Depesza gratulacyjna

Radzieckie odznaczenia
dla polskich specjalistów
Wczoraj ambasador Zwią
zku Radzieckiego w Polsce
Stanisław Pitotowicz wrę
czył grupie polskich specja
listów radzieckie odznacze
nia państwowe za aktywny
Udział w budowie Wołżańskiej Fabryki Samocho
dów Małolitrażowych im.
50-lecia ZSRR w Togiiatti.
Nasz udział w realizacji tej
wielkiej inwestycji to m.
in. terminowe uruchomie
nia produkcji dostaw ko
operacyjnych dla fabryki
Popularnych samochodów
„żiguli”. W br. zakład ma
wyprodukować ponad 660
tys. tych wozów.
Uchwałą Prezydium Rady
Najwyższej ZSRR — Order
Przyjaźni Narodów, otrzyma
li: Brunon Dowejko — wieedyr, departamentu w MHZ.
Jerzy Huk — dyr. Zjednocze
nia Przemysłu Automatyki i AParatury Pomiarowej „MERA”
Andrzej Kazuba, dyr. Sosno-

Spofkanie kierownictw

CRZZiTPPR

wieckiej Filii Fabryki Samo
chodów Małolitrażowych, lgnący Koral — przedstawiciel
handlowy PRL na Węgrzech,
Władysław Miakisz — dyr.
Dolnośląskich Zakładów Meta
lurgicznych w Nowej Soli,
Stanisław Płatek — dyr. tech
niczny Zjednoczenia Przemy
słu Motoryzacyjnego „Polmo**
w Warszawie, fcugemusz Szat
kowski — dyr, naczelny Biura
Projektowo - Technologiczne
go Przemysłu Motoryzacyjne
go oraz Jerzy Żołnierczyk —
dyr. Fabryki Amortyzatorów
„Polmo” w Krośnie.
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Wczoraj w Warszawie od
było się spotkanie kierow
nictw CRZZ i TPPR z udziałem przewodniczącego
CRZZ — Władysława Kru
czka i przewodniczącego
ZG TPPR Jana Szydlaka.
Celem spotkania jest omówienie dotychczasowej
Współpracy obu organiza
cji oraz ustalenie programu
Prezydent Włoch Giovan
działania w jubileuszowym ni Leone poprosił wczoraj
noku 30-lecia Polski Ludo byłego premiera Mariano
wej.
Rumora o sformowanie no
(PAP)
wego, 36 po drugiej wojnie
światowej, rządu włoskie
go.
Mariano Rumor rozpocz
nie konsultacje zmierzają
ce do utworzenia nowego
centrolewicowego gabinetu,
w skład którego — jak
przypuszczają agencje za
chodnie — wejdą cztery
Jak podaje agencja Reu partie z poprzedniego gabi
tera. amerykańskie mini netu.
Desygnowany na premie
sterstwo obrony zrezygno ra rządu włoskiego Maria
wało z dalszych poszuki no Rumor, złożył oświad
wań zaginionego aeronau czenie w którym przedsta
wił
najważniejsze
ceie
ty amerykańskiego T*10- przyszłego gabinetu Pierw
niasa Gatcha, który 18 lu szym obowiązkiem — po
tego br. wyruszył balonem wiedział M Rumor — bę
z Harrisburga (USA), by dzie obrona wartości pie
niądza, kontrolowanie i
dotrzeć do .Europv. Ostat oowstrzymywanie tenden
ni raz widziano jego ba cji inflacyjnych oraz pod
lon ..Light Heart” (Lekkie wyżki cen.
Konieczna jest rygory
Serce' ? pokładu [iberyj
styczna i powszechna poli
skiego ; frachtowca
w tyka oszczędności wa!ka z
Czwartek 21 lutego. Trwa ’nnacja. walka o zagwaran
jące 6 dni poszukiwania towanie zatrudnienia, o
zrównoważenie bilansu płat
Gatcha na Atlantyku na niczego. Mariano Rumor
Południe od Azorów nie wskazał na konieczność
rozwoju eksportu włoskie
dały rezultatu.
(PAP)
go.

Przed Międzynarodowym Dniem Kobiet
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Osiedle Żabianka

Nieżywiński

l obrad Egzekutywy KW PZPR
* Ponad 23 miliardy złotych na inwestycje w br.
* Dyna::: azny rozwuj Dudownictwa komunalnego
Obradująca wczoraj pod przewodnictwem T se
kretarza KW Tadeusza Bejtna Egzekutywa KW
PZPR omówiła i zaakceptowała plan Inwestycyjny
woj. gdańskiego na 1974 rok. Plan ten zakłada, że
tegoroczne nakłady inwestycyjne w województwie wy
niosą ogółem 23,3 mld zł, a w robotach budowlanomontażowych — 12,6 mld zł.
Nakłady te zapewnić ma
ją przekazanie do użytku
m. in. takich obiektów,
jak: Baza Przeładunku Wę
gia w Porcie Północnym,
Zakładu Remontu Masow
ców. lotniska w Rębiecho
wie, nowych działów w
..Poimo” w Tczewie oraz
rozpoczęcie szeregu
no
wych
inwestycji m, in.
modernizacji Stoczni im.

Lenina, budowy suchego
doku w Stoczni im. Ko
muny Paryskiej, wytwórni
wędlin w Gdyni, elewato
ra w Jabłowie, Zakładów
Graficznych w Gdańsku, a
także kontynuację budowy
rafinerii
gdańskiej,
elektrowni w Żarnowcu.
W roku 1974 ma być
oddanych 13 827
tnieszkań (47 913 izb), obiekty u-

Gdańsku wykonają ponad
plan towary wartości
3
milionów złotych.
6 ~:łoga Stoczni im.
Komuny Paryskiej w Gdy
ni zobowiązała się zmniej
szyć zużycie stali okręto
wej o 2 proc. Dzięki temu
zobowiązaniu, gospodarka
narodowa zyska 2.5 tys.
ton cennego
materiału.
Stoczniowcy
postanowili
zastosować do produkcji
odpady stali kadłubowej,
wartości 8,7 min zł. Ponadto pracownicy „Komuny”
o trzy miesiące przyspieszą
budowę pawilonu w ośrod
ku
wypoczynkowym w
Wieżycy. W czynie społe
cznym na rzecz Gdyni prze
oracuja 4 tys. godzin, szcze
gólnie w okresie przygoto
wań do międzynarodowej
imprezy
„Operacja Ża
giel”.
9 Załoga Pracowni Kon
serwacji Zabytków Od
dział w Gdańsku w czynie
30-lecia
wykona ponad
plan roboty wartości 1.750
tys. zł. Prace zostaną wy
konane w Ratuszu Głów-

nomiejskim w Gdańsku
na starych murach obron
nych naszego miasta i na
zabytkowych obiektach El
bląga. przeznaczonych na
siedzibę biblioteki miej
skiej.
9 Otrzymaliśmy dalsze
meldunki o zobowiązaniach
marynarzy Polskich Linii
Oceanicznych. Załogi stat
ków „Monte Cassino”, „Oliwa”, „Żeromski”, „Orkan”, .Oleśnica”. „Brodni„Zaca’, „Nowa Huta
wadzki”, „Chopin” „Goplaoa” i „Nereida”. podjęły
konkretne zobowiązania w
narodowym czynie 30-le
cia.
9 Załogi Przedsiębiorst
wa Sprzętowo - Transpor
towego Budownictwa Rol
niczego — zajezdni w AVej
herowic, Kwidzynie, Mi
kołajkach i Lęborku zo
bowiązały się zaoszczędzić
paliwo wartości ok. 200
tys. zł. Czyn produkcyjny
pracowników ekspozytury
i zajezdni w Starogardzie.
Wejherowie. Elblągu, No9 Dokończenie na str. 2

sługowe, handlowe i ga
stronomiczne (o pow. 17,2
tys. m kw.). Ponadto wie
lomilionowe kwoty prze
znacza się na rozwój prze
mysłu rolno-spożywczego,
budowę urządzeń komunał
nych itd.
Akceptując przedłożony
plan i propozycje w spra
wie zapewnienia wykonaw
stwa, wyrażono równocześnie uznanie dla załóg bu
dowlanych. które zapewniają realizację tak wyso
kich zadań.
Z kolei rozpatrzono pro
gram rozwoju budownietwa komunalnego w woj.
gdańskim na lata 1974—
1980.
Przedłożony przez
Woj. Zjednoczenie
Bud.
Komunalnego program, za
pewnia wzrost zadań inwe
stycyjnych. modernizacyj
nych. remontów kapital
nych budynków mieszkał
nych i urządzeń komunal
nych oraz szergu nowych
obót
Akceptując ten program
zapewniający zaspokojenie
wysteoujacych potrzeb ko
munalnych, zalecono m. in.
ścisłe skoordynowanie za
dań realizowanych w go
spodarce komunalnej przez
ooszczególne
piony jak
WZBK. GZB i ZBRol. oraz rozważenie możliwości
utworzenia jednostek spe
cjalistycznych, a także lep
szego usprzętowienia przed
9 Dokończenie na str.

z przedstawicielami władz
Wczoraj, * okazji zbliżającego się Międzynarodo
wego Dnia Kobiet, z aktywem kobiet spotkała się w
Komitecie Wojewódzkim Egzekutywa KW PZPR
Zebrane aktywistkl Ligi Kobiet,
Kół
Gospodyń
Wiejskich, znane działaczki społeczne, serdecznie po
witał I sekretarz KW PZPT w Gdańsku TADEUSZ
BEJM.
Następnie I sekretarz
KW Tadeusz Bejm i wo
jewoda gdański Henryk
Sliwowski dokonali deko
racji zasłużonych aktywłstek odznaczeniami pań
stwowymi ! odznakami
honorowym! »„Zasłużonym
Ziemi Gdańskiej”. Złoty
Krzyż Zasługi otrzymała
Helena Iwanicka ze Świbna. a Srebrne Krzyże Za
sługi: Krystyna Dmoch z
Gdańska i Marła Jarosze
wicz z Sopotu. Odznaki
honorowe
„Zasłużonym
Ziemi Gdańskiej” wręczo
no 19 osobom.
Wojewoda gdański Hen
ryk Sliwowski opowiedział
przedstawicielkom
wielo
tysięcznej rzeszy kobiet o
rozwoju społeczno - gospo
darczym
województwa,
szczególnie podkreśl jac ogromną rolę, jaka odgry
wają kobiety w rozwiązy
waniu różnorodnych
za
dań na niwie gospodarczej,
społecznej i kulturalnej.
Kobiety stanowią bowiem
40 proc. ogółu zatrudnio
nych w województwie, zaś
w wielu dziedzinach, jak
oświata, kultura, handel —
jest ich zdecydowana wiek
szość.
Wojewoda
pod
kreślił również duża rolę
kobiet w wychowaniu mło
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Oświadczenie
premiera brytyjskiego
cji sytuacji gospodarczej
kraju i w tym celu nowy
gabinet opracował już kon
kretny program na najbliż
szy rok.
Na posiedzeniu grupy
parlamentarnej Harold Wil
son został wybrany lide
rem partii pracy, a Ed
ward Short jego zastępcą.
(PAP)

Jak podaje prasa japońska, posiedzenie komisji
dowiodło, że wielkie firmy handlowe i przemysłowe umyślnie powodowały
braki niektórych towarów
na rynku wewnętrznym,
aby podnieść ceny i wyciągnąć wysokie zyski. Za
wierając tajne porozumie
nia, omijały decyzje rządu
i przepisy prawa,
Prasa informuje, że wiel
kie towarzystwa przemy*
słowo-handlowe uniknęły
odpowiedzialności. Władze
zadowoliły się wyrazami
ubolewania i ogólnikowymi obietnicami. Zdaniem
prasy japońskiej, świadczy
to nie tyle o ich niewinności, co o ścisłych więzach łączących przedstawi
cieli wielkiego kapitału
partią rządzącą.
(PAP)

Stefana
Olszowskiego
Minister spraw zagranicz
nych PRL Stefan Olszow
ski złoży w dniach 11—15
marca br. oficjalną wizytę
w Republice Indii na zapro
szenie ministra spraw za
granicznych pana Swaran
Singha.
Minister Stefan Olszow
ski złoży w dniach 15—18
marca br.. oficjalną wizytę
w Ludowej Republice Ban
gladesz na zaproszenie mi
nistra spraw zagranicznych
nana Ahmeda Kamala Hossaina.
Min. Stefanowi Olszow
skiemu podczas wizyt w
obu krajach będzie towa
rzyszyć grupa doradców i
ekspertów.
(PAP)

Francuski minister
edukacji narodowej
Do Polski przybył wczo
raj z 5-dniową oficjalną
wizytą minister edukacji
narodowej Francji — Jo
seph Fontanet. Na warszaw
skim lotnisku Okęcie goś
cia powitali- minister nau
ki. szkolnictwa wyższego i
techniki — prof. Jan Kacz
marek oraz wiceminister
spraw zagranicznych —
Jan Bisztyga.
(PAP)

Rozmowy
Andrieja Grmyki
t sekretarz KW PZPR Tade usz Bejm dekoruje Helenę iwa
nicką.

nięciach zarówno w dzie
dzinie produkcyjnej jak I
społecznej.
do badania zbrodni W imieniu zebranych w
gorących słowach podzię
junty chilijskiej kowała Egzekutywie KW
za serdeczne ■ spotkanie
Szwedzki adwokat Hans przewodniczącą Wojewódz
Goeran Frank przedstawił kiej Rady Kobiet doc. dr
program prac międzynaro hab. Barbara Krupa-Wojdowej komisji do badania
ehowska.
zbrodni junty wojskowej w
Zabierając głos na zakoń
Chile; Pierwsze posiedzenie czenie spotkania, Tadeusz
tej komisji odbędzie się w Bejm naświetlił działalność
Helsinkach w dniach 21— instancji nartyjnej i ad
24 marca. Zbada ona doku ministracji nad poprawa
menty dotyczące dokony
wanych w tym kraju prze
stępstw przeciwko prawom
człowieka oraz prześlado
wania jego mieszkańców z
powodów politycznych, gos
podarczych i społecznych.
Komisja zajmie się dokład
Doniesienia agencyjne z
nie sytuacją więźniów poli Addis Abeby podkreślają,
tycznych, a także działal że przemówienie cesarza
nością niektórych kół prze Hajle Sellasje, w którym
myślowych w Chile i za zapowiedział we wtorek
granicą, udzielających po wprowadzenie ustroju mo
mocy juncie wojskowej.
narchii konstytucyjnej, nie
zlikwidowało
dotychczas
(PAP)
ostrego kryzysu polityczne
go w Etiopii.
Pierwsze reakcje społe
czeństwa na wystąpienie
sędziwego cesarza były ne
gatywne. Wielu obywateli
uważa, że cesarz pragnie
zyskać ponad 100 kg cuch zyskać na czasie, aby po
nących, rozkładających się załagodzeniu obecnego kon
ryb. Zastanawiający jest fliktu utrzymać absolutną
nader oględny komentarz władzę. Nie brak jednak
czołowego dziennika brazy również sugestii, że Hajle
lijskiego. „O Estado de Sao Sellasje w istocie musi po
Paulo” w tej sprawie: „na godzić się z żądaniami spo
przyszłość, w trosce o zdro łęczeństwa i zaakceptować
wie, ludnoścC zepsuty pro ustrój konstytucyjny.
wiant wyrzucany na śmiet
Jak wynika z relacji anik należy nie tylko miaż gencji zachodnich, wczoraj
dżyć kołami traktorów, ale sytuacja w Etiopii była na
także dodatkowo oblewać dal skomplikowana. Apele
naftą”.
zrzeszenia przedsiębiorców
(PAP)
o wznowienie pracy przez

Międzynarodowa komisja

organizacjach polityczno
-gospodarczych i spółdzlel
czych zgromadziło się wczo
rat z okazji Młedzynarodo
wego Dnia Kobiet w sali
Wojewódzkiego Domu Kul
tury w Gdańsku. Na spot
kanie z nimi przybyli
przedstawiciele władz woi
gdańskiego, a m. in. wi
cewojewoda gdański Flo
rian Radziwiłłowicz i pre
zes Zarządu WZKR Alek
sander Skrobacz. Obecne
były także rep^e.entantki
9 Dokończenie na str. 2

We wtorek zostały wzno
wionę w Damaszku rozmo
wy ministra spraw zagra
nicznych ZSRR Andrieja
Gromykl z wicepremie
rem i ministrem spraw
zagranicznych Syrii Abd
eł-Halimem Chaddamem.
Omówiono wiele zagad
nień
międzynarodowych,
będących przedmiotem za
interesowania obu państw,
szczególną uwagę poświę
cono sytuacji na Bliskim
Wschodzie.
Minister A.
Gromyko
spotkał się we wtorek z
Dremierem Syrii Mahmudem Ajubi.
(PAP)

Monarchia konstytucyjna w Etiopii?

Afera naftowa
w Japonii
Deputowani do parłamentu japońskiego z ramie
nia partii opozycyjnych za
żądali przesłuchania pod
przysięgą
przedstawicieli
japońskiego wielkiego kapitału, którzy wykorzystaU kryzys energetyczny do
swych machinacji finanso
wych. Deputowani oświad
czyli, że zakończone w ubiegłym tygodniu trzydnio
we przesłuchania w korni
sji budżetowej izby niższej parlamentu poświęcone tej właśnie sprawie nie
zadowoliły społeczeństwa,
zaś wezwani ria posiedzęnie komisji przedstawiciele japońskich kręgów prze
mysłowo-finansowych
uchylali się od odpowiedzi
lub starali się przedstawić
sprawę w korzystnym dla
nich świetle.

Zapowiedź wizyt

w Polsce

Głód w slumsach Santos
W końcu ub. tygodnia w
magazynach portowych w
Santos w Brazylii stwier
dzono, że duża partia prze
chowywanych tam ryb ule
gła rozkładowi. Gdy zepsu
te ryby wywieziono na po
bliskie wysypisko śmieci,
okazało się, że ludność za
mieszkująca slumsy na
Wzgórzu Penha zaczęła te
ryby zabierać i konsumo
wać. Wszczęto alarm. Prze
szukując lepiankę po le
piance, policja zdołała od

warunków pracy i bytu
ludności, mówił o wielo
miliardowych nakładach na
budownictwo mieśzkanio
we i socjalne na rozwói
przemysłu w tym rolno
-spożywczego o realizacji
zadań w zakresie zaopatrzę
nia rynku itp. I sekretarz
KW przekazał zebranym !
wszystkim kobietom woje
wództwa podziękowanie za
dotychczasowa działalność
oraz życzył dalszych suk
cesów w pracy zawodowej
i życiu osobistym.

dego pokolenia oraz estetyzacji miast i wsi. akty
wizacji życia społecznego,
dziękując jednocześnie za
dotychczasowy trud i wy
siłek.
W dyskusji, jaka sie na
stępnie rozwinęła.
pod
E. M.
kreślano troskę partii i
•
•
•
rządu o ułatwienie pracy 1
* ilkadziesiąt działaczek
bym kobiet, mówiono o
sukcesach w pracy społe wsi gdańskiej, zrzeszonych
cznej i zawodowej oraz o m. tn. w kolach gospodyń
występujących niedociąg- wiejskich oraz rolniczych
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Wczoraj odbyły się w
Londynie pierwsze po wyborach
parlamentarnych
posiedzenia krajowego komitetu wykonawczego par
tii pracy i frakcji parla
mentarnej
labourzystów.
Wystąpił na nich premier
Harold Wilson, który po
twierdził, że rząd jego bęfcio dążył do normaliza-
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Już ponad miliard złotych
z przedsiębiorstw Wybrzeża
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Jubileuszowy dar dla Ojczyzny

branży remontu statków,
zgrupowani w wielkiej or
ganizacji .
gospodarczej
ŻMSR, wykonają dodatko
we roboty za sumę 777
milionów zł.
# Załoga Przedsiębiorst
wa Produkcji
Betonów
Budownictwa
Rolniczego
„Rolbet” w Kolbudach wy
kona dodatkowa produk
cję wartości 3,5 min zł, tj.
przekaże rolnictwu 1000 m
sześć, wyrobów betono
wych.
% Pracownicy Spółdziel
ni Pracy Chemików w

m i

M
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W czołówce zakładów
Wybrzeża gdańskiego znaj
dują się przedsiębiorstwa
Podległe Zjednoczeniu Mor
skich Stoczni Remonto
wych.
Stocznia „Wisła”
Przekaże dodatkową produ
keje wartości 10 milionów
ri. Dodatkowa produkcja
Gdyńskiej Stoczni Remon
towej przekroczy również
10 milionów zł. a czyn ju
bileuszowy załogi Stoczni
Remontowej
„Radunia”
wyniesie 300 tys. zł.
Według
naszych obli
czeń, wszyscy pracownicy
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nowy gabinet

W Gdańsku podsumowano już dotychczasowe
wyniki indywidualnych i zbiorowych zobowiązań
dia uczczenia XXX-lecia Polskiej Rzeczypospoli
tej Ludowej. Według prowizorycznych danych
wartość dodatkowej produkcji przekroczyła już
miliard zł.

■ mjŁ
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N.taonworzy

Zaniechano poszukiwań
amerykańskiego
aeronauty

Cena 50 gr

Gdańsk, czwartek 7 marca 1974 r.

Gratulując wyróżnionym
amb. S. Piłotowicz podkre
ślił, iż budowa fabryki sta
ła się kolejnym przykła
dem braterskiej współpra
cy polsko-radzieckiej.
Odznaczonym pogratulo
wał, obecny na uroczystoś
ci, członek Biura Politycz
nego, sekretarz KC PZPR
— Jan Szydlak.
W imieniu 800-tysięeznej
rzeszy pracowników prze
mysłu maszynowego za wy
razy uznania i wyróżnienie
polskich specjalistów po
dziękował min. Tadeusz
Wrzaszczyk.
(PAP)

W związku z wejściem w
życie nowej konstytucji Socja
listycznej Federacyjnej Repu
bliki Jugosławii I sekretarz
Komitetu Centralnego Pol
skiej Zjednoczonej Partii Ro
botniczej EDWARD GIEREK
przewodniczący Rady Pań
stwa Henryk Jabłoński prze
słali depeszę gratulacyjną do
prezydenta i przewodniczące
go Związku Komunistów Ju
gosławii JOSIPA BROZ TITO.
(PAP)

sektor prywatny produkcji, handlu i usług, tylko
częściowo spotkały się z
pozytywnym
odzewem.
Wznowiono zajęcia w szko
łach, przerwane z powodu
strajku nauczycieli 18 lu
tego. Jednak wielu pracow
ników oświaty nadal nie
pracuje.
Nowy premier Etiopii
Endelkatczu
Makkonnen
nie zdołał do wczoraj
skompletować
gabinetu.
Proponowani przez niego
kandydaci na stanowiska
ministrów finansów oraz
oświaty i pracy, nie zyska
li bowiem akceptacji armii,
natomiast były minister
spraw zagranicznych Menasje Hajle, zgodził się ob
jąć ponownie ten ważny re
sort.
Zgodnie z wcześnieiszą

zapowiedzią
konfederacji
związków zawodowych, dzi
siaj ma się rozpocząć
strajk powszechny. W celu uniknięcia go, wczoraj
premier Makkonnen prze
prowadził
wielogodzinną
rozmowę z przywódcami
związkowców, Nie dopro
wadziła ona jednak do po
rozumienia w sprawie rea
lizacji 17 postulatów, do
tyczących poprawy warun
ków bytu ludzi pracy.
Także część sił zbroj
nych nie podporządkowa
ła się jeszcze nowym wła
dzom. Np. marynarze z ba
zy floty wojennej w Massaui przetrzymują 13 ofi
cerów. jako zakładników
żądając
wprowadzenia
zmian organizacyjnych w
marynarce wojennej.
(PAP)

Zygmunt Bielaj
to Iwan Ślezko
-zginają świadkowie

Centrum Olsztynka

Fot. W. Nieżywiński

Wczoraj w kolejnym dniu
procesu Zygmunta Bielaja
vel Iwana Slezki, oskarżo
nego o uprowadzenie i zabójstwo sześćdziesięcioparo
letniej lekarki z Płocka,
Stefanii Kamińskiej, na
pytania sądu oraz stron
odpowiadała kolejna grupa
świadków.
Poruszenie wywołała wy
powiedź jednego z sąsiadów Bielajów, który pod'
czas odnawiania mieszka
nia Bielajów w czerwcu
1970 r. miał rzekomo wi
dzieć w jednym z poko
jów na poddaszu starszą
kobietę. Po ukazaniu mu
zdjęcia lekarki stwierdził
on, iż kobietą, którą wi
dział wówczas była Stefania Kamińska. W odpowie
dzi na zeznania świadka
oskarżeni przypomnieli, że
świadek ten — wobec nich
wielokrotnie mówił o so
bie jako o osobie rzeko
mo niepoczytalnej. Jego

zaś zeznania są — jak
twierdzili — zemstą za
różnego rodzaju nieporozu
mienia, które istniały mię
dzy nimi i świadkami.
Nowym elementem w
sprawie Zygmunta Bielaja
są również zeznania trzech
żołnierzy z jednostki, w
której służył oskarżony w
1945 r Wszyscy oni jako
prawdziwe nazwisko oskar
żonego podają Iwan Slezko. Podkreślają jednocześ
nie złą opinię, jaką miał
oskarżony wśród kolegów
z wolska. Jeden z żołnie
rzy, który razem z oskarżonvm
zdezerterował z
wojska twiei dzi że brł na
ocznym świadkiem zastrze
lenia przez Bielaja przygodnie snotkane-ro motocyklisty Świadek ten t>otwierdził zeznama Bielaja
dotvezace sposobu uzyska
nia nrzez nie<m dekumenfów na nazwisko Zygmunt
Bielaj.
‘ (PAP)
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Posłowie
w Gdańskiej Ś toczni Kemontowej
Wczoraj w Gdańskiej
Stoczni Remontowei goś
cili posłowie, członkowie
sejmowej Komisji Gospo
darki Morskiej.

Wznowiono
ruch pociągów
na linii Kair - Suez
9 Trwa odbudowa na te
renach Egiptu, które ucierpia
ły w czasie działań bojowych.
Wznowiono ruch pociqgöw na
linii
kolejowej
Kair-Suez.
Pierwszym pociągiem z Kairu
do Suezu przybył minister
transportu ARE, Husajn Abd
el-Latif.

Parlamentarzyści zwie
dzili przedsiębiorstwo oraz
odbyli rozmowy z akty
wem
społeczno-politycz
nym stoczni.
Gości szczególnie intere
sował program inwestycyj
ny zakładu, zagadnienia
racjonalnej > gospodarki ma
teriałowej oraz sprawy
warunków socjalno-byto
wych załogi. Wiele uwagi
poświęcono problemom bu
dowy doków pływających.
Z węzłowymi zagadnie
niami branży remontu stat
ków zapoznał gości dyrek
tor Zjednoczenia Morskich
' Stoczni Remontowych Cze
sław Znajewski, dyrektor
GSR Feliks Zawadzki i
dyrektor „Navimoru” Zbig
niew Towiański.

