodny, ang., od 7 1.; 
pon. niecz.

TOLKMICKO, Korab, Ko

pernik, poi., od 14 I.; pon. 
Michał Strogow — kurier car
ski, wł„ od 18 1.

* # *
CZARNA WODA, Wda, We

zwanie, poi., od 16 L; pon. 
niecz.

GNIEW, Pionier, Poślizg, 
pol„ od 16 1.; pon. niecz.

HEL, Wicher, Nie lubię po
niedziałku, poi., c„ 11 1.; g. 
17; Zmierzch bogów, wł.. od 
18 1., g. 19.30; pon. Posag
księżniczki Ralu. rum., od 14 
1„ g. 19.30.

KARTUZY, Kaszub, Kocha
ny drapieżnik, radź., od 7 1.; 
Anatomia miłości, pol„ od 
16 I.: pon. niecz.

KOŚCIERZYNA. Rusałka, 
Posłaniec, ang., od 16 1.; pon. 
j. w.

KOLBUDY, Wyzwolenie, 
Honor samuraja, jap., od 16 
1.; pon. niecz.

I.ĘBORK, Fregata, Wielka 
włóczęga, fr„ od 11 I.; pon. 
Kozi róg, bułg.. od 18 1.

LUBICHOWO, Krokus, Ry
szard Lwie Serce i Krzyżow
cy, USA, od 14 1»; pon. niecz.

ŁEBA, Rybak, Szklana ku
la. pol„ od 14 1.; pon. niecz.

PELPLIN, Wierzyca, Pa
miętnik szalonej gospodyni, 
USA, od 18 1.; pon. niecz.

PRUSZCZ, Krakus, Lala, 
wł„ od 16 1.; pon. remont.

PUCK, Mewa, Szerokiej dro 
gi kochanie, poi., od 16 1.; 
pon. niecz.

REDA, Zacisze, Gott mit 
uns. jug., od 16 L; Tora, To
ra, Tora, USA, od 14 1.; pon. 
niecz.

SKÓRCZ, Kociewie, Wesele, 
poi., od 14 i.; pon. niecz.

STAROGARD, Sokół, Klan 
Sycylijczyków, fr., od 16 I.; 
pon. Spalony las. rum. od 
16 1. Sputnik, Koniokrady,
USA, od 14 1.; pon. nłecz.

SKARSZEWY, Odrodzenie, 
Love story, USA, od 16 1.; 
pon. niecz.

TCZEW, Wisła, Jestem nie
wiernym mężem, fr„ od 18 
!•; pon. Hello Dolly, USA, 
od 14 1. Kolejarz, Wielkie
wakacje, fr„ od li !„ g. 17; 
Nie ma nic lepszego od złej 
pogody, bułg., od 16 1„ g.
19: pon. niecz.

WEJHEROWO. Świt, Gang
sterski walc, - fr., od 18 1.; 
pon. Dom państwa Bories. fr„ 
od 14 I.; Na rabunek, radz„ 
od 14 1.

WŁADYSŁAWOWO, Alba
tros, Rzeźnik, fr„ od 18 I.; 
pon. nićcz.

ŻUKOWO, Kadunia, niecz.

NIEDZIELA 
PROGRAM LOKALNY

Serwisy rybackie: 3.00, 18.28,
0.01.

8.45 — Magazyn wojskowy,
9.05 — Powiedzcie nam coś
śmiesznego, 9.35 - Muzyczne 
ciekawostki. 10.00 - Notatnik
kulturalny Wybrzeża, 10.25 - 
Grają Kamieńskie Organy, 
10.35 — Spotkanie z aktorem, 
10.57 — Praktykant, 17.00 —
Komunikaty gier liczbowych,
17.05 — Gwiazda Sędzielow-
skiego, 18.00 - Koncert ży
czeń, 21.60 — Z boisk i sta
dionów. 22.20 — Wieczorne
rozmowy.

PROGRAM LOKALNY 
NA UKF

9.00 — Spotkanie z muzyką, 
18.00 — Nowości fónoteki ste
reofonicznej.

PROGRAM I
Dzienniki i wiadomości: 6.00. 

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.05,

20.00, 23.00, 24.00, 1.00, 2.00,
2.55.

Meldunki i transmisje Wyś
cigu Pokoju: 7.05 — 7.10, 13.30,
14.00, 15.00, 16.00, 16.30—17.15.

7.10 — Gra Kapela, 7.30 —
Moskwa z melodią i piosen
ką, 8.15 — Po jednej piosen
ce, 8.30 — Przekrój tygodnia
9.05 — Fala 73, 9.15 — Maga
zyn Wojskowy, 10.05 — Dla
dzieci młodszych, 10.25 — Z 
warszawskich nagrań. 11.00 — 
Koncert życzeń, 12.15 — Prze
boje zawsze młode, 12.45 —
Muzyka rozrywkowa, 13.00 — 
Audycja literacka, 13.35 —
Muzyka, 14.30 — W Jeziora
nach, 15.05 — Wiadomości,
15.10 — Muz., 16.05 — Wiado
mości, 16.10 — Przegląd wy
darzeń międzynarodowych,
17.15 — Z albumu kolekcjo
nera muzyki. 18.00 — Komu
nikaty. Toto-Lotka 1 wyniki 
gier, 18.08 — Koncevt życzeń.
19.00 — Wiadomości sportowe.
19.10 — Rewia Rozrywkowa,
19.53 — Dobranocka, 20.10 — 
Przegląd wydarzeń między
narodowych, 20.20 Rytmy 
wieczorne, 21.30 — Radioka- 
baret, 22.30 — Rewia piose
nek, 23.10 — Wiadomości
snortowe, 23.25 — Relaks przy 
muzyce, 0.05 — Kalendarz
Nauki Polskiej, 0.10 — Pro
gram nocny.

PROGRAM n
7.30 — Wiadomości, 7.35 — 

O czym pisze prasa literac
ka, 7.45 — W rannych pan
toflach, 8.30 — Wiadomości, 
8.35 — Radioproblemy, 11.57
— Sygnał czasu i hejnał. 12.05
— Muz. lud., 12.3u — Wiado
mości, 12.35 — Czy znasz tę 
książkę, 13.00 — Poranek sym
foniczny, 14.00 — Podwieczo
rek przy mikrofonie, 15.30 — 
Teatr dla dzieci, 16.00 — Dom 
rodzinny, 16.30 — Koncert
Chopinowski, 17.30 — Muzyka 
rozrywkowa, 18.29 — Wiado
mości, 18.35 — Felieton aktu
alny, 18.45 — Kabaret rekla
mowy, 19.00 — Recepta dok
tora Makropulosa, 20.20 —
Mistrzowskie wykonania, 21.00
— Wojsko, strategia, obron
ność, 21.15 — Arie operowe, 
21.30 — Siedem dni, 22.30 — 
Zespół Dziewiątka, 23.00 —
Konc. skrzypcowy. 23.30 —
Ostatnie wiadomości, 23.40 — 
A. Głazunow — Noveletty.

PROGRAM III
7.00 — Jobim na instrumen

ty, 7.15 — Polityka dla wszy
stkich, 7.30 — Z nagrań H, 
Ordonówny, 8.10 — Głos po
morskim zwany, 8.30 — Eks
presem przez świat, 8.35 —
Niedzielne rytmy, 9.00 —
Lwy mają apetyt, 9.10 —
Grające listy ' 
mówi A..„ 10.00 — Ilustrowa
ny Tygodnik Rozrywkowy, 
11.25 — Zapomn. konc. fort.,
12.05 — Bitwa o atom 12.30 — 
Miedzy Bobino a Olimpią,
13.00 — Tydzień na UKF,
13.15 — Przeboje z nowych 
płyt, 14.00 — Ekspresem przez 
świat, 14.05 — Peryskop, 14.30
— Otis i Lucille Spann, 14.45
— Za kierownicą. 15.10 —
Droga za widnokres, 15.30 —

15.50 — Zwierzenie pre
zentera, 16.15 — Metamor
fozy literackie, 16.35 — Gra
nica, 16.45 — Piosenki z wło
skiego buta, 17.05 — Lwy
mają apetyt, 17.15 — Mój
megnetof., 17.40 — Hong
kong, 18.14 — Melodie z
komedii filmowych, 18.30 —
Mini-max, 19.00 — Ekspre
sem nrzez świat. 19.05 — Ze
spół Locomotiv G. T„ 19.20
— Lektury, lektury.... 19.35 —
Muzyczna poczta, 20.00 — O- 
powieści alpeis .ie 20.10 —
Wielkie recitale. 21.05 — Ro

mans Heloizy i Abelarda, 
21.25 — Płyty nasze i przy
jaciół, 21.47 — Opera tygod
nia, 22.00 —i Fakt; dnia, 22.08
— Gwiazda siedmiu wieczo
rów, 22.20 — Ludzie sztuki, 
22.35 — Sami tego chcieli,
23.00 — Z ost. nagrań J. Je- 
dlejvskiej, 23.05 — Kantant
Maghrebu, 23.50 — Śpiewa A. 
Rosiewicz.

