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N. Ceausescu

H.GMnii przyj? w belwederze
grupę wybitnych polskich muzyków

doktorem
honoris causa
Uniwersytety w Bahio
| Blanca i Buenos Aires
| postanowiły przyznać ty
j fuł doktora honoris cauI sa
przewodniczącemu
J Pady Państwa Rumunii,
\Xicoiae Ceausescu. Uroj czystość wręczenia dy
I plomu rumuńskiemu goi
j ciowi, przebywającemu
i obecnie z wizytą w ArI gentynie. odbyła się w
j czwartek w Buenos
I Aires.
(PAP)
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Posiedzenie Biura Politycznego KC PZPR I Prezydium Rządu

Na zdjęciu: podczas spotkania Edwarda Gierka i Piotra
kobietami z całej Pols ki.

Jaroszewicza z przodującymi w pracy zawodowej i spoCAF — Lchymiak — Telefoto

Edward Gierek i Piotr Jaroszewicz spotkali się z przedstawicielkami kobiet

Kwiaty i słowa uznania

-kobietom w dniu ich święta

W skład delegacji kobiet
wchodziły przedstawicielki roi*
nych pokoleń i zawodów, ro
botnice i rolniczki, pracowni
ce nauki i handlu, działaczki
społeczne, matki wychowujące
dzieci; słowem - kobiety re
prezentujące miliony takich
jak one, pracujących z od
daniem dla kraju i swoich
najbliższych.
Gości przedstawiła gospo
darzom spotkania przewodni
cząca Krajowej Rady Kobiet
Polskich przy OK FJN - MA
RIA MILCZAREK.
W toku rzeczowej bezpośre
dniej i serdecznej rozmowy
poruszono problemy związane
i niezwykle ważną rolą kobiet
w życiu społecznym ł gospo
darczym kraju, w wychowaniu
młodego pokolenia. W roku
jubileuszu Polski Ludowej nie
sposób było oprzeć się reflek
sji nad tym, od czego starto
waliśmy i co osiągnęliśmy po
30 latach. Tym bardziej, że
wśród biorących udział w
spotkaniu były przedstawiciel
ki pokolenia kobiet - uczest
niczek wołki i trudu pierw
szych lat powojennych.
W rozmowie dominowały
jednak sprawy dnia dzisiej
szego i przyszłości naszego
kraju, którego oblicze kształ
tują w ogromnej mierze pra
co i zaangażowanie kobiet.
Wyrazem tego jest dziś ich
aktywny udział w ogólnonaro
dowym czynie produkcyjnym
> społecznym, w wielkich, ju
bileuszowych porządkach w
całym kraju. Mówiły o tym
uczestniczki spotkania, prezen
tując wkład swoich środowisk
do togo powszechnego ruchu,
którego celem jest stworzenie
warunków materialnych dal
szej poprawy życia społeczeń
stwa, każdej polskiej rodziny.
Zabierając glos w czasie
spotkania, Piotr Jaroszewicz
Podkreślił, że przyjęty no XII
Plenum KC PZPR i uchwalo
ny przez Sejm program przy-

z naczelnych naszych celów.
Naszym wspólnym pragnie
niem jest wychowanie młode
go pokolenia, całego społe
czeństwa w
poszanowaniu
pracy i wysokich wartości mo
ralny.eh, w duchu umiłowania
ojczyzny j socjalizmu.
Wierzymy, powiedział £.
Gierek - że tak jak dotych
, słowach podziękował kobie czas będziecie nam w tym
tom za ich wielki wkład w pomagać, wspólna jest bo
dotychczasowy rozwój kraju, wiem nasia sprawa, wspólny
za aktywność w urzeczywist nasz dom ojczysty. (PAP)
nianiu ambitnych celów spo
feeznych, jakie stawiamy so
bie dziś i na dalsze lata bu
dowy Polski socjalistycznej.
2 szacunkiem i uznaniem
dla trudu i ofiarności kobiet
łączy się pełne zrozumienie
ich kłopotów, troska o ulżę
nie im w wypełnianiu niełat
wych obowiązków. Mówiąc <
ostatnich decyzjach, których
celem jest polepszenie warun
ków życia społeczeństwa,
sekretarz KC podkreślił, że
poczynaniom tym towarzyszy
świadomość, jak wiele jeszcze
trzeba zrobić, by wszystkim ro
dżinom w Polsce żyło się do
brze. Pomoc kobietom, poprą
we sytuacji materialnej rodzi
ny. jej umocnienie i pomyśl
ność traktujemy jako jeden

Najserdeczniejsze życzenia I wyrazy szacunku dla
wszystkich kobiet polskich w dniu ich święta złożyli
I sekretarz KC PZPR - EDWARD GIEREK i prezes Rady
Ministrów — PIOTR JAROSZEWICZ na ręce przedstawi
cielek kobiet, z którymi spotkali się 8 bm.
W spotkaniu wzięli udzioł; członek Biura Politycznego,
sekretarz KC PZPR - EDWARD BABIUCH i członek Se
kretariatu KC PZPR - ZDZISŁAW ŹANDAROWSK1.
spieszonej poprawy sytuacji
materialnej społeczeństwa jest
w znacznej swej części adre
sowany do rodziny. Premier
zapewnił, że rząd uczyni wszy
stko, by wywiązać się z zobo
wiązań wynikających z tego
programu. Wymaga to mobi
lizacji wszystkich sil produk
cyjnych i społecznych nasze
go kraju, dodatkowego wysił
ku na każdym stanowisku
pracy, w każdym zawodzie.
Atmosfera powszechnego za
angażowania społeczno-produkcyjnego ludzi pracy w ro
ku jubileuszu Polski Ludowej,
dobre wyniki gospodarcze w
pierwszych dwóch miesiącach
tego roku, pozwalają żywić
przekonanie, że nasze zamie
rzenia płacowe i socjalne bę
dą w pełni wprowadzone w
życie.
Na zakończenie spotkania
Edward Gierek w serdecznych
wam

Posiedzenie komitetu koordynacyjnego

Zręczny postęp
w rozmowacn NRD - NRF
Rokowania w sprawie otwarcia przedstawicielstw
dyplomatycznych NRF w stolicy NRD oraz NRD
w Bonn zostały pomyślnie zakończone. Sekretarz
stauu Gaus 1 wiceminister spraw zagranicznych
NRD Nier oświadczyli, że osiągnięte wyniki przed
łożą teraz swoim rządom.
Nad szczegółami osiągniętego porozumienia przed
stawiciele obu rządów nie chcieli się rozwodzić.
Wiadomo tylko, iż przedstawicielstwo NRD w Bonn
podporządkowane zostanie urzędowi kanclerskiemu
podczas kiedy przedstawicielstwo bońskie w stolicy
NRD podlegać będzie ministerstwu spraw zagra
nicznych. Problem ten napotykał dotychczas na
opór ze strony NRF ponieważ przedstawiciel rządu
tego kraju reprezentował pogląd, iż placówki dyplo
matyczne obu państw niemieckich powinny posia
dać charakter stosunków wewnątrzniemieckich,
podporządkowanie przedstawicielstwa NRF mini
sterstwu spraw zagranicznych NRD stawia te sto
sunki na płaszczyźnie całkowitej odrębności pań
stwowej 1 narodowej.
Wyjaśniony został także, w ramach układa czte
rech mocarstw, zakres reprezentacji Berlina Za
chodniego przez przyszłe przedstawicielstwo NRF
w NRD. Według oświadczenia Gausa osiągnięto
również porozumienie w sprawie sformułowania,
które zapewni włączenie Berlina Zachodniego do
innych układów towarzyszących, które w dalszej
kolejności mają być rozpatrywane.
(Interpress)
Ignacy WIRSKI

nych — Stanisław Kowal
czyk. Oceniono stan bez
pieczeństwa i porządku na
drogach publicznych w
1973 roku.
Stwierdzono, że w wyni
ku kompleksowych działań
zapobiegawczych.
prowa
dzonych przez zaintereso
wane resorty, instytucje i
organizacje,
zahamowano
wzrost liczby wypadków
drogowych. Mimo to, sta
nu porządku i bezpieczeń
stwa na drogach nie moż
na uznać za zadowalający.
Szczególnie niepokoi liczba
ofiar wśród pieszych użyt
kowników dróg. Nietrzeź
wość kierujących pojazda
mi i pieszych jest wciąż
przyczyną dużej liczby wy
padków. Komitet zalecił
zainteresowanym instytu
cjom
zintensyfikowanie
działań dla zmniejszenia
tych zjawisk.
Komitet rozpatrzył i za
twierdził plan pracy na
1974. rok oraz przyjął infor
macje o realizacji uchwały
Rady Ministrów z dnia 9
czerwca 1972 roku, doty
czącej wzmożenia bezpie
czeństwa ruchu drogowe
go. złożone przez przedsta
wicieli Ministerstwa Han
dlu Wewnętrznego i Usług. Ministerstwa Budow
nictwa i Przemysłu Mate
riałów Budowlanych. Za
rządu Głównego Polskiego
Związku Motorowego oraz
urzędów wojewódzkich w
Gdańsku, Krakowie i Po
znaniu.
Przyjęto także do wiado
mości informacje Mini
sterstwa Komunikacji o
kierunkach
nowelizacji
przepisów o ruchu drogo
wym.
’ (PAP)

W kolejnym punkcie obrad
rozpatrzono informoeję o wy
nikach przyjęć na I rok stu
diów dziennych w roku aka
demickim 1973/74. Stwierdzo
no, że nastąpił dalszy wzrost
poziomu przygotowania mło
dzieży do studiów wyższych.
Została potwierdzona w prak
tyce słuszność wprowadzonych
w ostatnich latach modyfika
cji zasad przyjęć na studio
wyższe.
Na wspólnym posiedzeniu
Biuro Politycznego KC PZPR
i Prezydium Rządu przyjęto
informację o aktualnym sta
nie uruchomienia produkcji
małolitrażowego samochodu
osobowego
„Polski
Fiat
126p". Pozytywnie oceniono

Hin. A. Anicnow
u P. Jaroszewicza
Prezes
Rady
Ministrów
Piotr Jaroszewicz przyjął 8
hm. przebywającego w na
szym kraju ministra przemy
słu elektrotechniczngo ZSRR
— Aleksleja Antonowa i prze
prowadził z nim rozmowę na
temat integracji w dziedzinie
nauki i techniki.
W rozmowie wzięli udział:
wiceprezes Radv Ministrów,
przewodniczący komisji Pla
nowania przy Radzie Mini
strów — Mieczysław Jagielski
oraz zastępca
przewodniczą
cego Komis.ii Planowania przy
Radzie Ministrów — Janusz
Hrynkiewicz. Obecny byl am
basador ZSRR w Polsce
—Stanisław Piłotowicz.
(PAP)

Zapowiedź utworzenia

stawieniem listy nowych
ministrów Amin nie precy
żuje czy A. Sadat zatrzy
ma funkcję szefa rządu,
czy też zechce powołać in
nego premiera. Prezydent
Sadat od marca ub. roku
im. gen de bauue a tor
pisma ah Amin piastuje jednocześnie u®
I oświadczył, że prezydent rząd prezydenta i premie
w piątek w miejsco- | Sadat pracuje już nad ze- ra.
(PAP)
wości Roissy en France,
odległej o ok. 25 Jem od
centrum Paryża, odbyła
się uroczystość otwarcia
wielkiego międzynaro
dowego lotniska, nazwa
nego imieniem gen. de
Gaulle’a. Jest to trzeci
— po Le Bourget i Orły
— port lotniczy Paryża,
który po zakończeniu
Piątek był drugim dniem wicie sparaliżowana. Nie
budowy w latach 1985— strajku powszechnego w kursują autobusy i pocią
1990 stanie się jednym
z największych na świę Etiopii. W wyniku akcji gi między Addis Abebą a
cie. Uroczystościom inau podjętej przez związki za Dżibuti. Zam.-nięte są ban*
guracyjnym przewodni wodowe w całym kraju, ki, hotele i większość skle
czył premier Pierre życie gospodarcze całkowi pów.
Messmer w towarzy
•
*
•
stwie wielu członków de zamarło. W piątek do
Jak donoszą z Addis Abe*
strajku przyłączyli się dorządu.
(PAP)
kerzy. Zaprzestał działalno by, przedstawiciele związków
zawodowych i rządu
etiop
ści największy port w kra skiego doszli w piątek wieczo
ju — Massana. Zamknięte rem do porozumienia w spra
zostały także dla ruchu wie zasad przerwania straj
ku powszechnego
który od
międzynarodowego i krajo dwóch
dni sparaliżował czcić
wego lotniska w Addis kraju. Porozumienie uwzględ
Abebie i Asroarze. Komu nia żadania podwyżki plac I
pracy.
nikacja miejska jest całko rewizji ustawodawstwa(PAP)