<zh)

9 Mniejszościowy rząd ka
nadyjski
premiera
Pierre
Trudeau wyszedł zwycięsko z
głosowania nad wotum nie
ufności, które odbyło się we
wtorek w Izbie Gmin w Ot
tawie. Wniosek został odrzu
cony
stosunkiem
głosów
129:109. Nowa partia demo
kratyczna, która spełnia w
izbie rolę „języczka u wagi"
poparła w głosowaniu rząd
premiera Trudeau.
9 Zgodnie z porozumie
niem paryskim w sprawie
Wietnamu oraz na podstawie
porozumienia między DRW i
USA wczoraj na lotnisku w
Hanoi przekazano amerykan
skim władzom wojskowym
Zakład Wikliniarski w Białym Borze (woj. koszalińskie)
szczątki 12 oficerów amery
zatrudn1 wraz z chałopnicz kami 60 pracownic. Wyplata
kańskich, którzy zmarli w nie
ne tu kosze, torebki damskie, tace. koszyczki do
szklanek
woli w DRW. Byli oni lotni
oraz piękne ozdoby ścienne są znane i cenione nie tylko
kami, a ich samoloty strąco
na rynku krajowym. Część wyrobów zakład
eksportuje
do Anglii, Francji oraz Włoch. Na zdjęciu: wiklinowe ozdo
no podczas bombardowań w
by ścienne z Białego Boru.
CAF — Kraszewski
latach wojny w DRW.
9 Liczne wioski w depar
tamencie Lozere w środko
wych rejonach Francji są od
wielu dni odcięte od świata
z powodu szczególnie złych
warunków
atmosferycznych.
Mrozy sięgające 12 stopni nie
na sprawne pro
9 Załoga Przedsiębior ki połowowe wśród poi pozwalają akcji
odśnieżania
stwa Budownictwa Rolni skich statków pracujących wadzenie
dróg. W sąsiednim departa
czego w Nowym Dworze o na Pacyfiku.
mencie - Gard - stanęły *
130 dni skróci termin bu
(zh)
male elektrownie. Agencja
dowy 12-rodzinnego budyń
9 Załoga Wielozakłado AFP pisze, że w niektórych
ku w Nowym Dworze, o wego
Przedsiębiorstwa wioskach kończą się zapasy
miesiąc przyspieszy od PGR w Bystrej podjęła zo żywności.

Jubileuszowy dar dla O jczyzny
# Dokończenie ze str. 1

nych o wartości 1,1 min
wym Dworze, Lęborku i zł.
9 Załogi Zakładów Wy
Malborku osiągnie
war
twórczych Ogniw i Bate
tość 250 tys. zł.
rii w Starogardzie zadek
9 Pracownicy Gdań larowały dodatkową pro
skich Zakładów Papierni dukcję pół miliona baterii
czych wykonają dodatko R-20 o wartości 2.4 min zł.
wi produkcję wartości 900
® Pracownicy Zakładów
tys. zł. M. in. ułożą 100 m Radiowych „Eltra” w Gnie
chodnika przy ul. Pilotów wie zobowiązali się prze
we Wrzeszczu.
kazać na eksport dodatko
9 Rybacy
Spółdzielni wą produkcje wartości 2.5
Pracy >,Gryf” we Włady min zł.
sławowie
złowią ponad
9 Załoga Spółdzielni Pra
plan 375 ton ryb wartości cy
Metalowo-Elektromeok. 1,4 min zł. Pracownicy chanicznej w Elblągu wy
zakładów
przetwórczych produkuje dodatkowo na
wyprodukują dodatkowo 55 rynek towary wartości 1
ton marynat i ryb wędzo min zł.

Z obrad Egzekutywy KW PZPR
9 Dokończenie ze str. 1
siębiorstw
podległych
WZBK.
Uznano również za celo
we odbycie wspólnego po
siedzenia Kolegium Min.
Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska i Se
kretariatu KW dla szcze
gółowego sprecyzowania za
dań
inwestycyjnych i
spraw organizacyjnych.
Egzekutywa KW zapo
znała się również z infor
macją dotyczącą form i
metod działania
służby
rolnej w zakresie wdraża
nia postępu technicznego
w rolnictwie, przyjmując
do wiadomości zamierze
nia Urzędu Wojewódzkie

go zmierzające do upo
rządkowania tego zagadnie
ni a
Ponadto Egzekutywa za
poznała się z informacją
w sprawie realizacji u*
chwały Egzekutywy KW
PZPR z czerwca 1972 r.
o pracy ideowo-politycznej
w wyższych
uczelniach
Wybrzeża.
Podkreślono przy tym
potrzebę zdynamizowania
całej działalności ideowowychowawczej, jej dalsze
go doskonalenia oraz za
ktywizowania ogniw SZSP.
Problemami tymi winny
szerzej zająć się również
trójmiejskie instancje par
tyjne.
E. M.

„M/s Mikołaj Kopernik'
przekazany
armatorowi
Stocznia Gdańska Im.
Lenina przekazała wczo

raj do eksploatacji arma
torowi radzieckiemu chłód
niowiec m/s „Mikołaj Ko
pernik” o nośności 5,5 tys.
DWT.
Jest to szybka, uniwer
salna jednostka przezna
czona do przewozu bana
nów, owoców cytrusowych,
mięsa mrożonego, masła i
innych ładunków mrożo
nych. Nowym rozwiąza
niem zastosowanym
na
tym statku jest urządzenie
do przewozu świeżego mię
sa w atmosferze dwutlen

ku węgla. „Mikołaj Koper
nik” wyposażony w silnik
Cegielski-Sulzer o mocy
13,2 tys. KM może rozwiiać szybkość do 22 węzłów.
Głównym konstruktorem
nowej jednostki jest mgr
inż. Ryszard Kamiński.
Razem z tym statkiem to
naż przekazany ze Stoczni
Gdańskiej do eksploatacji
wynosi już 3.322,7 tys.
DWT. Uroczyste podniesie
nie bandery na m/s „Miko
łaj Kopernik” odbyło się
wczoraj o godz. 16.
(jaf)

danie do użytku domu w
Izbiskach i o sześć tygodni
wcześniej przekaże oborę
w gospodarstwie rolnym
w Jazowie.

bowiązanie wykonania do
datkowej produkcji o war
tości ok. 2 min zł. Na czyn
ten składa się dodatkowe
zaopatrzenie rynku w pół
9 Pracownicy Wejhero miliona litrów mleka i wa
wskich Zakładów Obuwia rzyw — nowalijek o war
wyprodukują
dodatkowo tości 300 tys. zł. (now)
50 tys. par obuwia wartoś
9 Załoga Rejonu Eks
ci 1,2 min zł. Postanowio
no, że nowe buty muszą ploatacji Dróg Publicznych
mieć cechy nowoczesności. w Elblągu podjęła szereg
cennych zobowiązań pro
9 Do współzawodnictwa dukcyjnych dla uczczenia
30-lecia PRL. Wartość czy
30-lecia przystąpiły traw nu określa się na 2,6 min
lery „Dalmoru”, które wal zł.
(S. R.)
czą o nagrodę „Złotego
Karmazyna”. Udział zgłosi
ły załogi: „Antlii”, „Li
bry”, „Cariny” i „Lyry”.
Załoga „Columby” pod do
wództwem kpt. Andrzeja
Wendorfa jako pierwsza
przystąpiła do współzawo
dnictwa o najlepsze wyni

Onassis
zamieszka
w Monaco?

Burtowce „Dalmoru“
wykonały
plan kwartalny
Flota
konwencjonalna
gdyńskiego „Dalmoru” wy
konała już kwartalny plan
połowów. Rybacy tej floty
od początku br. odłowili
3,5 tys. ton ryb. Do naj
lepszych należą załogi: s/t
„Radomki” z kpt. Roma
nem
Myczkowskim, s/t
„Rozogi” z kpt. Lucjanem
Olesińskim i s/t „Raby” z
kpt. Edwardem Wójtowi
czem.
(ml)

W księstwie Monaco krą
żą pogłoski, że armator
grecki Arystoteles Onassis
wraz z małżonką Jackie za
mierza przenieść się do
Monaco. Dotychczas stały
temu na przeszkodzie nie
zbyt poprawne stosunki
między księciem Monaco i
greckim potentatem finan
sowym.. Dziś sporne spra
wy zostały zażegnane na co
wpłynęła obietnica Onassi
sa dokonania znacznyclń in
westycji na terytorium
Monaco.
(PAP)

Prezydent USA Richard
Nixon
zastosował veto
wobec ustawy dotyczącej
Przedstawiciel minister rozwiązania pilnych pro
stwa zdrowia Włoch o- blemów energetycznych uświadczył, że w mieście chwalonej przez Kongres
Vibo Valentina zanotowa amerykański. Obie izby
zaaprobowały
no 70 wypadków zachoro Kongresu
wań na tyfus. Istnieje po projekt ustawy w wersji
dejrzenie
dalszych
100 znacznie różniącej się od
przypadków tej choroby. propozycji Białego Domu.
W mieście zamknięto szko Prezydent nie godzi się
ły, a ponad 5 tys. osób zwłaszcza na zawarty w
poddano szczepieniom o- ustawie postulat obniżenia
cen wydobywanej w kraju
chronnym.
(PAP)

epidemia tyfusu

Władze wielu wyższych
uczelni w Stanach Zjedno
czonych poinformowały o
zwiększeniu opłat za nau
kę. Ostatnio czesne podwyż
szyła administracja znane
go uniwersytetu Harvard.
Od przyszłego roku akade
mickiego studenci niższycti
kursów będą musieli płacić
za naukę o 200 dolarów wię
cej niż w bieżącym roku.
Tak więc koszt opłat za
naukę i internat na tej
uczelni będzie się kształto
wał rocznie ogółem w gra
nicach 5350 dolarów.
(PAP)

ropy naftowej, gdyż — je
go zdaniem — doprowa
dziłoby to do dalszego
spadku podaży ropy i
wzrostu bezrobocia.
Prezydent w piśmie prze
słanym Kongresowi doma
ga się uchwalenia skutecz
niejszej ustawy, która da
wałaby uprawnienia do
kontroli cen paliw i wpro
wadzenia
podatków od
nadmiernych zysków kon
cernów naftowych.
(PAP)

uą, podczas gdy rybacy bał
tyccy łowią
„stroemmingi”
na rynek wewnętrzny
oraz
dla przerobu na konserwy.
Konflikt wschód — zachód
zaostrzył się do tego stopnia,
że rybacy „bałtyccy” wysłali
delegację do Sztokholmu, do
ministerstwa rybołówstwa
z
żądaniem
sankcji
wobec
swych zachodnich
kolegów.
Stwierdzają oni, że w ciągu
kilku tygodni bieżącego roku
rybacy z zachodnich wybrze
ży złowili na Bałtyku
tyle
„stroemniingów” ile
rybacy
bałtyccy łowią w ciągu
3—4
lat. Jak informuje prasa, rząd
szwedzki przygotowuje usta
wę zakazującą tego
rodzaju
„pirackich’» praktyk.
(PAP)

Zespół „Śląsk" udał się
do Australii i N. Zelandii

Działa z Lieges z poło wy XIX wieltu na dziedzińcu zamkowym w Kwidzynie.
Fot. W. Nieżywiński

Na przeszło dwumiesięcz
ne tournće do Australii i
Nowej Zelandii wyjechał
bm. Państwowy Zespół
Pieśni i Tańca „Śląsk". Da
ón tam 65 koncertów. W
programie znajdują się m.
in. nowo opracowane pozy

„DZIENNIK BAŁTYCKI*’, Gdańsk, Targ Drzewny 3-11. Skrytka pocztowa nr 419, 80-958 Gdańsk 1
31-20-62. hala maszyn 31-26-51, Inne działy łączy centrala Redakcja
Długa 22/28 tel. 31-80-84 w godz. 8—20. Gdynia, 10 Lutego, tel
— sekretarz redakcji, Cz Stankiewicz ■ Dyrekcja 1 sekretariat
ora2 Przedsiębiorstwa Upowszechniania Prasy i Książki RS W
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cje: „Suita śląska", „Tańce
nowosądeckie", „Oberek zagłębiowski" oraz bogaty re
pertuar pieśni w języku an
gielskim. Jest to pierwszy
w historii zespołu wyjazd
na kontynent australijski.
„Śląsk” powróci do kraju
15 maja.
(PAP)

miasta. Mianowicie przed ne placówki badawcze Wy Baduszkowa, Janina Jastawicielki powiatów: el działu Rolnictwa. Leśnic rzynówna-Sobczak,
profbląskiego, kartuskiego i twa i Skupu Urzędu Wo Józefa Wnukowa, Stanisła*
odwiedziły jewódzkiego w Gdańsku.
kościerskiego
w?.
Fieszarowa-Muskat,
Stocznię Gdańską im.
T. Ch.
Wanda Neuman, inż. inż.
Lenina, gdzie odbyło sie
Danuta Wejrowska i Danu
spotkanie z miejscowym ata Olędzka, Halina Sło6
bm.
—
z
okazji
jutrzej
ktywem kobiecym, kierów
szego Dnia Kobiet — w jewska i Halina Winiar
nictwem samorządu robot gdańskiej
kawiarni „Palo ska — kobiety reprezentu

innych organizacji kobie
cych
z
przewodniczącą
Woj. Rady Kobiet, doc. dr

Barbarą Krupą-Wojciechow

ską, zakładów naukowych
i
przemysłowych
oraz
przedstawiciele ZW ZSMW
i różnych typów spółdziel
czości rolniczej.
Spotkanie odbywało sie
pod hasłem: „nauka —
przemysł

—

niczego i dyrekcją, a tak
że wyświetlono film o roz
woju tego największego
zakładu przemysłowego na
Wybrzeżu. Gospodynie z
powiatów: puckiego, tczew
skiego i starogardzkiego
gościły w Zakładach Prze

rolnictwo”.

Mówiono o wspólnych dą
żeniach i problemach ko
biet wszystkich środowisk'
zwłaszcza o osiągnięciach
potrzebach i możliwościach
ułatwienia pracy i życia
gospodyń wiejskich. Pod
kreślano ich rolę w zwięk
szaniu
produkcji rolne.'
zwłaszcza
zwierzęcej. *
rozwoju zespołowych form
gospodarki, w upowszech
nianiu kultury oraz w wy
chowywaniu młodego po
kolenia. Przekazywano za
pośrednictwem
aktywu
wszystkim
mieszkankom
wsi wyrazy uznania za
ich trud oraz serdeczne ży
czenia dalszych osiągnięć.

mysłu Cukierniczego „Bał
tyk”. Wreszcie reprezen

tantki kobiet wiejskich z
powiatów:
lęborskiego,
malborskiego i nowodwor
skiego odwiedziły Akade
mię Medyczną, a uczestni
czki spotkania z pozosta
łych rejonów — Stację
Chemiczno - Rolniczą i in

Więź kobiet pracujących
w różnych środowiskach §
zaakcentowały wizyty dzia
laczek wiejskich w nlektó
rych zakładach przemysło
wycli i naukowych Trój

Wzrost kosztów
nauki w USA

Rybacy szwedzcy
przeciwko rabunkowym połowom
W Szwecji trwa
„wojna
rybacka’», w której po
obu
stronach barykady
znaleźli
się antagoniści: rybacy wschód
niego wybrzeża i intruzi z za
chodniego. Rybacy
łowiący
na Bałtyku oskarżają swych
kolegów z okolic Goeteborga,
Falkenbergu, HelKin borga
i
innych okolic zachodniej) wy
brzeży Szwecji, że dokonuj#
połowów wielkimi trawlera
mi tzw. stroemmingów, czyli
szprotów w tak wielkich iloś
ciach,
że
wody
wzdłuż
wschodnich brzegów Szwecji
zostaną wkrótce wyjałowione.
Połowy te — zdaniem ryba
ków ze wschodnich wybrze.
ży — prowadzone są w ce
lach przemysłowych, to jest
złowione
„«rtroemmingi”
są
przerabiane na mączkę ryb

Przed Międzynarodowym Dniem Kobiet

Kobiety w bieli — praco wnice wiejskiego ośrodka siu
zdrowia
na Sachalinie (ZSRR).
CAF — TASS

Veto prezydenta USA
wobec Kongresu

We Włoszech

**■4 ■■%&* :
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9 Chilijska junta woj
skowa aresztowała w San
tiago grupę duchownych,
w tym głowę Kościoła luterańskiego, Helmuta Frenza. Chilijskie władze woj
skowe usiłują oskarżyć aresztowanych o kontakty z
„elementami marksistow
skimi".
9 Przedstawiciel poli
cji w Marsylii oświadczył,
że w hiszpańskim biurze
podróży i banku w tym
mieście zostały podłożone
trzy bomby, które spowo
dowały jednak niewielkie
szkody.
Zdaniem policji akcja ta
została przeprowadzona na
znak protestu przeciwko
egzekucji w Barcelonie w
zeszłym tygodniu hiszpań
skiego anarchisty Solvadore Puiga Anticha.
9 Ruch w portach lot
niczych Szwecji powrócił
wczoraj do normy, gdy 800
pracowników lotnisk w
Szwecji przystąpiło do pra
cy po 2-dniowym strajku.
Skandynawskie linie lotni
cze zgodziły się na roz
mowy w sprawie spełnie
nia żądań pracowników.
9 Władze rasistowskie
Rodezji skazały we wtorek
na karę śmierci 9 mło
dych Afrykanów, którzy zo
stali oskarżeni o „działal
ność terrorystyczną”.
9 W rejonie miasta
Wichita w stanie Kansas
eksplodował w powietrzu
transportowy samolot ame
rykańskiego lotnictwa woj
skowego typu „Boeing-707”. Na pokładzie sa
molotu znajdowało się okło 17 tys. galonów pali
wo. Dwóch członków za
łogi zginęło.

Trzęsienie ziemi

w Managui
Wczoraj o godz. 3.36 cza
su warszawskiego nad ra
nem stolicę Nikaragui,
Managuę nawiedziło 10-sekundowe trzęsienie ziemi.
Brak dotychczas dokład
nych doniesień o stratach,
jednakże wiadomo, że" dwa
budynki
zawaliły
się.
Wstrząsy były odczuwalne
w całej Ameryce Środko
wej. Dokładne zmierzenie
siły wstrząsów okazało się
niemożliwe, ponieważ urzą
dzenia pomiarowe zostały
zniszczone w czasie kata
strofalnego trzęsienia ziemi,
jakie nawiedziło ten region
w 1972 roku.
W godzinę po pierwszych
wstrząsach większość miesz
kańców pozostawała na uli
cach obawiając się powró
cić do domów.
(PAP)

wa” odbyło sie bardzo udane spotkanie wojewódz
kiego aktywu LK z przed
stawicielkami świata kul
tury i sztuki woj. gdań
skiego. Podkreślić przy tym
należy, że wojewódzki ak
tyw kobiecej organizacji
biorący udział we wczoraj
szym spotkaniu, to głównie
aktyw parajacy sie —■ w
miarę sił i umiejętności —
właśnie zagadnieniami ku!
tury i sztuki w swych śro
dowiskach.
Na liście zaproszonych
gości znalazły się tak zna
ne nazwiska jak: Danuta

jące sobą niemal wszyst
kie muzy: kobiety, które
swą praca pozostawiają w
kulturze naszego narodu
trwały ślad.
Ich uwagi na temat dzie
dain w jakich działają i
własnego warsztatu pracy,
stworzyły bardzo serdecz
na. okazjonalnie świątecz
ną. ale swobodną atmosfe
rę.
Spotkanie
zakończyły
występy
artystyczne w
wykonaniu wybijającej się
młodzieży z miejscowych
szkół muzycznych.
(Ir)

Fernandez Ochoa
zwycięża w Zakopanem

Remis piłkarzy Ruchu

Rucb Chorzów — Feyenoord
Rotterdam l:i (0:0). Bramki:
dla gości — Schoenmaker (77
min.), dla gospodarzy — Maszczyk (90 min.).
Nie spełnili oczekiwań piłka*
rze chorzowskiego Ruchu w
pierwszym,
ćwierćfinałowym
meczu Pucharu UEFA z Feyenoordem Rotterdam. Lider na
szej ekstraklasy uzyskał na
własnym boisku zaledwie wy
nik remisowy.
Rezultat ten
jest zbyt skromną zaliczką na
mecz rewanżowy i stawia pał
karzy chorzowskich przed bar
dzo trudnym zadaniem w Rot
terdamie.
Środowe spotkanie potwier
dziło opinię.
że Ruch
nie
osiągnął jeszcze spodziewanej
formy. Chorzowianie, mimo
że dysponowali dobrą kondy
cją, wykazywali wielką chęć
do gry — nie potrafili zła
pać rytmu. Niebiescy w me
czu przeciwko Holendorm ra
zili niedokładnością i brakiem
zgrania.
Zawiodła
również
najgroźniejsza broń
naszego
lidera — szybki atak. Pozba
wieni najsilniejszego
atutu
chorzowianie gubtł się pod
bramką przeciwnika w zbyt
koronkowych akcjach i za
przepaścili kilka dogodnych
sytuacji podbramkowych.
Chorzowskie spotkanie
nie
przysporzyło również powo
dów do radości selekcjonero
wi naszej narodowej jedena
stki. Z piątki kadrowiczów
Ruchu jedynie Maszczyk i Ostafiński okresami potwierdzi
li swą gra nominację do gro
na wybrańców trenera Kazi
mierza Górskiego. Chimerycz
na
formę
wykazali
nato
miast Konicera i Marks — za
wiódł Beniger.

ru Europy piłkarze mistrza
CSRS — Spartaka Trnava *remisowali z Ujpest Dozsa l:l
(1:0).

PUCHAR ZDOBYWCÓW
PUCHARÓW
Piłkarze FC Magdeburg po
konali w pierwszym ćwierćfi
nałowym meczu Puebaru Zdobyweńw Pucharów bułgarski
zespół Beroe Stara Zagora Z:Ó
(0:»).

W Belgradzie Crrena Zvezda
Belgrad przegrała nieoczekiwa
nie z Atletico Madryt 0:S (0:1).

Honved - Lechia 4:0
We wtorek wieczorem w
Budapeszcie piłkarze Leehii
Gdańsk rozegrali międzypoń
stwowy mecz z czołową je
denastką węgierską - Honvedem. Węgierska agencja
MTL nie podała wyniku spot
kania, dlatego musieliśmy
szukać innych źródeł w uzyskaniu wiadomości o wy;
stępie lechistów w stolicy
Węgier.

PUCHAR EUROPY

Legia „za burtą“

W pierwszym ćwierćfinało
wym meczu klubowego Pucha

Pucharu Polski

Siatkarze AZS

przegrali z Avia
Wczoraj późnym wieczorem
rozegrany został w salj Tech
nikum Budowlanego przy ul.
Chopina we Wrzeszczu pierw
szy z dwu pojedynków II-Hgowych
siatkarzy
zespołów
SZS-AZS
Gdaüsk
I
Avlä
Świdnik. Avia aktualnie zaj
muje pierwsze miejsce w ta.
beli, za* gdańscy akademicy,
drugie. Stawka spotkań Jest,
zwłaszcza dla gdańszczan, a
wans do grupy barażowej fi
nałów o wejście do I ligi.
Wczorajsze spotkanie zakon
czyło Sie wygraną
siatkarzy
Avii 3:0 (13:10, 15:11,
15:6)
Mecz był zacięty i stal na
dobrym poziomie.
Dziś o godz. 1! mecz rewan
żowy.
(at)

W ćwierćfinałowym pojedyn
ku Pucharu Polski Il-Ugowa
stal Rzeszów pokonała Legię
W-wa 2:1 (0:1).
stal Rzeszów odniosła sensa
cyjne, lecz w pełni zasłużone
zwycięstwo nad renomowanym
przeciwnikiem, będąc zespołem
bardziej ambitnym i przeja
wiającym ogromną wolę walki.
Tym samym Legia znalazła
się „za burtą” rozgrywek pił
karskiego Pucharu Polski.

„Gdańscy Korsarze“
przed kolejnym egzaminem
Teoretycznie koszykarze GES
Wybrzeże nie stracili jeszcze
szans na wywalczenie tytu
łu wicemistrzowskiego. Jeżeli
jednak maja zamiar w tej
walce coś zdziałać musza w
ostatnich kolejkach nie trącić nunktów. Najbliższa _ oka
zja
do
zdobycia kolejnych
nunktów nadarza sie w so
botę i niedziele
(godz.
17
hala Stoczniowca), kiedy to
..Gdańscy Korsarze” zmierzą
Sie *• stołeczna Polonią.
(TS)'

Czy zapanuje sportowy duch

w oliwskiej WSW *7
wybrzeżowycb szkoleniowców.
Niestety, tylko niektórzy spo
śród znanych i cenionych w
kraju trenerów
włączają się
do pracy we własnej organi
zacji sportowej,
jaka jest
Środowiskowy
Klub SZSAZS. Ci właśnie starają się
wydźwignąć
kwalifikowany
sport szkolno-akaderaicki Wy
brzeża na
wyższy poziom.
Pozostali zaś zasłaniając się
praca naukowa lub zajęciami
dydaktycznymi, traca coraz
bardziej kontakt z codziennym
życiem sportowym. Wiadomo
zaś, że dla szkoleniowca nie
ma nic gorszego, iak utrata
codziennego kontaktu z pra
ca sekcji wyczynowych.
Miejmy jednak nadzieje, iż
równolegle z organizacyjnym
i finansowym wzmacnianiem
klubu pójdzie włączanie się
coraz szerszym frontem do
prac sekcji doskonałych fa
chowców. zgrupowanych
na
uczelni.
Nie od rzeczy będzie też uwaga na temat zakresu dzia
Znane sa fakty gubienia się łalności
Klubu
Środowisko
młodych absolwentów uczelni wego SZS — AZS, Uczestnicy
(nie tvlko zresztą oliwskiej), wtorkowego walnego zebra
gdy przyszło im się zetknąć nia byli zdania, iż jednym z
z twardym, codziennym ży pilniejszych zadań bedzie włą
ciem w szkole i klubie. Je czenie do klubu działających
dyną z dróg przygotowania dotąd luzem (przy Zarządzie
młodych kadr w dziedzinie Srodowiskowvm AZS) sekcji
wf i sportu na uczelniach, wyczynowych, przede wszyst
jak również do spełniania za kim zaś szermierczej I ewen
dań w dziedzinie sportu kwa tualnie wioślarskiej. Obie re
lifikowanego, jest włączenie prezentują
Doriom
wysoki
ich do pracy właśnie w Klu (wvźszv może od niektórvch
bie
Środowiskowym.
Włą już istniejących w klubie), a
czyć zaś ich mogą własnym pozostawienie ich luzem zwie
przykładem przede wszystkim lokrotni tyllco koszty utrzy
wychowawcy, a więc pracow mania i utrudni kontrole nad
nicy naukowi i dydaktyczni ich merytoryczna działalno
uczelni. Od kilku lat do o- ściąliwskiej WSWF trafia kwiat
R. STANOWSKI
Z mieszanymi uczuciami opuszczałem wtorkowe
walne
zebranie Środowiskowego Klu
bu SZS — AZS w Gdańsku,
które odbyło się w oliwskiej
WSWF. Wprawdzie przebieg
zebrania wskazywał, iż coś w
samej uczelni się przełamuje
że dzięki zdecydowanemu
stanowisku
kierownictwa
*
rektorem doc. dr. hab. Grze
gorzem
Młodzikowskim na
czele, istnieją szanse rozwoju
sportu wysoko kwalifikowane
go, ale nadal odczuwa się
ślady odseparowywania
się
części
(miejmy nadzieję, że
niewielkiej), pracowników nau
kowych i dydaktycznych od
sportu przez duże S. Tymcza
sem tylko dVoga administra
cyjnych pociągnięć I naka
zów trudno będzie przekonać
niektórych, iż właśnie ta uezelnia powinna mieć klub
wzorcowy, stanowiący szkołę
dla działalności społecznej 1
instruktorskiej obecnych stu
dentów.

