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Techniczno-Handlowa „Pol model 1300 ccm nabywca stawiciele władz krajowych ..Burmeistr and Wain” go poszerzenia
tej listy. W I frekwencię w lokalach wy królowa Elżbieta II, pomozbyt”, od 1 marca br wpłaca jednorazowo ok. Schleswig-Holstein i mia włącznie. iV czasie wystą ramach akcji akwizycyjnej | borczych.' Zdaniem człon- wracająca z podróży do Przyczyny, dla których mo
torowiec ten nie zawija do
samochody osobowe ..Pol- 50 tys. zł: pozostałą zaś sta Lubeki oraz dyrektor pień podżas wodowania
przewiduje się miedzy in ków komisji wyborczych, Nowej Zelandii i Austra
portu, gdzie z utęsknie
kwotę
w
ratach
miesięcz
ski Fiat 125 p” (modele
Jak nas poinformował
towarzystwa klasyfikacyj późniejszgo przyjęcia wie nymi bogaty udział w wy frekwencja może osiągnąć lii, powierzy misję utwo'
niem czekają go polscy że żurny
synoptyk dziś na V
1300 i 1500 eem) sprzedawa nych w ciągu dwóch lat
le
słów
poświęcono
rozwi
nego
.Germanischer
Lloyd”
stawie „Schiff und Ma nawet 84 proc., po raz rżenia nowego rządu przy glarze — nie są znane. brzeżu będzie zachmurzę
„Polmozbyt”
zapowiada
ne będą na raty. Pierwsza
iajacej-iie coraz intensyw schinen” w Hamburgu o- pierwszy od 1950 roku, w wódcy partii, która uzyska Komplikacja ta wnosi nie umiarkowane.
które
wraz
z
PRS
prowa
Tempera t
wplata wyniesie 30 proc również znaczne przyspie dzi nadzór nad budową za niej .spółpracy polsko raz w wystawie osiągnięć
nora —7, w dzień M stop
spodziewany element zde Wiatry
którym
zanotowano tak większość w wyborach,
umiarkowane, o)
ceny samochodu: pozostała szenie terminu odbioru sa kontraktowanej w Trave NRF-e/skiej w dziedzinie 30-lecia PRL w Essen.
nerwowania zarówno załóg sami dość silne, południ'
rekordowy udział w wy*
zaś część będzie rozłożona mochodów (dotychczas
muende przez „Centromor przerr słu okrętowego.
jachtów», jak władz ich ma wschodnie i wschodnie.
KOŁODZIEJSKI [ borach.
,(PAP)
Marian
■na 24 ‘raty I tak np. przy
Zarówione
w
NRF
jedserii.
kupnie „Polskiego Fiata do 3 miesięcy).

Spotkanie z E. Gierkiem i P. Jaroszewiczem

Z pobytu VIII plenum CRZZ
A. Grornyki
w Syifii

Związki zawodowe
w roku 30-lecia PRL

Min. Karjalainen z Finlandii
zakończył wizytę w Polsce

Pierwsza w Polsce

elektrownia

atomowa

Dobiega końca budowa lotniska w Rębiechowie

2 maja-start

pierwszego samolotu

W. Trąmpczyński

u E. Gierka

Od 1 września br.

Plenarne posiedzenie IHCIJ lllUC JU

Polsko-radziecka współpraca

Rady Naczelnej i Żarz. Głównego

nf aCOWnlkÓW

KllłtUr

w żegludze morskiej i rybołówstwie

G. Pompidou
spotka się
I
z L. Breżniewem

Narada sekretarzy organizacyjnych w KC PZPR

Aktualne problemy

Oświadczenie
A. SadaU

Issä SStsSS

Wybory powszechne
w Wielkiej Brytanii

pracy wewnątrzpartyjnej

kLSS 28 *S5«£J

fSrÄ

Formowanie
nowego rządu

w Etiopii

„Polskie Fiaty 125 p"
- w sprzedaży ratalnej

i

Kapitanowie polskich jachtó
nadesłali oficjalne meldunki

Wodowanie m/s „Kopalnia Sosnowiec* ‘

Str. 2

DZIENNIK BAŁTYCKI

Regulacja płac VIII plenum CRZZ Informacja turystyczna PAP
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KSR w _‘ „Dalmorze“
1964

Wczoraj mr Szczecinie
przekazano służbie zdro
wia 15 karetek m-kl
„Fiat 125 p”, zakupionych
ze składek Narodowego
Funduszu Ochrony Zdro
wia. /
Na zdjęciu: trzy z
przekazanych karetek.
CAF-Undro-Teiefoto

Po wcześniejszym przedy
stratowaniu przez załogę
programu socjalnego na
siedmiu
tzw.
małych
KSR-ach, wczoraj odbyła
się w gdyńskim „Dalmo
rze” 33 Konferencja Samo
rządu Robotniczego. Była
ona poświęcona omówieniu
i zatwierdzeniu programu
pokrycia potrzeb socjal
nych załogi w 1974 r., re
gulaminu 1 projektu podzia
łu zakładowego funduszu
nagród i funduszu mieszka-

Dobiega końca budowa lotniska w Rębiechowie

2 maja-start
pierwszego samolotu
Dokończenie ze str. 1
muszą uporać się z praca
mi, których wartość równa
się kwocie 1,4 min zł.
Gdańskie
Przedsiębior
stwo Robót Drogowych za
kończyło już budowę płyty
przed dworcem i drogi ko
iowania. Kończy się prace
pasie startowym. Do
ykonania pozostały wewętrzne drogi w obrębie
budowań portowych i
kończeniowe
roboty
emne.
Załoga Gdańskiego Przed
ębiorstwa Budownictwa
zemysłowego w styczniu
lutym br. nadrobiła zaegłości z zeszłego roku.
ak
zapewnił dyrektor
eliks Ślusarski, do 20
area przedsiębiorstwo wy
ona wszystkie zadania na
dowie dworca pasażer‘ego i stacji obsługi salotów.
Przedsiębiorstwo Robót
nżynieryjnych do 10 marzakończy prace w rejo*
"e dworca, a do 28 bm.
kona pozostałe roboty.
Mostostal” od przyszłego
godnia zacznie otrzyrnyTać elementy stolarki alu
iniowej o ogólnej wadze
ton i natychmiast przy
śni do ich montażu. Wy'ki pracy mostostalowców
leżą w poważnej mierze
dostaw materiałów z
etaloplastu” w Bielsku,
ateezny termin montastropu, elementów ścień
ch i bram ustaiono na
kwietnia br.
„Instal” do końca marca
ra się z podłączeniami
stacji uzdatniania woa do 15 bm. doprowasię
ciepło
do
dynku obsługi samolow. „Elektromontaż” do

25 kwietnia zainstaluje o.
świetlenie zewnętrzne wraz
z reflektorami. Również w
terminie wykonają swoje
zadania fachowcy z Przed
siębiorstwa Robót Elektrokomunikacyjnych i z „Izokoru”. który zajmuje się
pracami izolacyjnymi.
Sopockie Zakłady Meblo
we do końca kwietnia przy
gotują wyposażenie wnętrz,
a Wojewódzkie Przedsię
biorstwo Handlu Meblami
dostarczy fotele, . stoliki,
krzesła na ogólną sumę 1,1
m2n zł.
W
wyniku
dyskusji
stwierdzono, że termin u
ruchomienia
lotniska w
dniu 2 maja br. jest całko
wicie realny.
W drugiej połowię kwiet
nia zostanie zamknięte sta
re lotnisko we Wrzeszczu.
Pracownicy technicznej ob
sługi lotów powinni w cią
gu dwóch tygodni zakoń
czyć montaż urządzeń ra
diokomunikacyjnych i ra
diolokacyjnych, które za
gwarantują bezpieczeństwo
pasażerom startującym z
Rębiechowa.
Specjaliści
służb naziemnych lotniska
dołożą wszelkich starań,
aby Gdańsk tylko przez po
łowe kwietnia był pozba
wiony łączności lotniczej
w okresie koniecznej prze
prowadzki.
Po inauguracji lotów z
Rębiechowa przystąpi się
do realizacji II fazy pierw
szego etapu budowy. Lotni
sko otrzyma strażnicę prze
ciwpożarową, wielką wiatę,
płaszczyznę
odstawczo towarową oraz ogrodzenie.
Budowa nowego lotniska
komunikacyjnego w Gdań
sku kosztuje do tej pory
około 300 min zł.
HEZ

Dobry początek roku
toczniowców „Komuny“
ierwsze dwa miesiące
ku bieżącego były baro owocne dla Stoczni
Komuny Paryskiej w
yni. Plan produkcji glo
Inej wykonano w 127,1
c., co stanowi wzrost
porównaniu z analogicz
m okresem roku ubieo o 27,1 proc.
ciągu dwóch miesięcy
zwodowano czterokrot

nie więcej tonażu niż w
styczniu i lutym roku ubiegłego. O ile w roku ubiegłym łączna nośność
zwodowanych
jednostek
wynosiła 23 600 ton, to w
roku 1974 osiągnęła 107.800
ton. Wzrosła również wy
dajność pracy i inne wskaż
niki ekonomiczne.
E. M.

OBRONA
PRACY DOKTORSKIEJ

OBRONA
PRACY DOKTORSKIEJ

Dziekan i Rada Wydzia
łu Dekarskiego Akademii
Medycznej w Gdańsku
zawiadamiała, że dnia 12
marca 1974 roku o godz.
18.4» w sali wykładowej
im. dr. Rydygiera, ul. Dębinki 7 — odbędzie sie
publiczna dyskusja nad
praca
doktorska
lek.
med. Zdzisława FORYCKIEGO D.t.:
„Stan zdrowia tnalarzykonserwatorów
Stoczni
Gdańskiej jako miernik
narażenia
zawodowego
na rozouszczalniki orga

Dziekan i Rada Wydzia
łu Dekarskiego Akademii
Medycznej w Gdańsku
zawiadamiają, że dnia 12
marca 1974 roku o godz.
18.00 w sali wykładowej
im. dr. Rydygiera, ul. De
binki 7 — odbędzie sie
Dubliczna dyskusja nad
pracą
doktorska
lek.
med. Heleny STEN CEL
pt.:

niczne**
Promotor: prof, dr Wa
lerian Bogusławski.
Recenzenci: doc. dr W1
told Zegarski. prof, dr
Władysław Kierat.
Z praca doktorska i opinia recenzentów zapo
znać sie można w Biblio
tece Głównej AMG. ul.
Debinki 1.
Wstęp na rozprawę wol

ny.

