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Depesza gratulacyjna Rzecznik prasowy rządu informuje

Po wyborach w Wielkiej Brytanii

•tągwie Mleczne na wyspie Spichrzów przy Nowej Mo
tta wie.
Fot, W. Nieżywiński

Nowy system
konstytucyjny
w Jugosłcwii
Posłowie Zgromadzenia
Republikańskiego Słowenii
i Zgromadzenia Okręgowe
go Wojwodiny wczoraj na
uroczystych posiedzeniach
uchwalili nowe konstytu
cje Socjalistycznej Repu
bliki Słowenii i Socjalis
tycznego Okręgu Wojwo
diny.
W
poprzednich
dniach ogłoszone zostały
konstytucje Serbii, Chor
wacji. Bośni i Hercegowi
ny, Macedonii, Czarnogóry
oraz Okręgu Autonomiczne
go Kosowo. Tak więc obec
nie we .wszystkich sześciu
republikach i dwóch okrę
gach autonomicznych Jugo
sławii konstytucje wesz
ły w życie.
Wraz z aktem ogłoszenia 21
lutego konstytucji SFR.7 sta
nowi to zakończenie trzyletnie
go okresu głębokich przeo
brażeń konstytucyjnych w so.
cjajistyczaiej Jugosławii. P<wJ-

stawowym celem nowych kon
stytucji jest zagwarantowanie
decydującej roli klasy robot
niczej l wszystkich ludzi pra
cy oraz Ich awangardy —
Związku Komunistów w roz
strzyganiu
wszelkich
spraw
związanych z życiem kraju, a
zarazem zwiększenie ich od
powiedzialności za budową so
cjalizmu w Jugosławii.
Konstytucje
wprowadzają
wiele innowacji do organizacji
władz. Zgromadzenia republik
i okręgów składać się będą z
trzech rad. Posłów zastąpią
delegaci wybierani na pod
stawie systemu delegackiego,
który zastąpić ma klasyczny
systpm przedstawicielski.
Nowe konstytucje
zawie
rają postanowienia dotyczące
powołania nowych instytucji
— prezydiów republik I okrę
gów autonomicznych. Jako ko
lektywnych organów które re
prezentują republiki t okręgi
autonomiczne.

Japonia

Dzień Bikini
W Japonii obchodzony
był wczoraj Dzień Biki
ni, czyli narodowy dzień
walki o pokój. Jest on
obchodzony od 1964 roku,
kiedy załoga szkunera ry
backiego „Fukuriu Maru”
została napromieniowana
radioaktywnie, w czasie
doświadczeń
amerykań
skich z bronią nuklearną w
pobliżu atolu Bikini. Jeden
z członków załogi w rezul
tacie skażenia radioaktyw

nego organizmu zmarł.
22 innych rybaków długo
przebywało w szpitalach.
W bieżącym roku przypa
da 20 rocznica tego wyda
rzenia. W wielu miastach
Japonii odbyły sie wiece
i pochody ludności. Ich
uczestnicy wyrażali zdecy
dowanie nasilania walki o
całkowity zakaz broni atomowej i wodorowej,
(PAD

JUTRO W „REJSACH"
JAN ZBRZYCA - „Kultura w fabryce"
ZBIGNIEW TRUSZK1EWICZ - „Żeglarsko przygodo”
DR A. TUBIELEWICZ - „Perspektywy przemysłu por
towego"
EUGENIUSZ MEIECH - „Hafka w Holandii"
R. LENCEWICZ - „Prezent dla trzydziestolatki”
W. NIEZYWIŃ5KI - „Stoczniowe skale” - fotorepor
taż
FRANCISZEK MAMUSZKA - „Historia sopockiego
dworku”
\
MIROStAW PIEPKA - „Nie tylko dzieci...”
JERZY KLECHTA - „Chcę zwyciężać - mówi mistrz
Stevenson”
BORYS BRODECKI - „Port za polarnym kręgiem”

Rozczarowanie
konserwatystów
Królowa brytyjska Elż
bieta II przerwała swoją
podróż, po krajach leżą
cych w basenie
Morza
Śródziemnego i powróciła
wczoraj do Londynu. Jej
powrót nastąpił w związ
ku z przeprowadzonymi
we czwartek
wyborami
parlamentarnymi. Zgodnie
z konstytucją brytyjską,
królowa powierza
przy
wódcy partii, która odnio
sła zwycięstwo w wybo
rach misję utworzenia no
wego rządu.
Kierownictwo
brytyj
skiej Partii Pracy ogłosiło
komunikat, w którym bio
rąc pod uwagę wyniki ostatnich wyborów do par
lamentu. wyraża gotowość
utworzenia nowego rządu
i przedstawienia jego pro
gramu do aprobaty Izby
Gmin.
Jak podają agencje, Ed
ward Heath udał się do
pałacu Buckinghamskiego,
aby przedstawić królowej
aktualną sytuację polity
czną.
Komunikat o wyborach
parlamentarnych w W. Bry
tanii z godziny 22, dnia
wczorajszego podaje nastę
pujące wyniki: labourzyści — 300, konserwatyści
— 296, liberałowie — 12,
inni 22. Pozostało do po
działu 5 mandatów.
Dotychczasowe rezultaty
świadczą, że opozycyjna
partia pracy, ma wszel
kie szanse do pozyskania
pozycji dominującej w no
wej 635-osobowej
Izbie
Gmin.
Nie jest jednakże pew
ne, czy będzie to przewa
ga umożliwiająca efektyw
ne rządzenie krajem. Kom
putery zapowiadają bo
wiem, że partia liberalna
wraz
z
nacjonalistami
szkockimi i walijskimi mo
że znaleźć się na pozycji
„języczka u wagi” pomię
dzy
konserwatystami a
labourzystami.
W tej chwili, nawet bez
ostatecznego układu parla

Jubileuszowy dar dla Ojczyzny
„Mój sdces- socjalistycznej Polsce"

Członkowie gdańskiej organizacji ZSM W

godnie witają 30-lecie PRL
Członkowie
gdańskiej
organizacji Związku So
cjalistycznej
Młodzieży
Wiejskiej przygotowali już
konkretny program god
nego uczczenia jubileuszu
naszej Ojczyzny Gremial
ny udział młodzieży wiej"
sklej w ogólnonarodowym
czynie 30-lecia. przebiegać
będzie pod hasłem „Ojczyź
nie, wsi, sobie”. Młodzi roi
nicy, robotnic}' rolni i pra
cownicy
przedsiębiorstw,
obsługujących wieś, reali
zując program
„Milton
tworzy
miliardy”, będą
dążyli do zwiększenia po
głowią
bydła i trzody
chlewnej oraz do podnie
sienia wydajności z hekta
ra.
Tysiące młodych miesz
kańców wsi przystępuje
do realizacji czynów spo

łecznych, na skalę nie no
towaną w dotychczasowej
historii związku, skupia
jącego
najaktywniejszych
młodych obywateli pracu
jących w rolnictwie.
Pokolenie wielkiej szansy,
jak nazywa się ludzi wy
chowanych i wykształco
nych w Polsce Ludowej,
szczególną troską otoczy
budowy patronackie ZSMW,
takie jak szpital w No
wym Dworze Gd., siedem
ośrodków zdrowia i wiele
budynków
mieszkalnych.
Konkursy „Wzorowy mło
dy
rolnik” i „Wzorowa
młoda gospodyni” w tym
roku przebiegać będą w
atmosferze pełnego zaanga
żowania i zdwojonych wy
siłków.
Oto tylko niektóre przy
kłady wzrastającej aktyw

mentarnego. nie ulega naj
mniejszej wątpliwości, że
wybory zostały źle skal
kulowane przez rząd i są
dotkliwą porażką dla przy
wódcy
konserwatystów,
Edwarda Heatha,
który
nie uzyskał oczekiwanego
od społeczeństwa nowego
mandatu na „silny rząd” z
dużą większością w Izbie
Gmin.
Przywódcy
głównych
partii
politycznych Ed
ward Heath, Harold Wil
son i Jeremy Thorpe po
zyskali dla siebie w sposób
nie wzbudzający wątpliwo
ści parlamentarne mandaty.
Wczoraj w centralnym biu
rze partii konserwatywnej
panował nastrój przygnę
bienia.

ności członków ZSMW w
roku 30-lecia.
9 Rolnicy indywidualni
z powiatu puckiego zobo
wiązali się wyprodukować
dodatkowo 100 sztuk trzo
dy chlewnej i 40 sztuk by
dła. Członkowie puckiej
organizacji zasadzą 7 tys.
drzewek i 3 tys. krzewów,
wybudują boiska sportowe
w Swarzewie, Sławoszynie,
Gnieżdżewie i Darżlubiu.
• Młodzież z powiatu
gdańskiego zagospodaruje
tereny rekreacyjne w Za
kolu Raduni posadzi 10
tys. drzew i wzorowo upo
rządkuje wszystkie gospo
darstwa członków organi
zacji.
9 Wszyscy członkowie
ZSMW z pow. starogardz
kiego pracować będą w
9 Dokończenie na str. 2

Henryka 370646
......... _
do prezydenta Finlandii
Przewodniczący Ra
dy Państwa HENRYK
JABŁOŃSKI wystoso
wał depeszę z serdecz
nymi gratulacjami i naj
lepszymi życzeniami do
prezydenta TJRHO KEK
KONENA w związku z
rozpoczęciem przez nie
go kolejnej kadencji ja
ko prezydenta Republi
ki Finlandii.
•

•

•

Wczoraj na uroczy
stym posiedzeniu par
lamentu prezydent Fin
landii. dr Urho Koleva
Kekkonen złożył przy
siege w związku z roz
poczęciem nowej 4-!etniej kadencji szefa pań
stwa Na podstawie uch
walonej przez parla
ment nadzwyćzanej ustawy pełnomocnictwa
przedłużono do roku
1978.
(PAP)

Koncentracja potencjału wykonawczego
przedsiębiorstw budowlano - montażowych
Rozbudowa sieci parkingów
Jak informuje rzecznik prasowy rzqdu, wczoraj odbyło
się posiedzenie Prezydium Rzqdu na którym omówiono
program koncentracji organizacyjnej przedsiębiorstw bu
dowlano-montażowych. Określa on zasady działania rmr
jqce na celu stworzenie warunków organizacyjnych dla bar
dziej dynamicznego rozwoju tych przedsiębiorstw, które
stanowiq najważniejsze ogniwo w procesie wykonawstwa
inwestycyjnego. Realizacja programu powinno przyczynić
się do zlikwidowania nadmiernego rozproszenia potencja
łu wykonawczego przedsiębiorstw budowlano-montażo
wych.
Prezydium Rządu postano
wiło, iż tworzenie w latach
1974-1975 nowych przedsię
biorstw
budowlano-monta
żowych może mieć miejsce
tylko w przypadkach wyjqtko
wych i jedynie za ząoda mi
nistra budownictwa I prze

mysłu materiałów budowla
nych, Zobowiązano zaintere
sowanych ministrów do oprą
cowania szczeąólowych pla
nów łączenia
istniejących
przedsiębiorstw w duże jed
nostki organizacyjne, o tak
że do ustalenia międzyresor-

!5 maja- pierwsza wolna sobota
Za niespełna trzy mie
siące, 25 maja przypada
wolna sobota, pierwsza z
sześciu, jakie możemy otrzymać w tym roku. Za
kłady zostały w związku z
tym zobowiązane do speł
nienia wyraźnie określo
nych warunków.
Podstawowymi warunka
mi wprowadzenia wolnych
sobót są: wykonanie w okresie
poprzedzającym
dzień wolny zadań plano
wych i zobowiązań do
datkowych w pełni pokry
wających ubytek czasu pra
cy oraz osiąganie założo
nych relacji ekonomicz
nych i wyników finanso
wych. Nie może to nastą
pić drogą wzrostu zatrud
nienia lub godzin nadlicz
bowych.
Zaoszczędzony w wyniku
zmniejszania liczby godzin
osobowy fundusz
pracy
płac pozostaje w zakładzie
z przeznaczeniem na opła
cenie wzrostu wydajności
pracy, i to niezależnie od
systemów wynagradzania,
w jakich zatrudnione są
różne grupy pracowników.
Czy wolne soboty przy
sługiwać będą pracowni

Konieczna większa
ostrożność z ogniem
Dwoje dzieci pozosta
wionych bez opieki spowo
dowało pożar domu mi es z
kalnego w miejscowości
Smiardowo Złotowskie. Je
dno z nich poniosło śmierć
w płomieniach. Nieostroż
ne obchodzenie się z ogniem było przyczyną spa
lenia się zabudowań gos
podarczych we wsi Nowe

Ceno 50 g>

Dolne pow. Elbląg. Nie
konserwowana
instalacja
kominowa przyczyniła się
do strawienia przez ogień
budynku prywatnego wy
korzystywanego iako dom
wczasowy w miejscowości
Kościelisko — Czajki koło
Zakopanego. To tylko kil
ka przykładów pożarów
jakie wybuchły w ciągu ostatnich dni w kraju.
Większość pożarów pow
staje na wsi. Wyrządzają
one z reguły duże szkody
materialne.
W ciągu ostatnich 3 dni
wzrosła liczba pożarów w
kraju. Największe ich na
silenie występuje w woje
wództwach:
katowickim,
lubelskim i łódzkim. Ko
nieczne
Jest
działanie
wszystkich
organizacji
wiejskich, a szczególnie Ochotniczych Straży Pożar
nych mające na celu szko
lenie i zapoznawanie lud
ności z przepisami przeciw
pożarowymi.
Konieczne
jest ścisłe ich przestrzega
nie.
(PAP)

kom, którzy już korzysta
ją z dodatkowych wolnych
dni w ramach 46-godzinnego tygodnia pracy? Chodzi
tu m. in. o zatrudnionych
w systemie czterobrygado
wym czy też w systemie
pracy trzy zmian owej ze
zlikwidowaną trzecią zmia
ną w soboty, jak np. w
przemyśle włókienniczym.
W myśl przepisów wolne
soboty nie przysługują tym
grupom, które korzystają
już z wolnych dni w liczbie
nie mniejszej niż 6 w br.
i 12 w roku przyszłym. Na
tomiast, jeśli korzystają z
tych dni w liczbie mniej
szej niż określona w uch
wale rządu, wówczas przy
sługuje im tyle łącznie dni
wolnych, ile przewidziano
powszechnie na dany rok.
A więc np. korzystający
już z dwóch wolnych dni
w roku. będą mogli otrzy
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Na jakich zasadach będą
mogli otrzymać wolne so
boty pracownicy zatrudnię
ni w wymiarze czasu krót
szym od obowiązujących
powszechnie 46 godzin w
tygodniu? Tu warunkiem
jest dokonanie odpowied
nich zmian w rozkładzie
czasu pracy, ale bez skra
cania jego obowiązującego
wymiaru Zmiany te nowinny być tak pomyślane,
by nie prowadziły do wy
dłużania dnia pracy w za
sadzie ponad 8 godzin oraz
by nie powodowały zakłó
ceń w organizacji pracy za
kładów i instytucji ani w
źvciu codziennym pracow
ników.
Wszystkie dodatkowe dni
wolne wyznaczone na ten
rok przypadają w soboty.
Jest to jednak wytyczna

Trzeci gabinet
Pierre Messmera
Wczoraj w południe pre
mier Pierre Messmer przed
stawił prezydentowi Re
publiki Francuskiej listę
członków nowego rządu.
Główne stanowiska mini
sterialne pozostały w zasa
dzie obsadzone przez te sa
me osoby. Michel Jobert
nadal pełni funkcję mini
stra spraw zagranicznych,
Valery Giscard D’Estaing
— ministra gospodarki i
finansów, Jean Taittinger
— ministra sprawiedliwo
ści, a Robert Galley
—
ministra obrony narodo
wej. Najistotniejszą nowo
ścią jest zmniejszenie li
czebności gabinetu. Zgod
nie z oficjalnymi zapowie
dziami, nowy rząd — trze
ci rząd Pierre Messmera
— składa się z 16 mini
strów (łącznie z premie
rem) i 13 sekretarzy sta
nu, czyli został zreduko
wany o 9 osób w stosun
ku do poprzedniego, w tym
pięciu ministrów. W skład
rządu nie weszła żadna
nowa osoba.
Zmiany, jakie nastąpiły
w składzie i strukturze rzą
du francuskiego mają na
celu — zgodnie z oficjal
nymi założeniami — ułat
wienie pracy administra
cji państwowej najwyższe
go szczebla, a zwłaszcza
usprawnienie procesu uzgadniania i podejmowa

„Spokojny“ karnawał

w Brazylii
Tegoroczny słynny bra
zylijski karnawał, który ostatecznie zakończył się
wczesnym rankiem; we
środę 27 lutego, tutejsza
prasa zgodnie ocenia jako
wyjątkowo «pokojny. Na
przykład w porcie Santos,
gdzie... postradało życie 49
osób — miał to być najspo
kojniejszy karnawał na
przestrzeni ostatnich 18 lat.
W Rio de Janeiro bilans
czterech dni karnawało
wych zamknął się cyfrą
131 zgonów oraz ilością po

mać w br. dodatkowo
wolne soboty.

nia decyzji przez radę mi
nistrów. która będzie zasia
dać w szczuplejszym gro
nie. Wszystko to ma umoż
liwić
rządowi stawienie
czoła obecnej trudnej sy
tuacji wewnętrznej, żarów
no gospodarczej jak i spo
łecznej.
Natomiast pozostawienie
bez zmian obsady naj
ważniejszych
stanowisk,
świadczy,
że zasadnicze
kierunki francuskiej poli
tyki, zwłaszcza zagranicz
nej, nie ulegną zmianie i
że sformułowane niedaw
no
koncepcje dotyczące
wspólnego rynku, polity
ki naftowej czy stosunków
ze Stanami Zjednoczonymi
pozostają nadal aktualne.
(PAP).