Zwycięstwem mistrza olimpij
skiego
Hiszpana Fernandeza
Ochoi
zakończył się slalom
specjalny, objęty punktacją
Pucharu Świata, a rozegrany
wczoraj na stokach Nosala w
Zakopanem. Wyprzedził on mi
strza świata Gustavo Thoeni
(Włochy) oraz młodego Austria
ka Hansa Hinterseera. Wielki
faworyt zakopiańskich zawo
dów, lider Pucharu
Świata
Włoch Piero Gros zaczepił nar
tą o tyczkę w drugim przejeździe i pogrzebał szansę zwy
cięstwa.
Aktualnie liderem Pucharu
Świata jest Piero Gros — 157
nkt. Wyprzedza on Hansa Hin
terseera tylko o 6 pkt. oraz
Thoeniego o 27 pkt.
W zakopiańskich zawodach
doskonale spisali sie Polacy.
Na szczególne uznanie zasługu
je Andrzej Bachleda, który mi
mo obrażeń odniesionych w wy
padkii podczas treningu sta
nął do walki. Bachleda zaiai
wysokie 6 miejsce, zdobywając
6 pkt. do punktacji Pucharu
Świata.

Wczoraj w godzinach ran
nych wspólnie z sekretarzem
klubu - Leszkiem Naskrętem połączyliśmy się telefo
nicznie z siedzibą Honvedu.
Przedstawiciel tego klubu z
entuzjazmem wykrzykiwał raz
po raz wynik meczu, nieste
ty, niepomyślny dla sympaty
ków Leehii. Biało-zielan-i prze
grali bowiem 0:4,
Nie udało nam się otrzy
mać od naszego rozmówcy
żadnej innej konkretnej in
formacji o przebiegu spot
kania. Podał jedynie, ie
mecz toczył się w kultural
nej atmosferze i wywołał
olbrzymie
zainteresowanie
wśród kibiców piłkarskich
Budapesztu.
Pozostaje nam w tej sytu
acji poczekać na powrót pił
korzy z Węgier i wtedy ob
szerniej Doinformować na_
szych czytelników o szczegó
łach wtorkowego spotkania.
Dzisiaj nasi piłkarze grają
z pnną czołową drużyną wę
gierską Dozsą Ujpest. Czy
uda się uzyskać informację
o wyniku tego spotkania? —
trudno nam w tej chwili dać
jakąkolwiek odpowiedź.
(Jot)

SZACHY
W pierwszych dniach mar
ca w Domu Kultury „Kole
się
jarz** w Gdyni odbyły
licznie obsadzone mistrzostwa
indywidualne okręgu
gdań
skiego w szachach.
W dwóch grupach zmierzy
ło się 24 najlepszych szachi
stów kolejarzy z Gdańska,
Gdyni, Bydgoszczy, Torunia *
innych miast. Doskonale spi
sał się w grupie „B** młodo
ciany Krzysztof Lewandow
ski (Bydgoszcz), który wspa
niałą serią siedmiu zwycięstw
z rzędu wysunął się na czo
ło tabeli i wygrał turniej,
plasując się na pierwszym
miejscu z 9 pkt. Drugie miej
sce i awans do
,A*» klasy
uzyskał doświadczony organi
zator i kierownik klubu sza
chowego „Caissa** Leszek Osowicki (8 pkt.) przed A. Symonowiczem — 7.5 pkt., J.
Kozłowskim — 6,5 pkt. oraz
p. Krystyna Lewandowską —
— jedynaczka turnieju.
Najwięcej uwagi przyciągał
turniej grupv „A”
którego
zwycięzcy kwalifikowali się
do mistrzostw Polski ZZ Ko
lejarzy.
W głównym turnie
ju pierwsze miejsce i tytuł
mistrza na rok 1974 zdobył
Andrzej Zaleski. gromadząc
9 pkt. (z U), Tytuł wicemi
strza okręgu wywalczył Ja
nusz Mazurski z Torunia (8
pkt.). Trzecia nagrodę uzy
skał Stefan Bednarek z Bydgoszczv (7,5 pkt.). IV—V miej
see zajęli Z. Nowosielski (bez
przegranej) ł M. Udziałko —
PO 7 pkt.
H. M.

Klasyfikacyjny
turniej judoków
9 i 10 bm. w sali MDK w
Gdyni odbędzie się ogóhiopo!
ski turniej klasyfikacyjny w
judo.
W turnieju
weźmie
udział ponad 100 judoków z
26 klubów z całego kraju, w
tym 29 zawodników z klubów
wybrzeżowych.
Zawody rozpoczną Sie
w
sobotę o godzinie II (elimi
nacje wag piórkowej. śred
niej i ciężkiej), a o godz. 17
półfinały w tych wagach. W
niedziele od «rodź. 10 walczą
zawodnicy wag lekkiej i pół
ciężkiej.
(rs)

r.
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Co eksport daje
konsumentowi?

promowych?
W kwietniu br. minie 10
lat od chwili wznowienia
Połączenia promowego w
relacji
Świnoujście
—
Tstad. W związku z tą
rocznicą w Ystad ma się
odbyć uroczystość jubileu
szowa, w której wezmą
udział przedstawiciele stro
uy szwedzkiej i polskiej.
Będzie to stanowiło okarję do uzgodnienia dal
szych perspektyw rozwoju
Przewozów promowych.

W jubileuszowym okre
sie, a konkretnie w dniu
6 kwietnia br., wejdzie do
eksploatacji na trasie Swi
noujście—Ystad prom kolejowo-samochodowy „Mi
kołaj Kopernik”. Jednost
ka ta, po przekazaniu jej
armatorowi, bezpośrednio
z norweskiej stoczni uda
się do Ystad, celem prze
prowadzenia prób techni
cznych
przy
nabrzeżu.
Podniesienie bandery na
Promie odbędzie się 28 ma
Ja, w dniu wprowadzenia
międzynarodowego rozkla
du jazdy na lata 1974 —
1975.
Tymczasem na linii pro
mowej
Gdańsk—Helsinki
notuje się wzrost przewo
zów drobnicowych. Tak na
Przykład podczas ostatnich
podróży
prom
trzech
„Gryf”, który w okresie zi
mowym zawija do Turku,
nie mógł załadować po kil
kaset ton drobnicy. Z ko|ei, po spadku w styczniu
i lutym, obecnie notuje
się stopniowy wzrost licz
by przewożonych pasaże
rów. Dalsze zwiększenie
Przewozów pasażerskich w
najbliższym czasie arma
tor warunkuje nasileniem
akcji akwizycyjnej przez
..Orbis”,
Prom „Gryf” 5 maja
Uda się na remont klaso
wy do Gdańskiej Stoczni
Remontowej. W okresie
remontu, który potrwa 3
tygodnie, na trasie Gdańsk
— Helsinki kursować bę
dzie prom „Skandynawia”.
W okresie wiosenno-let
nim oczekuje się ponowne
go nasilenia
przewozów
pasażerskich zarówno na
linii szwedzkiej, jak i fiń
skiej.
E. M.

YTANIE
Dostawio na bazę eksportu. I tu do świata, jakim jest turysty międzynarodowym oodzia
ne w tytule wyda chodzimy do kolejnego ka zagraniczna — to umoż le pracy i dlatego powi
wać się może para ważnego dla konsumenta liwiły to dewizy uzyskiwa nien być jak najszerzej uwzględniany w progra
ne z eksportu.
e
Mianowicie ne_z
doksalne. Na ogół przyzwy zagadnienia.
UMUJĄC. trzeba po mach inwestycyjnych. I
czailiśmy się uważać, że eksport, ooczywiście. eks
wiedzieć, że w spo wreszcie: opłacalny eks
eksport jest smutna konie port opłacalny, to nie tyl
łeczeństwie
nowo port nie zwęża, ale rozsze
cznością. do którei zmusza ko sposób zdobycia środ
nas niekompletność pro ków na dokonywanie za czesnym rozwinięty eks rza bazę zaopatrzeniowa
dukcji krajowej potrzeby granicą potrzebnych zaku port iest nieodzowna ko rynku w atrakcyjne wyro
surowcowe itp.' Nie brak pów to również, a raczej niecznością. warunkiem in by. wpływa w decydujący
zresztą i takich, którzy sa przede wszystkim źródło tensywnego rozwoju, naj sposób na poprawę jakości
orzekonani, że to właśnie zwiększania dochodu naro lepsza drogą dochodzenia produkcji, zwiększa zamoż
eksport zuboża nasz krajo dowego. Są kraje jak Bel do technicznego postępu, a
wy rynek, jest przyczyna gia, Holandia. Dania NRF. Jednocześnie sprawdzianem pość kraju.
niedostatecznej podaży nie a wśród krajów socjalisty tego postępu. Ale na tym
których towarów. Przykła cznych np. Węgry — w któ rola jego się nie kończy.
Jan Brzeski
dem cytowanym przez zwo rych handel zagraniczny Stwarza on bazę dla zwiek
lenników tej teorii są me stanowi źródło przyrostu szania naszego udziału w
dochodu narodowego. Jest
ble.
to wynik umiejętnego wy
Mebli rzeczywiście bra korzystania
nowoczes
kuje i meble sa eksporto nego czynnikatego
rozwoju
go
wane. Ale wcale nie jest spodarczego, jakim
jest
to przyczyną niedostatecz międzynarodowy
podział
nej podaży, tylko fakt, że
liczba mieszkań oddanych oraev.
do użytku w miastach by
Jedną z ważnych zasad
ła w roku 1972 o 12 tys. tego podziału, zapewniają
większa niż w roku 1970, cą obok wspomnianych już
a w roku 1973 — o 30 tys. czynników lak kwalifika
OBOTNICZA Spółdziel lat 16, dziennikarze, studen
większa. Co się zaś tyczy cje, znajomość technologii,
nia Wydawnicza „Pra ci Instytutu Dziennikarstwa
sa — Książka - Ruch" oraz pracownicy ZG RSW
eksportu, to jego udział w środki produkcji itp. jej
produkcji można łatwo wy rentowność, jest odpowied oraz Telewizja Polska organi Prasa - Książka - Ruch”.
Teleturniej „PRASA ŹRÓD
czytać z komunikatu GUS nio duża skala produkcji. zujq teleturniej pt.: „PRASA
ŁEM WIEDZY" przeprowadza
o wykonaniu NPG w roku Nie trzeba nikomu tłuma ŹRÓDŁEM WIEDZY”.
1973. Okazuje się. że me czyć. że koszt własny, po
Zakres tematyki teleturnie ny będzie w trzech etapach:
bli wyprodukowaliśmy za wiedzmy jednego magneto ju obejmuje wiedzę o: ® pro ■ eliminacje wstępne w Klu
17,5 miliarda złotych, z fonu. w fabryce produku sie polskiej i zagranicznej bach Międzynarodowej Prasy
czego dostarczyliśmy na jącej tych magnetofonów oraz jej rozpowszechnianiu i Książki w dniu 31 marca
br. ■ eliminacje II stopnia
rynek krajowy za 16,4 mi tysiące dziennie, jest wie
działalności wydawniczej i w kwietniu br. w czterech oliarda. Zatem eksport nie lokrotnie niższy niż w fa
RSW środkach telewizyjnych: Gdań
stanowi nawet 10 proc. pro bryce wytwarzającej ty kulturalno-oświatowej
dukcji. Co więcej poza me siąc magnetofonów rocz Prasa — Książka - Ruch" sku, Krakowie, Poznaniu i
blami kuchennymi, któ nie. A cena sprzedażna dla | rozpowszechnianiu książek Warszawie. ■ finał teletur
nieju w pierwszej połowie
rych braku na ogół sie nie obu fabryk iest na rynku
odczuwa, eksportujemy me światowym ta sama. Dla ) podstawowych zagadnie maja br. przed kamerami
TVP w Warszawie.
ble drogie, importując w tego zamiast ponawianych niach poligrafii w Polsce.
Udział w teleturnieju zgła
Zwycięzcy
poszczególnych
zamian giównie meble tań prób orodukcjj antyimpor
sze, na które istnieje u nas towej, należy rozbudowy szamy do najbliższego Klubu etapów otrzymujq cenne na
Prasy
i grody ufundowane przez or
największe zapotrzebowa wać produkcje tego. do cze Międzynarodowej
Książki na załączonej „Kar ganizatorów teleturnieju.
nie.
go posiadamy odpowiednie cie uczestnictwa”, w terminie
Wszelkich dodatkowych in
Tak więc eksport w tym warunki.
do 24 marca br. „Kartę u- formacji udzielają Kluby Mię
przypadku pozwala na uczestnictwa” można również dzynarodowej Prasy i Książ
E warunki stwarza przesłać pocztą pod adresem ki. Zapraszając do udziału
zupełnienie asortymentu i
ją
nam
w
dużej
mie
KMPiK.
wzbogacenie go o nowe
w tym teleturnieju, życzymy
rze także zakupione
wzory i rodzaje, a rozwią
Z udziału w teleturnieju powodzenia wszystkim jego
zanie meblowego dylema w ostatnich latach nowe wyłączeni są: młodzież do uczestnikom.
tu bynajmniej nie leży w obiekty przemysłowe, wy
ograniczaniu eksportu cle posażone w najnowocześ
we wzroście
produkcji. niejsze urządzenia i tech
KARTA UCZESTNICTWA W TELETURNIEJU
Zmierzają zresztą do tego nologie. Kupowaliśmy ie
ostatnie zalecenia Biura Po często na kredyt, a spła
PRASA ŹRÓDŁEM WIEDZY
litycznego i uchwały Pre camy eksportem. Konsu
zydium Rządu. Niezależnie mentowi zaś krajowemu
Zgłaszam udział w teleturnieju
od dalszej rozbudowy po pozostanie na jego użytek
tencjału
produkcyjnego trwała, wysokiej jakości
PRASA ŹRÓDŁEM WIEDZY
nowoczesnych
przemysłu meblarskiego, u- produkcja
chwaly zwracaja uwagę na wyrobów, znacznie tań
Imię i nazwisko ..... • • ■ •• •» in
zapewnienie temu przemy szych od importowanych.
Dodać
jeszcze
należy,
że
słowł odpowiednio zwięk
Adres do korespondencji
i • • • •* •" i»i
szonych dostaw materia eksport w ogóle zmusza do
łów i półproduktów z ko większej staranności o ja
operacji z innymi przemy kość i dlatego niektórzy na
si producenci-monopoliści
*
*
a• <y•
słami.
Wiek ..i.;. Zawód
•
bardzo go nie lubią (wolą
SPOMNIANA
na produkcję antyimportowa
................................. dnia .
1974 r. ..
wstępie teoria „smut gdzie ani jakość, ani koszt
(nazwa miejscowości)
(podpis)
nej konieczności” zna nie grają roli). Przy orze
lazła swój praktyczny wy stawianiu się na wielkie
raz w haśle produkcji an serie wysoka jakość upow
tyimportowej,
pokutują szechnia się. na czym zno
cym do dzisiaj. Podkreśl wu korzysta konsument
my wyraźnie, że jest ono krajowy.
antytezą nowoczesnego spo
Dla nowego producenta
sobu gospodarowania, na
wiązaniem do czasów, gdy wejście na rynki zagrani
każdy był sam dla siebie czne z gotowymi wyroba
szewcem, krawcem, stola mi nie jest sprawa łatwą.
W zakładach chemicz ki wysokiemu stopniowi
rzem. Podział pracy istnienych „Dukla” w Ostrawie automatyzacji przy obsłu
Formą
pośrednią
wprowa
ie dzisiaj nie tylko w ob
w Czechosłowacji zbliża
procesu produkcyjne
rębie poszczególnych suo- dzenia się na rynek jest koo się do końca budowa wy dze
będzie zatrudnionych
łeczeństw, ale w skali mie peracja, przy której — jeś twórni kwasu siarkowego, go
28 osób, tj. trzykrot
dzynarodowej. Polega on li chodzi o kraje zachod realizowanej na podstawie tylko
nie mniej, niż przy produk
na tym. że każdy produku
polskiej licencji. Urządze
tego rzędu w istnieją
je to. co ootrafi fobić do nie, zagraniczny odbiorca nia dla nowej wytwórni cji
cych już zakładach. Zu
brze i tanio — czyli to. do zazwyczaj przejmuje
zostały z Pol życie wody do chłodzenia
czego ma odpowiednie kwa siebie troskę o sprzedaż sprowadzone
ski; surowcem będzie pol ograniczone zostanie sześ
lifikacje. znajomość tech wspólnie
produkowanego ska siarka, przewożona ciokrotnie, natomiast wy
nologii. urządzenia techni
wyrobu.
Jest
to ogromna specjalnymi cysternami. W korzystanie siarki wzroś
czne i inne potrzebne śród
korzyść,
o
której
nieraz u kwietniu przewiduje się nie do 99,5 proc. Specjal
ki (np. surowce): słowem
rozpoczęcie próbnej eksplo ne urządzenia ograniczą
to. w czym iest wyspecja nas się zapomina.
ałacji urządzeń, a w 3 szkodliwość gazów, wyda
lizowany.
miesiące później — osiąg lanych przez około stume
I
wreszcie
jeszcze
jedna
Jest szereg dziedzin pro
nięcie
pełnej
zdolności trowy komin.
Budowa wytwórni rozpo
dukcji przemysłowej. w sprawa, mniej zapewne
produkcyjnej. Nowa wy
których jesteśmy wyspe stotna, ale dopełniająca o- twórnia będzie dostarczała częła się w 1972 roku, a
cjalizowani — a mogłoby brazu korzyści, jakie daje rocznie 100 tys. ton kwasu łączny jej koszt wyniesie
być ich znacznie więcej,
siarkowego, co oznacza pod około 100 min czeskich ko
gdybyśmy w przeszłości nie nam wszystkim eksport. Je wojenie jego produkcji w ron. Po osiągnięciu peł
tracili czasu na zabawianie śli bowiem od paru lat Czechosłowacji.
nych mocy produkcyjnych
się produkcją antyimpor Polska włączyła się. prak
Jak podkreśla prasa cze przez nowy zakład, tj. w
tową. z natury rzeczy dro tycznie niemal bez ograni chosłowacka,
powstająca lipcu tego roku, stara fab
ga i lichą. Te wyspecjali
wytwórnia nie ma sobie
czeń
kierunkowych,
do
naj
zowane dziedziny powinny
równych w CSRS, jeśli ryka kwasu siarkowego w
stanowić — iw znacznej bardziej chyba powszech chodzi o nowoczesność roz Dukli zaprzestanie produk
mierze już stanowią głów nego hobby współczesnego wiązań j wydajność. Dzię cji.
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Zjednoczone Przedsiębiorstwo Rozrywkowe przystąpiło do organizowania me oglądanej jeszcze w naszym kraju imprezy
pn. „polskie rodeo”. Pokaz będzie się odbywał na stadionach i będzie zawierał elementy współzawodnictwa w ujeżdżaniu
koni, w skokach oraz sceny z historii polskiej jazdy.
Na zdjęciu: obóz przygotowawczy kaskaderów podczas zajęć.
.viieaza

Gdy trzeba załatwić sprawę

Wielki teleturniej

Na rozbudowę gospoda
maciejrstwa konieczne jest jednak
CZYK z Owczarni —
— Kiedy przychodzę do różnych urzędów w kra
miejscowości na po
wacie i białej koszuli, patrzą na mnie czasem tak,
zezwolenie Oddziału Urba
graniczu powiatu kartuskiejakby podejrzewali, że nie jestem rolnikiem, a ja
nistyki, Architektury i Pro
go, dołączonej ostatnio dó te
kimś spryciarzem. Kiedyś nie wytrzymałem: nie
jektowania Urzędu Miej
rvtorium
Gdańska, jest
wyglądam na rolnika? — mówię. To chcecie może,
y
skiego w Gdańsku. Zainte
człowiekiem jeszcze mło
żebym chodził stale w baranicy, a z butów ma mi
dym, około czterdziestki,
wyłazić pół snopka?
resowany zgłosił się tam i
energicznym i o mocnej po
zgodnie ze wskazówką, złO'
sturze. Potrafi powołać się
w stosownym momencie na jej sprawie już nie tylko ta. Na postawienie tych bu żył podanie na piśmie. Cze
politykę rolną partii i rzą jako właściciel gospodar dynków właściciel otrzymał kał na odpowiedź prawie
du, na przepisy prawne, a stwa, ale zarazem jako peł zezwolenie władz woje miesiąc i gdy jej nada! nie
także na artykuły w prasie nomocnik największego ak wódzkich ł powiatowych w było, udał się znów do u
i programy telewizyjne.
tualnie na Wybrzeżu gdań grudniu 1972 r.
rzędu osobiście. Niestety,
— Mówi się, że wszyscy poskim zespołu rolników in
winni rolnictwu pomagać bo
wyniku utworzenia bez skutku.
kooperują
potrzeba nam więcej żywności. dywidualnych,
— Architekta nie zastałem
zespołu i w miarę
Ale jak chce się w urzędzie cych w produkcji trzody
załatwić konkretną sprawę, to chlewnej.
rozkręcania się gos Jedna z pań powiedziała mi,
czasem wcale nie idzie tak
że najpierw się rozpatruje
gładko.
Podobnie jak on zakupili podarki wyłoniły się jed sprawy z grudnia, a ja dosta
nak
nowe
potrzeby.
Do
od
nę odpowiedź, jak przyjdzie
Jest synem rolnika, ale w w ostatnich latach gospo
młodzieńczych latach zwa darstwa w powiecie kartus chowu prosiąt niezbędne moja kolej. Nie dowiedziałem
biło go miasto. Taki był kim, w odległości około 8 jest mleko, zwłaszcza, że się jednak, kiedy to nastąpi.
wtedy kurs i taki układ, że — 9 km, dwaj jego kole zastępcze środki odżywcze A ja przecież nie mogę czekać
młodzież wiejska widziała dzy, również byli metalow nie zawsze można nabyć na w nieskończoność. Muszę wie
dzieć, czego się trzymać i wy
możliwości
zaspokojenia cy z zawodu: Józef Biardzswoich życiowych ambicji i ki, który zajmuje ponad 11 czas i w dostatecznych iloś- wiązać się na czas z umowy.
Każdy miesiąc zwłoki może
poprawy bytu tyiko w mie
spowodować, że nie zdążę z
ście. Zostawał na roli ten,
budową przed przyszłą zimą,
kto musiał. Polikarp MaTeresa
Chudek
a przez to cała produkcja się
ciejczyk zdobył zawód me
opóźni i skomplikuje. Czy to
talowca, pracował w Sto
czni Gdańskiej. Kilka lat ha w Tokarach oraz Stefan ciach. P. Maciejczyk, chcąc jest właściwy stosunek do rol
temu, niespodziewanie dia Witkowski, gospodarujący
nika i do całego zespołu? I
otoczenia,
wykorzystując obecnie na ponad 8 ha w uniezależnić się częściowo czy każdemu z osobn.a trzeba
nadarzającą się okazję, za Baninie. Wszyscy trzej no od dostaw pasz i ustrzec tłumaczyć, że nasza koopera
kupił w powiecie kartu wo kreowani rolnicy poro się niespodzianek, postano cja może przynieść korzyści
skim w pobliżu Gdańska zumieli się ze sobą i zgło wił chować również około» nie tylko nam?
grunty, należące poprzednio sili się w sierpniu ub. roku
KARGA gospodarza z
do dwóch właścicieli. TJtwo do władz powiatowych, de 20 krów, by mieć własne
Owczarni nie należy,
rzył z nich ponad 20-hekta- klarując chęć utworzenia mleko. W tym celu jednak
niestety, do odosob
rowe gospodarstwo. Oprócz zespołu. Podpisali odpowie musi nadal inwestować, wy nionych.
Nieliczenie się w
W ub. latach często po tego wziął ostatnio 5 ha w dnie umowy, dopełnili for budować m. in. oborę i różnych placówkach z cza
wracaliśmy do informacji dzierżawę. Z dystansu cza malności rejestracyjnych.
drugą paszarnię, która za sem rolników, przeciąganie
— Zespół można organizować
dotyczącej aktualnej pro su i odległości, uzbrojony tylko
z ludźmi, których się mykałaby prostokąt już ist
decyzji i nieudzielanie w
we
własne
życiowe
doś
dukcji i prognoz rozwojo
dobrze zna, żeby potem nie
wych Zakładu Przetwór wiadczenia i świadomy no było nieporozumień. A my się niejących budynków. Za porę odpowiedzi, nie. mó
lat — mierza ponadto zagospoda wiąc już o nie zawsze naj
stwa
Wodorostów Mor wych możliwości rozwoju znamy od dwudziestu
wzajemny wybór
skich w Pucku. Różne by gospodarki rolnej, stworzo iuzasadniają
rować jego środek, urzą grzeczniejszym traktowa
decyzję.
ły co do tego koncepcje. nych przez państwo uznał,
dzając tam tanim stosunko niu interesantów, zdarzają
że
to
właśnie
jest
jego
szan
ONIEWAŻ
ziemie
Mówiono o potrzebie zbu sa. Nie bez znaczenia była
wspólników są roz wo kosztem tucz warchla się jeszcze zbyt często. Mu
dowania całkiem
nowej
perspektywa poprawie
rzucone w różnych ków i częściowo tucz mło szą się znaleźć na to jakieś
fabryki, co było uzależnio też
bytu rodzinie, która na miejscowościach i tylko czę
ne od ostatecznego stwier nia
razie mieszka w Oliwie.
ściowo ze sobą sąsiadują, a dego bydła. Projekt przy rozwiązania w każdej, na
dzenia wydajności wodoro
— Oczywiście, że biorę i to każde gospodarstwo ma o- gotowuje mu brat, archi wet najbardziej przeciążo
stów w Zatoce Puckiej.
pod uwagę, przecież każdy pra
budynki w różnym tekt z zawodu.
nej pracą instytucji.
Otóż zakład len od paź cuje po to, żeby coś z tego sobne zorganizowali
zespół
dziernika 1973 roku osta mieć. Chociaż właściwie w stanie,
też zarabiałem swo taki, jaki był w tych wa
tecznie zaprzestał działał przemyśle
je siedem tysięcy i mogłem runkach możliwy.
u oś ci na skutek zaniku sobie spokojnie żyć bez kłopo
Umówili się, że P. Ma
bazy surowcowej i ni tów. Teraz jest trochę trud ciejczyk zajmie się hodowlą
niej.
więcej
ma
człowiek
spraw
skiej wydajności produkcji. na głowie. Ale uważam, że po macior. Uzyskiwane od niefi
Jego „dobytek” uległ też trafię pracować, a przy tym prosięta po odchowaniu do
formalnej likwidacji i zo myśleć.
wagi około 40 kg przejmo
stał przejęty przez spół
YBRAŁ rzeczywiście wać będą do dalszego tu
dzielnię rybacką „GRYF”
wcale nie najłatwiej czu pozostali kooperanci.
We Władysławowie na ce
szy sposób zarobie Równocześnie wystąpili w
le przetwórstwa rybnego. . nia na chleb z mas trójkę do Międzykółkowej
Jak poinformował nas łem czy choćby z szynką. Bazy Maszynowej w Klu
Prezes „Gryfa”, w byłej Ziemia, zanim zaczęła przy kowie o przekazanie im
fabryce agar-agaru spół nosić jakie takie dochody, w grupowe użytkowanie
dzielnia uruchomiła^ wę wymagała wiele nakładu dwóch ciągników z maszy
dzarnię ryb. Do tej pory pracy, inwestycji budowla nami towarzyszącymi. Peł
uwędzono 60 ton, a plan nych i umiejętności nowo nomocnik zespołu ma też
na br. przewiduje — 320 czesnego gospodarowania. własny ciągnik i „Nysę”,
ton wędzonych dorszy, śle Faktem jest też, że w na która jest im bardzo po
dzi i szprotów z własnych szych warunkach każda wy mocna.
Połowów. Przyjęty obiekt soka i możliwie tania pro
Wspólnik z Tokar, mimo
ma być zmodernizowany. dukcja rolna jest krajowi że gospodarstwo przejął do
Jego załoga liczy 35 pra potrzebna.
piero w czerwcu ub. roku,
cowników.
Pytam byłego metalowca zdążył poprawić i rozbudo
M. L.
o stopień przygotowania do wać chlewnię, w której
Ptaki z bażantarni w PGR Sokołowo (pow. Dobrzyń).
nowego zawodu. Podstawo trzyma już około 200 tucz
CAF — Gili
wym warunkiem jego uprą ników. Kooperant z Banina
wiania są przecież odpowie przystosował do zwiększo
dnie kwalifikacje rolnicze. nej produkcji stare po
— Świadectwa właściwie nje mieszczenia i hoduje w
W trosce o moralność w mam
— słyszę w odpowiedzi. nich na razie około 90 tucz
australijskich miastach i — Dopiero teraz chodzę drugi ników, a 30 już sprzedał.
miasteczkach, poseł Jack rok do Szkoły Przysposobienia Obaj zamierzają prowadzić
w Miszewie. Jed
Canther zażądał, ażeby za Rolniczego
nak mam własną biblioteczkę tucz letni w ogrodzeniach
trudniono w lokalnych ba rolniczą, różne książki i cza bez dachu. Natomiast peł
rach tylko takie damy, któ sopisma. Czytam bardzo dużo, nomocnik z Owczarni do
bo mi jest to potrzebne na co
re ukończyły 50 lat i żeby dzień.
chował się 50 loszek, które
obowiązywał je czarny
dostarczyły dotychczas ko
Do redakcji zgłosił się operantom 168 warchlaków.
strój. Poseł Ganther ma lat
I Polikarp Maciejczyk w swo W przyszłości chce mieć aż
79.
2YTAJĄC o wspólnych poczynaniach w 1969 roku w Szczecinie, przez który idzie
100 macior, które rocznie
krajów RWPG, o powoływaniu nowych większość tranzytu CSRS, obchodzono skro
dostarczać powinny około
przedsiębiorstw, wspólnej budowie fa mną uroczystość przeładunku 50-milionowej
2 tys. prosiąt. Według ubryk itp., często spotykamy się z nazwami tony towarów czechosłowackich. Tranzyt ten
mowy zawartej ze wspól
wspólnych serwisów żeglugowych „Baltafri- z roku na rok rośnie i już w bieżącym roku,
nikami przejmować będą
ca", „Baltamerica". Rzadko natomiast czyta w drugiej jego połowie „Spedrapid” odno
oni na podstawie wewnę
się o przedsiębiorstwie, które jest swego ro tuje w swych annałach 60-milionowq tonę.
trznych rozliczeń łącznie 1
Porty nasze stanowią naturalne zaplecze
dzaju prekursorem integracji gospodarczej
tys. warchlaków. Część po
i ma już w swym dorobku 25 lat wspólnych gospodarki czechosłowackiej, żywo zaintere
zostałych właściciel zamie
i — dodajmy - dobrych doświadczeń. Myślę sowanej rozwojem polskiej gospodarki mor
rza tuczyć sam, a resztę
o „Spedrapidzie”, polsko-czechosłowackiej skiej. Czechosłowacja zakupiła u nos więk
sprzedawać Wojewódzkie
spółce zajmującej się z powodzeniem spe szość statków, stanowiących jej flotę han
mu Przedsiębiorstwu Prze
dycją towarów importowanych i eksporto dlową, notabene bazującą w naszych por
mysłu Mięsnego.
wanych przez naszego południowego są tach, swego czasu byta właścicielem całego
Pierwsze loszki zakupił
nabrzeża w porcie szczecińskim i dzisiaj 70
siada przez porty polskie.
rok temu, wykorzystując
Nie wspomnimy tutoj o wszystkich zawi procent swojego tranzytu lądowo-morskiego
do chowu, stare budynki,
łościach prawno - organizacyjnych, związa kieruje przez polskie porty. CSRS jest w tym
nawet stodołę. Równocześ
nych z powstaniem i rozwojem spółki, czy zakresie naszym najpoważniejszym partne
nie rozpoczął wczesną wios
telnik zainteresowany
tym zagadnieniem rem.
ną budowę nowoczesnej
Rocznie przez nasze porty przechodzi oko
znajdzie obszerny wywód na ten temat w
chlewni typu duńskiego.
najnowszym numerze fachowego miesięczni ło 3 milionów ton ładunków czechosłowacPożyczył na ten cel w Ban
ka „Technika i Gospodarko Morska”. Warto skich: jest to maksimum tego, co możemy
ku Rolnym 600 tys. zł. Je
jednak chwilę uwagi poświęcić przedsię zapewnić przy naszym obecnym potencjale
dno skrzydło było gotowe
biorstwu, obecnie już państwowemu, które przeładunkowym portów morskich. Możliwo
w listopadzie. Drugi budy
Jej to dobrze... Podczas gdy Europa męczy się w „oko
od ćwierćwiecza działa na rzecz rozwoju ści i chęci naszego południowego sąsiada
nek jest na ukończeniu.
wach” ni to zimy ni to wiosny, w Australii lato o tej po
tranzytu towarów naszego południowego są są bowiem znacznie większe. Już obecnie
Oba łączy piętrowa paszarrze nie zawodzi.
CAP — AP
siada przez Gdańsk, Gdynię i Szczecin, a że tranzyt mógłby wzrosnąć do 4 milionów ton
nia, a całość układa się w
działa dobrze może świadczyć fakt, że już rocznie, przewiduje się zaś — zgodnie z ukształt otwartego prostokąolikarp
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Wiek i moralność

