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Minister Stefan Olszowski

Obrady Prezydium
PAN

przyjęty przez premiera Indii

Udział PAN w obcho
dach 30-lecia PRL, oce
na działalności komitetu
badań i prognoz „Polska
2000” oraz przyznanie wy
bitnym uczonym polskim
najwyższego
odznaczenia
PAN — medalu im. Miko
łaja Kopernika były głów
nymi tematami obrad pre
zydium akademii, jakie od
było
się
wczoraj
w
Warszawie. Postanowiono
odbyć pod koniec czerwca
br. jubileuszową sesję na
ukową PAN poświęconą
Cena 50 gr 30-leciu
powstania PRL.
Prezydium wyraziło uznanie dla pracy powoła
nego w r. 1969 komitetu
„Polska 2000”.
Prezydium postanowiło
powołać międzywydziało
wy komitet ergonomii. Zaj
mie się on m. in. oceną
maszyn i procesów techno
logicznych pod kątem mak
symalnego
dostosowania
ich do psychofizycznych
właściwości człowieka.
(PAP)

Wizyta ministra Stefana Olszowskiego jest czo
łowym tematem prasy Indyjskiej. Obszernie cy
towane są wypowiedzi ministrów Olszowskiego
I Swarana Singha na lotnisku oraz po zakończeniu
pierwszej tury rozmów. Prasa podkreśla rozwój
stosunków ekonomicznych między obu krajami,
a zwłaszcza szybki wzrost polsko-indyjskich obro
tów handlowych w ostatnich latach.
Wczoraj, w drugim dniu
oficjalnej wizyty w In
diach, minister spraw za
granicznych PRL Stefan
Olszowski został przyjęty
przez premiera Indii, pa
nią Indirę Gandhi. W to
ku dłuższej rozmowy, któ
ra upłynęła w serdecznej
atmosferze, omówiono naj
ważniejsze zagadnienia do
tyczące współpracy polsko-indyjskiej oraz dokonano
oceny sytuacji międzyna
rodowej. Minister Olszow
ski przekazał pani Gandhi
pozdrowienia od I sekreta
rza KC PZPR Edwarda
Gierka i zaproszenie od
premiera Piotra Jarosze
wicza do złożenia wizyty
w naszym kraju.
Zaproszenie zostało przy
jęte z zadowoleniem. Pani
Gandhi odwzajemniła po
zdrowienia dla przywód
ców i narodu polskiego. W
rozmowach
uczestniczył
ambasador Polski ,w In
diach. Wiktor Kineeki.
Odbyła się również dru
ga tura rozmów ministrów
spraw zagranicznych obu
krajów, z udziałem dwóch
delegacji.
Min. Swaran
Singh poinformował stro

nę polską o aktualnej *y
tuacji na subkontynencie
indyjskim oraz przedstawił
główne kierunki azjatyc
kiej polityki Indii. Mini
ster podkreślił wysiłki In
dii na rzecz pokoju i sta
bilizacji w Azji oraz kon
struktywnej współpracy w
tym rejonie świata.
W tym samym dniu mi
nister Olszowski spotkał
się z ministrem planowa
nia D. P. Dharem i z prze
wodniczącym strony indyj
skiej w indyjsko-polskiej
mieszanej komisji ekono
micznej, ministrem prze
mysłu ciężkiego T. A. Pa
lem.
W czasie obu spotkań
przeprowadzono dyskusje
na temat rozszerzenia pol
sko-indyjskiej wsnółnracv
gospodarczej. Podkreślono
znaczenie działalności ko
misji mieszanej dla roz
woju stosunków dwustron
nych w dziedzinie handln
i kooperacji przemysłowej
Wieczorem minister spraw
zagranicznych Tndii Swa
ran Singh wydał obiad na
cześć ministra Olszowskie
go.
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Delegacja partyjno-rządowa CSRS

z Gustavem Husakiem

gorąco witana w Tróimieście
■ Tłumy wiwatujących na ulicach ■ W gościnie
u stoczniowców i na Głównym Mieście ■ Przemó
wienia premierów P. Jaroszewicza i L. Sztrougaia
Wczoraj, o godz. 10.05, do Trójmiasta przybyła, goszcząca w naszym kraju z oficjalną wizytą przyjaźni, delegacjo partyjno - rządowa Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej, pod przewodnictwem sekretarza generalnego Komunistycznej ParCzechosłowacji Gustava Husaka. Wraz z sekretarzem generalnym KPCz do Gdańska przybyli: członek Prezydium KC
KPCz, przewodniczący rządu CSRS - Lubomir Sztrougal, członek Prezydium, sekretarz KC KPCz Vasil Bilak, członek Prezydium KC KPCz, I sekretarz KC KP Słowacji Josef Lenart, zastępca członka Prezydium KC KPCz, zastępca przewodniczącego
rządu CSRS, przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Vaclav Hula, członek KC KPCz, zastępca przewodniczącego
rządu CSRS Rudolf Rohliczek, członek KC KPCz, I sekretarz Komitetu Okręgowego KPCz w Ostrawie Miroslav Mamula, człoKp KPCz> 1 wicemin'ster spraw zagranicznych Frantiszek Krajczir, członek Centralnej Komisji Kontrolno - Rewizyinei KC
KPCz, ambasador CSRS w Polsce Jan Muszal.
Czechosłowackim gościom towarzyszyli: I sekretarz KC PZPR Edward Gierek, członek Biura Politycznego KC PZPR, prezes
Rady Ministrów Piotr Jaroszewicz, członek Sekretariatu KC PZPR Ryszard Frelek, kierownik kancelarii Sekretariatu KC PZPR
Jerzy Waszczuk, wicepremier Franciszek Kaim, minister przemysłu ciężkiego Włodzimierz Lejczak, wiceminister spraw zagra
nicznych Stanisław Trepczyński i ambasador Polski w Czechosłowacji Lucjan Motyka.
Na ziemi gdańskiej delegację powitali: I sekretarz KW PZPR Tadeusz Bejm i wojewoda gdański Henryk Sliwowskl.
Obecni byli: II sekretarz KW PZPR Tadeusz Fiszbach, I zastępca wojewody gdańskiego Jan Mariański, przewodniczący
WK FJN Edmund Cieślak, I sekretarz KM PZPR w Gdyni Władysław Porzycki, prezydent Gdyni Aleksy Latra i zastępca do
wódcy Marynarki Wojennej Leon Pietraszkiewicz. Licznie przybyli przedstawiciele zakładów Trójmiasta. Delegację i towarzy
szące osobistości gorąco powitali dokerzy, stoczniowcy, marynarze, rybacy i członkowie organizacji zrzeszonych w Federacji
Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej. Na lotnisko przybyła również 30-osobowa grupa młodzieży czechosłowackiej
studiującej w Wyższej Szkole Morskiej.

Prezydent Francji w ZSRR

Rozmowy Leonida Breżniewa

z Georgesem Pompidou
Prezydent Francji Geor
ges Pompidou
przybył
wczoraj do Soczi nad Mo
rzem Czarnym.
Na lotnisku prezydenta
Francji przywitał Leonid
Breżniew w towarzystwie
ministra spraw zagranicz
nych ZSRR, Andrieja Gromyki oraz I sekretarza KC
Komunistycznej Partii Gru
zji, Eduarda Szewardnadze.
Wizyta Georgesa Pompi
dou ma charakter nieofi
cjalny.
O godz. 19.00 (czasu lokalnegoj 16.00 czasu war
szawskiego) rozpoczęło się

-

wczoraj w Pic u nózie spot
kanie Leonida Breżniewa z
Georgesem Pompidou. W
przyjacielskiej atmosferze i
w duchu wzajemnego sza
cunku dokonali oni wymia
ny poglądów na temat spo
sobów dalszego pogłębie
nia współpracy między
Związkiem Radzieckim i
Francją zarówno w dzie
dzinie stosunków dwu
stronnych, jak i w spra
wach międzynarodowych w
celu utrwalenia rozłado
wania napięcia na świę
cie.
Rozmowy
nuowane.

będą

konty(PAP)

Dariusz Bogucki
laureatem nagrody
im. Leonida Teligi

Redakcja „Żagli" trady
cyjnie przyznaje nagrodę
im. Leonida Teligi za dzie
ło o wartościach literac
kich i informacyjnych, po
pularyzujące żeglarstwo. Za
rok 1973 nagrodę tę przy
znano dr. DARIUSZOWI
BOGUCKIEMU — kapita
nowi jachtowej żeglugi
wielkiej za książkę pt
„Rejs do Grenlandii" wy
daną przez Wydawnictwo
Morskie Dariusz Bogucki
jest pracownikiem Biura
Studiów i Projektów Stor

Cświadczenie
H. Kissingera:

czttł Gdańskiej i znanym
polskim żeglarzem — po
larnikiem Whrto przy
pomnieć, że w latach po
przednich nagrodę otrzy
mali: W GŁOWACKI za
„Wspaniały świat żeglar
stwa" — historia jachtin
gu, ZBIGNIEW MILEWSKI
za książkę pt „Konstruk
cja i budowa jachtów ża
glowych”, oraz TADEUSZ
LIPOWSKI za cykl telewi
zyjny pt „Pokochaj wiatr”
Honorowe wyróżnienie za
działalność popularyzacyj
ną na rzecz żeglarstwa otrzymała redakcja miesię
cznika „Morze”.
(Interpress)

Przedstawiciele społeezeń
stwa wręczyli gościom wią
zanki kwiatów. Na lotnis
ku, udekorowanym flagami
0 barwach narodowych Pol
ski i Czechosłowacji wzno
szono okrzyki na cześć go
ści, Edwarda Gierka i Pio
tra Jaroszewicza.
Wzdłuż całej trasy prze
jazdu zjawiły się tysiące
mieszkańców Trójmiasta,
którzy gorąco pozdrawiali
delegację i towarzyszące osobistości. Od pląpu Kon
stytucji w Gdyni do dziel
nicy Przeróbka w Gdańsku
na chodnikach stał nieprzer
wany szpaler młodzieży i
ludzi pracy, którzy wiwa
towali ,na cześć gości. Na
trasę, udekorowana trans
parentami i flagami, sypa
ły się kwiaty. Mieszkańcy
skandowali okrzyki mówią
ce o braterskiej przyjaźni
łączącej nasze narody.
Przy hali Olivia Gu
stav Husak, Edward Gierek
1 Tadeusz Bejm zajęli miej
sca w otwartej limuzynie,
skąd pozdrawiali wiwatują
cych gdańszczan.
We Wrzeszczu, w pobli
żu „Delikatesów”, manifes
tujące grupy robotników
zatrzymały delegację. Sto
czniowcy zaprosili czecho
słowackich przyjaciół i to
warzyszące im osobistości
do Stoczni Gdańskiej im.
Lenina, a reprezentanci bu
downiczych Portu Północ-

Trudności są prawdziwe
i poważne...
Rzecznik
departamentu
stanu odczytał wczoraj w
Waszyngtonie
deklarację
sekretarza
stanu
USA,
Henry Kissingera, w któ
rej stwierdza on, iż trud
ności, jakie powstały mię*
dzy Stanami Zjednoczony
mi i Europą zachodnią są
„prawdziwe i poważne’' oraz że potrzeba będzie cza
su na ich usunięcie Kis
singer zapewniał równo
cześnie w swej deklara
cji, że Stany Zjednoczone
są gotowe okazać cierpli
wość i dobrą wolę w ure
gulowaniu rozbieżności z
krajami zachodnioeuropej
skimi.
(PAP)

U stóp pomniKH aa westerpiatt*

Szczęśliwy finał porwania

„Jumbo-jeta“ z pasażerami
Młody Japończyk, praw
dopodobnie student, opa
nował wczoraj rano samo
lot japońskich linii lotni
czych „Jal” — „Boeing
747”, na którego pokładzie
znajdowało się 429 pasa
żerów i załoga. Samolot
wylądował w Naha, w
głównym mieście Okinawy.
Porywacz zażądał od linii
lotniczej dużej sumy pie
niędzy w dolarach i w je
nach. Domaga się też kil
kunastu spadochronów i

sprzętu do wspinaczki wy
sokogórskiej.
Oświadczył
on w rozmowie z wieżą
kontrolna na lotnisku, że
zamierza udać się do To
kio, by tam podjąć okup.
Dotychczas nie wiadomo
czy porywacz jest uzbrojo
ny i czy ma wspólników
Agencje prasowe zazna
czają, te jest to pierwszy
wypadek sterroryzowania
tak dużej liczby pasaże
rów.
Agencja Reutera podała

Gdańsk, środa 13 marca 1974 r.

* Naha, łe porywacz zez
wolił na opuszczenie samo
lotu 182 pasażerom, głów
nie kobietom, dzieciom i
osobom chorym.
Jak oświadczył przedsta
wiciel japońskich linii lot
niczych „Jal”, porywacz
samolotu „Boeing 747” zo
stał aresztowany, a wszy
scy pasażerowie i załoga,
których trzymał jako za
kładników, czują się dob
rze.
CPAP)

Na alei Grunwaldzkiej we Wrzeszczu

nego zaprosili do odwiedze Husak złożył wieniec pod
nia placu budowy naszej Pomnikiem Bohaterów Wes
największej inwestycji mor terplatte. Uroczystość na
skiej.
Westerplatte zgromadziła
W miarę zbliżania się do licznych przedstawicieli ro
centrum Gdańska — gęst botniczej dzielnicy miasta
niał tłum osób witających. — Nowego Portu.
Z kolei goście udali się
Las transparentów w rę
do Portu Północnego. Dy
rektor portu gdańskiego
Bogusław Bujwid zapoznał
gości z aktualnym stanem
robót. Przywódcy odbyli
szereg rozmów z członka
mi załogi. Budowniczowie
Portu Północnego potwier
dzili. że do dnia 22 lipca
br. zakończa budowę bazy
wegiowej.
Na oirsie węglowym Ed
ward Gierek udzielił krót
kiego wywiadu naszemu
reporterowi. Prosił o prze
kazanie za pośrednictwem
..Dziennika
Bałtyckiego”
najlepszych pozdrowień dla
klasy robotniczej Wybrze
ża.
— Robicie tu wielkie rze
czy — powiedział I sekre
tarz KC PZPR. — Cała
Polska jest dumna z wiel
kiego wysiłku gdańszczan.
Wierzę, że Polacy sa zdol
ni podnieść nasza Ojczyznę
Fot. W. Nieływiński
do rzędu krajów najwyżej
kach młodzieży i przedsta rozwiniętych. Port Północ
wicieli wszystkich grup za ny jest przykładem zespo
wodowych Gdańska, setki lenia obywatelskiego wysił
wokół wielkich zamie
wiązanek kwiatów, różno ku
rzeń,
które wytyczyła na
kolorowych
baloników, sza partia
— powiedział
szturmówek — oto obraz naszemu
reporterowi Ed
ulic w czasie przejazdu de ward Gierek.
legacji. Gdańszczanie skan
Po zwiedzeniu placu bu
dowali „Husak”, „Gierek”.
delegacja na pokła
Chóry szkolne śpiewały dowy
dzie okrętu wojennego uczeskie piosenki.
dała się do Sopotu. Pod
Na Westerplatte powitał czas podróży morskiej Ta
członków delegacji i towa deusz Bejm zapoznał go
rzyszące osobistości prezy ści z najważniejszymi pro
dent miasta Andrzej Kaz- blemami społeczno - gospo
nowskl. Zastępca dowód darczymi ziemi gdańskiej.
cy Marynarki Wojennej
Na molu w Sopocie go
Leon Pietraszkiewicz o- ści powitali: I sekretarz
powiedział o szczegółach KM PZPR Stanisław Le
bohaterskich zmagań ob śnicki i naczelnik miasta
rońców
półwyspu.
Or Bolesław Robakowski. Okiestra wojskowa odegra becne były liczne grupy
ła hymny narodowe Cze młodzieży szkolnej i przed
chosłowacji i Polski. Wśród stawiacie świata pracy
warkotu bębnów Gustav Sopotu.

Fot.

W salach recepcyjnych
Grand
Hotelu Tadeusz
Bejm wydał śniadanie na
cześć sekretarza general
nego KC KPCz Gustava
Husaka. Śniadanie uołynę-

W Porcie Póinocuym

ło w atmosferze serdeczno
ści i braterskiej przyjaźni.
W godzinach popołudnio
wych Gustav Husak wra2
z delegacja Czechosłowacji
w towarzystwie przywód
ców polskich, wziął udział
w wielkim wiecu przyjaź
ni w h
Stoczni Gdań
skiej. W wiecu wzięło udział ok. 3 tysięcy stocz
niowców.
Przemówienia
wygłosili premier Piotr
Jaroszewicz i premier Lu
bomir Sztrougal.
Piotr Jaroszewicz pod
kreśli' na wstepie. że od
wiedzenie przez partyjno-rządową delegacje CSRS
Stoczni im. Lenina ma swo
ia głęboka wymowę. Tu
został zbudowany pierw
szy po wojnie polski sta
tek, tu rodził sie nasz po
tężny przemysł okrętowy.
Załoga stoczni zalicza sie
obecnie do orzoduiącycb
zakładów naszego kraju.
Przyjacielska wizyta dele
gacji czechosłowackiej wia
że sie ściśle z nowym eta
pem stosunków miedzy na

w.