K-I787

.«Układ krążenia w os
trym kłębkowym zapa
leniu nerek u dzieci**
Promotor: doc. dr Sta
nisława Małecka - Dymnicka.
Recenzenci: doc. dr Ju
lian Stolarczyk, doc. dr
Barbara Debiec.
Z praca doktorska 1 opinia recenzentów zapo
znać sie można w Biblio
tece Głównej AMG, ul.
Debinki 1.
Wstęp
ny,

na rozprawę wcl
K-1788

niowego ora* zadeklarowa
niu uczestnictwa „Dalmoru” w międzyzakładowym
współzawodnictwie pracy.
Na wczorajszej KSR dy
rektor naczelny Lech Ste
fański przedstawił również
informację o bieżącej sytu
acji ekonomiczno - gospo
darczej przedsiębiorstwa oraz zamierzenia na bieżą
cy rok. Branża rybna z
dniem 1 stycznia br. prze
szła na nowy system ekono
miczno - finansowy w ra
mach Wielkiej Organizacji
Gospodarczej, w „Dalmo
rze” sprawy z tym związa
ne znajdują się w stadium
prac
przygotowawczych.
Stąd też omówienie i za
twierdzenie planu na 1974
r. zostało przesunięte na
kwietniową KSR. Wstępnie
poinformowano tylko, że
„Dalmor” będzie mógł od
łowić w br. około 196 tys.
ton ryb (przy wykonaniu
166 tys. ton w 1973 r.).
(ml)

Poszukiwania
aeronauty USA
Korespondent, agencji Reute
ra na Wyspach Kanaryjskich
donosi, że poszukiwania ame
rykańskiego aeronauty Thoma
sa Gatcha lecącego balonem
nad Atlantykiem, nie dały do
tychczas żadnego
rezultatu.
We środę rozeszły się pogło
ski, że widziano go nad tymi
wyspamiWiadomość ta nie
została potwierdzona przez oficjalne władze hiszpańskie.

# Dokończenie ze str. 1
stu systemów płac. W po
wiązaniu z nimi wprowa
dzone zostaną nowe taryfi
katory kwalifikacyjne. Opracowano już założenia
programowo - organizacyj.
ne kształtowania i podno
szenia kwalifikacji pracow
ników kultury.
Jedną z pierwszych grup,
dla której opracowuje się
nowy system płac, są pra
kinematografii:
cownicy
produkcji i upowszechniania. Przeciętne płace brut
to wynosiły tu miesięcznie
1961 zł (w 1972 roku).
Stwarzało to m. in. sytua
cję, w której np. mechani
cy i kinooperatorzy, po
nabyciu wysokich kwalifi
kacji odchodzili do orze
my siu czy spółdzielczości,
gdzie uzyskiwali lepsze
płace. Podobna sytuacja
istniała w zapleczu techni
cznym filmu. Nowy system
płac usprawni również
działalność bibliotek, zwła
szcza wiejskich, gdzie przeciętne płace wynosiły (w
1972 r.) 1996 zł; funkcje
kierowników pe5”ili tam
zwykle nauczyciele, któ
rym szkolnictwo po ostat
niej regulacji płac w oś
wiacie oferowało lepsze
warunki finansowe. Podo
bne trudności odczuwały
muzea.
W _ teatrach jedną z za
sadniczych zmian, którą
wprowadzi nowy system

Dla PŻM

płac jest likwidacja norm
miesięcznych i wprowadze
nie pensji dwuczęściowej
— stałej oraz ruchomej,
zależnej od ilości przedsta
wień, ważności granej roli,
kwalifikacji aktora itp Układ nowych płac korzystny
będzie też dla absolwentów
szkół artystycznych, którzy
podejmą pracę w terenie;
przewiduje on również
zwiększenie dodatków w
teatrach objazdowych i te
renowych.

Podwyżki płac pracow
ników kultury przyczynią
się także do usprawnienia
pracy domów kultury, w któ
rych zwłaszcza kadra instru
ktorska, pracująca nieraz z
ogromnym zaangażowaniem
i poświęceniem, otrzyma
realną zachętę podnosze
nia swych kwalifikacji. No
wy system płac będzie pre
ferował inicjatywę, inwen
cję i wyniki pracy.

• Dokończenie ze str. 1
stwarza nowa polityka spo
łeczno-gospodarcza PZPR,
zaś drogę urzeczywistnia
nia tej szansy wskazują
ludzie twórczej, dobrej ro
boty.
Ten rok będzie okresem
intensyfikacji i pogłębia
nia związkowej działalnoś
ci ideo wo-wychowawczej i
kulturalno-oświatowej. Za
daniem dnia — wskaże wa
no — jest rozwój nowo
czesnych form kształcenia
kwalifikowanych
wysoko
kadr. Chodzi przy tym o
stwarzanie takich warun
ków i zachęt, dzięki któ
rym każdy pracownik bę
dzie chciał i mógł stale
doskonalić swą wiedzę.

Szybki rozwój polskiej
petrochemii będzie wyma
gał w najbliższych latach
znacznego zwiększenia im
portu ropy naftowej. W
tym celu budujemy Port
Północny i rafinerię naf
ty. w tym celu także Za-

*W gdańskich PGR
rozpoczęto siewy owsa
zależnie od warunków at
mosferycznych. Korzysta
jąc z dobrej pogody w ostatnim tygodniu w gdań
skich PGR zasiano już ok.
1.20 ha owsa. W związku
z większym zapotrzebowa
niem na nawozy mineral
ne trwają starania o przy
śpieszenie dostaw najbar
dziej poszukiwanych asor
tymentów. Ze względu na
konieczność
prowadzenia
ekonomicznej
gospodarki
paszowej powołano zespół,
który opracuje precyzyjny
system kontroli zużywania
pasz treściwych w gospo
darstwach. Do najpilniej
szych aktualnie zadań na
leży m. in. przyśpieszenie
kontraktacji bobiku.
T. Ch.

Przed Sądem Powiato
wym dla m. st. Warszawy
zakończył się proces 7-osobowej grupy uczniów 11
klasy Zasadniczej Szkoły.
Zawodowej na Żoliborzu,
(PAP) tzw.
„gitowców” (wśród

170 min zł
na postęp techniczny w ZMSR
W stoczniach remonto
wych wielką wagę przy
wiązuje się do wdrażania
postępu technicznego i tech

nologięzmego.
W latach
1971-^1972 na realizację
prac badawczo - rozwojo
wych! wydano 69 min zł, a
,na pjrace wdrożeniowe ok.
100 i^iln zł. W bieżącym ro
ku nakłady na ten cel wy
niosą 170 min zł. Większość
temsków opracowuje się w
Biupze Projektowo - Techńoicigicznym MSR „Pro
remi”. Biuro realizuje m. in.
prą-ce dotyczące nadwodne
go czyszczenia i malowania
kadłubów, czyszczenia
malowania zbiorników
wnętrz, hydrodynamiczne'
go (malowania farbami
kład Zbiornikowców Pol podwyższonej temperatu
skiej Żeglugi Morskiej na rze, oraz opracowuje tech
będzie szereg npwoczes no', ogle wybranych zagad
nych jednostek dla przewo nie/ń remontu dużych stat
zu importowanej z Bliskie
/
go Wschodu ropy.
Poza tym w branży reJak się dowiadujemy w mdntów statków trwa ja
PŻM, armator ten — za prjace na-d usprawnieniem
czyszczenia
pośrednictwem „Centromo podwodnego
ru” — podpisał jeszcze w kadłubów i konstrukcji sta
ub. r. kontrakt na budo lofwych oraz nad nową tech
wę w hamburskiej stoczni nądogią remontu urządzeń
Howaldtswerke - Deutsche przetwórczych i chłodni
Werft trzech dużych zbior dzych.
nikowców. Będą to statki I Wczoraj w Stoczni „Wł
o nośności 135,7 tys. DWT, 4ła” w Gdańsku odbyła się
czyli największe jakie mo- parada sekretarzy komite
mą przejść przez cieśniny tow zakładowych PZPR ze
duńskie na Bałtyk. Statki skoczni i przedsiębiorstw
te o długości 284 m, szero podległych ZMSR, poświę
kości 43 m i zanurzeniu cąna ocenie, postępu tech
15,7 metra będą wyposażp' nfleznego w branży w świet
ne w turbiny AEG o mo le'< realizacji Uchwały VI
cy 24 tys. KM. co pozwoli Zjazdu PZPR 1 postano
im rozwijać szybkość ok. wień I Krajowej Konferen
15,5 węzła. Wodowanie cji jPartyjnej.
pierwszego tankowca dla
(^pracowano główne kie
PżM nastąpi w czerwcu
runjki
działania w celu
br., a podniesienie bande
ry w październiku. Dwa zwiększenia efektów zwią
następne zbiornikowce zo zankch z szybką realizacją
staną dostarczono w ciągu programu postępu technicz
negip i usprawnienia pro'
1975 roku;
dukt’ji.
Polskie zamówienie jest
Ppdczas narady, w której
dla stoczni HDW w Ham wziftł udział dyrektor naburgu największym zamó
sftny Z;ednoczenia Mor
wieniem od 1967 roku, kie skiefh Stoczni Remonto
dy to budowała ona serię wych Czesław Znajewski
sześciu kontenerowców. Na wyr&iemono doświadczenia
realizację
kontraktu
z na item at wprowadzania w
zyciö nowego systemu za
PŻM zakład ten otrzymał rzadrfania i kierowania w
specjalną pomoc finansową. zwiąfeku z przystąpieniem
Zostanie ona zużyta na branfey remontu statków do
zakup
najnowocześniej edneystek inicjujących dzia
łających w ramach Wiel
szych urządzeń i wyposa kich (Organizacji Gospodair
żenia.
(JAF) czychj,
(zh)

Ochrona mienia społecznego
powszechną treską
Wojewódzki robotniczy
aktyw propagandowy, dzia
łający przy KW PZPR w
Gdańsku, zapoznał się wczo
raj ze stanem bezpieczeń
stwa i porządku publiczne
go w województwie gdań
skim. Wyniki walki z prze
stępczością gospodarczą —
zaborem mienia społeczne
go, niegospodarnością i mar
notrawstwem w jednost
kach gospodarki uspołecz
nionej, przedstawił proku
rator wojewódzki, Józef
Żyta. Suma stra-t, którą po
nosi społeczeństwo w wy-'
niku marnotrawstwa i nie
gospodarności, nie jest
mniejsza od spowodowanej
zaborem mienia (w ubie
głym roku wynosiła 30 min
zł). Z zagarniętych sum od
zyskano w zeszłym roku 22
min zł, tj. o 2 miliony zł
więcej aniżeli w roku 1972.
Z afer „milionowych” —
prokurator wymienił ma
chinacje wykryte w „Bal
tonie”, w wyniku których
ubrania i urządzenia prze
znaczone na wyposażenie
statków oraz ich załóg zna
lazły się na rynku; kra
dzież pierza w Gdańskich

Zakładach Drobiarskich, do
której kluczem stał się po
żar magazynu. W sprawie
tej śledztwo objęło 4000 osób, z których na salę są
dową trafiło około 300, by
wina brakarża tych zakła
dów oraz działającej z nim
grupy stała się bezsporna.
Również Przedsiębiorstwo
Transportu Bud. Rolnicze
go w Pruszczu Gd. „wsła
wiło się” działającą w nim
grupą przestępczą w licz
bie 97 osób, oskarżonych o
zagarnięcie mienia w wy
sokości 600 tys. zł, wsku
tek wystawiania, względnie
uzyskiwania fikcyjnych do
wodów nabycia paliwa.
Wojewódzki
inspektor
PIH Antoni Żukowski scha
rakteryzował
działania
PIH, idące w kierunku za
hamowania napływu zbyt
wielkiej ilości „nowości”.
Podał on m. in. przykład
kocy wyprodukowanych w
roku 1968, a dostarczonych
obecnie na rynek jako no
wość w cenie o 400 zł wyż
szej w stosunku do iden
tycznego wyrobu i roku
1971.