Rzecz o „Spedrapidzie

U

Nowoczesna wytwórnia
kwasu siarkowego

kładem zawartym między obu naszymi kra
jami — że w 1980 roku przeładunki dojdą
do 7 milionów ton. Oczywiście, zależy to w
ogromnym stopniu od uzbrojenia techniczne
go portów, a zwłaszcza od taboru kolejo
wego, z którym - jak wiadomo — nie jest
u nas najlepiej. A przecież 70 procent ła
dunków. CSRS przychodzi koleją, zaś tylko
10 procent przypada na żeglugę na Odrze.
W ubiegłym roku 43 procent ładunków sta
nowiła wartościowa drobnica wywożona z
CSRS, 45-55 procent drobnica importowana
do CSRS. Warto zwrócić na to uwagę, bo
wiem właśnie na przeładunkach drobnicy
najlepiej się zarabia, a stawki są na pozio
mie średnich stawek światowych.
Pisaliśmy swego czasu w „Dzienniku Bał
tyckim'' o szerokich zamierzeniach nowo
powstałej w ramach RWPG
organizacji
„Interport”. Sądzić należy, że właśnie stro
na czechosłowacka weźmie aktywny udział
w poczynaniach „Interportu” i kto wie na
wet, czy nie włączy się w finansowanie mor
skich inwestycji portowych na naszym tere
nie. Czechosłowacja jest bowiem w równym
stopniu jak Polska zainteresowano w spraw
nych przeładunkach
towarów w polskich
portach i możliwościach powiększenia ma
sy towarowej wędrującej
tranzytem przez
Polskę. „Spedrapid”, długoletnie doświad
czenie tego przedsiębiorstwa, stanowią ba
zę, w oparciu, o którq można takie zamie
rzenia planować.

Przedsiębiorstwo to jest interesujące jed
nak jeszcze z innego powodu. Oto może być
ono wzorem należytego układania stosun
ków z ludźmi.
Nie bez przyczyny na 215
pracowników, aż 11 osób legitymuje się sta
żem 25-letnim, zaś 28 osób ponad 20-letnim. Przy takiej stabilizacji kadry przedsię
biorstwa możliwe sq należyte wyniki gospo
darcze i sprawność w załatwianiu spraw
klienta. Warto przy tym podkreślić, że płace
w „Spedrapidzie” wcale nie są najwyższe i ka
żdy z tych doświadczonych pracowników z
łatwością znalazłby pracę w każdym innym
przedsiębiorstwie spedycyjnym. Można więc
pogratulować
naprawdę szczerze całemu
zespołowi no i... trochę pozazdrościć atmo
sfery w pracy. Ciekawostką także jest to, że
zdecydowaną większość pracowników stano
wią kobiety. Zdarzyło się zatem, że któregoś
roku „Spedrapid” doczekał się 10 maluchów.
Było to bardzo miłe, ale oznaczało także
ileś tam lat - łącznie liczqc - urlopów ma
cierzyńskich, w trakcie których praca mu
siała być wykonana. I była wykonana.
Wkrótce cały 200-osobowy, sfeminizowa
ny zespół „Spedrapidu" obchodzić będzie
dwa jubileusze: ćwierćwiecza działalności i
60-milionowej tony przeładunków. Już dzi
siaj więc składamy serdeczne gratulacje.
życzqc zespołowi nowego pomieszczenia, w
którym można by pracować bez obaw, że
się długopisem ukłuje sqsiada, a interesant
w pokoju stworzy straszny tłok.
MACIEJ KOSELA
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Dla kraj
dla siebie

Trudny problem
kwater prywatnych
N

IE ma dnia, aby
przed gablota, ofe
rującą adresy kwa
ter prywatnych w Trójmie
ście. nie zatrzymywali sie
studenci. Również codzien
nie w Biurze Kwater Stu
denckich przy ZW SZSP
zjawiają. sie zainteresowa
ni, pytając o nowe oferty,
których jest
mało. Bo

opłata za kwaterę wyno
si
miesięcznie
500 zł.
które przecież poważnie
nadwerężają skromny stu
dencki budżet. Często od
czuwa się także skutki
„konkurencyjnej” działal
ności zakładów pracy, któ
re właścicielom kwater oferują korzystniejsze —
ood wieloma względami —
warunki finansowe.
niż
może je zapewnić student.
Różne drogi wiodą stu
dentów do Biura Kwater
Studenckich. Myliłby sie
jednak ten. kto by sądził
że jego działalność i ist
nienie wszystkim zaintere
sowanym są. dobrze zna
ne. Studenci, którym nie
przyznano miejsca w aka-.
demiku, są w zasadzie zda
ni tylko i wyłącznie na
siebie. Nie interesują sie

ZCZEGÓLNA uwa
„białe” i „techniczne” nie
Udział środowiska akademickiego w realizacji przed
ga winna być zwró
dziele na terenie całego
sięwzięć społeczno-gospodarczych naszego kraju - to
cona na właściwe
województwa, czy wresz
jedno
z
ważkich
zadań
programu
działania
Socjali
wykorzystywanie studenc
cie letnie obozy robotnistycznego Związku Studentów Polskich. Temu proble
kiego ruchu naukowo-ba
czo-studenckie w Szarlo
mowi będzie poświęcone najbliższe II plenum ZWSZSP
dawczego. Obok istnieją
cie.
w Gdańsku, na którym opracowany zostanie komplek
cych i Sprawdzonych form
sowy program szerokiej i zróżnicowanej działalności
— takich jak kola i obozy
1 ARÖWNO sprawdzo
studentów uczelni Trójmiasta na rzecz regionu.
naukowe, trzeba sięgać po
i ne już formy dzia
łania jak i nowe, wiem cóż znaczy ponad
nowe rozwiązania.
Już
wkrótce na gdańskich u- wane jednostki powołane niemałe osiągnięcia w tej proponowane do uwzględ 460 adresów, przyjętych
czelniach będą powoływa do wykonywania określo dziedzinie. Wystarczy cho nienia
w
działalności przez biuro w uh. roku,
ne studenckie zespoły nau nych zadań.
zapotrzebowania
ciażby wspomnieć działal SZSP, niewątpliwie przy wobec
kowo-badawcze. Będą one
ność studenckich kół nau czynią się do aktywizacji szacowanego na ok. 2 tys.
W
perspektywie
przed
wykonywać zlecane im
kowych w czasze ubiegłe całego środowiska akade miejsc.
prace, finansowane przez siębiorstwa takie winny go lata na terenie pow. mickiego na rzecz regionu,
Nie wszystkie spośród
różne przedsiębiorstwa i być tworzone przy poszczę puckiego, gdzie opracowa
do współuczestniczenia — zgłaszanych ofert spełnia
uczelniach, we
instytucje
województwa gólnych
no kompleksowy program
gdańskiego. Pozwoli to na współdziałaniu z ich wła rozwoju tego regionu; ak jeszcze przed ukończeniem ją stawiane im warunki.
Nie wystarczy przecież sa
dzami,
zaś
funkcjonować
jednoczesną realizację pro
cję grupy „Bałtyk”
na studiów — w realizacji
gramu dydaktycznego u- powinny w obrębie du rzecz ochrony środowiska wielu bieżących i perspek mo usytuowanie kwatery
w pobliżu wyższej uczelni,
czelni oraz na pogłębianie żych zakładów przemysło naturalnego człowieka w
tywicznych zadań społecz chociaż kwatery w Gdań
poprzez praktykę zawodo wych, charakteryzujących pasie
nadmrfrskim; pracę
sku, Wrzeszczu.
Oliwie,
wych umiejętności studen się wysokim poziomem studentów
w ramach OHP no-ekonomicznych nasze Brzeźnie czy Sopocie za nimi uczelnie, a informa
technologii
produkcji
i
do
tów.
go
województwa.
przy budowie magistrali
wsze cieszą się najwięk cja nt. możliwości znalezie
Utworzone zostaną tak brą organizacją pracy,
kolejowej w Biłgoraju,
A. Z.
szym powodzeniem. Kwa nia kwatery prywatnej oie Kluby Techniki i Ra
W roku bieżącym stu
tera musi przede wszyst kazuje się niedostateczna i
cjonalizacji, których zada denci pracować będą prze
kim zapewniać odpowied często po prostu przypa
niem będzie rozwijanie i de wszystkim przy rozbu
nie warunki do nauki i dek powoduje, że student
popularyzowanie studenc dowie bazy socjalnej, kul
wypoczynku, możliwość ko trafia na ślad BKS.
kiego ruchu racjonalizator turalnej i sportowo-tury
rzystania z urządzeń sani
skiego oraz wynalazczego stycznej przeznaczonej dla
Wśród wielu postulatów
Podczas szkolenia wyjazdo
Pod koniec ub. r. w gma tarnych oraz z kuchni. Wy pod
(m. in. szerszy udział stu środtfwiska akademickie
adresem uczelni1 i
wego w Cetniewie pod koniec chu humanistycznym
najmowanie
,
kwater,
nie
odbyło
dentów w Turnieju Mło go, a także- nad zagospoda ub. miesiąca odbyło sie spot się spotkanie redakcji Miesię
władz miejskich (dotyczą
spełniających
tych
warun
dych Mistrzów Techniki — rowanieni
turystycznym kanie studenckiego aktywu cznika Kulturalnego „Litery”
one m. in. udzielania porno
organizowanie wystaw i regionu, w budownictwie propagandowego z n sekreta z pracownikami naukowymi i ków. jest na szczęście spo cy finansowej mieszkań
rzem KW PZPR TADEUSZEM studentami uniwersytetu.
radyczne.
ekspozycji studenckich pro mieszkaniowym oraz przy FISZBACHEM, W czasie tego
com kwater prywatnych,
Ożywiona wymiana poglą
jektów, seminariów, sesji realizacji priorytetowych spotkania omówiono główne
Problemem
natomiast ustalenia maksymalnej gra
dów dotyczyła dwóch proble
kierunki
pracy
propagando
naukowych, zjazdów mło inwestycji w wojewódz
jest brak jednoosobowych nicy onłat) znalazł sie wnio
wej w środowisku akademic mów: kształtu czasopisma odych twórców itp.).
raz możliwości współpracy z kwater oraz pokoi dla stu sek, aby uczelnie, podob
twie gdańskim (rafineria, kim.
Także w Cetniewie przeby „Literami” gdańskiego środo denckich małżeństw, bory nie jak zakłady pracy, zaj
Nową formę wykorzy Port Północny).
wała (25—27 luty) Komisja Pro wiska akademickiego. Nie za kających sie nie tylko z mowały się zapewnieniem
stania potencjału intelek
Zarzadu Głównego brakło również głosów próbu
TUDENCKIE poczy pagandy
mieszkaniowy kwater dla swoich studen
SZSP. Przedyskutowane zosta jących ocenić pierwsze dwa kłopotami
tualnego środowiska aka
nania w dziedzinie ły zmiany strukturalne w io numery „Liter” po zmianie mi.
tów.
demickiego będą także 5ta
ich
formatu
i
profilu.
Sporo
kultury j turystyki nie propagandy oraz opraco zastrzeżeń wzbudziło zamiesz
Ze zrozumiałych wzglę
nowić — powołane w ra
wano
nrogram
działalności
pro
Działalność BKS regulu
są wymierne w zlotów pagandowej w roku 30-Ie- czanie w nich głównie mate dów BKS musi odrzucać
mach spółdzielczości stu me
kach. Spełniają one jed
riałów warszawskich autorów. także oferty o zbyt wyeóro ją przepisy. Szczególnie je
denckiej — pracownie pro nak doniosłą rolę w życiu cia PRL.
(z), (j). (rar), (wch) wanych
cenach. Średnia den
z nich, dotyczący
jektowo-wdrożeniowe. O- społecznym kraju. Wystar
U
i
12
hm.
o
godz.
14.30
w
ferować będą one usługi czy wspomniel, że to właś auli Ekonomiki Transportu
specjalistyczne, ' których nie ze studenckiego ruchu UG w Sopocie odbędzie sie
brak dotkliwie odczuwa artystycznego
spotkanie władz
wyrosło wie iinformacyjne
RU SZSP z uczniami ostat
ny'jest na rynku. Ich pod łu znanych dzisiaj
—
nie
klas szkół średnich. Pro
jęcie pozwoli na realizację tylko w Polsce — twór nich
dziekan wydziału Ekonomiki
studenckich prac dyplo ców profesjonalnych. Na i Organizacji Transportu ÜG
mowych i tzw. przejścio tomiast 1 teatry studenckie doc. dr hab. S. Borowicz scha
rakteryzuje profil studiów ca
wych, które z uwagi na oraz
chóry akademickie łego wydziału.
brak możliwości, nie były odnoszą'
Szczegółowych
informacji
coraz to nowe suk kandydatom
na kierunki: Ewykorzystywane przez u- cesy.
konomika i Organizacja Tran
czelnie.
Zadanie organizacji na sportu (specjalizacja — tran
W Teatrze „Wybrzeże’
Poczynania studenckie tym polu, to przede wszy sport lądowy i morski) oraz
powinien nas cały spek- nie dopatrzono się żadnej
Ekonomika i Organizacja Han odbyła się 28 Lutego studen taki.
go ruchu naukowo-badaw stkim stymulowanie aka dlu
Zagranicznego udzielać be cka premiera „SNU" Feli
znaczącej kreacji, z drugiej
czego, ściśle sprzężone z demickiego ruchu kultural da pracownicy odootviednich
W stosunku do scenogra
planami rozwoju społecz nego i turystycznego po instytutów, zaś przedstawicie cji Kruszewskiej. Po spek fii wystąpiły dwa przeciw zaś — podkreślano dobrą
wyrówn.aną grę całego
no-gospodarczego naszego przez takie agendy jak Ie Rady Wydziałowei SZSP taklu znaczna część wido stawne stanowiska. Uważa izespołu.
uczestników snork 1 wni wzięła udział w dys
regionu, stanowić będzie kluby specjalistyczne (nar zapoznaja
no, że praca MARIANA
nia z problemami «wiązanymi
istotny wkład w proces ciarskie, żeglarskie, tury
formalna strona studiowa kusji, którą prowadził zna
KOŁODZIEJ A jest nieade
Jak w każdej dyskusji,
ny
teatrolog
STANISŁAW
nia
im.
in.
z
regulaminem
in
modernizacji i rozwoju styki pieszei itp.) oraz ukwatna do treści dramatu tak i tym razem nie obesz
dywidualnego
programu
stu
gospodarki woj. gdańskie powszechnianie tej dzia diów. z warunkami socjalno- marczak-oborski.
(szkoda, że nie wyjaśniono
się bez pytań o szerszym
Początek dyskusji zrodził tego bardziej precyzyjnie); ło
go.
zasięgu Starano się odpo
łalności wśród społeczeń bytowymi studentów itn.). U- pytanie
o sens wystawia że można się nią zachwy wiedzieć na pytanie: jaki
czestnicy spotkania otrzymają
RUGĄ
zasadniczą stwa poprzez: rozwijanie nonadto
biuletyn informacyj nia tego rodzaju utworów cać, ale w rezultacie jest
teatr interesuje studentów
studenckich
kontaktówzeny o Wydziale Ekonomiki i dramatycznych Zarysowa
formą współuczest
tym elementem spektaklu, i jaki teatr widzą dla sie
Transportu.
niczenia środowiska społów. twórczych z robot Organizacji
ły
się
trzy
stanowiska.
który pozwala na zatuszo bie?
serdecz
akademickiego w realiza niczymi i wiejskimi do nieZainteresowanych
PIERWSZE: „Sen" Kru wanie pozostałych manka
zapraszamy.
kultury, masowe
•
*
•
cji przedsięwzięć gospodar mami
szewskiej da się odbierać mentów i ostatecznie jest
Posypały się przy tej o
czych kraju jest zatrudnia imprezy turystyczne jak
jedynie jako zjawisko es wartością samą w sobie.
kazji zarzuty pod adresem
Odbyły się juź gdańskie ell
rajdy,
złazy,
zloty
i
spły
tetyczne.
minacje na XI Ogólnopolski
nie studentów w czasie
Teatru „Wybrzeże” — głó
Festiwal Piosenkarzy Studen
Przeciwnicy tego stanowi wnie za brak w repertua
wakacji letnich w tych wy.
DRUGIE: pomimo faktu,
ckich w Krakowie (29—31 bm.).
mocno podkreślali rze znaczących sztuk dra
działach gospodarki naro
Duże znaczenie ma tak •lury pod przewodnictwem .’ r iż dramat wyrósł z osobis ska
wszystkich maturgii współczesnej. Po
dowej. w których wystę że fakt, iż studenccy dzia ka Sobocińskiego postanowiło tych obsesji autorki i że od współgranie
puje deficyt rąk do pracy łacze po ukończeniu stu wysłać na ten festiwal: Jo czuwamy wyraźne aluzje składników spektaklu i stulowano odejście od tea
Zimerman i Ewe Gaw- do lat dwudziestych nasze zwracali uwagę swoim ad
(budownictwo, rolnictwo, diów przechodzą do pracy lantę
tru tradycyjnego, wniosku
ryłow (konkurs niosenkarzv)
wersarzom na niebezpie
leśnictwo itp.).
w 'innych środowiskach i oraz — naszym zdaniem naj go wieku (data powstania czeństwo, jakie grozi każ jąc większe uczestnictwo
Jednym z najpoważniej są tam czynnymi organi mocniejszego kandydata’ — „Snu” — listopad 1925) —
widza w spektaklu (zapew
Marchowskiego, któ w gruncie rzeczy jest on demu, kto próbuje oceniać ne wpływ wizyty teatru ja
szych kierunków działania zatorami życia kulturalne Grzegorza
ry zachwycił zarówno teksta ponadczasowy.
tylko jeden element, nie ba pońskiego); padały przy
SZSP w tej dziedzinie jest go, turystyki oraz aktyw mi. jak i interpretacja. Re
TRZECIE stanowisko wy cząc, na jego funkcjonowa tym nazwiska Witkacego,
programowanie
dalszego nego wypoczynku po pra dzie on reprezentował Gdańsk
obu częściach festiwalu — rażało całkowitą dezapro nie w całości przedstawie Mrożka, Bonda.
funkcjonowania Studenc cy.
konkursie piosenkarzy i batę dla tego rodzaju ut nia.
kich Praktyk Robotniczych
Sygnalizujemy
jedynie Diosenek.
Szkoda, że przysłuchują
worów. Twierdzono, że dra
Muzykę oceniono nato cy się dyskusji STANI
oraz Ochotniczych Hufców niektóre spośród propozy
Trwała „Polskie Debiuty Pil mat jest infantylny i nud miast jako zbyt dosłowną
Pracy. Innowacją zaś bę cji, zmierzających do co mowę
SŁAW HEBANOWSKI nie
73” (6—9 bm.) — czy- ny. Jego wartość także w
dą nowe formy praktyk raz pełniejszego
udziału Ii coroczny przegląd filmów fa kategoriach poznawczych, — np pieśń „Rozkwitały zabrał głosu w sprawie li
pęki
białych
bzów”
nazbyt
studenckich, a mianowicie środowiska akademickie bularnych, Żelewizyjnych i zakwestionowano.
nii repertuarowej Teatru
silnie osadza widza w kon „Wybrzeże”,
Studenckie
Przedsiębior go w realizacji zadań spo- krótkomet razowych. zrealizo
którą krytijkowanych w ub. roku przez re-,
W
odpowiedzi
na
bo
pro
kretnym momencie naszej wano.
stwa Pracy Wakacyjnej. łeczno-^rmodarczych
re żyserów-debiutantów.
Obok wadzący dyskusję słusznie historii.
Będą to wyodrębnione — gionu i kraju.
projekcji
filmowych odbędą
tekst
Najmniej uwagi poświę
się sootkania seminaryjne, dy stwierdził, że sam
w ramach większych za
Studenci Trójmiasta ma skusje
oraz liczne imprezy to rzeczywiście nie jest arcy cono wykonawcom spek
kładów — wyspecjalizo- ją już na swoim koncie warzyszące.
dziełem, lecz interesować taklu. Z jednej strony — Longina Albrecht

S

Rozmaitości

Na marginesie premiery „Snu“

Studenckie uwagi o teatrze

D

...

przeznaczania na kwate
ry studenckie nadwyżek
powierzchni mieszkalnej,
na które właściciele uzys
kują zwolnienie od opłaty
za tzw. nadmetraż — sta
nowi istotny bodziec dla
oferujących swe lokale na
kwatery studenckie.
Często w środowisku akademickim miejsce żarnie
szkania studenta stanowi
granicę wewnętrznych, nie
formalnych co prawda po
działów: na tych ..z akade
mika” i „miejscowych”.
Gdzieś między jedną a
drugą grupą znalazłoby się
miejsce dla mieszkańców
kwater prywatnych. Dlar
tego też tak chętnie prze
noszą się oni, jeśli tylko
nadarza się możliwość, do
akademików.