PONIEDZIAŁEK 
PROGRAM III

15.45 — Kwadrans groteski 
muzycznej, 16.00 — Sonaty
Domenico Scarlattiego, 16.10
— Szlagiery starego ki
na, 16.25 — Kantata zespo
łu Procel Harum. 16.45 —.
Nasz rok 73, 17.00 — Ekspre
sem przez świat, 17.05 — „Lwy 
mają apetyt’» — ode. 3 pow., 
17.15 — Mój magnetofon, 17.40
— Foton" ’kon 18.00 — Mee
ting gwiazd, 18.30 — Polityka 
dla wszystkich, 18.45 — Ka
nada pachnąca piosenką, 19.00
— Ekspresem przez świat,
19.05 — Co wieczór powieść 
w wydaniu dźwiękowym — 
„Pani Walewska”, 19.35 —
Muzyczna poczta UKF, 20.00
— Trudny świat, 20.15 — Zna
cie? No to posłuchajcie!. 20.35
— Blues wczoraj i dziś, 21.00
— Nie czytaliście — to po
słuchajcie, 21.20 — Francu
ska piosenka, 21.4o — Z na
grań Franka Glazera, 22.00
— Fakty dnia, 22.08 — Gwia
zda siedmiu wieczorów.

(od godz. 21.00 do 8.00)
Apteki, nr 78 - GDAŃSK, 

uL Kartuska 17; Apt. nr 21
— GD.-ORUNIA, ul. Jedności
Robotniczej 111; apt. nr 60 — 
GD.-STOGI ul. Hoż*. 12; apt. 
nr 4 - GD.-NOWY PORT,
ul. O liwska 83/4; apt. nr 71 — 
GD.-WRZESZCZ, al. Grun
waldzka 126; apt nr 89 — 
GD.-PRZYMORZE, ul. Pia
stowska 96c; apt. nr 15 —
SOPOT, ul. Boh. Monte Cassi 
no 21; apt. nr 20 GDYNIA- 
-ORŁOWO, ul. Boh. Stalin
gradu 66 (dodatkowo w nie
dziele 1 święta od 10 do 14),

STAŁE DYŻURY NOCNE 
ORAZ W NIEDZIELE 

I ŚWIĘTA
Apteka nr 88 - GDAŃSK, 

al. Zwycięstwa 49 (budynek 
Pogotowia Ratunkowego — 
leki gotowe); apt. nr 13 — 
GDYNIA, ul. Starowiejska 84.

Wszystkie wyżej wymienio 
ne apteki realizują recepty 
na środki odurzające.

DYŻURY DZIENNE 
W NIEDZIELE

GDAŃSK — apt. nr 106, ul. 
Długa Grobla 7; WRZESZCZ
— apt. nr 71, al. Grunwaldz
ka 126; PRZYMORZE — apt. 
nr 113, ul. Gospody 2; SO
POT — apt. nr 35. ul. 20 
Października 715; GDYNIA — 
apt. nr 10, ul. Czerw. Kosy
nierów 137 (Grabówek); apt 
nr 64, al. Zwycięstwa 1.

OSTRY DYŻUR
W Gdańsku Instytut Chi

rurgii z Instytutem Chorób
Wewnętrznych AM, ui. Dę
bi nki 7; w pon. j. w., uL
Prof. Kieturakisa 9/10.

* * *

Wojewódzka Poradnia Cho
rób Skórno-Wenerologicznych 
w Gdańsku ul. Długa 64-85
czynna całą dobę.

TELEFON ZAUFANIA!
Anonimowy Przyjaciel — 

31-00-00 w godz. 16—6.

otommmi
„SYRENĘ” nową sprzedam. „WARTBURG”, rok 1968 
Odbiór Motozbyt. Oferty sprzedam Oliwa, tei. 
„Syrena” Biuro Ogłoszeń, 52-07-91 od godz. 16.
80-958 Gdańsk. G-43281 G-43228

PRAKTICE L lub LLC c 
biektyw Pancolar Sprze
dam. Oliwa. Piastowska 
90/D/96 (17—19). G-42924

„ZASTAWĘ” 750 prawie 
nową sprzedam. Telefon 
51-09-10. S-1977

SKUTER „Wiatka” tanio 
sprzedam. Telefon 21-14-30.

S-2160

„SKODĘ 1000 MB”, produk 
ćji 1968, stan idealny sprze 
dam. Sopot, Piaskowa 3, 
tai. 51-31-12. G-43044

„OCTAVIE” sprzedam.
Gdańsk, Żabi Kruk 9/34.

G-43050

„SYRENĘ” 104 W bardzo 
dobrvm stanie sprzedam. 
Telefon 41-24-61.

Koledze
CZESŁAWOWI 

KRASKO WSKIEMU

wyrazy głębokiego współ
czucia z powodu zgonu

żony
składają;

Zarząd i pracownicy 
Cechu Rzpmiosł 
Różnych w Gdańsku

K-4421

„WARSZAWĘ” górnoza- 
worową, przebieg 1000 ki
lometrów sprzedam.
Gdańsk-Orunia, Smętna 24.

„WARSZAWĘ” gór noża-
worową sprzedam. Nowic
ki, Gdańsk-Chełm, Wor
cella 24. G-43118

„WARSZAWĘ” Combi, 1971 
r. sprzedam. Kupię „Wart 
burg”. Telefon 32-07-77.

„MOSKWICZ” 403 sprze
dam. Wiadomość: teł.
21-95-82. $-2198

„SYRENĘ” 103 sprzedam. 
Telefon 21-50-59, po godz. 
16. G-43X67

„SYRENĘ” 103, stan bar
dzo dobry niedrogo sprze
dam. Telefon 32-01-17, po 
godz. 16. G-43173

„WARSZAWĘ” fabrycznie 
nową sprzedam. Telefon 
32-26-96, po godz. 16.

G-43204

SAMOCHÖD wylosowany 
w PKO kupię. Telefon 
31-60-19. G-43205
MOTOCYKL “Honda 125- 
-CB, stan idealny sprze
dam. Wiadomość: Sopot,
ul. 23 Marca 84/70.

G-43220
„JAWĘ 250” sprzedam Te
lefon 32-09-35. G-43221

SILNIK samochodowy GARAŻ drewniano-blasza-
„Ford Taunus M-17” 1500 ny pilnie Sprzedam. Nowy
cm kupię. Malbork telefon Port, ui. Władysława IV 
19-87. G-43228 3/2. G-43216

Dnia 10. V 1973 r. zmarł ukochany mąż, ojciec, 
t*ść i dziadek, przeżywszy lat 72

ś. + p.

ANTONI RYTLEWSKI
Msza św. żałobna odbędzie się dnia 14, V 1973 r. 

o godz. 15 w kościele pod wezwaniem Krzyża Świę
tego w Gdańsku-Chełmie, po czym nastąpi ekspor. 
tacja zwłok na cmentarz, o czym powiadamia po
grążona w głębokim żalu RODZINA
£*-43469

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, te w dniu 
lg. V 1973 r. zmarła nasza kochana matka i babcia

i. t P.

MARIA KRZYCZKOWSKA
lat 68

Fokrzeb odbędzie się na cmentarzu Komunalnym 
w Oliwie, w dniu 14. V 1973 r. o godz. 14, o czym 
zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku

DZIECI I RODZINA
0-43530

W dniu H maja 1878 r. zmarła po długich i cięż- 
kich cierpieniach najukochańsza żona, mamusia, 
teściowa i babcia

*.tp.