Zamarło życie gospodarcze kraju

Strajk powszechny w Etiopii

Polsko-radziecka podkomisja
współpracy naukowo-technicznej

- zakończyła obrady

W Warszawie zakończy
ły się 8 bm. 3-dniowe ob
rady XII sesji stałej pol
sko-radzieckiej podkomisji
współpracy naukowo-tech
nicznej.
W toku obrad podsumo
wano wyniki wzajemne,
wymiany
dokumentacji
technicznej I zapoznawa
nia specjalistów z osiągnie
ciami naukowo-techniczny
ml i przodującymi do
świadczeniami produkcyj
nymi. Rozpatrzono ta.cże
tematykę współpracy nau
kowo - technicznei między
Polską a ZSRR na lata
tok.-«
1974—1975.
Podkomisja zapoznała się
z informacja o przebiegu
i rezultatach bezpośred
Żołnierze z polskich oddziałów Doraźnych Sil Zbroj
nych ONz na Bliskim Wschodzie uczestniczący w akcji
niej współpracy naukoworozminowywania tzw. strefy buforowej miedzy pozycjami
technicznej w przemyśle
egipskimi i izraelskim] w pobliżu Kanału Sueskiego.
budowy maszyn ciężkich i
CAF — UFI — Telefoto
górniczych oraz w przemy
śle spożywczym. Podkreśla
iąc szybki rozwój teł
współpracy zaaprobowano
podstawowe jej kierunki
na przyszłość.
Podkomisja przyjęła tak
że szereg decyzji dotyczą
cych opracowania dokumen
Francuski minister tran niał o liniowcu pasażer tów. które określałyby no
sportu, Olivier Guichard skim. „France” przynosi we formy współpracy na
w wywiadzie radiowym o- roczny deficyt w wysokoś ukowo-technicznej między
świadczył, iż rząd w prze ci 30 min dolarów.
obu krajami.
ciągu trzech tygodni po
(PAP)
Podczas pobytu w Pol
dejmie decyzję w sprawie
dalszych losów luksusowe
go
liniowca
„France".'
„France”, który jest naj
większym statkiem pasa
żerskim pływającym na
morzach stale przynosi ar
matorowi straty. Guichard
powiedział, że rząd rozwa
ża możliwość uaktywnie
nia francuskiej floty han
dlowej i decyzja co do lo
Kair — Syryjski rzecznik tek projekt ustawy, upoważ
sów „France” będzie pod wojskowy
poinformował
w niającej władze federalne do
jęta w kontekście tego pro Damaszku, że w piątek dwu- przejęcia
władzy wykonawczej
gramu.
krotnie doszło do wymian}’ o- w prowincji Cordoba. Senat
Premier Messmer oświad gnia w centralnej części fron wyraził już zgodę na takie
tu
syryjsko - izraelskiego. rozwiązanie.
czył, że część francuskich Strona
izraelska, która otworzy
statków handlowych zosta ła ogień, została zmuszona do
nie wycofana z eksploata milczenia przez artylerię svinformacji
cji w najbliższym czasie, ryjską. Według
dwa stanowiska ar
jednakże nic nie wspom rzecznika,
tylerii izraelskiej zostały zni

n® ■

szczone.
Meksyk — Rząd Kolumbii ogłosił w piątek szereg restryk
cji, najbardziej surowych od
czasu zniesienia stanu wyjąt
kowego w grudniu ub. roku,
w celn zapobieżenia aktom
terroru, w związku z toczącą
się kampanią przedwyborczą.
Zabroniono m. In. noszenia
broni oraz sprzedaży napojów
alkoholowych.
Rio de Janeiro — W piątek
przewodniczący Rady Państwa
Rumunii, Nicolae Ceausescu i
prezydent
Argentyny,
Juan
Domingo Peron podpisali
w
Buenos Aires porozumienie o
przyjaźni i współpracy między
obu państwami oraz wspólny
komunikat. Jednocześnie
ru
muńskie i argentyńskie oso
bistości oficjalne podpisały ogółne porozumienie o współ
pracy gospodarczej i technicz
nej, porozumienie w dziedzi
nie agro- i zootechnicznej oraz o współpracy finansowej.
Buenos Aires — Izba depu
towanych parlamentu argen
tyńskiego zaaprobowała w ptą

związane ze stale rozsze
rzającą się i pogłębianą
polsko-francuską współpra
cą naukową.
W spotkaniu udział wzię
li: minister nauki, szkolni
etwa wyższego i techniki
Jan Kaczmarek oraz mi*
nister oświaty i wychowa
nia Jerzy Kuberski Obecny był ambasador Francji
w Polsce — Louis Dauge.

nowego rz”du egipskiego

Stan bezpieczeństwa
Jakie będą dalsze losy
i porządku na drogach
liniowca „France“?

Na posiedzeniu komitetu
koordynacyjnego d/s bez
pieczeństwa ruchu drogo
wego. któremu przewodni
czył zastępca członka Biu
ra Politycznego KCPZPR,
minister spraw wewnętrz-

8 bm. był trzecim dniem
I pobytu w Polsce delegacji
j Ministerstwa Edukacji Na
I rodowej Francji, na któI rej czele stoi min. Joseph
! FontaneŁ
Tego dnia ministra Jo
sepha Fontaneta przyjął
I prezes
Rady Ministrów
Piotr Jaroszewicz.
W czasie rozmowy poru
szono aktualne problemy

dotychczasowy przebieg rea
lizacji inwestycji, a w szcze
gólności przyspieszenia budo
wy podstawowych obiektów
produkcyjnych pozwalające na
szybszą realizację całego
przedsięwzięcia.
(PAP)
nie pracę nowo utworzonych
gminnych szkół zbiorczych, oPćłurzędowy
dziennik
bejmujących swym zasięgiem
kairski „Al Ahram” poda
1/3 młodzieży wiejskiej, zale
je w piątkowym numerze,
Otwarcie
cono otoczenie tych szkół sy
że w ciągu najbliższych
stematyczną opieką ze strony
tygodni ma być uinstancji i organizacji partyj
nowego lotniska trzech
tworzony nowy rząd egip
nych oraz władz państwo
•
j n
zz » Is!ti- Now5’ naczelny redak
wych.

No wspólnym posiedzeniu Biuro Politycznego KC
PZPR i Prezydium Rządu w dniu 8 morco br. rozpatrzo
no propozycje w sprawie etapów przeprowadzenia re
formy systemu oświaty oraz związanych z tym zadań
instancji, organizacji partyjnych i władz państwowych.

tocznej

Przedstawiciele polskie
go świata muzycznego po
informowali przewodniczą
cego Rady Państwa o ak
tualnym rozwoju muzyki
w Polsce oraz o przygoto
waniach do zbliżającego
się walnego zjazdu SPAM.
W spotkaniu wzięli udział: sekretarz KC PZPR,
Rady
Państwa
członek
Wincenty Krasko, kierow
nik Wydziału Kultury KC
PZPR Jerzy Kwiatek oraz
wiceminister kultury i sztu
ki Aleksander SyczewskL
(PAP)

Z pobytu min. J. Fonfaneta w PRL

Etapy reformy
systemu oświaty
Pozytywnie oceniono do
tychczasowy przebieg przygo
towań do wprowadzenia w
życie reformy szkolnictwa uchwalonej przez Sejm w dniu
13 października 1973 r.
Do 1975 r. opracowane zo
staną podstawowe założenia
dydaktyczno • wychowawcze i
projekt ustawy sejmowej w
sprawie nowego systemu oś
wiaty.
W latach 1975-78 trwać bę
dą prace nad programami,
podręcznikami i pomocami
naukowymi oraz przygotowa
niem warunków materialnych
dla zreformowanej szkoły.
Realizacja programu 10-łetniej powszechnej średniej szko
ły ogólnokształcącej rozpocz
nie się w 1978 r.
Podkreślono, ważne znacze
nie kształcenia zawodowego
w ramach zreformowanego
systemu szkolnego, zgodności
treści i kierunków kształcenia
z potrzebami kadrowymi gos
podarki narodowej oraz po
wiązania prac nad przygoto
waniem reformy szkolnej z
pracami szkolnictwa wyższe
go. Zwrócone uwagę na klu
czową rolę nauczycieli w realizocji reformy i zalecono in
tensyfikację prac w dziedzi
nie doskonalenie zawodowe
go oraz podnoszenia poziomu
przygotowania ideowego kadr
nauczycielskich.
Oceniając wysoce pozytyw

Przed walnym zjazdem
Stowarzyszenia
Polskich
Artystów Muzyków prze
wodniczący Rady Państwa
Henryk Jabłoński przyjął
w dniu 8 bm. w Belwede
rze grupę wybitnych pol
skich muzyków, na czele z
prezesem Zarządu Główne
go SPAM, prof. Kazimie
rzem Wiłkomirskim.
W spotkaniu uczestniczy
li: Halina Czerny-Stefańska, Teodor Liese, Napole
on Siess, Stefan Sułkow
ski, Wanda Wiłkomirska i
Antoni Wicherek.

sce delegacja
radziecka
zwiedziła kilka przedsię
biorstw
przemysłowych
Szczecina. (PAP)

JUTRO W „REJSACH"
JAN SAPLEWICZ — „Dobro całego narodu”
IGNACY KRASICKI — „Nowy wymiar kryzysu”

Współpraca
polsko-bułgarska
w dziedzinie zdrowia

R. LENCEWICZ - „W co ubrać towar?"
JANUSZ WOJCZAKOWSKI
czystym składniku”

8 bm. opuściła Polskę dele
gacja
ministerstwa
zdrowia |
Bułgarskiej Republiki Lodo
wej, której przewodniczył mi
nister Angieł Todorow.
W ostatnim dniu pobytu
naszym kraju,
A. Todorowa
przyjął wiceprezes Rady Mini- |
strów — Zdzisław Toma!.
Tego dnia w Ministerstwie
Zdrowia i Opieki Społecznej
podpisany został plan dalszej j
współpracy polsko-bułgarskiej
w dziedzinie medycyny na la
ta 1974—75. Obejmuje on m. In.
wymianę informacji o dzia
łalności resortów zdrowia obn
państw, rozszerzenie współpra I
cy w takich dziedzinach jak j
opieka nad matką 1 dzieckiem,
medycj’na pracy, racjonalne
żywienie, choroby psychiczne
*tp.
(PAP)

Posiedzenie gabinetu
izraelskiego
Premier Izraela Goida Me
li
zwołała
nadzwyczajne
posiedzenie gabinetu w celu
omówienia sytuacji na fron
cie izraelsko-syryjskim.