Działalność wychowaw
cza zakładów pracy, kształ
towanie osobowości czło
wieka i socjalistycznych
zasad współżycia muszą
być podniesione do rangi
równej funkcjom produk
cyjnym przedsiębiorstw.
Są to tylko niektóre kie
runkś wielostronnej dzia
łalności związkowej, wyty
czone na plenum. Nie świę
towaniem bowiem, nie nad
miarem obchodów okoliez
nościowych, lecz świado
mą wytężoną pracą, której
owoce pozwolą nam żyć
coraz lepiej i pełniej, 11
milionów
związkowców
uczci jubileusz Polski Lu
dowej
(PAP)
T«

Proces „gitowców

Trzy tinkowce po 135 tys. DWT
zbuduje stocznia hamburska

* Pilne zadania
budownictwa rolniczego

Niebywała dotychczas dy
namika wzrostu zadań in
westycyjnych w budowni
ctwie rolniczym Wybrzeża
gdańskiego, wynosząca 238
proc. w porównaniu z ub.
pięcioleciem, wymaga roz
wiązania wielu trudnych,
wiążących się z tym prob
lemów. W wyniku decyzji
podjętych w lipcu w ub.
roku pokaźnie zwiększają
się nakłady na ten ceL
Wykonanie łącznych za
dań w pierwszych trzech
latach, mimo że było wyż
sze niż przewidywano w
pierwotnym planie, wynio
sło 44,8 proc. Wynika stąd,
że, większość zamierzeń
trzeba będzie zrealizować
w latach 1974—1975.
Nad sposobami osiągnię
cia w pełni celu dyskuto
wano na wczorajszym po
siedzeniu Komisji Produk
cji Rolnej WRN pod prze
wodnictwem inż. Jerzego
Wawrzyniaka.
Przedmio
tem zainteresowania było
przede wszystkim budow
nictwo inwentarskie. Uzna
no m. in. za konieczne bar
dziej skuteczne skracanie
procesów inwestycyjnych,
w tym przygotowawczych.
Zwrócono uwagę na przy
śpieszenie również moder
nizacji już istniejących obiektów, z uwzględnieniem
urządzeń socjalnych dla
pracowników obsługi in
wentarza. W związku z dii
żymi potrzebami rolnictwa
niezbędna staje się całko
wita rezygnacja z wyko
rzystywania mocy PBRol.
na cele pozarolnicze. Wnio
ski zmierzają też m. in.
do zwiększenia i przedłu
żenia nadzoru projektan
tów nad inwestycjami, a
także do utrzymywania sta
łych kontaktów z użytków
nikami budynków, co przy
czyni się do eliminowania
ewentualnych
niedociąg
nięć. Budownictwo inwen
tarskie powinno być wy
przedzane przez budowni
ctwo mieszkaniowe. Rów
nocześnie należy podejmo
wać inwestycje towarzy
szące zwłaszcza budowę
dróg.
Dyrektor Wydziału Rol
nictwa, Leśnictwa i Skupu
Urzędu Wojewódzkiego inż.
Mirosław Biegański po
informował członków ko
misji o bieżących pracach
w rolnictwie Przygotowa
no już dwa warianty prze
biegu kampanii wiosennej,
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Zastęrfica komendanta Wo
jewódzktiego MO płk Józef
Żuchowśjki przedstawił wy
niki działań MO oraz licz
nej grupy aktywistów spo
łecznych,) mających na ce
lu Zmniejszenie ilości wy-,
bryków chuligańskich oraz
zwiększeń ite bezpieczeństwa
na drogaem.
W trakcie') dyskusji przed
stawiciele majwiększych za
kładów pracy Wybrzeża
wypowiadali'! się na temat
roli samorządów robotni
czych i orgajnizacji związ
kowych w zwValczaniu prze
stępczości gospodarczej oraz przejawów! łamania dy
scypliny pracy,\ postulowa
li ujawnianie i piętnowa
nie wszystkich! sprawców
wielkich malwersacji.
Wczorajsze spotkanie otworzył II sekretarz KW
PZPR Tadeusz i Fiszbach.
Uczestniczyli w (nim: Sta
nisław Preś — »kierownik
Wydziału Administracyjne
go KW oraz Mieczysław
Stachowicz — zasttępca kie
równika Wydziału! Propa
nu \
gandy i Agitacji.
v (ks)

nich tylko jeden był nie
letni).
Akt oskarżenia zarzucał
im terroryzowanie innych
uczniów groźbami i biciem,
wyłudzanie drobnych sum
pieniędzy. Sąd skazał ich
na kary od roku do pół
tora roku pozbawienia woi
ności oraz grzywny. Sąd orzekł jednocześnie warun
kowe zawieszenie wykona
nia kary na 4 lata i odda
nie ich pod dozór kurato
ra. W stosunku do nielet
niego postępowanie zostało
umorzone.
W uzasadnieniu wyroku
sąd wskazał na dużą szko
dliwość społeczną popełnio
nych czynów i na szkodli
wość obyczajów „gitow
ców”. Sąd podkreślił, iż
długa, bo roczna działal
ność oskarżonych w szkole
była możliwa w sytuacji
braku zdecydowanej i ka
tegorycznej reakcji ze stro
ny osób do tego powoła
nych. Jednocześnie sad uwzgiędnił
dotychczasową
niekaralność i młody wiek
oskarżonych przyjmując, że
sam wyrok skazujący bę
dzie dostateczną przestro
gą zarówno dla nich sa
mych, jak i dla ewentual
nych saśladowców.

Na ogólną liczbę 3,8 min tu
rystów. którzy w ub.r, prze
winęli sie przez Rumunie —
ponad 10 nroc. to Polacy. Oeromna większość eości z Pol
ski — blisko 90 proc. — to tu
ryści indywidualni, z których
cześć przejeżdżała przez Ru
munie tranzytem, a cześć spę
dziła urlop w tym kraju. Oczekuje sie — pisze korespon
dent PAP w Bukareszcie —
że podobnie bedzie również
w roku bieżącym.
Z jaka sytuacja spotka się
w br. turysta z Polski? Ko
respondent PAP
informuje,
że ceny hoteli, moteli i camnineów nie ulea:łv zmianie.
Niektóre z nich otrzymały
lepsze wyposażenie i przeszły
do wyższej katecorii. W ka
tegorii średniej: pokój 2-osobowy w hotelu nad Morzem
Czarnvm kosztuje ók. 170 lei
za dobę, kwatera prywatna
— ok. fio lei. miejsce w mote
lu —- ok. 110. zaś na campin
gu — ok. 25 lei. W szczyto
wych miesiącach sezonu —
Hpcu i sierpniu — o miejsce
niefatw'o.
Organizatorzy
ru
muńskie i turvstvki zachęcaja
do przyjazdu w maju, czerw
cu. wnrześniu i październiku
— kiedy to
cenv kwater
wszelkiego rodzaju sa znacz
nie niższe.
Ceny żywności i posiłków
w restauracjach sa w zasa
dzie na poziomie ub.r. Mamy
tu na myśli okres po sierp

" ’ z gośćmi argentyńskimi
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Przebywający w Warsza
wie podsekretarz stanu d/s
koordynacji informacji go
spodarczej w rządzie Ar
gentyny — Oscar Garcia
Rey spotkał się wczoraj w
siedzibie SDP z przedsta
wicielami prasy Dolskiej.
Po wstępnych
rozmo
wach w MHZ, większość
delegacji argentyńskiej udała się ha Wybrzeże, aby
zapoznać się z naszą go
spodarka morska. Nato
miast przedstawiciele prze
mysłu górniczego prowadza
rozmowy z PHZ ..Copes”
w Katowicach. Trwają rów
nież polsko - argentyńskie
rozmowy w przedsiębior

stwach handlu zagranicz
nego
„Metalexport”
i
„Kolmex”.
Minister Rey oświadczy!,
że osobiście widzi bardzo
obiecująco rozwój gospo
darczych stosunków polsko-argent.yńskich.

odL
Paryż — Pierre Messmer,
któremu prezydent Pompidou
powierzy! sformowanie nowe
go rządu, prowadził w czwar
tek konsultacje w tej sprawie.
W
godzinach południowych
przyjął on członków poprzed
niego gabinetu.

UIO l;1
Sport, czy cyrk?

Przetnijmy zaklęty krąg
Otrzymaliśmy ostatnio kilka
listów, w których nasi czy
telnicy (jak wynika z treści
tych listów — miłośnicy spor
to w lodowych, zwłaszcza łyż
wiarstwa figurowego) gorąco
protestują przeciwko przezna
czaniu krytej hali OHvii na
cele nie związane ze sportem.
Wprawdzie pani Halina Hordyńska z Oliwy niezbyt słusz
nie stwierdza, iż Gdańsk jest
tu ujemnym w kraju wyjąt
kiem, ponieważ inne podobne
obiekty użytkowane sa zgod
nie z ich przeznaczeniem (rze
czywiście rzecz ma się od
wrotnie, a łódzki Pałac Spor
towy mógłby służyć za przy
kład, fak przez wiele lat moź
na użytkować obiekt na cele.
jak najmniej majace wspólne
go ze sportem) — problem
jednak istnieje i wymaga wy
jaśnienia.
Pierwszy sezon użytkowa
nia hali Olivii jeszcze nie zu
pełnie wykończonej, nie bu
dził niczyich zastrzeżeń. 22
chwilą jednak, kiedy oddano
do użytku również i większa
trybunę oraz ukończono pra
ce na zapleczu pod trybuna
mi, użytkownik, którym jest
RKS Stoczniowiec, znalazł się
„pod ostrzałem'^ różnych in
stytucji
ze
Zjednoczeniem
Przedsiębiorstw
Rozrywko
wych na czele które to insty
tucje pragnęły wykorzystać
Oliyię. i wszystko może prze
szłoby bez większego echa
(tym bardziej, iż obiekt budo
wano nie tylko jako sporto
wy. ale jako sportowo-wid owi
skowy). gdyby obecnej zimy
nie doszło w wynajmowaniu
Olivii do pewnej przesady.
Zaczęło się w końcu grud
nia od występów kijowskiej
rewii lodowej.
Później, po
niezbyt długiej przerwie, ha
lę okupuje na blisko miesiąc
cyrk Althoffa. Po jego wyjeź
dzie nie bedzie się opłacało
na tydzień zamrażać tafli,
gdyż odbędą się tu indywi
dualne mistrzostwa Polski w
boksie. Następnie zaś wspo
mina się o przyjeździe znanej
rewii lodowej „Holliday on
ice*\ W ten sposób od koń
ca grudnia do połowy kwiet
nia obiekt będzie niedostęp
ny dla łyżwiarzy I hokeistów,
ale nie dla sportowców, boć
przecież boks to jednak chy
ba sport.
Skąd jednak takie nagro
madzenie Imprez nie związa
nych x nodstawoTyą lodową
funkcją hali? Skąd uzasadnio
ne w dużym stopniu żale łyżrzy
figurowych,
którzy
zanotowali ostatnio na mi
strzostwach krajowych pięk
ne sukcesy, pokazując po raz
pierwszy w historii tej dyscy
nliny Gdańsk jako silny. li
czący się w Polsce ośrodek?
Wydaje się, iż odpowiedzi
na nowyźsze pytania należy
szukać po części we wczoraj*zych naszych „Rozmowach o
sporcie»'. Wspominaliśmy tam
różnych, czasem dziwnych
sposobach, jakich imają się
kluby
dla
podreperowania
wątlutkich
dotacji budżeto
wych. A jest przecież „tajem
Pica
poliszynela”,
iż choć
wpływy z wynajmu obiektu
w rodzaju Olivii wpływają do
klubów i często stanowią pod
stawę działalności sekcii (m.
*n. łyżwiarskiej), to koszty
eksploatacyjne obiektu (tego
innych), ponoszą, zgodnie zre
sztą z decyzjami
resortów,
opiekuńczy
przedsiębiorstwa
lub zjednoczenia.