HENRYKA KRASKOWSKA
* domu KOSZAŁKA 

lat 56.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w dniu 14 ma
ja 1973 r. o godz. 12.00 w kościele Św. Rodziny w 
Gdańsku-Stogach. po mszy nastąpi wyprowadzenie 
zwłok na cmentarz Centralny Gdańsk-Wrzeszcz, ul. 
Srebrniki, o czym zawiadamia pogrążona w smut
ku
G-43546 RODZINA

„VOLKSWAGEN” 1200, rok 
produkcji 1969 sprzedam. 
Gdańsk-Brzeźno, Mazurska 
15/7, oglądać po godz. 17.

G-43224

„VOLKStVAGEN” 1600;
stan idealny sprzedam. 
Gdynia, Warszawska 21/10.

G-43253

„MERCEDES 220 S” sprze
dam. Telefon 41-40-79.

G-43281

„CITROEN DS 18” pilnie 
sprzedam. Mały Kack, San 
dorńierska 18. ^ S-2252
„SYRENĘ” 105 "sprzedam. 
Odbiór z „Motozbytu”. 
Gdynia, Chylońska 69/85, 
m. 55. ’ $-2256

„WARTBURG” 353, 40 tys.
km. sprzedam. Telefon 
22-37-61. £-2262

„SYRENĘ” 102, s nowym 
silnikiem niedrogo sprze
dam z powodu wyjazdu. 
Gdańsk-Rudnlkd, ul. Ko
lejarza 39. G-43297

TAKSOMETR kupię. Tele
fon 32-16-72. G-43312

MOTOROWER - skuter „Ja 
wa 50”, typ 20, nowy, na 
dotarciu sprzedam. Tele
fon 51-34-27. S-5818
„FIAT 125 F”, typ 1300, po 
15 900 km sprzedam. Re
da, ul. Kazimierska 9.

S-229J

„SYRENĘ” 105 wygraną 
sprzedam. Odbiór „Moto
zbyt”. Oferty z propono
waną cena „2284” OUPT, 
81-301 Gdynia 1.

„SYRENĘ” 104 sprzedam. 
Gdynia 6 — Pogórze, Win
centego Gruny 89.

S-227*

„SIMCE Aronde”, nadwo
zie „Citroen BI,” pilnie 
sprzedam. Wejherowo, ul. 
Reformatów 2/3, oglądać 
15-19. 8-2305

„OCTAVIĘ-Super” sprze
dam. Telefon 43-06-56, godz 
12-19. S-4019

SZYBY do samochodów 
zagranicznych, panoramicz
ne, drobnorozpryskowe po
leca „Secumit”, Warszawa 
-Rembertów. Suflerska 6, 
teł. 10-95-12. K-43S8

flSBHBHHM

BILARD elektryczny, an
gielski sprzedam. Oferty 
„42888” Biuro Ogłoszeń 
80-958 Gdańsk.

GLAZURĘ włoską we wzo 
ry, kolorową sprzedam. 
Oliwa, Kołobrzeska 50-1-3.

G-43271

BILARD elektryczny sprze 
dam. Telefon 23-78-12.

_ __ S-22S8
PUDELKI 8-tygodniowe z 
metryczką, rodowodem, po 
złotych medalistach sprze
dam. Gdynia - Redłowo, 
Boh. Starówki Warszaw
skiej 19/2, S-2307

KROWĘ wysokocielną, mlo 
dą sprzedam. Gdańsk-Ol- 
szynka, ui. Modra 71, Ire
na Szybowska. G-43236
SZCZENIĘTA rasy collie 
angielskie tanio sprzedam. 
Wejherowo, Stanisławy Pa 
nek 2. P-46'7

SŁOWNIK ewentualnie
„rozmówki” polsko-hółen-
derskie kupię. Telefofi 
31-29-35. G-43148

URZĄDZENIA do produk
cji rurek włoskich kupię. 
Malbork, Kasprowicza 3, 
Olszańska. P-452

MASZYNĘ krawiecką, wie 
loczynnościową kupię. Te
lefon 29-07-17. $-2275

Nie zwlekaj!
WYBIERZ ATRAKCYJNY ZAWÓD

BUDOWLANY

Zasadnicza Szkoła Budowlana w Gdyni 
przyjmuje już zapisy młodzieży na rok szkol

ny 1973/74 — w zawodach:
2-ietnich

murarz
zbrojarz-betoniarz 
cieśla (monter konstrukcji drew
nianych)

Szkoła jest bogato wyposażona i stwarza dogodne 
warunki do nauki.
Uczniowie zamiejscowi w zawodach dwuletnich 
mogą zamieszkać w internacie.
W okresie nauki dwuletniej otrzymasz wynagro
dzenie 520 zł w kl. 1, 730 zł w kl. II.
Ponadto otrzymasz bezpłatnie w każdym roku ub
ranie w cenie 1000 zł, drugie śniadanie o war
tości 7 zł.
Możesz wyjechać na praktykę za granicę, a w 
czasie wakacji korzystać z obozów wypoczynko
wych.
Technikum Budowlane przy szkole rezerwuje miej
sca przede wszystkim dla uczniów po Zasadniczej 
Szkolę Budowlanej.

Do szkoły należy złożyć osobiście, lub przesłać pocztą: 
podanie w dwóch egzemplarzach 
życiorys w dwóch egzemplarzach 
trzy fotografie
świadectwo z kl. VIII i odpis 
oceny za II okres z kl. VIII 
świadectwo z kl. VII 
świadectwo zdrowia

ADRES: Zasadnicza Szkoła Budowlana 
81-421 Gdynia 
ul. Tetmajera 6i

INFORMACJA: telefony »-26-M lub 23-08-22. 
DOJAZD: od alei Zwycięstwa ulicą Róży Luk

semburg, a od dworca Wzgórze Nowotki tak
sówką (koszt 7 zł). K-225S

Wydział Transportu KWMO w Gdańsku przyjmie do 
pracy wysoko kwalifikowanych pracowników w na
stępujących zawodach: mechanik samochodowy, kon
troler techniczny. Warunki pracy i płacy do omówie
nia na miejscu w wydziale transportu KWMO, ul. 
Kurkowa 8a (wejście od ul. 3 Maja). K-4087

Stocznia im. Komuny Paryskiej w Gdyni zatrudni 
następujących pracowników sezonowych w ośrodkach 
wypoczynkowych w Wieżycy na okres od 1 czerwca 
do 30 września oraz w Jastrzębiej Górze na okres od 
1 lipca do 31 sierpnia br.: kierowniczka stołówki — 
1 osoba, raćhmistrz-księgowa — 1 osoba, magazynier- 
ki — 2 osoby, bufetowa — l osoba, intendentów — 2 
osoby, kucharki — 2 osoby, młodsze kucharki — 2 oso
by, kelnerki — 10 osób, pomoce kuchenne -~ 20 osób. 
Warunki pracy i płac do uzgodnienia w dziale socjal
nym stoczni w Gdyni, uł Czechosłowacka 3, telefon 
27-13-07.
Ponadto »tocznia zatrudni absolwentów zasadniczych 
szkół budowlanych w zawodach: murarz, betoniarz, 
cieśla oraz absolwentów zasadniczych szkół metalo
wych (pełnoletnich) na przeszkolenie w zawodzie spa
wacza i montera kadłubów okrętowych. Zgłoszenia 
pisemne i osobiste absolwentów przyjmuje oraz infor. 
macji udziela dział zatrudnienia i przygotowania kadr 
Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, uł. Czecho
słowacka 3, telefon 27-13-13 w godzinach od 8 do 12.

