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ludzi pracy Wybrzeża
w narodowym czynie 30-iecia

Cena 50 gr
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Przed odlotem do Warszawy

portyjno-rzqdowej delegacji CSRS
w Stoczni im. Komuny Paryskie}
W obiedzie, w którym wzię
ii udział ze strony polskiej:
przewodniczący Rady
Pań
stwa Henryk Jabłoński, pre
zes Rady Ministrów Piotr Ja
roszewicz, członkowie Biura
Politycznego i Sekretariatu
KC PZPR, Rady Państwa i Ra
dy Ministrów, prezesi sojuszni
czych stronnictw politycznych
i przewodniczący OK FJN,
uczestniczyła delegacja par
tyjno-rządowa CSRS.
W czasie obiadu przemó
wienia wygłosili premierzy —
Lubomir Sztrougal i Piotr
Jaroszewicz.

Wczoraj rano delega
cja
partyjno-rządowa
Czechosłowackiej
Re
publiki Socjalistycznej
z sekretarzem general
nym KPCz GUSTAVEM HUSAKIEM i to
warzyszącymi osobisto
ściami polskimi prze
bywała w Stoczni im.
Komuny Paryskiej w
Gdyni.
Stoczniowcy
zgotowali
gościom owacyjne przyję
cie. Przy hali prefabrykacji kadłubów delegację
powita! I sekretarz Komi
tetu Zakładowego PZPR
•ian Bartkiewicz i dyrek
tor naczelny stoczni Ro
man Bogacz. Najmłodsze
pracownice stoczni wrę
czyły gościom wiązanki
kwiatów. Licznie zgroma dzeni pracownicy wznosi
li przyjacielskie okrzyki
na cześć przywódców par
tii i rządów obu krajów.
Goście zwiedzili nabrze
ża i pochylnie, interesując
się szczególnie zagadnie
niami postępu technologicz
nego i metodami budowy
nowoczesnych statków.
Na pirsie południowym
z zainteresowaniem oglą
dano kadłub drobnicowca

Delegacja czechosłowacka i towarzyszące jej osobistości na pirsie południowym w Stoczni im. Komuny Paryskiej w
Gdyni. W głębi kadłub 105-tysięcznika „Marszałek Budionny”.

kwiaty i wymienić uściski
dłoni.
Pod koniec wizyty przy
wódcy partii odbyli krót
kie rozmowy ze stoczniow
cami. Edward Gierek po
wiedział m. in.:
— Życzę wam duto po
wodzenia, żeby wszystko
tak wam szło jak do tej
pory, żeby było jeszcze
lepiej.
Stoczniowcy gromkimi o-

miasta, wymieniając słowa
pożegnania. Młodzież wrę
czyła przywódcom niezli
czone wiązanki kwiatów.
Delegację partyjno-rządo
wą Czechosłowackiej Re
publiki Socjalistycznej z
sekretarzem
generalnym
KC KPCz Gustavem Husakiem oraz osobistości
polskie z I sekretarzem KC
PZPR Edwardem Gierklenr, serdecznie pożegnali

Na kilka minut przed
odlotem Gustav Husak i
Edward Gierek podeszli do
grupy dziennikarzy i pro
sili o przekazanie społe
czeństwu Wybrzeża gorą
cych słów podziękowania

za serdeczne przyjęcie na
ziemi gdańskiej.
O godz. 10.45 polski sa
molot „Ił-18” z delegacją
czechosłowacką i polskimi
osobistościami wystartował
do Warszawy.
HEZ

Rozmowy w URM
We środę w godzinach po
południowych sekretarz ge
neralny KC KPCz Gustav Hu
sak spotkał się w Wilanowie
z I sekretarzem KC PZPR Ed
wardem Gierkiem.
Spotkanie upłynęło w bar
dzo serdecznej atmosferze.
W siedzibie Urzędu Rady
Ministrów odbyły się tego
dnia rozmowy członka Pre
zydium KC KPCz, przewodni
czącego rządu CSRS Lubomi
ra Sztrougało z członkiem

Biura Politycznego KC PZPR,
prezesem Rady Ministrów
Piotrem Jaroszewiczem.
Przedmiotem rozmów były
aktualne i perspektywiczne
problemy polsko-czechosłowac
kiej współpracy gospodarczej,
naukowo-technicznej i w in
nych dziedzinach.
Wieczorem sekretarz gene
ralny KC KPCz Gustav Husak
wydał w Jabłonnie obiad na
cześć I sekretarza KC PZPR
Edwarda Gierka.

nass

Obrady w Trypolisie
We środę w Trypolisie
rozpoczęła obrady konfe
rencja ministrów d/s ropy
naftowej z krajów arab
skich. Obrady poświęcone
będą przede wszystkim
możliwości zdjęcia em

Gustav Husak i Edward Gierek żegnają się na lotnisku z przedstawicielami społeczeń
stwa Trójmiasta.