Gdybyśmy więc
postawili
nawet w konkretnym wypad
ku retoryczne pytanie łyżwia
rzom, czy wolą lód, ale bez
pieniędzy na działalność sek
cji, czv też pieniądze, ale za
to z poważnym ograniczeniem
możliwości korzystania z lo
du w krytej hali — odpo
wiedź nie bvlabv jednoznacz-

na-

Przyjmując jednak jako z*
ssdę (na razie. gdvż trudno
tego rodzaju pomoc finanso
wa jest klubom jeszcze bez
warunkowo potrzebna, należy
pilnować i aby klub dysponu
jący obiektem nie popadał w
pogoni za dochodami w prze
sadę. Jedna, dwie większe
imprezy w sezonie zimowym,
wymagające rozmrożenia taf
li. ale nie trwające zbyt dłu
go oraz pewna liczba imprez
na podłodze rozłożonej na lo
dzie. powinny usatysfakcjono
wać wszystkich.
W przyszłości zaś może do
czekamy, się ze strony Pol
skiej Federacji Sportu oraz
Wojewódzkiej Federacji Spor
tu takiego objęcia finansowym
patronatem klubów wyższej
kategorii, aby te nie były

Wysokie zwycięstwo
polskich piłkarzy
W finałowym meczu turnie
ju piłkarskiego
w Algierze,
Polska pokonała
olimpijską
drużynę Jugosławii 5:0 (1:0)..
Bramki strzelili: Gadocha —
3; Deyna i Chojnacki.

Nie dajmy się

oszukać“
Ną łamach włoskiego dzień
nlka „Da Stampa”
ukazał
się obszerny artykuł, w któ
rym trener selekcjoner repre
zentacji piłkarskiej
Włoch,
Ferrucio Valcareggi wypowia
da sie na temat wartości pił
karskiej reprezentacji Polski.
Tytuł artykułu jest bardzo
znamienny — „Nie dajmy
się oszukać»».
— Zebraliśmy bardzo do
kładne dane o piłkarskiej re
prezentacji Polski — stwier
dza F. Valcareggi. — Posia
damy filmy z meczów Pola
ków w ubiegłym roku z Wa
lią i Anglią. Mamy także
fragmenty spotkań towarzy
skich z Holandią 1 Irlandia.
Przesada byłoby twierdzić, że
wszystko wiemy o polskiej
drużynie.
— Główna siłą polskiego ze
społu jest doskonała gra linii
środkowej — stwierdza dalej
F. Valcareegi. Jeżeli przeciw
nik pozwoli Polakom opano
wać środek boiska, to z re
guły znajduje się w trudnej
sytuacji. We Florencji nie wi
dzieliśmy
skutecznych pol
skich napastników. Zabrakło
jednak przygotowywanego na
mistrzostwa świata środkowe
go napastnika Dubańskiego. a
szybki skrzydłowy Gadocha
siedział na ławce rezerwo
wych.

„DZIENNIK BAŁTYCKI” Gdańsk Tar* Drzewny I-Ii Skrytka poeatowa nr 419, 80-»« Gdańsk ! ■ TELEFONY: centrala - 11-50-41, «kretaria* redakcji I1-J5-9S, dala» miejski «-«-n^drlał *osp.-morski J1-55-M, dslał terenowy s;-20-17
11-50-82. hala maszyn 3l-S6r5I. Inne dzUty łącay centrala

niu. kiedy nastapiła podwyż
ka cen mięsa i wędlin o ok.
20 proc.
Co do benzyny: w Rumuni!
jest ona obecnie reglamento
wana.
Posiadacz samochodu
otrzymuje 40 litrów miesięcz
nie zima i 60 litrów latem.
Jeśli chodzi o turystów zmo
toryzowranych
przyjeżdżają
cych z zagranicy np. z Pol
ski — nie otrzymają oni benzvnv za leie. Procedura jest
obecnie taka,
że za czeki
NBP otrzymuje sie bony na
benzynę w Ilości w zasadzie
nieograniczonej, po cenie nie
zmienionej: 3 leje za litr. Bo
ny takie kupić iuż można na
granicy — nn. w Oradei, Suczawie czy Aradzie — w pla
cówkach biura podróży ,»Carpati”. Przyjęto w Rumunii
takie właśnie rozwiązanie, w
oparciu o postanowienie usta
wy o oszczędności paliw i enereii. mówiące, że każdy tu
rysta z zagranicy płaci za
benzyne
w walucie swego
kraju. W naszvm przypadku
— czekami NBP. Trzeba więc
zabrać ze sobą czeki NBP tta
różne kwoty. Nie należy Ich
w całości wymieniać na leje,
zanim nie nabędzie sic bo
nów benzynowych na cały po
bvt. Warto zwrócić uwagę, że
obecnie w Rumunii w stac
jach benzynowych nalewa się
naliwo tylko do zbiornika w
samochodzie, a nie do kanis
trów. (PAP>

zmuszane do szukania innych
źródeł dochodów, źródeł pro
wadzących często w efekcie
do ograniczenia działalności
sportowej niektórych sekcji.
Żakiety krąg wymaga zdecy
dowanego przecięcia go w
jakimkolwiek miejscu.
Roman STANOWSKI

_ Ä _

Mistrzostwa świata

Polska „siódemka“

przegrała z Rumunią
Wczoraj w Berlinie, SchweHalle i Karl MarxStadt, nastąpiło otwarcie fi
nałów VIII mistrzostw świata
w piłce ręcznej mężczyzn. Po
lacy
rozpoczęli
mistrzostwa
meczem z faworytami grupy
„B” — obrońcami tytułu — Ru
munami. Trzykrotni mistrzowie
świata byli świetnie dyspono
wani i nie do pokonania dla
naszych reprezentantów. Ru
muni zwyciężyli 18:14 (10:8).
Bramki dla Polski zdobyli:
Dy ból 6 (w tym 2 z karnego)
i Klempel 6 (również 2 z kar
nego) oraz Kuchta i Szolc.
Nasza reprezentacja nieco
zawiodła, zwłaszcza na począt
ku spotkania. Polacy wyszli
na boisko jakby sparaliżowa
ni. Już w pierwszej minucie
po szkolnych błędach prze
grywaliśmy 0:2, a w 13 minu
cie było już 0:5. Rumuni cał
kowicie panowali na parkie
cie, a naszych graczy nie było
stać na stworzenie zagrożenia
pod bramką Penu. W 12 minu
cie Panas wywalczył rzut kar
ny, ale, niestety, Lech nie wy
korzystał świetnej okazji. Póź
niej jeszcze Klempel i Dybol
zmarnowali 2 rzuty karne.
Świadczy to o olbrzymim kom
pleksie, z jakim przystąpili do
gry nasi reprezentanci mając
naprzeciw bezwzględnie naj
lepszą „7” świata w okresie
ostatnich kilkunastu lat. Ru
muni znacznie przewyższali na
szych graczy siłą rzutów i
zdecydowaniem w ofensyw
nych akcjach.

...