K-4265

RSW „Prasa — Książka — Ruch” Przedsiębiorstwo 
Upowszechniania prasy i Książki Oddział Rejonowy w 
Gdańsku, uł. Podgarbary 10, pilnie poszukuje sprze
dawców do pracy w kioskach „Ruchu” usytuowanych 
w Gdańsku przy ul. Krosnej, Szopy, Straganiarskiej, 
Mostowej, Okopowej, Marynarki Polskiej, Kartuskiej, 
w dzielnicy Stogi przy ul. Sówki. Ponadto poszukuje
my sprzedawców do pracy w klubach Prasy i Książki 
„Ruch” w dzielnicy Orunia przy uł. Diamentowej, w 
Śobieszewie i w Pszczółkach. Zgłoszenia przyjmuje 
jw. sekcja spraw osobowych, teł. 31-22-85. K-4373

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Transportu Handlu 
Wewnętrznego w Gdańsku-Oliwie zatrudni zaraz pra
cowników na stanowiska: kierowców sam. z II i IU 
kat. prawa jazdy, mechaników samochodowych z 
uprawnieniami, techników samochodowych na stan. 
kontrolerów technicznych — wymagane wykształcenie 
średnie techniczne plus praktyka. Kandydaci z aktual
ną legitymacją ubezpieczeniową i dowodem osobistym 
winni się zgłaszać bezpośrednio w zakładach transpor
towych: zakład nr 1 Gdańsk-Oliwa, ul. Kołobrzeska 
41, tei. 52-20-48, zakład nr 2 Gdańsk-Orunia, ul. San
domierska 55, tel. 31-23-64, zakład nr 3 Gdynia-Redio- 
wo 9A, tel. 22-30-31. Warunki pracy ł płacy do uzgod
nienia na miejscu. __________ _^1423f
Gdańskie Zakłady Środków Odżyw-czych w Gdańsku- 
Oliwie, ul. Dickmana 15/16, zatrudnią zaraz magistra 
inżyniera na stanowisko zastępcy dyrektora d/s tech
nicznych. Wymagane wykształcenie wyższe. Oferty 
przyjmuje dział spraw osobowych. Warunki płacy do 
uzgodnienia. K-4023

DOMEK dwupokojowy ~ 
Gdynia sprzedam. Oferty 
„2224” OUPT, 81-301 Gdy
nia 1.

GOSPODARSTWO rolne 9 
ha, w tym 2 ha łąki, bu
dynki nowe sprzedam, w 
Rokitkach pow. tczewski.
Cena 170.000__Wiadomość
Stefania Sikorska, Bączek, 
pocBta Skarszewy.

G-4S261

KUPIĘ pilnie pokój z 
kuchnią — wydzielone. Te
lefon: 21-82-94.

Nr Ogi. 4354-G

ZAMIENIĘ mieszkanie M-5 
Przymorze na dwa mniej
sze w Trójmieście. Ofer
ty tel. 51-15-16. G-43227

ZAMIENIĘ dwa pokoje ul. 
Grunwaldzka we Wrzesz
czu na sklep w Gdyni, na
dający się na warsztat. O- 
ferty „43260” Biuro Ogło
szeń, 8Ó-958 Gdańsk.

UCZNIÓW i malarzy na 
dobrych warunkach przyj
mę. Gdańsk-Oliwa, ul. 
Chłopska 10H/15. G-4 2339

POMOC do 2-letniego dziec 
ka przyjmę. Sopot, ul. Mic 
kiewicza 63 m. 71. G-42881

BILARD elektryczny pro
dukcji amerykańskiej sprze 
dam. Telefon 21-89-47.
____ ___________ S-2202
CZYNNY warsztat lakier
niczy sprzedam z powodu 
złego stanu zdrowia wzgląd 
nie wydzierżawię (może 
być blacharz samochodo
wy). Chylonia, Gniewska 
9/46. S-2192

KUPIĘ mieszkanie wydzie
lone łub wydzierżawię na 
okres dwóch lat — mi
nimum pokój z kuchnią. 
Oferty „42941” Biuro O- 
głoszeń, 80-958 Gdańsk.

ZAMIENIĘ mieszkanie M-3 
nowe budownictwo, I p„ 
własnościowe, centrum Gdy 
ni na pokój, tylko Gdy
nia. Oferty „2041” OUPT, 
81-301 Gdynia 1.

ZAMIENIĘ pokój, może 
być dwa, weranda, kuchen 
ka na równorzędne, waru
nek I piętro, parter. So
pot, Boi. Chrobrego 29. II 
piętro, dzwonek lewy. 
Sprzedam tanio niemodne 
meble. G-43107

MAŁŻEŃSTWO (pływają
cy) poszukuje pokoju z 
wygodami. Oferty ,2266” 
OUPT 81-301 Gdynia 1.

MIESZKANIE wydzielone 
pokój z kuchnią w Trój
mieście kuplę. Telefon 
29-07-17. S-2269

ZAMIENIĘ 2 pokoje z kuch 
nią w starym budownic
twie we Wrocławiu, w 
śródmieściu na 1 pokój z 
kuchnią w Trójmieście. 
Jastrzębia Góra, ul. Pol
na 1, Kazimierz Gaś.

G-4S013

KIEROWCĘ „Stara” przyj
mę. Telefon 21-79-32 lub 
31-05-60. G-43073

PANIENKA do pomocy w 
domu i sklepie potrzebna. 
Warunki dobre, oddzielny 
pokój. Oliwa, DąbrOwszcza 
ków 30 g/15, Zienkiewicz.

G-43082

KUCHARZE — kucharki i 
pomoce kuchenne potrzeb
ni na stałe zaraz. Telefon 
21-75-44. S-2178

SZEFOWĄ kuchni, kelner
ki i pomoce kuchenne do 
stołówki sezonowej w miej 
scowości nadmorskiej przyj 
mą. Zgłoszenia Oliwa, ul. 
Grunwaldzka 573/30, Barba 
ra Barańska. G-43019

2 PRACOWNIKÓW do sta
cji obsługi samochodów za
trudnię. Telefon 51-41-16.

S-3810

KELNERKI, pomoce ku
chenne oraz panią do WC 
zatrudnię zaraz z aktual
nymi książkami zdrowia. 
Wiadomość: Sopot, ul.
Powstańców Warszawy ka
wiarnia „Meduza”, telefon 
51-36-13. G-43053

UCZNIÓW x zawodem wler 
tacz — przyjmiemy. Praca 
terenowa. Warunki dobre. 
Telefon 31-05-60 lub 
21-79-32. G-43078

UCZNIA •• uczennicę przyj 
mę. Pracownia Krawiecka, 
Gdynia, ulica Świętojańska 
85/13. S-2216

KELNERKĘ przyjmę. Te
lefon 51-56-23. G-43138

POMOC do dwojga dzie
ci (2,5 i 3,5 lat) na stałe 
lub dochodząca potrzebna. 
Warunki bardzo dobre. 
Pamiętowie, 80-395 Gdańsk 
-Oliwa, Opolska 10 F, m. 
12. G-43139

POMOC domowa pilnie po 
trzebna. Warunki dobre. 
Wrzeszcz, Waryńskiego 46 
m. 5, telefon 41-46-86.

G-43141

KUCHARKĘ - kucharza 
zatrudnię. Restauracja 
„Fregata”, Władysławowo 
tel. 51. S-2195

POMOC do dziecka zaraz 
potrzebna. Telefon 31-01-36, 

S-2100

POMOC domowa potrzeb
na. Sopot, ul. Pstrowskie
go 14/6, tel. 51-13-33.

G-43179

PRACOWNICE do szycia 
zaraz przyjmę. Telefon 
52-33-36. G-43223

PRACOWNIK do gospodar 
stwa zaraz potrzebny. Wy
żywienie i mieszkanie za
pewnione. Groth 80-513 
Gdańsk-Brzeźno, ul. Wa
lecznych 12. G-43240

PRACOWNICA do ogrod
nictwa na pół etatu (po 
godz. 12) . potrzebna. 
Gdańsk'** Brętowo, Pótoko 
wa 9 a. G-43247

CUKIERNIKA zatrudnię. 
Gdańsk - Orunia, Jednoś- 
oi Robotniczej 20.

KELNERKI, pomoce ku
chenne, szatniarza w ka
wiarni w Stegnie zatrud
nię. Mieszkanie zapewnio 
ne. Warunki dobre. Wia
domość: telefon 31-26-88.

G-43262

POMOC domową do dziec
ka zatrudnię. Wiadomość: 
Jerzy Chełstowski, Gd.- 
-Wrzęszcz, ul. Fornalskiej 
46, po godz. 16. G-43106

POMOC domowa, samo
dzielna zaraz potrzebna. 
Konieczna znajomość goto
wania Gdynia, Świętojań
ska 116/3. S-2204

POMOCE kuchenne i kel
nerki do stołówki sezono
wej przyjmę. Teren Trój
miasta. Zgłoszenia: Oliwa, 
Kaprów 17/5, Adela Kiser, 
telefon 52-29-66. G-43018

fiw«BI
DYPLOMANT elektroniki 
— korepetycje — matematy 
ka, fizyka. Telefon 
21-26-39. S-3819

Do Rabki Zdroju, Ponia
towskiego 142, zapraszamy 
dzieci na wakacje, Cicho
niowie. Informacje: Cie
szyn, Krzywa 34. P-441

OBIADÓW domowych dla 
trzech osób w śródmieściu 
Gdańska poszukuję zaraz.