Dymisja

generałów chilijskich
Agencja France Presse
donosi z Santiago, że sześ
ciu generałów chilijskich,
a wśród nich dyrektor po
licji gen. Ernesto Baeza
zwróciło się do junty woj
skowej o przeniesienie w
stan spoczynku.
Przed kilkoma dniami
identyczną decyzję podjęli
były inspektor generalny
wojsk lądowych, gen Tor
res de la Cruz i były szef
sztabu generalnego tych
wojsk gen. Orlando Urbi
na.
Powóci tych decyzji nie
jest znany.
(PAP)

ogólna, od której mogą być
odstępstwa uzasadnione po
trzebą utrzymania normal
nego rytmu działalności go
spodarczej,
zaspokajania
codziennych potrzeb spo
łeczeństwa oraz względami
organizacyjnymi. A zatem
wolne dni w innych termi
nach mogą otrzymać np.
zakłady pracujące w ru
chu ciągłym i wielozmiano
wym, pracownicy szkolni
ctwa, handlu, gastronomii,
komunikacji, służby zdro
wia, teatrów i kin oraz in
nych placówek kultural
nych i usługowych. Doty
czy to również zakładów o
sezonowym nasileniu pra
cy, np. rolnictwa budow
nictwa. żeglugi i rybołów
stwa, a także obsługi ru
chu turystycznego 1 wcza
sów pracowniczych.
Sprawę te maja ure
gulować kierownicy odpo
wiednich resortów, a ko
ordynować na poszczegól
nych terenach — wojewo
dowie i prezydenci miast
wyłączonych z wojewódz
twa.
(PAD

towego podziołu pracy
w
dziedzin:« wykonawstwa ro
bót
budowlano-montażo
wych.
Wszystkie ustalenia związo
ne z ukierunkowaniem rozwo
iu przedsiębiorstw budowla
no-montażowych zmierzają do
stworzenia warunków sprzyja
iących dalszemu skraconiu cy
kii budowy, wzrostowi wydol
ności pracy w budownictwie,
lepszemu zagospodarowaniu
środków przeznaczonych no,
wzmocnienie zaplecza tych
przedsiębiorstw, a także dal
szej ooprawie warunków so
cjalnych zalóą.
Na posiedzeniu rozpatrzo
no projekt uchwały Rady Mi
nistrów w sprawie noweqo unormowania niektórych o*
ąólnych warunków umów do
tyczących prac projektowych
w budownictwie oraz realiza
cji inwestvcii budowlanych

9 Dokończenie aa str. 2

Ostatnia szarża
polskich ułanów
W miejscowości Borujskc
(pow. Drawsko Pomorskie),
w której 1 marca 1945 r.
miała
miejsce
ostatnia
szarża oolskich ułanów w
drugiej wojnie światowej
odbyły się w 29 rocznicę
tego wydarzenia okoliczno!
ciowe imprezy. Wzięli w
nich udział żołnierze byłej
Warszawskiej Brygady Ka
walerii, przedstawiciele Woj
ska Polskiego oraz mło
dzież.
(PAP)

Rozmowy

radziecko-egipskie
W Kairze rozpoczęły się
wczoraj rozmowy między
ministrem spraw zagrani'
cznych ZSRR Andriejem
Gromyką
a
ministrem
spraw zagranicznych Egip
tu Ismailero Fahmim.
Podczas rozmów, utrzy
manych w rzeczowej atmo
sferze, dokonano wymiany
Doglądów na szereg prob
lemów międzynarodowych.
Szczególnie wiele uwagi
poświęcono
sytuacji na
Bliskim Wschodzie, zwła
szcza zaś sprawie politycs
nego uregulowania próbie
mów bliskowschodnich.
(PAP)

Negocjacje H. Kissingera
Wczoraj nieznany osobnik
oblał farbą słynny obraz Pabla Picassa „Guernica" znaj
dujący się w Muzeum Sztuki
Nowoczesnej w Nowym Jor
ku. Na szczęście czyn wanda
la nie pozostawił trwałych sku
tków.
Pracownicy
muzeum
oświadczyli, że w krótkim cza
sie doprowadza obraz do pier
wotnego stanu.
Na zdjęciu: Jedna * konserwatorek usuwa farbę z obrazu.
CAF-AP-Telefoto

Etiopia

W Addis Abebie
obowiązuje godzina policyjna
Sytuacja w Etiopii jest w
dalszym ciągu
napięta.
Zbuntowane oddziały woj
skowe kontrolują Addis
Abebę, Asmarę i kilka in
nych miast. Od wczoraj w
stolicy kraju obowiązuje
godzina policyjna. Żołnie
rze aresztowali kilku człon
ków zdymisjonowanego rzą
du. W rękach ich znajdu
je się prawdopodobnie by
ły premier Aklilu Habte.
Nie wiadomo jeszcze jak
zbuntowane oddziały woj
skowe ustosunkują się do
nowego premiera Etiopii,
Endalkatczu Makkonnena.
Makkonnen, któremu ce
sarz polecił utworzyć nowy
rząd wygłosił w czwartek
przemówienie radiowe, w
którym przedstawił pro
gram unormowania sytua
cji w kraju. Oświadczył, że
odpowiedzialni urzędnicy
ministerstw i instytucji

Przewodniczący
Rad;
Państwa wniósł do Sejmt
projekt ustawy o ustano
wieniu Orderu Zasługi.
Order ten miałby by<
nadawany
obywatelon
państw obcych łub inny»
osobom zamieszkałym zi
granicą, które wniosły wy
bitny wkład
w dzieł«
współpracy międzynarodo
wej oraz umacniania i po
głębiania przyjaźni łączą,
cej PRL z innymi państwi
mi i narodami..
Jak wynika z projektu i
jego uzasadnienia, ustano
wienie takiego orderu wią
że sie ze stałym wzrostem
rangi Polski na arenie mi«
dzynarodowej I rozwojem
naszych stosunków z in
nymi państwami. Bierz«
sic też pod uwagę to. i*
stale rozszerza sie krąg obywateli państw obcych,
którzy się wyróżniają za
sługami na rzecz Polski.
Order Zasługi ma być
przeznaczony nie tylko dla
cudzoziemców, ale i dla za
służonych osób soośród
Polonii zagranicznej.
(PAP1)

państwowych powinni wy
konywać nadal swe funk
cje do czasu, aż zostanie
utworzony nowy rząd. Pre
mier oznajmił, że do czasu
wyznaczenia ministra spraw
wewnętrznych sam będzie
sprawował tę funkcję.
Premier wezwał ludność
do współpracy z rządem i
realizacji posunięć mają
cych na celu normalizację
sytuacji w kraju.
Agencja AFP podała, że
generalny gubernator. Ery
trei. generał Debbebe Hai
le Mariam, który był wię
ziony przez zbuntowanych
wojskowych w Asmarze.
został wypuszczony na wol
ność. Przemawiając przed
mikrofonami
miejscowej
radiostacji oświadczył on,
że należy oczekiwać, iż w
sobotę sytuacja w mieście
powróci do normy.
(PAP)

R. Nixon przybędzie
do E. .tu?
Amerykański sekretarz
stanu Henry Kissinger o*
puścił wczoraj po południu
Te) Awiw. W Izraelu spot
kał się on z Goldą Meir,
Ebs Ebanem i Mosze Da*
janem. O godz. 16.50 wy
lądował w Damaszku.
Dziennik
„Al-Ahram”
poinformował wczoraj, że
prezydent Nixon złoży w
kwietniu br. wizytę w Egipcie na zaproszenie pre
zydenta Sadata.
Według
dziennika wizyta ta zosta
ła uzgodniona w czasie
rozmów orezydenta Sadata
z Henry Kisslngerem. ja
kie odbyły się we czwar
tek.
•
•
•
Sekretarz
stanu USA
Henry Kissinger, złoży w
niedziele i poniedziałek wż
zytę w Bonn. Spotka się
on w cztery oczy z szefem
dyplomacji NRF. Walterem
Scheelem, pełniącym obo
wiązki
przewodniczącego
rady ministrów EWG. W
poniedziałek rano Kissin
ger przyjęty zostanie przez
kanclerza Brandta
(PAP)

Pogoda
Juk nas poinformowano Ay»
iurnv svnoDtvk dziś na Wy
brzeżu bedzie noeodnie. Tent
neratura od minus 7 st; do
+5 w claeu dnia. Wiatry
umiarkowane i dość silne,
fłłd.-wscbodnie.

W Wielkiej Brytanii
epidemia pryszczycy

nad 12 tysięcy interwencji
pogotowia ratunkowego. 361
osób trzeba było zatrzymać
w szpitalach. W Sao Paulo
w tym samym czasie zano
Przedstawiciel kanadyj
towano 122 zgony (z tego
15 morderstw i 7 samobój skiego ministerstwa rolnic
stw) oraz 192 napady z twa oświadczył w Ottawie,
Kanada
całkowicie
bronią w ręku. W nowej że
stolicy kraju — mieście wstrzymała import- bydła
Brasilia — w okresie tego rogatego z Wielkiej Bryta
rocznego „spokojnego” kar nii z powodu epidemii pry
szczycy w tym kraju. Za
nawału pożegnało się z ty kaz
importu obejmuje tak
ciem 14 osób, w Salvadorze że trzodę chlewną i mięso
paczkowane.
(PAP>
12.

27 lutego w Co-rdobie zbuntowało się 800 argentyńskich policjantów, którzy /aj«?» cen
trum miasta zatrzymując w charakterze zakładnika gubernatora
prowincji
Ricard«,
Obregón Cano.
Na zdjęciu: uzbrojone posterunki blokują dojście do głównej komendy policji.
CAF — AP — Telefoto
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Dokończenie ze ztr. 1
ejscowości Głuche przy
4™t„ Liii
daptacjl K,o
budynku
byłej
zkoły na ośrodek izkoeniowy. Gminne organiza
je w Zblewie, Osiecznej
Bobowie włączą się czyn
ie do budowy ośrodków
ultury. Młodzi pracowni
PGR Kopytkowo zago_.___.
podarują tereny „„„„
przy nom osiedlu mieszkanioi. Ponad 50 rolników

0 Członkowie ZSMW,
TO}n}cy indywidualni z powiat« wejherowsldego: S.
Nacholiński, R. Parchem,
B. Czerwionka, J. Nowicki,
F. Lademan, S. Koszałka,
Z. Bipka, B. Świniarska,
J. Cyra i Z. Sychowski,
postanow{ii znacznje zwięk
szyć
cięląt, “‘,u‘
droft’" produkcję '■'W'
biu,
warchla.ków,
. tuczników,
.bekonów
. .
i mleka.

da^zobowiązal^sie bale'sić
10 ha nieużytków Boiska
owiązania dotyczące zwięk sportowe budować będą
zenia produkcji zwierzę- k”}a
Perlinie Gniewinie
ej
roślinnej.
* 1 “
‘
i Donimierzu.
• Organizacja tczewska
• Młodzież z powiatu
bjęła patronat nad budoą ośrodka zdrowia w elbląskiego zasadzi 10 tyudnie,
udzieli*" pomocy sięcy drzew i 20 tysięcy
o 200 sztuk
rzy budowie boisk w krzewów,
minnych szkołach zbior- zwiększy pogłowie bydła
zych oraz wybuduje poli i trzody oraz wybuduje
on do nauki jazdy w Tech obiekty sportowe w Groikum Rolniczym w Swa- nowie, Tolkmicku i Piłoożynie. Członkowie ZSMW, n,eospodarze
indywidualni,
0 Młodzi rolnicy z po500 sztuk zwiększą ho- wiatu lęborskiego dostarowlę bydła, o 1800 sztuk czą dodatkowo 300 tucznitrzody chlewnej i o 100 ków, 24 tony żywca work — owiec. Każdy czło lowego, 5 tysięcy sztuk
’ organizacji zasadzi drobiu i 150 owiec. Człon
rzynajmniej 1 drzewko, kowie ZSMW z POM w
wspólnie posadzą 3 me- Nowej
Wsi przepracują
y żywopłotu.
społecznie 1200
godzin
przy remontach maszyn
rolniczych.
0 Młodzi rolnicy z po»tau
PRL powitają zwiększoną
produkcją roślinną i zwie
rzęcą. Np. S. Skrzypkówski wyhoduje dodatkowo
_
40 sztuk bydła, a S. RoszStatek szkolny Wyższej kowski 30 tysięcy sztuk
Szkoły Morskiej w Gdyni kur.Członkowie organizaopuścił już Gdyńską Stocz cji wybudują drogi w gmi
nlę Remontową i w najbll nie Chmielno, w Swętowie
ższy poniedziałek udaje się i Kolonii. Ułożą chodniki
w swój pierwszy tegorocz w Staniszewie (400 m), Łany rejs szkoleniowy do
_.
.
„. _ , .
Rostocku. Na „Jana Turlej- pali each (600 m) i Brodmskiego” zaokrętowano 33 cy Górnej (600 m).
słuchaczy I roku wydziału
0 Członkowie ZSMW ze
elektrycznego WSM.
Starego Barkoczyna w po
M. L.
wiecie kościerskim w czy
nie społecznym wykonają

„Jan Turlejski”
udaje się

do Rostocku

zaporę wodną na rzece
w celu uzyskania zbiornika
przeciwpożarowego.

0 Młodzi mieszkańcy
Powiatu
kwidzyńskiego
wybudują obiekt kultura!
ny w Bądkach i zakończą
wznoszenie świetlic w Rozajnach i Pastwie.
0 Członkowie ZSMW z
powiatu Nowy Dwór Gd.
PrzePracute 8 Ww S°‘
?ftnJ^LK_aAd_y A*°S
na wagę złota” oraz 6 ty^ięcy godzin w akcji „Zbie
ramy jesienny plonWez
mą udział w budowie ośrodka wypoczynkowego w
Jadowie nad Nogatemoraz
dróg w Sztutowie. Kobylej
Kępie, Wiercinie i Lubsłowie,
Na wczorajszym plenarposiedzeniu Zarzadu
wojewódzkiego
•* u IV V
ŁI
7wi27lctl
Socjalistycznej
Młodzieży
Wiejskiej, który obradował
pod przewodnictwem Andrzeja Brodzińskiego _
wszechstronnie omówiono
udział członków organizacji w powszechnym czynie 30-Iecia. W 'dyskusji
nad referatem sekretarza
ZW ZSMW Leszka Grom*
bali podkreślano wychowawcze i patriotyczne zna
czei?ie akcp spontaniczj

efekty gospodarcze — wyni
kające z masowej, społeC7-nei Prac” młodzieży wiej
skiej.
Stwierdzono,
że
członkowie ZSMW z entuzjazmem przystąpili do
realizacji wytycznych zawartych w tezach
KC
^PR na temat obchodów
W obradach uczestniczył
przewodniczący Rady Wojewódzkiej Federacji
Socjalistycznych
Związków
Młodzieży Polskiej Marian
Pawłowski i
kierownik
Wydziału Propagandy ZG
ZSMW Paweł Darczewski.
HEZ

Najlepiej
spisuje się

Rzecznik prasowy rządu
Wprowadzone zmiany mola
nc celu m. in. dalsze usprawnleoie procesu inwesty
cyjnego ora z przebiegu re
montów budowlanych i inwe
stycyjnych, zwiększają obo
wiązki I odpowiedzialność uczestników procesu inwestycyj
nego zo jakość i termino
wość wykonywanych prac, w
tym zwłaszcza za jakość bu
dynków mieszkalnych, Uchwa
(a zawiera postanowienie, któ
re umożliwia ministrowi bu
downictwa i przemysłu ma
teriałów budowlanych odpo
wiednie zreformowanie wielu
obowiązujących dotychczas w
tęi mierze przepisów.
Prezydium. Rządu, na pod
stawie Informacji przedstawia
nej przez resort budownic
twa, przyjęło ustalenia co do
rozdziału robót budowlanomontażowych w bieżącym ro
ku.
Powzięto decyzję o przesu
nięciu realizacji nienależycie
przygotowanych nowych inwe
stycji na rok następny, z
tym, że nakłady przeznaczone
na ten cel zostaną w znacz
nej części skierowane na in
westycje kontynuowane, któ
rych przebieą uzasadnia roz
szerzenie zakresu robót f przy
spieszenie terminów oddania
tych obiektów do eksploata
cji.
Prezydium Rządu rozpatrzy
ło i akceptowało proaramv
rozwoju w latach 1974-80
przemysłu meblarskiego oraz
związane! z tym produkcji
płyt wiórowych I elementów
•■pitych Kierując sie zalece
niem! Biuro PoHtyczneao KC
PZPR. omówiono kompleks za
aadnieó, które worumkuią uzyskanle w tvch działach go
spodarki ootvmcinveH efek
tów produkcyjnych lest to

V

Gdańsk wyraźni* może
w
tym roku pretendować do mia
na stolicy filmu. W ponledzia-

•

ii

mĘm , BR
PSI mmm

•Ń..