EUGENIUSZ GUZ — „Pierścień zaciska się..."
JAN DZIEDZIC — „W amerykańskim ogonku”
K. ŁASTAWIECKI — „Kobieta w przysłowiu"
REMIGIUSZ SZCZĘSNOWICZ - „Miasto dla
ludzi”
EUGENIUSZ MELECH — „Z Mariuszem Dmo
chowskim o teatrze, TV i filmie"

Trwa śledztwo w sprawie

katastrofy samolotu pod Paryżem
Przedstawiciel
komisji
I prowadzącej śledztwo w
I sprawie katastrofy samolo
I tu tureckiego pod Pary
żem oświadczył, że zna* leziono już obie „czar-

gospodaruj

PRL-NRF

*

w

W. NIE2YWINSKI — „Przed „wielkim przyję
ciem (fotoreportaż)
W. ZAJEWSKI - „Okruchy historii"

Rozmowy

W dniach od 4 do 8 bm. w
Bonn spotkały słe delegacje
gospodarcze PllL i NRF dla
omówienia problemów wymia
ny handlowej w roku 1914.
Podpisany został protokół o
wymianie towarowej na br.
przewidujący m. in. dalsze
ułatwienia dla polskiego eks
portu do NRF, w tym w dro
dze zwiększenia kontyngen
tów. Jednocześnie
spotkanie
obu delegacji wykorzystano
dla omówienia otwartych je
szcze
spraw
negocjowanej
10-letniej umowy na temat
współpracy gospodarczej, prze
myślowej i technicznej. Stro
ny osiągnęły pewien postęp
w zbliżeniu stanowisk i uzgodniły spotkanie dla kon
tynuowania rozmów w War
szawie.
(PAP)

- „Szczęście

ne skrzynki”, które re
jestrują: pierwsza — pa
rametry lotu, druga — roz
mowy pilotów z wieżą
kontrolną. Obie skrzynki
zostały wysłane do Sta
nów Zjednoczonych, gdzie
eksperci firmy „Douglas”
spróbują odczytać zapisy.
Protokół z odtworzonych
nagrań zostanie w ciągu
dwóch tygodni przesłany
francuskiej komisji, bada
jącej przyczynę wypadku.
W Paryżu poinformowa
no również, że w odległo
ści 11 km od miejsca ka
tastrofy znaleziono ramę
drzwi tylnego włazu baga
żowego Drzwi od samego
włazu znaleziono już wcze
śniej. Badanie śladów na
ramie i drzwiach pozwoli
ustalić, czy w pomieszcze
niu baeeżowym nastąpiła
eksplozja.
Przewodniczący francusko-tureckiej komisji śled
czej, Rene Lemaire, oś
wiadczył jednak, że nie
należy wyciągać zbyt po
spiesznych wniosków na
temat przyczyn katastrofy.
(PAP)
~ Ml III!........ NIMM..

v.

Kilkanaście Un cumowniczych utrzymuje statek przy nabrzeżą portowym, oto przykład zacumowania części dzlobowej statku m/f „Mieczysław Kalinowski»».
v

JMt nas poinformował dyżur
ny synoptyk, dziś na Wybrze
żu będzie zachmurzenie n miar
kowane. Temperatura od —J
rano do +4 stopni w ciągu
dnia.
Wiatry
dość
silno,
wschodnie.
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BAŁTYCKI

Premier Messner przedstawił
główne założenia swej polityki FRANCJA
Informacja turystyczna PAP

Korespondent PAP, Ro
bert Bielecki, pisie:
Premier Francji Pierre Me*
ssmer udzielił obszernego
wywiadu
dziennikowi „Le
Monde” na temat polityki
wewnętrznej i zagranicznej
swego rządu. Wywiad uka
zał się w piątek 8 bm. W Pa
ryżu traktuje się tę wypo
wiedź jako praktycznie nęci
biorąc pierwsze ezposś pre
miera od czasu utworzenia
nowego gabinetu.
Pierre Messmer podkreślił
na wstępie, że jego nowy

^sKricle
Na wielkiej budowie Gdańskiej Rafinerii rośnie komin prey
•zlej elektrociepłowni wznoszony przez załogę „Piecobudowy?> s Bydgoszczy. Komin osiągnie wysokość 152 m.
Fot. W. Nieżywiński

Budynki mieszkalne
mniej akustyczne
W najmłodszej szczeciń
skiej fabryce „Keramzyt”
produkującej nowoczesne
tworzywo m. in. dla fabryk
domów w Gdańsku .t Po
znaniu trwa drugi etan bu
dowy zakładu. Zaawanso
wana jest budowa magazy
nu surowca i fundamentów
olbrzymiego, trzeciego nie
cą obrotowego do wypału
keramzyt u.
Wszystkie maszyny 1 urządzenia produkcyjne są
już na miejscu. Prace in
westycyjne przebiegają obecnie bez zakłóceń. W ro
ku przyszłym po uruchomię

niu trzeciego pieca „Keram
zyt” produkować będzie
155 tys. metrów sześcien
nych tworzywa z którego
powstają wielkie płyty, dla
budownictwa mieszkanio
wego.
Warto przypomnieć, że
keramzyt, jest coraz częś
ciej stosowanym materia
łem budowlanym; cha
rakteryzuje się lekkoś
cią i znakomitymi własnoś
ciami
termoizolacyjnymi
Posiada również właściwo
ści dźwiękochłonne, a mie
szkania budowane przy użyciu tego materiału są
mniej akustyczne. (PAP)

OBRONA
DOKTORSKIEJ

PRACY

Dziekan 1 Rada Wydzią
łu Lekarskiego Akademii
Medycznej w Gdańsku
zawiadamiała.
że
dnia
1S marca 1974 r. o eodz.
18.00 w sali wykładowej
im. dr Rydygiera, ul.
Dcbinki 7 — odbędzie
się publiczna dyskusja
nad praca doktorska !rk.
med. Andrzeja KUCHAR
SK1EGO n.t.:
..Wyniki leczenia opera
cyjnego raka sutka w
zależności od zaawanso
wania procesu chorobo
wego (TNM) i rodzaju
operacji”
Promotor: doc. dr Jerzy
Giedroyć.
Recenzenci: prof, dr Ta
deusz Zieliński, doc. dr
Andrzej Kułakowski.
Z praca doktorska i opinla recenzentów zapo
znać sie można w Biblio
tece
Głównej
AMG,
Gdańsk, ul. Debinki 1.
Wstęp na rozprawę, wol

ny.

K-2088

PRACY

OBRONA
DOKTORSKIEJ

Dziekan i Rada Wydzią
lu Lekarskiego Akademii
Medycznej w Gdańsku
zawiadamiają.
że
dnia
19 marca 1974 r. o eodz.
18.45 w sali wykładowej
im. dr Rydyeiera. ul.
Debinki 7 — odbędzie
się publiczna dyskusja
nad praca doktorską lek.
med.
Karola
ŚLIWKI
p.t. ■
„Ocena przydatności nie
których metod laborato
ryjnych w diagnostyce
śmierci z utonięcia”
Promotor: prof, dr Ste
fan Raszeja.
Recenzenci: doc. dr Ju
lian
Stolarczyk,
prof,
dr Jan Walczyński.
Z praca doktorską 1 opinia recenzentów zapo
znać sie można w Biblio
tece
Głównej
AMG,
Gdańsk, ul. Debinki 1.
Wstęp na rozprawę wol
ny.
K-2087

BONN. — W NRF przebywa
z oficjalną wizytą premier
Iranu, Amir Howejńa. We
czwartek wieczorem przepro
wadził on rozmowę z preze
sem rady nadzorczej
firmy
Kruppa, Bertholdem Beitzem.
Rozmowa dotyczyła współu
działu koncernu Kruppa w bu
dowie fabryki cementu w Ira
nie i dostaw urządzeń hutn!GENEWA, — W piątek w Ge
newie odbyło się kolejne spot
kanie delegacji ZSRR i USA
na rozmowy o ograniczeniu
zbrojeń strategicznych (SALT-2).
PRAGA. — W piątek, w Pol
skim Ośrodku Kultury i In
formacji w Pradze otwarto
wystawę „Współczesne polskie
wyroby jubilerskie”. Otwarcie
wystawy nastąpiło w związku
z obchodami Międzynarodowe
go Dnia Kobiet. Na wystawie
prezentuje swoje prace 30 poi
skich artystów-jubilerów.

gabinety m. Sn. z powodu
zmniejszonego składu, jest
ekipą działającą sprawniej i
szybciej niż rząd poprzedni.
Oceniając swą datychcza
sową działalność na stano
wisku premiera (od lipca
1972 r.) Pierre Messmer
stwierdził, że za swoje naj
większe osiągnięcia uważa
zwycięstwo w wyborach par
lamentarnych w marcu 1973
r. oraz zapoczątkowanie no
wej polityki zawierania ukła
dów bezpośrednio między pań
stwami we wszystkich kwes
tiach dotyczących kryzysu energetyernego. Polityka ta —
zdaniem szefa rządu — poi
woli Francji lepiej niż in
nym krajom Europy zachod
niej przezwyciężyć kłopoty
energetyczne i gospodarcze.
Pierre Messmer zapowie
dział, że Francja będzie kon
tynuować swą politykę przy
jaźni z Arabami. Przyjaźń ta
- podkreślił premier — za
częła się nie w czasie „paź*

dziernikowej wojny”, ani też
w okresie kryzysu paliwowe
go, lecz ma wieloletnie tra
dycje. Francja dąży do za
cieśnienia współpracy poli
tycznej i gospodarczej wszy
stkich państw basenu Morza
Śródziemnego, tak aby mo
rze to stało się „strefą po
koju", wolną od wpływów
Stanów Zjednoczonych. W ra
mach tej polityki Francja za
warta ostatnio porozumienia
z Arabią Saudyjską i Libią,
a w najbliższych dniach uda
się do Algierii na rozmowy
minister spraw zagranicz
nych, Michel Jobert.
Na koniec premier Mess
mer zapowiedział, że jego
rząd będzie dążył do utrzy
mani a możliwie wysokiego
tempa wzrostu gospodarcze
go i pełnego zatrudnienia,
Dodał jednak, iż w drugiej
połowie roku mogą wystąpić
pewne kłopoty I wówczas bę
dq powzięte odpowiednie de
cyzje.
(PAP)

NRF ratyfikowała
układ o nierozprzestrzenianiu
broni jądrowej
Na posiedzeniu 8 marca destagu do układu o nie
broni
Bundesrat zaaprobował n- rozprzestrzenianiu
chwałę ratyfikacyjną Bun- jądrowej, tym samym u*
kład ten został ostatecznie
po wieloletniej zwłoce
ratyfikowany
przez
NRF. W Bundesracie tyl
ko przedstawiciele
Ba
warli,
rządzonej
przez
straussowską CSU, głoso
wali
przeciw układowi,
Zajmowali w tym wypad
ku stanowisko sprzeczne
nawet ze
stanowiskiem
miejsca wypadku żołnierz Jed bratniej partii chadeckie;

Bohaterski czyn

sapera Mariana Janisza
Tragedia wydarzyła się na
rzece 10 lutego bór. Łódi, w
której znajdowało się 11 osób,
wywrócona została przez wy
soką lalę na rzece Wieprz.
Pasażerowie znaleźli się w wo
dzie. Znajdujący się w tym
czasie kilkaset metrów od

OBRONA ROZPRAWY
DOKTORSKIEJ
Dziekan i Rada Wydzią
łu Humanistycznego Uni
wersytetu Gdańskiego P*
dają do publicznej wia
domości. że w dniu 19
marca 1974 r. o godz.
12.00 w sali 29 w gmachu
Wydziału
Humanistycz
nego w Gd. - Oliwie, ul.
Wita Stwosza 55 odbę
dzie sie publiczna obro
na
pracy
doktorskiej
mer
Leona SZYMAŃ
SKIEGO.
Temat pracy: Koncep
cja kształcenia nauczy
cieli wychowania tech
nicznego w Polsce w la
tach 1918—1968.
Promotor: prof, dr Kazi
mierz Kubik.
Recenzenci: prof, dr hab.
StanisławMichalski,
doc. dr hab. Klemens
Trzebiatowski.
Z praca doktorska mo
żna sie zapoznać w Czy
telni Wydziału Humanis
tycznego w Gd. - Oliwie,
ul. Wita Stwosza 55.
Dziekan
I Rada Wydziału
K-2093

nostki inżynieryjnej Warszaw
skiego okręgu Wojskowego — — CDU.
Marian Janisz usłyszał krzyki
tonących. Pośpieszył z natych
miastową pomocą. Na łódce
dopłynął do miejsca wypadku,
skoczył do wody 1 razem z
kolegą wyciągnął z nurtów ko
biety i mężczyzn. Uratował od
śmierci 11 ludzi.
W Polskich Liniach OUratowani
wystosowali list
do dowódcy jednostki, w któ ceanicznych
obradowało
rym opisali wypadek i prze
kazali podziękowanie bohater plenum KZ PZPR, na któ
skiemu żołnierzowi. On sam rym dokonano oceny reali
również otrzymał od nich li
stowne podziękowania. „Poda zacji uchwały XI Konfe
rowałeś mi ponownie życie”
— pisze w liście 20-letnia rencji Sprawozdawczo-Wy
dziewczyna.
Za bohaterski czyn srt szer. borczej Komitetu Zakłado
Marian Janisz; odznaczony zo wego w świetle zadań na
stał przez Radę Państwa me
dalem „Za Ofiarność i odwa 1974 rok.
8 bm. w macierzystej jedno
stce M. Janisza gościli Jego ro
dzice. W dniu tym ich syn
otrzymał awans do stopnia ka
prała. Ojciec — Józef Janisz
w prostych, szczerych słowach
podziękował oficerom jedno
stki
za trud i pracę, jaką
wkładają w wychowanie mło
dych 'żołnierzy.
Wzruszające
słowa wdzięczności przekazała
matka bohatera czasu pokoju,
Stanisława Janisz — szczęśli
wa i dumna z postawy syna.
Rodzice Mariana Janisza >bda
rowani zostali przez żołnierzy
i harcerzy z zaprzyjaźnionego
szczepu wiązankami kwiatów.
Dowódca jednostki przekazał
im wyrazy wdzięczności 1 uznania za wychowanie syna —
odważnego i wzorowego żołnie
rza.
(PAP)