W najbliższą niedzielę (io bm.), około 25# studen
tów — przyszłych lekarzy, inżynierów i prawników —
pracować będzie w gminie Stara Kiszewa. Odbędą się
tam także występy studenckich zespołów
artystycz
nych.
Xa zdjęciu: studentki Akademii Medycznej, a także
reporter Międzyuczelnianego Ośrodka Filmu i Foto
grafiki w czasie pracy podczas ub. niedzieli.

Problemem kwater stu
denckich winny więc zająć
się poszczególne uczelnie,
bowiem problem ten bedzie
istniał dotąd, dopóki wszy
scy studenci nie zamiesz
kają w osiedlach akademi
ckich.

A na to przyjdzie jesz
cze, niestety, sporo czasu
poczekać.

W czasie „niedzieli technicznej” często studenci z
PG naprawiaja na wsiach telewizory.
Fot. 7,. Gąsior (MOFiF)

ANNA JĘSIAK

Polemiki

Liczą się argumenty
rzeczowe i przemyślane
P) O przeczytaniu listu cuję, niech więc i oni poAnny Stańczyk („Dz. oracui.ą”. ,.
A.” z 21. 2. 74) prag
3) „Asystent życzy sobie
nę podzielić się swymi u- np. pisania cotygodniowych
wagami. Mam świeżo. . w referatów zaliczających —
pamięci studenckie spra pisze A. Stańczyk. — Me
wy. gdyż dopiero od nie toda taka na pewno nie
spełna 2 lat iestem asysten orowadzi do zdobycia rze
tem. Podejrzewam, że An telnej wiedzy”.
na Stańczyk nie ma włas
Tu należałoby konkret
nych doświadczeń na oolu nie podać przykłady, bo
kontaktów student — asy wiem to, co na jednym
stent. Poza tym nie bar kierunku „nie ma sensu”
dzo jest zorientowana w na innym może znakomicie
motywach postaw asysten spełniać zadanie natikowe
tów.
i wychowawcze.
1) „Często z nakładem
ogromnego wysiłku i wy
rzeczeń dzisiejsi młodzi ora
cownicy nauki zdobyli ty
tuły magistrów i inżynie
rów"
— pisze autorka
wspomnianego listu. Nie
przesadzajmy z tym ogro
mem. Każdy wie, że ieśli

zamiłowania trafił na
jakiś kierunek, a natura
obdarzyła go intełigenc,,ą.
to przy obecnych warun
kach, jakie stworzono stu
dentom, droga do zdobycia
tytułu nie wymaga aż ty
lu wyrzeczeń i tak ogrom
nego wysiłku, iak to suge
ruje A. Stańczyk. Wiemy, _
że bez pracy nie ma koła-czy i nie stawiajmy sie na
piedestał, gdy przedtem
wypadło sie nam nieco potrudzić.
2) Wątpię, aby zawarty
w stwierdzeniu „ja się
męczyłem, niech, i, oni sie
pomęczą” -- pogląd, mógł
być sformułowany w wy
powiedzi któregokolwiek asy sten ta. Wygląda mi to

4) „Asystent, do które
go zgłasza sie duża liczba
studentów (żebv zaliczać
kolokwia, obecności, refera
ty — przyp. mój), z pew
nością „rośnie” w oczach
przełożonych” — stwierdza
autorka. Ciekawe, kto to
iej oowiedział, że profesor
liczy asystentowi studen
tów. którzy do niego przy
chodzą?
Być może, że student,
który nie zna stosunków
orofesor — asystent, tak to
sobie może wyobrażać, ale
wyobrażeniom, jeśli nie
maja
potwierdzenia w

praktyce, nie wolno nada
wać wagi argumentu, bo
to świadczy tylko przeciw
ko autorowi takich ..argu
mentów”.
Stąd konkluzja: obraza

współpracy między asysten
tami i studentami Anna
Stańczyk nie oparła na ar
gumentach.

Zdaje sobie sprawę, że
w mojej Dolemicznej wy
powiedzi znalazło sie kil-ka ostrych uwag. Nie są
one Jednak podyktowane
niechęcią
do poruszania
tych tematów, Przeciwnie:
chodzi mi o to. aby w dy
skusji, której celem jest
zrewidowanie układu asy
stent — student, przytacza
ne były argumenty rzeczo
we i przemyślane, uławiaiace pełne zrozumienie po
między studentami a asy
stentami i to nie tylko na
gruncie organizacji zaieć,
ale przede wszystkim na
polu nauki.
Nie wydaje mi się. aby
współdziałanie w
SZSP
miało być tu tym panace
um.
Asystent z UG

(Nazwisko znane redakcji)

8 Marca
Liii

raczej na famę o postawie
asystentów i to na famę z
brodą. Bowiem identycz

Klub na cenzurowanym

Z wizytą w „
klubach studenckich
(nówi się ostatnio źie
- że nudno, niecie
kawie; że brak ludzi, którzy
potrafiliby stworzyć program
ambitny i interesujący. Pada
ją propozycje, zmierzające do
przekształcenia klubów w
świetlice, czyli pomieszczenia
wyposażone w bilard, gry to
warzyskie, telewizor, sprzęt od
twarzający, prasę, itp. (swoją
drogą wiele klubów stanowi
takie właśnie świetlice już od
lat).
Klub studencki — naszym
zdaniem — powinien prowo
kować i pobudzać intelektuai
nie środowisko akademickie,
|>owinien być miejscem kon
frontacji różnych postaw — i
te nie tylko artystycznych.
Jak wygląda zatem sytua

O

cja w klubach studenckich
Trójmiasta? Czy jest źie? Czy
istnieje już klub, o jaki nam
chodzi?
Odpowiedzi na te
pytania postaramy się dać w
cyklu publikacji ,,Klub na cen
zurowanym”, który dzisiaj roz
poczynamy.
*

*

*

Idziemy dzisiaj na ubaw.
Idziemy przez błotniste i cie
mne podwórko, by w końcu
dotrzeć do kuchennych scho
dów prowadzących ku Niecce
- do klubu studentów poli
techniki. Zamknięte wrota sku
tecznie bronią dostępu, Ale
po pięciu minutach walenia
zostajemy wpuszczeni. Jesteś
my szczęśliwi, bo zwykle cze
ka się dłużej - jak na Go
dota - przy ścianie, by dać
przejście osobom „wtajemni

czonym”, przed którymi zasu
wa się odsuwa.
Szatniarz, pouczając o nie
właściwości
posiadania u
płaszcza urwanego wieszaka
za to utrudnienie pobiera pod
wojną stawkę. Przez ustępo
wy smród idziemy na salę.
Bai w Kłaju to: remiza, de
chy, skrzynki z. winem, Jazz
band gra, panny pod ścianą,
łomot za ścianą, którą wziąć,
komu w mordę, czarne krawa
ty i. róż nylonowych bluzek,
mocne słowa.
Bal w „Kwadratowej"': tu
w „mordę” nie dają; reszta
- podobnie. Meble — jak w
obskurnej
poczekalni
na
dworcu, wystrój - remiza w
karnawale. Wśród tego loki,
fioki, topiry, komis i kremplina. Jazzband prawdziwy om

nibus: nbwoorieańskie imita
cje, londyńskie post-przeboje,
wolne numery także, gdy per
kusja szura. Dalekie od jaz
zu i rocka.
Gorąco. W męsko-damskim
ustępie panna Luśka zrasza
się z góry na dół. „Famem
05”, podczas gdy jej chło
piec podwija nogawki;' by
przez kałużę uryny dobrnąć
do pisuaru. Orkiestra prze
staje grać i żąda od publicz
ności usunięcia gorąca. Po
nieważ niezrażone audytorium
nie wspina się po ścianach
by otworzyć górne okna, dy
skusja się przeciąga.
W tej chwili panna Basia,
osoba o donośnym
głosie,
która zdążyła już parę razy
przejść po naszych głowach
i spustoszyć stolik, pyto Łu
ski: co się tak czochrasz, ty
małpo? Luśka nie przestoje
się czochrać, krótko a dosad
nie radzi Basi nie zajmować
się dłużej tą sprawą, po czym
daje głośny wyraz swemu
wzburzeniu w związku z za
kłóceniami na parkiecie.
Cholera - powiada - włdśnie chciałam tańczyć, gdy ta
Świnia z orkiestry przestała
grać.
Wśród
wybuchu ogólnej
wesołości chłopiec Luśki wso

dza jej w zęby flaszkę, eona
jakiś czas przerywa potoczy
ste frazy.
— Gdzie leziesz, torbo jed
na! luśka wrzeszczy na Baś
kę, która chwilowo zmieniła
koleżankę,
zaś uradowany
chłopiec dzielnie ją wspiera:
- Ty torbo, ty torbo...
Basia zmieniając przedmiot
rozmowy zagaduje o fajkę.
Nie ma papierosa, jest „Aąu
illa Rossa"! — skowyczą Luś
ka z chłopcem. Ale właśnie
chłopiec przez całą salę pusz
cza do Basi jarzącego peta,
który ładuje jej koleżance na
nogach, paląc rajstopy. Sły
chać kitka jędrnych wyrazów,
pożar zostaje ugaszony, jest
wesoło, a panno Luśka scho
dzi z chłopcem na tory in
tymne i tö nie tylko w roz
mowie.
- Gramy tak, jak się bawi
cie, od was wszystko zależy
- oświadcza orkiestra, pró
bując wszystkie winy złożyć
na publiczność, po czym pa
nu Niutkowi, który bywa tu
stale, śpiewa piosenkę o Ma
ry* co lubiła chłopców. Wszys
cy tańczą w zbitym tłumie.
Panna Lidka tańczy, ocze
kując by ktoś z nią zaczął
na poważniej, panna Oto —
by powiedzieć Ziutkowi jak

podoba się jej przyjaciółce,
panna Gośka odpręża się po
pracowitym tygodniu („cza
sem poczytam,
najlepiej o
miłości, Fleszarowej na przy
kład"), panna Renata wśród
„bywających
tu pracowni
ków nauki" szuka męża.
Nieliczni studenci politech
niki tańczą, żeby potańczyć,
ecz chyba czują się tu fatal
nnie. Ale gdzie mają pójść?
Zaciera się już pamięć o „Ża
kowych" dyskotekach z praw
dziwego zdarzenia, gdzie na
prawdę można było się ba
wić.
Mój kolega czuje się nie
swojo od wymownych, nic do
brego
nie wróżących spoj
rzeń, jakie rzuca mu znajo
my panny Bąsi, wobec czego
wychodzimy, tym bardziej, że
orkiestra zakończyła już wie
czorek,
ponieważ większość
jego uczestników śpieszy kon
tynuować zabawy w kawaler
kach.
Szatniarz rzuca nam płasz
cze, nie wyjmując peta z zę
bów. Wychodzimy jak wszys
cy — skrótem przez dziurę w
płocie.

J. Żmurkiewicz

na wersja dotarła do mnie
na I roku moich studiów,
czyli pare lat temu i to
dotarła na zasadzie olotki
o asystentach, która prze
kazali mi starsi koledzy (i
pewnie też nie ze swojego
doświadczenia, lecz z plot
ki starszych "kolegów).
Wniosek iest prosty: poląd
przytoczony przez
Annę Stańczyk przeżył co
najmniej trzy (jeśli można
się tak wyrazić) studenckie
ookolenia. Najwyższy czas
sprawdzić, czy rzeczywi
ście nadal iest on aktual
ny. Być może, że 15 lat
temu iakiś miody asystent
mógł powiedzieć: „ja się
męczyłem, niech, i oni się
oomęczą”. ale wtedy mo
że i było ciężko. Jednak ci
asystenci sorzed 15 lat obecnie są przynajmniej dok
torami. Dzisiai każdy stu
dent powinien wiedzieć, że
ma on dużo mniej obo
wiązków i pracy, niż asy
stent W związku z tym
proponuje
uwspółcześnić
plotkę i zamiast: „ja się
męczyłem, niech i oni się
oomęczą” upowszechnić i
to bez zbędnej emocii na
stępującą wersję: „ja pra

J-A0ZENI5Ż SIEZE MNĄ?
- DZISIAJ WSZYSTKO DLA
CIEBIE ZROBIĘ.

„Dziennik Akademicki redaguje zespół Klubu Dzien
nikarzy Studenckich Zarządu Wojewódzkiego Socjali
stycznego Związku Studen tów Polskich. Kierownik zes
połu - Aleksandra Zielińska.
Adres: „Dziennik Akademicki” - KSW
Gdańsk, Wały Jagiellońskie 1, tel. 31-62-53.

„Żak”

-

PDT wraz
z Z P O

FEMINA - Kobietom w Dniu Ich Święta
MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
w Gdyni, ul, Traugutta 9

Informacja dla komitentów

Dyrekcji, radzie zakładowej, Oddziałowi Zabez
pieczenia Ruchu 1 Łączności. Odcinkowi Łączności
Przewodowej i kolegom z PKP w Gdańsku i Tcze
wie za wszechstronna pomoc i serdeczne współczu
cie z powodu nagłej śmierci

oferuje usługi branży ogólnobudowlanej na
rzecz ludności w zakresie robót:
zduńskich, dekarskich, blacharskich, malar
skich, elektrycznych i stolarskich.
Gwarantujemy wykonawstwo solidne i ter

W związku z likwidacją sklepu komisowego nr 170 w Gdańsku
przy ul. Szerokiej nr 11/13. Dyrekcja Wojewódzkiego Przedsię
biorstwa Tekstylno-Odzieżowego w Gdańsku, prosi komitentów
o odbiór przedmiotów wstawionych do w/w sklepu, w terminie
do dnia 5. IV. 74 r.
K-2018

KAZIMIERZA ŁOPATKA
gorące podziękowania składała
tona * synami t rodzina
G-16796
Dnia 1. 03. 1074 r. zmarł nagle najukochańszy
maż. tatuś, brat i dziadek

minowe.
Zgłoszenia przyjmują wszystkie Administra
cje Domów Mieszkalnych MZBM na terenie
m. Gdyni.
K-1774

ś. t P.

WSPF FOTOPLASTYKA W SOPOCIE

STANISŁAW MALINOWSKI

poszukuje

Pogrzeb odbędzie sie dnia 7. 03, 1974 r. o godz.
14 x kaplicy cmentarza św. Ignacego.
o czym zawiadamia pogrążoną w głębokim
smutku 1 żałobie
RODZINA
G-10850
Wszystkim, którzy w dniach smutku okazali nam
wiele serca, pomocy oraz wzięli udział w uroczy
stościach pogrzebowych

W ogłoszeniu o publicz
nej dyskusji nad rozpra
wą doktorską mgr inż.
Tadeusza
MILANCEJA,
zamieszczonym w dniu
5 marca br. opuszczono:
„Z pracą doktorską i opi
niami recenzentów moż
na zapoznać się w czytel
ni czasopism Biblioteki
Głównej Politechniki Gdań

prof. dr. JÓZEFA WIERZCHOWSKIEGO
serdeczne podziękowanie składa
RODZINA
G-16833
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu
4. III. 1974 r. zmarła po ciężkich cierpieniach,
w wieku 83 lat nasza kochana matka
ś. t P-

skiej”.

MARIANNA BUDZIŃSKA
Msza św. odprawiona zastanie w kościele
Sw. Ignacego w Oruni w dniu 8. III. 1974 r. o godz.
po czym nastąpi wyprowadzenie zwie”
na cmentarz
,, .
RODZINA
G-16903

K-1954

„URSUS”
C-330
pilnie
sprzedam. Trzciński, Proch
nik, pow. elbląski. ^
W dniu 8 marca 1974 r. zmarła w wieku lat 87
łty|AT 125 P” — 1500 z im
portu, nowy
sprzedam.
Elbląg, Warszawska 99/3.
E-1127

EHRIG

była długoletnia pracownica Urzędu Celnego
w Gdańsku.

kierownictwo i rada zakładowa
Urzędu Celnego w Gdańsku

ojca
składają
koledzy c pracowni
Generalnych projek- j
tantów C.T.W. „Pro- j
mor”
G-16803 1

rocznicę

ś.tp.
JANA ODYNCA
dnia 8 marca 1974 r. o
godz. 7 odprawiona zosta
nie msza św. w kościele
Chrystusa Króla, o czym
zawiadamia
życzliwych
Jego Pamięci

ZONA
G-16945
DOMEK jednorodzinny na
terenie Gdyni kupię. Oferty „13260” OUPT 81-301
Gdynia 1.

Polsce
Biuro Matrymonialne „Mał
żeństwo'» 61-707
Poznań,
Libelta 29
poleca swoje
usługi w kojarzeniu mał
żeństw. Informacje 10 zł
znaczkami pocztowymi.
K-1991
najstarsze

w

KAWALER nożna oannę
lub wdowę lat 32—38, bez
dzietną, z zawodem, spo
kojną, miłą, zgrabną, lu
biącą muzykę. Cel matry
monialny. Tylko fotooferty — zwrot i dyskrecja
zapewnione — ..MS-13201’»
OUPT. 81-301 Gdynia 1.
kawaler lat 26. wysoki,
szczupły, brunet, wykształ
cenie zawodowe, z braku
znajomości pozna
panią
w celu matrymonialnym,
chętnie
z
mieszkaniem.
Oferty
„M-1G532”
Biuro
Ogłoszeń, 80-958 Gdańsk.

Kawaler lat 29. bez na
logów, wykształcenie śred
nie. pozna panią, najchęt
niej z mieszkaniem.
Cel
matrymonialny.
Oferty
..M-16535’» Biuro Ogłoszeń,
80-958 Gdańsk.
WDOWA lat 60. niezależ
ną, z mieszkaniem, pozna
pana do lat 65 w celu ma
trymonialnym. Oferty „M16550” Biuro Ogłoszeń. 80958 Gdańsk.
SAMOTNA zgrabna, nie
brzydka. kulturalna. za
można. posiadająca włas
ny dom. pozna kultural
nego pana lat 54—62, na
stanowisku.
Rozwiedzeni
wykluczeni. Cel matrymo
nialny. Oferty ..Domatorka” Biuro Ogłoszeń. 80958 Gdańsk.
M-16571
SAMOTNA pani. kultural
na. niezależna, pozna pa
na lat 50—55 o tych sa
mych walorach. w celu
matrymonialnym.
Oferty
..MS-13282”
OUPT
81-301
Gdynia 1.
PANNA lat 27. wykształ
cenie wyższe, spoza Trój
miasta. pozna kulturalne
go pana w celu matrymo
niaJnvm. Oferty ..M-8349”
UPT 81-701 Sopot 1.
SAMOTNY lat 45. z miesz
kaniem. ze średnim wy
kształceniem.
na
stano
wisku nożna pania w ce
lu matrymonialnym. Zdje
cia bardzo mile widziane,
zwrot zdjęć i dyskrecję
zapewniam. Tylko poważ
ne oferty ..M-»6673” Biuro
Ogłoszeń. 80-958 Gdańsk.
DLA samotnych
ciekawe
oferty w Biurze Matry
monialnym „Swatka”
—
Łódź. Piotrkowska 133.
K-1707

IM jednorodzinny,
ża
rtowania
gospodarcze,
ród, 1 ha ziemi, usytuoinie 50 m od Wisły, 2
1 od morza. 100 m do
sys tanku
komunikacji
ejsklej. nadaje sie dla
rodnika lub hodowcy —
rzedsm. Zgłoszenia: 832 Gdańsk - Swibno nr
Kleyna.
G-16556

DZIAŁKĘ uzbrojoną
0.5
ha. kiosk nowy 20 m kw.,
(woda. światło), samochód
bagażowy
„IFA”
moto
cykl WŚK sprzedam. Jan
Klicki, Gdynia - Cisowa,
ul. Lniana 9.
S-13267

KAROSERIE „Skody MB”
lub 100 S.
po wvuadku
kupię. Telefon 31-20-28.
G-16500

DOMEK z pustaków 8 X
6 do rozbiórki sprzedam.
Gdynia - Redłowo, Stryjska 98. ogródki.
S-13301

„FIAT 125 P”. produkcja
1973 sprzedam. Telefon 41-29-91. godz. 16—18.
G-16867

WILLE
suoerkomfortową.
na trasie Gdynia — Sopot,
kupię.
Oferty
„13313”
OUPT. 81-301 Gdynia 1.
GOSPODARSTWO 35 mor
gów. dobre położenie, in
wentarz
martwy.
żywy
(lub bez) sprzedam. Saworska, Mścłszewice. gro
mada
Sulęczyno.
pow.
kartuski.
G-16677
DWIE
parcele przyległe
466 1 468 m kw. w Jastar
ni - Borze sprzedam. Oferty „3690” Prasa, Łódź,
Piotrkowska 96.
K-1900
DOM wyłączony w cen
trum Rynina (miasto po
wiatowe). ze skleoem i
wolnym
mieszkaniem
sprzedam. Telefon 53-22-96.
S-4958
RUMIA: piętro domu 110
m kw.. z wszelkimi wy
godami. sprzedam. Oferty
..13235” OUPT. 81-301 Gdy
nia 1.
_____________ _
DOMEK lub połowę wyłą
czone w Trólmieście ku
nie niedrogo. Krzysztofa
Czerniakowska.
62-870
Błaszki. Liceum IV a.
PG-204

„WARSZAWĘ” Pick-up. Z
przyczepa, w dobrym stasprzedam.
Telefon
nie.
S-13263
23-13-29.
1200
ZegS-13264

sporto„VOLKSWAGEN»»
wy. stan dobry, sprzedam.
Telefon 51-48-66, po godz.
S-16555
14.
(Die..WOŁGĘ»» Scaldia
sei) sprzedam. Telefon 53G-16590
-27-81.
„SIMSON AWO’» na cześci kuple. Oferty „16598”
80-958
Biuro
Ogłoszeń,
Gdańsk.
„WARSZAWĘ”
górnozaworowa sprzedam. Gdy
nia. ul. Kartuska 56/58 m.
35.
S-132B9
„SYRENĘ” 105 wylosowa
na sprzedam. Telefon 21S-13276
-12-01.

DESKI, krokwłe-belki na
typowy dach kurnika lub
obory
odstąpię.
Telefon
51-36-32.
G-16633
PIANINO
bardzo
sprzedam. Telefon
-57. po godz. 16.

tanio
41-54G-16634

OBORNIK
sprzedam.
Gdańsk, Elbląska 44, teł.
31-32-62.
G-16635

0

FUTRO z szopów lub in
ne szlachetne (nie czarne),
do przerobienia na kurt
kę oraz komplet norek
kupięWrzeszcz,
Grun
waldzka 26a/50.
G-16591
FOTEL
stary.
wygodny
kupię. Oferty „16648” Biu
ro Ogłoszeń 80-958 Gdańsk.

PSA owczarka niemieckie
go. czarnego, z rodowo
dem. 7-miesięeznego sprze
dam. Gdańsk. Grobla An
gielska 8/10. kl. E. m. 8.
teł. 41-67-07.
G-16646
KLAKSON włoski sprze
dam. Telefon 51-10-65.
G-16651
BONT PeKaO sprzedam.
Telefon 21-11-18 po godz.
S-13302
16.
spawarki
ZGRZEWARKI,
Elektrooferuje
Zakład
mechaniczny Gdynia. Ko
rzeniowskiego 4.
telefon
S-13310
21-33-27.
WÖZEK głęboki z oszklona budka sprzedam. TeleS-13329
fon 22-01-91.
BILARD
elektryczny
sprzedam. Telefon 21-07-55.
_______________ 0-16679
KREDENS gdański, rzeź
biony, tapczan.
maszynę
krawiecka „Singer”
stan
dobry, sprzedam. GdańskWrzeszcz. Kościuszki 9a/5.
G-16685
WÓZEK
głęboki
tanio
sprzedam. Gdańsk, Szero
ka 121/122/5, po godzinie
18.
G-16605
SKÓRY nutrii czarne oraz futro popielate, śred
nie. nowe sprzedam. Te
lefon 31-55-49.
G-16606
elektro - akus
tyczna.
nowa okazyjnie
sprzedam.
Oferty „16689”
Biuro
Ogłoszeń.
80-958
Gdańsk.
gitarę

WILKA dużego, do pilno
wania kupię. Telefon 21-83-05. po godz 1«.
S-13299
kupię.
S-13307

WÓZEK niemiecki spacerówke — krzesełko kupię.
Telefon 51-30-80.
S-8348
BONY PeKaO
lefon 53-17-92.

w SORiT 66 w Elblągu, ul. Hetmańska 10

Prezentujemy szeroki asortyment gramofonów mono i stereo.
Wśród klientów, którzy zakupią w okresie trwania kiermaszu gra
mofon - na każde 100 zakupionych gramofonów - rozlosowa
nych zostanie 15 nagród rzeczowych jak:
odbiorniki Jubilat - stołowe
odbiorniki Mariola — tranzystorowe
gramofony Mister Hit

NATURALNE

RAMY dwie do obrazów
(złote, stylowe. Inne) ku
pie. Telefon 41-10-35.
G-16585

8 BUTLE gazowe
Telefon 29-02-39.

w SORiT 54 w Gdyni, ul. Władysława IV 50

WTRYSKARKĘ pozioma 1
mała
pionową sprzedam
(okazja). Wiadomość: Gdy
nia, ul. Górna 16 m. 3. po
godz. 16.
S-13290

„SYRENE” 104. stan licz
nika 38 000. sprzedam. Tełefon 41-43-39.
G-16296

u pno

w SORiT 70 w Oliwie, ul. Lumumby 8

TEATR „WYBRZEŻE”

ŁADOWACZ do ciągnika
„Ursus”
330.
doczepiany
do przodu sprzedam. Wa
cław Onałka. wieś Gołebiewo Wielkie, poczta Sobowidz._______
G-16607

KAWIARNIE z mieszka
niem
poza
Gdańskiem
sprzedam.
Oferty
„8345”
UPT 81-701 Sopot 1.