Dnia 26 lutego 1974 r. «marła po długich i cięż
kich cierpieniach
ś. f P.

EUGENIA

Fot. W. Nieżywiński

żuławskie szuwary.

o czym z głębokim żalem zawiadamiają
b. uczennice Gimnazjum Im. Elizy
Orzeszkowej w Wilnie

G-16490

Kol. Krystynie Kostyk
wyrazy
współczucia *
powodu śmierci

skład* J«
koleżanki.
koledzy,
uczniowie kl. IVa z
III Liceum Ogólno
kształcącego im. Bo
haterów Westerplat
te
w Gdańsku —
Wrzeszczu
0-16472

*■ t P-

inż. HENRYKA WOŹNIAKA

ZONA, SYNOWIE I RODZINA
G-18158
W dniu i marca 1974 r. c godz. 19 w kościele
Sw. Michała w Sopocie odbędzie się nabożeństwo
żałobne za

ś. t

p.

JANA SUtOCKIEGO
o czym zawiadamia
G-14937

SYN s RODZINĄ ze Szwecji

3
Dnia 37 lutego 1974 r. zmarł nagie w wieku 7*
lat, kochany mąż, brat, «zwagier 1 wujek
4. t P-

KAZIMIERZ

WIŚNIEWSKI

kpt. rezerwy Mar. Woj. w stanie spoczynku, cho
rąży zaślubin Polski z morzem w dniu 10. IŁ
1920 r., marynarz pierwszego okrętu ORP „Pomo
rzanin”, obrońca Helu, jeniec oflagu, długoletni
marynarz i oficer Polskiej Marynarki Wojennej.
Msza żałobna odbędzie «ię dnia 4. UL 1974 r.
o godz. 12 w kościele OO. Franciszkanów Gdynia-Wzgórze Nowotki. Wyprowadzenie zwłok z koś
cioła na cmentarz Witomiński nastąpi w tym sa
mym dniu po mszy św., o czym zawiadamia po
grążona w głębokim smutku
EONA Z RODZINA
8-13280

BONY PeKaO kuplę. Te
lefon 52-46-43.
S-16164

WILLĘ —
Sopot sprzę
gam. Oferty ..8326" Biuro
Oełoazcń 80-958 Gdańsk.

DOM z ogrodem 1000 m
kw. w Rumi sprzedam. Oferty „1305«” OUPT. 81-301
Gdynia 1.__________________ _
NIERUCHOMOŚCI
DOSZU
kuje — polecam. Kasper
ski. Gdynia, 10 Lutego 3"
____
S-12971
GOSPODARSTWO
rolne
18 ha wr dobrym stanie okazylnle sprzedam. Stefan
Ossowski. Kolinez.
pow.
Starogard, woj gdańskie.
P-1M

DACHÓWKĘ, belki zrirzedam. Stmot, Chrobrego 53,
teł. 29-01-40.
G-16140

[■LJäüSl

matki

W pierwszą rocznicę 4mierd męża i ojca

dnia 4 marca 1974 r. o godz. 7.09. w kościele
„Gwiazda Morza” w Sopocie odprawiona zostanie
msza św. żałobna, o czym wszystkich życzliwych
pamięci Zmarłego zawiadamiają

Dobiegła końca kilku jami oraz między PZPR i
dniowa wizyta, którą na Frontem Wyzwolenia Na
zaproszenie Komitetu Cen rodowego Algierii. Spotka
tralnego PZPR złożyła w ła się z czołowymi osobis
Polsce delegacja Frontu tościami życia politycznego
Wyzwolenia
Narodowego i gospodarczego naszego
Algierii pod przewodnic kraju.
twem członka Rady Rewo
Na warszawskim lotnis
lucyjnej, ministra stanu w ku Okęcie delegację żeg
rządzie Algierskiej Repu nali: członek Biura Poli
bliki Ludowo —- Demokra tycznego KC, sekretarz KC
tycznej — Szcrlfa Belką- PZPR Edward Babiuch i
senia.
członek Sekretariatu KC,
Delegacja algierska prze kierownik Wydziału Zagra
prowadziła rozmowy w Ko nicznego KC PZPR Ry
mitecie Centralnym PZPR szard Frelek.
na temat dalszego rozwoju
(PAP)
stosunków między obu kra

tek rozpoczynają »te tu ,JSLott-.łełai/,,u.«,eh
frontacje
najciekawszych fil
mów kinematografii świato•wych. we wrześniu będziemy
mieli Festiwal Filmów Polskieb, a w najbliższa środę w
„Ź:akuM zainagurowany zosta
nie IV Ogólnopolski Festiwal
Filmów Fabularnych. Telewi
zyjnych
i
Krótkometrażowych
„Polskie
Debiuty
Filmowe 73”. — Bedzie to.
jak
sama
nazwa
imprezy
wskazuje, prezentacja dorobku
t
„
filmowego ubiegłorocznych de
Mutantów. Dorobek ten jest
skromniejszy niż w latach uhieełych w dziedzinie nełnome
tratowego filmu fabularnego
(jeden tylko film — ..Ciemna
rzeka" Sylwestra Szyszki wo
bec 4. czy 5 na poprzednich
imprezach).
bogatszy
nato
miast. gdy Idzie o filmy fa
bularne dla telewizji. Tu zazentuje się aż 14 debiutantów
(będą to filmy trwające od 20
minut do 2 godzin)
„Debiuty” beda obejmowały
projekcje filmowe, spotkania
i dyskusje w gronie twórców
z różnych dziedzin, a wiec
np. poza filmowcami, także
plastyków, muzyków aktorów,
literatów. Chodzi o możliwie
wszechstronna wymianę
po*
glądów. wnioski mogące służy6 przyszłym debiutantom. Do
udziału w seminarium zosta
li zaproszeni także studenci ucreloi filmowo-telewizyjnych.

Budowę gmachu teatru
poprzedza zwykłe konkurs
architektoniczny. Ostatnio
rozstrzygnięty został, taki
konkurs na obiekt Teatru
Muzycznego w Poznaniu.
W konkursie, którego ju
ry przewodniczył prof. Jan
Bogusławski z Warszawy
przyznano jedynie nagrodę
i wyróżnienie. Nagrodę uzyskał warszawski archi
tekt Ryszard Trzaska z

zespołem. Wyróżnienie na
tomiast przypadło architek
tom z Instytutu Architek
tury i Urbanistyki Poli
techniki Gdańskiej. Otrzy
mał je doc. dr. inż. arch.
Józef Chmiel, z którym
współpracowali: mgr mi.
arch. Andrzej Prusiewicz i
dr inż. arch. Marian Sztafrowski.
Ko.

Pierwsze gdańskie sale

Z procesu Iwana Ślezki otrzymują tertan

vel Zygmunta Bielaja o uprowadzenie

lekarki z Płocka

którzy przedstawia Poza konkursem własne etiudy.
Sam
konkurs będzie zresztą — wzo
rem lat ubiegłych przebiegał
bez gradacji i wyróżnień. Na
groda dla wszystkich uczestni
ków' „Debiutów” (reżyserów i
wytwórni! beda festiwalowe
plakietki.
Program spotkań seminaryj
nych nastawiony jest wyłącz
nie na problematykę „debiu
tancka”. I tak np. Kszysztof
Mętrak wygłosi referat pt.
„Problematyka moralna
poiskiego filmu debiutanckiego”,
Andrzej Ochalski omówi podstawy ideowe tegoż zjawiska,
Srczepan j;arya iajmie
.ie
„Wizja rzeczywistości w pol
skim debiucie filmowym'*. Mi-

wj w zniszczeniu maszy
ny. na której pisane byty anonimy). Maria Bielaj
wielokrotnie korzystała zre
sztą z przysługującego jej
prawa odmowy zeznań. Po
twierdziła jednak ujawniony na rozprawie z urotokolów śledztwa fakt. że
znalazła i spaliła anonim
pisany przez jej męża, a
także potwierdziła okolicz
ności dotyczące zadłużenia
Z. Bielaja,
1 marca rozpoczęto postępowanie dowodowe,
Zeznania
składało 13
świadków, w tym współ
pracownicy uprowadzonej
Stefanii Kamińskiej. człon
kowie dalszej rodziny oraz
przyjaciele jej i jej męża.
Wszystkie osoby podkreś
lały zgodne pożycie mał
żonków
Kamińskich, a
także dobrą opinię i sza
cunek, jakim cieszyła się
lekarka w Płocku.
Na sali sądowej odtwo
rzono przebieg wydarzeń z
5 czerwca 1970 roku. tj.ostatnich godzin, kiedy wi
dziano lekarkę. Jedna
z
pracujących z dr. S. Kamińską pielęgniarek zezna
ła, iż tego dnia lekarki po
szukiwał telefonicznie ja
kiś mężczyzna.
Sąd zarządził przerwę w
rozprawie do wtorku.

typ bohatera. Andrzej Werner
i Janusz Skwara — propozycje
estetyczne...

Bukiet z okazji

Wbrew
oczekiwaniom,
28 lutego na procesie Zyg
munta Bielaja oskarżonego
o uprowadzenie i zabójstwo lekarki z Płocka nie
zeznawali jeszcze świadko
wie. We czwartek składała
wyjaśnienia współoskarżona — żona Bielaja, Maria
Krystyna, której zarzuca
się nakłanianie swojej cór
ki do- składania
fałszy
wych zeznań oTaz utrud
nianie śledztwa.
Oskarżona przyznała się
do popełnienia zarzucanych
jej czynów (z wyjątkiem
udzielania pomocy mężoU

W sobotę — ostatniego dnia
„Debiutów" — przewidziano w
Ratuszu Staromiejskim „dysku
sje okrągłego stołu” o przy
szłości polskiego filmu —
z
udziałem filmowców', kryty
ków. przedstawicieli instytucji
związanych z kinematografią,
a także „szerokiej widowni”.
Poza projekcjami filmów
w
sali kinowej odbędą »ie także
pokazy w większej sali teatral
nej ..Żaka”. PTOgram uzupeł
nia imprezy towarzyszące (m.
in. w Uniwersytecie Gdań
skim) — wśród nich wystawa
fotograficzna „Akt ł portret”
Jana
Pawła Borkowskiego 1
Korejwo.

...złamania nogi
Wczoraj ratownicy gór
scy zanotowali w Tatrach
100 wypadek narciarski na
Kasprowym Wierchu w
tym sezonie zimowym.
Jego ofiarą była mieszkań
ka Warszawy Joanna G.,
która złamała nogę. Pecho
wa narciarka otrzymała od
ratowników wiązankę kwia
tów, pamiątkową odznakę
GOPR oraz miłe życzenia
rychłego powrotu do zdro*
wia.

Cicho, be* wielkiego rozgło
su.
przystąpiono
w
tyęb
dniach w Gdańsku do kladzenia nawierzchni ze sztuczne,
go polskiego tworzywa w kil
ku salach »portowych. Chodzi
tu o »ale oliwsklej WSWF, nr
l, 3 I 7.
W pierwszej * tych sal pr*.
ce »ą już zaawnansowane, w
następnych przygotowuje się
front robót. Tak więc, dzięki
staraniom uczelni, »korzysta
no z wolnych terminów przed
siębiorsfcwa, układającego two
rzywo i za kilka tygogni bę
dziemy mieli
w
Gdańsku
trzy sale wyłożone polskim
tartan em
Na tvm jednak nie kończą

A. Lech nie zawiódł

się najbliższe plany inweaty^
cyjne oliwsklej WSWF. Prze
widuje się, te po zbudowaniu
od frontu treningowego bois
ka lekkoatletycznego, dotych
czasowe otrzyma też nawierz
chnię ze sztucznego tworzywa,
być może pierwszą na otwar
tym obiekcie lekkoatletycz
nym na Wybrzeżu. Uczelnia
przystąpi też do montażu im
portowanej hali NRD.owsktej,
długości 44 m

Sobotnie i niedzielne
imprezy sportowe
PIŁKA NOŻNA
GDANSK, itartlon
LeebH.
niedziela eodz, 11 — towarzyakie
anotkanle
piłkarskie;
Lechia — Poeoń Szczecin.
KOSZYKÓWKA

Polska „sić.cmka“

GDANSK, sala Spójni. »*■
bota eodz. 17 i niedziela sę
dzinie 1* — spotkania I Het
koszykówki kobiet:
Spójnia
— Lech Poznań.
GDANSK, sala Spójni, sobo
eodz. 18.30 — niedziela so
le drugim dniu mistrzostw ta
dżina 17.30 — spotkanie I ligi
świata w piłce ręczne, męż koszykówki
mężczyzn: Spój
czyzn, rozgrywanych w NRD,
reprezentanci Polski odnieśli- nia — Legia.
wartościowy sukces — poko
BOKS
nali Szwedów 20:10 (6:5). Było
to b. ważne spotkanie, bowiem
ELBLĄG,
sobota,
eodz. 17 1
warunkiem otrzymania szans
— bokserna dalszy awans z grupy „B” _niedziela eodz. 11 „i,,-.,,
grL:abypolsk7jieSsiód^mkalaro^e- oiorów. w' sobotę półfinały,
grana. Polska siódemka roze
w nie(,zjeIe _ «„»jy.
grała najlepszy swój mecz w
ciągu ostatnich lat. Przewaga
8IATKÖWKA
10 bramek świadczy o tym do
bitnie, a warto dodać, że publiczność przez całą drugą po',”2
łnw»
Budowlanego.
sobota g
towe prv
gry hP
bez7. nrzerwv
przerwy oklaskioklaski
wala biało-czerwonych. Boha 18 i niedziela eodz. 11 — spot
terem dnia byl bramkarz An kania IX Iiei siatkówki kobiet:
drzej Szymczak, który spisy SZS — AZS Gdańsk — Ener
wał sie doskonale. Cała dru getyk Poznań.
GDANSK, sala ’Technikum
żyna tym razem zasłużyła na
słowa nznania. Szczególnie wy Budowlanego, sobota
godz.
różnili się Klempel, Lech, Dy- 19.30 i niedziela eodz. 13 —
boi i Kuchta.
spotkania II Hei
siatkówki
Bramki dla Polski zdobyli: mężczyzn: SZS—AZS Gdańsk
LECH - * (w tym rzut kar- _ E,anJ| Toruń
karnrt!esrPoeilc -Wb™ -“a
GDANSK, hala Stoczniowca,

walczy o awans

(w tym rzut karny), Antczak
■ 2, Gmyrek — 1.
O awansie do ósemki ćwierćfinałowej przesądzi niedzielny
mecz Polska — Hiszpania. W
drugim meczu dnia w grupie
„B” Rumuni pokonali Hiszpa
nów 21:11 (12:8).
TABELA GRUPY
ftumtmłs
Polska
HlszpanU
Szwecja

1.
2.
3.
4.

„B”

4:9
8:8
8:1

9:4

39—8»
84—28
28—39
35

sobota arodz. 19 I niedziel*
eodz. 19 — spotkania IT ligi
siatkówki mężczyzn: Stocznio
wiec — AZS Lublin,
GDYNIA, sala Startu, sobota godz. 17 i niedziela god*.
19 — spotkania II ligi siatków
ki kobiet: Start Gdynia
—
Komunalni Łódź.
GDYNIA, sala Startu. sobota eodz. 1* t niedziela godz.
18 — spotkania II Hsri slatkówkl mężczyzn: Start Gdynla — Mazowsze Zegrza.

mm

KOBYLINSKA-MASIEJEWSKA

zasłużona literatka, wybitny pedagog 1 wycho
wawca wielu pokoleń, człowiek wielkiej zacności
i wielkiego serca

niezbędne ze względu no sto
le zwiększające się zapotrze
bowonie ludności na meble.
Podjęto kroki w celu zapew
nienia przemysłowi meblar
skiemu zwiększonych dostaw
kooperacyjnych z innych dzic
łów gospodarki, a przede
wszystkim z chemii, hutnictwa
oraz przemysłu lekkiego i ma
szynowego.
Zgodnie z przyjętymi usta
leniami w sprawie pogłębie
nia kooperacji z ZSRR w dzie
dżinie przemysłu motoryzacyj
nego, na posiedzeniu zaoadła decyzja o podjęciu przez
Polskę wielkoseryjnej. produk
cji dalszych nowoczesnych
e,erTVentów " kooDerocvinych
o dużym znaczeniu dla zakła
dów wytwarzających scmocho
dy ciężarowe.
Prezydium Rządu powzięło
decyzję w sprawie dcłszęi
rozbudowy sieci parkingów
przy drogach państwowych
Zatwierdzono przygotowany
przez resort komunikacji pro
ąram działania w tej dzie
dzinie na iata 1974—78.
Przewiduje on budowę około
170 nowych parkinąów oraz
zmodernizowanie, bądź roz
budowę około 60 już istnie
jących. Nowe parkingi będą
zlokalizowane przy głównych
drogach przelotowych, waż
nych również z punktu widzę
nia komunikacji międzynaro
dowej.
Jednocześnie akceptowano
projekt kompleksowego zaaospodarowonia budowanej
obecnie dwujezdniowej droqi
Warszawa - Katowice. Zosta
nie ona wyposażona w par
kingi, w stacje paliw i obiekty gastronomiczne, a tak
że w stacje obsługi pojazdów
! punkty informacji turystycz
nej. Realized“ przewidziano
na lała 1974—80.
(PAP)

Polskie Debiuty Filmowe — 73

szczeciński „Gryf“
W lutym rybołówstwu nie
powiddło się. Rybacy odło
will ponad 56 tys. ton ryb,
wykonując 86 proc. planu
miesięcznego.
Natomiast
od początku br. odłowili
-ni ogółem 126.5 tys. t ryb
(tj. 102,7 proc. planu).
Wśród przedsiębiorstw da
lekomorskich najlepsze wy
niki odnotował szczeciński
„GRYF”, który w połowie
lutego wykonał swój plan
kwartalny, dzięki dosko
nałym połowom w stycz
niu (182 proc planu). Gdyń
ski „Dalmor” może po
chwalić się wynikami floty
konwencjonalnej,
która
już 24 lutego wykonała 128
proc. planu, pracując na
poczet marca. Jeśli chodzi
o flotę kutrową, to najlep
sze wyniki osiągnęły władysławowski „Szkuner” i
helska „Krfga,\
M. L.