Polacy i Jugosłowianie

Francja — uważana jest za również liczyć z bardzo wyso- j
jeden z najdroższych krajów kimi kosztami. Ceny benzyny
zachodniej Europy; trzeba się wynoszą obecnie 86 fenigów za j
tu więc Uczyć z koniecznością iitr „zwykłej* i 94 za litr „su
bardzo oszczędnego gospoda per”. Obecnie za dolara dosta
rowania zasobami dewizowymi. je się w NRF ok. 2,72 marki.
że
zapowiedzi
dolar równa się w tej chwili Interesujące,
prasowe sugerują możliwość |
ok. 5,10 franka.
Ostatnio
podniesiono
we pewnego spadku cen benzyny
Francji ceny benzyny. Litr — w granicach 3—5 fenigów na
zwykłej” kosztuje 1,62 franka, litrze. Warto dodać, że w sta- |
_ „super” — 1,75. Turyści zmo cjach prywatnych ceny beczy*
toryzowani muszą się również nV są nieco niższe niż w sta- I
liczyć z tym, że na większości cjach wielkich firm nafto- j
ulic w Paryżu i innych więk wych.
Jeśli jedzie się z własnym
szych miastach obowiązują opłaty za parkowanie. Pół go namiotem, to warto wiedzieć,
że
koszt, noclegu na campin
dziny kosztuje 1 frank, płatne
gach wynosi w NRF od 1 do 3
są również autostrady.
marek
od osoby, oczywiście
Cena
pojedyńczego
biletu
metra, ważnego także na_ au w zależności od rejonu tury- |
tobus (gdzie jednak obowiązu stycznego i stopnia wyposaże
je taryfa strefowa) — wynosi nia campingu. Do tego docho
1,20 franka. Karnet 10-przejaz- dzą opłaty za samochód, miej
dowy można nabyć za 8 fran sce pod namiot itp. oblicza się, |
ków. Przejazd pociągiem pos że przenocowanie 3-osobowej
piesznym z Paryża do Stras rodziny będzie na campingu
burga'(ok. 500 km) kosztuje 80 kosztować 19—15 marek.
franków. Warto wiedzieć, że
Warto jeszcze dodać kilka
w niedziele w strefie paryskiej przykładowych cen posiłków w |
i wokół kilku Innych więk taniej restauracji: zupy od 1 |
szych miast można korzystać do 2 marek, zaś dania podsta
z biletów tzw. bean dimanche, wowe od 4,50 do 8. Można oczy
co pozwala zwiedzić np. Fon wiście zjeść gorącą kiełbaskę j
tainebleau czy Chartres tyłko z bułką ze straganu na ulicy
za cenę przejazdu w jedną — za 1,5« marki.
stronę, bowiem powrót jest
darmowy.
Pokój jednoosobowy w pod
rzędnym hotelu paryskim kosz
tuje ponad 15, a dwuosobowy
— ponad 20 franków. Na pro
wincji — zwłaszcza w małych
miasteczkach — ceny są niższe
o kilka franków.
Drogie są artykuły żywnoś
ciowe. Słynna paryska bagiet
ka kosztuje 75 centimów; bo
chenek zwyczajnego Chleba —
Załoga m/s „Franciszek
1,60 franka; ćwierćkilogramowa
kostka masła — 3,5; łltr mleka
Zubrzycki" pobiła tym ra
— 1,25; kilogram żółtego sera
zem rekord na skalę całej
— powyżej 12 franków, a jaj
Polskiej Marynarki Han
ko — 40 centimów. 55a kilo
gram najtańszej kiełbasy trze
dlowej.
ba zapłacić ok. 10 franków, za
Otóż dowódca tego mo
kilogram parówek — 12, a za
torowca kpt. Roman Lisz
kilogram kotletów schabowych
ko nadesłał wczoraj do
— 18.
Paryż powszechnie znany jest
armatora depeszę nastę
z rozrywek. Sa one jednak
pującej treści.
bardzo drogie. Najtańszy bilet
do teatru kosztuje od 12 do 15
„M/s „Franciszek Zub
franków, do kina — od 3 do
rzycki" informuje o rekor
10. Bilety wstępu do muzeum
dowym przelocie przez At
wahają się od 2 do 5 franków,
przy czym w muzeach prywat
lantyk z Cape Henry do
nych mogą być jeszcze wyż
Bishop Rock, 3080 mil w
sze, Jeden dzień w tygodniu
5 dniach i 22 godzinach
— w przypadku Luwru jest to
niedziela — jest wolny od
z szybkością 21,6 węzła.
opłat. We wtorki i święta (po
Pozdrowienia — kapitan*'.
za niedzielami) muzea są nie
Trzeba wyjaśnić, że Ca
czynne.
Zmotoryzowani turyści na
pe Henry znajduje się w
ogół jadą do Francji przez
pobliżu Norfolku w USA,
NRF. W tym kraju trzeba sie

Rekordowy rejs
przez Atlantyk

Plenom KZ PZPR w PLO

gę”.

W głównych rolach

partyjnej na rok bieżący.
E. M.

zaś Bishop Rock u wejścia
do kanału la Manche.
W tak krótkim czasie
żaden ze statków PMH do'
tychczas nie pokonał jesz
cze Atlantyku.
E. M.

Uczestnicy plenum stwier
dzili dobrą realizację za
dań w roku ubiegłym, po
prawe warunków socjal
no-bytowych załóg pływa
jących i lądowych.
Równocześnie postulowa
no dalsze zwiększenie wy
dajności, poprawę gospo
darki materiałowej i pa
liwowej, zapewnienie do
datkowych wpływów w
wysokości 350 min zł. W
swej uchwale plenum spre
cyzowało zadanie pracy

m-::
Na zdjęciu: fragment meczu Polska — Dania. Na bram
kę duńską rzuca E. Szolc.
CAF — PI — Telefoto

Przed uczestnikami VIII mi.
strzostw świata w piłce ręcz
nej mężczyzn, które odbywa
ją się w halach NKD, ostatni
najmocniejszy akord bardzo emocjonującego turnieju. Dzisiaj
i Jutro, w największe]
hali
sportowej Berlina — im. Wer
nera Seelenbindera odbędą się
gry finałowe.
Wielu fachowców uważa, że
.7 zasięgu biało-czerwonych
jest medal. Na drodze stoi Jed
nak, zespół mistrza oltapijs-

Lubslska „wyprawa“
koszykarek Spójni

kiego Jugosławii. Trener Ru
munów Nicolae Nedeff na py
tanie jak ocenia szanse kan
dydatów do medali odpowie
dział: „W obydwu finałach są
one wyrównane. Partnerzy rę
prezentują podobne style gry.
Atuty Jugosłowian i Polaków
to mocne rzuty z głębi pola,
szybkość skrzydłowych i prze
de wszystkim świetni bramką
rze Rumuńska „siódemka” —
powiedział trener — nalała
trochę szczęścia, te spotkała
się z Polakami w pierwszym
meczu”.
W naszym zespole bojowy
nastrój. Trenerzy dokładnie
zapoznali się z grą Jugoslo
wian. w ich świetnym choć
przegranym meczu z NRD, ry
wale walczyli twardo i świet
nie wykonywali karne.
Andrzej Szymczak, bramkarz
któremu najwięcej miejsca Po
święcą miejscowa prasa, nazy
wany tu „niszczycielem rau
tów karnych” i „człowiekiem
o żelaznych nerwach”, na *1
„siedmiom etrówek” obroni! w
mistrzostwach aż 19. Jest to
bezprecedensowy rekord.

Koszykarki gdańskiej Spójni
po ostatnich zwycięstwach z
bezpośrednim „sąsiadem” w ta
beli — zespołem Lecha Poznań,
umocniły sie na 3 pozycji w
ekstraklasie, mając 29 pkt. i
stosunek „małych” punktów
2361 — 2170.
I Dzisiaj i jutro nasze panie
rozegrają kolejne ligowe poje
dynki w Lublinie z miejscoI wym AZS. Drużyna lubelska
zajmuje przedostatnie miejsce
mając zaledwie 4-punktowy
dorobek i stosunek 1749 — 2565.
[Zdecydowanymi faworytkami
I w tych spotkaniach są więc
1 koszykarki Spójni, ałe... zes
Piłkarki ręczne gdańskiego
pół AZS chociaż teoretycznie
dzisiaj i jutro stają
jest bez szans, jednak podczas Startu
przed
trudnym
zadaniem.
spotkania w Gdańska zaprezen
Spotkają
się mianowicie z wlIłował się z jak najlepsze] stro ccliderkami
ekstraklasy
— alny i momentami poczynał so
lnie z drużyną Spójni jak rów- kademiczkami z Wrocławia.
Zespół
gości
posiadający
w
Jny z równym. Młode i niedośI wiadczone
akademiczki
nie swoim składzie kilka reprezen
I znają jeszcze dobrze koszykar- tantek Polski będzie niezwykle
I skiego „rzemiosła**, jednak po- groźnym przeciwnikiem.
Nasze dziewczęta — jak do
I trafią walczyć * niezwykłą
tąd — nie zagwarantowały to
I ambicją i bojowością.
bie
pobytu w I lidze i dlatego
I Gdańszczankl jeżeli myślą
I poważnie o zakończeniu tego- plan minimum to zdobycie co
najmniej
punktów.
j rocznego sezonu na 3 miejscu Gdańszczankidwóch
znane z niezwy
I muszą oba pojedynki rozstrzykłej
ambicji
i
ofiarności
stać
1 gnąć na swoją korzyść. Nie
I może być mowy o iekceważe- na nawiązanie walki z czoło
I nin przeciwniczek lub o nie- wym zespołem Jakim Jest wroe
1 równej formie jaką zaprezen- iawski AZS.
Trener Startu — EUGENIUSZ
[towaly koszykarki Spójni podREICHEL poinformował nas,
I czas spotkań z Lechem,
źe
dziewczęta bardzo solidnie
j Mamy nadzieję, te drużyna
trenowały w ciągu ostatniego
I gdańska oparta na tak rutyno- tygodnia
i zapowiadają walkę
I wanych zawodniczkach, Jak
Ist.EIB, MALISZEWSKA CEY- o uzyskanie zwycięstw w tych
I NOWA i ŻBIKOWSKA oraz pojedynkach. W drużynie pa
[utalentowanej, młodej SIE- nuje pełna mobilizacja. Gdań
1MIEN1AK, nie zawiedzie swo- szczanki wystąpią w swym naj
I ich licznych kibiców. Trener silniejszym składzie ze STA
JAN FLORKOWSKl przed wy- SZEWSKĄ, HRABOWSKĄ, BAI jazdem zagwarantował nam, ZYI.EWSKĄ i MORAWIAK na
łże dziewczęta z lubelskiej czele.
Tak więc dzisiaj w hali AOS
„wyprawy” przywiozą komplet
o godz. 19.30 oczekują nas wiei
i punktów.
kie emocje.
fjetł
1
Oe«

Pełna mobilizacja
w „7“ Startu

! Sobotnie i niedzielne imprezy sportowe
KOSZYKÓWKA
GDANSK, hala Stoczniowca,
| sobota godz. IT 1 niedziela
I godz. 17 — spotkania I ligi koj szykówki mężczyzn: GKS Wy1 brzeże — Polonia Warszawa.
GDANSK, sala Startu, soboI ta godz. 20 i niedziela godz.
113.30 — spotkania II ligi koI szykówki kobiet: AZS Gdańsk
1 — AZS Toruń.
I GDANSK, sala AOS PG, soI bota godz. 17.30 I niedziela
i godz. 11 — spotkania II ligi
i koszykówki
mężczyzn: AZS
1 Gdańsk — LKS.
[ GDYNIA, sala Startu, spboI ta godz. 18 — spotkanie o wejI ście do II ligi
koszykówki
I mężczyzn: Start —- Ruch Gru1 dzladz.
GDYNIA, sala Startu, nie[ dzieła godz. 12 — spotkanie o
2 wejście do II łigi koszyków■ ki mężczyzn: Start — Noteć
| Mątwy.
PIŁKA RĘCZNA
GDANSK, sala AOS PG, soI bota godz. 19.30 i niedziela
I godz. 15 —
spotkanie I ligi
j piłki ręcznej kobiet:
Start
i Gdańsk — AZS Wrocław.
PŁYWANIE
GDYNIA, basen kryty Arki,
I sobota, godz. j7.no — spotkanie
* seniorów Gdynia — Gdańsk.