DYPLOMANCI PG udzie
la korepetycji
mat.-flz.chem. Tel. 41-54-70.
G-16540
STUDENT PG udziela koreoetvcjl z matematyki i
fizvki.
Gdynia Gniewska
19/96.
S-13325

w SORIT 47 w Gdańsku, ul. Heweliusza 24/30

WÓZEK spacerowy w ide
ałnym
stanie,
produkcji
zachodnioniemieckiej sprze
dam. Gdynia, Władysława
IV 36 a.
S-13281

„TRABANT” 601. 1971 r„
stan dobry, sprzedam. Teiefon 21-61-66. (17—19).
S-13328

„ZASTAVE” 1967, z no
wym silnikiem, okazyjnie
sprzedam. Telefon 41-89-91.
G-16288

DZIAŁKĘ
w Jastrzębiej
Górze sprzedam. Reda. ul.
Ogród owa 6.________ S-13300

ŁÓŻECZKO dziecinne —
kojec sprzedam.
Telefon
29-03-83.
S-13278

„WARTBURG” 312 sprze
dam. Krzyżostanek, Gdy
nia - Obłuże.
ul. Koło
dziejska 8a.
S-13317

160 ARÖW, trasa Tczew —
Gdańsk, sprzedam. Dreszler. Skowacz. p-ta Pszczół
kl.
G-16574

„VOLKSWAGEN”
sprzedam. Oksywie,
larzy 3/2, po 16.

SAX Alt nowy okazyjnie
sprzedam. Wiadomość: Re
da. Poniatowskiego 1.
S-13265

„VOLKSWAGEN” 1500 S
sprzedam. Telefon 21-56-71.
godz. 8—15.
S-13305

REFLEKTORY.
koło do
„Austina” sprzedam.
Te
lefon 23-13-25.
S-13133

PRZYJMUJEMY
dodatko
we zgłoszenia na kursy
kwalifikacyjne
w zawo
dach:
fryzjer, kaletnik,
rymarz, szewc, instalator
sanitarny, teleradiomechanlk. elektryk, galwanizer,
palacz CO 1 kotłów wy
sokoprężnych oraz intro
ligator — przyuczenie do
zawodu.
Informacje:
WZDZ Wrzeszcz, ul. Miszewskiego 12. tel. 41-03-62. godz. 8—20.
K-1914

11 MARCA rozpoczynamy
zajęcia na kursach racjo
nalnego
żywienia
oraz
przygotowawczym
do
szkół średnich. Informacje
i zapisy WZS „Oświata”
Wrzeszcz. Waryńskiego 4.
teł. 41-21-82.
K-1894

GABINET
dentystyczny
kompletny
tanio sprze
dam.
Człuchów, telefon
324, godz. 17—19.
G-16599

„SYRENĘ” 104 po wypad
ku sprzedam. Nowy Staw,
Świerczewskiego 12_________ G-16664

GOSPODARSTWO
rolne
12 ha, budynki, siła. oko
lica
Egiertowa.
tanio
sprzedam,
wydzierżawię.
Oferty „16534” Biuro Og
łoszeń. 80-958 Gdańsk.

organizuje

WPISY na zaoczne (kores
nondencyjne) kursy pro
jektantów
(kalkulatorów)
kosztorysowych.
asysten
tów i pomocy technicznej
inżynierów, kreślarzy ma
szynowych,
budowlanych,
konstrukcyjnych
Instala
cyjnych, przyjmuje, szcze
gółowych
informacji
pi
semnych udziela .Wiedza”
31-139 Kraków, ul. Spasow
sklego 8 (boczna Łobzow
skiej).
K-860

WÖZF.K
głęboki,
nowy
sprzedam.
Wrzeszcz, ul.
Grunwaldzka l40/7a, tele
fon 37-20-32. do 15.
G-16597

SZYBY samochodowe
—
przednia 1 tylna, aparat
zapłonowy, pompę benzy
nową do „Renault. Daup
hine”. lakier samochodo
wy „Fiat 242 Yellow”. 3,84
kg sprzedam. Telefon 53-06-07. po godz. 18.
G-16657

Pogrzeb odbędzie się w dniu 8 marca 1974 r,
o godzinie 13.00 na cmentarzu Srebrzysko.

ZURiT

BILARD
elektryczny
sprzedam.
Oferty „16589”
Biuro
Ogłoszeń, '
80-958
Gdańsk.____________________

„FIAT 125 P” — i500 *
gwarancją sprzedam. Tele
fon 53-30-54. od 17. G i6M9

15.30,

W pierwszą
śmierci

w dniach od 7. III. do 21. III. 1974

FORTEPIAN (dobrej mar
ki) sprzedam poważnemu
reflektantowi.
Oferty
..16587’’ Biuro Ogłoszeń 80958 Gdańsk.
____

x domu FIERKE

Koledze EUSTACHEMU
NARUSZEWICZOWI wy
razy współczucia z powo
du śmierci

i Elbląga!

Bliższych Informacji udziela gł. mechanik sp--’v>
tel. 51-00-7S wewn. 2.
K~l95a

ś. t P.

MELANIA

Mieszkańcy Trójmiasta

wykonawcy

w jednostkach uspołecznionych i pry
watnych na wykonanie 20 szt. koszy
ków z blachy kwasoodpornej do obrób
ki zdjęć barwnych wg wskazanego wzo
ru w terminie do końca marca br.

PDT „NEPTUN" w Gd.-Wriesiczu zaprasza w dniu
7. III, 1974 r. do zakupów na stoisku objętym patronatem
przez Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „FEMINA" w
Łodzi.
Polecamy pełen asortyment bielizny damskiej.
^

ETERNIT.
drzwi,
okna,
bramy, siatkę, deski, bel
ki sprzedam. Rumią (lot
nisko). Okrzei 37.
G-16583

kupie. TeG-16675

BONY PeKaO kupię. Ofer
ty
„4713”
UPT
80-206
Gdańsk 6.

PIEC CO „Camino” sprze
dam. Telefon 32-19-11. go
dzina 7—8.
G-16547
DACHÓWKĘ
cementową,
biała
tanio
sprzedam.
Szejko,
telefon
41-80-80
wewn. 10.
G-16552
BIURKO i szafę gabineto
wa. rzeźbione tanio sprze
dam. Telefon 51-34-86.
G-16354
CHŁODNIĘ —
lodówkę
sprzedam. Gdańsk. Elblą
ska 83. portiernia.
G-16562

MIESZKANIE trzypokojo
we. centrum Gdyni, z wy
godami, zamienię na wię
ksze lub na domek jedno
rodzinny w Trójmieście.
Może być na przedmieś
ciu Oferty „16528” Biuro
Ogłoszeń, 80-958 Gdańsk.
ZAMIENIĘ M-2 w Wejhe
rowie, na mieszkanie w
Trójmieście. Oferty „16539”
Biuro
Ogłoszeń.
80-958
Gdańsk.
WŁASNOŚCIOWE M-l lub
M-2 w Trójmieście kuplę,
Oferty z cena „16541” Biu
ro Ogłoszeń 80-958 Gdańsk.
DWIE
Danie
poszukują
pokoju
niekrepującego
względnie zaopiekują się
starsza
paniaOferty
„16549”
Biuro Ogłoszeń.
80-958 Gdańsk.

OBRAZ (płótno, olei) do
bry. sprzedam poważne
mu reflektantowi. Oferty
„16586”
Biuro
Ogłoszeń,
80-958 Gdańsk._________

ZAMIENIĘ
mieszkanie
komfortowe. 70 m kw., w
Bytowie — 3 pokoje, ku
chnia. łazienka, ogrzewa
nie etażowe, telefon, na
mieszkanie 2-pokojowe z
kuchnia i łazienka, na te
renie Trójmiasta.
Wiado
mość:
Gdańsk - Chełm,
Łużycka 19/2.
G-16551

MASZYNĘ
do
liczenia
szwedzka „Faclt”. czterodziałaniowa. używana. *
opinia rzeczoznawcy oka
zyjnie
sprzedam.
Oferty
„13274” OUPT, 81-301 Gdy
nia 1.

KUPIE własnościowa ka
walerkę lub M-2 w Trój
mieście. Dam zasteocze —kawalerkę w nowym bu
downictwie. Oferty ,,1655»”
Biuro
Ogłoszeń,
80-958
Gdańsk.

SKÓRY lisów srebrnych
sprzedam.
Oferty „16570”
Biuro
Ogłoszeń.
80-958
Gdańsk.

zakupi

włosy

gramofony G 560 fs
gramofony Yogi
płyty gramofonowe

_________
CZŁONKOWIE spółdzielni
poszukują pokoju zkuchnia. W zamian zaopiekują
się starszą osobą lub dzie
ckiem względniewykonaja prace stolarskie.
------------ Ofer
_
ty „13323” OUPT. 81-301
Gdynia 1.

długości do 40 cm
Gdańsk, ul. Sw. Ducha 2
K-2011
POKÓJ z ’ wygodami w
centrum Wrzeszcza, zamie
nie na większe. P*er^
„16560”
Biuro Ogłoszeń,
80-958 Gdańsk.

PÓŁTORA pokoju z kuch
ma. łazienka, CO, na Witominie,
zamienię
na
mieszkanie
dwupokojowe.
Oferty „13272” OUPT. 81301 Gdynia 1.
ZAMIENIĘ mieszkanie 2pokojowe z kuchnia, kom
fortnwe
centrum Gdyni
3-'poko“we
Oferty
niiPT 61 901 Gdy„1.1Z7& uuri, »1 301 leoy
ma *'

i»

meblowanegoÄ"w"
na umowę z zakładem pra
cy, w Gdyni-Sródmieściu.
Chyloni, Grabówku. Oferty „13291”
OUPT, 81-301
ttrivniü
Lrdynia 1L---------------------------ZAMIENIĘ mieszkanie tyPU M-3 na Przymorzu ofc!?rh,dnk?'1 latente* kw'cen
6» miesz

„OŚWIATA”
Spółdzielnia
Pracy w Warszawie. Wo
jewódzki Zakład Szkole
nia w Gdańsku zamieni
obiekt kolonijny na ca 160
dzieci w Kłodzku, na po
dobny zlokalizowany nad
morzem. Informacje WZS
„oświata". Wrzeszcz, Waryńskiego 4. tel. 41-21-82.
K-1981
-----------------------------------------posiadam zaraz miejsce
na szafę grającą 1 bilard.
oferty „16543” Biuro Og}oszeń. 80-958 Gdańsk.

Gdańsk.

POSIADAM większa
go
oczekuje nronozyKUCHARZA lub kuchar tówkę.
cji. Oferty „16643” Biuro
ke, keinerki do luksuso- ogłoszeń"‘ m-m' Gdańsk'
wek0 pensjonatu na stałe
przyjmę.
Mieszkanie *?,* GARAŻ na Przymorzu w
SOPOT.
blisko
morza: n(,\vninm
Oferty: * m M« okolicy ul. Chłopskiej pokwaterunkowe, stare bu- Biuro
Ogłoszeń
80-956 wykuje. Teł. 43-02-47 od
downictwo 3-pokojowe. sa Gtiańsk.
godz. 7 do 14.30. Idzikowmodzielne,
z wygodami. ............ ....... ................... ------- ska.
R-04957
ogrzewanie etażowe bal- MAŁZEffSTWO do „racv
—--------------kon telefon, zamienię na ^'^^.^wtekurczat GARAŻ wynajmę Orłowo
dwupokojowe. nowe bu- nrzy
»ycnowie
Miodowa 21 tel. 21-25-49.
downictwo w Sopocie lub Przyjmę. Mieszkanie zaS-13308
centrum Gdańska. Oferty newnione. Tel. 52-04-06. ^ ----------------------------------------„16602”
Biuro Ogłoszeń,_____________________ G-16280 ZAGINĄŁ seter Irlandzki,
duży pies, koloru rudego.
80-958 Gdańsk._________
WY KWAIIF1K OIV A N A
Nagroda za oaprowaazeodprowadze_nmv„,.h»rT»
/kohle- ‘'aRroaa
SŁONECZNE 2 pokoje
Wrzeszcz,
Hibnera
na zj ta), może być spoza Gdań nie.
10/2.
G-16682
kuchnia, zamienię
mieszkania (tylko CO). Te »*«•
potrzebna
B7
c,16603 Mieszkanie
zapewnione. GARAŻ w Oliwie blisko
lefon 41-50-1
Tel. 31-00-50.
G-16767 dworca wynajmę. Tel. 52ZaM1EN1E mieszkanie M-42-03.
G-18601
. Pr7vmnr7P
na równorJ^ney lub ‘ wlĘksze
w
USŁUGI telewizyjne tel.
łu.b
Gdyni. Oferty „4712” Biu22-28-80.
S-13067
ro Ogłoszeń 80-958 Gdańsk.
PRZYJMUJEMY
zapisy
uZAMÓWIENIA
mleszkań,, ,
Chylo- zupelnia.jące na kurs przy ców na uszczelnianie oM'8’ eotowawczy na Politeeh- kien i drzwi po zł 10.50 za
__ .. aluminiowa
S-13134 nikę.
WZS
„Oświata” 1 mb. taśmą
aluminiot
Wrzeszcz, ul. Waryńskiego szwedzka przyjmuje ZaKULTURALNE.
bezdziet- 4. Tel. 41-21-82.
K-1895 kład
Usługowy
nr III
ne małżeństwo poszukuje------------------------------------------WSP „Szklarz”. Gdańsk mieszkania- Telefon 32-36- MATEMATYKA, fizyka — Siedlce, ul. Kartuska 35,
-31 do 14. 53-27-40
od 17. udziela mgr. tel. 31-81-97 tel. 32-13-86, w godz. 7-15.
0-16517 godz. 8-14.
0-16567
K-108
nia- 111 nietro.
Telefon 23-13-25.

na

„„w.! „i,
poko.1 nie u
meblowany (nowe budów
metwo) bezdzietnym
lub
osobie
samotnej
na oliwa,
2,5 ro
płatne
z góry
55?,<jbrz;Bska 50 K/1 r°i6R522
dżinie 16.
Q-ł6533
MAŁŻEŃSTWO z
dzieckłem.
członkowie
spółdzielni, poszukuje pokoju
kan.le. 3—4-pokoJowe, naj z uływalnościa kuchni, na
chętniej w Gdańsku. Ofer
oferty
ty „16638” Biuro Ogłoszeń,
n™ynj, wł°Gd
80-958 Gdańsk._____________ "J81*®
OUPT 81801 Gdy

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w
Gdańsku ul. 3 Maja 6, telefon 32-12-40/49. zatrudni za
raz młodocianych w celu przyuczenia do zawodu ro
botnika drogowego i eieśli-zbrojarza. Warunkiem przy
jęcia jest posiadanie świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej co najmniej 17 lat życia, zamieszkanie
na terenie Trójmiasta lub okolic, oraz dobry stan
zdrowia. Przyuczenie do zawodu trwa rok. Ucznio
wie w okresie tym otrzymywać beda wynagrodzenie
w II kat. zaszeregowania tzn. 6,50/godz._______K-1938
Spółdzielnia Pracy Przetwórstwa i Rybołówstwa Mor
skiego „Rybmor” w Łebie zatrudni w dziale pro
dukcji lądowej inżyniera rybactwa o specjalności —
technolog przetwórstwa rybnego. Warunki pracy, pła
cy i zakwaterowania do omówienia w siedzibie Spół
dzielni w Łebie przy ul. Kopernika 2. w godz. 9—15.
K-1989
Teatr „Wybrzeże” zatrudni pracowników fizycznych
na stanowisko maszynisty sceny do montażu dekora
cji. Wiadomość: Gdańsk. UL Sw. Ducha 3 tel. 31-70-21
wew. 63 sekcja kadr.____________________________K-20I2
Zakład Robót Hydrotechnicznych i Budowlanych Energetyki w Straszynie, powiat gdański zatrudni na
stępujących pracowników: dekarza-blacharza, zbroja
rza, murarza, betoniarza,
operatora spycharki, ope
ratora koparki jednonaczyniowej, wyładunkowych
i wydawców materiałów, normiste pracy — technika
bud. z praktyka, kierownika wydziału wykonawstwa,
wymagane wykształcenie wyższe budownictwa ogólne
go lub wodnego plus praktyka. Do pracowni projek
towej inż. lub technika bud. ogólnego i wodnego *
uprawnieniami do projektowania, kierownika wydz.
organizacyjnego i administracji, wymagane wyksztal- .
cenie wyższe prawnicze lub ekonomiczne. Dowóz pra
cowników z Gdańska i Pruszcza autobusem zakładowym._________________ _______________________ K-2007
Dyrekcja
Gdańskiego
Przedsiębiorstwa Konstrukcji
Stalowych 1 Urządzeń Przemysłowych „Mostostal" w
Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 96, tel. 43-16-61, za
trudni natychmiast bez skierowania z Wydziału Za
trudnienia następujących pracowników na budowę
rafinerii: spawaczy elektrycznych i gazowych z upra
wnieniami, monterów konstrukcji stalowych, monte
rów rurociągów, operatorów dźwigów samojezdnych
z uprawnieniami, techników mechaników — operato
rów defektoskopów. Ponadto zatrudnimy ze skierowa
niem z Wydziału Zatrudnienia: kierowców z II i III
kategorią prawa jazdy. Warunki pracy i płacy do omówienia w dziale osobowym.__________________ K-1723
Gdańskie Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych
Gdańsk. Chlebnicka 3/8 zatrudni technika samocho
dowego, ekonomistę w dziale zaopatrzenia, ekonomi
stę w dziale zaplecza kierowcę z HI kat., robotnika
magazynowego, ładowacza, sprzątaczki i pomocników
elektromonterów. Szczegółowe informacje teł, 31-28-41
wew. 66.__________________________________________K-1925
Gdańskie Przedsiębiorstwo Robót Elewacyjnych w
Jdańsku, ul. Wały Jagiellońskie nr 14/16 zatrudni: kierów
ców z II kat. prawa jazdy, operatorów sprzętu lek
kiego, szklarzy, tynkarzy, montażystów rusztowań,
ślusarzy remontu maszyn. GPRE wykonuje roboty
elewacyjne i ogólnobudowlane na terenie Trójmiasta
1 palego województwa gdańskiego. Pracownikom za
miejscowym, zapewniamy zakwaterowanie w kwate
rach prywatnych lub w hotelu robotniczym. Zgłosze
nia w sprawie zatrudnienia przyjmuje dział zatrurtnlenla 1 płac, teł. 31-01-37,___________________
K-1589
Gdańskie
Zakłady
Mechanizacji
Budownictwa
„ZREMB” w Gdańsku, ul. Jedności Robotniczej Sl/37,
tel. 31-82-31 wew. 151. zatrudnią zaraz branżystę zao
patrzenia ze rnajomościa branży gumowej, uszczel
nień i łożysk, branżystę zaopatrzenia branży ogólnej,
wydawców magazynowych i tokarzy.
K-162J
WP PKS Oddział Transportu Tow. i Sped, w Gd.-Oliwie, ul. Kołobrzeska 28, zatrudni zaraz kierowców sa
mochodów ciężarowych kat. C i D, ładowaczy. Po
nadto przeprowadzamy werbunek na kurs kierowców
kat. c i BZ, który rozpocznie się 10 marca 1971 r. z
oderwaniem od pracy. Obowiązuje skierowanie z Wy
działu Zatrudnienia. Szczegółowe warunki pracy 1 pla
cy do omówienia na miejscu. Dla kierowców i wyso
ko wykwalifikowanych monterów samoch. zapewnia
my kwatery służbowe.
K-1625

Dyrekcja VII Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku
Oruni ogłasza przetarg nieograniczony na roboty sto
larskie w budynku szkolnym. W przetargu mogą brać
udział przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielcze i pry
watne. Oferty w zamkniętych kopertach należy skła
dać w sekretariacie szkoły w terminie 10 dni od uka
zania się ogłoszenia. Dyrekcja szkoły zastrzega so
bie wybór oferenta.
K-20W
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego
w Gdańsku ul. Grobla Angielska nr 19, ogłasza prze
targ otwarty na: roboty dekarsko-blacharskie, roboty
remontowo-budowlane, roboty wod.-kan. i CO, robo
ty elektryczne, roboty malarskie w budynku administracyjno-mieszkalnym przy ul. Grobla Angielska
nr 19. Termin wykonania robót II kwartał 1974 r.
Kosztorys oraz opis techniczny robót znajduje się do
wgiadu w dziale głównego mechanika. W przetargu
mogą brać udział przedsiębiorstwa państwowe, spół
dzielcze 1 prywatne. Oferty w zalakowanych koper
tach z dopiskiem „przetarg” należy przesiać w Ciągu
14 dni od daty ukazania się przetargu w prasie. Ko
misyjne otwarcie kopert nastąpi w dwa dni po upływie
terminu składania ofert. Zastrzega sie prawo wyboru
oferenta względnie unieważnienia przetargu bez po
dania przyczyn.
K-1901

1

odstąpię

MAŁŻEŃSTWO studenckie
Doszukuje pokoju
na 1,5
roku. Jerzy Stupnicki, 80-434 Gdańsk, Wyspiańskiego 5. DS 9. _______ G-16649

KUPIĘ pokój z
względnie M-2
miescje. Gdańsk
no_ ul. Mazurska

ZAMIENIĘ
3-pokojowe
mieszkanie wygody centruni Odańska. na podob!** ,ib „ ,'^„„„5
.
,
jednorodzinnym,
kwaterunkowym,
z
ogrodem,
na trasie Gdańsk - Orło
wo. Telefon 31-31-18.
G-18650

SZCZECIN.
komfortowe
mieszkanle ,p6łdzielcze 3 pokoJei RaraZ, tele{onj
zamienię na podobne Gdy
nia
^ Tele{on 09_435,
D0 „
g-16808

POSZUKUJE pokoju
w
Gdańsku
śródmieściu,
na umowę z zakładem
pracy.
Telefon
31-56-51
wewn. 240. do godz. 14.
G-16660

DR DZIEWANOWSKI skór
ne. weneryczne
Gdańsk.
Sw Ducha 25-27
telefon
31-63-88.
G-16886

MĘŻCZYZNĘ i kobietę w
gospodarstwie
zatrudnię.
Kruszyński. Ryblna, pow.
ZAMIENIĘ 2
pokoje z Nowy Dwór Gdański.
POMOGĘ w pracach rolkuchnia. stare budownicG-iet>u4 nych za możliwość chotwo. na równorzędne w
“ “TT—wu trzody i drobiu. OferGdańsku. Wiadomość: Gd. SOLIDNEGO montera
ty „16569” Biuro Ogłoszeń.
— Wrzeszcz, ul. Partyzan- spawacza i ucznia nrzyj- 80-958 Gdańsk.
tów 60 B/4.
G-16674 mĘ w zawodzie instalator------------------------------------------stwa
sanitarnego i cen- WYKONAWCĘ
baraku
tralnego ogrzewania. Gd.- drewnianego
w Gdyni „
ZAMIENIĘ
2 pokoje
Wrzeszcz,
Dubois
63.
tel.
nowierzchni
ca
60—80
m
kuchni3
(spółdzielcze) w 41
«
G-16632 użytkowych łącznie z maTychach, na 1 pokój sło-___
tnroC)Znw^jniuszań Tychy °uT FRYZJERKA na Stałe PO- wńrkowym"1 noraukuję/Te
Elfów“
0-1M7*
Ogłoszeń!
"80-958 ^
______

MAŁŻEŃSTWO Z dzieckiem poszukuje mieszka- ODSTĄPIĘ pokój malżeńnia na okres roku. Tele- stwu.
Gdańsk • Oliwa.
fon 31-61-97. godz. 8-14.
Kołobrzeska 56 C/l.
G-16566
G-16684
MAŁŻEŃSTWO poszukuje
M-2 lub samodzielnego po
koju na terenie Gdańska,
na umowę
z zakładem
pracy.
Wożniak. Oliwa,
Derdowskiego 21. tel. 31-84-26. do 15.
G-18592
-------------------------------- r-Ś-T
MGR inż., członek spółdzielni mieszkaniowej, no
szukuje pokoju w Gdańsku. Oferty „16596” Biuro
Ogłoszeń. 80-958 Gdańsk.

OPIEKUNKA
dochodzącą
do 9-miesięcznego dziecka
potrzebna. Paśnik. Orunia,
ul. Raduńska 42/11.
G-16672

DR Z. KRAJEWSKI skór
ne. weneryczne. Wrzeszcz,
Grunwaldzka 24.
telefon
41-06 47._____________ G-16413

WZGS „S. Ch.” Zakład Inwestycji i Budownictwa ..
Gdańsku.Wrzeszczu, aj. Grunwaldzka nr 100/102, za
trudni zaraz pracowników: z odpowiednimi kwalifi
kacjami na następujące stanowiska: st. inspektor d/a
Inwestycji terenowych — 2 osoby, st. projektant in
stalacji sanitarnych, st. asystent instalacji sanitar
nych. Wymagane wykształcenie wyższe lub średnie
oraz odpowiednia praktyka zawodowa zgodnie z obo
wiązującym taryfikatorem kwalifikacyjnym. Warunki
płacy do uzgodnienia na miejscu.________ ______K-1974

kuchnia
w Trój- Brzeż96/10.
G-16791

GOSPOSIA młoda, inteli
gentna,
lubiąca
ogród,
kwiaty, znająca język nie
mieckl. do jednej osoby
potrzebna. Oferty „16537”
Biuro
Ogłoszeń.
80-938
SAMOTNY.
kulturalny Gdańsk.
rencista poszukuje pokoju
w Gdyni. Oferty „13298” UCZNIÓW do nauki za
wodu monter silników sa
OUPT. 81-301 Gdynia 1.
mochodowych,
przyjmę.
ZAMIENIĘ mieszkanie po Wrzeszcz, ul. Fornalskiej
3.
G-16542
kój z kuchnia w Gdyni,
na dwa pokoje
w Trój
mieście. Gdynia, ul. Ka STOLARZ potrzebny. Gd.
pitańska 35/6, w godz. 15— — Wrzeszcz, ul. Waryń
19.
S-13303 skiego 8 Jędrzejewski.
G-16553
WYNAJMĘ pokój paniom
domowa (młoda
lub
małżeństwu.
Rumia, POMOC
gosnosia)
do
samotnej
Derdowskiego 30 a.
S-13318 starszej osoby na stałe
zaraz potrzebna.
Chętnie
ŁADNE mieszkanie 2 po ze wsi. Zgłoszenia: 83-012
Gdańsk
—
Swibno
1,
koje z wygodami, piece,
położone
na Grabówku, Kleyna.____________ G-16557
zamienię na mniejsze, tył
ko
w
Gdyni.
Oferty PRACOWNIKA w gospo
rolnym zatrud
„13319” OUPT. 81-301 Gdy- darstwie
nię. Wojciechowski. Gd.nla 1._____________ _
Wrzeszcz. ul. Migowo 16.
ODSTĄPIĘ pokój
na
4 dojazd autobusem 116.
G-10595
miesiące. Telefon 51-35-64.
G-16670
PILNE)
Opieka osoby
najchętniej ren
SOPOT: wynajmę komfor starszej
towe mieszkanie M-5 (te cistki nad staruszka w Or
lefon) z garażem,
na 3 łowię. Całodzienne utrzy
lata
Warunek płatne z manie. mieszkanie. 1006 zł.
tel.
21-02-25
góry. Oferty wraz z ceną Zgłoszenia:
S-13277
„8347” UPT 81-701 Sopot 1. godz. 0—15.

Gdańskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych w
Gdańsku, ul. Chlebnicka 3/8, zatrudni zaraz: monte
rów wewnętrznych
instalacji sanitarnych, ślusarzy
oraz robotników magazynowo-transportowych. Zgło
szenia przyjmuje dział zatrudnienia, pokój 209. ze
skierowaniem z Urzędu Zatrudnienia Urzędu Miej
skiego w Gdańsku.
K-1597
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w
Gdańsku, Warsztat Szkoleniowy Ślusarski w Staro
gardzie Gd., ul. Harasa 13. zatrudni zaraz 3 ślusarzy
1 elektryka. Wynagrodzenie wg UZP. Zgłoszenia
przyjmuje oraz bliższych informacji udziela Warsztat
Szkoleniowy Ślusarski w Starogardzie Gd., ul. Harasa 13 w godz. od 7 do 16 teL 2064.
K-1936
Spółdzielnia Pracy „AMON” w Pruszczu Gdańskim,
ul. Bohaterów Armii Radzieckiej, zatrudni zaraz od
powiedniego kandydata z wyższym wykształceniem
ekonomicznym i praktyka na stanowisko kierowniks
działu ekonomicznego, oraz st. księgowa ze znajomo
ścią księgowości finansowej w zakładzie przemyslosłowym — wymagane wykształcenie średnie + odpo
wiednia praktyka. Warunki pracy i płacy do omó
wienia na miejscu. Wstępne Informacje telefoniczne
82-22-26 w. 5 lub 4. Dla kandydatów z Trójmiasta —
dogodne warunki dojazdu do pracy i z pracy z dwór
ca gł. PKP w Gdańsku. Od zgłaszających się kandy
datów wymagane są aktualne wpisy w książeczce ubezpieczenlowej 1 cloa.’odzie osobistym.
K-1970
Cech w Pruszczu ogłasza zapotrzebowanie chętnych
rzemieślników dó budowy zakładów w Domu Rze
miosła na parterze w centrum miasta. Informacji
udziela się w godz. 8—15, tel. 82-26-35,________ K-1959
Przedsiębiorstwo Remontowo Montażowe Przemysłu
Okrętowego „Budimor” w Gdańsku zatrudni natych
miast następujących pracowników umysłowych: kie
rownika działu kosztów, kierowników zakładów inwestycyjno-montażowych, kierowników robót, st, mi
strzów, kierownika dziaiu kontroli jakości, kierow
nika działu planowania operatywnego, gł. mechani
ka, magazyniera, socjologa i psychologa. Warunki
pracy i płacy do uzgodnienia na miejscu. Zgłaszają
cy się do pracy winien zabrać ze sobą: dowód osobi
sty, książeczkę ubezpieczeniowa z aktualnymi wpi
sami, książeczkę wojskowa, świadectwo szkolne, świa
dectwo pracy 1 zaświadczenie kwalifikacyjne. Dla za
miejscowych zapewniamy kwatery prywatne. Oferty
należy kierować pod adresem: Przedsiębiorstwo Re
montowo Montażowe Przemysłu Okrętowego „Budi
mor” w Gdańsku-Letniewie, ul. Marynarki Polskiej 59
tel: 43-12-71 do 75 lub 43-15-89,_________________ K-1867
Urząd Dzielnicowy Gdańsk-Sródmieście zatrudni za
raz dwóch techników budowlanych lub absolwentów
szkół budowlanych. Warunki płacy do omówienia na
miejscu. Oferty należy składać osobiście w pokoju
nr 76, IV piętro przy ul: Piwnej 36/39 w Gdańsku lub
telefonicznie nr 31-59-09 od godz. 0—13.
K-2009
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo
Usług Pralniczych
„Bieltom" w Gdańsku-Oruni, ul. Jedności Robotniczej
58. zatrudni natychmiast w zakładach pralniczych
rozmieszczonych na terenie Trójmiasta pracowników
w następujących zawodach: kierowców z III i n
kat. prawa jazdy, konwojentów oraz innych pracowni
ków fizycznych (kobiety). Wyczerpujących Informacji
udziela dział organizacyjny tel. Si-48-11 w. 1L K-2016

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Cieplnej w
Gdyni zawiadamia, iż wypłaty z funduszu zakładowe
go na rok 1973 dokonywane będą w dniu 8 marca
1974 r. w kasie przedsiębiorstwa w Gdyni przy al.
Zwycięstwa 17. Listy uprawnionych wywieszone sa
w hallu przedsiębiorstwa. Ewentualne reklamacje na
leży składać do rady zakładowej w ciągu 14 dni od
daty niniejszego ogłoszenia._____________________ K-I992
PKP Oddział Ruchowo-Handłowy w Gdyni ogłasza
zapisy uczniów — chłopców do pierwszych klas na
rok szkolny 1974/75 w Przyzakładowych Zasadniczych
Szkołach Zawodowych, mających siedziby w Malbor
ku, Gdyni Orłowie. Tczewie przy ulicy Westernlatte
nr U oraz w Kościerzynie przy ul. M. Fornalskiej
nr 4 na naukę zawodu operatora ruchowo-przewozo
wego kolei.
Warunki przyjęcia:
Wiek od 15 do 17 lat, podanie, życiorys, metryka uro
dzenia. 3 zdjęcia, świadectwo 8 klasy szkoły podstawo
wej, względnie wykaz ocen za I półrocze 1973/74.
Nauka trwa 3 lata.
Po ukończeniu nauki absolwenci maja zapewniona
prace w służbie ruchowo-handlowej.
Zgłoszenia przyjmuje oraz informacji udziela Oddział
Ruehowo-Handlowy w Gdyni, plac Konstytucji nr 3,
pokój nr 6, tel. 21-29.51 wewn. 5305 oraz zawiadowcy
stacji w Tczewie. Kościerzynie. Malborku i Gdańsku
Głównym.
____________ K-1994
ZASADNICZA SZKOŁA BUDOWLANA
Gdańskiego Zjednoczenia Budownictwa w Gdyni,
ul. Tetmajera 65. tel. 22-26-24
przyjmuje
ZAPISY
młodzieży męskiej na rok szkolny 1974/75
(3o zawodów: murarz, cieśla, zbrojarz-betoniarz. Wa
runkiem przyjęcia Jest ukończenie 8 klas szkoły pod
stawowej. Nauka trwa dwa lata. Kandydat przyjęty
do szkoły otrzymuje w każdym roku nauki bezpłatnie
mundur szkolny którego wartość wynosi 2 000 zł. Otrzymuje także bezpłatnie ubranie robocze, ochronne
oraz narzędzia pracy.
Uczniowie otrzymują wynagrodzenie.
rok nauki
do lat 16
powyżej lat 10
I
250—360
520
II
420—480
600 + 25 proc. premii
Kandydaci znajdujący się w trudnej sytuacji mate
rialnej mogą ubiegać sie o bezzwrotne zapomogi z
kredytów Rady Narodowej. Przy zgłoszeniu osobistym
lub listowym należy złożyć następujące dokumenty:
1. Podanie w dwóch egzemplarzach.
2. Życiorys w dwóch egzemplarzach,
2. Trzy fotografie
4. Dla zamiejscowych odpis świadectwa urodze
nia. który jest konieczny do zameldowania
w internacie,
5. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły pod
stawowej 1 odpis
0. świadectwo zdrowia.
i
Alwolwend szkoły otrzymują świadectwo ukończenia
ZSB i świadectwo wykwalifikowanego robotnika (cze
ladnika). Absolwenci szkoły mogą także kontynuować
naukę w technikum lub szkole mistrzów.
Dla zamiejscowych miejsce w internacie zapewnio
ne. Szkoła prowadzi wymianę praktyk uczniowskich
z Węgierska Republika Demokratyczna, dokąd ma
możność wyjechać dobrze uezaca sie młodzież.
Z8Pisy przyjmule sekretariat s-koły w Gdyni, ul.
Tetmnlera 65. teł. 22-08-27 lub 22-26-24.
PRZY.TE CI A
ODBYWAJĄ SIĘ BEZ EZGAMTVU
WSTĘPNEGO.
K-1993

N
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DZIENNIK BAŁTYCKI

M

uzeiim -

Dobre
malarstwo
Współpraca
plastycz
nych środowisk Gdańska i
Disztyna dotuje się od
dawno - reprezentanci
obu ośrodków spotykają
się na licznych krajowych
plenerach,
seminariach,
wymieniajq wystawy. Wła
śnie w sopockiej galerii
BWA prezentuje 57 prac
szóstka olsztyńskich mafa
rzy. Premiera tej ekspozy
cji, odbyta się w sty
czniu br, w nowej ga
lerii BWA w Olsztynie
(Planetarium) z okazji kra
jowego zjazdu ZPAP. Stam
tąd w ekspresowym iście
tempie przewieziono wy
stawę do Sopotu. I dob
rze że tak się stało, ol
sztyńska wizytówka wypa
dła bowiem bardzo intere
sujgco: niewielkie to (licz
bowo) środowisko ma jed
nak, jak się okazuje, kilka
niezaprzeczalnych osobowo
ści artystycznych. Weźmy
np. Mieczysława Romań
czuka, którego olej zaty
tułowany „Prządka” tu
reprodukujemy. Prace te
go artysty, którego z ra
cji wielu koneksji można
niemal nazwcć gdańskim,
wyróżniają się szczegól
ną malorskością nawet w
tak barwnym zestawie, jak
olsztyńska kolekcja. Nie
zwykłe intensywny kolo
ryt, pełna pałęta barw
charakteryzują te figural
ne z reguły kompozycje,
połączone z elementami
pejzażu, łub wnętrza. Zbii
żony trochę doń. tempera
mentem, a i sposobem
malowania jest Bogdan
Stefanów: prezentuje do
bre studia postaci (ak
ty, cykl „Matka z dziec
kiem'1) i też godny uwagi
zestaw barw, Bairdzie] oszczędne w stosowaniu
barwy kompozycje wysta
wia Anna Korybut-Daszkie
wieź —. najlepiej charakte
ryzuje jej twórczość, czar
no-czerwona kompozycja
„Pejzaż uporządkowany”;
artystka ta wyraźnie ule
ga fascynacji konstrukcji
form przemysłowych.

Są dwa zasadnicze modele organizacyjne muzeów
historycznych w Polsce. Jeden — można by go na
zwać warszawsko-wrocławskim — pokazuje historie
tych miast w sposób
chronologiczny. Drugi opiera
się na prezentacji tematycznej. Tak np. zorganizowa
ne jest muzeum Krakowa, dysponujące sześcioma oddziałami-obiektami w różnych punktach miasta.
Podobna jest koncepcja Muzeum Historii Miasta
Gdańska — najmłodszej naszej placówki muzealnej,
powołanej do życia w marcu 1970 r., a usamodzielnio
nej rok później. Omówieni u tej koncepcji, zamierzeń
i problemów placówki poświęcone było wczorajsze
spotkanie wiceprezydenta miasta JÖZEFA 1ACMAŃSKIEGO z kierownictwem
muzeum. W spotkaniu
wzięli udział także kierownik Wydziału Kultury Urzę
du Miejskiego STEFAN TROJANOWSKI i miejski
konserwator zabytków ROMUALD CHOMRż. Hono
ry domu czynił dyr. TADEUSZ MATUSIAK.

Pechowe sytuacje
bie ponad 4 lata i tutaj tak
zwaną małą architekturę poza
kładano już przy blokach póź
niej oddanych, przy starszych
natomiast — nie. Dlaczego tak
jest?

31-9517
W związku z obecnym te
matem tej rubryki (porządek)
jeden z Czytelników zaprosi!
nas na ul. Zamiejską na Oru
ni. Ponieważ ulica jest nie ska
nalizowana, część ścieków z
niektórych posesji spływa na
jezdnie i rozlewa się swobod
nie po bruku. Najgorzej wy
gląda to wszystko w okresie
upałów, zwłaszcza, gdy długo
nie ma deszczu.
Rok temu
nasz Czytelnik próbował inter
wancji, ale nie na wiele się
ona zdała...
Ulica Zamiejska rzeczywiście
— jak wyjaśniono nam w ad
ministracji, do której ten re
jon miasta należy — nie jest
jeszcze skanalizowana. Już ja
ko jedna z ostatnich w tej okolicy. Do niedawna w podo
bnym stanie były ul. Ptasia
czv ul. Piaskowa, ale na merwszej kanalizację już założo
no, na drugiej — urace właś
nie trwała. W najbliższym cza
sie przyjdzie kolej i na ul.
Zamiejską,
którą od stronv
dzielnicy Chełm zaczęto już
powoli porządkować.
Ale to
jedna strona zagadnienia. TJważamy, że stanem takich ulie. jak właśnie 7am»ciska —
zwłaszcza wiosna i latem po
winny Interesować si*»
sanitarne. I to właśnie no«łi'lu.icmv na. o**as, ranim ulica
będzie skanalizowana.
Budynek przv ul. Kołobrzes
kiej 55 zamieszkany jest przez
lokatorów iiiż od czterech lat.
Dotąd pomijanv hvł on jednak
w planach porządkowania, nie
szkańcy tego 4-klatkowego do
mu przestali już nawet wie
rzyć, że kiedyś będą mieli wy
marzona małą
architekturę.
Tvm bardziej, że bloki sąsied
nie, później oddaje de użytku
takowej się już doczekały.

Bardzo interesujące jest
maląrstwo Andrzeja Samulowskiego - prace jego
przypominają „biologicz
ne” kompozycje („Zbliżę
nie”, „Narodźmy”), możr
na dopatrywać się w nich
elementów erotyki, war
te uwagi są też pejzaże
- szczególnie znakomita
kompozycja pt. „Jezioro”.
Zestaw uzupełniają pełne
ekspresji prace Krystyny
Chromy oraz Aleksandra
Każmierczaka. Tak wiec
ekspozycja to niezbyt okazała ilościowo, ale pre
zentująca dobre malar
stwo.
Laik

To. co usłyszeliśmy w Ad
ministracji Osiedla nr 4 Przy
morza, z pewnością nie ucieszv zainteresowanych. Nie ucieszyło zresztą i nas, choć w
tej sprawie chcielibyśmy zacho
wać nełr«v obiektywizm. O on
chodzi? W najbliższym czasie
(prawdopodobnie w t^m mie
siącu) w sąsiedztwie blok», o
którym mowa. stawiane jesz
cze będą garaże... Uznano bo
wiem iż mieisce to na ten c**ł
sie nadaje. Oczywiści«,
gdzieś musza stać — i w k vdvm przypadku zna idą s;e t*»*
ich przeciwnicy.
Tu pewnie
także. Nam jednak chodzi o
to, że nrzez cztery lata trzy
mano mieszkańców w warun
kach tym oz* so woś «i no to. że
by na nasteone dwa lata faren ,.babrać” od nowa.
Bo
dwa lata potrwa budowa ga
raży.

Fot. W, Nieżywiński

Sprawę małej architektury
porusza także mieszkanka osmdla przv ul. lubawskiej w
Gdyni. I to osiedle liczy so

*

*

•

Oni pierwsi ratowali...
We wczorajszym „Dzienni
ku” w notatce pt. „Skończyło
się szczęśliwie...", pisząc o
wypadku jakiemu uległ na bu
dowie Węzła Pokoju w Gdy
ni pracownik Wojewódzkiego
Przedsiębiorstwa Robót Wo
dociągowych i Kanalizacyj
nych Jan Wnuk, nie mogliś
my jeszcze podać nazwisk
pierwszych ratowników.
Jak nas poinformował kie
równik grupy robót WPRWiK
Wiktor Chowański, pierwszy
skoczył koledze na ratunek
Henryk Wróbel - i kto wie,
czy właśnie ta jego szybka
pomoc nie zadecydowała o

Niewizytowa
1t

wizytówka

tt

— Wielka szkoda, że pi
sząc o ulicy Długiej, nie
wspomnieliście nic o wy
glądzie bramy wejściowej
do budynku mieszkalnego
numer U. Drzwi wiodące
na tę klatkę — mówi nasza
czytelniczka — są tak zni
szczone, że jeszcze troche
a rozlecą się, zaś sam ko
rytarz może służyć jako ty
powy obraz zaniedbania. A
remont był tutaj stosunko
wo niedawno...
Sytuacja o której sygna
lizuje nam czytelniczka, nie
jest — jak to bardzo czę
sto bywa — wynikiem bałaganiarstwa lokatorów, a
raczej tego, że klatka ta
stanowi obiekt dostępny
dla wszystkich przez okrą
głą dobą.
Tak czy inaczej, trzeba
żeby stanem tej klatki, ma
jącej jako jedna z nielicz
nych tutaj wejście od uli
cy, zainteresowała się Ad
ministracja Domów Miesz
kalnych. Tak kiepskiej „wi
zytówki” na wizytowej u$cy tolerować nie można.
(ad)
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powodzeniu całej akcji. Za
nim skoczyli do wykopu Bo
lesław Michniewicz i Józef
Rydziński. Żaden z nich nie
zawahał się w obliczu nie
bezpieczeństwa. A sytuacja
była poważna. Im również
groziło w każdej sekundzie
zasypanie.
Słowa uznania należq się
tej trójce tym bardziej, że
na miejscu wypadku znaido
wało się ponad tysigc osób...
H. N.

Coś dla zmotoryzowanych
Wydział Komunikacji Urzędu
Miejskiego w Gdańsku uprzej
mie zawiadamia właścicieli po
jazdów, że opłaty rejestracyj
ne należy uiszczać w terminie
do dnia 31 marca każdego ro
ku. w roku bieżącym po raz
pierwszy
wraz z przekazami
na NWiOC Państwowy Zakład
Ubezpieczeń przesłał zaintere
sowanym również przekazy na
opłaty
rejestracyjne.
Dla
tych,
którzy nie otrzymali
blankietów płatniczych, poda
jemy konto, na które należy
wnieść opłatę w dowolnej pla
cówce pocztowej z zaznacze
niem marki i nr. rejestracyj
nego pojazdu: „URZĄD MIEJ
SKI w Gdańsku, Biuro Ogólno-Organizacvjne — Gdańsk, nr
konta 351-94/2-U7 (komunika
cja). NBP III Oddział Gdańsk”.
Wydział Komunikacji inform u
je również, że opłaty rejestra
cyjne są zależne od pojemnoś
ci skokowej silnika i tak:
• do 900 cm sześć. —- 500 zł
rocznie (Syreny, Trabanty, Za
stawy, Fiat 126),
• od 900—1250 cm sześć. —
750 zł rocznie (Skody, wartbur
gi, Volkswageny 1200),
• od 1250—1500 cm sześć. —
1000 zł rocznie (Fiat 125 P, Da
cia, Moskwicze),
9 od 1500—1800 cm sześć. —
2000 zł rocznie
(Volkswagen
1600, Peugeot, Fiat 132 oraz
Warszawy — pomimo wyższej
pojemności),
O powyżej 1800 cm sześć. —
3000 zł rocznie (Mercedesy,
Wołgi, Fordy),
• motocykle bez względu na
pojemność skokową silnika - —
150 zł rocznie.
Nieuregulowanie obowiązują
cych
opłat w terminie do
dnia 31 marca każdego roku
wiązać sie bedzie z dodatko
wymi kosztami.

Gdyńska Spółdzielnia Miesz
kaniowa, z której przedstawi
cielem rozmawialiśmy, opóźnię
nie to wyjaśnia ogrornmmi
wprost zaległościami w dzie
dzinie małej architektury. W
istocie, w niektórych przypad
kach
uporządkowano
teren
przy później postawionych blo
kach mieszkalnych — głównie
jednak tam, gdzie prace te
była w stanie przeprowadzić
własna ekipa spółdzielni. Tam
gdzie zakres koniecznych ro
bót przekracza te możliwości
— czeka się na moc przerobo
wą zakładu zieleni. Sumując:
w tym roku spółdzielnia nie
gwarantuje założenia małe i ar
chitektury przy ul. Lubaw
skiej. choć tego też i nie wy
klucza...
W jednym z wczorajszych
telefonów Czytelniczka sygna
lizuje nam, że posesja przv ul.
Czerwonej Armii 46 w S0710cie nie została uporządkowa
na po zakładaniu tam e*«wacii iesienia ub. r. W noblüu
stającej na nosesji szopy wa
lają sie blachy, cement, gru"
itp.
Dozorczvm — nwsze*”
sorząta. ale t,vch runięć» r"
jest zobowiązana

wywozić.

Przekazałiśm”- te skarcę !<-*«rownietwu A DM nr 3. k*ó-->
obiecała r^ecz zaraz smawdr,;ć.
Po sprawdzeni«» noinformownno »’as, że ż*dnvrh
rupieci, o jakich *v»ówiła lo,rn+orka, nie zauważono. Pare du;
hmn pnrzatnieto je. A zat«*p
p’-’^ekazane »’em pr^ez Cz^'t«1-

r»iezk« wiadomości nie były
aktualne?
Mieszkańca Głównego Miasta,
który wczoraj do nas telefono
wał. spieszymy powiadomić, że
wiadomość o puszczeniu ruchu
kołowego ul. Tkacką — Garbary iest prawdziwa. BerMe
to konieczne — jak nas poin
formowano w Wydziale Komu
plkacji Urzędu Mieiskiego —
do czasu oddani* do użytku
węzła T.eningradzkiego. Potem
już obowiązywać bed a ścisłe
ograniczenia ruchu w tym re
jonie miasta.

%»<$
H W Oliwie na skrzyżowa
niu ulic — Grunwaldzkiej i
Ceynowy, 87-letni staruszek
Marek W. wszedł nagle na jez
dnie i wpadł na bok przejeż
dżającego samochodu ciężaro
wego „Star” GR 25-56. W wy
niku
odniesionych
obrażeń
przechodzień zmarł w drodze
do szpitala.
B Na skrzyżowaniu ulic —
20 Października i Sikorskiego
w Sopocie, Michał M., kieru
jąc samochodem-cysterną Za
kładów Mleczarskich 62-29 GA.
potrącił na przejściu dla pie
szych przy zielonym
świetle
sygnalizacyjnym — Annę R.
Kobieta odniosła noważne ob
rażenia i przewieziona została
do szpitala.
■ W Gdańsku na ul. Uieścisko Stare, Jan FI., prowa
dząc
samochód „Moskwicz”
GN 02-31,
stracił panowanie
nad kierownicą, w wyniku c/e
go pojazd wnadł w poślizg i
przewrócił się na dach. Kie
rowca i «««'o 4-letni syn do
znali obrażeń.
(jet)

n

Okazuje się. iż gdańskie
muzeum — mimo iż młode
— jest już dość preżne. a
i atrakcyjne, o czym świad
czyć może chociażby liczba
264 tys. gości w ub. roku
‘~i—t osób------”
(więcej
zwiedziło i~1
tył
ko Muzeum Zamkowe w
Malborku). O .wzrostowej”
tendencji świadczyć mogą
także sumy wydatkowane
na zakupy muzealiów: 24
tys. zł w r. 1971 160 tys.
w następnym, 448 tys. w
1973 r. i ponad pól milio
na przewidzianych na rok
bieżący. Nie są to oczywiście kwoty imponujące w
stosunku do potrzeb, ałe
i też coraz mniei jest muzealiöw'na rynku; a <*dy
jakiś rarytas pojawi się1
placówki współzawodniczą
ze sobą o pierwszeństwo
zakupu. Sam budżet pla
cówki przekracza 3 min zł
co też nie iest suma ogrom
na jak na szerokie plany
muzeum, ale pozwala już
na nadanie działaniu pew
nego rozmachu.
Zgodnie ze wspomnia
nym już „modelem organi
zacyjnym” gdańskie ma
zeum poza Ratuszem Głów
nego Miasta (jako obiektem podstawowym) obej
muje — lub ma wkrótce
objąć szereg obiektów, -ołożonych
przeważnie w
ciągu Drogi Królewskiej,

Damski miecz
niędy nie
Temat to odwieczny: wy
powiadali się o nim męd
rcy Wschodu i Zachodu,
wybitni teoretycy i prakty
cy. Dziś, w przeddzień
Dnia Kobiet, w tei sprc~
wie
przytoczymy garść
przysłów ludów Wschodu,
Abchastoe: WiedJi mę
ża do więzienia, a żona
dała mu... próbkę materia
lu na suknię. O kobietę
pytaj kobiety. Kobieta ma
sto dusz.
Azerbejdżańskie: Nie
zamężna niewiasta, to jak
kobyła bez uzdy.