Delegacja Frontu Sukces konkursowy
Wyzwolenia Algierii architektów z Politechniki Gd.
opuściła Polskę

informuje:
0 Dokończenie ze str. 1
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atrymonialne

jesienią
TROCHĘ słońca
na długie wieczory! Pani
Dogodna, wdowa 9S. dobrej, młodej orezencji, po
zna odważnego, kultura!
nego Dana do 85. o szero
kich
zainteresowaniach,
ewent.
oraca ‘ społeczna
Cel
matrymonialny,
orzelme oferty ..'MS-13116”
OUPT. 81-301 Gdynia 1.
SAMOTNA.
dzieckiem.
materialnie
niezależna.
wyższe
mieszkanie.
wykształcenie, pozna wysokiego pana lat 30—-37. najchętniej pływającego lub
wojskowego.
Cel
matrymońialny. To ton'er ty mile
widziane ..MS-8.12S”
UFT
81-701 Sopot l.

ZAMIENI* mieszkanie M-4 — Przymorze, na dwie
kawalerki. Oferty .,18930”
Biuro
Ogłoszeń,
80-958
Gdańsk.
SZCZECIN: kawalerkę, za
mienie na równorzędne w
Trólmieścle. Telefon 22-11t8«.
S-13093

korbowego
do silnika „Wartburg” M2
(45 KM) kupię. Wiadomość
Oliwa. Obrońców Wybrzeża 10 B/10, po godzinie 15.
G-18187

WÖZEK »portowy s budka. produkcji NRD sprze
dam. Telefon M-94-55.

S-190M

Informacja pod numerem telefonu 41-00-76
do 78 wew. 72.
K-1794

ZAMIENIĘ dwa mieszkanta 1-pokojowe — Gdynia,
2-nokojowe — Wrzeszcz,
na mieszkanie 2-pokojowe.
spółdzielcze.
Telefon
41G-15402
-81-54.

każdą Ilość ssrwatfci po 0,03 x! la IHt

solidna, pracują
Doszukuje pokoju na
terenie
Gdyni.
Oferty
.43081” OUPT. 81-801 Gdy
nia 1.

oferuje do sprzedaży
Odbiór loco rampo Za kłód Produkcyjny w
Nowym Dworze Gd, oraz Oddział Kmieciu.
K-1661

MŁODA,
ca.

, pokoje duże, * używał
nojcla kuchni i łazienki,
w centrum Sopotu (I p..
teief0n CO), zamienię na
mieszkanie samodzielne na
trasle Gdańsk — Gdynia,
Oferty .43089” OUPT, 81-301 Gdynia 1.

OPIEKUNKA
troskliwa,
doświadczona do półtora
rocznego dziecka na 9 goootrzebna. Gdańsk —
Osiedle Młodych. Orłow0-16526
ska 11 C/18.

au ka
KOŻUCHY bułgarskie no
we, damski i męski sorze
Świerczówdam.
Sopot,
G-15915
skiego 2/5,

w zakresie przezwajanla silników prądu
zmiennego o mocy do 20 kW.

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
w Nowym Dworte Gd.

rozwiedziemy,
lat 43, posiadający miesz
kania, bez nałogów, rze- poMOC do dziecka pilnie
mieślnlk. pozna samotną potrzebna. Przymorze, Lu
panią do lat 43, może być mUmby 3* Alt. po 17.
z prowincji. Cel matryG-l«18«
monialny. Oferty „M-1S135”-----------------------------------------Biuro
Ogłoszeń,
80-988 MĘ2CZYZNĘ do pracy w
Gdańsk.
gospodarstwie rolnym
nrzvjmc. Jan Błock, Wyb.
Subkowy, pow. tczewski.
P-17Ż
wału

wykonuje usługi:

CZĘSTOCHOWA:
zamie
nię mieszkanie M-4. na
Dodobne w Gdańsku, Wia
domość:
Gdańsk telefon
43-13-91.
G-18198

SAMOTNY.

MISKĘ

Warsztat Szkoleniowy Elektromechaniczny
przy Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Za
wodowego Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Miszewefciego tl

NIEMIECKIEGO.
»n*iel
skiego wyucza długoletni
nauczyciel, Gdynia. Władvslawa IV 36a/2.
S-2 2931
STUDENCI PO udziela ko
reoetyclł z matematyki
fizvki. Telefon W-35-48.
8-12943

SPÓŁDZIELNIA PRACY „TON"
w Sopocie, ul. 20 Poźdiierniko 801,' teł. 5100-10

zawiadamia
łe wykonuje usługi dla ludności w zakresie
napraw wszelkich instrumentów muzycznych.
DU udogodnienia szanownej klienteli ualugl przyjmowan« tą e dniem 1, UL 74 r.
w łtażdą środę od gods. 9.00 do godau 19.99
w pozostałe dni ud gods. 8.00 do gods. 16.09
w soboty od god*. 8.00 do godz. 14.9«
K-1783

TERENOWY O8RODEK INFORMATYKI
prsy Woj. Zjednoczeniu Goep. Kom. 1 Mleesk.
w Gdańsku, ul. 1 Maja 9a

poszukuje lokalu z telefonem
ns Ir susie Gdańsk — Sopot s przeznaczeniom
na biuro.
Oferty prosimy kierować pod
32-00-24 wew. 48 łub 27.
ROZPOCZYNAMY 4 marca poradnictwo zawodowe
na tytuły mistrzowskie w
zawodach ślusarsko - mechanicznych,
olektrycznych
1
hydraulicznych,
Dodatkowe zgłoszenia oraz nabór
w zawodach
stolarsko
- tapicerskich,
murarsko - betoniarskich,
malarsko - lakierniczych,
kucharsko kelnerskich
orzyjmuje WZS „Oświąta”i Wrzeszcz, Waryńskieto A telefon 41-21-62.
K -1401

adresem j.w. tai.
K-1798

WPISY na zaoczne (korescondencyjne) kursy bro
jektantów
(kalkulatorów)
kosztorysowych.
asystentów i pomocy technicznej
inżynierów, kreślarzy macynowych,
budowlanych,
. . .
konstrukcyjnych,
instalacyjnych, przyjmuje, szczegółowych
Informacji pisemnych
udziela
..Wiedza”, 31-139 Kraków, ul.
Spasowskiego
*
(boczna
Łobzowskiej',.
K-960

UWAGA!
WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLU MEBLAMI w Gdańsku

POSZUKUJĘ
łefon 21-34-48
, no 15

garażu. Tedo godz. 11
s-13088
przystąpię do spółki z
wkładem pieniężnym. Telefon 21-87-91.
S-I3083

Pracownicy poszukiwani

zawiadamia P.T. Klientów
ie z dniem 8 marca br. niżej wymienione
sklepy meblowe Trójmiasta przyjmować będą
zapisy na niektóre komplety mebli.
Zapisami zostaną objęte meble, które będą
dostarczone przez producentów do końca
m-ca marca br.
— Sklep Meblowy w Gdyni
«1. Władysława IV
kpi. ,.Kozienice — aat. 1*
kpi. „Dąb” — sr.t. 55

Gdańskie
Zakłady
Mechanizacji
Budownictwa
„ZREMB” w Gdańsku, ul. Jedności Robotniczej 31/37,
tel. 31-82-31 wew. 151, zatrudnią zaraz branżystę zao
patrzenia ze znajomością branży gumowej, uszczel
nień 1 łożysk, branżystę zaopatrzenia branży ogólnej,
wydawców magazynowych i tokarzy,
K-1624
Zespół Opieki Zdrowotnej nr 2 w Gdyni, zatrudni
zaraz: sześć pielęgniarek dyplomowanych. Uposażenie
wg obowiązujących przepisów plus dodatki specjalne
do uzgodnienia na miejscu.
oferty kierować pod
adresem: Zespół Opieki Zdrowotnej nr 2 w Gdyni,
ul. Powstania Styczniowego 1.
K-1742

Komunikaty

— Sklep Meblowy w Gdyni
«4. Mściwoja 1
kpi. „Urszula" — ąat. a*
kpi. „Magdalena” — ezt. W
— Sklep Meblowy w Gdańsku-Wrmmara
ul. Miszewsklego 15
kpi. „Dąb” — szt. 2*
— Sklep Meblowy w Gdańsku-Wrzeezean
ul. Waryńskiego 28/28
kpi. „Magdalena” — met. 14
— Dom Meblowy w Gdańsku
ul. Wały Jagielloński«
kpi. ,,Urszula” — sw. HM
K-17W

MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
w Gdyni, ul. Traugutta 9

oferuje usługi w zakresie branży ogólnobu
dowlanej m rzecz ludności w zakresie
robót:
zduńekich, dekarskich, blacharskich, malar
skich, elektrycznych I stolarskich.
Gwarantujemy wykonawstwo solidne I ter
minowe.
Zgłoszenia przyjmują wszystkie Administra
cje Domów Mieszkalnych MZBM na terenie
m., Gdyni.
K-1774
W STAROGARDZIE Gdań
skim — 4 marca rozpoczy
namy kursy i poradnictwo
zawodowe — kierowców
wózków - sztaplarek, cze
ladnicze - mistrzowskie w
zawodach ' gastronomicz
nych. ślusarsko - mecha
nicznych.
elektrycznych,
instalacyjnych,
budowla
nych, drzewnych, zgłosze
nia — Technikum Budow
lane,
Paderewskiego 11,
tel. 20-59. WZS „Oświata”,
Wrzeszcz. Waryńskiego 4,
tel. 41-21-82.
K-1641

GARAŻU n* terenie Osie,,, .__„
t
dla Młodych (lm. J. Kra
ełckiego! lub w oobliżu
poszukują. Telefon 52-29G-16498
-72.

DR* Z. KRAJEWSKI fkór>
Skór
ne, weneryczne Wrzeszcz.
Grunwaldzka 24, telefon
41-06-47.
G-16413

GARA* na Wzgórzu No
wotki do wynajęcia Tele
fon 22-38-77.
S-lStM

Liceum Zawodowe Ministerstwa Przemyślu Maszyno
wego oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa Fabryki Prze
kładnł Samochodowych „POLMO’’ w Tczewie, ui. Bał
dowska 19. przyjmuje zapisy młodzieży męskiej 1 łeb
skiej na rok szkolny 1874/75 w zawodach:
do Liceum Zawodowego — mechanik obróbki skra
waniem — nauka trwa 4 lata. Po ukończeniu nauk!
1 pozytywnym zdaniu egzaminu, absolwent otrzymuje
świadectwo dojrzałości, z uprawnieniami do ubiegania
się o przyjęcie na studia wyższe.
Do Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodach:
— szlifierz metali,
— tokarz,
— frezer,
— ślusarz narzędziowy.
Nauka trwa 3 lata. Uczniowi« otrzymywać będą wy.
nagrodzenie miesięczne:
— w I-szym roku — 150 zł,
— w Il-gim roku — 320 zł,
— w ni-eim roku — 3,20 zł.godr. plus premia
zgodnie z regulaminem.
Kandydat przyjęty do szkoły otrzymuje, świadczenia
wynikające z obowiązujących przepisów Układu Zbio
rowego Pracy. Ponadto otrzymuje napoje odżywcze:
kakao, mleko ltp. oraz możliwość korzystania z obiek
tów stołówki przyzakładowej.
Przy zgłoszeniu osobistym lub listownym należy zło
żyć następujące dokumenty:
— podanie, życiorys, oryginał świadectwa ukoń
czenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o sta
nie majątkowym rodziców, świadectwo zdrowia
oraz jedną fotografię.
Zapisy przyjmuje i informacji udziela sekretariat
tzkoły w Tczewie, ul. Baldowska 19, w godzinach od
8.00 do 15.00, telefon 23-06, do dnia 31 maja 1974 r.
K-1555

Urząd Gminny w Kolbudach powiat Gdańsk, ogłasza
przetarg na wykonanie robót elektrycznych, polega
jących na wymianie wewnętrznej instalacji elektrycz
nej w budynku Szkoły Podstawowej we wsi Kolbudy
powiat Gdańsk, oraz wymianie odcinka Unii zasilają
cej wraz z. wymianą stacji transformatorowej. W prz*
targu mogą brać udział wykonawcy państwowi, spół
dzielczy i prywatni. Inwestor zastrzega sobie wybór
oferenta, oferty należy składać w Urzędzie Gnamy w
Koibudach, w zalakowanych kopertach, do dnia 18
marca 1974 r. Termin wykonania robót od 2« marca
do 15 czerwca br.
K-IMf
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U źródeł naszych zdobyczy

Dobre wyniki
eksploatacyjne

załóg PLO
Statki gdyńskiego arma
tora biorą udział w prze
wozach eksportowych ar
gentyńskich owoców, prze
znaczonych dla zachod
nioeuropejskich odbiorców.
I tak m/s „Żeromski” wie
zie do Europy 19 600 skrzyń
jabłek, gruszek i śliwek. Z
kolei z Buenos Aires wy
szedł już m/s „Czacki” z
ładunkiem 40 tys. skrzyń
owoców, a w pierwszej de
kadzie
marca ten sam
towar zabiorą m/s „Hewe
liusz”, „Zakopane” oraz
„K. L Gałczyński".
Największym statkiem,
jaki dotychczas zawinął dc
jemeńskiego portu Hodeida. był frachtowiec „Zyg
munt IH Waza”, który za
brał stamtąd 500 ton ba
wełny dla odbiorców w
Antwerpii. Statek ten, wy
chodząc z Sudanu, zabrał
730 ton jadalnego oleju z
orzechów arachidowych do
Wiedeńskie dorożki pRtl Katedrą 8vr. Steten».
Rotterdamu. Ponadto w
drodze do Europy załaduje
w porcie Assab w Etiopii
mrożone mięso w karto
nach, przeznaczone do Las
Palmas, a w Mombasie —
500 ton kawy i 200 ton
konserw dla
odbiorców
brytyjskich. W Madaga
skarze — również dla od
28 statków o wyporności
biorców brytyjskich —
917 tys. BRT (1 733,6 tys.
zabierze 1 000 ton fasoli.
DWT). Do
eksploatacji
Zarówno w jednym jak
przekazano natomiast 25
1 w drugim wypadku zało
jednostek o tonażu 902
gi w pełni wykorzystują
tys. BRT, z czego 9 stat
ładowność statków, prze
UŃSKI
przemysł ków {426 tys. BRT) dis
wożąc wysoko płatne ładun
okrętowy zasługuje odbiorców zagranicznych.
ki między portami zagra
na naszą uwagę nie Wartość przekazanego do
nicznymi, co przynosi ar
matorowi poważne wpły tylko z tego względu, te eksploatacji tonażu wynio
Burmeister & sła 1 830 min koron duń
stocznia
wy dewizowe.
K. M.
Wain
buduje statki na skich, tj. mniej więcej ty
zamówienie naszego naj le samo co w 1972 roku.
większego armatora — Pol
Równocześnie
duńskie
skiej Żeglugi Morskiej.
wytwórnie silników' wypro
Jak wiadomo. PŻM za dukowały w ub. r. 372 sil
mówiła w Danii serie ma niki napędu głównego i
sowców o nośności 52 tys.
DWT, które pod nazwami
słynnych polskich uniwer
Rzemieślnicze
Towarzystwo sytetów
wożą wegiel do
Ubezpieczeniowe
w
Ovaria
(Wiochy) wystosowało pismo Japonii. Stocznie duńskie
do brad Gianbattlsty, Sebastia reprezentują potencjał nie
no i Vittorio Traverso, by ui wiele większy od potencja
ścili zalegle opłaty ubezpiecze
niowe w wysokości 23 37« li łu polskiego przemysłu orów (35,40 dolarów), gdyż w krętowego, inna lest jed
przeciwnym razie utracą pra nak ich specjalizacja.
wo do opieki społecznej. Kre
wni 3 braci twierdzą, iż żaden
Udział duńskiego okręz nich nie zapłaciłby ani gro
w produkcji
sza. Gianbatttsta zmarł przed townictwa
35 laty, Sebastiano — przed 15, światowej wzrósł z 2,6
a Vittorio — przed 11 łaty. I proc. w 1960 r. do 3,4 proc.
żaden z nich nie ubezpiecza! w roku 1972. O
ile w
się w tym towarzystwie.
1960 r. zwodowano w Da
nii statki o wyporności 216
tys. BRT (w Polsce 224
tys. BRT), w 1966 r. 411
tys. BRT, to w 1972 r. już
896 tys. BRT (w Polsce 581
17-letni Thomas Neihaus tys. BRT). Tak znaczny
x Ettenheinu (NRF) pobił wzrost wodowanego tona
rekord, który prawdopo żu, jest rezultatem nasta
dobnie trafi do nowego wienia się kilku stoczni
Kopenhaga. Po prawej hale
wydania Księgi Rekordów (m. in. Burmeister i Wain)
Guinessa, Ponad rok pisał na seryjną produkcje ma
do rodziców list, którego sowców.
długośó wynosi 1223 me
W roku ub. duński prze agregatowe o łącznej mo
try.
mysł okrętowy zwodował cy 752 tys .KM. Najwięk
szy udział ma w tej pro’dukcji Wytwórnia Silników
Burmeister i Wain, która
wykonała 191 silników (w
tym 17 napędu głównego)
o łącznej mocy 459 tys.