GDANSK, basen kryty PG,
niedziela godz. 1130 — spot
kanie dzieci Gdańsk — Gdy
nia.
BOKS
GDANSK, hala Stoczniowca,
niedziela godz. U — spotkanie
II ligi: Stoczniowiec — Gór
nik Radlin.
ZAPASY
GDANSK, sala Spójni, sobo
ta godz. 8 i 18 oraz niedzie
la godz. » — mistrzostwa Pol
ski juniorów w zapasach.
LEKKOATLETYKA
GDYNIA, hala na stadionie
Bałtyku, niedziela godz. 18 —
ogólnopolski mityng lekkoa
tletyczny w hali.
PIŁKA NOŻNA
GDANSK,
stadion
Lechłi,
niedziela godz. U — towarzy
skie spotkanie piłkarskie: Łechia — GKS Tychy.
SIATKÓWKA
GDANSK, sala Startu, so
bota godz. 11 i 15 oraz nie
dziela godz. 19 — strefowe mi
strzostwa Polski międzyuczel
nianych ognisk kultury fizy
cznej inwalidów z Poznania,
Bydgoszczy, Olsztyna ł Gdań
ska.

5308
W dniu 7. m. 1374 r. zmarł nasz były pracownik
W dniu 8 marca 1974 r. zmarł nagi«

Dnia 5 marca 1074 r. zmarł po ciężkich cierpie
niach w wieku 73 lat

Ito.

WOJCIECH

KUJAWA

lat 37
długoletni pracownik Gdańskiej Stoczni Remonto
wej odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi

TEOFIL KUCZYŃSKI
Msza żałobna odprawiona zostanie dnia 9. III.
1974 r. o godz. 9.30 w kościele parafialnym św, Jó
zefa w Gdyni-Olszynce.
Wyprowadzenie zwłok nastąpi dnia 9. III. 1974
r. o godz. U z kaplicy cmentarza Witomłńskiego
w Gdyni,
o czym powiadamia pogrążoną w smutku
RODZINA
G-17048

W Zmarłym tracimy cenionego pracownika, dro
giego kolegę i najlepszego przyjaciela.
Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego
współczucia. Pogrzeb odbędzie się w dniu 9 mar
ca br. o godz. 12.00 na cmentarzu w Gdańsku-Siedicach.
dyrekcja, rada zakładowa I współpracow
nicy szefostwa przygotowania produkcji
K-2102
________
W dniu 4. 3. 1974 r. zmarł tragicznie

W dniu 7 marca 1974 r. zmarł nagie

EDWARD MACIEJAK

Tow. EDMUND

długoletni pracownik
Gdańskiej Stoczni Remontowej

DURYS

długoletni Kierownik Wydziału Finansowego Urzę
du Miejskiego w Tczewie, odznaczony Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Złotym
i Srebrnym Krzyżem Zasługi
W Zmarłym tracimy ofiarnego i cenionego pra
cownika oraz dobrego Kolegę.
Wyrazy głębokiego żalu i współczucia Rodzinie
Zmarłego składają:
.
dyrekcja. Organizacja Partyjna,
rada oddziałowa i pracownicy
Wydziału Finansowego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku
CZFSe JEGO PAMIĘCI!

Pogrzeb odbęd2de się w dniu 9. 3. 74 r. o godz.
13.30 na cmentarzu Trutnowy, now. gdański.
Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczudyrekeja, rada zakładowa i pracownicy
Wydziału Siłowni Okrętowej Ł

że

w dniu

ZYGMUNT SANDOMIERSKI
długoletni pracownik Spółdzielni Pracy
„Intropapier”
Wyrazy współczucia Zonie
składa
zarząd POP. rada Sp-ni. rada zakładowa
K-2094
W*
W dniu 7 marca 1974 r. no krótkiej chorobie
zmarł Kolega

ADAM IGNACZAK
długoletni nracowriik Wojewódzkiej Spółdzielni
Transportu Wiejskiego. Oddział w Malborku, czło
nek rady zakładowej i POP
W Zmarłym straciliśmy wzorowego pracownika
i kolegę. Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy
serdecznego współczucia.
dyrekcja, rada zakładowa. POP
i współpracownicy
K-2095
..iassisras
Koleżance Halinie BARAŃSKIEJ wyrazy
rego współczucia z powodu zgonu

szcze

matki
składała
dyrekcja ora* koleżanki i koledzy
z LWSM „ZASPA”
K-210S

BUDZIEWICZ
emeryt

Pogrzeb odbędzie się w dniu 9. UL 1974 r. na
cmentarzu w Oliwie.
Wyrazy głębokiego współczucia rodzinie
składają
pracownicy, rada zakładowa i dyrekcja
Ośrodka Remontowo-Budowlanego
Lasów Państwowych w Gdańsku
G-17098
Dnia 7 marca 1974 r. zmarła nasza nieodżałowana
koleżanka, człowiek o szlachetnym 1 dobrym sercu

MARIA

WESOŁOWSKA

z domu de POUSSARDIERE
Wyrazy serdecznego współczucia rodzinie Zmarłej
składają
dyrekcja, rada zakładowa, koleżanki
i koledzy z ĆMIE „Centromor”
w Gdańsku
Pogrzeb odbędzie się 10 marca 1974 r. o godz.
14.00 na cmentarzu Nowofarnym w Bydgoszczy.
K-2124

TC-210S
Dnia 7. III. 4974 r. zmarł nagle kochany maź
i ojciec

ś.
Z głębokim żalem zawiadamiamy,
7 marca 1974 r. zmarł

JOZEF

EDMUND

t P-

DURYS

Pogrzeb odbędzie się dnia 8. III. 1974 r. o Sód*:
16.00 w Tczewie, o czym zawiadamiają pogrążeni
w głębokim żalu
ŁONA, DZIECI I RODZINA
G-17098
lia 33. n. 197* r. «marinieret* traglczą w I„iDnia
bil przeżywszy 36 lat najukochańszy mąt 1 tatuś

ś. t p.
JERZY JÓZEF

WILK

Msza św. za duszę Zmarłego odprawiona zo*'«nl«
w kościele Najświętszego Serca Jezusowego przy
ul. Malczewskiego w Sopocie dnia 9. III. 1974 r. o
godz. 15.00, po czym nastąpi wyprowadzenie naj
droższych nam zwłok na cmentarz Katolicki, przy
ui. Malczewskiego, o czym zawiadamiają pogrąże
ni w głębokim żalU
ZONA, DZIECI, RODZICE,
SIOSTRA I RODZINA
Dnia 8 marca 1974 r. zmarł nagle w wieku 38 lat
najukochańszy syn, mąż, ojciec 1 brat

WOJCIECH JAN

NIERUCHOMOŚCI — po
szukuję — oolecam. Kas
perski. Gdynia, 10 Lutego
37.
S-12971
ROZWIEDZIONA bez wi
38, donre)
dobrej aparyapary
ny. lat 38.
cji. mieszkanie, pozna kul
turalnego pana do iat 50,
wykształcenie
minimum
średnie, wzrost od 1.80 cm.

Cel matrymonialny. Ofer- pILNEj willę w Trójmleś
ty: „16628” Biuro Ogło- cje t,,-n miejscowości nad
szeń Gdańsk 80-958.
morskiel. kupię. Oferty z
cena
kierować:
„16717”

isiöÄ*3l

Ł osi°"eń

3,«-gło
16 registrów, jak
12 000. sprzedam. O16—20. Gdynia, Zyg
Augusta 6/72.
S-13308

„SKODĘ** 1000 MB sprze sowe,
dam. Oliwa. Śląska 74 A now*
glądać
m. 4, po godz. U.
_____________
G-16303 munta

„TRABANT” «01.
sprzedam.
Tel.
godz. 16—20.

1973 r„
52-25-38.
G-17006

DOM
z dużym
sadem,
sprzedam, wieś kościelna,
Nowa Cerkiew 8 km od
Pelplina. Oglądać w nie
dziele 1 poniedziałek. Wia
dorr.ość w kiosku.
G-16351

IliiiQffQ mieszkańcy Trójmiasta
i Elbląga!

UWdgd

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

ZURiT

ORGANIZUJE

POKOJU
niekrępującego,
poszukuje panienka pracu
jąca.
Oferty:
„13226”
OUPT 81-301 Gdynia 1.
KRAKOWI M-4 dwupokojowe. superkomfortowe. z
ciemną kuchnią,
telefon,
zamienię na M-4. lub M-3
w śródmieściu Gdańska.
Oferty Gdańsk teł. 31-79-97 po godz. 16.
G-16762
WŁASNOŚCIOWE 2

poko
je 54 m kw„ komfort, cen
trum Wrocławia, no kup
nie wolne, sprzedam. Tei.
330-39, PO godz. 18.
P-206
MIESZKANIE, pokój Z ku

chnią. centralne ogrzewa
nie. gaz. plus mała kawa
lerka. zamienię na dwa
oofcole z kuchnia CO. Oferty: „16716" Biuro Ogło
szeń 80-958 Gdańsk.
małżeństwo
z
dzieckiem poszukuje mie
szkania na terenie woj.
gdańskiego. Tel. 23-12-69.
G-16565

MŁODE

w SORiT 47 w
w SORiT 70 w
w SORiT 54 w
w SORiT 66 w

Gdańsku, ul. Heweliusza 24/30
Oliwie, ul. Lumumby 8
Gdyni, ul. Władysława IV 50
Elblągu, ul. Hetmańska 10

Prezentujemy szeroki asortyment gramofonów mono i stereo.
Wśród klientów, którzy zakupiq 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
„

gramofony G 560 fs
gramofony Yogi
płyty gramofonowe

______________ _________

CZFAADNIK
krawiecki
potrzebny zaraz.
Gdynia,
Czerwonych
Kosynierów
148. Mlelewczyk.
S-1312S
fisharmonium

„FIAT” 1300. przebieg 70
tys. km. sprzedam. Tczew
tel. 21-24.
P-203

Oka Jer:

"■*“

„SYRENĘ” 102, stan dos
konały, sprzedam. Tel. 33-26-12. po godz. 14.
G-16568

KUJAWA

Pogrzeb odbędzie się dnia 9 marca 1974 r. o
godz. 13 na cmentarzu na Siedlcach, o czym za
wiadamiają pogrążeni w żalu
MATKA, ZONA, DZIECI I RODZINA
0-17090

GOSPODARSTWO
rolne
—— w tym 2 ha lasu,
budvni(j w dobrym stanie,
tanio
sprzedam.
Stefan
0-«ow*tt
Kolincz.
now.
Starogard ua----------------------

PIEC elektryczny do 1200
st., lub termostat z ter
mometrem do 1200 st., ku
nię. Oferty z cenę: „16389”
Biuro
Ogłoszeń
80-958
Gdańsk.

domową przyjmę.
Warunki bardzo dobre, sa
modzielny nokój. GdańskSiedlee, Nad Jarem 46, do
Jazd autobusem 115.
G-10633

MAŁŻEŃSTWO
przyjmę
do pracy przy wychowie
kurcząt.
mieszkanie za
pewnione. Tel. 52-04-06.