Nleżywlńskl

szymi krajami. Wysoko oceniamy bogate i cenne re
zultaty polsko - czechosło
wackiej współpracy w 30leciu PRL. Wytrwała rea
lizacja uchwalonego na

Fot. W. Nleiywiński

XIV Zjaździe KPCz pro
gramu rozwoju zapewnia
Czechosłowacji szybki po
stęp we wszystkich dzie
dzinach
żvcia.
otwiera

Podex». nriedcanU Sina

przed nią nowe perspekty
wy. Rozbudowa potencjału
gospodarczego Polski i po
myślna realizacja nrogra
mu społecznego stanowią
nasz ważki wkład w oom
nażanie sił całej w oólno
ty państw socjalistycznych
której Polska i Czechosło
wacja sa mocnymi ogni
wami.
Szczególnie dynamiczny
rozwój polsko • czechosło
wackiej współpracy nasta
pił w ciągu minionych
trzech lat, kiedy to nasze
partie i rządy w atmosfe
rze wzajemnego zaufania
i pełnego zrozumienia, pod
jęły wysiłki na rzecz po
głębienia tej współpracy i
urzeczywistnienia jej w no
wych, wyższych formach.
Czechosłowacja jest trze
cim do ZSRR 1 NRD partnerem gospodarczym Pol
ski. Obroty handlowe z
Czechosłowacja stanowią 8
proc. całości obrotów pol
skiego handlu zagraniczne
go. W końcu zeszłego roku
obroty handlowe osiągnęły
poziom o 30 proc. wyższy
niż przewidywała wielolet
nia umowa handlowa na
ten rok. Prowadzone obec
nie rozmowy przyczynia
si. w istotny sposób do dal
szego, najszerzej pojętego
współdziałania Polski *
Czechosłowacji w gosoodar
ce, nauce technice, w ży
ciu społecznym i kulturze
Zarówno w płaszczyźnie
dwustronnej, jak ł w pro
cesie umacniania lednośei
i zwartości wspólnoty so
cjalistycznej.
Współpraca w przemyśle
okrętowym została zapo
czątkowana w 1961 roku
Dziś 65 proc. ogólnego to
nażu floty czechosłowac
kiej. w tym statek flago
wy „Praha” jest dziełem
polskiego konstruktora, in
iyniera i robotnika. Prze
mysł czechosłowacki wspie
ra nas dostawami wyposa
żenia okrętowego i taboru
technicznego. Wizyta na
szych czechosłowackich go
ści ma doniosłe znaczenie
dla dai<”-»go pogłębienia
Przyjaźni i sojuszu miedzv
naszymi narodami i pań
stwami. Polska i Czecho
słowacja. połączone niero
zerwalnym sojuszem ze
Związkiem Radzieckim i
innymi państwami współ
noty socjalistycznej^ zaw
sze kierowały sie i beds
kierować sie nadal nie
złomna wola w działaniu
na rzecz odprężenia w Eu
ropie i w świecie. na rzecz
pokojowego współistnienia
państw o odmiennych ustrojach na rzecz sprawie
dliwego Dokoiu i wolność’
narodu — powiedział na
zakończenie premier Piotr
Jaroszewicz.
Premier Lubomir Sztrou
gal podziękował za gorące
i przyjacielskie przyjęcie
zgotowane delegacji par
tyjno • rządowej CSRS
przez pracowników Stocz
ni im. Lenina. Przekazał
im serdeczne pozdrowienia
od ludzi pracy i komuni
S*ńw czechosłowaelflpb On|
# Dokończenie na str. 2

Gd»ö»Itiej im, Lenin*.

• Dziennik „Prawda” opu
blikował wczoraj rozmowę ■
członkiem Biura Politycznego,
sekretarzem KC PZPR Janem
Szydlakiem
przeprowadzoną
przez
warszawskiego
kores
pondenta dziennika. Omawia
jąc przygotowania do obcho
dów 30-lecia Polski Ludowej,
J. Szyd‘ak oświadczył m. in.,
że
doświadczenia
30-lecia
PRL potwierdziły w konkret
nych warunkach Polski ogól
ne, uniwersalne prawidłowo
ści
budownictwa społeczeń
stwa socjalistycznego, wyprą
co wane
przez
leninowską
KPZR.
• W dniach od 3 do 12 bm.
przebywali w Polsce wicedy
rektor
europejskiego
biura
ONZ-owskiego programu roz
woju (UNDP) Leonce bioch i
jego zastępca
Yurij
Malik.
Celem wizyty było dokona
nie przeglądu zaawansowania
programów realizowanych w
Polsce
we
współpracy
a
UNDP w dziedzinach: ochro
ny środowiska, sieci drogo
wej, hodowli drobiu, enzyma
tyki, pestycydów, toksykolo
gii przemysłowej i opakowań*
• Amerykańskie
minister
stwo obrony
poinformowało
0 wysłaniu w rejon Oceanu
Indyjskiego lotniskowca „Kit
ty Hawk”, na którego pokła
dzie znajduje się 5 tys. osób
1 około 80 samolotów wojsko
wych, towarzyszą mu 3 ni
szczyciele I zbiornikowiec.
• Król
Jordanii,
Husajn
rozpoczął wczoraj w Białym
Domu rozmowy z prezyden
tem USA, Nixonem i sekre
tarzem stanu, Henry Kissingeretn.
Rozmowy
doty
czą
sytuacji
na
Bliskim
Wschodzie, zwłaszcza proble
mu wschodniego brzegu Jor
danu, znajdującego się obec
nie pod okupacją izraelską.
• W nocy * poniedziałku
na wtorek policja holender
ska skonfiskowała R00 egzem
plarzy książki „Mein Kampf**
wydanej w jt/.yku holender
skim nakładem firmy
„Ridderhof” z Ridderkerh koło
Rotterdamu. Po ostrych pro
testach opinii publicznej ,Rid
derhof” ma oddać także do
dyspozycji władz 3 000 egzem
plarzy tej książki zmagazy
nowanych obecnie w Belgii.
• W mieście Colonla. poło
żonym 200 km na zachód od
stolicy Urugwaju, policja urugwajska aresztowała 10 par
tvzantów „Tupamaros”.
Ra
zem z zatrzymanymi przed
trzema dniami, liczba aresz
towanych partyzantów wzro
sła do 20.
• 12-osobowa delegacja mię
dzynarodówki socjalistycznej,
z kanclerzem Austrii, Bruno
Kreiskym na czele po zakoń
czeniu rozmów w Egipcie udała sie do Syrii.
• Rząd vientiański przeka
zał władzę policyjna w sto
licy Laosu — Vientiane jed
nostkom policyjnym utworzo
nym w równej Ilości z funk
cjonariuszy rządowych sił be*
nieczeństwa I Patet Lao. Jest
to realizacja, podpisanego w
ubiegłym roku
porozumienia
w sprawie pokoju w Laosie.
W nafbiiższvcb dniach podob
na operacja zostanie przepro
wadzona w Luang Prapang.

Światowe
rezerwy zbożowe
Dyrektor generalny or
ganizacji do spraw wyży*
wienia i rolnictwa NZ
(FAO) Addeke H. Boerma
oświadczył w Rzymie, że
ludzkości drugi rok z rzę
du grozi ogólnoświatowy
niedobór żywności. Jego
zdaniem widoki na zbiory
zbóż w 1974 są dobre mi
mo przewidywanego niedo
boru nawozów sztucznych,
ale rezerwy zboża zmniej
szą się ( prawdopodobnie
ok czerwca będą wynosiły
zaledwie 2 min ton Stano
wi to zaledwie trzytygod
niowe spożycie zboża w
skali światowej.
(PAP)

Fot. W. NieZywińłki
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DZIENNIK BAŁTYCKI

Delegacja partyjno-rządowa CSRS
gorqco witana w Trójmieście
• Dokończenie ze str. I

ska jest nam bardzo bliska
nie tylko dlatego, że je
steśmy sąsiadami, ale prze
de wszystkim dlatego, że
kroczymy wspólna drogą,
te mamy jednakowe cele,
tych samych przyjaciół i
wspólna ideologie — mor

dowej odrodziły sie z ruin,
ale także nowe osiedla, in
stytucje kulturalne, socjal
ne i nowoczesne przedsię
biorstwa. Wyższą Szkołę
Morską w Gdyni opusz
czają przyszli oficerowie i
kapitanowie naszej floty

■

WWi

na zakończenie premier
Czechosłowacji.
Lubomir Sztrougal prze
kazał stoczniowcom pamiąt
kową płaskorzeźbę opiewa
jącą rewolucyjny czyn pa
triotów czechosłowackich,
natomiast stoczniowcy ob
darowali delegacje wielka

j
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Ma ulicy Władysława IV w Gdyni

kłłzm-leninizm. Dynamicz
ny rozwój życia w socjali•tycznej Polsce daje się wy
raźnie zauważyć w woje
wództwie gdańskim, które
tak chlubnie i trwale za
pisało się w historii boha
terstwem patriotów pol
skich, obrońców Wester
platte.
Pomyślnie rozwija sie
specjalizacja i kooperacja
między naszymi krajami.
Do końca ub. roku polskie
i czechosłowackie przed
siębiorstwa zawarły 19 umów tego rodzaju, szcze
gólnie w przemyśle maszy
nowym, hutnictwie i prze
myśle chemicznym. Istnie
ją jeszcze duże możliwo
ści współpracy szczególnie
w dziedzinie nauki i tech
niki. Miliony ludzi zwie
dzających Wybrzeże podzi
wiają w Gdańsku nie tyl
ko historyczne dzielnice,
które w latach władzy lu-

morskiej. Produkowane w
waszych stoczniach statki
przemierzają oceany pod
czechosłowacką
banderą.
Przez polskie porty odby
wa się tranzyt naszych to
warów. Z wielkim zainte
resowaniem obserwujemy
budowę Portu Północnego
i cieszy nas. że tworzenie
tego nowoczesnego kolosa
przyczyni sie do rozwoju
naszych wzajemnych kon
taktów.
Nasza przynależność do
wielkiej i umacniającej się
wspólnoty bratnich państw
socjalistycznych, a przede
wszystkim nasza trwała i
niewzruszona przyjaźń ze
Związkiem Radzieckim jest
jednym z podstawowych
warunków pomyślnej budo
wy nowego społeczeństwa,
jedyną niezawodna gwa
rancją naszego bytu naro
dowego i suwerenności
państwowej — powiedział

Fot. W. Nieżywińskł

Z ETIOPII
Rząd Etiopii omawiał
wczoraj sprawę zwołania
konferencji, która miałaby
dokonać rewizji obecnej
konstytucji państwa. Zwo
łanie takiej konferencji
zapowiedział w zeszłym ty
godniu cesarz Hajle Sellasje.
Według doniesień agencji
Associated Press, niepoko
je w armii etiopskiej jesz

i świadczeń społecznych

Warto dodać, że w łącz
nym koszcie zeszłorocz
nych podwyżek, na reguła
cję przyjęte w planie przy
pada kwota (5,2 mld zł. Po
zostałe 3,1 mld zł — to pod

wyżki ponadplanowe,
datkowe.

do- nie te dodatkowe regula
cje, pomijając zwiększane
świadczenia socjalne, wy
Efekty tych decyzji, do magać będą w ciągu roku
tyczących przecież tylko 20 mld zł. Razem zaś z
ub. roku — licząc w skali wcześniej podjętymi decy
rocznej wynoszą 14,3 mld zjami, koszt wszystkich
zł. Oddziałały one już w podwyżek płac w ’ latach
pełni na znacznie zwięk 1971—76 osiągnie rocznie
szony fundusz płac w I aż 44 mld zł.
kwartale bież roku, w któ
Wypada jeszcze wskazać
rym zapoczątkowana zo na stały wzrost wypłat
stała realizacja dodatko państwa z tytułu świad
wego programu podwyżek czeń społecznych — jesz
płac i świadczeń socjal cze przed zapowiedzianym
nych,
uchwalonych
na w obecnym programie ich
XII Plenum KC PZPR i wydatnym podniesieniem.
przyjętego przez Sejm w Otóż np. w styczniu br.
styczniu br. Sukcesywnie były one przeszło o 11 pro
— w poszczególnych gru cent wyższe niż w styczniu
pach zatrudnionych, wpro ub. roku. W całym 1973 r.
wadza się nowe systemy zwiększyły się o 10,7 pro
płacowe, zawierające wyż cent.
(PAP)
sze stawki wynagrodzeń
oraz skuteczniej wyływają
ce na wzrost wydajności
pracy i poprawę efektyw
ności gospodarowania.
Przypomnijmy, że jedy

Z procesu
Zygmunta Bielaja

Dla jeszcze jednego
żołnierza japońskiego
wojna skończyła się teraz
Dopiero teraz zakończyła »ie
•la ppoT. Biroo Onody II
wojna światowa. Na polecenie
swojego bezpośredniego prze
łożonego, mjr. Yoshimi Tanignciii, ukrywał lit on bowiem
przez ZS lat na wyspie I,ubang, położonej około 125 km
na południowy zachód od itoUey Filipin Manili.
Onoda — który w niedziele
obehodr.il swoje 52 urodziny
— otrzyma! w roku 1544 roz
kaz śledzenia wojsk nieprzyja
eielskich i niepoddawania »ie
nawet w tym wypadku, gdy
by armia japońska została po
konana. 25 lutego br. przy
padkiem natknął ale na niego
pewien student Japoński. Ono
da dowiedział sie wówczas,
te armia resarska skapitulo
wała w 1*45 roku, ale uparł
się, te słoty broń
dopiero
wówczas, kiedy dostanie po
lecenia od swego przełożone
go. Major Taniguchi musiał
wiec udał: sie na Filipiny. Po
kazał on Onodzte kopie rożka
sn cesarza Hirohito, polecają
cego wszystkim oddziałom ja
pońsklm poddanie aic silom
nliantńw.
W niedziele odbyła zlg ce
remonia złożenia przez Onode broni na rcce przedstawi
ciela wojsk filipińskich, któ
ry »twierdził, że Japończyk
Jest „przykładem wzorowego
żołnierza”. Onoda wręczył oftcerowl fiłipińskiemn szable
samurajska,
którą następnie
otrzymał * powrotem w do
wód całkowitego uwolnienia.
W Tokio »»-łetnia matka Ono
gy powiedziała dziennikarzom.