Na moftach
kDloczriach
f oorrach
& wia r a

IEMY, że o dzisiej
szym życiu Polski
zadecydowały zmia
ny ustrojowe i wszech
stronny rozwój kraju —
jednym słowem, warunki
umożliwiające
milionom
Polaków awans społecz
ny, zawodowy i kultural
ny. Można też powiedzieć,
że to właśnie awans spo
łeczny, zawodowy i kul
turalny mas pracujących
z kolei stał się integral
nym składnikiem sukce
sów politycznych, społecz
nych
i
ekonomicznych
Polski, cieszącej się dziś
zasłużonym szacunkiem na
arenie międzynarodowej.

W

Fot Jacek Urbański

Sytuacja stoczni duńskich

D

Amnezja

sytuacji finansowej prze
mysłu okrętowego — po
dobnie jak innych gałęzi
przemysłu duńskiego — po
ważnie rzutuje światowy
kryzys paliwowo-energety
czny.
Istotnym elementem tej
sytuacji jest portfel zamó
wień na nowe statki. W
grudniu ub. r. w portfelu
tym były kontrakty na
dostawę 77 nowych stat
ków o wyporności 3,2 min

dukcyjnego stoczni w dal
szych latach.
Sytuacja
ekonomiczna
przemysłu stoczniowego w
Danii jest skomplikowana
działaniem
kilku innych
czynników. Rzecz nie tyl
ko w konkurencji stoczni
innych krajów EWG, ale
także — jak się podkreśla
— w zaostrzeniu się kon
kurencji okrętowe)
„no
wych” krajów. Innym ele
mentem tej sytuacji są
straty poniesione
przeż

biurokratów

Gładka cera
z tetracykliną
Trądzik jest chorobą skó
ry występującą najczęściej
na twarzy w wieku mło
dzieńczym, bardzo uciążli
wą fizycznie i powodują
cą dolegliwości emocjonal
ne. Medycyna nie znała
dotychczas skutecznego le
karstwa na pryszcze i nie
zbadała dokładnie mecha
nizmu ich powstawania.
Obecnie grupa lekarzy an
gielskich ze szpitala w
Leeds, jak donosi „Bri
tish Medical Journal”, po
czyniła w tym zakresie
pewne postępy.
Trudności badawcze są
spowodowane faktem, że
schorzenie to występuje
tylko u ludzi, nie można
więc przeprowadzać żad
nych doświadczeń na zwie
rzętach. W torebkach wło
sowych skóry dotkniętej
trądzikiem odkryto wpraw
dzie bakterie, ale choroba
nie ma charakteru zakaź
nego. Jednakie okazało
się, że bakterie są pośred
nią przyczyną dolegliwo
ści.
Produkują one enzymy
(lipazy), które rozkładają
tłuszcz wydzielany przez
gruczoły do torebki włoso
wej — na kwasy tłuszczo
we. Kwasy te drażnią z
kolei gruczoły tłuszczowe
i powodują wzmożone wy
dzielanie tłuszczu, co pro
wadzi do zamknięcia uj
ścia torebki włosowej i
powstania pryszcza. Przy
okazji wyjaśniło się, że
„czarna głowa” pryszcza
nie zawiera brudu przeni
kającego z zewnątrz, a
jest wynikiem
rozkładu
pigmentów- skóry.
Prace badawcze nie do
prowadziły wprawdzie do
wyjaśnienia podstawowych
przyczyn powstawania tych
zjawisk, ale uzyskano naj
bardziej skuteczną z do
tychczasowych metod lecz
niczych. Jest nią podawa
ni« przez okre* od ezte-

rech do sześciu tygodni
małych dawek antybioty
ku — tetracykliny. Najsku
teczniejsze okazało się sto
sowanie dawek leku tak
małych, że nie niszczą one
flory bakteryjnej (która
widocznie jest człowieko
wi do czegoś potrzebna),
ale powstrzymują szkodli
we działanie enzymów.

KM.

Mimo tych niezłych na
ogół wyników ilościowych
sytuacja ekonomiczna duń
skiego przemysłu okręto
wego nie jest najlepsza, a
przystąpienie
Danii do
wspólnego rynku wcale
jej nie poprawiło. Pisaliś
my, że kopenhaska stocz
nia Burmeister & Wain
znalazła się ^wskutek ma
chinacji finansowych jej
współwłaścicieli w poważ
nych kłopotach. Jedynie
dzięki interwencji
rządu
kłopoty te zostały częścio
wo zażegnane. Podkreśla
się też, ii na pogorszenie

produkcyjne wytwórni »Uników Burmeister and Wain.
Fot. J. FIEBIG

BRT (5,7 min DWT). Umowy te .zapewniają peł
ne obciążenie mocy pro
dukcyjnych stoczni w 1974
i 1975 roku. a w niektó
rych stoczniach — nawet
w 1976 r. Stocznia w Oden
se ma nawet zamówienia
na 1977 rok. Zaobserwowa
no jednak — od jesieni ub.
r. — osłabienie napływu
nowych zamówień. W cią
gu całego ub. r. napłynęły
zamówienia tylko na 28
jednostek o tonażu 272 tys.
BRT (409 tys. DWT). Nie
którzy komentatorzy eko
nomiczni twierdzą, ii to
słabe tempo zamówień utrzyma się takie w bieżą
cym roku. co może się
odbić ujemnie na wyko
rzystaniu potencjału pro-

„Elementy ryzyka"

i... główna przyczyna
R med, Jerzy Suchanek, specjalisto
chorób wewnętrznych i dyrektor Szpi
tala Kolejowego w Gdańsku twierdzi,
iż jako nie-artysto należy w rodzinie do wy
jątków. Faktem jest, iż ojciec jego, Antoni
Suchanek, należy do najpopularniejszych no
Wybrzeżu artystów malarzy, siostra ojca Zo
fia Bregy jest profesorem PWSM w Warsza
wie, ale... w każdym zawodzie można być ar
tystą. W dodatku mieszkanie dra Suchanka
cale obwieszone jest płótnami ojca I in
nych mistrzów pędzla, półki zapełnione są
księgami z różnych dziedzin sztuki, a w po
koju na niemal honorowym miejscu stoi pia
nino...
— Miałem ci ja zamifowqnio w kierunku
muzycznym, ale... rozwijaniu tych I innych
skłonności stanęła na przeszkodzie okupacja.
Była wojna, mato było okazji do owych
„smaczków”, ważniejszą rzeczą było... po
prostu przeżyć. Po wojnie zamiast na studia
artystyczne, trafiłem do krakowskiej Akade
mii Medycznej, potem pierwsze kroki na za
wodowej już drodze stawiałem w III Klinice
Chorób Wewnętrznych pod opieką prof. Ju
liana Aleksandrowicza. To był znakomity i
lekarz i pedagog, człowiek o niezwykle sze
rokim spojrzeniu na sprawy medycyny. On,
jako jeden z pierwszych u nas. zwracał uwa
gę na wpływ na zdrowie człowieka takich
czynników, jak np. pogoda, biometeorologio, czynniki psychiczne. Uwoiaf choroby za

D

RZECIĘTNEMU oby
watelowi naszego kra
ju w wieku 20—25
lat niewiele mówi to, że
blisko 800 tys. Polaków
legitymuje się już wyż
szym wykształceniem, a 4
miliony — wykształceniem
średnim ogólnokształcącym
lub technicznym i zawo
dowym. Ba, wielu z nich w
wielkościach
tych (zbyt
małych wobec ich marzeń)
upatruje
przyczynę na
szych dokuczliwych jeszcze
braków i opóźnień w sto
sunku do państw najbar
dziej rozwiniętych.. T mają
rację, nledouczenie i brak
kwalifikacji jest bowiem
największym 'wrogiem no
woczesności, postępu I do
brobytu.
,

P

Ust - rekordzista

Nadzieja dla pryszczatych

Z dumą np. mówimy, że
co trzeci robotnik przemy
słowy pracuje dziś w bran
żach, które nie istniały w
Polsce jeszcze dwadzieścia
lat temu, i z satysfakcją wy
kazujemy, że te nowe bran
że nowe stanowiska pracy
tworzył on sam. Równolegle
ze wzrostem świadomości i
zdobywaniem coraz wyż
szych kwalifikacji, uczył
się Polak coraz lepiej pra
cować, opanowywał coraz
doskonalszą technikę, zgłę
biał tajniki
zarządzania
zakładem pracy i — kra
jem. Jeszcze w 1958 roku
— według spisów kadro
wych — pracownicy ze
średnim
wykształceniem
zawodowym stanowili za
ledwie 6,9 proc., z pełnym
i niepełnym średnim wy
kształceniem ogólnym —
9,2 proc. i zasadniczym za
wodowym — 8,2 proc. ogółu
zatrudnionych. W
piętnaście lat później te sa
me dane wynosiły — 15,0
proc. — 7,7 proc. i 19,2
proc. Toteż wydaje się, że
nie sposób właściwie oce
nić jakiegokolwiek sukce
su 30-lecia PRL bez uw-,
zględnienia doniosłej roli,
jaką odegrała oświata.

zjawisko społeczne I do Ich zwalczania
wprzęgol nie tylko lekarzy, ale i ludzi in
nych specjalności. Jest to podejście właści
we — weźmy bowiem pod uwagę taką np.
sprawę, jak rehabilitacja zawałowców. Po
daję akurat ten przykład, gdyż chorobami
serca specjalnie się interesuję. U nas ta
rehabilitacja kończy się właściwie z chwilq
opuszczenia przez chorego kliniki, ciągle
bowiem pokutuje przekonanie, iż z choroba
mi winna walczyć jedynie służba zdrowia rzekłbym, Iż niemal że obarcza się nas od
powiedzialnością za sanitariaty... A przecież
np. opieka nad zawałowcami powinna być
sprawa społeczna, interesujqcq szeroki« krę
gl. Potrzebne sa kluby gimnastyczne dla pozawalowców, jakieś „ścieżki zdrowia", po
radnictwo w zakresie diety - sprawa, która
u nas wyglqda wręcz tragicznie.
- Dlaczego?
- Po prostu jako Polacy skłonni jesteśmy
do skrajności i w tym względzie. Optymiści
więc nie uznajq diety w ogóle i jedzq „co
podleci”, pesymiści z kolei stosują jó zbyt
radykalnie i po prostu... głodzą się.

- Skoro jesteśmy przy sprawach zawałów,
w czym upatruje pan główne ich przyczyny?
- Można mówić nawet o przyczynach
wzrostu tego rodzaju chorób. Otóż wyglqda
no to, !ź my - kardiolodzy, nie będziemy w
najbliższej przyszłości uskarżali się na brak
zajęcia. Przyczyny zaś samej choroby wy-

duńskie stocznie w wyni
ku
dewaluacji dolara.
Kontrakty z reguły podpi
sywane były bowiem w
dolarach i krach dolara
stocznie te odczuły bardzo
boleśnie. Wreszcie prze
my»} okrętowy ponosi po
średnio skutki trwającej
od roku inflacji, która od
bija się na płacach. Płace
stoczniowców wzrosły w
ub. t. « 18—19 proc. za
miast przewidywanych 18
proc.
Tak więc mimo obłoże
nia zamówieniami na naj
bliższe dwa lata. stocznie
duńskie spodziewają
się
pogorszenia sytuacji fi
nansowo-ekonomicznej.
NEPTUN

A przecież był czas, kie
dy kraj nasz posiadał za
ledwie 35—40 tys. osób z
wykształceniem wyższym i
100—120 tys. z wykształcę
niem średnim. Jednocześ
nie nie mieliśmy czym za
stąpić ani 7 621 zniszczo
nych przez okupanta szkół,
ani 95 proc. zniszczonych
księgozbiorów
bibliotek
szkolnych, ani 30 tys. nau
czycieli szkolnych i akade
mickich, którzy w wyniku
wojny i okupacji nie do
czekali wolności.
Ci, co pozostali przy ty
ciu, podjęli jednak trud
odbudowy kraju i eduka
cji narodu, realizację dzie
la, o którym marzyły ca
łe pokolenia Silaczek, Ju
dymów i Baryków. Tm

mieniłbym dwojakie. Pierwsza to trw. „oiomenty ryzyka”, do których zaliczyć można
takio sprawy, jak otyłość, nadciśnienie, cuk
rzyca, paleni# papierosów, napięcia nerwo
wa - tzw. stressy itp. Drugo - najważniej
sza, to powszechne odejście od przyrody,
zbyt „cywilizowany" tryb życia, ograniczenie
ruchu, przyjmowanie pokarmów w dawkach
nieproporcjonalnych do potrzeb i tym po
dobne nieprawidłowości naszego życia. Jest,
niestety, sporo prawdy w anegdotycznej od
powiedzi no pytanie, czy pies może zacho
rować na zawał: „Tak - jeżeli mu stworzyć
ludzkie warunki bytowania’’, Sq i inne para
doksy w tej materii: ostatnio np. medycy
no coraz częściej lansuje poglqd, iż tzw.

Mówiąc o przyszłoś«; kraju oglądamy się za
siebie, analizujemy przyczyny sukcesów i porażek,
wyciągamy wnioski. Bo też be* tła historii nie
można ani należycie ocenić dnia dzisiejszego, ani
zaplanować przyszłości. Robimy to wspólnie w od
niesieniu do kraju, środowiska, robi to każdy a
nas w odniesieniu do swej rodziny I do siebie
samego.
też zawdzięczamy, że szan
sa, jaką dla oświaty, dla
kraju i każdej rodziny poi
skiej stwarzał ustrój so
cjalistyczny — nie została
zmarnowana.
Świadczą o tym następu
jące dane. Tylko w latach

po ukończeniu szkoły pod
stawowej oraz 93 ty*, ab
solwentów liceów ogólno
kształcących i techników
zawodowych, z tego 63 tys.
w szkołach wyższych i bil
sko 30 tys. w zawodowych
szkołach policealnych.

Tadeusz Płóciński
1946—19TI szkolę podstawo
wą opuściło 11 milionów
dzieci, licea ogólnoksztatcą
ce — 1335 tys., szkoły za
wodowe — 4 556 tys., szko
ły dla pracujących — bli
sko 2 min 1 szkoły specjał
ne — prawie 2# tys. absol
wentów. Ogółem więc w
trzydziestoleciu PRL z moż
liwości zdobycia wiedzy,
podniesienia kwalifikacji 1
uczynienia
swego życia
pełniejszym, ciekawszym,
dostatniejszym skorzystały
miliony osób.
przecież dalsze 8 min
dzieci, młodzieży i
dorosłych aktualnie
zasiada w ławkach szkol
nych z czego w szkołach
podstawowych — blisko 5
min, w szkołach zawodo
wych — ponad 2 min i w
liceach ogólnokształcących
— 470 tys. uczniów. Na
podkreślenie zasługuje rów
nieź to, że w roku szkol
nym 1972/73 ponad 89 pro
cent absolwentów podjęło
dalszą naukę bezpośrednio

Dziś śmieszno moża alą
komuś wydać hasło o tym,
te nie matura, lec* chęć
szczera... Ale dla starszego
i średniego pokolenia Po
laków jest ono sygnałem
przywołującym obraz cza
sów, w których odegrało

A

Ukradli mu
nogę
Mieszkaniec Limy, 32-letnl
Jose Luis Quiroz przybył z po
mocą kolegi na komisariat, by
złożyć meldunek o... kradzieży
Jego sztucznej nogi! Protezę
skradziono mu podczas drzem
ki. Nieznani sprawcy rozpięli
mu spodnie, zdjęli protezę, za
pięli spodnie nie budząc ipląeego „zainteresowanego”.