Taniec szczęścia wykonali w
szwerińskiej sali sympatyczni
Hiszpanie, którzy w drugim
meczu eliminacyjnym grupy
„B” odnieśli sensacyjne zwy
cięstwo nad dwukrotnymi mi
strzami świata Szwedami 15:14
(7:9), Był to szalenie emocjonujący pojedynek równorzę
dnych zespołów. Hiszpanie za
imponowali szybkością i kon
dycją
oraz umiejętnościami
strzeleckimi.
Dzisiaj Polacy spotkają się
ze Szwedami, z którymi wy
grali w ubiegłym roku i zremi
sowali na olimpiadzie. Czy uda
się
powtórzyć
czwartkowy
sukces Hiszpanów? Nasza „sió
demka” musi grać znacznie
lepiej niż z Rumunami.
W grupie „A” doszło do dru
giej sensacji dnia. Duńczycy po
konali pretendentów ao medali,
reprezentantów
NRF
12:11
17:51. W pozostałych grupach
padły „planowe” wyniki: w
grupie ,.C” ZSRR pokonał
USA 40:11 (18:6). a w gruoie
,.B” Węgrzy rozgromili Algier
czyków 30:10 (12:5).
tek retara redskett S! *7-«« «tmlaln i
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Kolej przygotowuje się
już do letnich przewozów
dzieci i młodzieży na kolo
nie i obozy. W związku *
się
w
skórze
skądinąd
sza
DOKP
w
powyższym
yrektor rozwija po
nowanego i idbianego wy
kaźną płachtę papieru,
Rozmowo w gabinecie dyrektora szkoły:
Gdańsku prosi rf składanie
chowawcy.
kt.qiry
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wzglę
całą upstrzoną różnymi
- Parne kolego, robimy dziś no dużej przerwie krót
w Zarządzie Handlowodów „wyższej 'natury” zmy
-Przewozowym
DOKP
cyframi, znaczkami i data kie zebranie zespołu uczącego w klasie X. Chodzi o
śla
i
kluczy
przed
tymi
mi. Przygotowywane w cią
ponowne rozpatrzenie sprawy ucznia N., nie promowa
Gdańsk (pok. 204) wnio
młodymi
ludźn^i,
sam
nie
gu wielu godzin dossier
sków o umieszczenie grup
nego, jak wiecie.
wierząc w to, ae jego słu
kolonijnych I obrfzowych
ucznia N.: w których
- Czy to ma być konferencja?
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są
aż
tak
nie
poin
- Nie, konferencja klasyfikacyjna przecież już się
dniach i z jakiego przed
w planie przewozów. Wnio
formowani
lub
niedomyśl
odbyła. Uczeń N. miał 5 ocen niedostatecznych w se
miotu był pytany, jak czę
skj winny być uzgodnione
ni.
sto zaszczycał szkołę swo
mestrze, lecz wczoraj był jego ojciec i przyrzekł, że za
l z wydziałami oświaty i wy
STATNIE /konferen
pewni mu pomoc z każdego zagrożonego przedmiotu
ją obecnością.
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odpowiednich
klasyfikacyjne
cje
Zaplanowane na dużą
w wypadku, gdybyśmy zmienili decyzję. Trzeba się bę
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>o zakończanych se
przerwę kadłubowe zebra
dzie zastanowić, czy rzeczywiście udzieliliśmy N. jako
wych urzędów. Wnioski
mestrach w szkodach posłabemu uczniowi należytej pomocy pedagogicznej... A
nie rady pedagogicznej
moaa dotyczyć przewozu
nar'
>tawowych
l
były
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przeciągnęło się na całą
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pierwszą
próba
stasowania
został przewodniczącym komitetu rodzicielskiego szkoły?
następną godzinę lekcyjną,
co naimniej 10 osób oraz
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życiu
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organizacyjnego (promowa
opieki młodzież 9 klas uży
km.
Termin
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ków
określonej
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lub'
wała sobie na całego. Za
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tam
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drugiego,
możliwość
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dowiaduje
się
przy
atakowani nauczyciele —
Rzecz jasna, że sprawa
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„autorzy” dwójek — bro okazji, że wiele wzniosłych „pleców” nie wyczerpuje promowania uczniów z
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nili się, mówiąc, że boha słów ich wychowawców o całości problemu. Główny dwoma i więcej oaenami
CAF-ANP
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rozrachunków
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zjawiał, tłumaczył swe
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tającą większością głosów ży właściwie między bajki przetargów,
ani też nie będzie się renia „tylnymi drzwiami” po w większości szkół ponad
utrzymano w mocy uchwa włożyć.
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uwagę wcześniejsze daty,
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działania;
rozwoju
gospodarki
stego) semestru oznacz^ w
wypadkach, bądź to na wbrew wszystkim poda
konalsze rozwiązanie, jeże poprawę efektywności dzia począwszy od 18 czerwca,
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wewnętrznej kontro
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często wcześniej szkołą, ; to w środku rpku jawniane co pewien czas nych księgowych;
gulaminom,
wbrew
..gad
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działanie
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RED.
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niż niejeden nauczyciel do
fakty
niegospodarności,
• kontrola społeczna śro według takiego rozumowa doprowadziło m. in. do tego wozami grupowymi. Poda
ku chwiejności grona pe kom” na tzw. lekcjach wy wiaduje się o terminach szkolnego.
rodzaju poważnych nadużyć,
Dlatego też na początku marnotrawienia lub wręcz dowiska pracy 1 organiza nia, bo przecież potrzeba jak
dagogicznego wobec sta chowawczych, w tejże sa różnych narad i konferen
na przykład w Kombina wane przez organizatorów
zagarnięcia mienia społecz cji społecznych działają byłoby podobnej niezależ
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nowczej postawy przed mej społeczności szkolnej cji pedagogicznych, o za lutego br. w całym
cie Budowy Domów w Kokosz
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zdarzają
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może
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różna
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w
zakładzie
pracy.
nej kontroli nad działalnoś kach, gdzie zagarnięto z ma kolonii i obozów daty wy
stawicieli
administracji
rządzeniach władz lub ma powstawały uczniowskie
mimo istnienia wielu insty
emalię, tapetę holen jazdów i powrotów trakto
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szkolnej, bądź to pod pre ocen wobec zupełnie rów jącej nastąpić wizytacji. rodzicielskie dramaty
derską, płytki glazurowane I
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łączną sumę po wane są jako orientacyjne,
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zewnątrz” — oczywiste że Jacek, którego „stary” wyczulony na wszelkie nie pu, których dotychczasowe nych.
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Budowni
rzędu Wojewódzkiego w nansową,
nie życzę nikomu znaleźć rodzice poszukują teraz
kontroli gospodarczej, z troli, można zatracić zasad ctwa Rolniczego w Malborku, planu przewozów,
ność dorastających Poła- należy do innej kategorii
Gdańsku
mgr.
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też
spowodowania
w
<st)
kiej szkoły, w której prze Parusińskim.
kontrolą głównych księgo niczy cel działania samej ramach rozliczeń za strat
wych, ze wszystkimi wyni kontroli — jej służebność transportowo-ladunkowe usługi
widziano klasy dla pow
wyko
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w Rumi na rzecz Rumiańsklch
uczniów zaś szkół zawodo i ni» na małą skuteczność dzia- nawykami i skutkami.
RED. A Jakie i pozostałych Zakładów Garbarskich? Przy
Kontroli wewnętrznej jed
wych wynikła dodatkowa II lania
Mistrzowie,
brygadziści,
przyczyn
malej
skuteczności
kładów takich tylko za ostat
gospodarczych. Jakie
wewnętrznej należało ni, miniony rok, możną by
trudność — znalezienie I nostek
kierownicy robót, wydzia kontroli
są tego przyczyny?
by uznać za najważniejsze?
przytoczyć więcej.
szkoły o określonym ki'e
łów itp. podstawowy, śred
ODP. Efekty gospodar ni i wyższy personel pro
runku zawodowym. Pow
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-------- działania
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Rozgłośnia Polskiego Ra
wytworzyć
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dużo zrobiono w zakresie nętrznej kontroli gospodar
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Takim
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także
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szcie więkza liczba czynku
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dla dzieci ze wsi. Przeby ków zewnętrznych — ce-,
które w razie potrzeby Zgodnie z postanowieniami wało w nich w ub. roku lem obejścia lub ‘ wręcg jednostkami gospodarczy i wynagrodzeń kadry kie nie to zostało powierzone dokumentację ujawniać i roku, jest podniesienie po
można wykorzystać na opie Biura Politycznego KC ponad 65 tys. dzieci.
niewykonywania istniejąi- mi, to niewspółmiernie ma rowniczej. W rezultacie we władanie, lub pod któ eliminować w porę można ziomu ogólnej kultury w
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gastronomiczkę nad dziećmi — to decy PZPR i Prezydium Rządu
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gowej zaspie (chociaż nie dzież ze szkół ponadpodsta stało 7. nich o blisko 47
o ograniczenie lub S°odlSTwle^wCpte: °t6i
Otóż wielu
wielu . pr,cowników|
pracowników, I dllano wysU nagród,
darności.
Wszystko
to występuje
wyłączenie tej zależności.
grozi to obecnej zimy) dużą wowych i dzieci o złym proc. wiecej osób). Na obo kąd przełomowym okresie I świadczy
o wadze i złożo
._ łt_
Tie’ w tym r6wniei 2 technic*1 „Jenięine ł dyplomy.
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______
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warunkach,
a
dzieci
i
młodzieży.
jają w śniegu dół 1 „buk więc sieroty, wychowanko
czą, technologiczną, finan utratę dobrej opinii przez
mej istoty kontroli wewnętrs- ników
niższych
szczeblf,
I nej.
sują”, z jej pomocą łatwo wie domów dziecka, pod
ZIECI specjalnej tros
jak i kontroli społecz sową itp., a także w sku dane środowisko.
się wydostać z zaspyki spędziły urozmai
podejmowanych
nej byłoby nonsensem), to teczność
Oczywiście,
ukrywanie
opieczni opiekunów spo
ODP.
Uważam,
że
na
te
starań o poprawę gospo nieprawidłowości świadczy
cone wakacje w pla
Szwecja — mana z dłu- ] mat samego pojęcia kontro taka zmiana;
Uśmiechnięta szydercz
łecznych. Osiągnięcia w tej
cówkach
Towarzystwa
darności.
nyj
zawsze o krótkowzrocznoś trupia czaszka jest go
dziedzinie najlepiej ilustru
li wewnętrznej występuje
• godziłaby w podsta
Przyjaciół
Dzieci,
które
od
ją liczby.
Po trzecie — wady za ci i słabości danego prze | dłem Klubu Żywych Tru
wową zasadę organizacji
I duża różnica zdań.
bieżącego roku będzie tak
i danego środowi pów, który powstał
ubiegłym roku na że głównym organizatorem
Na system wewnętrznej pracy — jednoosobowego warte w nierzetelnej doku łożonego
Nowym Jorku. Członkie~
kolonie, obozy i dłuż kolonii zdrowotnych. Do
kontroli gospodarczej — bo kierownictwa i jednoosobo mentaeji przenoszone są do ska. Im szybciej i skutecz może zostać tylko taki o
ewidencji majątkowej, a niej słabości będą przezwy
sze biwaki wyjechał0 chodzi do tego jeszcze 720
I tylko ta część kontroli wej odpowiedzialności,
• stworzyłaby sytuację poprzez tę ewidencję do ciężane, tym lepiej dla da bywatel, którego co naj
Na zachodzie Europy po ogółem ponad 2,5 min dzie obozów sportowo-wypoczyn
wewnętrznej nas interesujedynego
„sprawiedliwego" sprawozdawczości i opar nego zespołu, zakładu, spo mniej dwa razy „uśmier
ci
(a
więc
o
blisko
14
proc.
kazały się nowe rodzaje
kowych
przygotowanych
I je — składają słę co naj
\ ciła" — oczywiście omył
—
głównego
księgowego, tych na niej analiz, ocen, łeczeństwa.
mebli wykonywanych z więcej niż w 1972 roku), z przez Szkolny Związek
mniej:
kowo — prasa, radio Itf
tworzyw sztucznych. Jeden półkolonii i małych form Sportowy i zwiększony u
J • kontrola gospodarcza dbającego o dobro społecz wniosków i podejmowa
I TV. Prezesem tej eksklu
z projektantów proponuje wczasów skorzystało około dział junaków (do 103 tys.),
I sprawowana przez przełożo ne I „mniej sprawledllwe- nych decyzji.
żywnej organizacji
jes
np. wieloosobowe siedziska 3700 tys. osób, co też sta pracujących w wakacyj
1 nych wszystkich szczebli, go” — kierownika jedno- Z tych też względów u- Rozmawiał:
Henry Dabbleton. któreg
którzy. zarządzają w imię- stkl, a powierzenie więk- ważam, że wysiłki podej
w kształcie grubego „wę nowi wzrost o ponad 17 nych hufcach pracy.
masowego przekaz
Z zadowoleniem podkre trafia do ogrodów .'zoolo I nia właściciela i w jego szych zadań, obowiązków mowane w celu wyelimi Emil MarklewicT I środki
ża”, wykonane z tworzywa proc. w porównaniu z 1972
■pochowały aż trzykrotni
rokiem.
O
40
proc.
zwięk
nowania
z
praktyki
nierzeImieniu
mają
obowiązek
i
związanych
z
tym
upraw
w rodzaju gumy pianko
ślano atrakcyjniejsze niż gicznych w NRF.
wej, obszytej barwną tka szyła się liczba dzieci i w latach ubiegłych pro
młodzieży
wyjeżdżających
nina,. Zależnie od wielkości
gramy wakacyjnego wypopomieszczenia i potrzeb, na kolonie i obozy zdro czynku.W efekcie np. 100
wotne,
o
33
proc.
wzrosła
tys. dzieci zdobyło karty
siedziska można układać w
Oczywiście zasadniczym powodem po
zdekompletowanych segmentów niefortunny
1 liczba obozów dla uczniów pływackie 1 odznaki „Już
rozmaity sposób.
dobnych sytuacji jest ogólny niedobór me
nabywca nie mógł tak łatwo odebrać w
pływam”. Powszechny był
bii na rynku, zwłaszcza mebli segmento
magazynie meblowym przy ul. Chmielnej,
takie udział młodzieży w
gdyż - Jak to obrazowo zaznaczył w pierw wych, kompletów typu „Kowalskich", „K
pracach społecznych; dla
zienice”, segmentów kuchennych. Ale
szym z listów wysianych' w te] sprawie do
przykładu w woj. łódzkim
wartość wykonanych prac
WPHM: „aby zakupić w/w meble zmuszo rzecz w tym, żeby w ramach manipulowa
nia posiadaną masą (asortyment mebli
wyniosła około 2 min zł, w
ny byiem do codziennego wyczekiwania w
katowickim ponad 1200
zorganizowanej spontanicznie przez pecho handlu obejmuje ponad 2 tys. pozycji
tys. zł. W większości przy
wych klientów kolejce w okresie około mie solidnie obsługiwano klienta. Praktyka do
wodzi, że tak me jest. Przyczyny tego? By
padków pieniądze te prze
siąca czasu".
„Ceha,meble y czyli Wojewódzkie Przed Meblowym zestaw segmentów typu M-4,
wają różne: nieregularne czy „wybrakowa
kazano na budowę Cen
proj.
arch.
Kowalskich
—
„Łask”,
wypłacając
Mamy
już
drugą
połowę
lutego,
nasz
boha
siębiorstwo Hamdki Meblami w Gdańsku
ne” dostawy od producentów, ciasnota
trum Zdrowia Dziecka i
na
ten
drobiazg
6744
zi
(dowód
sprzedaży
ter zdołał nawet wydębić z magazynu i przy sklepach, magazynach. A także - niesolic
przy ul. Chmieflnej w dość okazałym drucz
Zamek Warszawski.
nr
13422).
Transakcja
została
uwieczniona
wieźć do domu niektóre elementy segmen
ku firmowym s|tiwierdz<Y iż jego agendy ofeoświadczenia te
ność ludzi wystawianych często na pokus
no specjalnie dla mebli „Łask” wydrukowa
tów - ale nawet n!e te wszystkie za które
przypominamy
nie
Mówił o tym w jednej dyskusji dyrektc,
& Sprzedali mebli segmentowych, kom ne] specyfikacji o metrowej prawie długoś
zapłacił, gdyż po drodze niejako niektóre z
bez
powodu. Rok
Woj. Przedsiębiorstwa Handlu Meblom
ci,
zawierającej
ni
mniej
nl
więcej,
tylko
55
nich
„wyparowały”,
a
ponadto...
nie
może
pletów
kombinowanych,
stołowych
mebli
ta
bieżący przynosi bowiem
Zbigniew Wielgus:
bezużytecznie leżących w domu desek mon
picerowanych,] zarówno prod, krajowej jak i rubryk. Każda z nich dotyczyła innego frag
znacznie większe środki
— Tom, gdzie wchodzi w rachubę pie
mentu
segmentów,
z
których
dopiero
meto
tować, gdyż nie otrzymał okuć do łączenia
jak również większe mo
z importu; i
niądz, tam zdarza się, że mniej odoor
dą
odpowiednich
kombinacji
możno
złożyć
poszczególnych części. W Domu Meblowym,
żliwości organizacyjne w
• usługi jw zakresie tzw. białej tapłcertó,
ulegają. Muszę podkreślić jednak, że zcł
całość. Dodajmy gwoli sprawiedli
postaci chociażby ogłoszo
magazynie i dyrekcji WPHM rozmawia się
umożiiwiającle dowolny wybór rodzaju wzo jakąś
ga
w swej większości jest ofiarna i doświa
wości, ii wspomniany wyżej gdańszczanin
nych niedawno decyzji o
z nim metodą: skocz pon no Chmielną,
czona. Ale w najlepszej rodzinie znejdri
ru i kołoru (tkaniny pokryciowej;
nie kupił segmentów ,,lask” kompletnych
zwiększonym
wymiarze
może
tam
coś
się
znajdzie,
nłech
się
pan
się jednostka, która psuje jej opinię. Trud
9 renowiację I naprawę mebli używa (cena całego zestawu wynosiłaby bowiem
wolnego czasu ucznia oraz
dowie w pawilonie, proszę dowiadywać się
no to uchwycić, bo kamuflaż jest glębo
* J* '
nych.
I
8270 zł), brakowało do pełni szczęścia
różnych terminach rozpo
codziennie, niech pon kiedyś zadzwoni,
Poza tym w tej sytuacji rynkowej nietrudn
•
dostciwy
do
nabywcy
mebii
i
okupio
sześciu
szuflad,
tyluż
prowadnic
do"
szuflad
czynania ferii. W gumie
ołbo wpadnie... Zresztą Już wpadł. Nikomu
aby osoby trzecie podszywały się pod prz
powinno się to przyczynić
i trzech ścian tylnych. Sprzedający uprze z rozmawiających z petentem (który zresztą
nych w sk/lepoth WPHM.
siębiorstwo. Takie wypadki są nam zner.
do lepszego wypoczynku
„Życzymy pomyślnych zakupów” — kończy dzili go zresztą o „niekompletności kom
Różne „niebieskie ptaki”, buszujące wokt
zasilił kasę przedsiębiorstwo niebagatelną
dzieci i młodzieży. Tym
pletów”;
wprawdzie
wydaje
się
nieco
dziw
.
WPHM 'iwą pisaną inwokację do klientów.
nasrych sklepów, podają się za osoby ko
bardziej, że na »finansowa
sumką)
nie
przyszło
jakoś
na
myśl,
io
to
Jak ciosem wyglądają takie „pomyślne ną rzeczą dopuszczanie takich zestawów
petentne oferują szybkie załatwienie spr
nie tegorocznych wakacji
zakupy’^ — postaram się zobrazować na do sprzedaży, ale niech tam - ponoć zawi nie klient powinien zobiegać o sfinalizowowy mebli, pobierając zo to łapówki. Tak:
przeznaczono
z
dotacji
przyklo|dr>e jednostkowym wprawdzie, oie nił dostawca, o gdański hondę! meblami
nie transakcji, a hidtie do tego powołani
sygnały przekazywaliśmy organom ścigani
budżetowej o ponad 22
typowym. Otóż pewien gdańszczanin 29 li
Nowe wzory Wzięły -portowej.
CAF-Gawałkiewi«
proc. środków więcej niż w
zawodowo.
kupił
„kota
w
worku”.
Ale
nowe*
tych
stopada ub. r. zakupi! w gdońsklm Domu
roku ubiegłym.
\
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Gdańskie Zakłady Krawiecko-Kuśnierskie
„Artus”, to — oprócz kilkunastu Dornów Mody na terenie Trójmiasta i jednego
w Elblągu — również Zakłady Konfekcyjne w Lęborku i Sztumie. Zakłady
te wykonują odzież na bezpośrednie zamówienia kontrahentów krajowych i zagranicznych. Komplety ’’hło
pięce z teksasu, arizony.
we 1 wetu oraz wełny zgrzebnej z domieszką elany, to
produkcja zakładu sztumskiego, natomiast lęborski
dostarcza na rynek głów
nie spodnie chłopięce z tka
niny wełnianej i elany. W
istocie można powiedzieć.