ttmajaaB

pomoc

WPISY na zaoczne fkores
nondencyjne) kursy pro
jektantów
(kalkulatorów)
kosztorysowych.
asysten
tów i pomocy technicznej
tnżynferów,
kreślarzy
ma
MASZYNĘ do szycia „Łu UCZENNICE w zawodzie
budowlanych,
zaraz przyjmę. szynowych,
cznik”. sprzedam. Tel. 52- fotograf
instala
Zgłoszenia: Gdynia - Chy konstrukevlnvch
-19-46. po godz. 14.30.
G-16886
Ionia, ul. Mikołaja 3, przv cyjnych, przyjmuje, szcze
gółowych
Informacji
pi
kościel e.
______S-13239
semnych udziela .Wiedza”
ZGRZEWARKI,
spawarki,
31-139
Kraków.
Ml,
Spasow
oferuje
Zakład
Elektro POMOC domowa fmłoijs
do
samotnej, skiego 8 (boczna Łobzow
mechaniczny, Gdynia, Ko gosposia)
K-860
rzeniowskiego 4, tel. 21- starszel osobv. na stałe skiej).
chetnie
-33-27.
S-13310 zaraz potrzebna,
ze wsi. Zgł.: 83-012. Gd. - 11 MARCA rozpoczynamy
zajęcia na kursach racjo
PIEC kaflowy, ozdobny, Swibno nr 1, Kleina^_____
nalnego
żywienia
oraz
sorzedam.
Sopot. Fiszera
przygotowawczym
do
POMOC
domowa
do
2
9/1. Tel. 51-15-86.
G-16715
dzieci, najchętniej na sta szkół średnich. Informacje
i
zapisy
WZS
„Oświata”
ODSTĄPIĘ mahoń. płytyi łe. przyjmę. Gd.-Wrzeszcz. Wrzeszcz, Waryńskiego 4
wiórowe na boazerie. Tei. :ul. Fredry 7, Sulim*.
K-1894
G-S0T14 tel, 41-21-82.
21-01-08.
G-17034

K-2013
konserwuję

i zabezpie

czam przed korozja pod
wozia samochodów.
Pol.
USŁUG! telewizyjne
tai. Fiat i Dacię 1300. Auto 32-39-89.
G-I6777 Service. Pruszcz Gd., ul.
„OŚWIATA”
Spółdzielnia Grunwaldzka 95 a. tel. 82G-16489
Pracy w Warszawie Woje -24-01.
wódzki Zakład Szkolenia
w Gdańsku zamieni obiekt
kolonijny na ca 160 dzieci
w Kłodzku, na podobny
zlokalizowany
nad
mo
rzem.
Informacje
WZS DR Z. KRAJEWSKI skór
„Oświata”, Wrzeszcz. Wa ne weneryczne Wrzeszcz
Grunwaldzka 24
telefon
ryńskiego 4. tel. 41-21-82.
G-16413
K-1981 41-08 47

Komunikaty
Gdańska Stocznia Remontowa zawiadamia, że wypła-,
ta rocznych nagród z funduszu zakładowego za wyni
ki 1373 r. nastąpiła w dniu 22, lutego br. Wszelkie
reklamacje związane z wtw wypłata naieży składać
w terminie do 31. marca br, pod adresem: dział kadr
GSR — ul. Na Ostrowlu 1.
K-2039
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DZIENNIK BAŁTYCKI

i

Studenci dla regionu

i nie opuszczę cię

Niedziela w Starej Kiszewie

X

.-{
s4

liwfiig

_

.
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Studenci x gdańskiego środowiska mani iq jut
* wielu podejmowanych w ub. latach „akcji". Wdraża
nie do polskiego szkolnictwa zalecenia, aby wychowy
wać przez pracę, właśnie na poziomie szkoły wyższej,
ma największe szanse pełnej realizacji. Jednq z iorm
takiego wychowania jest cykl tzw. „białych i technicz
nych niedziel”. Słowem — w najbliższą niedzielę studen
ci wyjeżdżają do STAREJ KISZEWY w powiecie kościerskim.

Gdańska Akademia Medycz
na zapewni mieszkańcom
natychmiastowe leczenie w
czterech punktach dentysty
cznych (Stara Kiszewa, Pałubin, Nowe Polaszki, i
Konarzyny). W tej dziedzi
nie jest jeszcze dużo do
zrobienia: 1400 dzieci, do
wożonych do gminnej szko
ły zbiorczej, nie miało do
tychczas prawidłowej opie
ki dentystycznej. Jeden
stomatolog absolutnie nie
wystarcza. „Biała niedzie
la” pozwoli przyszłym sto
matologom dokonać prze
glądu, założyć kartoteki i
leczyć nagłe przypadki.

aż do... ?
Z każdych trzech zawie
ranych obecnie w USA
małżeństw — jedno kończy
się rozwodem. Rozwody w
Ameryce stały się prawdzr
wą epidemią — w ub. roku
zanotowano ich 837 tysięcy.
Ludzie wstępujący w
związki małżeńskie nadał
wypowiadają słowa przy
sięgi: „Nie opuszczę cię aż
do śmierci", ale dla wielu
z nich oznacza to po pro
stu: „Do czasu, kiedy nie
znajdę sobie kogoś lepsze
go” — stwierdza S. V. Ro
berts to artykule opubliko
wanym na łamach Inter
national Herald Tribune”.
Autor artykułu uważa, iż
na wzrost liczby rozwodów
w USA ma wpływ znaczne
złagodzenie w wielu sta
nach przepisów umożliwia
jących ich uzyskanie, inne
niż dawniej spojrzenie śro
dowiska na osoby rozwie
dzione oraz migrację lud
ności.

Nowości rynkowe
W sklepach ZURiT ukazały się ostatnio nowocze
sne
telewizory „Rubin205”, importowane ze Zwią
zku Radzieckiego. Aparaty
te umożliwiają odbiór pro

UKF. „Dana” posiada antenę ferrytową oraz teleskopową do odbioru programu na UKF. Cena apa
ratu 970 zł. Przy zakupie
na raty pierwsza wpłata
m