Jak widać pomysłowość producentów mebli, poszukują
eych nowych form. Jest nieograniczona. Oto fotel „maatan*” wystawiony na międzynarodowych targach
me
blarskich w KolonU.
CAF-DPA

ŚmM) u sraaze
Bolqczld
mieszkańców
Nowego Portu
Dzielnic* Nowy Port
nie posiada salonu pral
niczego, najbliższy zaś
punkt mieści się w Brze
tnie w nowym osiedlu.
Zmuszeni więc jesteśmy
dostarczać bieliznę ał
do Brzeźna. Wiąże się to
s dwukrotnym jeżdże
niem: raz, ażeby ustalić
termin, drugi raz z bie
lizną. jest to bardzo uciążliwe, nie mówiąc o
tym, że terminy wyczekl
w&nla są bardzo długie,
gdyż sięgają niekiedy kil
ku tygodni. Nie wszyscy
mogą korzystać s tego

- Co pan dyrektor moi« powiodzioć o
swojej placówce?
- te jest to szpital zbyt mały Jak na po
trzeby kolejnictwa — rzekłbym nawet, nie
proporcjonalnie mały (stqd np. pacjenci
„cywilni" stanowią u nas zaledwie 2—5 proc.
chorych). Wypływa to m. in. z tego, iż w
większym niż inne szpitale stopniu spełnia
my rolę profilaktyczną — w odniesieniu da
chorób o charakterze, zawodowym, jak róż
nego rodzaju przewlekle niedyspozycje ukła
du oddechowego, choroba wrzodowa, wią
żąca się z nieregularnością posiłków, no
cną służbą itp. Niezwykle ważnym oddzia
łem w naszym szpitalu jest chirurgia — ze
względu na dużą urazowość wśród naszych

rodzaju usług. Większość
więc zmuszona jest prać
bieliznę w domu. Istnie
jący magiel przy ul. Woi
ności nie jest w stanie
obsłużyć wszystkich —
jost to „ciasny kąt” nie
przystosowany do tego
rodsaju usługi. Drugi
punkt przy uL Gronkie
wicza (gdzie mieści się
łaźnia)
zlikwidowano.
Prasowanie bielizny w
warunkach domowych
jest bardzo czasochłonne
i stąd nasze niezadowo
lenie.
Drugim
problemem
jest zamknięty ed czte
rech miesięcy sklep spo
żywczy (s powodu re
montu). Zmuszeni jesteś
my korzystać i jedyne
go w okolicy sklepu spo
iywczego, w którym dłu
gle kolejki psują nam
krew.
Nie rozumiemy teś
dlaczego zlikwidowano
sklep pasmanteryjny 1
zamknięto sklep rybnył
(nazwisko I adres
znane redakcji)

Dlaczego tylko w
Gdyni-Chyło ni.„
..Astnieje punkt, to
którym można napeł
niać turystyczne butle
gazem? Każdorazowy do
jazd do Chyloni jest
droższy od samego na
pełnienia butli gazem.
Jak mi wiadomo, w
innych miastach wy
mianą napełnionych ga
zem butli turystycznych
zajmują się stacje CPN.
(nazwisko I adres
znane redakcji)

Opóźnione dostawy

stressy niekonieczni« muszą sprzyjać za
wałom. W sumie chodzi bowiem nie tyle o
wystrzeganie się przykrości, co o sposób
reagowania no nie. Ludzie, którzy potrafią
tlę mniej martwić - żyją na ogól dłużej.
Chodzi o umiejętność doznawania małych
przykrości .! znoszenia leh_

Istotną rolę przy odbudo
wie, rozbudowie i porząd
kowaniu życia kraju. Kie
dy mieliśmy zaledwie 100
— 120 tys. pracowników
ae
średnim wykształce
niem „chęć szczera...” mu
siała często wystarczyć za
kwalifikacje, a siia mięśni
zą nowoczesną technikę,
nowoczesne maszyny.
Przypominając dziś to
hasło — sprawcę wielu
naszych sukcesów, choć
także i wielu pomyłek,
chciałoby się, by niejeden
młody człowiek, który ma
dziś ambicję pracowania
tylko głową, zrozumiał, że
kiedyś musiano pracować
rękami odgruzowując zni
szczony
kraj,
budując
pierwsze fabryki, pierw
sze szkoły — po to, by
dziś co czwarty Polak
mógł się uczyć, co czter
dziesty pierwszy posiadać
wykształcenie wyższe i eo
dziesiąty — wykształcenie
średnie.

pacjentów. Przy czym urazy „kolejowe" są
z reguły znacznie groźniejsze od np. samo
chodowych...

- Czy gips, w którym pan doktor aktual
nie chodzi, to wynik pasji motoryzacyjnej?
- Ni« - zwykłej ślizgawicy na chodniku.«

Rozmawiał: A L

My, mieszkańcy So
bieszowa, od pewnego
czasu zmuszeni Jesteś
my oczekiwać na dosta
wę mleka. I tak 23 ub.
m. mleko dostarczono do
sklepu o godz. 12, nato
miast 26 ub. m. o godz.
11 mleka jeszcze nie by
ło. Uważamy, że mleko
powinno być dostarczo
ne przed otwarciem skle
pn. Wyczekiwanie na
dostawę nie należy do
przyjemności, o!« mó

wiąc już o tym, że mle
ko potrzebne jest dla
niemowląt i dzieci na
śniadanie przed pójśoiem do szkoły.
Liczymy na szybką
oprawę w dostawie.
W. Wojtkiewicz
Sobieszewo

Czekamy
—od szeregu lat na
ułożenie chodnika z le
wej strony ul. Świer
czewskiego w Sopocie,
a także na wykonanie
chociażby podmurówki
do parkanu.
Swego czasu deklaro
waliśmy społeczną po
moc Administracji Do
mów Mieszkalnych, nie
stety bez rezultatu. Przy
kro nam patrzeć jak wy
gląda zakończenie, tej
skądinąd niebrzydkiej
ulicy.
Mieszkańcy
•

•

•

Przy ul. Elbląskiej
4S/50 w Gdańsku zapa
dło się pobocze jezdni ł
przy opadach deszczu
powstają kałuże, przez
które przejeżdżają sa
mochody,
opryskując
przechodniów.
5 podpisów

Zgubiono-znaleziono
Ob. Z. Rek zam. Sopot,
ul. Słowackiego 28 m. t
znalazł 28 ub. m. obrączkę.

Eüfljtmwtänabpty
„JUŻ DWA LATA”
Dyrektor Miejskiego
Zarządu Budynków Mie
szkalnych w Gdyni wy
jaśnia, że remont moder
nlzacyjny budynku przy
ul. Śląskiej 51 b m. III
zostanie zakończony w
I kwartale br.
„TONIEMY
W ŚMIECIACH”
Z-ca dyrektora MPO
w Gdańsku powiadomił
nas, że przeprowadzoną
dwukrotnie w dniach 19
i 21. II. br. kontrola nie
potwierdziła faktu, że
w pojemnikach spalane
były nieczystości. Wy
wóz śmieci z pi. Komo
rowskiego w Gd.-Wrzeszczu odbywa się regu
larnie S razy w tygod
niu.

4
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Przed „Operacją
Żagiel-74'
Rasen jachtowy w GdyM imienia wystrój. Pow
stają nowe siedziby klu
bów, znikają szpetne ba
roki. Na ich miejscu pow
staje nowy pawilon dla
jacht-Klubu „Gryf”.
Na zdjęciu: mistrz Ro
man Piasecki oraz ucz
niowie szkoły zawodowej
Jerzy Łuka siak, Stanisław
Skrzypek i Wiesław Chorażewicz przy budowie
nowego pawilonu.
Fot. W. N1EŻYWIŃSK!

Bezsenna
noc
1 Ekipa pracowników Miej
i skiego
Przedsiębiorstwa
Wod.-Kan. bez przerwy
pracowała od czwartkowe
go południa (także w no, ey) do popołudnia w pią
tek, usuwając z trudem
zlokalizowaną awarię prze
wodu wodociągowego na
ul. Korzennej w Gdańsku
(obok „Orbisu”). Trzeba
było przez wiele god2in
wypompowywać wodę ze
studzienki kablowej, a
także wymienić część prze
wodu wodociągowego. Awaria była tak poważna,
że zachodziła obawa, iż
trzeba będzie wyłączyć w
okolicy wodę, światło itp.
To właśnie te prace prze
szkodziły w śnie mieszkań
com ulic Gnilnej, Rajskiej
ł Heweliusza, a także goś
ciom hotelowym.
H.

ptym

warto I
wiedzieć

• W gdyńskim klubie MPiK
dziś o godz. 17.30 spotkanie *
red. Jerzym Gebertem, Te
matem spotkania beda »»Ref
leksie olimpijskie”.
• T dniem 1 marca Woj.
Zarząd Kin przejął od Zw
Zaw„ Marynarzy i Portowców
kino ..1 Maja” w Nowym
Forcie.
• W „Żaku** dzil o fod*
*#,30 „Disco-Show”.
• Jak nas informuje RKS
„Stoczniowiec” — w marcu
ogólnodostępne
ślizgawki
Olivii będą się odbywały we
środy, piątki i niedziele
aodz. 20.30—22 oraz w niedzie
1* w sod z. 10.30 —1 12 (dla
dzieci).
• Rada Seniorów NOT za
prasza dziś na godz. 17 do
WDKi na dyskusję towarzyską
pt. /Wspomnienia z iyciar

„Kabaret
u pani Zyty"
wystąpi w poniedziałek
godz. 20.15 z nowym progra
mem w kawiarni „Śródmiej
ska”. Wykonowcami bedg
Bogusława Czosnowska, Ma
ria Wit, Teresa Lassota. Sta
nisław Michalski, Tadeusz Ro
siński i Stefan Rudka.

Punktualność
na cenzurowanym

31rt517
Wczoraj
po
raz ostatni
przyjmowaliśmy uwagi czy
telników na temat komunika
cji.
Od
poniedziałku
prosimy o spostrzeżenia na
temat
porządku.
Kwiecień
jest miesiącem czystości. Lecz
tegoroczna aura sprzyja także
wcześniejszym
porządkom
wiosennym. Stąd nasza pro.
pozycja. Cbodzi nam o to, by
czystością lśniły nie tylko wi
tryny okienne na Drodze Kró
lewskiej i innych szlakach
turystycznych
Gdańska
—
lecz w całym mieście, by znik
nęły śmieci 1 gruz (po remon
tacb), połamane i obszarpane
ławki...
Dzisiaj natomiast postaramy
się odpowiedzieć na niektóre
pytania dotyczące komunika
cji 1 przekazać wyjaśnienia
dyrekcji WPKGG.
I Mieszkankę Stogów do
jeżdżającą autobusem „111”
do Stoczni „Wisła" informuje
my, że częstotliwość kursowa
nia na tej linii sięga 13 minut.
Dla 3 minut, o których wspo
minała, trudno zmieniać cały
rozkład Jazdy.
• Licznym czytelnikom za
pytującym o możliwość naby
cia biletów miesięcznych ua
okaziciela o nieograniczonej
liczbie przejazdów wyjaśnia
my, że: można je nabyć we
wszystkich punktach sprzedaży
WPKGG. Kosztują one: auto
busowe — 65 *1, trolejbusowe
i tramwajowe po 50 zł (bilety
miesięczne,
pracownicze 52przejazdowe kosztują 35 i po
25 zł).
• Jedna z mieszkanek Pły
ty Redłowskiej pyta, czy nie
dałoby się uruchomić autobu
su nocnego do śródmieścia
Gdyni? W ciągu dnia kursują
tu autobusy linii 133 i 134, ale
tylko do godz 22,15.
Jak nas poinformował dyrek
tor do spraw ekonomicznych
WPKGG inż. MEDARD SZA
LEWSKI, w br. nie ma takich
możliwości nie tylko ze wzglę
du na szczupłość taboru, lecz
przede wszystkim z braku
kadr. Na razie więc sytuacja
pozostanie óez zmian,
0 Pracownicy oksywskich
zakładów żalą się, że mają
trudności z dojazdami da, pra
cy w niedzielę. Kursują taro
autobusy linii 104 i 150, ale w
niedziele: „104” zaczynają jeź
dzić dopiero o godz. 11, a
„150” kursują bardzo rzadko i
są tak przepełnione, że dojazd
nimi jest w zasadzie niemożli
wy.
Inż. Szalewski obiecał, te
dyrekcja przeanalizuje i prze
dyskutuje tę kwestię z zakla
darni pracującymi „non-stop”
1 postara się dostosować kur
sowanie autobusów do aktu.
ainych potrzeb.
0 Każdy czytelnik, telefonu
jący do nas w sprawie niere
gularnego kursowania autobu
su linii 101 ma inne na ten to
mat zdanie i własną koncep
cję ulepszenia sytuacji. Jedna
z osób proponowała nawet, bv
np. „101” kursowały co godzi
nę, ale żeby tych godzin prze
strzegały.
T badań WPKGG wynika, że
tylko niepełne 10 proc. auto
busów tej linii Jeździ niezgod
nie z rozkładem jazdy. Nie
ma więc powodu do ogranicza
nia częstotliwości autobusów.
Ale z powodu zbyt wyeksplo
atowanego taboru często zda
rza się taż, że któryś z pojaz
dów „wysiądzie”. Zanim ktoś

zatelefonuje do bazy, gdzie
nie zawsze jest rezerwowy
wóz, zanim autobus z bazy
dojedzie do Gdańska, mija
czas...
podczas którego na
przystankach pasażerowie cze
kają Pól godziny i dłużej
0 Czytelnik z Oksywia Doi
nego twierdzi, że ua autobusy
linii 150 i 104 w godzinach
19,40—20,00 musi czekać (a do
jeżdża już kilkanaście lat) co
najmniej 25—30 minut. A od
dłuższego czasu na „150” każ
dej niedzieli od godz. 20 cze
ka... godzinę.
WPKGG przyrzeka wzmóc
kontrole i zbadać przyczynę
takiej sytuacji.
0 Jeden z mieszkańców Gdy
ni,
zdenerwowany „chodzę,
niem trolejbusów stadami
zanotował kolejno w ciągu
dni takie fakty. Otóż 28 ub.m.
w godz. 11,15—11,17 na plac
Kaszubski zjechało na raz sie
dem trolejbusów: cztery linii
25 i trzy — „22”; 27 ub. m. cze
kając na przystanku przy ul,
Warszawskiej
stwierdził, że
ok. godz. 20,15 jeden za dru
gim jechały tu trzy trolejbu
sy Unii 25 i jeden linii 30; 23
ub. m. o godz. 16,15 stojąc na
przystanku przy Wzgórzu No
wotki stwierdził, że jechały
tu „sznurkiem” 2 trolejbusy
linii 25 i jeden — 22. Oczywiś
cie za każdym razem pierwsze
wozy były „nabite” pasażera
mi, następne nieco luźniejsze
inne — w ogóle puste.
Jak nam wyjaśnia WPKGG,
trolejbusy kursują — i to
dość często, bo co kilka mi
nut — tylko do Chyloni, Sopo
tu i Kacka. Najwięcej osób
wsiada na przystankach od
dworca PKP przy ul. Czerw«
nych Kosynierów do ul. Mor
sklej — szczególnie w godzi
nach szczytu. A że tu liczy
się każda minuta, bo wszyscy
chcieliby jechać pierwszym
czas płynie i... w rezultacie
na przystankach zbiegają się
po 2—3 trolejbusy. Drugim po
wrodem „chodzenia stadami”
stała się wąska ul. Śląska. W
wyniku takiej sytuacji na plac
Kaszubski zjeżdżają na raz tro
lejbusy z różnych stron.

estradowe

Gdańsk.
Gdańsk.
Opera,
Opera,
Rigotetto,
Higoletto,
g. g.
19. .Wybrzeże”, Odbudowa Bię
domierza, g. 19.
SOl'OT, Kameralny, Śluby
panieńskie, g. 19.
WRZESZCZ. Miniatura. Bo u
Macura taka dusza. g. 18.
PUCK,
Dramatyczny, Don
Carlos, g. 19.