Czytelnicy pamiętają za
pewne letnie relacje z obo
zowiska harcerzy, zlokali
zowanego na zapleczu Jaś
kowej Doliny we Wrzeszczu.
Wprawdzie do wakacji pozo
stało jeszcze sporo czasu,
ale Sztab „Morena-74” pod
kierunkiem
pełnomocnika
Komendy Chorągwi, hm.
Edmunda Witkowskiego już
od trzech miesięcy pracuje
nad przygotowaniem obo
zowiska dla młodych budo
wniczych Nadmorskiego Par
ku Kultury i Wypoczynku
na wzgórzach morenowych.
Jak i poprzednio, współor
ganizatorem
zgrupowania
obozów będzie Urząd Miej
ski w Gdańsku, a jego uczestnikami — młodzież ze
szkół, ponadpodstawowych
naszego województwa oraz

grupy wymienne z Chorą
gwi ZHP Katowice i Kra
ków.
Przewiduje się trzy
turnusy po 300 osób — w
okresie od 21 czerwca do
23 sierpnia.
Korzystając ze sprzyjają
cej aury, wcześniej niż
zwykle przystąpili do prac
przygotowawczych harcerze
z hufców gdańskich. I tak
ostatnio instruktorzy fiufca
Gdańsk-Wrzeszcz na czele
z komendantem hm. Bog
danem Szulcem i brygadą
inż. Zbigniewa
Bieńciewskiego z Miejskiego Przed
siębiorstwa Budowy i Kon
serwacji Terenów
Zielo
nych w Gdańsku zainaugu
rowali trzeci rok akcji pa
tronackiej ZHP nad zagos
podarowaniem wzgórz.
W. S.
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Konfrontacje-1973

Kazimierz

Najciekawsze filmy
na ekranie kina „Leningrad“
Przegląd Filmów Świata
— to nazwa może nieco
na wyrost ale i tak zapo
wiada ona jedną z naj
ciekawszych imprez kultu
ralnych bieżącego
roku.
Na wyrost, bo 15 dzieł
kinematografii
różnych
państw, choćby było jak
najstaranniej wybranych —
nie może jednak reprezen
tować produkcji filmowej
całego świata. Miejmy na
dzieję, że w następnych
„Konfrontacjach” za rok
— tytułów będzie więcej.
Przegląd, o którym mo
wa, rozpocznie się 4. III i
trwać będzie do 18. III br.
z codzienną zmianą pro
gramu, w kinie „Lenin
grad” w Gdańsku Od pier
wszego dnia przeglądu aż
do 15. III początek sean
sów o godzinie: 12 30, 15.15,
17.30 i 20 00, a w dniach
16, 17 i 18. III br. ze wzglę
du na dłuższą projekcję —
o godz. 9.30, 13.00, 16.30 i
20.00. Cena karnetu, waż
nego na wszystkie seanse,
wynosi 230 zł (I miejsce) i
190 zł (II miejsce).
„Konfrontacje-73” zainau
guruje film produkcji poi
skiej pt. „Ciemna rzeka”.
Recenzję z niego zamieści

111; ar 50 Gdaósk-Stog;ł,
Hoża 12; nr 4 Gdańsk-Nowy
Port. ul O liwska 83/4: tir 30
Gdynla-Orłowo ul. Boh. Sta
lingradu 66
STAŁE DYŻURY NOCNE
od godz 81—8
NOCNE ORAZ DZIENNE
W NIEOZIFI F » ŚWIĘTA
Arteka nr 78 Gdańsk-Siedlce, ul
Kartuska 17; nr 83
Gdańsk al. Zwycięstwa
49*.
nr 71 Gdańsk-Wrzeszcz.
alGrunwaldzka
126;
nr
116
Gdańsk-Pr7v morze. ul. Krzywmieipgn 25. nr o Sopot, ul
Boh Monte Cassino 21; nr 13
Gdvnia ul S*arowtejska 84.
Wszx'st.kle
w/wvm
apteki
f,ea!i7Ula receDty
na środki
odurza iace
rnfnrmade o dyżurach noc
nych 9o*ek cod nr te! 912.