DYREKCJA ZASADNICZEJ SZKOŁY 
BUDOWY OKRĘTÓW STOCZNI 

im. KOMUNY PARYSKIEJ W GDYNI 
ogłasza przyjęcie do klas pierwszych w roku szkol
nym 1973/74 w następujących specjalnościach:

— monter kadłubów okrętowych
— monter rurociągów przemysłowych
—• monter maszyn i urządzeń okrętowych 

Warunki przyjęcia:
— ukończona szkoła podstawowa
— wiek 15—17 łat
— dobry stan zdrowia

Młodzież przyjmowana jest do szkoły hez egzaminu 
wstępnego. Nauka w szkole trwa 3 lata. Okres ten 
wliczany Jest do stażu pracy w stoczni i wpływa 
na przyspieszenie otrzymania nagrody za wieloletnią 
pracę, zagwarantowaną „Kartą Stoczniowca”. 
Uczniowie w okresie nauki otrzymują wynagrodze
nie w następującej wysokości;

I rok — 260—330 zł
II rok — 380—50D zł + premia do 25 proc.

III rok — wg I kategorii zaszeregowania tj. oko
ło 850 zł łącznie z premią.
Szkoła oferuje dodatkowo:
— pomoc materialną dla dzieci z rodzin wielodziet

nych
— miejsce w bursie
— miejsce na kwaterach prywatnych, z odpłatnością 

75 zl miesięcznie (resztę dopłaca zakład pracy)
— obiady w stołówkach zakładu pracy w cenie 10 

zł dziennie
— bezpłatne posiłki regeneracyjne
— atrakcyjne obozy letnie i, zimowe
— wycieczki turystyczno-krajoznawcze krajowe i za

graniczne
— bogaty program zajęć pozalekcyjnych
— pierwszeństwo w przyjęciu do Technikum Budo

wy Okrętów dla Pracujących. i
Wymagane dokumenty:
— podanie
— życiorys
— świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (wy

ciąg ocen z klasy ósmej)
— metrykę urodzenia, z poświadczeniem miejsca 

zamieszkania dla osób ubiegających się o zakwa
terowanie

— świadectwo zdrowia ucznia
— 4 fotografie
Powyższe dokumenty należy przesłać pod adresem: 
Zasadnicza Szkoła Budowy Okrętów Stoczni im Ko
muny Paryskiej w Gdyni ul. Energetyków I3a nr 
kodu 81-184. Kandydaci wstępnie zakwalifikowani do 
przyjęcia, zostaną zawiadomieni pisemnie o dokład
nym terminie badań lekarskich, przewidzianych w 
miesiącu czerwcu i lipcu br. ~K-371I

W dniu 11 maja 1S73 r. zmarła w wieku lat 85 
ś. t p.

ANNA KOSSELLA
z domu BLOCK.

Msza św. zostanie odprawiona w dniu 15. V. 1973 
r. o godz. 8 w kościele Matki Boskiej Różańcowej 
w Oliwie. Pogrzeb w tym samym dniu o godz. 15 
na cmentarzu w Oliwie, o czym zawiadamiają 
pogrążeni w smutku
G-43563 synowie, synowe i wnuczki

G-43340 Telefon 31-29-35. G-43147

fl k i
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W końcu marca ukazała 
się w Czechosłowacji 
6-znaczkowa seria po

święcona 12 czeskim i sło
wackim bojownikom walczą
cym z faszyzmem w okresie 
okupacji. Są wśród nich dzia
łacze komunistycznej partii, 
organizatorzy ruchu oporu - 
Vlado dementis, Karol Szmid- 
ke, dziennikarze - E. Urx, V. 
Sinkule, E. Rosicky, J. Mo- 
lafc, walczący w partyzantce 
J. Osoba, J. Nalepka, lept. A. 
Sochor.

Najmłodszym z przedstawio
nych na znaczkach bohate
rów był Słowak Mirek Nasz- 
por (ur. w 1924 r.) walczący 
w partyzantce na Orawie, po
wieszony przez hlinkowców.
mm»

W szeregu bojowników znaj 
dują się kobiety: Józka Ja- 
hurkova, dziennikarka, zosta
ła wywieziona w 1939 r. do 
Ravensbrück, gdzie kontynu
owała działalność ideowo-po- 
lityczną pomagając przetrwać 
współwięźniarkom. Zmarła w 
1942 r. po 21-dniowym wię
zieniu w bunkrze.

Młoda Słowaczka Maruszka 
Kuderikova pracowała w taj
nej organizacji w Brnie ucze
stnicząc w akcjach sabotażo
wych, kolportując ulotki, prze
nosząc je przez granicę do 
Słowacji. Ujęta wskutek zdra
dy, po kilku miesiącach kaź- 
ni ii więzienia nikogo nie wy
dawszy została stracona. 
Znaczki te rysował V. Fiala, a 
rytowali M. Ondraczek i J. 
Schmidt.

W dniach 4-6 bm. w Kę
dzierzynie odbywał się finał 
młodzieżowego maratonu. Z 
tej okazji przygotowano ca- 
łostki filatelistyczne: na ko
percie i karcie pocztowej z 
Kopernikiem (wyd. z 1972 r.) 
wydrukowano z lewej strony 
adresowej tekst: „Ogólnopoi 
ski Konkurs Filatelistyczny 
„Maraton 73” Na szlaku Ko
pernika — finał — Kędzierzyn 
4-6. V 1973”. Datownik oko
licznościowy zawiera rysunek 
Słońca z Ziemią na orbicie i 
odpowiedni tekst.

Według informacji uzyska
nej od przew. Jana Piasku z 
Młodzieżowej Komisji przy 
ZO PZF, z grupy młodszych 
finalistów II miejsce zajął Wi
told Chęciński ze Szkoły Podst. 
nr 2 w Redzie uzyskując 46 
pkt,, za Leszkiem Moździe
rzem z Gorzowa Wlkp. (48 
pkt.), III — Monika Kornecka 
i Grodziska Maz. (39 pkt.).

W grupie starszych M. Fed- 
nar z Rzeszowa zdobył 54 
pilot, i I miejsce, II — Z. Weiss 
(52 pkt.) ze Szczecina i III - 
J. Wasilewski (36 pkt.) z Ko
szalina. Wszyscy uczestnicy 
maratonu otrzymali pamiątko
we odznaki, upominki oraz 
zwiedzili ziemię opolską. Zwy
cięzcy zostali zaproszeni na 
obóz młodzieżowy do Rzeszo
wa w okresie światowego ma
ratonu.

W finale konkursu gazetek 
ściennych, II miejsce w pra
cy zespołowej przyznano Ko
łu Tczew przy DK „Kolejarz".

Gdańskich filatelistów infor 
mujemy, że 21 bm. o godz. 
17 w lokalu Gdańskiej Spół
dzielni Mieszkaniowej przy 
a!. Leningradzkiej 24, odbę
dzie się zebranie sprawoz
dawczo-wyborcze Kola nr 1 
w Gdańsku.
_____________ (t)

A zakończonym 
wczoraj w Gdań
sku dwudniowym 

ogólnopolskim spotkaniu 
aktywu klubowego Z MS 
dyrektor Centralnego O- 
środka Metodyki Upow 
szechniania Kultury 
przy MKiS Kazimierz 
Witkowski wymienił w 
swym zoystąpieniu klu
by wiodące w skali kra
jowej. Są nimi Staro
miejski Dom Kultury w 
Warszawie, Piwnica 
Świdnicka w podzie
miach wrocławskiego ra 
tusza oraz Gdański 
Klub Kultury Z MS „Ru
dy Kot”. Ten ostatni 
właśnie w Dniach Oś
wiaty, Książki i Prasy 
obchodzi zarazem pięt
nastolecie działalności 
pod egidą Z MS. Powstał 
kilka lat wcześniej — 
jako stowarzyszenie twór 
cze. Jego twórcą i je
dnym z pierwszych 
działaczy był Andrzej 
Pawluk. Klub zaraz od 
początku rozioinął dzia
łalność oryginalną, pro
totypową niejako, stara
jąc się zapewnić swym 
bywalcom atrakcyjne 
formy rozrywki. Zacho- 
tuał się m. in. plakat

kabaretu „Rudy Kot” z 
roku 1955, na którym 
widnieją nazwiska Zbig
niewa Cybulskiego, Bo
gumiła Kobieli (był to 
okres jeszcze przed Bim- 
-Bomem) oraz Ewy Tot- 
fen — założycielki Tea
tru „Łątek”, który mie
ścił się wówczas na 
piętrze, w obecnym Do
rnio Drukarza.