i

LACZEGO tam? Otóż członkach rodziny — już po
gnana rozwija się studiach, na stanowiskach
dobrze, wykorzysta- — i chce, by przyjechali
jąc średniej klasy ziemie i studenci,
ogromny zapał ludzi. Ten
Komisja Pracy i Wdro
zapał jest inspiratorem szeV
żeń Naukowych Zarządu
z
[regu inicjatyw.
'
Wojewódzkiego SZSP w
Historię tych terenów od- Gdańsku już od kilku ty
jnotowuje Kissów już w godni przygotowuje się do
1269 roku. Od pierwszych „niedzieli”. 10 marca pojeform osadniczych do zorga dzie do Starej Kiszewy ok.
,P*C8rtW
Szczecina Jett Bulwar Piastów PemorJ. Kasprowicz
CAF — Undro
nizowanej gospodarki rol 250 studentów ze wszyst
kich
uczelni
Trójmiasta.
nej minęło sporo czasu.
Stare przyzwyczajenia dają Malarze in spe z PWSSP
gramów w pasmach I, II i wynosi 160 z! ora* 8 rat
niekiedy znać o' sobie w iuż teraz szkicują krajob
III oraz na UKF Posiada- po 110 zł.
rozmowach z młodym na- raz, bogaty w malownicze W Stoczni Gdańskiej Im. Lenina
ją one kineskop antyimplo
Melomanów z pewnością
I czelnikiem Urzędu Gmin wzniesienia, pola, stary za
zyjny o przekątnej ekra- zainteresuje ukazanie stę
jnego — Wiesławem Nichne mek z XIV wieku I widocz
nu 24 cale. Odbiór ułat- na rynku stereofonicznych
I rowlczem. Kończąc studia ne z dala Bory Tuchol
wia stabilizacja rozmiarów gramofonów ze wzmacnia*
I na Uniwersytecie Gdań- sicie. Obrazy zostawią miesz
Iskim, objął urząd 1 listopa- kań com na wystrój wnętrz
I da ub. roku. Energia i zdro przyszłego Gminnego Do
Iwe spojrzenie pozwalają mu Kultury, świetlic i tzko
Imu znaleźć zaufanie i moż- *ylliwości współpracy z miesz
Architekci z Politechniki
Ikańcami. Mówią o nim jesz Gdańskiej zaprojektują ory
lezę z odrobiną rezerwy, ale ginalny (takie jest założe
Dyrekcja Stoczni Gdań- wy Klub Techniki i Racjo1 coraz przyjaźniej i cieszą
półdzielczość ry się wydatnie w ostatnich szy czas nie zarybiano jed [się z prespektywy przyjaz- nie) dworzec PKS i zajmą skiej im. Lenina, Zakłado- nalizacji oraz Zarząd Za^mmmb kładowy ZMS ogłosiły wiel
się planami renowacji Zam
backa jest głównym
——
miesiącach roku. Od wrześ
|du studentów.
kł Konkurs-loterlę pod ha
ku Kiszewskiego. Również
dostawcą
łososi i wę- nia do grudnia złowiliśmy nak jego wód, więc poło
r słem „W rokn 30-lecła
iii'
Pani Maria Pozorska jest elektronicy i elektrycy bę
Korzy, pochodzących z po- aż 12 ton. Także dwa pier wy spadły. Są już wpraw
PRL — każdy stoczniowiec
łowów morskich, zalewo- wsze miesiące br. były dzie sygnały, te w bieżą I już na emeryturze. Nie wi- dą mieli masę roboty, repe
racjonalizatorem”.
'vych i rzecznych. Połowy niespodziewanie
obfite, cym roku węgorz pocho Idać po niej wieku, gdy rując telewizory, odkurza
Celem konkursu, który
tych ryb (zwłaszcza węgo- przyniosły nam ponad 7 dzący z ostatnich zarybień, idzie ulicą. Pokazuje swoje cze, lodówki i inne urzą
mmmz
mieszkanie, poważne odzna dzenia gospodarstwa domo
potrwa do końca br., jest
r*y) wykazują tendencję ton. Najlepsze wyniki od«; <. wego.
Uniwersytet
i
Pań
czenia
państwowe
i
wspobędzie
nadawał
się
do
od
umasowienie
ruchu
racjo
taalejącą, a połowy kutro- notowuje Bronislaw Strug
stwowa
Wyższa
Szkoła
Mu|
mina
minione
lata.
pełne
nalizatorskiego w stoczni,
łososi są wciąż jeszcze na kutrze „Wła-196”, któ- łowu i sprzedaży. Węgorz,
i trudności. Teraz zyczna przyjadą z zadaniem
Ludwik Bohdan Grzeniewski zachęcenie wszystkich pra
w fazie rozwoju. Uzyska- ry w ub. roku odłowił 5,5 podobnie jak łosoś, jest o- |pracy
cieszy
się
życiem,
śmieje
zabezpieczenia
całodziennej
— „Drobiazgów duch wspania
cowników do usprawniania
he z odłowów wielkości tony królewskiej ryby, a ceniany w trzech klasach.
[się przyjaźnie widząc dzieci części artystycznej, patro iy i powietrzny...” _ Państwo procesów technologicznych
najlepiej zilustrują nastę i w tym roku idzie mu
wy
Instytut
Wydawniczy
—
nując
wszystkim
grupom.
I wracające z nowej szkoły.
oszczędności
materiałów,
cena: 22,— zl.
pujące liczby: w 1970 r. świetnie. Przeszliśmy na
M. LENG
IMówi o swoich młodych Już teraz mieszkańcy cze
Wincenty
Kosiakiewicz
paliw i energii, skracania obrazu oraz możliwość pod czem typu WG-581 fa, pro
odłowiono 66,9 ton łososia, metodę penetracji łowisk
kają na słuchaczy Wydzia .Widmo” — Czytelnik — cena: cykli produkcyjnych i in
* 1971 r. — 69,4 t„ w — chodzenie za łososiem.
łączenia zdalnego «terowa dukcji łódzkich Zakładów
zł.
łu Prawa UG, z ogromem 15,—
Gabriela Zapolska — „Moral westycyjnych oraz poprą
1972 r. — TO t., w 1973 r. Nasi rybacy wypływają
Radiowych.
Gramofon
problemów, których nie ność pani Dulskiej” — Wy wa warunków bhp. Warun nia i słuchawek.
— 87,3 L, natomiast węgo- na łowiska gotlandzkie, a
Cena telewizora wraz z przeznaczony jest do odmieli okazji przedstawić dawnictwo Łódzkie — wydanie kiem uczestnictwa w kon
r*a, kolejno w tych sa nawet za Gotland, gdzie
długimi nóżkami - 9.740 twarzania płyt stereofoni- cena: 10,— zł.
adwokatom. Przewiduje się, XIII
Andrzej Żaki — „Wędrówki kursie jest zgłoszenie przy złotych.
mych latach: 334,7 t., 292,71., spotykają wielu konkuren
Przy zakupie na cznych i monofonicznych,
że porady prawne będą Sącza”
—
Wydawnictwo
Lite
najmniej
dwóch
projektów
190,4 L I 154,8 t.
tów — rybaków duńskich
miały co najmniej takie rackie — cena: 20,— zł.
racjonalizatorskich
i
uzy
„Mapa województwa zielono
powodzenie, jak lekarskie. górskiego”
Krajowy Związek Spół i szwedzkich.
— skala 1:500 000 — skanie do »dnia 28. II. 1975 r.
dzielni Rybackich realizu
Przedsiębiorstwo
Wydawnictw decyzji o orzyieciu ich do
W T półrocza 1974 roku
Kartograficznych — cena: 10
je przyjęty swego czasu Ośrodek Rozwoju KZSR
realizacji. Za dwa pierwsze
zł.
Program rozwoju hodowli ma opracować ostateczną
„Mapa zabytków wojewódz nrojekty i każdy następny
Pokaźny wkład w przy- westycjami, realizowanymi
ryb łososiowatych i kutro koncepcję budowy kutra sparzaniu
twa kieleckiego” — Przedsię uczestnik konkursu otrzy
kwalifikowa- w województwie gdańskim,
biorstwo Wydawnictw Karto muje jeden imienny los.
wych połowów łososi. W łososiowego. Również na nych pracowników różnym łączą się dalsze potrzeby
<-.v «
graficznych — cena: 10,— zł.
j973 roku oddany został ukończeniu są prace tego gałęziom gospodarki, zwłasz rozwijania OHP. Najbliż
„Mapa województwa olsztyń '•tóry po zakończeniu kon
skiego” — skala 1:500 000 —
Częściowo do eksploatacji
kursu bedzię brał udział w
cza przemysłu i budownic- sze perspektywy, to powo
Przedsiębiorstwo Wydawnictw tasowaniu cennych nagród
howo zbudowany Ośrodek ośrodka nad budową pław twa na Wybrzeżu gdań- łanie hufców przy MPRB
ih
— cena: 10
Joe Miller z Chicago wy Kartograficznych
Hodowli Smoltów Troci nic łososiowych z surow skim, gdzie odczuwa się co- w Elblągu — 100 osób,
zi.
Dla
uczestników
konkur
grał
pierwszą
nagrodę
w
Józef Ignacy Kraszewski —
W Podkomórzycach. Tym ców krajowych. Krajowy raz większy niedostatek si- Stoczni Północnej — 200
rozpisanym przez jeden z „Powieść bez tytułu” — Wy su przeznaczono m. in. na‘arnym zamknięty został Związek Spółdzielni Ry ły roboczej, mają ochotni- osób,
przy
Rafinerii tygodników konkursie na dawnictwo Literackie — wyda rtepującę nagrody rzeczo
W skali KZSR łańcuch ho backich zaplanował, że do cze hufce pracy. Około 2 „Gdańsk” — 600 osób. przy
:
fH
cena t. 1111 — 32,— zł.
samochód osobowv
zdjęcie pt. „najgłupszy wy nie II — Bryl
— „Świat, daleki we:
dowlaay
tego
gatunku
absolwentów 12 gdań- Porcie Północnym, w bu raz twarzy w USA”. Po i Janka
bliski” — przełożyła Ewa
1985 roku SPRM „GRYF” tys.
^iat-łżó
P”,
telewizor
ko
ryb.
skich hufców stacjonar- downictwie i gosp. komu
Rojewska — Państwowy Insty
we Władysławowie będzie nych f 17 dochodzących za nalnej, w Zarządzie Portu. podjęciu wygranej, laureat tut Wydawniczy — cena: 25,— lorowy „Rubin”, magneto
zaskarżył
wydawnictwo
o
Jeśli chodzi °
sila rokrocznie kadry róż Ogółem OHP na terenie ośmieszenie go w oczach o- zł.Andrzej Dobrzyński — „Oby fon ZK 245, radioodbiornik
holowy łososia, to prowa posiadała 17 typowych kut nych przedsiębiorstw.
woj. gdańskiego
skupiać pinii publicznej. Wygrał czaje na cenzurowanym”
tereofoniczny i odbiornik
rów
łososiowych
o
rocznej
dzi je, specjalizująca się
Książką l Wiedza — cena:
będą w 1975 roku ponad 5 proces,
turystyczny.
(jaf)
ponieważ
udało
mu
Jednak warunkiem pra tys.
£ nich, SPRM „Gryf” we zdolności połowowej
18
20,—
z!
junaków.
się dowieść. że konkursowe
Bronisław Słomka — „Trzy
Władysławowie.
ton łososi na kuter. W br widłowego przygotowania
kroki
do
nieba”
—
Wydawnic
młodzieży do pracy na od
Te ambitne zamierzenia zdjęcie wysłała do redak two Poznańskie — cena: 16,
— Posiadamy cztery kut rna być też ostatecznie za powiedzialnych stanowis- stwarzają konieczność za cji bez jego wiedzy... żona. zł.
■y łososiowe — mówi pre- łatwiona sprawa produk- kach roboczych jest właś- • angażowania ponad 100 ko5 zzfss »„.yr■*.«w i»- ciwy dobór kadry zamiło mendantów. Możliwości za
wanej w pracy z młodzie trudnienia na stanowiskach
hy kuter od dziwnowskiej sosia> ^ oparciu o surowce żą:
pedagogów i wycho wychowawców mają mło
”Helony” i przystosować krajowe. Przypuszcza sie, że wawców — komendantów dzi absolwenci szkół wyż
Jeden z najbardziej za
Ü do połowów tej ryby. efekty tych działań będą OHP oraz instruktorów szych po kierunkach peda
i#-:
służonych ratowników wod
‘te
r°kU na~ boczne dopiero w latach praktycznej nauki zawodu. gogicznych, wychowania fi
kutry zostały wyposa10ftn
W hufcach pracuje aktual zycznego, psychologii, soc
nych na świecie, Fernando raty pierwsza wpłata wy- posiada niezależną reguła
*one w wyciągarki do ja- l976~1980
nosi 2 490 zl i 18 rat po cję tonów niskich i wysonie ponad 80 osób kadry jologii, ekonomicznych i
da Silva z Bahii (Brazylia), 440
Pońskich pławnic, produkNa tym nie kończy się etatowej. Większość to lu- prawniczych. Dotyczy to
zł.
kich oraz gniazdo umotli
wyciągnął z wody 31S to
-J* duńskiej Dysponujemy jednak batalia o łososia i dzle wypróbowani, oddani również nauczycieli. Pracu
Wśród nowych aparatów wiająee przegrywanie płyt
pielców, ratując ich przed radiowych zwraca uwagę na taśmę magnetofonową.
dobrym wyposażeniem węgorza. Pozostają jeszcze sprawie wychowania mło- iac w hufcach można specsprzęt produkcji krajo dn rozwiązania problemy dzieży. podnoszący swoje jalizować się w kierunku
pewną śmiercią. Ostatnio przenośny odbiornik tran Cena dosyć przystępna, wy
kwalifikacje bądź to przez wychowania
młodzieży,
(zrezygnowaliśmy cał
zginął tragicznie: w czasie zystorowy „Dana”, przez nosi bowiem 2 400 złotych.
kowicie z importu).' Rezul rybaków zalewowych, ży podjęcie studiów wyższych, szkoleniowo-obronnym, kul
(now)
kąpieli zasnął w wannie śgnaczony do odbioru na faosiągamy niezłe. W jących i odłowu tych cen bądź też przez uczestniczę- turaino-oświatowym, wyutonął.
Blach długich, średnich I
Fot. H. Nowaczyk
i# T‘ odłowiliśmy ponad nych ryb. Zacytujmy głos nie w rocznym studium dla chowania fizycznego, kwawychowawców, zorganlzo- termistrzowskim I wielu in
ton łososia, z tym, że
przez
Instytut nych. Jest możliwość m.
JeSo wydajność zwiększyła jednego z nich: „Część ry wanym
^ baków zalewowych zanie Kształcenia Nauczycieli i in. zamieszkania w hotechała połowów
łososia. Badań Oświatowych. Po- łach OHP o wysokim na
Należy wyegzekwować po nadto po raz pierwszy w ogół standardzie wyposażę
kraju z inicjatywy gdań- nia- Ponadto komendanci
lepszenie jakości
siatek, skiej Wojewódzkiej Komen otrzymują bezpłatne umun
coraz słabsze. dy OHP, przy współudzla- durowanie służbowe, korzy
W amerykańskim mia- które są
ęczku Trainer odłożono Rybak —• spółdzielca musi le Wydziału Pedagogiki i stają, z bezpłatnego wyźyVbory szeryfa na czas kupić sprzęt za swoje zło Psychologii UG, zjednoczeń wienia oraz otrzymują doWyrządzono mi
ginęła zaadresotoana do je bez odpowiedzi, zaś
TWP,
zorganizowano brę wynagrodzenie za prapokreślony, dopóki nie
mnie przesyłka poleco my mieszkańcy uL Par
szkody...
f^ujdzie się odpowiedniego tówki (jedna siatka kosztu kurs dla instruktorów prak cę.
na z Poznania nr 4846.
nie mamy w
pdydaia Dotychczasowi je 500—600 złotych, a po tycznej nauki zawodu, w
Latem ubiegłego ro- Tymczasem 22 ub. m. ‘to tyzantów
Zainteresowani i całego
pobliżu sklepu spożyw
tccj kandydaci na to za- trzeba ich 20—30). W cza którym uczestniczy ponad
ku
ekipa
pracowników
skrzynce na listy zasta
Przyznać musimy,
pzytne stanowisko oäpad,- sie sztormów część sprzę 80 słuchaczy, głównie kie województwa mogą kiero
z Rejonu Eksploatacji łem Ust polecony nr 376 czego.
że sklep ten jest częściej
rowników budów i maj wać podania pod adresem
V John Flannery, jak się
Dróg
Publicznych
prze
z Narwi W tej sytuacji
niż czynny,
Komendy
yazało. miał na swym kon tu traci on bez możliwości strów. Celem kursu jest Wojewódzkiej
prowadziła naprawę dro udałem się z reklamacją zamknięty
(nazwisko I adres
p rok więzienia za włama uzyskania rekompensaty". przekazanie niezbędnej wie OHP w Gdańsku, ul. Dolna
gl z Rybna do Gniewina. do działu wydawania
znane redakcji)
■Jle. o jego przeciwnik BarPodobne są postulaty ry dzy z zakresu pedagogiki 4 (tel. 31-19-82). WK OHP
Chi Coltrane, amerykańska piosenkarka pisząca muzy.
W związku z tym zaist przesyłek pocztowych w
,y Whitemann, który od- haków odnośnie węgorza. tym, którzy na konkret
ką do swych piosenek, odkryta została podczas ubiegło
niała
konieczność
usu
Spostrzeżenia
Gdańsku przy ul. Dłu
nym stanowisku roboczym może zaoferować pracę na
rocznego festiwalu Midem w Cannes. Obecnie piosenkar
KfVł ten zatajony fakt. odnięcia kilku drzew w na giej. Przyznam się, ie
“a* J* ,pn* «uropejskicj publiczności, odbywa toumće
Ulica
Wincentego Po
pdział, co też wyszło na Twierdzą oni, że Zalew uczą zawodu i wychowują terenie Trójmiasta oraz w
szej
wiosce.
Między
in
po krajach skandynawskich.
zostałem zaskoczony wy la łączy ul. Czołgistów
'pi 2 lata za szantaż i de- Wiślany był bardzo boga unaków.
miastach powiatowych wo
CAF Pressen«
nymi w moim ogródku powiedzią
kierownika
ul. Ejsmonta w Gdyni,
7raudację.
ty w tę rybę. Przez dłużZ nowym! potężnymi !n- jewództwa gdańskiego.
przy usuwaniu drzew tego działu, który poin- zUlica
ta jest najbardziej
połamano
ogrodzenie, formował mnie, iż on uczęszczana, szczególnie
drzewka owocowe i krze upoważnia doręczycieli, przez kibiców zdążają
wy oraz zniszczono wa by listy polecone były cych na stadion Arki.
rzywa.
bez pokwitowania . dre- Owszem, swego czasu unhi z rokiem 1939 uprawy winorośli iwięir brano 350 tys. ton owoców. Kombajn zastę
Widząc to wszystko sata wrzucane do loka łożono na niej bruk —
szyły się o 60 tys. hektarów, zai od roku puje 80 łudzi i w ciągu godziny zbiera owo
zgłosiłem powstałe szko torskich skrzynek.
wic wylano natomiast
1950 — o 50 tys. hektarów.
c* z 0,3 do 0,4 hektara.
Wiosna w bułgarskich winnicach
dy pracownikowi nadzo
Nasuwa się pytanie, asfaltu, stąd też po pew
Po drugie — uprawę winogron dawno za
rującemu roboty drogo jaki wobec tego jest nym czasie powstały wy
Do rzędu zjawisk, które odnotowuje się
przestano realizować na rozproszonych po
we. Ow pracownik za sens wysyłania przesył boje oraz uległy znisz
w uprawie winorośli, trzeba dorzucić jeszcze
letkach I oparto no koncentracji areału.
pewnił mnie, że wyrzą ki poleconej, skoro adre czeniu krawężniki.
jedno: otóż bardzo starannie dobiera się
Dziś winogrona rosną na ogromnych plan
dzone szkody zostaną sat otrzymuje ją razem
Uważamy, że warto
tacjach, wielkości powyżej tysiąca ha. Jest gatunki winorośli na nowo zokładanych
niezwłocznie naprawio ze zwykłymi przesyłka pomyśleć o doprowadze
plantacjach.
Zarówno
jeśli
idzię
o
owoce
to pierwszy i niezbędny warunek stosowa
ne.
Jak
dotąd,
zapew
mi? Jaką gwarancję ma niu do porządku wspom
deserowe, jak i przeznaczone do produkcji
nia nowoczesnych metod obróbki pól.
nienie nie potwierdziło nadawca, że przesyłka nianej ulicy choćby dla
wina, wybiera się gatunki najwyższe, mroPo trzecie — na winogronowe pola wkra
się. Napisałem więc list trafi właśnie do rąk ad tego, że zbliża się sezon
cza technika, wypierając z roku no rok po zoodpome, wysoko wydajne, doskonałe pod
do Rejonu Eksploatacji resata?
letni, w którym odbywa
Niektóre
wolna pracę rąk. Właściwie uporano się względem walorów smakowych.
Dróg Publicznych w Lę
się wiele meczów spor
Wojciech Mazur
znane z etykiet na butelkach w naszych
już z mechanizacją wszystkich procesów
borku, skąd nie otrzy
Gdańsk,
towych.
Kibice
sklepach: Cabernet, Miskeł...
radycyjnie z początkiem wiosny
oczekuje tlę plonów I stąd tei dzień „tri
związanych z uprawą, łącznie ze zbiorem
• • •
małem żadnej odpowie
ul. Świętojańska
przód miotom powszechnego zaintere fon zorezon” tłumaczy się też joko święto
owoców.
Efekty tok prowadzonej gospodarki nie
dzi.
Zapytuję
dlaczego
po
sowania staje się w Bułgarii uprawa przycinania łóz winnych. 14 lutego jest
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Po pierwsze - jest wielko W porównacowało ich już 25 i przy ich pomocy ze
Elżbieto POGORZELSKA