GDASSK. Opera. Noc w
PIĄTEK — 1 marca
że tylko chłopięce, bowiem spowodował li/czne telefony
Wenecji, g. 19
„Wybrzeże”,
PROGRAM I
500 sztuk spodni dziewczę- zainteresowanych
tym. Odbudowa
Błedomierza, g 19.
9.30 — Z serii? ..Człowiek z
cych, zamówionych przez gdzie można! taki komplet
SOPOT
Kameralny
Śluby
Nevadv” — ode II ot. ..Ran
WSS „Społem”, to yjy ng, lrimiń
Jm 1«
„tsię,
n
4.
kupić. Al.n,
Okazuje
że •enieńskie. e 19
cho” film ser orod amery
lej produkcji na pierwszy »tram
wcześniej pr/oponowany na GDYNIA. Dramatyczny —
kańskiej.
kwartał, wynoszącej 65,5 giełdzie
„Czarne chmury”
—
oazieżowej
ten (Dom Rzemiosła). Od wieczo 10.00
ode. X - (ostatni) film TVP
tys. sztuk w istocie kropla właśnie
kipmpiet został ra do nołurinia g 19.
fkolor),
w morzu potrzeb. Dziwna chyba
chyba przejz handlowców
10 50 —
.Miasto
błękitnych
to rzecz tym bardziej, że niedocenionp’,
zamówiono
koouł” film dok orod. ra
dzieckiej.
wiosna ubiegłego roku by- bowiem w i skali kraju za
16 25 — Program dnia.
ły trudności ze zbytem ledwie 1 6j50 sztuk,
Km*i*
16.30 — Dziennik TV — kolor,
spodni chłopięcych. NiepoWracająjfc do roku ubie
16 40 — Dla dzieci: Pora na
GDANSK Leningrad. Fran
dejmowgnie ryzyka produ- głego wyliczyć można iii
Telesfora
w nrogr
m in.:
łącznik USA od 16 1.
film 7 serii: ..Kret”
kej! nowości — szczególnie i jakie ]wzory wykonała gcuski17,10;
Czwarta oani An 17 20 — Turvstvka i wvooczyw przypadku odzieży dam- pracownia! projektowa za derson hiszp., od 16 1.. g.
skiej , i dziewczęcej — od kładów .jArtus”. Oto re^-ul 10, 12,30 15 20 Kameral 17 nek.
45 — Tygodnik Informacyj
,v>\.
ny Młodych.
bija się bezpośrednio na tat 8 wiz orów spodni chło ne, w oustvni i w puszczy.
I i II cz. poi. od 7 1.. g. 18 00 — Dla młodzieży
Dwie
konsumencie.
pięcych,! 10
kompletów 13.15 18.45 Kosmos. Bułeczka,
szkołr — telekonkurs
Podobnie jak w innych sportowłych.
poi. od fi 1-, g, 16; Na n:e- 18 °5 PANORAMA” MA
W Gdańsku: Instytut. Chi
branżach również i w dzie
Przed( krajowymi ta-ga bie i na ziemi poi.,. od 11
GAZYN INFORMACYJNY Z rurgii z Instytutem Chorób
I.. g. 18 29 Drukarz, Kot w
dżinie konfekcji udział no mi org/anizowane są środo butąc-h
GDAŃSKA.
Wewnętrznych AM ul. Dębintap od i l
a. 17: 18 43 — z kamera wśród zwie
wości w dostawach rynko wiskoufre giełdy odzieżowe Poślizg ool
ki 7.
od 16 l
e 19.
•
•
•
wych powinien mieć ten Najbliższa tego typu im Gpdanizii. Spacer w wiosen- 19 rzat
20 - Dobranoc — Przygody
Wojewódzka
Poradnia
Cho
nvm deszczu USA od 16 1.
dencje wzrostowe.
______ ____
Nieco
__preza »odbędzie sie w Odań
Rumcaisa
—
18 Piast, Droga do Sa- 19 rozbójnika
Skórno Wenerologicznych
30 — Dziennik TV — kolor. rób
puszczalna jest natomiast sku w) marcu,
mi
następnie te 5 ny16 fr.
w Gdańsku, ul Długa 84/85,
od 18 1.. g 16.39.
.......
> w'zory
, .......
produkcja rynkowa, rozmi- same
wystawione 19 Przyjaźń. Sprvtnv Piotr 20.^0 — .Człowiek r Nevadv” czynna cała dobę - oddziel
ode nt .Rancho” film w Gdyni przy ul 22 Lipca 44.
jająca sie z potrzebami zos tama na wiosennej kra bułg.. od 9 I. g 15 45: Gang
ser prod amerykańskiej.
czynny w poniedziałki, wtorki,
sterski walc fr.
od 16 1..
konsumenta.
joweł
iteą giełdzie w Poznaniu
Pozr
’n
45
Panorama — tygodnik czwartki 1 Diatki w godz.
17 45. 29 Watra — Dom
niowych (14.35, 15.30, 16.25
19—7
Bezpośredni wpływ na Pracownia projektowa za Harcerza,
m’bliovc+vr’rnv
niecz. Zak — stu
17.08). Ponadto oyta ona strukturę dostaw rynko kładćłw ...Artus” opracowu
TEf. RFON ZAUFANIA
Rzym wł. od 18 1. g. ’’l °5 — \v? ndemrićri snortowe.
czy istnieje możliwość wy wych w branży konfekcyj je ojbecnie wzory na te dyjne.
21
35
_
Teatr
TV
Rorvs
Wa15.45 18 20.15
GDANSK
—
Anonimowy
siliew
—
..Tok
tu
cicho
o
Przyjaciel
- 31-00-00 w godz.
kupienia okresowego biletu nej .mają zamawiający o- właśnie giełdę. Są to- rb’n
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ciwko wściekliźnie.
kursuje w godz. popołud- dzinach 10—12.
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Wiadomość teł. 41-73-10. niaApteka
jazdy uległy uszkodzeniu.
ul Jedności Robotnicze)
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„Morena—74“

/

Nowe

■

liśmy w „Rejsach” z 17
lutego, a dziś przypomina
my tylko, że jest to histo
ria pierwszyćh lat powo
jennych,
ukazana przez
tragiczne losy
młodego
partyzanta
Batalionów
Chłopskich. W następnych
dniach kolejno zaprezento
wane zostaną: radziecki
film „Monolog”, francuski
„Porwanie”, angielski „Na
jemnik”,
jugosłowiański
„Sutjeska”,
amerykański
„Strach na wróble”, węgier
ski „Podróż z Jakubem”,
szwedzki „Krzyki i szep
ty”, bułgarski „Spragniona
miłości”, amerykański „Ta
ka była Oklahoma”, ra
dziecki „Wspaniałe słowo
—
wolność”,
francuski
„Wielkie żarcie”, angielski
„Szczęśliwy człowiek”, cze
ski „Dni zdrady” i włoski
„Ludwik”.
Wszystkie filmy są barw
ne, ale nie wszystkie ma"
ją polską wersję językową,
bądź napisy. W czasie pro
jekcji tych, które wyświet
lane będą w wersji orygi
nalnej, zastosowane zosta
nie novum: tłumacz — po
dobnie jak komentator w
telewizji — czytać będzie
głośno dialogi.
(zet)

I

Czyj pies?

Apteki

(JET)

UWAGA, miłośnicy sztuki cyrkowej!

7nn.rYPidi
^

Ostatnia możliwość obejrzenia
Wszystkim, którzy w dniach smutku okazali nam
wiele serca, pomocy oraz wzięli udział w uro
czystościach pogrzebowych
ś. t P.

FRANCISZKA ŁOPATKI

pp „ Jubiler

bliźniaczy kunie.
Gdynia.
Czerw. Kosynie
rów 152 i, godz. 16—18.
S-13079
wózek

Ś. t D.

Eugeniusz

lat 52
Pogrzeb odbędzie się dnia 2. 3. 1974 r. o godz.
11.00 na cmentarzu Katolickim w Sopocie.
O czym zawiadamia pogrążona w głębokim
smutku
ŻONA Z DZIEĆMI
GOSPODARSTWO 9.5 ha
ziemi
sprzedam.
Feliks
Bach, Czeczewo, pow. kar
tuski. dojazd PKS.
S-13063
DOM do rozbiórki sprze
dam. Gdynia. Pucka 101 B.
S-13073

ojca
serdeczne wyrazy współ
czucia składają
współpracownicy
z
Gdańskiej
Stoczni
Remontowej — Dział
Konstrukcyjny
G-16422

OGRODNICTWO 1 ha zie
mi,
szklarnie,
budynek
mieszkalny sprzedam.
Oferty ,,16038” Biuro Ogło
szeń. 80-958 Gdańsk.

LlMUMMiJ
TAKSOMETR
sprzedam.
Wejherowo, ul. Boi. Pru
sa 11.
P-163

DOM w centrum

Tczewa,
2 wolnym mieszkaniem 70
kw..
komfort sprze
dam. Wiadomość: Tczew
tel. 28-47. godz. 11—14.
P-178
BUDYNKI nowe. 2 hektaziemi wydzierżawię —
Fącka Huta.
Wiadomość:
ielewezyk, 83-334 Miechu
P-176

„SKODĘ 1101”. stan dobry sprzedam. Mieczysław
pow
Pirch,
Grzybowo.
kościerski telefon Kościerzyna 542.
P-173
„WARSZAWĘ” 204 sprzedam. Kwidzyn, ul. Targowa 5/2.
P-177
„ZASTAVĘ”
dam.
Sopot.
3/4.

pokój,
nowe
budownictwo, wspólne wy
gody. na pokoi, stare bu
downictwo,
chętnie Oru
nia. Oferty .,16385’’ Biuro
Ogłoszeń, 80-958 Gdańsk.
ZAMIENIĘ

WAGNER-BIEDROŃ

Koledze inż. WITOL
DOWI OBORSKIEMU
z powodu śmierci

PILNIE Doszukuję »okoju
1-osobowego na umowę z
zakładem oracy. na tere
nie Gdyni. Oferty ,.13087”
OUPT, 81-301 Gdynia I.

750
sprze
Sobieskiego
G-16434

ZAMIENIĘ dwa mieszka
nia l-poko1owe — Gdynia,
2-pokojowe — Wrzeszcz,
na mieszkanie 2-pokojowe
spółdzielcze.
Telefon
41-81-54.
G-16402
ZAKOPANE centrum: za
mienię M-2 komfort, na
M-3 lub równorzędne —
Gdynia centrum ewentu
alnie śródmieście.
Oferty
.,13189” OUPT. 81-301 Gdy
nia 1.
WYNAJMĘ 2 pokoje w
Rumi na umowę z zakła
dem pracy. Oferty ,.13064”
OUPT 81-301 Gdynia 1.

POMOC do dwojga dzieci
(1 i 2 lata) na stałe lub
dochodzącą potrzebna. Wa
runki dobre. Zgłoszenia:
Malinka. Oliwa - Żabianka. Szyprów 4A/4. po 16.
G-16269
POMOC domową na stałe
zatrudnię. Sopot, Kraszę w
skiego 32/83, od godz. 17.
S-13152
OGRODNIKA doświadczo
nego. z kwalifikacjami d<
szklarni zatrudnię. Warun
ki bardzo dobre. R. Siek.
Kosakowo, dojazd autobu
sem 145 lub 146 sprzed
dworca głównego w Gdy
ni.
S-13071

^

Bilety
Bilety sprzedają:
sprzedają: „Gromada'
„Gromada”, „Orbis” i kasy

u

zatrudni

AJENTÓW SKUPU BUTELEK
MONOPOLOWYCH
z własnym pomieszczeniem na terenie Sopotu.
Bliższych informacji udziela: DZIAŁ ADMINT^.75.ACJr 1 OPAIiOWAr^ pok. nr 7a, Sopot, ul.
Chmielewskiego 5a.

do lokalu Powszechnej Agencji Handlowej w Gdyni, przy ul. Władysławo IV

nr 49, w dniach od 1 do 9 marca br. w godz. od 11.00 do 18.00.