że wychowała syna w duchu
patriotyzmu japońskiego, któ
ry
nakazuje
posłuszeństwo
rozkazom przez 30 lat.
Przez łata dobrowolnego ukrywania się Onoda żywił się
bananami i orzechami koko
sowymi. W ciągu 30 lat nigdy
nie chorował i tylko ra* był
lekko przeziębiony.
Zapytany przez reporterów
jak odczuwa kapitulację Ja
ponii, Onoda powiedział: „rwy
cfęstwo czy porażka, nie ma
to dla mnie żadnego znacze
nia, ponieważ zrobiłem wszy
stko co do mnie należało”.
Na
zakończenie konferencji
prasowej
Onoda oświadczył,
że nie ma żadnych planów na
przyszłość.
„W dżungli
nie
miałem czasu, aby zastano
wić się nad tymi sprawami”.
Onoda przeprosił swoją rodzi
nę za to, że tak długo mu
siała się niepokoić o jego lo
sy.Onoda podał, że przez cały
czas ukrywa! się z jeszcze
jednym japońskim żołnierzem.
Jednakże li października 1972
roku, kiedy obaj poszukiwali
żywności, natknął się na nich
patrol wojskowy. W wyniku
strzelaniny Onoda odniósł obrażenia, a jego towarzysz
zginął.
Należy przypomnieć, ie Ono
da Jest drugim Japońskim ma
ruderen) znalezionym ostatnio
na wyspach Pacyfiku.
W
styczniu 1972 roku natknięto
się na ukrywającego się na
wyspie Guam sierżanta 8hoiehi Yokol.
(PAP)

Wczoraj, w kolejnym dniu
procesu Zygmunta Bielaja ze
/nawał brat
zamordowanej
wiosną 1947 roku w Szczecinie
Bronisławy A. Była ona zna
jomą Bielaja * wojska, a po
wyzwoleniu pracowała u nie
go w sklepie spożywczym w
Szczecinie.
Blclaj
przyznał
się w śledztwie do jej zamor
dowania. Zeznania złożył rów
niet były pracownik wydzia
łu
kryminalnego
Komendy
Miejskiej
Milicji Obywatel
skiej w Szczecinie, który pro
wadził w 1947 r. dochodzenie
w sprawie znalezionej w rui
nach beczki z poćwiartowany
ml zwłokami Bronisławy A.
Sąd przesłuchał również *na
jomą Bielaja, którą namawiał
on w czerwcu 1979 r. do pod
jęcia okupu za Jakąś kobietę.
Zaproponował za to wynagro
dzenle 40 tys. zł, jednak je
go propozycja została odrzu
cona.
Wkrótce zakończona zosta
nie w zakładzie kryminalisty
kl KG MO ekspertyza znale
zionych w lipcu 1970 r. w od
ległej o 9 km od Konina wsi
Żychlin drobnych
przedmio
tów, należących prawdopodo
bnie do zaginionej lekarki s
Płocka,
oprowadzonej przez
Zygmunta Bielaja.
Proces trwa. We czwartek,
14 bra. sąd wyjeżdża do Płoc
ka, by na miejscu wysłuchać
zeznań
będącego w pode
szłym wieku męża Stefanii
Kamińsklej.
(PAP)

Tadeusza
Kałdowsklego.
Gdańska kapela podwór
kowa, orkiestry szkolne,
chóry młodzieżowe — umilały gościom zwiedzanie
zabytków starego Gdań
ska. Z okien domów sy
pały sie kwiaty, mieszkań
cy — wypełniwszy ulice
po brzegi — gorąco po
zdrawiali gości i towarzy
szące osobistości.
Z Głównego Miasta dele
gacja udała sie na Przymo
rze, gdzie zwiedziła nowe
osiedla mieszkaniowe. Po
czym udała sie do Grand
Hotelu.
który
stanowi
gdańska rezydencje gości i
towarzyszących osobistości
podczas ich pobytu w Trój
mieście.
ZDZISŁAW HEITH

Studencka sesja
popularnonaukowa
w gdyńskiej WSM

metaloplastyka przedstawia
jąca panoramę Gdańska.
Po wiecu goście, opro
wadzani przez I sekretarza
KZ PZPR Zenona Olejarczyka i dyrektora StaniWczoraj odbyła się w
sława Żaczka, zwiedzili
hale, nabrzeża i pochylnie gdyńskiej WSM sesja po-

Szybki wzrost płac
Nigdy dotychczas nie no
towaliśmy takiego tempa i
takiej skali poprawy wa
runków materialnych lu
dzi pracy. Proces ten, szcze
gólnie nasilający się w
1974 i 1975 r., realizowany
jest konsekwentnie od 3
lat
Z danych, zaczerpniętych
w Narodowym Banku Pol
skim i Min. Pracy, Płac i
Spraw Socjalnych, wyni
ka, że w 1973 roku, dokonano podwyżek płac na su
mę około 9,3 mld zł (łącz
nie z II etapem regulacji
uposażeń nauczycieli). Sta
nowi to aż 22,8 proc. ogól
ae] kwoty przyrostu osobo
wego funduszu płac w ub.
roku.

naszej największej fabryki
statków. Goście żywo in
teresowali się technologia
produkcji i warunkami so
cjalnymi załogi. Przywód
cy Czechosłowacji i Polski
odbyli wiele rozmów z ro
botnikami przy ich warsz
tatach pracy. Stoczniowcy
wyrażali zadowolenie z rea
lizacji programu socjalne
go wytyczonego przez XII
Plenum KC PZPR.
Po wizycie w stoczni de
legacja zwiedziła zabytki
Głównego Miasta. Miesz
kańcy Gdańska, tłumnie
zgromadzeni na ulicy Dłu
giej. zgotowali gościom owacyjne przyjęcie. Przy
Złotej Bramie gości powi
tał zespół „Gdańsk”, któ
ry śpiewał pod dyrekcja

cze nie wygasły. Agencja
podaje, powołując się na
źródła dobrze poinformo
wane, że w bazach lotni
czych w Asmarze i w De
bra Zeit (koło Addis Abeby) podoficerowie i szere
gowcy sił powietrznych od
mawiają pełnienia służby
I nie wykonują rozkazów
starszych oficerów.

Dla fabryk domów
Wrocławskie
Zakłady
Eksploatacji Kruszywa bu
dują
kamieniołom
na
bogatych złożach bazalto
wych na Wzgórzach Gro
nowskich, koło Zgorzelca.
Będzie to zakład w pełni
zautomatyzowany i zme
chanizowany, który stoso
wać będzie najnowocześ
niejszą technologię urob
ku. Podstawowe maszyny
i
urządzenia
dostarcza
Czechosłowacja.
Grysy i tłuczeń, w ilości
600 tys. ton w ciągu roku,
otrzymają w pierwszej ko
lejności fabryki domów.
Produkcja ma ruszyć w
lipcu br.
(PAP)

pularnonaukowa
poświę
cona 29 rocznicy wyzwo
lenia Gdyni, zorganizowa
na przez radę uczelnianą
Socjalistycznego- Związku
Studentów Polskich pod
patronatem rektora Wyż
szej Szkoły Morskiej.
Referaty wygłosili: And
rzej Wdzięczny, przewod
niczący Komitetu Uczelnia
nego SZSP na temat 29
rocznicy wyzwolenia Gdyni
i Ryszard Kordecki, wice
przewodniczący Rady Uczelnianej na temat odbu
dowy szkolnictwa morskie
go po wyzwoleniu Polski.
Po wyświetleniu filmu,
Doświeconego wyzwoleniu
Trójmiasta, swoimi wspo
mnieniami z tego okresu podzielił się z zebra
nymi mjr rez. Julian Miaz
gaWe wczorajszej sesji
wzięli również udział przed
stawielele Wvdr.iatu Nauki
i Oświaty KW PZPR w
Gdańsku. KM PZPR w
Gdyni, ZBoWiD, Federacji
Socjalistycznego Związku
Studentów Polskich.
(ml)

Jak n*s poinformował dyturny synoptyk, diii na Wybrze
żu będzie zachmurzenie umiar
kowane. Temperatura od l do
» stopni, wiatry południowowschodnie, umiarkowane.
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Lubomir Sztrougal, Piotr Jaroszewicz i Tadeusz Bejm na
Długim Targu.
Fot. W. Nieżywińskł

W Gdańsku

Finncont 74*
prezentowanych na sympo
zjum (m. in. „Oy Kone”,
„Autolava”, „Valmet") oraz
z pokazu, nasi fachowcy
będą mogli wyciągnąć dla
siebie wiele pożytecznych
wniosków, a zadzierzgnięte
kontakty będą niewątpliwie
obopólnie pożyteczne. Zre
sztą z większością repre
zentowanych na sympozjum
firm, specjalizujących się
w produkcji sprzętu do ob
sługi kontenerów, utrzymu
jemy już od dłuższego cza
su ożywione kontakty go
spodarcze.
E. M.

Około 15« specjalistów, repr*
zentujacych porty, stocznie,
przedsiębiorstwa transportowe,
placówki
naukowo-badawcze
Wybrzeża, wysłuchało wczoraj
referatów: „Kontenerowy tran
sport drogowy oraz wewnątrz
zakładowy — ocena różnych
systemów transportu" i „Opty
malny system transportu kon
tenerów w relacjach lądowych
a struktura kosztów”.

Szurkowski przed Merckxem
na III etapie wyścigu Paryż-Nicea

Dziś z kolei w bazie promo
wej w porcie gdańskim
od
będzie się pokaz sprzętu
do
przemieszczania
kontenerów
produkcji fińskiej, a następ
nie wygłoszone zostaną dalsze
referaty, m. in. o nowoczes
nych systemach zasilania żu
rawi kontenerowych i urzą
dzeniach przeładunkowych sto
sowanych w portach północnej
Europy.

Zarówno z interesujących
referatów, przygotowanych
przez specjalistów firm re-

dla Portu Północnego

Uprowadzenie i śmierć
556671 _
senatora.........
W poniedziałek wieczo
rem 12 uzbrojonych męż
czyzn uprowadziło senato
ra Billy Foxa, członka izby
wyższej parlamentu Repu
bliki Irlandzkiej. Rzecznik
policji oświadczył, ie Foxa
uprowadzono z farmy jego
przyjaciela w miejscowości
Tircooney w hrabstwie Mo
naghan. Jak zeznali nao
czni świadkowie, mężczyź
ni wtargnęli do domu Ri
charda Coulsona i po ster
roryzowaniu obecnych po
lecili im położyć się na zie
mi. Następnie uprowadzili
Foxa do czekającego sa
mochodu. Przed odjazdem
porywacze podłożyli ogień
w kilku zabudowaniach
farmy.
Po 12 godzinach poszuki
wań policja irlandzka od
nalazła zwłoki senatora
Billy Foxa, w pobliżu do
mu, t którego został upro
wadzony w poniedziałek
wieczorem.
(PAP)

architektury, plastyki stosowanej, malarstwa architektonicz
nego, oświetlenia» oznakowania
i informacji dotyczących tere
nów portowych oraz propozy
cji rzeźby parkowej. Organiza
torzy wystosowali imienne za
proszenia do uczestnictwa
w
plenerze — przyjęło je 29 arty
stów plastyków* i trzech foto
grafików. Każdy z uczestników
otrzymuje wadium w wysoko
ści 2 tys. zł, przeznaczone na
zakup materiałów do pracy
twórczej, w zamian za co zo
bowiązany jest do wykonania
jednej
pracy
projektowej.
Wszystkie prace przedstawione
zostaną na wystawie poplene
rowej, na której najciekawsze
propozycje wyróżnione zostaną
nagrodami ufundowanymi przez
Zarząd Portu Gdańsk.
Plener wprawdzie dopiero
się rozpoczął, ale już można
mówić o pewnych konkretnych
zamierzeniach plastyków, ma
jących na celu uporządkowa
nie i estetyrację terenu budo

jjj
Agencja Reutera donosi «
Dublina,
że ekstremistyczna
grupa protestancka „bo jowri
ey o wolność Ulsteru” (UFF)
przyznała się do zamordowa
nia wczoraj rano protestan
ckiego senatora z Republiki
Irlandzkiej — Billy
Foxa.
Jeden z członków tej organi
zacji, przedstawiający się Ja
ko „kapitan Wilson” zatele
fonował do redakcji jednej z
gazet w Dublinie Informując,
że członkowie UFF zamordo
wali
Foxa,
ponieważ
nie
chciał odpowiadać na Ich py
tania, dotyczące
ewentual
nych
kontaktów
protestan
ckiego senatora z katolicką
Irlandzką Armią Republikań
ską.
(PAP)

Wczoraj w Londynie od
była się uroczysta inaugu
racja nowej kadencji parła
mentu brytyjskiego. W od
czytanej z tej okazji przez
królową Elżbietę II mowie
tronowej,
przygotowanej
— zgodnie z tradycją —
przez urzędującego premie
ra, rząd Partii Pracy pod
przewodnictwem Harolda
Wilsona sprecyzował swój
program działania.
W polityce zagranicznej
rząd brytyjski opowiada
się za umocnieniem insty
tucji międzynarodowych i
współpracą międzynarodo
wą na rzecz pokoju i dob
robytu. Przywiązuje przy
tym szczególną wagę do
działalności ONZ. Zgodnie
z powszechnym oczekiwa
niem, rząd brytyjski zapo
wiada .ponowne przenegocjowanie od podstaw” wa
runków członkostwa Wiel
kie) Brytanii w EWG. Ostateczny głos w tej spra
wie rząd pozostawia spo
łeczeństwu brytyjskiemu.
Administracja labourzystowska nastawia się na zwię
kszenie pomocy dla krajów
rozwijających się i na li
beralizację handlu świato
wego.
Rząd Wilsona popiera w
pełni wysiłki w celu spra
wiedliwego i trwałego po
koju na Bliskim Wscho
dzie. zgodnie z postanowie
niami rezolucji Rady Bez
pieczeństwa.
Wilson i jego ekipa za
powiada pełny udział w ro
kowaniaeh na temat wza
jemnej redukcji sił zbroj
nych i zbrojeń w Europie
środkowej oraz w europej
skiej konferencji bezpie
czeństwa i współpracy.
Równocześnie
jednak
rząd Wilsona wyraża peł
ne poparcie dla NATO. W
polityce militarnej uznaje
potrzebę utrzymania nowo
czesnego i skutecznego sy
stemu obrony, przy zredu
kowanych kosztach.
Rząd labourzystowski za

Taką nazwę nosi otwar
te wczoraj w Morskim Do
mu Kultury w Nowym
Porcie dwudniowe sympo
zjum na temat „Urządze
nia produkcji fińskiej do
przemieszczania kontene
rów”.
W otwarciu sympozjum
uczestniczyli: wiceminister
żeglugi Edwin Wiśniewski
i ambasador Finlandii w
.Polsce Juha Montonen, któ
rzy w okolicznościowych
przemówieniach nawiązali
do rozwijającej się współ
pracy gospodarczej między
Polską a Finlandią i zacie
śniających się kontaktów
gospodarczych. Sympozjum
jest dziełem Organizacji
Eksportowej Fińskiego Prze
mysłu Metalowego „Metex”.

Plener propozycji plastycznych
Znane powszechnie Już jest
zainteresowani*
ludzi sztuki
budową Fortu Północnego. Ko
lejnym przejawem tego zainte
resowania jest 1 plener propo
zycji plastycznych dotyczących
Portu Północnego, który roz
począł się właśnie pod auspi
cjami GTP9. plener trwać bę
dzie do 1* kwietnia, a jego ce
lem jest wyłonienie projektów
rozwiązań w zakresie
małej

Program nowego rządu
brytyjskiego

wy Portu Północnego, a obej
mujących także małą archi
tekturę. Zamierzenia te doty
czą m. in. zaprojektowania wy
kładziny do 70-metrowej dłu
gości tunelu dla pieszych, do
jazdu ulicą Majora Suchar
skiego do Westerplatte i Por
tu Północnego, wystroju zie
leńców, rozważa się też możli
wość wprowadzenia tu elemen
tów malarstwa architektonicz
nego. Komisarzem pleneru zo
stał Mieczysław Narkiewicz z
sekcji
architektury
wnętTz
ZPAP.
(ak)

OBRONA ROZPRAWY
DOKTORSKIEJ
Dziekan 1 Rada Wydzia
łu Humanistycznego Uni
wersytetu Gdańskiego po
dają do publicznej wia
domości, że w dniu 28
marca 1*74 r. o godz.
12 w sali 2«, w gmachu
Wydziału Humanistyczne
go w Gd. Oliwie. UL
Wita Stwosza 55, odbę
dzie aię publiczna obrona
pracy doktorskiej mgr.
Adama Wojciechowskie
go.

fz>iPC?)Lsr

W związku z Międzynaro
dowym Dniem Kobiet, odby
to się ostatnio spotkanie Fre
zydlum Z W GTKKF z kobie
cym aktywem, pracującym w
ogniskach TKKF. Miłym ak
centem spotkania było wrę
czenie najbardziej zasłużonym
działaczkom
TKKF wyróż
nień.
Złotą odznakę TKKF otrzy
mała Zofia Rodzeń z ogniska
„Wda”
z
Czarnej
Wody,
srebrną zaś Maria Lenczew
ska z gdańskiego „Argonu”.
Honorowe odznaki Gdańskie
go TKKF otrzymały: Kazi
miera Chmiclecka i Bolesła
wa
Kuban
(obie
z ZW
GTKKF).
Alicja Krzyiańska
(ZM TKKF Gdynia) i Wan
da
Sadowska
(ZM
TKKF
Gdańsk).
Ponadto I działa
czek TKKF otrzymało upo
minki.
lal)

Czy najmłodsi pływacy Wybrzeża
rokują nadzieje na przyszłość?

Zapaśnicy Spójni
przodują wśród juniorów
Przez dwa dni odbywały się
w
sali Spójni w Gdańsku
mistrzostwa Polski juniorów
w zapasach w stylu klasycz
nym. Czołowe miejsca w po
szczególnych wagach zdobyli:
• kg — 1) A. Kozerpacz (Ka
towice),
2)
s. Ciszewski
(Gdańsk),
3) A. Korziński
(Zielona Góra),
45 kg — 1) j. Antończyk
(Katowice). 2) K. Pięta (Wro
cław), 3) J. Bęsia (Katowice).
*2 kg — 1) R. Ochman (Lu
blin), 2) S. Krupa (Wroclaw),
3) P. Michalik (Katowice),
5« kg — ł) w. Pakuszewski
(Wrocław),
2)
Kumysz
(Gdańsk),
2)
R.
Nagórnv
(Zielona Góra).
** kg — 1) A. Szostak (Opo
le), 2) S. Czerwiński (Gdańsk),
2) J. Nowak (Katowice).
** kg — 1) w. Dziadnra
(Gdańsk), 2) W. Serafiński
(Warszawa), 2) M. Grodzki
(Łódź).
76 kg — ł) M. Żukowski (Ln
blin), 2) K. Osmilski (Gdańsk).
3) J. Jagiełło (Warszawa).

31 kg — 1) L. Kobrsak
(Warszawa). 2)
J.
Serafin
(Warszawa), 2) M. Świder (Ka
towice).