D

Planowa batalia

Wielki konkurs
dla racjonalizatorów

S

Äfl

Potrzebne nowe kadry
wychowawców młodzieży GHP

I najgłupszy
ma rozum...

M:

M

Utonął

w wannie...

Stąd wziąć szeryfa?

Święto winorośli

T

lisd&so i szamie

S

I

DZIENNIK

M

Nr 58 (9216) 9 marca 1974 t.

BAŁTYCKI

Inicjatywa „Dziennika“ przyniosła owoce

CO*GDZIE* KIEDY ■

Od jutru-giełda [l Teatry

Cenny łup, fr., g. 22.15. Go
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Przygody
Robinsona
Kruzoe. radź., od 7 t., g. 10,
I2f 14, IG. 18. 20. Atlantic»StUdyjne, Bubu z Montparnasse,
wł., od W 1.. g. 15.30; Kochać,
szwedz., od 18 ł.. g. 17.43. 20.
ORŁOWO, Neptun. Audien
cja. wł.. od 16 1.. g- 15, 17. 19.
CHYLONIA, Promień, Gappa. jap., od U 1», c. U, 13,15.
15.30; Bullitt, USA, od 16 L, g.
17,45. 20.
OBŁUŻE. Marynarz, niecz.
RUMIA, Aurora, Bułeczka,
poi., od 6 1., g. 16: Łobuz, fr.,
od 14 1.. g. 17.45, 20.
SWIBNO. Barkas. W pustyni
i w puszczy ool.. od 7 1., g.
17.
MAŁY
KACK.
Jagienka,
niecz
OKSYWIE, Mewa, Morze w
ogniu radź., od 14 i., g. 16.
19 30

10.45 — Piórkiem i węglem,
U.10 — ..Przez Atakame’’
—
ode. V — z cyklu: filmy
Stanisława Szwarc — Bronikotyskiego z Ameryki Po
łudniowej.
GDANSK. Opera, Flis —.
11.40 — Poezja Polska — »,Na
wierzhe” — wiersz Teofila
, Pajace, g. 19. „Wybrzeże”. Ja
Lenartowicza —• recytacje —
| nosik czyli na szkle malowa
Ewa Wawrzoń i Janusz Bu
ne. R, 19.
SOPOT. Kameralny. Lato.
kowski.
11.43 — Dziennik TV ~ kolor,
g. 15..10
GDYNIA. Muzyczny. Prawo
12.00 — Wszystko dla oań
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pierwszej nocy. g. 19.15. Dra
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matyczny, Od wieczora do do
12.50 — Kwadrans Tygodnia,
13 05 — przemysł
Spożywczy
nicy, pytając o przyczyny tudnia,. w Ustce £. 15: w Slup
Giełdo samochodowo przy a). Wita Stwosza w Oliwie
od kurnika do fermy — oro
zamieszania na terenie sta | sku g.’ 2«.
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wieiski.
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13.30 - Dla dzieci:
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chcemy, giełda uzupełnia handel państwowy.. który - jak mujemy czytelników, że
staw sie”
W Gdańsku Narodowe, g.
15.50 — Losowanie Toto-Lotka.
wiadomo - nie dysponuje nadmiarem pojazdów, a już zu znaleźliśmy pełne zrozu
16.05 - Transmisja z mistrzostw
pełnie nie interesuje sie sprzedażą używanych samocho mienie i życzliwość. Po na 9—14: Morskie, g to—• I6j Hi
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storii Miasta Gdańska, g. 12—
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szych rozmowach z dyrek 18; Archeologiczne, g. 10—15;
na lodzie
—
ookazv mi
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— WiechoSOBOTA — 9 MARCA
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19.30 — Dziennik TV - kolor,
którym dotychczas odbywały się giełdowe transakcje. Po se — wczoraj w Urzędzie
PROGRAM III
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II film ser. orod. francu
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Program dnia, 8 35 — Śpiewa 21.15 - ..Alfabet
9—15
je: kierownik
Wydziału
i podobne zamieszanie.
Nicola
di
Bari,
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muzyczny
1015
—
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dlaczego giełda
została go na niedzielną giełdę. grodzki, architekt miejski
dla
doro'
11—15
Znajduje się on w Orło
Ekspresem przez świat. 10.35 —
slvch - Jak to sie zaczęło
zamknięta?
Henryk
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zastępca
W Elblągu muzeum czvnne Dzień iak co dzień. 11.45 —
wiu nowoczesnego portu
Hasło Plastycy towawie na rogu ał. Zwycię
—
reż
Janusz
Rzeszewskl
—
g 12—16.
dyrektora
„Polmozbytu”
..Romans tysiąclecia”. 12.05 —
stanowią zarówno wdzięcz
wvk : Jan Kobuszewski oraz
szyszq budowie Portu Pół
Dawny „Motozbyt”, a o- stwa i ul. Przebendow- Bolesław Knyter i kierów
Południowe wydanie magazy
Krvstvna
Borowicz.
Krzy
ny temat dla „kronika
nocnego”
zaowocowało
becny „Polmozbyt’'. od m-ie skich. Ma tam w przyszło nik giełdy Stanisław Ninu 7, kraju 1 ze świata. 12.20
sztof Kalczyński Lech Or
rzy”, realistycznie rejestru
— .,Nie troszczysz się. nie za
bardziej chyba, niż po
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don
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r>ół C Santfmy 12.25 - Za kie
py prac, co i wizjonerów,
—11,1—1mmmmmm
sieniu do innych gałęzi
Dobra wola władz Urzę
giełdv samochodowej przy w którym
przewidziano
równica 13 00 — Na bvdgos6.40 - TTR: Chemia — lek
„KONIECZNY” REMANENT
kiej antenie 15.00 - Ekspre
puszczających wodze fan
sztuki. Wynika to stąd, iż
al. Wita Stwosza w Oliwie kompleks różnych usług i du Miejskiego Gdyni i ocja 4 fPodział pierwiastków
GDANSK, Leningrad,
Kon
przez świat 15.05 - Pro
na metale ? niemetale) *
tazji. Trudno by było na
skala przedsięwzięcia, ko
jest tymczasowa. Dlatego urządzeń — jak np. komis bopólna chęć znalezienia frontacje — Strach na wrób sem
gram dnia. 15 10 — Roczniki
W odpowiedzi na not.
pt.
Gdańska).
wet wymienić wszystkich
lejne etapy realizacji tej
mimo błota i innych man- -używanych pojazdów, sta- wyjścia z sytuacji wydala le. USA. od 18 1.. 8- 9 30, ••»niskiej piosenki. 15 30 — Od„Brzeżno bez sklepu” oddział
7.10
- TTR: Jeżyk polski —
12.30, 15.15 (17.30 i 20 sprze -»owiedzi 7. różnych szuflad
gdański WPHS wyjaśnia,
tych, którzy na zadany
ogromnej inwestycji nie
kamentów. nie mógł rozpo cja obsługi,
ekspozycja owoce: już w najbliższą dane).
Tekcia 5 'Świat antycz.ny).
15.45 — Śpiewa
Mieczysław
22.30.
Kameralne,
Sło
„przeprowadzenie
remanentu
niejako temot stworzyli
zwykłe plastycznie działa
cząć żadnej, inwestycji, aby rzemieślniczych artykułów niedzielę. JO bm., giełda neczniki. wl. od 14 l., g. 15. Święcicki. 16 00 — „Pod da 7.40 — TV Kurs rolniczy —
w sklepie nr 23 przy ul.
fW tym: Przypominamy ra
prawdziwie
artystyczne,
ją na wyobraźnię. Efekt
poprawie warunki niedziel motoryzacyjnych, parking w Orłowie będzie czynna. 17.15. 1-9.30. Kosmos, Nauczy chami Paryża”. 16 30 — Piosen
Dworskiej i nr TS przy ul. K.
rizimv ..)
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7
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—
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— Nowoczesność w do
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było
gospodarczo
więc
tylko
że
wspomnijmy
mu i zagrodzie.
nie
miała
tam
być
przenie
rzeniu na konkretne śród
zresztą przede wszystkim
18 20.15. Drukarz., Smak Ekspresem przez świat. 17.05 —
ły, że „Polmozbyt” spełni
konieczne” Dalej WPHS in
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rozmia
•Snadek
po
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—
5
ki wyrazu można obejrzeć
magazynem (pod goh'rn siona przede wszystkim parę warunków. Uporząd zemsty, hiszp., od 16 l., g. 17.
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powieści Fritza Hofmana,
rami płótno wystawi! Sta
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niebem) samochodów do giełda samochodowa.
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męż
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K
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—
tym
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wozów
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w nu o również nowy
numer
c, Sou rage i iej
Mieczysław Baryłko, „wi
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przednia niedziele. Ale ży- staną
inna niż wszystkie, ang.. od 18 ze swingiem. 22 on — ..Przvhlitacia — Stanisław
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drodze
cle ma swoje, potrzebv,
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Równocześnie już od kil
Radzimy tę wystawę owych wypadów" no teren
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