________________

Ki 1753

FRYZJERKA
damsko
męska, dobra siła potrzeb
’ GDAŃSKA
a uka
na zaraz. Warunki do oGRA LICZBOWA
mówienia. Franciszek Gro
„JANTAR”
nek, Lubichowo, pow. Sta PRZYJMUJEMY
dodatko
rogard Gdański.
P-184 we zgłoszenia
zakładów serdecznie zapraszać do
kolejnej 872 gry, ktlórej
M ĘZ C Z YZN Ę z u mie j ęt- oracy i indywidualne na
nościa dojenia przyjmę do kursy
czeladniczo - mis losowanie odbędzie I *«<?
w niedziele 3 marca\ br.
orać w gospodarstwie. Wa trzowskie
w
zawodach: 0 godz. 10.00 w Gdańsjku,
runki bardzo dobre. Sta
murarz,
malarz,
tokarz,
Strzelecka
13.
nisław Modzelewski. 83-120
Subkowy, pow. tczewski. ślusarz.
kelner, piekarz.
Niezależnie
od regu
_______________________ P-181 Zapisy I informacje Ośro
minowych
wygranych
PALACZA do kotłów WC- dek WZDZ Elbląg. Obroń I—V stopnia zostało us\a
ców
Pokoju
t.
telefon
64lone
do
tej
gry:
80 ewent. rencistę przyj
K-1669
mie
ogrodnictwo.
Siek, -M-____________
— do wygranych z 5-m;
Kosakowo
dojazd auto
premia
20
busem 145 lub 146 sprzed W STAROGARDZIE Gdań trafieniami
dworca głównego w Gdy skim — 4 marca rozpoczy tys. zł oraz SAMOCHO
„FIAT
125
P
—
1300
ni.
S-13070 namy kursy i poradnictwo
zawodowe — kierowców wart. 163 600 zł.
wózków - sztaplarek. cze — do wygranych z 4-ma
traf. *f liczba dod. SA
ladniczo - mistrzowskie w
zawodach
gastronomicz MOCHÓD „SYRENA 105”
wart.
74 000 zł*
nych. ślusarsko * mecha
nicznych,
elektrycznych, — do każdej wygranej z
ZAGUBIONO
przydział instalacyjnych.
budowla 3-ma traf. 4* liczba dod.
mieszkaniowy Gdynia, ui. nych,
drzewnych. Zgłosze stałe regulaminowe pre
Górna 6/la. Erwin Betlcer. nia — Technikum Budow mie oo 150 zł.
___________
S-13962 lane.
Paderewskiego
11.
teł. 20-59. WZS ..Oświata”, I« DODATKOWYCH NA
ZGUBIONO książkę mel Wrzeszcz. Waryńskiego 4. GRÓD
PIENIĘŻNYCH
dunkowa nr 8523 na naz tel. 41-21-82.
ROZLOSO
K-1641 ZOSTANIE
wisko Stanisław Rathnau,
WANYCH NA NR BAN
Gdynia, ul. Kartuska H5a.
DEROL 511 ZAKŁADO
WYCH:
_________
S-13Q65

___ ________ _________

ZNALAZCĘ
pieczątki —
..Kierownik Zakładu SKR
nr 2 Franciszek Klein” —
oroszę o zwrot. Telefon
21-87-07.
S-13072
------

.

do wynajęcia. Te
lefon 22-15-46.
S-13066
— *
------USŁUGI telewizyjne telefon 22-28-80.
S-13087
garaż

SPECJALISTA skórne, weneryczne dr. Lipiński. Sobut. Chrobrego 22.
telefon 51-06-37.
S-8316
DR DZIEWANOWSKI skór
ne. weneryczne
Gdańsk,
Sw. Ducha 25-27.
telefon
31-63-88.
G-15721
----------—
DR Z. KRAJEWSKI skórne. weneryczne Wrzeszcz
Grunwaldzka 24, telefon
41-04-47.
G-14655

1
2
3
5
2
3

X
X
X
X
X
X

10 000 zł
po 6 000
po 5 000
po 4 000
po 2 500
po 2 000

zł
zł
zł
zł
zł

KORZYSTAJ Z OKAZJI
I ZŁÓŻ KUPONY
„JANTARA”
W PO „RUCH”
K -.1763

K-1778

Spółdzielnia Pracy Włókiennicso-Odzieżowa „Współ
praca” w Gdansku-Wrzeszczu, ul. Lilii Wenedy 18 ..b”.
zatrudni natychmiast chałupników do produkcji odziezuwej i dziewiarskiej w niżej wymienionych zespo
łach chałupniczych:
?H»ń^’Sr*eSZCZ* uI* Chr°brego 32/36 - dziewiarstwo,
^rZ<LSZ,C,?’
LUU Wenedy 15 „b” - kra wie«wo, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Grunwaldzka 114 - dzie
wiarstwo Usługi, Sopot, ul. Grunwaldzka 80 - dżiewiarstwo i krawiectwo, Kartuzy, «1. Jeziorna s s/wo 1CKWi
plat i2 Upca 1(1 - ńziewiardzTewi»^0™
2n2’ pUc 1 Waja >• “ krawiectwo i
PelnTió'
’ uK Leśoa nr 4 ~ dziewiarstwo.
bfa? ,'., K„Swiei'l'f't?i''!o 12 - dzaewiarstwo, ElJ?®.’,“*; Kdsynterdw Gd. 31 — krawiectwo i dzieSztum »I
francuska 3 - dziewiarstwo.
sztum, ul. Reia 19/31 m lo — dziewiarstwo.
------------------------------------------------------------------------------K-1297
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Gdańsku-Wrzesz
nierńw' Gru?waJ?zka 139' utrudni zaraz 3 magazvmeró" z wykształceniem średnim + praktyka. Ważne
? Wydziału Zatrudnienia i legityteł rtacvbt n«ov°rt°Wą 2,al£tualnyi" wpisem. Warunri7ienn y„. L.,?f y
omówietna W dziale kadr sdóiaziei.n. pokuj nr 38, tel, »-oo-oi.
K-16'<6

[ązmaaB

\
1

K-1757

PP Kąpielisko Morskie Sopot w Sopocie, ul. 23 Ma
ca 9, zatrudni zaraz: pokojowe do hoteli na teren
m. Sopotu i Gdyni, kucharki i sprzątaczki do zakia
dow gastronomicznych oraz następujących pracowni
kow do zakładu remontowo-inwestycyjnego: murarzy
betoniarza, dekarza, malarzy, robotników niewykwa
■ jmkowanych. Bliższych informacji udziela sekcikadr, teł. 51-20-41.
K-136:

„SPOŁEM" WSS w GDAŃSKU
ODDZIAŁ W SOPOCIE

zaprasza na giełdę towarów dalekowschodnich

ŻONA Z RODZINĄ

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 27. 2.
1974 r. zmarł nagle nasz najukochańszy mąż i ojciec

carla althoffa m

H In

cyrku, telefon 52-49-32

serdeczne podziękowanie składa
G-16355

H

6. III. godz. 14
8. III. godz. 14

Przedsiębiorstwo Remontowo - Montażowe Przemysłu
Okrętowego „Budimor’’ w Gdańsku, zatrudni fiatvchI ™iast. btz skierowania z Wydziału Zatrudnienia na' dzlah^ kosz tń^,al°'VnilSÓu, ur,,ys,dwych: kierownika
i wvn
.
i, "’ k,er?wn,Iia «‘kej. w dziale ftnanso1
.ks"'Sow>ch. st. rewidentów, kierowników
zakładów niwestycyjno-roontaźowych,
kierowników
lobot, st. mistrzów, kierownika działu kontroli iakośdziału planowania operatywnego, gt.
mechanika, kierownika działu ekonomiki gosp. mate.Ftalowej, inspektorów zaopatrzenia i kooperacji matazymera, socjologa i psychologa. Warunki pracy i
tulący do uzgodnienia na miejscu. Zgłasza iacy się’do
pa-acy winni zabrać ze soiją: dowód osobisty, ksią
żeczkę ubezpieczeniową z aktualnymi wpisami, ksia
zcczkę , wojskową, świadectwo szkolne,
świadectwo
pr*cy i zaświadczenie kwalifikacyjne. Sprawa mieszrodzinnych do uzgodnienia na miejscu. Ofertv
należy kierować pod adresem: Przedsiębiorstwo RcmoiY to wo-Montażowe Przemysłu Okrętowego „Biidim°rV’ w Gdańsku-Letniewie. ul. Marynarki Polski.-'
"59, \el. 43-12-71 lub 43-15-89,
K.’8g4

Przedsiębiorst .'o Budownictwa Rolniczego w Koście
f,1?n e’uUL 3 Ma'^a nr 4- zatfddhi zaraz niżej wymie
nionych pracowników budowlanych: inżynierów i tecl
rUośc *Ju<,°wlanych, maśtrów budowlanych, murarzy
t<’n,arzy łthrojarzy. oraz robotników niewy
kwalifikowanych. Wymienieni pracownicy zatrudnień
Dędą na budowach prowadzonych przez przedsiębior
stwo w Kościerzynie I na terenie powiatu. Warunki
pracy i płacy do uzgodnienia na miejscu w biurze.
z,giaszaiacy się do pracy winni zabrać ze sobą: dowód
osobisty, legitymacje ubezpieczeniową z aktualnym:
wpisami książeczkę wojskową, świadectwo szkolne,
świadectwo pracy, zaświadczenie kwalifikacyjne. Oferty należy kierować pod adresem: Przedsiębiorstwo
Budownictwa Rolniczego w Kościerzynie, ul. 3 Maja
nr 4, telefon nr 13-11. nr kodu 83-400 Kościerzyna.
K-138'
Kierownika sekcji artykułów z importu oraz pracow
nika działu inwestycji zatrudnimy zaraz Wymacane
co najmniej średnie wykształcenie oraz" staż orlic-,Bliższych informacji udziela dział spraw osobowych
PP ..Jubiler’’ w Sópocie, ul. Władysława IV nr 2'
tel. 51-12-43
K-1743

KOMUNIKAT
Podaje się do publicznej wiadomości, że projei
miejscowego planu szczegółowego osiedla mieszkanie
w-ego Osowa ni b zostanie wyłożony do publicznee
wglądu w Biurze Projektów Budownictwa Komuna
nego — oddział Planowania 1 Projektowania Prze
strzennego w gmachu Urzędu Wojewódzkiego i
Sdai07?u; '
,ok°P°wa 25/2't- pokój 413. Od dnia :
?’*■ J97i,r- do. dmą 15. 03. 1974 r. w godzinach 13.00 1.1.00. Plan osiedla Osowa in b obejmuje obszar poło
zony na wschód od stacji kolejowej Osowa, przyieal
wice Wn^ sranicy PornjQdzy wsiami Osowa i Barnie
okresie wyłożenia planu zainteresowane jednostk
warzvs?eni= ufpo,ec=zrnone1- organizacje społeczne, sto
warzyszenia i osoby prywatne mogą zapoznać sie
uzyskać potrzebne wyjaśnienia oraz zgiósi
swoje utvagi j wnioski do projektu planu.
z up prezydenta m. Gdańska
kierownik wydziału
m#r Inż. arch. z. Czernichowski
architekt miasta Gdańska
K-174i
PORT.u GDAŃSK zawiadamia, że wypłai
liÄfn.rr nagród nastąpi w dniu e. 0
. . .. ■ h^-enne hsty nagi’od wywieszone zoslana n
labhcach ogłoszeń na 6 dni przed wyplata.
z 7akład->weo!a7aCie związane z wypłatą należnośi
7. zakładowego funduszu nagród należy składać w tenrle-^
"larca br. do Komisji odwoła węz«
pi/e/ k.SR pod adresem: Zarzad Portu Gdftrtsk -i,‘zatrudmema i płac. Nowy Port, ul. Oliwska 33,' o ikr
K-177