K-9344

dla działaczek TKKF

Na mecie zameldowała się
kilkudziesięcioosobowa
grupa
kolarzy, w której obok Szur
kowskiego
był
także Sta
nisław Szozda. Jut pod St. Gai
niier, gdzie znajdowało sie ogromne wniesienie,
stawka
140 kolarzy podzieliła się na
dwie grupy. Tylko potentaci
wyścigu pozostali w grupi. ezo
lowej. Podobnie jak w Cha
teaux Chinon, wzniesienie to
zmusiło do kapitulacji ponad
5/4 uczestników tego wyścigu.
Nasi kolarze, pomagający na
całym
etapie
Ryszardowi
Szurkowskiemu w Hkwidowa
niu ucieczek nie wytrzymali

Układ i przemiany sieci
szkolnictwa ogólnokształ
cącego w woj. gdańskim.

Dziekan 1 rada wydziału

Wyróżnienia

tempa
podobnie jak inni
kolarze, którzy to samo robili
dla swoich liderów Merckxa
czy Gimondiego — I na metę
przyjechali ze sporą
stratą
do zwycięzcy.
Ryszard Szurkowski
przed
samą metą w St. Etiene, znaj
dowal się na doskonałej po
zycji do ataku, lecz ponownie
zablokowany został przez ko
larzy fancuskieh, i nie mógł
walczyć o miejsce na podium.

Jł kg — 1) A. Taużyna (Opole), 2) S. Miller (Łódź), 2)
K. Sławiński (Katowice).

Z pracą doktorską moż
na się zapoznać w czy
telni Wydziału Humani
stycznego w Gd. Oliwie,
ul. Wita Stwosza *5.

PAP

We wtorek 12 bm. rozegra
no trzeci etap kolarskiego wy
ścigu Paryż — Nicea, którego
trasa prowadziła z Paray —
ie Monial do St. Etiene i wy
nosiła 164* km. Zwycięzcą zo
stał reprezentant Francji Cy
rille Guimard, który na fi
niszu
wyprzedził
Wiliy’ego
Plankaerta (Belgia) otaz Kick
van Lindena (Belgia). Znowu
wspaniale pojechał Ryszard
Szurkowski, który uplasował
się na 5 pozycji, dwa miej
sca przed liderem wyścigu —
Eddy Merckxem.

Temat pracy:

Promotor: prof, dr hab.
Kazimierz Podoski.
Recenzenci: doc. dr hab.
Tadeusz wiloch, doc. dr
hab. Bolesław Maroszek,
doc. dr Bogdan Piasecki.

powiada opozycję wobec
przejawów wszelkiej dyakryminacji rasowej.
W polityce wewnętrznej
jednym z priorytetowych
zadań rządu jest przezwy
ciężenie trudności gospo
darczych spowodowanych
inflacją, deficytem bilansu
handlu zagranicznego l za
kłóceniami w produkcji
przemysłowej. W szczegól
ności administracja obiecu
je zablokować na właści
wym poziomie ceny przy
ewentualnym wprowadze
niu subsydiów na niektóre
podstawowe artykuły.
W trybie pilnym zapo
wiedziano akcję w celu po
prawy sytuacji energe
tycznej Wielkiej Brytanii.
Obejmuje ona m. to. po
sunięcia przewidujące roz
wój przemysłu węglowego
oraz skuteczne wykorzysty
wanie złóż ropy naftowej
i gazu ziemnego w intere
sie ogólnonarodowym.
Rząd Wilsona zapowiada
zniesienie antyzwiązkowej
ustawy o stosunkach w
przemyśle, przeforsowanej
w parlamencie ubiegłej ka
dencji przez partię konser
watywną. Ustawę zastąpią
nowe przepisy, na mocy
których będzie powołany
organ arbitrażowy dla re
gulowania sporów "wynika
jących ze stosunków pro
dukcyjnych między załoga
mi i zarządami przedsię
biorstw. Równocześnie za
powiedziana jest gruntow
na reforma gospodarki
mieszkaniowej.
Mowa królewska pod
kreśla kontynuację dotych
czasowej oficjalnej polityki
wobec Ulsteru. Celem rzą
du jest rozwój współpracy
w Irlandii Północnej oraj
położenie kresu
aktom
przemocy w Ulsterze. Na
tomiast dla Szkocji 1 Walii
rząd Wilsona zapowiada
rozpatrzenie
propozycji
zmian konstytucyjnych.

37 kg — 1) J. Strzałkowski
(Katowice), 2) R. Bierła (Ka
towice), 2) W. Aleks (Wro
claw).
*
Powyżej 87 kg — ł) J. Kurzaj (Wrocław), 2) J. Modry
(Katowice), 3) J. Kocur (Opo
le).
W punktacji okręgowej iwy
ciężyły Katowice — 57 pkt.,
przed Gdańskiem — 47 pkt.
i Wrocławiem — 43 pkt.
W punktacji klubowej zwy
ciężyła Spójnia Gdańsk — 45
pkt., 2) Unia Racibórz — 34
pkt., 3) Pafawag Wrocław —
35 pkt.
(st)

Ostatnie tradycyjne zawody
pływaków Gdańska i Gdyni
zdają się potwierdzać opinie
fachowców,
Iż wybrzeiowe
pływanie przeżywa
pewien
regres. Sygnałeml były jut
grudniowe
korespondencyjne
mistrzostwa Polaki dzieci, na
stępnie zaś mistrzostwa Pol
ski młodzików i Juniorów.
Przypuszczalnie zbliżające się
krakowskie mistrzostwa senlo
rów niewiele zmienią w tym
obrazie.
Nie jest to może regres w
dosłownym tego słowa znaczę
niu, gdyż wyniki (czasy) uzy
skają nasi pływacy
nawet
lepsze niż przed rokiem, czy
dwoma, ale inni zrobili tym
czasem o wiele większe po
stępy.
Rzecz chyb* polega przede
wszystkim
na konieczności
ścisłej współpracy klubowych
sekcji
pływackich ze szkol
nictwem. A właśnie z
tą
współpracą nie było ostatni
mi laty najlepiej. Kluby za
patrzone w dawne wzorce
działania,
nla potrafiły
na
ezas przestawić się ne nowe
metody. Trudno przecie* dziś.

przy
wielkich
obciążeniach
treningowych, jakio narzuca
się 3—14 letnim dzieciom, przy
konieczności prowadzenia dwa
krotnego, czasem nawet trzy
krotnego treningu dziennie —
robić to bez ścisłej współpra
cy ze szkołą.
Od czwartku do niedziel!
na basenie Arki w Gdyni ros
grywane będą mistrzostwa okręgu w kategorii dzieci. We
czwartek i piątek walczą mło
dzi pływacy grupy „B” <3—1»
lat), zaś w sobotę i niedzielę
grup „A" (11—12 lat) I „C”
(do 3 lat). Może te zawody
dadzą nam choć częściowo od
powiedź,
czy
nasze naj
młodsze rezerwy dają nadzie
ję na lepszą przyszłość wybrzeżowego pływania. Wszyst
ko jednak wskazuje na to, że
i
ta
ostatnia poważniejsza
impreza pływacka sezonn zi
mowego na naszym terenie
ponownie wykaże słabość naj
młodszego zaplecza. Chyba, że
pracujący od kilka miesięcy
Tczew miałby wnieść jakiż
bardzo ożywczy powiew,
R. «

Remis hokeistów
W Gartnisch - Partenkirchen rozegrany został wczoraj
wieczorem międzypaństwowy, towarzyski mecz w hoke
ju na lodzie NRF — Polska. Zakończył clę on wynikiem
remisowym 1:1 (0:0. 0:1, 1:0). Bramkę dia Polski zdobył:
Chwanlec a dla NRF — Schloder.
Polska drużyna wystąpiła w składzie i Tkacz — Fryźlewicz, Czachowski A. Słowakiewicz. Kopczyński, Góral
czyk, Janiszewski, Feter — Kącik, J. Słowakiewicz, Zien
tara, Żurek, ObłóJ, Chowaniec, piecko, szeja. W. Tokarz, Batkiewicz, Malicki,
Mecz rozpoczął się od huraganowych ataków drożyny
polskiej, które Jednak rozbijały się na doskonale bro
niącym bramkarzu — Robercie Merkle. Mimo wyraźnej
przewagi, Polacy nie zdołali strzelić żadne,! bramki. Póź
niej gra się wyrównała.
W drugiej tercji przewaga Polaków nadal się atrzymy
wała. W 22 min. prowadzenie dla naszego zespołu zdo.
był Chowaniec Jak się później okazało, była to Jedyna
bramka zdobyta przez Polaków.
W ostatniej fazie gry, coraz częściej do głosu docho
dzili hokeiści NRF, lecz wynik nie uległ zmianie aż do
58 min., w której Schioder wykorzystał jedną z nielicz
nych okazji ustalając wynik dnia.
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DZIENNIK

BAŁTYCKI

Polskie notki
z NRD

Na godzinę przed utworzeniem
Funduszu Alimentacyjnego

« marca hr. telewizja
NRD
rozpoczęta wyświetlanie fabu
larnych
filmów polskich, 1naugunijąc tym samym pro
gram obchodów 3o-lecia PRL.
Premierowym filmem, który
zapoczątkował przegląd
do
robku tej dziedziny sztuki poi
sklej ostatniego 30-leda, bjia
„Pamiątka z Celulozy” Kawa
lerowleza.
Ogółem telewizja
NRD wyświetli 19 filmów fa
bulamych, a
także
serial
„Chłopi”, w programie berliń
skiej TV przewidziano także
koncerty muzyki polskiej, re
portaże 1 feme audycje obrazu
jące dzień dzisiejszy naszego
kraju.
•

•

• •

•

•

•

•

•

* mares hr. w Rostoeku urouzyśde otwarty został trzeci
generalny
konsulat PRL
w
NRD, Przewiduje się, i* obok
Istniejących już w
Berlinie
i Lipsku Polskich
Ośrodków
Kultury 1 Informacji, kolejny
trzeci powstanie także w Ro
stocks

Na in
/.MIAZKAMI

Jaa Tyszkiewicz, Karol Mo
rawski — „Krzyżacy” — Książ
ka i Wiedza —• seria ze Świa
towidem — cena: 34,— zł.
Włodzimierz
Łęcki,
Piotr
Maluśkiewicz, Jacek Walkowaki — „Wałcz, Złotów i okoli
ce” — przewodnik — Wydaw
nictwo Poznańskie —
cena:
18,— zł.
Leopold Marachak — „Byłem
przy tym...” — Czytelnik
—
cena: 31,— zł.
Wiktor Niekrasow — „Podró
że w czasie i przestrzeni" —
tłumaczyli: Irena Bajkowska,
Renó Sllwowski —
Czytelnik
— cena: 20,— zł.
Zygmunt Zonik — „Opowie
ści z nieprawdopodobnego re
wiru” — Iskry — cena: 18,—
xł.
Robert Stlverberg — „Czło
wiek w labiryncie” — przeło
żyła Zofia Kierszys — Iskry
— cena: 14,— tt.
Jerzy Putrament — „*o lipea” — - powieść dokumentalna
— Wydawnictwo MON — ce
na : 7.— zl.
Marek
Nowakowski
—
„Śmierć
żółwia” — Czytel
nik — cena: 15,— zł.
Jerzy Lovell — „Demony na
sze powszednie” — Iskry
—
cena: 12,— zł.
Zygmunt
Kaczkowski
—
„Murdelio” — Wydawnictwo
Literackie — wydanie III —
cena: 45.— zł.
Denis Diderot — „Kubuś rataiista 1 Jego Pan” — przełożył
Tadeusz Boy-Zeleńskł — Wy
dawnictwo Literackie — wyda
nie vm — cena: 30,— zł.
Zvgmunt Sztaba — .,Zwra
cam panu twarz” — Wydaw
nictwo MON, seria „Labirynt”
— cena: 14.— zł.

Ulica w Walencji (Hiszpania).

T

Fot. J. Urbański

Co ma do zrobienia
r y b a c k a?
T0Ź coraz częściej
mówi się z troska w
Spółdzielczość rybacka wykonuje swoje zadania z
spółdzielczości rybac
nadwyżką. Wyniki, jakie osiągnęła w latach 1971-73,
kiej o zapleczu lądowym.
wskazują na to, że zadania planu pięcioletniego zosta
W ostatnich trzech latach
ną zrealizowane przed terminem. Nie stawia ona wa
zmienił się też zasadniczo
runków i nie czyni przetargów, ale nie kryje też, że w
kierunek inwestycji w spół
celu zabezpieczenia planowych zadań muszą być wzię
dzielniach. W każdej z
te pod uwagę, w stopniu większym niż dotychczas, jej
nich istnieją możliwości
potrzeby, przede wszystkim inwestycyjne, mające za
dalszego zwiększania poło
gwarantować gospodarczą samowystarczalność.
wów przy
obecnym
stanie floty (w omawianym
okresie wycofano z ekspioa uzyskania w CZSP dodatko
Natomiast, mimo wielu
tacji 32 wysoko deficytowe wych
limitów inwestycyj starań, nie zostanie na ra
kutry). Zmniejszono nakłady nych na
do 1975 roku, zie wzbogacony spółdziel
na zakup floty, a więcej nie dały ores
rezultatu. Uzupeł czy potencjał zamrażalnifunduszów przeznacza się nienie niedoborów'
musiało czy (chodzi tu o przydział
na transport i urządzenia
ze środków Tere
lądowe, mające związek z nastąpić
nowego Funduszu Aktywi szaf zamrażalndczych typu
przetwórstwem rybnym, m. zacji
Gospodarczej oraz ze „Sabroe”). Na trudności na
in. na powiększenie bazy środków’
spółdzielni. Zbudo potyka też realizacja planu
przetwórstwa w celu lepsze
go zagospodarowania włas
nych połowów, na unowo
Mario Leng
cześnienie zakładów (zain
stalowanie maszyn 1 urzą
dzeń z importu), co z ko wano z nich np. konser- rozbudowy transportu ehło
lei pozwoliłoby na zastoso wiarnię w „Łososiu” w dniczego KZSR. Z zaplano
wanie w produkcji nowo Ustce, przetwórnie w „San wanych ośmiu samochodów
czesnych technologii wytwa daczu” w Puławach, chłód specjalistycznych,
jakie
rzania i polepszenie jako nie w „Ławicy”, rozpoczęto spółdzielczość miała otrzy
ści wyrobów.
budowę przetwórni w Trze mać w 1972 roku. dostała
A co dotychczas zrobio biatowie, a w końcowej fa tylko jednego „Stara”, a z
no? Dużo i mało zarazem. zie budowy jest przetwór dziesięciu na rok 1973 —
Zmodernizowana
została nia w Nieszawie. Jak z te żadnego, mimo że Zjedno
baza produkcyjna w sze go wynika, spółdzielczość czenie Gospodarki Rybnej
ściu spółdzielniach, m. in. rybacka „oplotła” swoją przyznało jej dwie chłod
w „Gryfie” w Jastarni 3 w działalnością inwestycyjną nie i jeden wóz izotermicz
„Zalewie” w Tolkmicku. nie tylko województwa nad ny. Potrzeby znoszone na
Niestety, starania Krajowe morskie (łącznie wszystkich bieżący rok, zamykają się
go Związku Spółdzielni Ry dziewięć).
ilością 16 samochodów spe
backich, idące w kierunku
ROBIONO też nieco cjalistycznych, a na 1975 r.
dla zmechanizowania dalszych 10.
spółdzielczego prze
AKBY na nia spoj
twórstwa. Z urządzeń kra rzeć, nie jest właści
jowych wprowadzono np.
wa sytuacja, w któ
linię do obróbki wstępnej, rej
plany
gwarantującą lepsze warum KZSR (a więcinwestycyjne
konkretne
ki sanitarne i większy sto potrzeby, bez zrealizowa
pień mechanizacji, do sze nia których, zawsze jakiś
ściu spółdzielni .(„Syrena" odcinek spółdzielczego gos
w Gdyni, „Gryf’ we Wła podarstwa będzie niedoma
dysławowie, „Zalew” w gać) w latach 1971—73, nie
Tolkmicku). Zamykarki do zostały wykonane. Dotyczy
konserw o dużej wydajno to tytułów inwestycyjnych,
ści otrzymało pięć spółdziel finansowanych
ni, w tym „Rybmor” w Łe przez branże jak izarówno
TFAG.
bie i „Zalew” w Tolkmic Jedną z przyczyn było nie
ku. W br. planuje się wpro wywiązanie się dostaw
wadzenie do produkcji wę ców z dostaw maszyn i
dzarni typu „Torry" w ko
w ustalonych ter
łobrzeskim „Bałtyku”, a w urządzeń
Niewykorzystanie
1975 r. w gdyńskiej „Syre minach.
w pełni limitów Inwesty
nie”. Po raz pierwszy w 1 cyjnych stanowi dla spół
kwartale br. zostama do dzielczości poważną stratę,
starczone z importu maszy gdyż są one przyznawane
ny do obróbki wstępnej i corocznie, lecz w nłewystar
filetowania typu „Arenco” czającej
wysokości. Tu war
dla pięciu spółdzielni m. in. to wspomnieć,
że jeśli cho
dla „Rybmoru” i „Jedno dzi
-o nakłady na postęp
ści Rybackiej”. Jest to po techniczny
w
spółdziel
ważny „zastrzyk" nowo niach rybackich,
to sytua
czesności dla zaniedbanej
dotychczas spółdzielczości, cja zmieniła się radykalnie
rybackiej.
dopiero w 1973 roku, kie-
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„Lęki poranne“
EATR Dramatyczny w
Gdyni włączył się
do
akcji
antyalkoholowej
(tak wynika z deklaracji dy
rekcji) wystawieniem sztuki
Stanisława Grochowiaka „lę
ki poranne”. Sztuka to cie
kawa, będąca wnikliwym stu
dium psychologicznym (a na
wet psychopatologicznym) czło
wieka dotkniętego jednym z
najgroźniejszych nałogów. Te
mat to zresztą w dramatur
gii i literaturze nienowy, tu
taj poruszony przez autora w
sposób wnikliwy i taktowny
zarazem. Taktowny - bo ist
nieją w tym temacie mieliz
ny, jakimi może być np. po
zbawienie alkoholików wszel
kich cech ludzkich, przedsta
wienie ofiar nałogu wyłącz
nie przez pryzmat któregoś
tam stadium zezwierzęcenia.
Takie postawienie
sprawy
byłoby godne tanich morofiHorskich przypowiastek. Gro-