Trudno by było zli
czyć, ilu w ciągu tych 
lat przewinęło się przez

wym na ogół i różno
rodnym repertuarze (od 
„Medytacji o życiu go
dziwym” Tadeusza Ko
tarbińskiego po „Ordy
nata Michorowskiego” 
Mniszkówny), pozosta
jący pod opieką Marka 
Okopińskiego i Olgier
da Sochackiego, salon 
plastyczny prezentujący 
prace profesorów, asy
stentów i studentów 
gdańskiej PWSSP (o- 
becnie wystawia tu Lu-

a unikalna o tyle, że 
mająca na swym „kon
cie” ponad 4 tys. koncer 
tów. O taką wytrwałość 
w działaniu dziś raczej 
trudno... Na deskach 
„Rudego Kota” w miej
sce „Bemolu” powstała 
obecnie scenka muzycz
na „Matinata”, konty
nuująca tradycje nie
dzielnych poranków mu 
zycznych. Do „starej 
klubowej gwardii”, pro
wadzącej działalność

sale „Rudego Kota” zna 
komitych aktorów, mu
zyków, działaczy poli
tycznych i kulturalnych, 
twórców z różnych dzie
dzin. Tu powstał jeden 
z ciekawszych obecnie 
zespołów muzycznych 
„Rama-111”, tu odby
wają się co roku ogólno 
polskie eliminacje festi
walu teatrów jednego 
aktora oraz eliminacje 
przed opolskim festiwa
lem polskiej piosenki. 
Kilka form działalności 
przeszło już do trady
cji — wymieńmy tu 
klubowy teatr, który no 
sił kiedyś nazwę sceny 
współczesnej, o cieka-

ginesów na style roman
tyczne itp.

Tak jest i w tym sezo
nie. Dostojna elegancja 
mężczyzny z okresu zimy 
odłożona została na razie 
„ad acta”. Modny mężczy
zna powinien być przede 
wszystkim praktyczny, a 
ta praktyczność to duża 
do*za swobody w sposobie

KRZYŻÓWKA Z RYMEM

POZIOMO:

1) sa kosiarzem, 4) egoista, 
samolub, 7) jednostka mocy, 
8) dawna miara odległości, 10) 
rzeka w pn. Włoszech, 12) ro
dzaj, typ, odmiana, 14) stary 
mebel, lub zniszczony przed
miot, 16) mebel sklepowy, 18) 
uczta miłości, 19) gęsta mgła 
z oparami spalin, 21) banda 
szajka, 24) ryś stepowy, 27) 
pasza dla bydła, 28) drugi po
kos trawy, 29) drzewo liścias
te, 30) bylina meksykańska, 
31) taniec towarzyski.

PIONOWO:

1) statua, 2) służy do zamo- 
cowywania lin na żaglowcu, 
3) pośrednik w zawieraniu 
małżeństw, 4) sytuacja, poło
żenie, 5) powóz konny, 6) o- 
klaski na zamówienie, 9) tu
recki kindżał, 11) przedstawi
ciel, 13) napomnienie, wymów 
li a, 1S) w wierszu i w tytu
le, 17) cicha rzeka, 19) drze
wo iglaste, 20) dwukołowa 
taczka, 22) sygnał zwiastujący 
niebezpieczeństwo, 23) narzę
dzie ogrodnicze, 25) dawna 
strojna, reprezentacyjna suk
nia, 26) produkt suchej de
stylacja węgla kamiennego.

Wśród Czytelników, którzy 
do 18 bm. nadeślą prawidło
we rozwiązania pod adresem 
„Dziennika Bałtyckiego” — 
80-886 Gdańsk, Targ Drzewny 
3/11   z dopiskiem na koper
cie: „Krzyżówka z rymem”,
będą rozlosowane bony książ
kowe.

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI
Z SZOTEM

POZIOMO:

1) furda. 4) gawra, 7) sir, 
8) bieda, 10) osada, 12) kone
ser, 14) Aran, 16) rapt, 18) A- 
lina, 19) szot, 21) part, 24) 
tonaiit, 27) tiara, 28) ostęp, 29) 
wir, 30) okara, 31) doker.

PIONOWO:

1) fobia, 2) rzeka, 3) asan, 
4) gros, 5) wiara, 6) amant, 9) 
donator, 11) Serapas, 13) eli
ta, 15) raz, 17) por, 19) sitko, 
20) otawa, 22) Attyk, 23) ta
per, 25) nawa, 26) lord.

Bony książkowe WYLOSO
WALI: Eugeniusz Cieśla,
Wrocław; Aurelia Piotrowska, 
Gdańsk 6; Beata .Tońska, So
kołowsko. Bony wyślemy 
POCZTĄ.

NIC to specjalnie no
wego, że wiosenno- 
-łetnią porą docho

dzi do głosu sportowy prąd 
w modzie. W modzie mę
skiej jest to bardziej od
czuwalne, bo nie pozosta
wia się już żadnych mar

ubierania się, a nawet — 
fantazji. Ta ostatnia nie 
zaszkodziła jeszcze niko
mu, pod warunkiem że 
łączy się z dobrym gu
stem.

Jedną z cech lansowanej 
przez obecną modę swobo
dy w ubieraniu jest rezyg
nacja z klasycznych gar
niturów na korzyść łączo
nych z dwóch różnych tka 
nin. Wszystko jedno czy 
ma to być marynarka (na
turalnie sportowa) czy ja
kieś mniej lub bardziej 
oryginalne wdzianko, ble
zer (tylko skąd je brać?).

Dotychczas w takich ze
stawach tą bardziej tra
dycyjną częścią w dobo
rze tkaniny były spodnie. 
Przeważnie jednokolorowe. 
Teraz odwrotnie: mary
narka bywa gładka, a 
spodnie we wzorek, to 
jest w kratkę, paski, jo
dełkę. Nie jest to reguła, 
ale czemuż nie skorzystać 
z łaskawości mody?

Inną, na swój sposób, 
szokującą nowością sezonu 
wiosna — lato 1973 jest 
szerokość spodni. Donio
sła o tym już pani Hoff 
w „Przekroju”, której — 
jak przyznaje — takie sta
roświecko szerokie spod
nie, bardzo się podobają. 
Nie zajmując żadnego sta
nowiska w tej sprawie, 
informujemy tylko, że 
modny, lubujący się w a* 
wangardzie pan powinien 
ubierać się w takie spod
nie, jakie nosiło się 20 lat 
ternu. (ad)

dwik Chmura — samo
uk, kandydujący do 
Z PAP), czy unikalny na 
Wybrzeżu salon satyry 
(teraz wystawia tu swe 
rysunkowe „poprawki 
do historii” Zbigniew 
Jujka). To przy „Rudym 
Kocie” powstało pismo 
„Jazz”, tu zrodziła się 
słynna piosenka Zbig
niewa Korepty „Kasz
tany”... Przez lata dzia
łał w klubie teatrzyk 
muzyki „Bemol” (obec
nie pozostający pod 
patronatem Gdańskiego 
Towarzystwa Przyjaciół 
Sztuki) — instytucja
również obchodząca aku 
rat sioe piętnastolecie,

nwg
odL kunimi
Wiele czytelniczek skarży 

się na to, że nie zna sposo
bu usmażenia dorsza bez 
skóry, żeby się nie rozpadał. 
Jest na to bardzo prosty spo
sób, dzięki któremu niektó
rym osobom można nawet 
wmówić, że jedzą... sanda
cza.

Na 1 kg filetów z dorsza 
(mrożonego lub świeżego), 
trzeba wziąć l całe jajko, 1/2 
cytryny, 2 łyżki mąki, sól i 
olej do smażenia. Dorsza 
mrożonego podzielić na dzwon 
ka, rozmrozić, świeżego od- 
skórować i uczynić to samo, 
następnie skropić sokiem z 
cytryny i pozostawić na pól 
godziny (tak przygotowaną 
rybę można pozostawić w 
lodówce do następnego dnia). 
Na jednym talerzu przygo
tować mąkę, na drugim roz
bić pianę z żółtkiem. Filety 
dokładnie osączyć, oprószyć 
mąką, zanurzyć w rozbitym 
jajku (koniecznie zachować tę 
kolejność) i kłaść rybę na go
rący tłuszcz. Kiedy ryba 
jest na pół usmażona dodać 
łyżeczkę wody zimnej pozo
stawiając na parę minut pod 
przykryciem.