cyzji dla rosnących w po
bliżu drzew muszą okazać
sie fatalne. Toteż we wnio
skach końcowych narady
znalazł sie punkt mówiący,
że w razie konieczności
skorzystania z podobnej
metody na przyszłość, na
leży niezwłocznie zasięgnąć
opinii konserwatora przy
rody oraz władz komunal
nych miasta.
Następny wniosek doty
czy absolutnego wycofania
sie ekip z tych terenów, na
których ani teraz ani w
przvszłości nie przewiduje
dziej
słone
mandaty.
Zda
Sytuacja, jak to podkreś
sie żadnych inwestycji. Oko
niem
prokuratury
są
to
ied
lił na zorganiz.owan.ym w
ło 200 hektarów lasu pozo
związku z tym specjalnym nak kary zbyt niskie, na stanie w tym rejonie, nie
spotkaniu zastępca woje to ażeby były skuteczne: dopuszczalne sa wiec jakie
wody Florian Hadziwitło- Ponadto sprawą ważniej kol wiek działania, zagraża
wicz, wymaga, niezwłoczne sza od walki ze skutkami iace drzewostanowi. Ale — |
go uzdrowienia. Zwłaszcza, nielegalnego wydobywania iak przypomniał zastępca!
że na terenie gdańskiego bursztynu, byłoby zapobie
zaś prezydenta m. Gdańska Ka
Klondike” nie przestali też ganie mu. W tym
działać tak zwani
dzicy względzie ogromnie istotna zimierz Rynkowski — całe
eksploatatorzy, do których jest taka organizacja pracy ■połacie nadmorskiego lasu.
worków trafiaja jeszcze przez prowadzące wydoby w związku z budowa rafi
niemałe
ilości
cennego cie przedsiębiorstwo, aby nerii itp:. skazane sa oa
kruszcu. Przykłady leśnego nie stwarzać pola do popi
wandalizmu są nierzadko su jednostkom działającym zagładę. I te połacie powin
ny stać sie terenem poszu
dziełem owych przypadko pokatnie.
Biorący udział w nara kiwań ekip bursztyniarwych, działających wbrew
prawu wydobywców. Bur dzie u wojewody Radziwi skich przedsiębiorstwa —
sztyn, jako minerał stano łowicza dyrektor Przedsię
wi mienie ogólnonarodo biorstwa Geologiczno-Ba- jedynego prawnego wydowe, a wiec podlega ochro dawczego Mieczysław Piąt bvwcy cennego kruszcu.
nie prawnej. I nie można kowski. jako wytłumacze
Dalej w ustaleniach wczo
powiedzieć, żeby gdańskie nie owych odbiegających rajszej narady mówi sie o
organa ścigania lekceważy od przepisów metod wydo
ły tę sprawę. Obecny na bywania bursztvnu. podał potrzebie eksploatacji bur
spotkaniu z-ca prokuratora brak odpowiednich w tej sztynu sektorami. Dopiero
wojewódzkiego
Tadeusz mierze doświadczeń ekip. po zakończeniu robót w je
Kwaśniewski podał, że w Podjęto sie roboty pionier dnym (i rekultywowaniu
roku ubiegłym na terenach skiej. Konano tam, gdzie
bursztynonośmych funkcjo bursztyn pojawił sie. a po działki) bedzie można — anariusze MO zarekwirowa ławiał sie on z regułv nie le za wiedza i zgoda władz
li 32 stare motopompy, sta tam. gdzie tego oczekiwa — przenosić sprzęt do na
nowiace własność osób pry no. Stad, np. w dwóch stępnego sektora. Sprawą
watnych. Wiele z nich po przypadkach do wypłukiwa niezmiernej wagi jest też
stawiono przed kolegium nia kruszcu użyto wody z
karno-orzekaiacym, wiele zatoki, ho w npbliżu innej należyte zabezpieczenie wy
zapłaciło .mniej lub bar ■ nie było.. Skutki takiej de- dobytego kruszcu, z czym
nie jest dobrze. To zaś wy
maga wyrobienia silnej dy
scypliny u członków ekip
Od ręki
oraz’ wzmożenia kontroli —
także ze strony dyrekcji
przedsiębiorstwa.
Na zakończenie narady wi
cewojewoda Radziwiłowicz
Pewna gdyńska rodzina, się z pracy szeregu osób, wyraził nadzieje, że nie zäj
żeby dać dowód swojej no i niepotrzebnej fatydze dzie już wiecej potrzeba
prawomyślności, zjawiła sie pacjentów.
powracania do, tego tema
wczoraj w komplecie w lo
A
swoja
droga
wielka
tu.
W kontekście krytyki
kalu przychodni zdrowia
że we wspomnia oczywiście.
przy ul. 22 Lipca na mało szkoda,
obrazkowe prześwietlenie. nym pisemku — powiado
Taka nadzieje żywi też
nie ma słowa na
0 potrzebie takiego stawie mieniu
wet a konsekwencjach nie nasza redakcja.

WPKGG obiecuje uczulić siu
ibę ruchu na te mankamenty.
Od poniedziałku czekamy
godz. 10—12 na telefony
sprawach porządku w mieście,

Zmiana numerów
telefonów
w Sztumie
t marca zostanie urucho
miona w Sztumie nowa au
tomatyczna centrala teleto
nlczni o większej pojemno
ścl W dniu tym o godzi
nie 13.00 niektóre numery
telefonów zostaną zmienio
ne na numery podane
z
gwiazdka w spisie telefo
nów woj. gdańskiego
na
1973/74. Jednocześnie zosta
na zmienione numery kie
runkowe dla ruchu auto
matycznego ze Sztumu do
central w powiecie sztum
skim oraz do Elbląga, Kwi
dzyna i Malborka.
Nowe
numery kierunkowe poda
ne sa również * gwiazdka
w spisie telefonów.

Przestrogi i przeszkody

nia sie, z określeniem dnia
1 godziny, rodzina ta po dotrzymania umowy przez
(ad)
wiadomiona została pisem drugą stronę.
kiem, które — obok tychże
faktów — zawierało jeszcze
szereg ostro sformułowa
nych przestróg. Na wypa
dek gdyby adresaci na prze
świetlenie sie nie zjawili...
Ale zjawili się. Niestety
— prześwietlenia nie doko
nano,
ponieważ aparat
stoi teraz zepsuty. Zepsuł
się, jak wyjaśniono, już po
rozesłaniu mieszkańcom pi
semnych powiadomień.
Ale czy to wyjaśnienie
wystarcza? Można przecież
było akcję odwołać — cho
ciażby za pośrednictwem
prasy. Zapobiegłoby to
nieootrzebnemu zwalnianiu

nowi jeden z głównych oo*
wodów jej sukcesów estrado
wych. 3 marca artystka wy
stąpi jeszcze z recitalem w
klubie SPAM w Gdańsku, po
czym wyjedzie na koncerty do
Hiszpanii.
Występ popularnej gdań
skiej wiolonczelistki, Bożeny
Zaborowskiej-Guzowskiej któ
ra. przez kilka lat zasiadała
przy pulpicie koncertmistrzów
skim orkiestry symfonicznej
POiFB, zbiegł się w czasie z
koncertami w Polsce dyrygen
ta gruzińskiego DŻANSUGA
KACHIDZE. Dyrygent ten spra
wuje obecnie funkcję dyrek
tora i kierownika artystyczne
go filharmonii w Tbilisi i zna
ny jest już dobrze polskiej
‘publiczności. Swoimi wystę
pami z czołowymi polskimi or
kiestrami, a także przy pulpi
cie operowym łódzkiego Te
atru Wielkiego, w którym pra

W. WRZEŚNIEWSKA

Listy przydziału
mieszkań
Lista przydziału mieszkań,
będących w dyspozycji Urzędu
Miejskiego w Gdańsku, została
wywieszona na okres do 15
marca 1974 r. do publicznej
wiadomości w Wydziale Spraw
Lokalowych Urzędu Miejskiego
w Gdańsku, ul. Świerczewskie
go 8/12. W terminie do 2fl mar
ca br. można wnosić ewentu
alne uwagi i odwołania od wy
wieszonej listy przydziałów,
które zostaną rozpatrzone w
terminie do 31 marca br. przez
prezydenta miasta Gdańska.
Począwszy od 1 kwietnia
1974 r. po rozpatrzeniu odwo
łań, lista zostanie wywieszona
na okres jednego miesiąca do
publicznej wiadomości w
statecznej już formie.

Imprezy
WAIA w Sopocie zapra
sza na program estradowy
pt. „-Tam, gdzie Wisła pły
nie”. W programie
tym,
przygotowanym na 30-lecie
PRL, wystąpią znani pio
senkarze i aktorzy, m. in.
R. Rolska, A, Godlewska,
E. Wiśniewska, M. Dmo
chowski, M. Kalenik. Spek
takle odbędą się w dniach
3 bm. o godz. II i 30 oraz
i bm. o godz. 11.30 ł 30.30
w sali teatru „wybrzeże".
Nieliczne pozostałe bilety
do nabycia w „Orbisie"
oraz w kasie Teatru.
.
*
•
gacek Lech i Grupa „No
wy”
oraz zespól „Dyli
żans” wystąpią tylko je
den raz w Gdyni w sali
Zakładowego Domu Kultu
ry przy ul. Polskiej — 3
bm. o godz. 30. Bilety do
nabycia w MOSTiW w
Gdyni (ul. Dworcowa» oraz
na 2 godziny przed spekta
klem w ZDK.

I

Kiedy zapadło decyzja o powierzeniu wydobycia burszty
nu Przedsiębiorstwu Geologiczno-Badawczemu Przemysłu
Kruszyw i Surowców Mineralnych w Gdańsku - wszyscy
(może z pewna poprawka) wierzyli, że problem został ostatecznie rozwiązany. Kto, jak nie przedsiębiorstwo pań
stwowe, potrafi i zechce zadbać lepiej o to, by wszystko
odbywało się w należytym porzqdku, zgodnie z interesami
miasta. Tymczasem ustalony w tej sprawie program, opra
cowany zresztą przez tó przedsiębiorstwo wydobywcze oraz
Wydział Gospodarki Przestrzennej MRN w Gdańsku w ciqgu paru ostatnich miesięcy okazał się dokumentem fikcyj
nym. Stwierdzone w czasie wielu kontroli ze strony władz
miejskich, porządkowych i służby leśnej zarzuty, to: nisz
czenie naturalnego środowiska w rejonie wydobycia i co
najmniej niewłaściwe zabezpieczenie w wielkim trudzie
zdobytego kruszcu.

Koncerty gdańskich solistów
Niewielu jest w Gdańsku
planistów, których ambicje i
możliwości repertuarowe da
łyby się porównać z tymi, ja
kie każdym swym występem
demonstruje ELŻBIETA ZAJĄ
CÓWNA. Recital młodej arty
stki no koncercie SPAM w
Palocu Opatów, zawierał w
programie dzieła, których ty
tuły mówiq same za siebie:
„Funerailes" Liszta, „Serena
da Don Juana" K. Sżymanawskiego, „Scarbo" Rayela,
czy „Fadango przy świe
cach" Granadosa. Wykona
nie tych I Innych, nie wymię
nionyćh tu utworów było do
wodem stale rozwijajqcego
się kunsztu tej wybitnie uta
lentowanej pianistki. Artystka
panowała w całej pełni nad
areytrudnq fakturq granych
utworów. Jedna z cech gry
Elżbiety Zającówny jest jej
dużo indywidualność i to sta

W

eował w latach 1965-68, zdo
był zasłużone uznanie ! reno
mę.
Występując obecnie po raz
pierwszy z orkiestra naszej
filharmonii, Kachidze potwier
dził iż istotnie dysponuje dy
rygenckim kunsztem. Nieczę
sto zdarza się naszej orkie
strze uzyskać podczas koncer
tów taki poziom wykonawczy,
jaki osiągnięty został w Toc
cacie Szabelskiego i IV Sym
fonii Czajkowskiego, a także
w .akompaniamencie do I
Koncertu
Wiolonczelowego
Szostakowicza.
Koncert Szostakowicza w in
terpretacji Bożeny Zaborow
skiej-Guzowskiej był pokazem
możliwości, jakie kompozycja
ta daje uwrażliwionemu na
współczesne środki warsztato
we artyście. Utwór ten, skom
ponowany dia światowej sła
wy wiolonczelisty rosyjskiego

DZIENNIK BAŁTYCKI”, Gdańsk Targ Drzewny 3-11 Skrytka pocztowa
»1-20-SS, hala masiyn 31-M-Sl. inne działy łączy centrala Redakcja nocna
Dłuż, 32(29 teł. 31-80-84 w godz. 8—20. Gdyn.a, 10 Lutego, t-1. .1 IS IS.
_ ,«vretarz -edakcjł. Cz Stankiewicz ■ Dyrekcja 1 sekretariat wydawnictwa
Książką — Ruch” w całym kraju
Przedsiębiorstwa Upowszechniania Prasy 1 Książki RSW „Prasa

K. Tarnowsko „U Wydawcy"
„Jestem tłumaczem bardzo kochającym swoja pracę i bar
dzo z niej dumnym” powiedziała K. Tarnowska w klubie
Wydawnictwa Morskiego na kolejnym spotkaniu z cyklu
„Tłumacze o literaturze”, zorganizowanym przez Wojewódz
ka i Miejska Bibliotekę Publiczna w Gdańsku oraz naszą
redakcje. Krystyna Tarnowska interesująco przekazała słu
chaczom gdańskim swoje spotrzeżenia o teorii tłumaczenia,
a także trudnościach przekładów dziel twórców nowożytne:
powieści światowej m. in. Defoe, Richardsona, Fieldinga oraz
szczególnie jej bliskiego ze względu na przetłumaczenie
„Tristrama Shandy” Lawrence Sterne» — nowatora te/hniki powieściowej.
Spotkania na temat literatury powszechnej „tl Wydawcy”
stały się wydarzeniem w życiu kulturalnym Gdańska.
Następne z cyklu spotkanie — z Anną Trzeciakowska
odbędzie sie 13 marca o godz. 18. ^ ^ M1(KIEw,ri

Mścisława Roztropowicza, do
słownie najeżony jest pro
blemami artystycznymi i trud
nościami technicznymi. Tym
efektowniej wypadła gra Za
borowskiej, która Z pełnym
wyczuciem specyfiki stylu utworu kreowała sugestywnie
każdq frazę utworu i realizo
wała każdy zamysł interpreta
cyjny w sposób budzqcy saty
sfakcję. Orkiestra, prowadzo
na subtelna ręka Kachidze,
współdziałała z solistka
w

miizea I
W Gdańsku Narodową
ę,
9—14; Morskie. «. 10—16; Hi
storii Miasta Gdańska, g. 12—
18; Archeologiczne ß 10—15;
Pałac Ooatów w Oliwie.
g
9—13
W Gdvnl Marynarki Wo.len*
nei e 10—17: Oceanograficz
ne 1 Akwarium Morskie. £
U—18
W Helu
Rybołówstwa, *.
10—17
W Malborku Zamkowe. 8
9-15
W Kwidzynie Zamkowe, fi9—15
Stutthof.
W Sztutowie
8—15
Kaszubski
Wdzydzach
We
Park Etnograficzny 10—17.
Pucku
—15
Elblągu
12—16.

V:

•lilii

Etnograficzne
muzeum czynne

I Kina I

PROGRAM III

Radio
SOBOTA - I marca
PROGRAM LOKALNY
12.05 — Koncert
Życzeń,
116.15 — Sportowe rozmaitości,
116.35 — Karuzela przebojów.
117.00 — Przegląd aktualności
»Wybrzeża, 17.15 — Komentarz
I aktualny
17.25 - Czwarta
I Zmiana — audycja rozrywko1 wa, 18.05 ~ Koncert życzeń.
PROGRAM I
8.10 — Melodie siedmiu sto
lic. 8.35 — Kielecki koncert
rozrywkowy, 9.05 — Turniej
organistów — Leon Barry,
9.30 —■ Moskwa z melodią i
piosenką, 9.45 — Śpiewa Da
niel. 10.08 — Poznajemy na
sze pieśni i tańce ludowe.
10.30 — .,Sława i ohwała” —
ode. 24 powieści Jarosława
Iwaszkiewicza, 10.40 — „Hagaw”
kontra
„Retupera”,
11.08 — Z lubelskiej fonoteki,
11.18 — Nie tylko dla kierow
ców, 11.25 — Co słychać w
świecie, 11.30 — Nasi ulubień
cy, 12.25 —■ Melodie z kraju
kwitnącej wiśni. 12.40 — Kon
cert życzeń, 13.00 — Kujaw
skie i pałuckie nutki, 13.15 —
Rolniczy kwadrans, 13.30 -*
Dyskoteka
Polskiego
Radia
!.,Czerwone Gitary”, 14.00 —
Ze świata nauki i techniki,
14 05 — Muzyka rozrywkowa.
14 30 — Soort to zdrowie. 14.35
— Rosyjska zim« w piosence.
15.05 — Listy z Polski. 15.10 —
Muzyka i poezja. 16 10 — Z
nolskiei fonoteki. 16.35 — Wę
drów ki muzyczne oo kraju.
17 00 — Radiokurier — maga
zyn. 18.00 — Muzyka i aktu
alności. 18.25 — Radiowa kro
nika muzyczna. 19.15 — Gwiaz
dy polskich estrad. 19.45 -•
Kupić nie kupić posłuchać
warto. 20.00 — Podwieczorek
przy mikrofonie. 21.30 — Kro
nika soortowa i komunikat
totalizatora sportowego, 2143
— Recital wieczoru — Tom
Jones. 22.15 — Sobotnia re
wia taneczna. 0.05 — Kalen
darz Kultury Polskiej. 0.10 —
2.55 —‘ Program nocny.
PROGRAM TI
Gririz.
nowski

—

22.15 — 24 godziny — kolor,
22.25 — „Na fali melodii” —
występ radzieckich zespołów
estradowych
23.10 — Program na niedzielę-