Niezapomniane
spotkanie
W ramach plebiscytu na
„najlepszego sportowca 30-lecia” w internacie Technikum
Budowy Okrętów we Wrzesz
czu
odbyło się spotkanie ze
znanym na Wybrzeżu olimpij
czykiem — medalistą, Alek
sym Antkiewiczem. Spotkanie
z mistrzem boksu było dużym
przeżyciem dla uczniów szko
ły, toteż samorząd internatu
chciałby tą drogą serdecznie
podziękować weteranowi spor
tu za ten niezapomniany wie
czór.
(ad)

Konkurs filmowy
Gdańsk w 30-leciu u

Amatorski
Spółdzielczy
Klub Filmowy ,X Muza”
w Gdańsku, Urząd Dzielnicowy
Gdańsk-Śródmieście, Towarzystwo Przyjaciół Gdańska. Federacja
Amatorskich Klubów Filmowych i redakcja „Dzień
nika Bałtyckiego” organi*
żują I Ogólnopolski Festi

wal Filmów Amatorskich
o Gdańsku, pod hasłem:
.Gdańsk w 30-leciu”. Ma

on za zadanie ukazanie po
przez zrealizowane filmy
- piękna miasta jego . oz
woju, tradycji, historii i o
siągnięć w 30-lćciu. W festiwalu który będzie próbą konfrontacji filmowej
twórczości
niezawodowej,
mogą wziąć udział wszy
scy
twórcy,
amatorzy,
którzy do 10 sierpnia zgło
szą swoje filmy poprzez
AKF, w którym działają,
lub bezpośrednio do komi
tetu organizacyjnego fe
stiwalu
pod
adresem:
SAKT „X Muza”, ul. Elżbietańska
10/11, 80-894
Gdańsk, (tel. 31-70-31 wewnętrzny 150). Tu bowiem
znajduje się biuro festiwałowe, tu również pracuje komitet organizacyjny. Komisarzem festiwalu
jest członek prezydium Fe
deracji AKF — Bogdan
Zubrzycki, a sekretarzem
kierownik klubu „X MuGdańsku, członek
w
Ryzarządu federacji

Bramę Wyżynną, a zwłaszcza jej górne kondygnacje, przeznaczy się na tzw.
wystawy czasowe — będzie
to swego rodzaju „wstenna wizytówka” miasta dla
tych, którzy przyjechali je
zwiedzić. W zespole Katowni i Wieży Więziennej
przewidziano
ekspozycję
przedstawiającą
rozwój
sądownictwa, wymiaru spra
wiedliwości oraz wystawę
militariów okresu XIV —
XVIII w. Do ekspozycji
przystosowane
zostaną
więzienne,
dawne cele
część pomieszczeń orzezna
czy się. na pracownie remontowo - konserwatorską metalu i drewna.
_
W Złotej Bramie powstać ma stała ekspozycja.
obrazujący rozwój urbam
styczny Gdańska. Typowe
wnętrze mieszkalne natrycjusza gdańskiego z drug.ej połowy XVIII w. zosta
mb
nie odtworzone (w
(w nnarn
oparciu
o zachowane elementy autentyczne) w Domu Uphage
na. Wystrój wewnętrzny uzupełni ekspozycia strojów
mieszczaństwa gdańskiego
XIV—XVIII w. oraz wyrobów dawnego rzemiosia
gdańskiego,
W Ratuszu
Głównego Miasta (poza jego funkcjami reorezerrtaovj
nymi, organizowanymi tu
koncertami, czy wystawa-

szard Krupowicz. Festiwal

odbędzie się w dniach IS
IS sierpnia, a więc na zakończenie Targów Dominikańskich.
Organizatorzy
planują zaproszenie również zagranicznych filmów
ców amatorów, którzy będą mieli okazję poznać ha
sze miasto, a także popizez
zrealizowane tu filmy —
pokazać je w swoich środowiskach.
W I festiwalu mogą uczestnic2vć tvlko filmy afflatovskie _ 0 tematyce
związanej z naszym mia
stem, bez względu na rodzaV gatunek, technikę
wykonania i rok produk
cji, zrealizowane na taśmie
Super 8 (18 kl/sek) i 16
mm (24 kl/sek) udźwięko
wione systemem optycz
nym, magnetycznym zapi
sem na ścieżce, lub oddziel
nej taśmie magnetofono
wej i — nie przekraczają
ce 15 minut projekcji.
Festiwal będzie zatem
znakomitą okazją do pokazania naszego miasta jakim było i jakim jest;
do konfrontacji osiągnięć,
a także próbą gospodarczego
spojrzenia na to, co zrobi
liśmy i co zostało je
szcze do zrobienia. Będzie
niejako kroniką pracowitych 30 łat naszej powójennej tu obecności.
Alp

Arabskie: Panna,
to
zamknięta skrzynia z za
gubionym kluczem. Mi
łość kobieta potrafi za
taić h 40 lat, nienawiści i
pogardy nie skryje i go"
dżiny. Rozum kobiety w
jej
piękności, piękność
mężczyzny — w jego rozu
tnie.
Ormiańskie: Panna po
dobna Jest do mieprzeciętego arbuza. Dom bez ko
bioty — jak młyn bez wo
dy.. Przebiegłość kobiecą
złożono na powóz — i ten
nie wytrzymał. Ukochany
zięć teściowej — żnienawi

mi) przewidziano m. in.
urządzenie wielkiej ekspo
zycji monet i medali, bi
tych w mennicy gdańskiej.
Obecnie przeprowadza sie
kwerendą
eksponatów z
tej dziedziny, znajdujących
się w zbiorach
polskich
muzeów. Tu także przewi
dziano wystawę pieczęci i
dokumentów istotnych dla
rozwoju Gdańska. Wresz
cie wkrótce rozpocznie sie
(zakończenie prac przewi
dziano na r. !976) rekoi strukcję wnętrza Dworu
Artusa — również w opar
ciu o elementy autentycz
ne. Uzupełnieniem wvstroiu będzie ekspozycja daw
nej rzeźby gdańskiej.
Po zrealizowaniu tych
wszystkich zamierzeń adań
ska placówka stanie oię
rzeczywiście muzeum-kombinatem — tym bardziej
że rozważana iest jeszcze
sprawa przejęcia przezeń
Twierdzy Wisłoujście oraz
patronowanie pewnym no
czynaniom na Westerplatte. Otóż Ministerstwo knltury i Sztuki włączyło Westerplatte do ogólnokrajowego planu organizacji widowisk tvpu
..światło i
dźwięk”.na terenach historycznych walk (koszt reali
zacii jednego widowiska
wynosi ok. 4—5 min zł).
Do Muzeum Historii Miasta
Gdańgka naletv m in
Dr2edłożenie założeń do
takifiEro w;dowiska. c0 1est
zadanjem zaszczytnym, ale i
niezwykle trudnym, zważy
0 jakiei
miarv
bo, tu chodzi.
J

Z innych inicjatyw muzeum warto wspomnieć o
1ednej. pracownia fotograflczna 1 dział dokumentacji przystąpiły do dokład
ne.i imventaryzaeji wszystkich gdańskich pomników.
T° b<?^e luż działanie dla
przyszłych, nawet pokoleń,
A. K.
dzonym teścia, Przed głupiq kobietg nawet diabli
umykaja.
Asyryjskie:
Damski

miecz nigdy nie rdzewieje.
Tego, czego dokona ko
bieta, nie potrafią nawet
bawoły z pługiem.
Bengalskie: Gdzie zbie
rze się dziesięć kobiet,
tam powstaje zaraz sad.
Gruzińskie: Chroń nas,
boże, od powodzi, ognia
i kobiecych pretensji. Ko
bieta niczym cień: pędzisz
za nip — ucieka; gdy ty
uciekasz — goni cię. W
mądrym mężczyźnie ko"
Dieta szuka wad, w głu
pim — zalet. Gdy kobieta
pociągnie — i 9 par wo
łów. nie wytrzyma. Na ko
bietę i pies nie uiada.
Ptak jest piękny dzięki
skrzydłom, kobieta - wło

Stowarzyszenie
pod egidę Polihymnii
Oddział gdański Słowarzyszenia Polskich Artystów Mu
zyków skupia około stu człon
ków różnych specjalności: so
listów, dyrygentów, muzyków
zespołowych, pedagogów i

Co, gdzie, kiedy 3

Automatyczne

kierunki dalszej działalnoś
ci. Wybrany został nowy
zarząd, w skład którego we
szli; L. Bator, D. Dziedzic,
R. Gojżewski (wiceörzewod
njczący), T. Kochański, A.
Legieć-Matosiuk
(skarb
nik). A. Poszowski, K. Sper
ski (sekretarz), G. Sutt (wi
ceprzewodniczący), S. Tro
janowski (przewodniczący)
i J. Zawadzki. Wybrano
również delegatów na wal
ny zjazd SPAM, który od
będzie £ię w "Warszawie w
dniach 11—13 bm.

połączenie
z Olszłynem
Od 7 marca 1974 r, został wp/o
wadzony całodobowy automa
tyczny ruch telefoniczny do
Olsztyna.
NUMER KIERUNKOWY 08
Do uzyskania bezpośrednich
połączeń telefonicznych w ru
chu automatycznym upraw
nieni są abonenci central au
tomatycznych na terenie Gdań
ska, Gdyni i Sopotu oraz po
wiatu gdańskiego, puckiego i
wejherowskiego z wyjątkiem
central: Gdańsk — Sobieszewo,
Gdynia — Orłowo, Hel, Kolbu
dy Dolne » Pszczółki.
Opłaty za połączenia z Ol
sztynem pobierane będą wg
wskazań liczników, które za
liczają jednostki co 5 sekund
w godzinach 6.00 — 16.00. a co
10 sekund w godzinach 16.00 —
6.00.

Numery kierunkowe dla po
łączeń w ruchu automatycz
nym z abonentami central au
tomatycznych pow. olsztyń
skiego:
Olsztyn
Barczewo
Olsztyn
Bartąg
—
BukwAłd — Olsztyn
Butryny — Olsztyn
Dorotowo — Olsztyn
Dywity
—
Olsztyn
Gietrzwałd - - Olsztyn
Gutkowo — Olsztyn
Jankowo — Olsztyn
Olsztyn
Klebark —
Purda
—
Olsztyn
Sętal
Olsztyn
Stawiguda Olsztyn
Tuławki — Olsztyn
Wołowno — Olsztyn

08-127,
08-138,
08-139,
08-123,
08-124,
08-136.
08-122,
08-134,
08-128,
08-121,
08-126,
08-132,
08-125.

Przypominamy również nu
mery kierunkowe dla połączeń
bezpośrednich w ruchu auto
matycznym przez całą dobę z
miastami wojewódzkimi:
Bydgoszcz

W

I:

W Gdańsku Narodowe, g.
10—18; Morskie, g. 10—16; Hi
storii Miasta Gdańska, g. Il
ls; Archeologiczne, g. 10—15;
Pałac Opatów w Oliwie, g. 9—
15.
W Gdyni Marynarki Wojen
nej. g. 10—17; Oceanograficzne
i Akwarium Morskie, g. 11—18.
W Helu Rybołówstwa, g. 10—
17.
W Malborku Zamkowe, g.
9—15.
W Kwidzynie Zamkowe, g.
9—15
W Sztutowie Stutthof, g.
8—15
We
Wdzydzach
Kaszubski
Park Etnograficzny, g. 10—17.
W Pucku Etnograficzne, g.
11—15,
W Elblągu muzeum czynne
w ß 10—ifi

?>-äl "'Walili

08-14,

Otr-133,

nr 05

Katowice

nr 03

Poznań

nr 06

Szczecin

nr 09

Warszawa

nr 02

Wrocław

nr 07

som. Męski klasztor na
przeciwko żeńskiego: na
wet jeżeli nic się tam nie
dzieje, to zawsze to jest
coś.
Mongolskie: ’Rozłożyste
drzewo stanowi okrasę
gór, piękna dziewczyna —
domu.
Malajskie: Poszła kobie
ta topić się, ale wróciła;
zlękła się, deszczu.
Japońskie: Włos kobie
cy dostatecznie jest moc
ny, by utrzymać słonia.
Każda kobieta wydaje się
piękna po ciemku, z dale
ka, albo pod_ papierowa
parasolką. Mężczyzna to
sosno, kobieta — glicynia.
Nie otwieraj serca przed
kobietg — nawet jeżeli urodzila ci 7 dzieci...
I.

Książki
telefoniczne
Jak się dowiadujemy, mo
żna jeszcze nabyć spisy tele
fonów
woj. edańskieero na
1973 i 1974 r. Zainteresowa
nych kierujemy do RUT w
Gdańsku — ul. Długa 22. do
UPT w Oliwie przy ul. Armii
Polskiej 18, Wrzeszcz — ul.
Grunwaldzka 108 c. Oliwa —
ul. Piastowska 90 e. Sopot —
ul. Kościuszki 2 i RUT w
Gdyni przy 10 Lutego 10. No
we książki telefoniczne będą
wvdan»> w 1975 r.
Rrzy sposobności dyrekcja
Okręgu Poczty i Telekomuni
kacji przypomina, że zapłaty
rachunków telefonicznych po
winny być dokonane w sied
miodniowym terminie od da
ty otrzymania rachunku. Os
tateezny termin w??łat mija
3o każdego miesiąca. Bliższe
informacje na temat wyso
kości rachunków, zasad obli
cżańia należności — w Gdań
sku pod numerem 31-81-97
w Gdvni: 21-67-67.

krytyków muzycznych. W okre
sie ostatnich trzech łat dzia
łalność gdańskiego SPAM
skupiła się głównie na roz
winięciu w szerszym niż do
tąd stopniu akcji koncerto
wej. Stałym miejscem „spamowskich" imprez jest od
kilkunastu, lat klub-kawiarnia
przy ul. Heweliusza 10. Po
cząwszy od lutego 1972 roku
oddział gdański SPAM iest
stałym organizatorem koncęr ROMUALD GOJŻEWSKI
tów w sali muzycznej Patacu
Opatów.
Dzięki życzliwości dyrek
cji Muzeum Narodowego
w Gdańsku oraz pomocy fi
nansowej Wydziału Kultu
.......- '
ry Urzędu Miejskiego, po
krywającego niema! w cało
ści koszty „Oliwskich Wie
czorów Kameralnych”, kon
certy w Pałacu Opałów od
bywają się przez cały rok
— raz. a niekiedy i dwa
razy w miesiącu. W okre
sie ostatnich trzech lit na
koncertach
spamowskich
w klubie stowarzvszenia
wystąpiło 92 wykonawców,
w Pałacu Opa*ów — 58.
Obok działalności kon
certowej. oddział gdański
SPAM bierze także czyn
ny udział w kształtowaniu
profilu życia muzycznego
w Trójmiaście. Przedstawi
ciele stowarzyszenia współ
pracują z PWSM. PO'FB
i WATA. Do ostatnich osiąg
nieć gdańskiego SPAM za
liczyć można było organi
zacje drugiego etapu Ogól
nopolskiego Konkursu Wie
dzy o Karolu Szymanows
kim. w którym uczestnicz.'
,
ło 22 uczniów ze średnich
szkół muzycznych z Gdań
ska. Koszalina, Słupska i
Olsztyna.
W tych dniach odbyło się
walne zebranie sprawozda
wczo-wyborcze oddziału, n«
Ul. Warszawsko w Gdy ni stała się główną arterią
którym podsumowano do
przelotową miasta.
Fot. W. Nieżywiński
tychczasowy dorobek sto
warzyszenia j wytyczono

1

GDANSK, Opera, Tosca, g.
19. Wybrzeże. Bracia Karamazow, g. 12. SÓpOT, Kameralny,
Lato, g. 19. GDYNIA, Drama
tyczny (Dom Rzemiosła), Lęki
poranne, g. 19.

nych krajów. 16.05 — Moi zna
jomi — Jak poznałem Tadeu
sza Brezę — gawęda prof, dr
Włodzimierza Dworzaczka, 18.15
— Z kompozytorskiej teki Le
granda, 16.45 — Nasz rok 74,
17.00
—
Ekspresem
przez
świat, 17.05 — „Spadek po ge
nerale” 17.15 — Mój magneto
fon — aud. Ireny Neneman,
17.40 — Nieznane o nieznanych
— Tadeusz Gajcy aud, Elżbie
ty Elbanowskiej, 18.10 — Kro
nika nowej muzyki polskiej,
18.30 — Polityka dla wszystkich,
18.45 — Aktorka współczesnego
musicalu — Liza Minełli, 19.00
— Ekspresem przez świat, 19.05
— Pocztówka dźwiękowa z Pa
ryża, 19.20 — Książka tygod
nia, 19.35 — Muzyczna poczta
UKF,
20.00 — Nasi chilijscy
przyjaciele, 20.30 — Jeżeli pi
sać — to nie indywidualnie,
20.45 — 22 lekcja języka nie
mieckiego - kurs dla zaawan
sowanych, 21.00 — Interradio —
magazyn muzyczny,
21.30 —
Powracające strofy, 21.50 —
Opera tygodnia. 22.00 — Fakty
dnia. 22.08 — Gwiazda siedmiu
wieczorów — George Harri
son, 22.15 — Co wieczór po
wieść w wydaniu dźwięko
wym, 22.45 — Ballada po ro
syjsku, 23.0o — Wiersze poetów
włoskich,
23.05 — Laborato
rium — magazyn
Andrzeja
Kormana. 23.45 — Program na
piątek, 23.50 — Na dobra
noc spiew’a Massimo Ranieri,
24.00 — Koniec programu i
hymn.

GDAIŚTSK, Leningrad, Naje
mnik, ang.. od 16 1., g. 9.30,
12.30. 15.1-5 (17.30 i 20 sprzeda
ne), 22.30. Kameralne, Słonecz
niki. wL, od 14 1., g. 15. 17.15.
19.30.
Kosmos,
Niewygodny
kochanek, wł., od 16 1.. g. 16.
18, 20. Drukarz, Smak zemsty,
hiszp., od 16 1., g. 17. 19. Gedania, Nocny kowboj.
USA.
Od 18 1., g. 15.45. 18. 20.15.
Piast, Pippi w kraju Taka.
-Tuka. szwedz.. od 7 L. g. 15.30;
Był sobie, glina, fr„ od 14 1..
g. 17.15. 19.30. Przyjaźń, Wódz
Indian Tecumseh. NRD. od 11
1., g. 16: Honor samuraja, jap.,
od 18 1., g. 19. Watra — Dom
Harcerza, Drogami czasu, ool.,
od 14 1.. g. 16: Lampy nafto
we, czes., od 16 1., g. 18. £ak-studyjne. Polskie debiuty fil
mowe 1973.
WRZESZCZ. Znicz, Znako
mity piątek ang.. od 16 1., g.
15.30. 17 45. 20 Bajka, Królo
we Dzikiego Zachodu, fr., od
14 1.. g 10. 12.30. 15. 17.30 20.
Tramwajarz. f-Wca NR?' od
14 1.,
g. 16. 17.30: Dziewczyna
inna niż wszystkie, ang., od 18
1.. g. 19. Zawisza, Wielka włó
częga fr.. od 11 l.. g 15.45;
Czwarta pani Anderson, hiszp.,
od 16
1. g. 18. 20
OLIWA, Delfin,
Król Ma.
ciuś I. poi., od 7 1. g. 16; Nie
zestarzejemy sie razem. fr.. od
16 l.
g 18 20
NOWY PORT 1 Maja. Mor
derca samotnveh kobiet NRD.
od 18 1.. g. 16, 18. 20.
SOPOT, Bałtyk, Prywatne ży
cie Sherlocka Holmesa, ang..
od 14 I.. g, 15. 17.30 . 20. Po
lonia. Doktor Pooaul. fr., od
18 t.. g. IG. 18. 20.
GDYNIA, Warszawa, El Do
rado. USA. 0d 14 1.. g. 10.
12.30; Zawieszeni na drzewie,
fr.. od U 1.. g. 15.30. 17.45. 20.
Goplana, Przygody Robinsona
Kruzoe, radź., od 7 L, g. 10.
12. 14, 16, 13, 20. Atlantie-studyjne, Bubu z Montparnasse.
Wł., od 16 1.. g. 15.30. 17.43. 20.
ORŁOWO, Neptun, Rzeczpo
spolita babska, poi., od 14 1..
go. 15; Nieszczęścia Alfreda,
fr., od 14 1.. g. 17. 19
CHYLONIA, Promień. Gappa. jao. od 11 1.. g. 11 13.15.
15.30; Bullitt, USA, od 16 1., g.
17.45, 20.
OBŁUZE. Marynarz. Jak ukraść milion dolarów, USA,
ori Id 1.. g 16.45. 19.
RUMIA, Aurora, niecz.
SWIBNO, Barkas, niecz.
MAŁY
KACK,
Jagienka,
niecz.
OKSYWIE, Mewa. niecz.

DUO
CZWARTEK — 7 MARCA
PROGRAM LOKALNY

12.05 — Koncert muzyki po
pularnej, 12.23 - Skrawek nie
ba — kolejny odcinek powieś
ci Stanisława
Goszczurnego,
12.38 — Piosenki z trzech kon
tynentów, 16.15 — Komentarz
aktualny, 16.25 — Na węglo
wym szlaku — reportaż R.
Mysiaka,
16.45 — Reklama,
17.00 — Przegląd aktualności
Wybrzeża, 17.15 — Morskie pro
bierny świata, 17.25 — Losy ko
biet — audycja red. literac
kiej, 18.00 — Atrydzi — ode. I
powieści J. W. Rosińskiego,
13.15 — Audycja W. Kasprowi
cza.
PROGRAM II
13.30 — Stan pogody i wiado
mości, 13.35 — Proces i mi
łość Kraszewskiego — audycja
w oprać. Władysława Błachu
ta, 13.55 — Min i-przegląd fol
klorystyczny. 14.00 — Więcej,
lepiej, taniej, 14.15 —. Czas i
ludzie — audycja kombatanc
ka, 14.35
O. Respighi — po
emat symfoniczny, 15.00 — Za
wsze o 15.00 — Program dla
dziewcząt i chłopców, 15.40 —
Co się Wam w tej audycji naj
bardziej podoba — opr. Anna
Gontarska, 16.00 — Antena no
watorów. 18.30 — Echa dnia,
18.40 — Nauka praktyce, 19.Oo
— Kwadrans jazzu, 19.15 — 44
lekcja języka rosyjskiego. 19.30
— Z najnowszych nagrań Te
resy Tutinas. 19.40 — Reportaż
literacki Janiny Bieleckiej pt.
,,Prawdziwi
rodzice”,
20.00
— Słynne sceny operowe G.
Bizet — Kwintet z II aktu op.
..Carmen", 20.30 — Magazyn
literacko-muzyczny, 21 00 — Ed
ward Elgar — koncert wiolon
czelowy. 21.30 — Magazyn Z
kraju i ze świata i stan po
gody, 21.50 — Wiadomości soor
towe, 21.55 — Portrety pols
kich kompozytorów.
22.30 —
Konfrontacje, 23.00 — Co pi«
sza o muzyce, opr. Jan Grzy
bowski, 23.20 — Niezapomniane
przeboje Nat King Cole'a. 23.30
— Wiadomości, 23 35 — Co sły
chać w świecie. 23.40 — Grze
gorz
Gerwazy Gorczycki —
Missa Paschalis.
PROGRAM III
8.00 — Ekspresem przez świat,
8.05 — Mój magnetofon - aud.
Piotra Kaczkowskiego. 8.30 ~
Program dnia, 8.35 - Debiuto
wali w STS, ,9.00 — ..Spadek
po generale”. 9.10 — Nowoorle
ańska suita jazzowa,
9.30 —
Nasz. rok 74, 9.45 — Franciszek
Liszt, 10.00 — Romantycy pols
kiej piosenki. 10 15 — W Pniówku — rep Witolda Szyman
derskiego. 10.30 — Ekspresem
przez świat, 10.35 - Dzień jak
co dzień, 11.45 — „Romans ty
siąclecia” 12.05 — Południowe
wydanie magazynu Z kraju '
ze świata.
12-20 - „Strojenie
generalne” - gra zespół Stńdio M2, 12 25 — Za kierownicą,
13.00 — Na lubelskiej antenie,
15.00 — Ekspresem przez świat.
15 05 — Program dnia. 15.10 —
S. Joplin — pionier ragtime'u,
15.30 — Postrzeganie i świato
poglądy . aud Ewy Karpiń
skiej, 15.45 — Bluesy z róż-

CZWARTEK - 7 MARCA
PROGRAM i
8.30 — „Pensjonat dla samot
nych panów” — film fabu
larny czechosłowacki (cz.biały),
15.55 — Program dnia,
16.00 — Kronika mistrzostw
świata w jeździe figurowej
na lodzie — kolor,
16.30 — Dziennik TV — kolor,
16.40 — Dla młodych widzów:
Ekran z bratkiem — w pro
gramie m. tn.: „Wyzwanie”
film z serii; „Robin Hood”,
17.45 — PKF,
17.55 — „Dylematy Albionu” —
program publicystyczny,
18.25 — „PANORAMA” — MA
GAZYN INFORMACYJNY Z
GDAŃSKA,
18.45 — „Ole! Śpiewa Conchita” - recital piosenkarki hi
szpańskiej,
19.10 — Przypominamy, radzi
my...,
19.20 - Dobranoc — Bolek i
Lolek wyruszają w świat —
„Na tropach bengalskiego ty
grysa” — kolor,
19.30 — Dziennik TV — kolor,
20.20 — Teatr Kobra — Jerry
McKee - „Śmierć w naj
szczęśliwszym dniu” — reź.
Jan Machulski,
21.15 — Wiadomości sportowe,
21.25 — „Dziś burza mózgów”
— program publicystyczny,
22 00 -* Dziennik TV — kolor,
22.15 — Kronika mistrzostw»
świata w piłce ręcznej męż
czyzn 1 kronika mistrzostw
świata w jeździe figurowej
na lodzie — kolor.
23.15 - ITP.
23.30 — Program na piątek,
PROGRAM OŚWIATOWY
6.30 — TTR: FIZYKA — LEK
CJA 20 (ELEKTROCHEMIA)
Z GDAŃSKA.
7.00 — TTR: Uprawa roślin —
lekcja 26 (Warunki i agrotechnika uprawy koniczyny,
lucerny I seradeli) ze Szcze
cina.
10.00 - Dla szkół: ki. VI —
Historia — Polskie żagle nad
Bałtykiem,
11.05 - Dla szkół: kl VII —
Język polski — Eliza Orzesz
kowa „A. B. C.’\
12.00 - Dla szkół: kl. VIII —
Język polski - Stefan Że
romski „Siłaczka”,
12.55 — Dla szkół; kl. IV lic.
— Język polski — Bertolt
Brecht,
13.25 — TV Kurs Informatyki
— Przygotowanie kadr — wy
kładowca: prof, dr Stanisław
.Turski,
13.55 — TV Kurs Rolniczy —
Zoologia — lekcja 4 (Pierś
cienice, Stawonogi) ze Szcze
cina,
14.30 — TV Kurs Rolniczy —
Botanika — lekcja 4 (Glony)
ze Szczecina,
15.05 — Matematyka w szkole
— Dzielenie w zakresie 30
(z Krakowa).
PROGRAM II
16.50 — Program dnia,
16.55 — Magazyn
lotniczy —
program publicystyczny,
17.25 — Krajobraz Polski —
„Woliński Park Narodowy”
— kolor,
18.00 — „Kobiety jak my”,
18.15 — Maurice Ravel — „Le
Tombeau de Couperin” —
gra
Bernard
Ringeissen
(Francja),
19.20 ■— Dobranoc — kolor,
19.30 — Dziennik TV — kolor,
20.20 — Transmisja z mis
trzostw świata w jeździe fi
gurowej na lodzie — jazda
dowolna mężczyzn — kolor,
w przerwie 24 godziny — kolor
23.00 — Program na piątek.
PROGRAM OŚWIATOWY
18.40 — Język rosyjski — lek
cja 21 (Katowice),
22.30 — Język francuski — po
wtórzenie lekcji 20 b.

I ApteKi I
STAŁE DYŻURY
Apteka nr 21 Gdańsk-Orunia, ul. Jedności Robotniczej
111; nr 60. Gdańsk-Stogi, ul.
Hoża 12; nr 4 Gdańsk-Nowy
Port ul. Oliwska 83/4; nr 20
Gdynia-Orlowo ul. Boh. Sta
lingradu 66.
STAŁE DYŻURY NOCNE
od godz. 21—8
ORAZ DZIENNE
W NIEDZIELE 1 ŚWIĘTA
Apteka nr 78 Gdańsk-Siedlce, ul. Kartuska 17; nr 83
Gdańsk, al. Zwycięstwa 49:
ni
71 Gdańsk.Wrzeszcz, al.
Grunwaldzka
126;
nr
116
Gdańsk-Przymorze, ul. Krzy
woustego 25: nr 15 Sopot, ul.
Boh. Monte Cassino 21: nr 13
Gdynia ul. Starowiejska 34.
Wszystkie
w/wym.
aptek;
realizują recepty na środki
odurzające.
Informacje o dyżurach noc
nych aptek pod nr tel. 912.

zpitale

O

W Gdańsku: Instytut Chi
rurgii z Instytutem Chorób
Wewnętrznych AM ul. Dębinki 7.
*

*

*

Wojewódzka Poradnia Cho
rób
Skórno-Wenerologicznych
w Gdańsku, ul. Długa 34/85.
czynna całą dobę — oddział
w Gdyni przy ul. 22 Lipca 44.
czynny w poniedziałki, wtorki,
czwartki i piątki w godz.
19—7.
TELEFON ZAUFANIA
GDANSK
—
Anonimowy
Przyjaciel — 31-OO-no w godz.
16—6.
TCZEW - tel. 23-39 w po
niedziałki, środy i piątki w
godz. 17—22.