PRAWIE alimentacji
poświęcaliśmy wiele
miejsca. Prowokowały nas do tej tematvki listy czytelników i ich wizvty w redakcji sygnały z
PKPS. Prowokowały spotkania z prawniczkami Lig; Kobiet: one to na każde
100 porad-w kwestii alimentaevinej udzielały ich
80?
Ta liczba o czymś
świadczy O ile do PKPS
Placówek opiekuna snolecznego garną sie głównie
osoby wiekowe rodzice po
krzvwdzeni p^zez własne
dzieci. ludzie chorzv. o tyle do tej jedynej kobiecej
organizacji
—
kobiety.
Przede wszystkim kobiety
matki w różnym wieku
i z różnych środowisk. My
liłby się bowiem ten. kto
by przypuszczał, że opuszczarne zon i matek swych
dzieci jest właściwością
wyłącznie ludzi niedo.irzałych i umysłowo niedokształconych, zwłaszcza zaś
reprezentantów tzw. margi
nesu społecznego.
Wśród mężczyzn uciekających od obowiązków alimentacji znajduje się znaczny odsetek inteligentów,
mężczyzn zajmujących nierzadko wcale znaczne stanowlska * tym, że z nimi
prawo, a więc I pokrzywdzeni, dają sobie na ogól
radę. Stałe, a w każdym
razie wiadome miejsce pra
cy i zamieszkania ułatwia
do nich dojście.
Gorzej
przedstawia sie sprawa z
tymi, którzy, by uniknąć
konsekwencji ojcostwa, nic
tyle „pracują”, co raczej
.zahaczają się raz tu, raz
tam. Rzucają jedną, podejmują drugą prace- Kręcą
sie _po całej Polsce. Zmieniają adresy — wolni od
jakiegokolwiek zapisu w
dowodzie osobistym, który
to zapis mógłby, być pornocny (przynajmniej w pewnej mierze) do rozszyfrowania niewypłacalnego tatusia tak przez kolejny zakład, w którym zamierza
podjąć prace, jak przez biu
ro ewidencji, czy — wreszcle — MO. Niestety, nie
roa tego rodzaju zapisów w
żadnym
dowodzie i nie
mam pewności, czy wnrowadzi go formowany Fundusz Alimentacyjny.
obecnym układzie, w
tysięcznych przypadkach, rozkosze macie
rzyństwa, łącznie ze wszy
stkimi obowiązkami pozo
stają przy matce. To praw
da, że rośnie w kraju licz
ba dzieci chcianych (i pla
nowanych), ale prawdą jest
też, że wiele dzieci jest owocem przypadku wynikiem niedowarzenia, czy
niedojrzałości
rodziców,
Tylko że te stwierdzenia nie
mogą stanowić wytłumaczę
nia dla nieodpowiedzial
nego postępowania ojców.
Nie ma więc wytłumacze
nia dla pewnego 19-latka,
który przed trzema la
ty (zrozpaczony po niewczasie ojcostwem) napisał
do nas list, a w nim m. in.
tak: „...Miałem wtedy 18
lat t byłem głupi. Ta dzie
wczyna, tj. matka dziecka
była ode mnie starsza, to
powinna wiedzieć, że dziec
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Trwają spotkania środowi
skowe t przedstawicielami poi
sklej kultury i nauki. 28 mar
ca „Warszawską Suitą” z udzia
łom 174 artystów zalnauguro
wane zostaną w
berlińskim
Friedrichstadtpalast Dni War
szawy. Obok licznych imprez
przewidzianych z tej okazji, w
dniach od i do * kwietnia w
Centralnym Domu Towarowym
w stolicy NRD odbędzie się ty
dzień sprzedaży towarów pol
skich.
80-lecie Polski Ludowej za
inaugurował tygodnik
gospo
darczy NRD „Die Wirtschaft”,
publikując 10 wywiadów i ar
tykułów
przedstawicieli pol
skiej gospodarki, handlu i dy
plomacji.
Serię otwiera ob
szerny wywiad z wicepremie
rem Janem Mitręgą na temat
osiągnięć polskiej gospodar
ki w okresie minionego 39iecia i 25-Iecia współpracy go
spodarczej pomiędzy Polską 1
NRD. o bilansie 30-lecia pol
skiego handlu
zagranicznego
pisze minister Olechowski, a
minister
Wrzaszczyk prezen
tuje x kolei dorobek polskie
go przemysłu - maszynowego.
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chówiak sięga głębiej - po sie są part)« napisane świet
kazuje już „skutek”, w któ nie — i nieco gorsze, co wy
rym niemałą rolę odgrywa raziście „wyszło" w gdyńskim
także otoczenie alkoholika, a spektaklu. Schematyczną po
więc owi „normalni" ludzie, stacią, operującą nodto już
którzy... niejednokrotnie także wyświechtanymi pojęciami i
reprezentują sebą wątpliwej nawet zwrotami, jest w tej
wartości walory moralne. Ma sztuce Opas - co oczywiście
my więc tu żonę Alfa (głów nie dało żadnego pola do
nego bohatera opowieści, by popisu kreującemu tę rolę
łego fryzjera, obecnie wege Edwardowi Rominkiewiezowi.
tującego marnie dzięki pro Jakby jego przeciwstawieniem
wadzeniu pokątnego warszta- - personą rzeczywiście „pelciku noprawy lelek), zainte nokrwistą”, wziętą wprost z
resowaną jedynie wyciąga życia, jest kumpel Alfa. włó
niem pieniędzy od swego częga i laps z zamiłowania,
„byłego", niby-przyjaciela le Kola Brynion. To bardzo do
karza,
którego
głównym bra rola Kazimierza Basz
obiektem zainteresowania jest czyńskiego - o jego wspólna
obecnie właśnie owa żona, z Alfem uczta przy „bełcie"
pannę Frunze - pielęgniarkę (czyli winie patykiem pisa
i. przychodni antyalkoholowej nym) i typowo pijackie snu
o mentalności i metodach cia marzeń, jakie to ważne
działania jakby żywcem ściąg spotkania i sprawy czekają
ich obu, należę do najlepiej
niętych z Armii Zbawienia.
W smutnej opowieści o Al poprowadzonych w spektaklu
fie i jego „olter ego” - Bi kwestii. Podobał ml się Ry-
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siard Maria Fizchbach jako
Alf. Była to rola, widać, głę
boko przemyślana, opracowa
na do najdrobniejszych szcze
gółów. Alf Fischbacha to rze
czywiści« człowiek chory, na-

dy to na rozwój zaplecza
prze2maczono 26 proc. środ
ków, podczas gdy w latach
1971—72 tylko 3—4 proc.
Zwiększone w 1973 r. na
kłady. z wymienionych już
przyczyn, zostały jednakże
zrealizowane tylko w 69
proc.
Wprawdzie odrobieniu za
ległości w zagospodarowa
niu spółdzielczego zaplecza
poświęcono w ostatnich la
tach więcej uwagi niż kie
dykolwiek przedtem, nie
zapomina się jednak i o
unowocześnieniu floty. Za
rząd Krajowego Związku
Spółdzielni Rybackich pod
iał już decyzję co do mo
dernizacji flotv kutrowej
po 1975 roku. W oparciu o
opinię spółdzielczych ryba
ków, Ośrodek Rozwoju
KZSR ustalił parametry
przyszłościowego kutra dla
spółdzielczości
rybackiej.
Ma to być jednostka o wy
miarach 19—20 metrów, wy
posażona w silnik o mocy
285 KM i nowoczesne urzą
dzenia połowowo-nawigacyjne. Złożono już nawet
ofertę w gdańskiej stoczni
„Wisła”. Prototyp nowej
jednostki miałby wejść do
eksploatacji w 1976 roku.
Tymczasem prowadzona bę
dzie przebudowa części po
siadanych kutrów 17-m na
kutry „Storem 4 E” w ra
mach remontów 8—12-letnich.

Komputer
„aresztowany“
Hiszpański wróżbita Ra
fael Lafuente zaskarżył
konkurenta do sądu o to,
że jego komputer sporzą
dza horoskopy w oparciu
o program, zawierający gru
be błędy astronomiczne i
geograficzne. Sąd stanął na
wysokości zadania i kazał
maszynę opieczętować, po
lecając grupie biegłych zba
danie sprawy. Jeśli nau
kowcy potwierdzą słusz
ność oskarżenia — wyrok
będzie bezlitosny. Błędny
program przepowiedni zo
stanie zniszczony. Świat
„wiedzy tajemnej” w na
pięciu oczekuje orzeczenia.

tragiczne zakończenie sztuki.
Ten skazaniec (za takiego
przynajmniej uważa go część
jego otoczenia) nie zatraci!
jednak człowieczeństwa
próbuje jeszcze, na tyle na
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wiedxany pnet majaki (prxybierające pojtoć Bisa), włosciwie nawet człowiek skaiany - czego dowodem jest

II« jest w »tanie, zachowywać
poiory wobec ludri, boli go
traktowanie przez rodzinę (żo
no „uśmierciło” go cywilni«,

ale można pogodzić jedno
z drugim, a już na pewno
trzeba w sytuacji takiej,
w jakiej jest nadawca itd.
Odpisał mi nawet, ale
jUż bez „kochanej redakcji>> podkreślając, że prosił o pomoc, tj. radę(?), a
nie o kazanie. „Rada”, jak
z tego wynika, miała zadbać o to, jak by się
nasz niedowarzony 19-latek mógł uwolnić od matki dziecka i dziecka. Ten
właśnie list, a również nie
które inne przypominałam
sobie zawsze, ilekroć aktyw
ŁK proponował, a następnie — w miarę narastania problemu alimentacji
— żądał stworzenia „banku alimentacyjnego”.
O i wreszcie stało
się. Wprawdzie nie
„bank”, ale powsta
je Fundusz Alimentacyj
ny. Rzecz ma już kształt
projektu ustawy. Sprawę
alimentacji bierze w swe
ziemie państwo, nie chcąc
dłużej tolerować faktu istnienia
niedożywionych,
także głodnych — z winy
własnych ojców — dzieci,
a jest takich sporo, bo
wiele, bardzo wiele jest
nabrzmiałych, zawstydzających, wręcz ponurych
spraw, związanych z niedochowaniem warunku alimentacji. Dość wspomnieć, że w naszym wcale nie największym województwie, w ciągu każdego roku napływa do komorników 4 tys. nowych
spraw
alimentacyjnych,
Stwierdzić przy tym trzeba- ze Uczba ta n!® ,,ust1ru’
Je jeszcze sytuacji; wiele
kob,et nIe dochodzi swych
praw na drodze sądowej,
kierując się, mniej lub
więcej uzasadnioną, ambi
cją. Podobnie, jak wiele
matek i ojców, pokrzyw
dzonych przez własne dziec* n*e ucieka się do sądów,
korzystając z zapomóg pan
stwa \ po!T'ocy społecznycb
organizacji.
Tak Wlęc będzlemy mle'
li Fundusz Alimentacyjny.
Będą korzystały z niego
(tak przynajmniej zakłada
projekt), „osoby uprawnio
ne do świadczeń alimenta
cyjnych na mocy wyroku
prawomocnego lub zawarte^ przed sądem ug°dy
„Mechanizm wypłat —
czytamy w „Prawie 1 Ży
ciu” — dokonywanych z
FA funkcjonować będzie
w sposób następujący: pie
niądze wypłacane z FA
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Koniec turystycznego

boomu?
ÄwUtowy „przemysł turystyczny”
odczuwa
dotkliwie
skutki kryzysu energetycznego. W wielu krajach zauwata sie spadek zainteresowania
urlopowymi
wyjazdami
za
granice: np. w Wielkiej Brytanii rezerwacie na przejazdy
za granice zmniejszyły sie w

mówiąc dzieciom, iż ojciec
Ich zginął w wypadku kolejo
wym). Te wszystkie cechy po
staci umiejętnie przedstawił
Ryszard Mario Fischbach.

„Lęki poranne” to przykład
dobrej pracy reżyserskiej Ka
zimierza Łasławieckiego (gra
jącego takie w spektaklu ro
lę Bisa). Zdecydowanie lepiej
wypadł mu (podobnie jak I
Grochowiakowi) akt I, druga
część widowiska jest mniej
jestem
zwarta, co skłonny
zresztą prryplsać niedostat
kom tekstu. Podobali ml się
także Sławomir Żemło jako

Trochę przerysowane wydały
ml się jedynie role pozosta
łych pań: Ireny Hajdel (żo
na) ! Marii Gerhard (panna
Frunze). Oszczędną, ale do
brze oddającą atmosferę dra
matu scenografię zaprojekto
wał Jerzy Zabłocki.

lałk

przez ZUS na rzecz osób
uprawnionych będą następ
nie ściągane od dłużników
— zobowiązanych do ali
mentacji. Z mocy prawa
wierzycielem
należności
wypłaconych
staje
się
państwo, w imieniu któ
rego działa ZUS. Należ
ności wyłożone przez ZUS
będą ściągane w dro
dze egzekucji od dłużni
ków; nastąpi refundacja
należności.
wypłaconych
Przy ściąganiu zwrotnych
należności dłużnik będzie
obciążony nadto
opłatą
(przypuszczalnie w wyso-

Irena Mielcarzewicz

Wobec rosnących kosztów przejazdów

przyjaciel-lekarz Med, Irena
Łęcka (to jest debiut w tym
teatrze) w roli Bednarkowej.

Med
Sławomir Żemło (z lewej) i Alf — Ryszard Maria
Fiaehbach.
Fot. T. Link

ko to obowiązek. Pracowałem w WPKGG, ale zapisałem się do wieczorówki
t przestałem pracować. Ona do szkoły przychodzi a
dzieckiem. Wstyd mnie robt- chc.e- zebym P,acU- J®d*
n* mówią „nalej babę .
innl si<? śmieją. Pomóż redakc>° kochana. Ja chcę
coS skończyć. Utrzymuje
mnie °*cier -”
Na ów !ist odpisałam w
spokojnym tonie, przypomi
naiac, że tysiące ludzi w
Polsce pracuje i równocześnie uczy si^: że WP1-8™dzie ze baczny™ trudem,

tym roku o 3« proc., natomiast do krajowych ośrodków wypoczynkowych wzrosły o 100 proc. Głównie na
krajowych turystów oraz na
gości z państw sąsiednich liczą także hotelarze Szwajcarli i Austrii, tradycyjnych tu
rystycznycb „zagłębi”.
Międzynarodowa
turystyka
rozwijała się dotychczas w
Europie głównie w oparciu o
komunikację aamochodowa i
lotnicza. Tymczasem wzrost
cen
benzyny
spowędował
zwiększenie opłat za bilety
samolotowe oraz ograniczenie
liczby lotów na zagranicz
nych trasach o ok. 15 proc.
We
Włoszech za poważny
cios dla miejscowego przemy
słu turystycznego uznany zo
stał zakaz korzystania z sa
mochodów w
niedzielę, w
Hiszpanii czynnikiem ograni
czającym jest rekordowo wy
soka cena benzyny. W rezul
tacie
kryzys
energetyczny
zwiększył zainteresowanie ko
leją. która np. w NRF stała
sie głównym środkiem komu
nikacji przy urlopowych wy
jazdach.
Jedynym
krajem
Europy
zachodniej,
który oczekuje
większego niż w latach ubie
głych napływu zagranicznych
gości, jest Francją. Wprowa
dzenie płynnego kursu fran
ka sprawiło, że kraj ten stał
się relatywnie tani, zwłaszcza
dia turystów ze Stanów Zjed
noczonych. Francja nie od
czuwa niedostatków benzyny,
a Jedynym ograniczeniem Jest
zakaz przekraczania na auto
stradach szybkości 120 km na
godz., a na pozostałych dro
gach — 90 km/godz.
Według opinii fachowców
światowy
ruch turystyczny,
po okresie wielkiego rozkwi
tu, ulegpie w tym roku za
hamowaniu.
Przypomnijmy,
że w latach 1970—72 ilość osób, korzystających z zagra
nicznych wyjazdów turystycz
nych, zwiększyła sie *« 100
min «o ponad 200 min.

kości 25 proc. od wypłaco
nych świadczeń — kwota
ta nie jest jeszcze ściśle
określona). Projekt ustawy
nie normuje wysokości
świadczeń, które będą wy
płacane z FA, lecz przyj
muje zasadę generalną, iż
wysokość ta będzie zależ
na od kwoty alimentów,
na jaką opiewa trud wy
konawczy, z tym, że wy
płacane świadczenia nie
mogą przewyższać stawek
określonych w rozporządzę
niu ministrów sprawiedliwości oraz pracy, płac i
spraw socjalnych.
Wstępny projekt rozporządzenia określa, „iż górna
granica stawki — wypła
canej miesięcznie na jednĄ osobę, nie może prze
kroczyć 500 zl” („PiZ” —
Urszula Połaniecka).