Złocistą, apetyczną rybę 
podawać z frytkami (wyko
rzystując prefabrykaty) i z 
surówkami: z kiszonej kapu
sty, lub marchewki z jabł
kiem 1 chrzanem, ewentual
nie z pastą pomidorową po
mieszaną z chrzanem, albo 
tylko z zieloną sałatą. Wiele 
osób jada w ten sposób przy 
gotowanego dorsza na zimno. 
Doprawdy smakuje wspania
le.

KOK

Wędkujemy z łodzi
JEDEN, z czytelników na

szej rubryki', p. Głu
chowski, prosi o wyjaś

nienie jaik wyglądają możli
wości wędkowania z łodzi na 
jeziorach PZW i PGR. Spra
wa pierwsza i b. ważna. Każ
dą łódź należy zarejestrować 
w miejskim lub powiatowym 
Komitecie Kultury Fizycznej. 
Opłata wynosi 39 zł. Reje
strując łódź względnie kajak 
należy przedstawić dowód 
osobisty i kartę pływacką. 
Łódź winna być wyposażona 
w środki ratunkowe, pasy kor 
kowe lub kapoki po jednym 
na osobę, wzgl, koło ratunko
we na dwie osoby. Kierują
cy łodzią obowiązany jest 
posiadać przy sobie aktual
ną kartę pływacka (otd pozo
stałych pasażerów nie jest 
to wymagane). Łódź no po
stoju winna być odpowiednio 
zabezpieczona przed użyciem 
jej przez osoby niepowołane. 
Aby kierować łodzią wyposa
żona w silnik przyczepny o 
poj. 125 cm sześć, lub mniej
szy, niepotrzebne są żadne 
usprawni enia m otorowodne. 
Pływać wolno każdemu oby
watelowi PRL (dzieci do lat 
14 wyłącznie pod opieką do
rosłych) na wszystkich wo
dach śródlądowych, nato
miast nie na każdej wodzie 
wolno wędkować z łodzi.

Na jeziorach użytkowanych 
przez PZW, a także spółdziel
czych, każdy wędkarz zrzeszo
ny w PZW może łowić z łodzi 
bez przeszkód w dzień i w 
nocy, zachowując oczywiście 
przepisy regulaminu sporto
wego połowu ryb PZW. Wy
jaśnić należy, że w woj. gdań 
skim maimy następujące wo
dy spółdzielcze - wszystko 
rzeki - Wisła, Wisła Martwa

i Śmiała', Nogat, Szkarpawa 
i Wisła Królewiecka.

Natomiast na udostępnio
nych do wędkowania jezio
rach wypłyconych, niedostęp
nych, porośniętych szuwara
mi itp., wędkowanie dopusz
czalne jest z łodzi na pod
stawie odrębnego zezwolenia 
dyrekcji gospodarstwa na 
wniosek koła PZW.

Specjalne, dodatkowe opła
ty za spiinningowamie: na 
wodach PZW 50 zł, PGR 50 zł 
za dwa tygodnie lub 400 zł 
za cały sezon,

J. RUDKĘ

nieprzerwanie od lat 
kilkunastu, należą pra
cownice „Rudego Kota” 
Antonina Mathea i Ali
cja Jabłońska, technik 
Andrzej Jachymski, ro
botnik stoczniowy Ze
non Rezmer, doc. An
drzej Januszajtis, prof. 
Roman Heising, działacz 
Z MS Andrzej Zółkoś...

Jest rzeczą charakte
rystyczną, iż ten wio
dący klub nie posiada 
żadnych dotacji, pozo
stając na własnym roz
rachunku. którego pod
stawą jest oczywiście 
działalność kawiarni. 
„Za 500 sprzedanych 
piw możemy dopiero

OGOlnopolskie
SEMINARIUM

W ostatnich latach stu
dencki ruch esperancki w 
Warszawie był wyraźnie 
zdystansowany przez Wro
cław, Toruń i Gdańsk, jed
nak w br. studenci war 
szawscy uaktywnili swój 
esperancki ośrodek, aż na 

I tj^le że pretenduje już do 
miana czołówki,

Interlingwistyczne Koło 
Naukowe Studentów przy 
Uniwersytecie Warszaw
skim oraz studenckie koła 
esperanckie przy Politech 
nice Warszawskiej, Szkole 
Głównej Planowania i Sta 
tystyki i Państwowym In
stytucie Pedagogiki Spec
jalnej zorganizowały w 
dniach 27.IV — 1.V br. im 
prezę o naukowej randze 
— ogólnopolskie semina
rium na temat „Współcze 
sne metody nauczania ję
zyków obcych a metodyka 
nauczania esperanta”. Pod 
czas seminarium zaprezen
towano najnowsze zdoby
cze naukowe w zakresie 
metodyki nauczania języ
ków obcych w aspekcie 
językoznawczym i psycho
logicznym oraz przedysku 
towano możliwość ich prak 
tycznego zastosowania na 
kursach języka esperanto, 

i prowadzonych zarówno w 
ramach działalności kół 
esperanckich SZSP jak i 
PZE.

Materiały z seminarium, 
po opracowaniu, zostaną 
wydane w formie książko
wej.

„ESTONIO”

Estońska SRIt coraz czę
ściej wzbogaca literaturę 
esperancką pięknymi i 
wartościowymi wydawni
ctwami. w tym roku na
kładem wydawnictwa Eesti 
Tfaamat w Tallinnie ukaza 
ła się luksusowo wydana 
książeczka rozsławiająca 
uroki tego nadbałtyckiego 
kraju również poprzez bar 
wne ilustracje. „Estonio” 
— która , została masowo 
rozpowszechniona w ośrod 
lcach esperanckich na ca
łym święcie — daje czytel 
nikowi skrótowe wiadomo 
ści o Estonii, jej przeszło
ści i bogatym w socjalisty
czne osiągnięcia dniu dzi
siejszym.

JUBILEUSZOWY ROK 
W NORYMBERDZE

Bieżący rok jest rokiem 
jubileuszowym esperanty- 
stów norymberskich. Przed 
5(1 Jaty w Norymberdze 
odbył się XV Światowy 
Kongres Esperantystów z 
rekordową ilością uczest.ni 
ków — 5 tys. osób.

Norymberga jest mia
stem, w którym zorgani
zowano pierwszy klub es
perancki na świecie, tutaj 
również ukazało się pierw 
sze w historii ruchu espe- 
ranckiego czasopismo.

BEZPŁATNY
INFORMATOR

Polski Związek Esperan
tystów (00-013 Warszawa, 
ul. Jasna 6) informuje czy
telników, że w dalszym 
ciągu każdy zainteresowa-

,.PINGWIN”
UCZY SIĘ PŁYWAĆ

„Pingwin" ma 3,5 me
tra długości, a z wyglądu 
podobny jest do małego 
samolotu o skrzydłach w 
kształcie „delty” o rozpię
tości 2 metrów. „Pingwin” 
jest w rzeczywistości pod
wodnym robotem, wykona
nym z tworzywa sztuczne
go, wzmocnionego włók
nem szklanym. Bez obsłu
gi, sterowany zdalnie lub 
zaprogramowany może 
poruszać się na głębokość 
do 300 metrów, a umiesz-

zorganizować recital” — 
mówi kierownik klubu, 
„człowiek - instytucja”, 
Jan Gawlik. On to sze
fuje nieprzerwanie tea
trzykowi „Bemol” (nie 
ma chyba wsi, której 
by nie odwiedził z kon
certem), dwoi się i troi, 
a spośród sporej już 
liczby wyróżnień, na
gród, odznak „zasłużo
nego” najbardziej sobie 
ceni... wyróżnienie, przy 
znane mu z okazji pięć
setnego numeru „Dzień 
nika” przez naszego ko
legę redakcyjnego, Zbig 
niewa Jujkę. Ta nagro
da, zadedykowana: „nie 
ocenionemu — niedoce
nionemu (połączona z 
medalem z ciasta, wy
łożonym cennymi ka
mieniami) najwięcej też 
przysporzyła panu Ga
wlikowi popularności. 
Przy okazji rozmów na 
ten temat wiejscy słu
chacze koncertów wspo 
minają nieraz, iż „Dzień 
nika” w niedzielę zaw
sze u nich brakuje — 
wszyscy bowiem lecą 
do kiosku, żeby obej
rzeć „Dzienniczek”...