8,00
—
Ekspresem przez
świat. 8.05 — Mój magnetofon
— aud Andrzeja Zarębskiego,
8.30 — Program dnia. 8.35 —
Piosenki - pastisze.'
9.00 —
..Niepokonane’’ — ode. 19 po
wieści
Williama
Faulknera,
9.10 — Z serii ..Polski Jazz”
— Jazz Carriers. 9.30 — Nasz
rok 74, 9.45 — Interradio —
magazyn muzyczny
10.15 —
Heinrich Wilhelm Ernst — VI
Etiuda
10.30 - Ekspresem
przez świat. 10 35 — Dzień jak
co dzień. 1145 - ..Romans ty
siąclecia’’ — ode. 16 powieści
Joanny Chmielewskiej
12.05
— Południowe wydanie ma
gazynu Z kraju i ze świata,
12.20 — .,Co warte słońce’’ —
gra i śpiewa Hubert Szymczvńsk? z grupa Tramp 12.25
— Za kierownica, 13 00 — Na.
szczecińskiej antenie 15.00 -Eksnresem orzez świat. 15.05
— Program dnia. 15.10 — Rocz
niki Dolskie i piosenki. 15.30
— „Dobre wsoomnienie — to
szczęście” — reportaż Barba
ry Wachowicz
15.45 — Na
polska nutę - zespół Novi.
16.00 — Svlwetka muzyka —
Elton John — opr Wojciech
Mann 16.30 - Na polska nutę
— Jan Ptaszyn - Wróblewski.
16.45 — Nasz rok 74. 17.00 —
Ekspresem przez świat
17.05
— .Niepokonane” — ode. 20
powieści Williama Faulknera,
17.15 — Mói magnetofon —
aud Romana Waschko. 17.40
— Pół żartem, pół serio —
aud. reklamowa. 17.50 — Kon
cert w Rio. 18.20 - .Fara” —
gra.ja Jan Fryderyk Dobro
wolski
i Jacek Bednarek,
18.30 - Polityka dla wszyst
kich. 18.45 — Johann Gottlieb
Graum — Sonata — trio Fdur na flet prosty
skrzypce
{ continuo. 19.00 - Ekspresem
przez świat 19.05 — Pocztów
ka dźwiękowa z Paryża. 19 20
— Książką tygodnia. 19 35 —
Muzyczna noczta UKF. 20.00
— Korowód taneczny 21 20 —
Fotoplastykon - aud 21.30 —
Nagranie jednego wieczoru
.Noc w Tunezii”. 71 Sn — Onera tygodnia
— Giuseppe
Verdi — ..Aida” 22 00 —
ty dnia. 22 08 - Gwiazda sied
min wieczorów — Mira Kubasińska 22.15 — Co wieczór
powieść w wydaniu dźwięko
wym — .Emancypantki” Bo
lesława Prusa — ode. 12 22.45
— Księżycowe piosenki. 23.00
— Wiersze poetów włoskich.
23.05 — Wieczorne spotkanie
z Ta1 Mahalem. 23 45 - Pro
gram na niedziele 23.50 — Na
dobranoc gra zespół Hagaw.

GDANSK Leningrad. Fran
cuski łącznik USA od 16 !..
g. 17.30; Czwarta nani An
derson hiszp.. od 16 L. g10, 12.30, 15, 20; Dekada stra: chu, fr., godz. 22. Kameral
ne, W pustyni i w puszczy.
I i II cz. poi. od 7 i., fi.
15.15 18.45. Kosmos. Bułeczka,
poi. od 6 1. g. 16; Na niebie i na ziemi poi... od 11
!., g. 18 20. Drukarz, Kot w
£ 17;
butach
tao od 1 t
g 19.
Poślizg
ool od 16 1
Gedania. Spacer W wiosennvm deszczu USA od 16 h.
g. 16, 18, 20. Piast, Droga do Sa
liny fr. od 18 U. g. 16.30
19
Przyjaźń* Sprytny Piotr
bułg.. od 9 1. g. 15.45: Gang
sterski walc fr.
od 16 1„
g
17 45. 20 Watra — Dom
Harcerza, niecz. Żak - Stu
dyjne Rzym. wł. od 18 L. g
15.45. 18.
NOWY PORT. 1 Maja, Tyl
ko wtedy gdy sie śmieje,
ans. od l. 14 g. 16 18 20.
WRZESZCZ. Znicz. Znako
mity oiatek. ang. od 16 1..
godzina
15.30,
17.45,
20.00
Bajka,
Pippi
w
kraju
| Taka-Tuka
szwedzki
od
7 1. g i? 30 15: Drzwi w mu
rze ool. od IR U. g 10 17.30
20.
Tramwajarz,
Winnetou
wśród sepów. iug.. od 11 I.. R16: Zazdrość i medycyna ool.
od 16 1. g, 18. 20. Zawisza. W
kręgu zła fr.. od 18 U, g.
15.30. 18 20.30.
OLIWA. Delfin Nieszczęścia
Alfreda, fr. od 14 L, g. '6
18. 20.
SOPOT, Bałtyk. Znakomity
piątek, ang., od 16 1.. 2 18
18. 20. Polonia. Ciemna rze
ka. nol. od 14 4. g 16 18 20.
Węgorz za 300 milionów, wł.,
g. 22.
GDYNIA, Warszawa. El Do
rado USA od 14 1. S. 10
12.30. 15, 17.30, 20. Doktor Po
palił, fr., g. 22.15. Goplana.
Królewna w oślei skórze fr-.
ad 18 1., g. 10, 15.30; Koman
dosi wł., od 16 1., g- 12.30,
17.45, 20. Atlantic — Studyjne,
Rył sobie glina fr.. od 14 1..
g. 15.30; Prawo gwałtu. USA.
od 16 1. g. 17.45 20.
ORŁOWO,
Neptun.
LeSnv
patrol radź., od 9 1.» g. 15;
Nie zestarzejemy się razem
fr., od 16 1.» «- 17 19CHYLONIA. Promień, Hel
ga NRF od 14 1. g. li 13.15
15.30; Śledztwo skończone oro
szę zapomnieć wł.. od 18 !•»
g. 17,45 20.
OBŁU2E, Marynarz, niecz,.
RUMIA,
Aurora,
Godzlria
szczytu, ool. od 16 1.. fi. 16.
18. 20.
SWIBNO.
Barka«,
Wielka
włóczęga, fr., od U t.. £• 1618.30.
MAŁY KACK. Jagienka, nie
czynne.

normach określonych przez l
partyturę. Naddatkiem pro-[
gramowym podczas obu wie I
czorów symfonicznych w sali!
Państwowej Opery i Filhar-I
monii Bałtyckiej, w rewanżu I
za owacyjne brawa dla go-j
ścinnie występującego dyry
genta, było grane na bis m-1
termezzo z III aktu „Carmen
Bizeta.
Na zdjęciu: Bożena Zabo
rowska-Guzowska.
Romuald GOJŻEWSKI

oo. 21, 15.00 — Zawsze o 15.00
— program dla dziewcząt i
chłopców,
15.40
— Śpiewa
Chór Dziewcząt Radia i TV
Francuskiej, 15.50 — Wiersze
Mirosława Kuźniaka, 16.00 —
..Czata” — magazyn wojsko
wy Studia Młodych. 18.30 —
Echa dnia. 18.40 — Radiolatar
nia czyli przewodnik popular
nonaukowy, 19.00 — Kwad
rans jazzu, 19.15 - 22 lekcja
języka francuskiego, 19.30 —
Matysiakowie, 20.00 — Recital
Tygodnia. 20.30 — Notatnik
kulturalny, 20.40 — Nuty, nut
ki. 21.00 — Przegląd filmowy
— Kamera. 21.15 — Maurice
Ravel: ..Bolero5’, 21.30 — Ma
gazyn Z kraju i ze świata i
stan pogody, 21.50 — Wiado
mości sportowe, 21.55
Radio
wy przewodnik koncertowy,
J2.00 — Radiovariete nr 125,
23.30 — Wiadomości. 23.35
Co słychać w świecie, 23.40 —
Piosenki w lirycznym nastro
ju.

— Karol Szyma
II Sonata A-dur

NIEDZIELA 3 MARCA T4
PROGRAM I
8.45 — Bieg po zdrowie
8.55 — Program dnia
9.00 — Dla młodych widzów;
Tełeranek — ..Natarczywy
pies” film z serii: „Nowe
przygody psa Huckleberry’*
kolor. Zrób to sam — „Kari
oka” film z serii; ..Stawiam
aa Tolka Banana” — TV
Klub
Śmiałych
z
cyklu:
„Nasza Biało-czerwona”,
10.20 — Klub Sześci Kontynen
tów — Misja Islamu — ko
lor
11.09 — Uroczysta Inauguracja
Dnia Olimpijczyka 74 — z
Lublina kolor
11.55 - Dziennik TV — kolor
12.20 — Karajan
dyryguje
Beethovena” — ni Symfonia
L. van Beethovena wyk.i
Orkiestra Symfoniczna „Ber
liner Philharmoniker** pod
dyrekcja Herberta von Ka
ra ja na —■ kolor
13 00 — Program wiejski
13.30 — Piórkiem i węglem
13.55 — Dla dzieci: Wanda
Chotomska — ..Dlaczego cie
le ogonem miele” — reż.
Joanna Koenig
14.30 - Wilki - film doku
mentalny — kolor
15.10 — „Polska 74 — Biały,
stok Warszawie” — teletur
niej
16.05 — „Utwory dla moich
przyjaciół” scenar. — Józef
Prutkowski reż. Kazimierz
Oracz
,
16.50 — Losowanie Toto-Lot
ka
17.05 — Tele—Echo — kolor
18.05 Sportowy magazyn spra
wozdawczy ,
19.15 — Dobranoc — Wieczo.
rynka — kolor
19.30 — Dziennik TV — kolor
20.20 — ..Szkoła uczuć*’- ode.
I — film
seryjny
prod,
francuskiej — reż
Marce!
Cravenne — kolor
21.15 —
.Włoskie Canzony”
scenar. i teksty piosenek —
Ryszard Czubaczyński i Wie
sław Machejko, reż — Jerzy
Woźniak.
22.00 — PKF
22.10 — Informacyjny maga
zyn sprawozd. w tym: — od
godz 23.00 bezpośrednio tran
smisia z Berlina kroniki
mistrzostwa świata w piłce
reeznej mężczyzn, fragmen
ty sootkań: CSRS — NRF,
Rumunia — Szwecja,
NRD
— ZSRR. Jugosławia —Wę
gry
23.40 — Dobranoc dla doros
łych
23.50 — Program na
ponie
działek.

ilewizj
SOBOTA
PROGRAM 1
9 05 — Z serii: ..Rodzina Strau
ssów” - ode. IV pt. „Śmierć
ojca — rok 1849” - film ser.
prod TV ang. — kolor,
10.30 — Z cyklu: Filmy z Mar
lena Dietrich — ..Blond Venus”.
.
15.10 — Program dnia z Gdan
ska.
15.15 — „PANORAMA” — ma
gazyn informacyjny z Gdan
ska.
15.45 — Telereklama,
15.00 — Dziennik TV — kolor,
16.10 — Dla dzieci: — „Sobót
ka”
16.40 — Nie tylko dla pań.
17.05 — „TelektroskOD” — wi
dowisko oparte na moty
wach
opowiadania
Marka
Twaina,
scenar.
Lucyna
Smolińska 1 Mieczysław Sro
ka, reż. — Stefan Szlachtycz
17.50 — Z serii: „Rodzina Strau
ssów” — ode. IV pt. „Śmierć
ojca _ rok 1849” film ser.
prod TV ang., kolor,
18.45 — „Godzina Orfeusza” —
magazyn muzyczny nr 51 —
kolor.
19.20 — Dobranoc —
Dziwne
przygody Koziołka Matołka
(..Zatopiona fregata”! — ko
lor.
19.30 — Monitor — kolor,
20.20 — Teatr Rozrywki: Pier
re Barillet i Jean
Pierre
Gredv - ..Adela, i Stressy”
— wersja polska — Bracia
Rojek — reż. Edward Dzie
woński.
21.30 — Dziennik TV — kolor,
21.50 — Wiadomości sportowe.
22.15 — Z cyklu: Filmy z Mar
lena
Dłetrych
—
„Blond
Venus” — reż. Joseph von
Sternberg.
23.40 — Program na niedzielę.
PROGRAM OŚWIATOWY
6.30 T- TTR: Język polski, lek
cja 31 — Adam Mickiewicz —
„Oda do młodości”,
7,00 — TTR: Chemia — Lek
cja 33 z Gdańska.
10.00 — Dla szkół: kl, VII Geo
grafia — Włochy.
12.00 — Dla szkół: kl. IV lic.
Biologia — Główne prawi
dłowości ewolucji,
13.45 — TTR: Jeżyk polski —
lekcja 4 (Elementy obyczajowe i społeczne w polskiej
literaturze średniowiecznej)
14.30 — TTR: Chemia — lek
cja 3 (Izotopy, pierwiastki
promieniotwórcze,
zjawisko
promieniotwórczości) z Gdan
ska.
PROGRAM II
17.40 — Program dnia
17 45 ~ ..Salome” — film ba
letowy TVP z muzyką Au
gustyna Blocha — kolor
18.15 — „Ludowa Epopeja” —
poszukiwanie załogi „Italii”
— dokumentalny film prod,
radzieckiej.
19.20 — Dobranoc — kolor.
19.30 — Monitor — kolor,
20.20 — Z
cyklu:
Człowiek
istota znana. „Pamięć”
—
program oświatowy.
20.55 - Perspektywy
muzyki
„Warszawska Jesień 1973” w
przekroju program po
świecony
najważniejszym
wydarzeniom
festiwalowym
— prowadzi Henrvk Schil
ler,
21.45 — Rzeźbiarze
czeskiego
baroku — film prod. CSRS,

PROGRAM OŚWIATOWY
6.40 — TTR: Jgzyk polski —
lekcja 4 (Elementy obyczajo
we i społeczne w polskiej li
teraturze średniowiecznej)
7.10 — TTR: Chemia — lekcja
3 Izotopy - pierwiastki pro
mieniotwórcze) z Gdańska.
7.40 - TV Kurs Rolniczy — w
tym: Przypominamy radzi
my...
3.25 — Nowoczesność w domu
i zagrodzie
PROGRAM II
14.50 — Program dnia
14.55 — Szkice wielkomiejski«
— program o stolicach kra.
jów socjalistycznych — ko
lor
15.2-5 — Dla młodych widzów
„Ekran przyjaźni”
16.15 - Spotkanie z medycy
ną w programie udział bio
rą: prof. prof. Kornel Gibiński Hilary
Koprowaski,
Hugon Ko warzy k — Edward
Rużyłło — kolor,
16.45 — Recital fortepianowy
Andrzeja Ratusińskiego w
w programie utwory Jana
Sebastiana Bacha,
17.15 — Świat. Obyczaje. Poll
tyka. Polonia
17.50 — Film Ewy i Czesława
Petelskich
—
„Kamienne
niebo”
19.15 •— Dobranoc — kolor
19.30 — Dziennik TV — kolor
20.20 — Parada przebojów —
program TV CSRS
21.10 — ,,Z Tumskiej spogla
dam góry” o pracy Towarzy
stwa Naukowego Płockiego
— scenariusz — Zofia Halota — kolor
21.45 — Miniatura Dramatycz
na Miquel Cervantes ..Sę
dzia rozwodów” — przekład
— Zofia Szeyen, reaiiz. TV
— Elżbieta
Klęków reż.
Krystyna Sznerr
22.10 — „W niedziele u Wartndy Wiłkomirskiej” — ko
lor
32.40 — Program na poniedzia
łek.

I Apteki 1
STALE DY2URY
Apteka nr 21 Gdańsk-Orunia ul Jedności Robotniczej
111; nr «0 Gdańsk-Stogi.
ul.
Hoża 12: nr « Gdańsk-Nowy
Port ul OUwska %3/4: nr 20
Gdynła-Orłowo ul Boh StaMngradn «6
STALB DYŻURY NOCNE
od godz tl-—41
NOCNE

ORAZ

DZIENNE

W NIEDZIELE « ŚWIĘTA
Apteka nr Tf Gdańsk-Siedlcet ul. Kartuska 17: nr 88
Gdańsk al. Zwycięstwa
49;
nr 71 Gdańsk-Wrzeszcz.
«1Grunwaldzka
126;
nr
U®
Gdańsk-Prz\rmnrze, ul. Krzy
woustego ?5: nr 18 Sopot, ul.
Boh. Monte Cassino 21; nr U
Gdynia, ul Stamwleiska 84.
Wszystkie
w/wym
realizują recepty
na

apteki
środki

odurzalace.
Informacje o dyżurach noenych aptek ood nr tel 912.

W Gdańsku: Instytut Chi
rurgii z Instytutem Chorób
Wewnętrznych AM, ul. Prof.
Kieturakisa 1.

Wojewódzka Poradnia Cho
rób Skórno Wenerologieznych
w Gdańska, ul Długa 84/85,
czynna cała dobę — oddział
w Gdym przy u! 17 Lipca 44,
czynny w poniedziałki, wtorki,
czwartki » płatki w godz.
19—7.
TEI EFON ZAUFANIA
GDANSK
—
Anonimowy
Przyjaciel — Sl-00■ 00 w godz.
16—*6

TCZEW - teł 28-30 w po
niedziałki. środy i Diątki w
godz 17 - 22.