OSKONAŁOSC. czy
niedoskonałość ustawy (która w każdym
przypadku
zapobiegnie
niewystarczalności istnieją
cych w tej kwestii środ
ków prawnych) sprawi, że
dodatkowym rygorem objęci zostaną dłużnicy (tj.
osoby zobowiązane do alimentacji); zobowiązani oni zostaną do informowania
komornika o każdej zmianie pracy i adresu zamiesi
kania. Następnie zaś, Uv
chylanie się od obowiązku
alimentacji w sposób upór
czywy, powodować będzie
represję karną, znacznie
realniejszą, niż kiedykol
wiek dotychczas.
Pytanie „czy wydanie
ustawy będzie równoznacz
ne z załatwieniem proble
mu” byłoby naiwnością.
Nie będzie! Ale będzie za
łatwieniem problemu dla
tysięcy dzieci, ich matek I
opuszczonych rodziców, a
to już bardzo wiele. Usta
wa weźmie w karby tych
wszystkich, którzy miel!
dwie twarze: jedną — na
użytek zakładu — wzoro
wego, czy tylko poprawne
go pracownika i drugą —
na użytek rodziny — twarz
d7T»i“L„ nic»
nieodpowiedzialnego ojca,
meza, syna.
Największy kłopot będą
— oczywiście — stanowili
ojcowie z marginesu spo
łecznego. Niestety — margines społeczny stanowi
pod każdym względem I
dla każdego państwa kłoppt. Również w kwestii ■'
limentacji.

D

Laureatka tokijskiego
konkursu wokalnego
na gdańskiej scenie
IŁOŚNICY
opery
mieli niedawno sposobność obejrzeć po
raz pierwszy na scenie Opery Bałtyckiej (w głównej
partii opery G. Pucciniego
.,Madame Butterfly") utalentowaną śpiewaczkę mło

M

dego pokolenia Bożenę Porzyńską. Obdarzona pięknym, miękkim głosem, o
czystej intonacji i klarow
ności,
została
przyjęta
przez publiczność niezwykle serdecznie. Debiut był
ze wszech miar udany i
stanowił równocześnie egza.m'n dyplomowy artystki, kończącej studia wokalne w gdańskiej PWSM,
w klasie znakomitego pedagoga i wychowawcy mło
dych kadr
śpiewaczych
prof.
Barbary
Bragińskiej-Iglikowskiej. Występ
artystki na scenie gdań
skiej stanowił jedną z wie
lu form zacieśniającej się
stale współpracy między
gdańską PWSM, a Operą
Bałtycką.
Przy okazji należy wspom
nieć, że Bożena Porzyńska
jest laureatką międzynaro
dowego konkursu na wy
konanie partii Butterfly,
jaki odbył się w ub. roku
w Tokio-Nagasaki. Jej wy
stęp w Kraju Kwitnącej
Wiśni spotkał się z wyso
ką oceną jurorów.
Złożyliśmy ostatnio ar
tystce wizytę, prosząc o
garść informacji dla na
szych czytelników.
— Jestem szczerze wzru
szona gorącym, przyjęciem
publiczności w Operze Bał
tyckiej — mówi p. Bożena.
— Miałam wielką tremę,
wszak był to mój pierwszy
występ w operze przed
gronem egzaminatorów i
publicznością. Ale kojąco
wpływała na mnie obec
ność za kulisami mojego
znakomitego pedagoga i
opiekuna, prof. Barbary
Bragińskiej-Iglikowskiej.
— Może przypomni
pani,
Jak przebiegał
konkurs
w
Tokio?

Międzynarodowy kon
kurs na najlepsze wyko
nanie partii Butterfly ścią
gnął do Tokio 50 wybit
nych zawodowych śpiewa-

czek z całego świata,
Wśród nich byłam najmłodsza wiekiem i bez
stażu artystycznego. Przebrnęłam szczęśliwie 3 etapy, w których trzeba by
ło zaśpiewać arie i duet
w kostiumach, z orkiestrą.
W duecie wystąpiłam ze
znanym włoskim śpiewa
kiem Pietro Fongaro z Me
diólanu Oczywiście, całą
partię śpiewałam w języ
ku włoskim. Kiedy wycho
dziłam na scenę, a był to
już ostatni etap, Japończy*
cy zawiesili mi na szyi pe
gazy z papieru, mówiąc:
„To na twoje szczęście".
No, i poszczęściło się. Mu
szę jeszcze dodać, że tut
przed konkursem musia
łam uczestniczyć w festi*
walu folklorystycznym, na
którym
śpiewałam arię
hrabiny z opery S. Moniu
szki „Hrabina”. Po konkur
sie zaproponowali mi Ja
pończycy występ na scenie
operowej w operze „Tosca” Pucciniego. Niestety,
odmówiłam. Po prostu nie
byłam nrzvgotowana.
— Jaktę są

pani plany?

_ wkrótce będę mjq)W
w Gdańsku recital dyplomowy. W Warszawie dla
radia wykonam też pieśni
romantyczne od Schuberta
do Rachmaninowa. Potem
odbędzie się recital w Pa
}acu Opatów w Oliwie; w
programie pleśni i arie —
od klasyków do muzyki
współczesnej. W kwietniu
będę miała recital w Sali
Kameralnej
Filharmonii
Narodowej, obejmujący arie i Dieśni
„j r/p£tu!i"edStaWł* *** P*'
.
Mam w nim wiele
P'e^n* 1 arü- Wiele z nich
'4P'ewam w obcych językach- Przygotowałem parMicaeli w operze „Car
-en Bizeta oraz partię
Tosci w operze „Tosca”
Pucciniego. W opracowa
niu jest partia Lizy z opery „Dama pikowa” Czaj
kowskiego.
— Jaki rodzaj muzyki naj
bardziej pani odpowiada?

— Muzyka romantyczna,
gdzie jest dużo ekspresji.
Interesuje mnie również
muzyka współczesna, stąd
w moim repertuarze utwo
ry Szymanowskiego, Weberna, Berga, Szaporina.
M. E.

„Faszerowany“

tort
Urzędnikowi celnemu iui nię
dzynarodowym lotnisku w ftfia
mi nie spodobał
się wygląd
tortu urodzinowego który przy
wiózł Jeden z podróżnych. W
wyniku dokładniejszej „anali
zy” stwierdzono, te do produk
cji tego „wypieku” zużyto ok.
3 kg marihuany, która została
pokryta polewą tortową. Dal
sza kontrola pozwoliła na zna
lezienie następnych * kg nar
kotyku. Pasażera — pnsemytul
ka aresztowano.

4

DZIENNIK

M

a obrazów nie ma..,
2 prawdziwym zadowo
leniem witamy częste ostat
nio u nas inicjatywy, ma
jące na celu zbliżenie
sztuki do odbiorców, a
będące przejawem zarów
no mecenatu wobec arty
stów, jak i pomocy nam
wszystkim w nabywaniu
dziel plastycznych. Włączy!
się do tego nurtu także
„Dom Książki". Jego dy
rekcja postanowiła prze
znaczyć na salon sprze
dażny obrazów salę wy
stawową księgarni przy ul.

Lepsze 76

Miszewskiego.
Warunki
ekspozycji są tu bardzo
dolore — „Dom Książki"
wyznaczy! także osoby,
które by prowadziły sprze
daż obrazów. Przedsiębior
stwo, podejmując się cał
kowicie
bezinteresownie
tej roli, przyjmuje także
odpowiedzialność
mate
rialną za powierzone mu
dzieła. Dyrekcja „Domu
Książki", wychodząc z tą
inicjatywą, liczyła na ja
kieś 300—400 płócien.

zmotoryzowani)
W związku z budową sieci
ciepłowniczej, zasilającej osie
dla
Słowackiego i
Brętowa,
zachodzi
konieczność
zamknięcia dla ruchu kołowe
go odcinka obu Jezdni ul.
Grunwaldzkiej we Wrzeszczu
na wysokości ul, Marchlew
skiego i ul. De Gaulle’a. Dla
tego w okresie
od 16 hm.
godz. 16 do 18 bm. godz. 6 dla
pojazdów jadących w kierun
ku Gdańska wprowadza się
objazd ulicami De Gaulle’a i
Partyzantów do ul. Grunwald*
klej, natomiast w okresie od
23 bm. godz. 16 do 25 bm.
godz. 6 (w kierunku Gdyni)
obowiązywać będzie objazd ułieami Marchlewskiego i Lendziona do ul. Grunwaldzkiej.
Wydział Komunikacji Urzędu
Miejskiego w Gdańsku apelu
je do wszystkich zmotoryzo
wanych o bezwzględne prze
strzeganie tej organizacji ru
chu kołowego oraz o zacho
wanie szczególnej ostrożności
jazdy.

Czy nie za długo?
Pani K. V. i Gdyni, korzysta
jąc z usług poczty przy ul
Świętojańskiej (Gdynia 8), i
bm. wysłała do
wojewódz
kiego Zespołu Rehabilitacyjne
go mieszczącego się przy ul.
Grodzkiej
2#
w
Gdańsku
list polecony. Niestety,
do
dnia wczorajszego list
ten
nie dotarł do adresata.
Interweniując na poczcie w
Gdyni, zainteresowana usły
szała, że list wysiano. Na poezcie w Gdańsku zaś nikt o ta
kim liście nic nie wie. A w
liście... znajdowało się skie
rowanie (poszpitalne) do sana
torium chorego po
zawale
serca. Tu każda chwila dro
ga, a czas płynie... Co ma obecnie uczynić nadawca listu'.
Kto poniesie
odpowiedzial
ność za zagubienie wniosku,
przez eo nastąpi opóźnienie
wyjazdu chorego do sanato
rium — tak bardzo mu po
trzebnego?
H.

koszt wyniesie ok. 2,5 min
zł, jest Przychodnia Obwo
dowa w Nowym Porcie.
Ponad 2 min zł kosztować
będzie wyposażenie hotelowca.
Do tej pory budynek
przy ul. Dworskiej 28 nie
spełniał wymogów, przewi
dzianych dla tego typu
obiektów.
Podstawowymi
mankamentami były: brak
łazienek, kuchni i wady
ogrzewania. Przeprowadzę
nie owego remontu od
dawna „leżało na sercu”
Wydziału Zdrowia i Opieki
Społecznej Urzędu Miej
skiego w Gdańsku. Prze
szkodę stanowiło jednak
całkowite przejęcie gma
chu od ADM. Do tej pory
w Domu dla Pielęgniarek
mieszka jeszcze 6 rodzin,
które w najbliższym cza
sie maja się przeprowadzić
do
lokali,
wskazanych
przez Urząd Miejski w
Gdańsku.
Remont będzie trwał do
końca 1975 roku. W br.
przewiduje się przeprowa
dzenie prac wartości 900
tys. zł. Po remoncie każda
ze 136 mieszkanek dyspo
nować będzie niemal samo
dzielnym pokojem, przewi
duje się bowiem zorganizo
wanie dwuosobowych po
mieszczeń, przedzielonych
ściankami działowymi. Na
każdym piętrze znajdować
sie będą przeznaczone do
wspólnego użytkowania ku
chenki gazowe oraz pokoje
gościnne, pełniące też funk
cje świetlic. Podstawową
zmiana będzie urządzenie
przy pokojach łazienek.
Do tej pory wiele kłopo
tu przysparzało lokator
kom
domu
urządzenie
wnętrza pokoi. Meble przeważnie stare i nie
funkcjonalne — zdobywało
się przy pomocy organów
administracyjnych szpitali
instytutów, czy przychod
ni. Ujednolicenie 'umeblo
wania i innych elemen
tów wyposażenia poprawi
sytuację w tym zakresie.
Podczas samego remontu
warunki lokalowe miesz
kanek hotelu będą nieco
gorsze,
gdyż
konieczne
jest skomasowanie w jed
nym pokoju po 4 osoby,
Wydaje sie jednak, że
te przejściowe wyrzecze
nia w sumie opłaca sie.
B. K.

31-*15-17
I Między ulicami Mickiewi
cza i Kościuszki we Wrzeszczu
jest niewielka uliczka — Du
bois. Niegdyś ciemna, obecnie
oświetlona, gdyż w ub. r. za
instalowano tu nowe latarnie.
Ale — jak nas poinformowano
— nie uporządkowano
ulicy
do końca: leżą tam zniszczo
ne, stare płyty chodnikowe oraz piasek. W tej sytuacji nie
można tu chodzić po chodni
ku lecz jezdnią. Ponadto tu
tejsi mieszkańcy
uważają iż

ff Delikatesy“

w remoncie
Z dniem wczorajszym
zamknięto na czas rernontu, (który ma potrwać ok.
miesiąca) sopockie „Deli
katesy” przy ul. Bohate
rów Monte Cassino. W cza
sie remontu adaptowane
będą na użytek tej pla
cówki pokoje mieszkalne
na I piętrze. Dzięki temu
pomieszczenia
socjalne,
które znajdują się obecnie
na zapleczu sklepu, będzie
można przenieść na górę
— stwarzając tym samym
możliwość
powiększenia
magazynów.
W efekcie
przyczyni sie to do znacz
nej poprawy zaopatrzenia
placówki.
Wydział Handlu Urzędu
Miejskiego w Sopocie w
związku z unieruchomie
niem „Delikatesów” posta
nowił udostępnić klientom
na ten czas inne sklepy.
I tak każdej niedzieli od
II do 14 otwarte będą skle
py „delikatesowe” przy ul.
Książąt Pomorskich oraz na
rogu 1 Maja i 20 Paździer
nika. Sklep nabiałowo-sp.ożywczy przy Bohaterów
Monte Cassino (obok „Bał
tyku”) czynny będzie od 7
do 11 (dotychczas otwarty
był tylko do 9).
Niezależnie od tego „De
likatesy” przy ul. Książąt
Pomorskich w dni pow
szednie czynne będą do
godz. 20.
(ad)

Jak nas poinformowano w
Miejskim Zarządzie Dróg
i
Mostów — ul. Dubois, na któ
rej w 60 proc.
zrealizowano
już prace, będzie uporządko
wana do 20 bm. Jeśli zaś cho
dzi o ulice Deotymy i Strakowskiego — to musimy zmar
twić ich mieszkańców, oświe
tlenia w br. tu się nie prze
widuje.

Zakładów
Srebrnym

Pogrzeb odbędzie sie w dniu 14. In. 1974 r.
o godz. 11 na cmentarzu Witomlńskim. Wyrazy
współczucia Rodzinie Zmarłego składała
dyrekcja, samorząd robotniczy oraz
pracownicy Zakładów Graficznych
w Gdańsku
K-2351 ______

żony
oraz koleżance TERESIE SZAFRAŃSKIEJ z po
wodu zgonu

maiki
wyrazy głębokiego współczucia składają
dyrekcja, rada zakładowa, koleżanki i ko
ledzy z PUM „Port-Service” Gdynia -Gdańsk.
K-2225
Dyrekcji i radzie zakładowej oraz wszystkim ko
legom i przyjaciołom z Gdańskiej Stoczni Remon
towej, którzy okazali pomoc i współczucie w
związku ze śmiercią męża i ojca

SIEDEM RAZY
ODMIERZ,..

Miejskie Przedsiębiorstwo O
czyszczania obiecało nam, że
z chwilą rozpoczęcia „sezonu
letniego” — a łączy sie to
koniecznością przerabiania sa
mochodów-piaskarek
(używa
nycb w br. podczas przymroz
ków) na polewaczki, będzie
myło te ulice. Obecnie utrzy
maniem porządku powinny się
zająć ADM.
■ Dziś, jak zwykle, czeka
my na Wasze telefony w godz.
10—12.