LAIK

ny może bezpłatnie otrzy
mać informator (z zary
sem gramatyki esperanc- 
kiej oraz informacjami o 
ruchu esperanckim) zwra
cając się pod wyżej poda 
ny adres. Bor.

■K mu i

9? Dzielny wojak 
Rosolino“

ANNI Loya pozna
jemy niemal jedno
cześnie jako aktora 

i reżysera. Gra bowiem w 
wyświetlanej aktualnie na 
naszych ekranach komedii 
Lautnera „Gangsterski 
walc” (hrabia Varose), jest 
także fezvserem komedio-

1971 r. w koprodukcji 
włosko - jugosłowiańskiej, 
nie należy do tych pozy
cji, które z czystym su
mieniem można polecić do 
obejrzenia. Film jest opar
ty na mocno już ogranym 
pomyśle: przygód żołnie
rzy alianckich w okupo

wietrze dział znajdujących 
się w forcie Xifonio. Ma 
to bowiem — zdaniem a- 
merykańskiego dowództwa
— ułatwić planowaną in
wazję na Sycylię. Żołnie
rze starają się dostać do 
celu, przeżywają po dro
dze wiele przygód — nie
stety mało oryginalnych
— co zresztą można by je
szcze wybaczyć, gdyby nie 
owa nużąca infantylność 
scenariusza, która każe 
bohaterom zachowywać się 
z rozbrajającą bezmyślnoś*

L < , v

dramatu wojennego „Dziel 
ny wojak Rosolino”. Zre
sztą jako aktor występuje 
raczej rzadko, zajmując 
się głównie reżyserią. Pew
ną popularność zdobył w 
roku 1962 dzięki filmowi 
„Cztery dni Neapolu” (na
groda FIRPRESCI na fe
stiwalu filmowym w Mos
kwie), ale jego późniejsze 
filmy nie osiągnęły już 
poziomu tamtego, oscylu
jąc głównie na granicy 
konwencjonalnych histo
ryjek obyczajowych. Rów
nież „Dzielny wojak Ro
solino” zrealizowany w

wanym przez faszystów 
kraju. (W ostatnim czasie 
podobnych filmów oglą
daliśmy sporo, że wymie
nię jedynie dwa z nich: 
„Wielką włóczęgę” i „Tyl
ko dla orłów” — i wydaje 
się, że zaczynamy powoli 
odczuwać pewien przesyt, 
co daje się zauważyć zwła 
szcza w spadku frekwen
cji w kinach). Tym razem 
rzecz dzieje się na Sycylii, 
gdzie lądują amerykańscy 
komandosi oraz ich sy
cylijski przewodnik (wła
śnie tytułowy Rosolino), 
celem wysadzenia w per

cią i niekonsekwencją i 
to zarówno w momentach 
tragicznych jak i wręcz 
groteskowych. Ten infan
tylizm połączony zresztą 
z tendencjami do przery
sowań komediowych po
staci, powoduje po prostu 
irytację widza i to w naj
mniej oczekiwanych przez 
realizatorów momentach.

Natomiast ciekawe jest 
moim zdaniem zakończe
nie filmu: autentyczna,
gorzka refleksja nad woj
ną, jej kolejami i sytuacją 
jej prawdziwych bohate
rów — ludzi, którzy utra

ciwszy nieomal Wszystko, 
pozostają osamotnieni i 
niepotrzebni. I w tych 
kilku końcowych scenach 
zamyka się właściwie ca
ła tragiczna prawda o 
wielkich wydarzeniach 
dziejowych.

W roli tytułowego bo
hatera wystąpił bardzo po
pularny we Włoszech (u 
nas, niestety, prawie nie 
znany) Nino Manfred!. I 
chociażby dla tego aktora 
film warto zobaczyć. Jego 
partnerami są aktorzy wło 
scy i jugosłowiańscy: Ja
son Robards jr, Martin 
Laudau, Milena Vuiković i 
inni.'

Alina Panasiuk

1 umowę 
rozmaitości

W maju ma zostać udo~ 
stępniona amerykańskiej 
publiczności biblioteka fil
mowa taśm magnetycz
nych. Dysponuje ona po
nad ŻUJ tytularni od „Spie 
waka jazzbendu” z 1927 
roku aż po najnowsze fil
my. Taśmy te mogą być 
odtwarzane przy pomocy
odbiorników tv.

* * •

Clint Eastwood z filmu 
„Oszukany” Donalda Się
gała, został uznany przez 
właścicieli amerykańskich 
kin za najbardziej popu
larnego aktora ubiegłego 
roku.

* • •

Claude Jade (na zdjęciu) 
przebywa obecnie w Rzy
mie, gdzie pod kierunkiem 
Gianni Bussardiego wystę
puje w firnie „Number o- 
ne”. Film przypomina gło
śny przed paru laty skan-

wm H»

czone w jego wnętrzu in
strumenty pozwalają na 
wykonywanie pomiarów 
dróg wodnych, wykreśla
nie map morskich, lub 
też na pobieranie próbek 
z dna morskiego. „Pin
gwin” połączony jest ka
blem długości 1000 me
trów ze statkiem macie
rzystym, uzyskane informa
cje przekazywać zaś mo
że bojom radiowym, sa
telitom, łub stacjom 
lądowym. Specjalne u- 
rządzenie zapewnia ro
botowi zachowanie od
powiedniego odstępu od

dna morskiego oraz wszel
kiego rodzaju przeszkód.

FLOTA INDYJSKA
ROZWIJA SIĘ SZYBKO

Flota indyjska jest w 
chwili obecnej największa 
spośród flot krajów roz
wijających się. Na począt
ku bieżącego roku skła
dała się ona z 257 jedno
stek o łącznym tonażu 4 
milionów DWT. Tonaż ten 
daje jej w ogóle 14 miej
sce na świecie tuż za 
Francją. Obok jednostek o 
różnych właściwościach 
transportowych, w skład 
floty indyjskiej wchodzi m, 
in. 12 tankowców o łącz
nym tonażu 284 tys. BRT.

NIECODZIENNY
POŁÓW

Podczas wielkich zawo
dów wędkarskich w Great 
Yarmouth (Anglia) ich u-

czestnicy wystawieni zo
stali na niebywałą próbę 
cierpliwości. Tylko jedne
mu z nich, siedmioletnie
mu chłopcu, udało się 
w tym dniu złowić rybę i 
on też został zwycięzcą 
zawodów. Jego zdobycz 
ważyła... 46 gramów.

JAK WIELKIE MOGĄ 
BYĆ KALMARY?

Z badań przeprowadzo
nych przez kanadyjskich 
naukowców z instytutu 
morskiego w St. Johns wy
nika, że opowieści mary
narzy o olbrzymich ośmior 
nicach nie były prawdo
podobnie przesadne. Nau
kowcy dopuszczają jako 
prawdziwe również opo
wieści o tym, że niektóre 
potwory morskie mogły 
atakować nie tylko ludzi, 
ale i małe jednostki ry
backie. Szczególnie mogły 
to robić olbrzymie kalma

ry, które w odróżnieniu od 
ośmiornic mają nie o- 
siem, lecz dziesięć ramion, 
z których każde — jak to 
już stwierdzono - może 
mieć 14 metrów długości, 
sama zaś „rula" kalmara 
mierzyć może 8 metrów.

O tym natomiast, że 14 
metrów nie stanowi by
najmniej górnej granicy 
długości ramion kalma
rów świadczyć mogą ba
dania blizn u niektórych 
gatunków wielorybów, 
polujących na kalmary. 
Blizny te pozostają po 
mackach, a z romiarów 
tych ostatnich wnosić na
leży, że długość ramienia 
kalmara może osiągnąć 
również 22 metry. Takie ol
brzymy pojawiają się u wy 
brzeży Nowej Fundlandii 
co trzydzieści lat, z tym, że 
na okres 20 łat znikają 
całkowicie.

Wyszukał: M. N.

dal towarzyski, który wy
darzył się w wytwornym 
lokalu w Rzymie, będącym 
miejscem spotkań gißiazd 
filmowych i bohemy arty
stycznej. Claude Jade gra 
francuską aktorkę, która 
pewnej nocy znika w ta
jemniczych okolicznościach.