MIECZYSŁAW JAKOBI
Pogrzeb odbędzie sie dnia 13 marca 1974 r. o
godz. 15 na cmentarzu „Salwator” przy ul. Zaroślak w Gdańsku, o czym zawiadamia pogrążona w
smutku
RODZINA

r. zmarł przeżywszy

lat 62

i. t PKoledze STEFANOWI IU2NIAKOWI * powodu
zgonu

(ak)

■ Mieszkańcy okolic Gmin
nej. Aksamitnej i Łagiewniki
w Gdańsku zwracają się t pro
śbą o oczyszczanie ich zapia
szczanych ulic. 1X1. Łagiewniki
stanowi arterię przelotową
kierunku Nowego Portu. Nie
ma ona dobrej
nawierzchni
więc kurzy sie tam ogromnie,
O otwieraniu okien w pobli
skich domach trudno marzyć.

ur. 14. 10. 1920 r. we Lwowie.

W dniu 10.03.1974

NIE TABUNEM!
Przed kilkoma dniami
sporą cześć widowni sopoc
kiego Teatru Kameralnego
stanowiła na przedstawieniu „Teatru osobnego” Mi
rona Białoszewskiego mło
dzież z V LO w Oliwie.
Tyle że zachowanie sie
tych młodych ludzi było
podczas spektaklu takie,
iż dziwić się należy, że ak
torzy nie przerwali gry.
Może by wiec młodzież do
teatru,
na
trudniejsze
zwłaszcza sztuki, prowa
dzić nie na zasadzie „spę
du”, a rzeczywistego do
boru, opartego na jakim
takim przygotowaniu.

Kierownik ADM, Zenon Ty
szewicz wyjaśnił nam. że po
dział owego ogrodzenia pojem
ników' nastąpił na skutek pro
śbv „Orbisu” i na jego koszt.
Roboty nie są jeszcze skończo
ne: mają być jeszcze drzwi do
części „orbisowskiei”. Kierów'
nik obiecał przeprowadzić kon
trolę i zwrócić uwagę na te
praktyki.

kpt. i, w. TADEUSZ KLUSIEWICZ
wiceprzewodniczący Koła ZBoWiD przy PZM, wi
ceprezes Koła Starych Gdynian, odznaczony Krzy
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, me
dalem „Zwycięstwa i Wolności”, Medalem Mors
kim, Krzyżem Walecznych, odznaczeniami angiel
skimi.
Msza żałobna zostanie odprawiona w dniu 14
marca 1974 r. o godz. 12 w kościele OO. Franci
szkanów w Gdyni. Wyprowadzenie zwłok z kościo
ła na cmentarz Witomióski w tym samym dniu
o godz. 12.45. W Zmarłym tracimy najukochańszego
męża, ojca 1 dziadka, o czym zawiadamiają pogrążeni w smutku

Minęły ponad dwa latar
od czasu zainstalowania
sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniu
gdańskich
ulic Podwale Staromiej
skie i Rajskiej (tuż przy
hali targowej), podobnie
jak z następnym, skrzyżo
waniem ulic Szerokiej i
Węgierskiej. Światła
te
jednak sq wciąż nieczyn
ne.
Czy znaczy to, że sygna
lizacja jest w tych punk
tach miasta zbyteczna? A
jeśli tak — to dlaczego nie

Zmiany w ruchu
pociągów

I Sipitałe j

organizuje w siedzibie klubu o godz. 17.30
SPOTKANIA

wdowa po kapitanie żeglugi wielkiej

KIEROWCÓW SAMOCHODÓW

Wyprowadzenie zwłok odbędzie się dnia 13 mar
ca 1974 r. o godz. 13.30 z kaplicy szpitala w Redłowie, do kościoła pod wezwaniem Matki Bos
kiej Bolesnej w Orłowie, gdzie o godz. 14 odpra
wiona zostanie msza święta, a następnie wypro
wadzenie zwłok na cmentarz, o czym zawiadamia
pogrążona w smutku
RODZINA
S-4974
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 10. 03.
1974 r. zmarł opatrzony Sakramentami świętymi,
przeżywszy łat 58, najukochańszy mąż, tatuś, brat
i dziadziuś
f P-

STEFAN SZYMAŃSKI
Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 13. 03.
1974 r. o godz. 17.30 w kościele OO. Cystersów w
Oliwie. Wyprowadzenie drogich nam zwłok z ka
plicy cmentarnej w Oliwie dnia 14.03. 1074 r. o
godz. 14, o czym zawiadamia pogrążona w smutku

Dnia 9. 03.1974 r. zmarł nagie

ADAM LICBARSKI
Dnia 9 marca 1974 r. po długotrwałej chorobie
zmarł w Łodzi

TOMASZ ROSTWOROWSKI

ZONA, DZIECI, WNUKI i PRAWNUKI

Ojciec Jezuita

G-17347

Pogrzeb odbędzie sie w Łodzi w dniu 14 marca
o godz. 15. Msza św. za dusze Zmarłego odprawio
na zostanie we czwartek, 14 marca o godz. 8.30 w
kościele Sw. Andrzeja Soboli we Wrzeszczu, ul.
Mickiewicza 11, o czym zawiadamia okryta ciężką
żałobą
RODZINA
G-X7279

Dnia 11
43 lat

Msza żałobna odbędzie się dnia 13.03. 1974 r. o
godz. 14 w kościele Sw. Jadwigi w Nowym Por
cie Pogrzeb tego samego dnia o godz. 15 na
cmentarzu w Nowym Porcie.

marca 1974 r. zmarł nagle w wieku

partyzanta AK - O. P. „Wicher” - żołnierza 25 pp,
którego pogrzeb odbędzie się dnia 13. »3. 1974 r. o
godz. 15 w Oliwie.
G-17346

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłe
go składają
współpracownicy, rada zakładowa, POP.
Powiatowego Zarządu Dróg Lokalnych w
Kościerzynie.
Pogrzeb odbędzie »ię dnia 14 marca 1974 U;,,,
godz. H.00,

serdeczne wyrazy współ
czucia składają

PWSSP
G-17256

i

m atrymonialne

PANNA lat 24, ładna, roi
ła, wykształcenie średnie,
z braku znajomości pozna
pana do lat 30, spokojne
go usposobienia, wysokie
go, wykształcenie
mini
mum średnie. Cel matry
monialny. Tylko po-ważne
fotooferty ,,13544”
OUPT
81-301 Gdynia 1.

KORESPONDENCYJNE
Biuro Matrymonialne „La
ura” poleca usługi. Infor
macja 20 zł znaczkami. 50-950 Wrocław 2, skrytka
pocztowa 800.
K-1938
NAJSTARSZE
w
Polsce
Biuro
Matrymonialne
„Małżeństwo”
61-707 Po
znań,
Libelta 29,
poleca
swoje usługi w kojarze
niu małżeństw.
Informa
cje 10 zł znaczkami pocz
towymi.
K-1991

Koleżance
IZABELI
PRUCINSKIEJ
serdeczne wyrazy współ
czucia z powodu śmierci

Na spotkaniach omawiane będą sprawy właściwej
eksploatacji, konserwacji, spotykane niedomaga
nia i ich usuwanie, regulacje i niektóre zagad
nienia z bezpieczeństwa ruchu na drogach. K-2185
DOM przeznaczony do roz
biórki, w pobliżu Rumi oraz betoniarkę, kupię. Ru
mia, ul. Majkowskiego 8/2.
S-13540

Spółdzielnia Pracy „Techno-Mechanik“
Zakład nr 38 w Elblągu
ul. 1 Maja

PASIEKĘ
około 50
uli,
zdrową, w dobrym stanie,
kupię. Oferty: 13546 OUPT
81-301 Gdynia 1.
BONY
PeKaO,
ilość, kupię. Tel.

większa
41-93-72.

TRZY jałówki, sprzedam.
Gdynia - Wielki Kaek, ul.
Wiczlióska 12.
s-13957
WÖZEK głęboki, spacero
wy, angielski,
sprzedam.
Tel. 22-07-34. Cena 5 tys. zł.
S-13549
COCKER spaniele, piękne
szczenięta
z rodowodem,
sprzedam. Danuta Jarmołowicz. Oliwa, Śląska 4139, godz. 17—19
G-17213

maiki
składają

koleżanki i koledzy
z Centromoru
G-17226

„TRABANT” 600, stan do
bry, sprzedan». Tel. 32-31-01, godz. 16—22.

PRZYJACIELE Z PARTYZANTKI

HENRYK GRUCHAŁA
kierownik Powiatowego Zarządu Drńg Lokalnych
w Kościerzynie, długoletni pracownik rad narodo
wych, odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.

ojca

Wnętrz

kpi. i. w. OKTAWIANA WITKOWSKIEGO

wykonuje usługi w zakresie:
— instalacji elektrycznej w garażach i domkacb
jednorodzinnych
—* instalowanie pieców elektrycznych i akumula
cyjnych oraz
— rozdział Instalacji do liczników taryfowych.
Informacja pod numerem telefonu 41-00-76 do 78
wew. 72.
K-1793

oferuje usługi dla ludności w zakresie:
9 naprawy maszyn szwalniczych i dziewiarskich
9 naprawy pralek, odkurzaczy, młynków do kawy, mikserów, fro
terek ftp.
^ przewijania silników

koleżanki i koledzy
*
II
roku
Arch.

Z głębokim żalem żegnamy

przy
Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego
Gdańsk-W'rzeszcz, ul. Miszewskiego 12

„SYRENA” w dniu 14. 03. 1974 r. (czwartek!
„TRABANT” w dniu 15. 03. 1974 r. (piątek)
„MOSKWICZ" w dniu 26. 03. 1974 r. (wtorek)

RODZINA

Koleżance
MARYLI
WITKOWSKIEJ
z powodu śmierci

ś. tP-

Warsztat Szkoleniowy Elektromechaniczny

AUTOMOBILKLUB MORSKI W GDYNI
przy ul. I Armii Wojska Polskiego 28

8*13613

DZIEĆMI 1 RODZINA
G-17188

PROGRAM OŚWIATOWY
6.30 — TTR: Matematyka —
lekcja 6 (Funkcja liniowa)
z Wrocławia,
7.00 — TTR:
Uprawa roślin
— lekcja 5
(Skład mecha
niczny i mineralny skorupy
ziemskiej) ze Szczecina,
9.00 — Dla szkół: kl. VII —
Chemia — Żółty skarb.
11.05 — Dla szkół: kł. VII—
VIII. Wychowanie plastycz
ne — Czy szata zdobi? «—
kolor,
12.00 — Dla szkół: kł. VIII —
Historia — W czasach ter
roru,
12.45 — TTR: Fizyka — lekcja
21 — (Siły w polu magne
tycznym) prem. z Gdańska,
13.25 — TTR:
Uprawa roślin
— lekcja 28 (A gro technika
uprawy koniczyny, lucerny
i seradeli) ze Szczecina,
14.40 — TV
kurs przygoto
wawczy — Fizyka — Połę
magnetyczne — cz. I, wykł.
doc. dr Andrzej Januszajtis
z Gdańska,
15.15 - TV
kurs
przygoto
wawczy — Fizyka — Pole
magnetyczne — cz. II, wykł.
doc dr Andrzej Januszajtis
z Gdańska,
15.55 - NURT — Pedagogika —
Znaczenie pracy w wycho
waniu — wykł. prof, dr Ta
deusz Nowacki.

\

i T p.
LEOKADIA MUSZYŃSKA

i.

23.15 — Dziennik TV — kolor,
23.30 — Konsylium — cz. II.

uif©dzf@£

serdeczne podziękowanie składa
X

Teatry

W
Pucku
Etnograficzny,
niecz.
W Elblągu muzeum ccynne
w
10—16.

GDANSK, Leningrad,
Kon
frontacje — OklahjCwna, USA.
od 16 1., g. 9.30, 12.30. 15.15,
17.30 . 20 , 22.30. Kameralne, Homolkowie na urlopie, czes., od
14 1.. g. 15.15, 17.15. 19.30. Kos
mos, Nauczyciel śpiewu, radź.,
od 7 1., g. 16; El Dorado. USA.
od 14 1.. g. 18, 20.15. Drukarz,
150 na godzinę, poi., od U 1.,
g. 17: Mały wielki człowiek,
USA. öd 16 1„ gv 18.45. Gedania, Zemsta, poi., od 11 1., g.
16; Marzenia miłosne, węg„ od
14 I.. g. 18. Piast, El Dorado,
USA. od 14 L, g. 16.30, 19.
Przyjaźń, o carski tron, bułg..
od 14 1.. g. 16: Czekamy na
ciebie, radź., od 14 i., g. 18, 20.
Watra — Dom Harcerza, Hatari. USA, od 11 1., g, 16: Mój
kochany Robinson.
NRD, od
H. N.
16 1., g. 19. Zak-studyjne. Hel
W Malborku Zamkowe, i
ga. NRF. od 14 1., g. 16: Kłute,
9—15.
USA. od 18 1„ g. 18. 20.15.
W Sztutowie
Stutthof,
gWRZESZCZ, Znicz,
Fran
8—15.
We
Wdzydzach
Kaszubski cuski łącznik, USA, od 16 1.,
g. 15.30, 17.45, 20. Bajka, Ko
Park Etnograficzny, g. 10—17.
mandosi. wł., od 16 1., g. 10.
12.30, 15, 17.30, 20. Tramwajarz,
Ucieczka King-Konga, jap., od
11 1., g. 16, 18: Siadem czarno
PROGRAM II
włosej dziewczyny, jug„ od
16.45 — Program dnia,
13 I., g. 20. Zawisza, Bułecz
16.50 — Dla młodzieży — „Mu
ka, poi., od 6 1., g. 16: Tydzień
W związku z robotami toro
zyka młodzieży świata”
—
szaleńców, rum., od 16 1., g.
wymi
na
odcinku
Gdynia
kolor.
18. 20
Stocznia
—
Wejherowo
17.20 — Czar na lodzie — pa
NOWY
PORT,
1
Maja,
W
pu
dniach 14 i 15 hm. pociągi
ryska rewia baletu na lo
styni i w puszczy, poi., od 7 1.,
trakcji elektrycznej 3900 V bę
dzie,
16. 19.30.
da
kursowały według zmie
OLIWA, Delfin, W puętyni i 18.15 — Za kierownicą — ma
nionego rozkładu jazdy.
gazyn motoryzacyjny,
w puszczy, poi., od 1. 7. g. 16,
ODJAZD 7, GDYNI STOCZ
19.
19.20 — Dobranoc,
NI: 7.42. 8.26, D.SI. 10.07, 10.37
SOPOT, Bałtyk, Miłość stra
19.30
— Dziennik TV — kolor,
11.32. 11.57, 12.47, 13.17, 13.51,
20 20 — Sprawozdanie z me
•
Woj.
Agencja
imprez ceńców, jap., od 16 1., g. 16, 18.
14.01.
20.
Polonia,
Zawieszeni
na
czu
piłki nożnej NRD —
Artystycznych
zaprosiła
do
OD.TVZD
Z WEJHEROWA
Belgia.
Paulosa
Kaptisa, drzewie, fr„ od 11 L, g. 16, 18,
7.41, 8.31, 9.13, 9.45, 10.43. 11.09. Trójmiasta
20.
21.50 — 24 godziny — kolor,
11.37, 12.26, 12.54, 13.30, 13.54, który wraz z zespołem „Pro
GDYNIA, Warszawa,
Dok 23.00 — Program na czwartek.
metheus” zaprezentuje w sa
14.14.
fr.. od
16 1.,
li
Teatru
Wybrzeże”
w tor 11. Popaul.
SZCZEGÓŁOWE
ROŻKI, A
PROGRAM OŚWIATOWY
13.15. 15.30. 17.45. 20. Go
DY JAZDY ZNAJDUJĄ SIĘ Gdańsku (18 bm. o godz. 17.30 plana,
Przygody
Robinsona
18.49- — Język
francuski
—
PRZY’ OKIENKACH KAS BI
i 20) oraz gdyńskiego Teatru Kruzoe. radź., od 7 1„ g. 10,
lekcja 21,
LITOWYCH.
Muzycznego (19 bm. o godz. 12, 14, 16; Znakomity piątek,
17.30 » 20) światowe przeboje nng., od 16 L, g. 18. 20. Atlan- 22.00 - NURT — Pedagogika —
Znaczenie pracy w wycho
oraz greckie melodie, piosen
tie-słudyjne, Rzym. wł.. od 18
waniu — wykł. prof. dr. Ta
ki i rytmy. Program reżyse 1., g. 15. 17: Kochać, szwedz..
deusza Nowackiego.
rował Janusz Rzeszewski w od 18 !.. S. 20.
22.30
— Slim John
— kurs
oparciu o scenariusz znane
ORŁOWO.
Neptun,
Kes,
podstawowy języka angiel
go poety
Nikosa
Chadzini- ans.. od 14 1., g. 15, 17, 19.
skiego — powt. lekcji 21.
CHYLONIA, Promień,
Si
kolau.
mon Bolivar, hiszp.. od 14 1.,
• 21 lutego około godziny
11. 13.15, 15.30, 17.45. 20.
10.30 w Gdyni na skrzyżowa
OBUJŻE. Marynarz, Hombre.
USA. od 14 L. 2. 17: Tragedia
niu ulic Inżynierskiej i Wiel
Makbeta. ang„ od 14 L. 2. 19.
kopolskiej
wóz zaprzęgowy
RUMIA, Aurora, Śmierć wy
pomyślano o tym przed potrącił starszą kobietę. Świad biera.
czes., od 14 1., g. 16:
STAŁE DYŻURY
podjęciem tej kosztownej kowie zdarzenia proszeni są Kowboju do dzieła, ang., od
16 !., g. 18, 20.
inwestycji?
Apteka nr 21 Gdańsk-Or«»
o skontaktowanie się z KM
Barkas, niecz.
nia, ul. Jedności Robotniczej
Jest taka mądra maksy MO w Gdyni przy ul. Por SWTBNO,
MALY
RACK,
Jagienka,
Ul; nr 60. Gdańsk-Stogł, ul.
ma: siedem razy odmier
Hoża 12; nr 4 Gdańsk-Ńawy
towej 15 — pok. 426 (telefon niecz
OKSYWIE. Mewa. Śmiech w- Port ul. Oliwska 83/4; nr 20
raz odetnij...
H.
21-49-01» wewn. 264 i 260).
Ciemności, ang., od 18 1.. g. 16.
Gdynia-Orłowo ul. Boh. Sta
• Osoby, którym w okre 19.30.
lingradu 86.
sie od grudnia ub. roku do lw
STAŁE DYŻURY NOCNE
tego br., skradziono w pocią
od godz. 21—8
gach elektrycznych zegarki z
ORAZ DZIENNE
ręki, proszone są o skontak
W NIEDZIELE I ŚWIĘTA
towanie się z Komisariatem
Apteka nr 78 Gdańsk-SledlKolejowym MO w Gdańsku
cc, ul. Kartuska 17; nr 88
(tel. 37-72-10, wewn. 3).
Gdańsk,
al.
Zwycięstwa 49;
ŚRODA — 13 MARCA
nr 71
Gdańsk-Wrzeszcz, al.
• W Krowiej Bramie dziś.
PROGRAM I
Grunwaldzka
126:
nr
116
o
godzinie 17 mgr Bogdan
Gdańsk-Przymorze, ul. Krzy
Gruszczyński / Instytutu Mor
i.30 — „Letnia przygoda” —
woustego 25: nr 15 Sopot, ul.
skiego wygłosi odczyt o ofilm fab produkcji NRD —
Boh. Monte Cassino 21; nr 13
chronię
środowiska
Morza
(wznowienie),
Gdynia ul. Starowlejska 34.
Bałtyckiego.
L6.25 — Program dnia,
Wszystkie
w/wym.
apteki
— Dziennik TV — kolor,
realizują
recepty
na środki
• Teatrzyk „Bemol” zapra 16.30
16.40 — Dla młodych widzów:
odurzające.
sza dziś na godz. 17 do klu
— „Emancypacja
białogło
Informacje o dyżurach noc
bu OTPS na koncert „J. S.
wy” — program z cyklu:
nych aptek pod nr teł. 912.
Bach — Kantata o kawie”.
„Obyczaje” — scenar. Han
na klnza,
• W Domu Kultury Kole
jarza w Gdyni dziś o godz. 17.10 - ITP,
17 spotkanie z olimpijczykiem 17.25
—
Losowanie
Małego
Aleksym Antkiewiczem.
Lotka,
17.35 — Konsylium — cz. I.
• „Prawa I obowiązki mał (8.05 - „PANORAMA”
MA
W Gdańsku; Instytut Chirur
żonków w świetle przepisów
GAZYN INFORMACYJNY Z
gii z instytutem Chorób Wew
kodeksu rodzinnego i
opie
GDAŃSKA,
nętrznych AM, ul. Dębinki 7,
kuńczego” — to tytuł prelek
18.25 - Z serii: „Luk Tęczy”
cji, która odbędzie się dziś
— ode. VI pt „Zaduszki”
0 godz 18 w sali Towarzy
Wojewódzka Poradnia Cho
— film prod. TV Czechosło
stwa
Planowania
Rodziny
rób
Skórno-Wenerologicznych
wackiej,
przy Jaśkowej Dolinie
4.
w Gdańsku, ul. Długa 84/85,
19.20 - Dobranoc —
Piasko
czynna całą dobę — oddział
wy dziadek — („Wypożyczo
• W klubie „U Wydawcy'
tv Gdyni przy ul. 22 Lipca 44*
na gazeta”),
od dziś do 27 bm., w godz
czynny w poniedziałki, wtorki*
19.30
—
Dziennik
TV
—
kolor,
10—18 trwać będzie przegląd
czwartki i
płatki
w godz.
20.20 — „Król szczurów” —
nowości wydawniczych wszy
19—7.
film tab
prod, angielskiej
stkićh polskich edytorów.
TELEFON ZAUFANIA
(od 16 lat),
• KTW „Przymorze”
za
22-30 — Wiadomości sportowe
GDANSK
—
Anonimowy
prasza na ognisko t-urystycz
i
sprawozdanie
z
XXIV
Przyjaciel — 31-00-00 w godz.
Przyjaciele
ne, które odbędzie się jutro
międzyn.
Wyścigu
Kotar16—6.
o godz. 19 w klubie Komite
skiegf Paryż — Nicea,
TCZEW - tel. 28-30 w po*
Fot. W. Nieżywij^j
tu Osiedlowego nr S przy ul
22.50 — Dolina śmierci — do
niedziałki, środy i piątki w
1 Lumumby 4 a.
liną życia,
godz. 17—22.

Dnia 9 marca 1974. r. zmarła po długiej i ciężkiej chorobie

ZONA, SYN, SYNOWA i RODZINA

WOJCIECHA KUJAWY
ZONA

I

niu tu lotów. Zadaniem
Gdańskiego
Przedsiębior
stwa Instalacji PrzemySło
GDANSK, Opera, niecz. Teatr
wych jest założenie insta
Wybrzeże”, Sen, g. 10.
lacji
wewnętrznej: wod
SOPOT, Kameralny,
Śluby
no-kanalizacyjnej,
c. o. i panieńskie, g. 17,
GDYNIA, Muzyczny, niecz,
wentylacyjnej w obiektach
Dramatyczny,
Lęki poranne,
portowych.
14, 19 w Lęborku.
Przy takim tempie robót
wszystko wskazuje na to.
że 2 maja wystartuje z lot
niska w Rębiechowie pier
wszy samolot. Po zakoń
czeniu robót przez po
W Gdańsku
Narodowe,
g.
szczególne
przedsiębior 10—18; Morskie, g 10—16; Hi
storii
Miasta
Gdańska,
g
10—
stwa generalnemu wyko
16; Archeologiczne, g. 11—18;
nawcy
—
Gdańskiemu Pałac Opatów w Oliwie, g.
Przedsifbiorstwu
Robót 9—15.
W Gdyni Marynarki
Wo
Drogowych — pozostanie jennej,
niecz.; Oceanograficz
jeszcze sporo pracy, którą ne i
Akwarium
Morskie,
należy wykonać w szyb g. 11-18.
W Helu Rybołówstwa, g. 10
kim tempie.
—17.

Poza
robotami
czysto
budowlanymi trwają prace instalacyjne urządzeń
teletechnicznych
i radio
wych. Cześć urządzeń mu
si być przeniesiona z lot
niska we Wrzeszczu, co na
stąpi dopiero po wstrzyma

■ Na zapleczu hotelu „Mo
napoi” znajdują się dwa ogro
dzone śmietniki, służące także
mieszkańcom bloku i persone
lowi kilkunastu sklepów przy
ulicach Gnilnej, Rajskiej i He
weliusza. Z jednego z nich ko
rzystała także kuchnia „Orbi
su”.
Ostatnio
ten niewielki
śmietnik podzielono na dwie
połowy,
przeznaczając
ledną
(tę bliżej budynku) „Orbiso
wi” dla jego kuchni i hotelu,
drugą — dla części sklepów
mieszkańców. Wszystko może
byłoby w porządku, gdyby nie
to, źe pracownicy kuchni —
tak twierdzą mieszkańcy po
bliskiego bloku — nadal \vv
rzucają śmieci nie do swojej
części, a na domiar złego
rzadko za obudowo pojemni
ków, porzucając odnadki ku
chenne. puszki po szynkach
różnych
konserwach (a jest
tego sporo) — po orostu... «
bok pojemników. Widok jest
to okronnv. a przy wietrze
mimo codziennego sprzątania
przez gospodarza domu — po
południu cale
oodwórze jest
dokładnie zaśmiecone, szcze
gólnip w niedziele.
dnia
bowiem MPO nie opróżnia no
jemników.
Skutek:
ogromne
sterty śmieci.

ś. f P-

DOMINIK DROBINSKI
były rtłuKOletn i, zasłużony pracownik
Graficznych w Gdańsku odznaczony
Krzyżem Zasłukł

przydałaby się oświetlenie po
bliskich ulic: Deotymy i Strakowskiego.

Dnia 9 marca 1974 r. zmarł po ciężkiej chorobie

W dniu 11 marca 1974 r. zmarł

lotniczego. Trudne, prowa
dzone na dużych głębokoś
ciach prace nie stwarzały
frontu robót innym podwykonawcorr. Ale w końcu
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Pomorskiego
Budownictwa Przemysłowe
go wykonało w ostatecznie
ustalonym terminie prawie
wszystko, ćo doń należało.
Pozostały jedynie drobne pra
ce uzupełniające. Dzięki teu mogły przystąpić do pra
cy GPRD, „Elektromantaż”
Gdańskie' Przedsiębior
stwo Robót Telekomunika
cyjnych. Załoga „Elektromontażu” wykonuje instaacje elektryczne i urządze
nia: transformatornie. ste
rownie i inne, a GPRT układa 300-rnetrowej długo
ści kanalizacje kablową.

W końcu rozwiązano je
den z najtrudniejszych obecnie tutejszych proble
mów — uzbrojenia terenu
w obrębie zabudowy portu

Przyrzekają, obiecują

Wyczekiwany remont

UWAGA,

Już tylko niespełna dwa miesiące dzielą nas od otwar
cia lotniska w Rębiechowie i pierwszego startu samolotu,
który nastąpić ma 2 maja. Nic więc dziwnego, że zarów
no generalny wykonawca — Gdańskie Przedsiębiorstwo Ro
bót Drogowych - jak i wszyscy podwykonawcy spieszą,
aby dotrzymać terminu.
Aktualnie załoga GPRD pracuje przy robotach planta
cyjnych na pasie startowym (po obu stronach 45-metrowej
szerokości drogi startowej, wykonanej w ub. r.) a także
przy nawierzchniach betonowych dróg kołowania. Pozo
stałe przedsiębiorstwa zatrudnione są przy budowie budyn
ków dworca tymczasowego i technicznej ąbsługi' starto
wej.

L,

'' w Domu dla Pielęgniarek

Zasadnicza zmiana wa
runków mieszkalnych cze
ka mieszkanki Domu dła
Pielęgniarek w GdańskuBrzeźnie. Od kilku tygodni
trwa tu bowiem kapitalny
remont, którego wykonaw
cami są Woj. Przedsiębior
siwo Robót InstalacyjnoSanitarnych i Woj. Przed
siębiorstwo Robót Elek
trycznych i Dźwigowych.
Oficjalnym
inwestorem
przedsięwzięcia,
którego

Rębiechfiwskie tempo

Zgodnie z zamierzenia
mi salon miał „ruszyć” z
początkiem marca — tym
czasem do dziś... nie zgło
szono żadnej pracy. Pra
cownie Sztuk Plastycznych,
które miały przeprowadzić
akwizycję obrazów wśród
autorów, też nie mogą jak dotąd - pochwalić się
sukcesem. Dyrekcja PSP
zamierza nawet zaangażo
wać specjalnego człowie
ka, który by wędrował po
pracowniach malarzy, pro
ponując im zgłaszanie prac
do salonu „Domu Książki”,
Czyżby nikt z kilkuset gdań
skich malarzy nie miał
obrazów do sprzedania?
Salon został przygotowany
i... czeka na twórców.

Salon gotowy

Mf 61 (9219) 13 morca 1974 r.

BAŁTYCKI

WÖZEK
głęboki,
żółty,
stan bardzo dobry, sprze
dam, tel. 23-08-29, po 17.00.
__________
G-17167
KAMIENIE
budowlane,
sprzedam tanio. Michał Bi
liński, Puck, plac Wolnoś
ci.
G-1709J

G-17175
„SYRENĘ” 105, fabrycznie
nowa, sprzedam. Tel. 22-12-85, po 18.
S-13538
SAMOCHÓD
małolitrażo
wy tanio sprzedam. Puch,
tel. 73-27-40, po 16.

DOM
Jednorodzinny, za
budowania
gospodarcze,
ogród,
1 ha ziemi, usytu
S-13559
owany 50 m od Wisły, 2
„WARSZAWĘ” do remon km od morza, 100 m do
komunikacji
tu, nowy typ, kupię. Tel. przystanku
nadaje się dla
41-74-46.
G-15948 miejskiej,
ogrodnika lub hodowcy —
„SYRENĘ” 102, w dobrym sorzedam. Zgłoszenia: 83stanie, sprzedam. Oglądać -012 Gdańsk - Swibno nr
G-16556
W godz. 15—18.
P-205 1, Klejna.

MIESZ K A NIK spółdzielcze,
64 m kw., komfort, nowe
budownictwo w Gnieźnie,
zamienię na podobne lub
dwa mniejsze w Tró.jmieś
cie. Oferty: „13556” OUPT
81-301 Gdynia 1. ___
ZAMIENIĘ 2 pokoje z ku
chnią, centrum Gdyni, ńa
pokój z kuchnią tylko cen
trum
Gdyni.
Oferty:
„13553” OUPT 81-301 Gdy
nia 1.

9 drobnych usług ślusarskich.
przyjmę.
MIESZKANIE
2
pokoje, CUKIERNIKA
wszelkie
wygody,
cen Słupsk, Wojska Polskiego
trum Wrzeszcza, zamienię 54, tel. 44-67, po 20.
_ _____________ S-13539
na i-pokojowe — Gdańsk
lub Wrzeszcz. Oliwa.
O- POMOC domowa do dwój
ferty „17141” Biuro Ogło ga dzieci (4, 5 lat) na sta
szeń, 80-958 Gdańsk.
le potrzebna.
Oliwa, Mi
chałowskiego 38.
tel. 52-04-00.
G-16949

MNaaawfl

GOSPOSIA
samodzielna
może być dochodząca, po MATEMATYKA '"^"korepe
trzebna. Warunki do omó
wienia. Sopot, Curie-Skło- tycje. Tel__ 41-34-72.___
dowskiej 4a, I p.
CHEMIA, udzielam kore
G-17294 petycji. Tel. 21-47-16.
_____ ________________ S-12035
PRACOWNIKA
do prac ZAPISY uzupełniające na
artystycznych
- metalo kurs przygotowawczy do
plastyka, zatrudnię. Pra szkół średnich ■ przyjmuje
cownia pamiątek. Gd. - WZS „Oświata”. Wrzeszcz,
Wrzeszcz, al. Zwycięstwa Waryńskiego 4, tel. 41-21-82.
33.
G-17165
K-3063

K-2139

FERMĘ kurzą kupię, lub
przystąpię do spółki. Ofer
ty: „13560”, OTJPT 81-301
Gdynia l.
CZYSZCZENIE pierza, Pra
cownia Kołder,, Sopot, 20
Października 727, tel. 51-39-08.
G-14442
POGOTOWIE
51-58-48.

telewizyjne,
G-16857

m ummmi)
DR Z. KRAJEWSKI skó
ne weneryczne Wrzeszc
Grunwaldzka 24
ielefc
41-06 47
G-164

MĘŻCZYZNĘ do
gospo
darstwa
rolnego,
zaraz
przyjmę.
Józef
Kamóń,
Gołębiewo Wielkie,
pow.
gdański.
G-17082
OPIEKUNKA

do 2,»-let
niej dziewczynki. 1 docho
dząca
potrzebna
Gd. Wrzeszcz,
Grunwaldzka
116 b/1.
G-17105

Polskie Linie Oceaniczne PP w Gdyni zawiadamiają
zainteresowanych pracowników, że w dniach od 8 do
22. III. 1974 r. w gmachu PLO w Gdyni, przy ul. 10
Lutego 24. na T i IV piętrze jest. wywieszony projekt
listy zasiedleń pracowników w mieszkaniach z budow
nictwa dla zakładów pracy na 1974 r.
K-2175