„Marian Buczek” który
znajduje się w fazie wypo
sażania. Przy suchym do
ku zwrócono uwagę na zna
komite tempo prac przy
budowie drugiego samocho
dowca na eksport. Delega
cja dłużej zatrzymała się
przy potężnym kadłubie
naszego pierwszego 105-tysięcznika „Marszałek Budłonny”. Goście czechosło
waccy z nieukrywanym
podziwem mówili o wiel
kim rozwoju naszego prze
mysłu okrętowego, który
dokonuje
gigantycznego
skoku ilościowego i jako
ściowego.
Na
pochylni
bocznej
podziwiano budowany dla
armatora bułgarskiego traw
ler-przetwórnię „Alfeus”,
który właśnie przygotowa
no do wodowania.
Dyrektor Roman Bogacz
zapoznał delegację z pro
gramem modernizacji za
kładu, zwłaszcza ze spra
wami szybkiej budowy dru
giego suchego doku oraz
aktualnymi
problemami
produkcyjnymi
przedsię
biorstwa i bytowymi zało
gi. W bieżącym roku gdyń
scy stoczniowcy zbudują 21
statków o nośności 430
tys. ton. Pomyślnie reali
zowany jest program po
prawy warunków pracy i
wyooczynku załogi.
Wizycie towarzyszyła at
mosfera wielkiej życzliwo
ści i braterskiej przyjaźni.
Stoczniowcy odrywali się
od pracy, aby gestami rąk
pozdrowić przyjaciół znad
Wełtawy. Co chwilę do, osobistośch czechosłowackich
i polskich podbiegali ro
botnicy, by przekazać im

klaskami przyjęli słowa I
sekretarza KC PZPR.
Po nadzwyczaj serdecz
nym pożegnaniu ze stocz
niowcami, członkowie dele
gacji i towarzyszące jej
osobistości udali się na
lotnisko.
Gustav Husak, Edward
Gierek, Lubomir Sztrougal
i Piotr Jaroszewicz pod
chodzili do gęstego szpale
ru młodzieży i przedstawi
cieli świata pracy Trój

na lotnisku: I sekretarz
KW PZPR Tadeusz Bejm
i wojewoda gdański Hen
ryk Sliwowski. Obecni by
li IX sekretarz KW PZPR
Tadeusz Fiszbach, I zastęp
ca wojewody Jan Mariań
ski, przewodniczący WK
FJN Edmund Cieślak, za
stępca dowódcy Marynar
ki Wojennej kontradmirał
Henryk Pietraszkiewicz oraz
przedstawiciele władz gdyń
skich.

bargo na dostawy arab
skiej ropy naftowej do
Stanów Zjednoczonych i
Holandii. Jak wiadomo,
embargo to zostało nało
żone pod koniec paździer
nika ub. roku.
(PAP)

Nowy rząd w Wenezueli
Po objęciu we wtorek
przez
Carlosa Andersa
Pereza urzędu prezydenta
Wenezueli, ogłoszono skład
nowego rządu. Ministrem
spraw zagranicznych zo
stał Efrain Aristigueta, mi
nistrem obrony gen. Homero Torres, spraw wew
nętrznych Luis Pinuera
Ordaz, a tekę ministra go
spodarki objął Carmelo
Laurila.
W przemówieniu wygło
szonym w czasie składania

przysięgi
konstytucyjnej
prezydent Perez zapowie
dział, że jego rząd prowa
dzić będzie politykę mają
cą na celu zmniejszenie
eksportu ropy naftowej i
zwiększenie wywozu pro
duktów
przemysłowych.
Prezydent oświadczył, że
Wenezuela dążyć będzie do
polepszenia stosunków mię
dzy krajami Ameryki Ła
cińskiej.
Wkrótce po zaprzysięże
niu prezydenta Pereza w
pobliżu Caracas eksplodo
wały bomby, które uszko
dziły dwa rurociągi gazo
we. Przypuszcza się, że sa
botażu dokonali partyzan
ci. Władze wenezuelskie obawiają się wznowienia
działalności
ugrupowań
partyzanckich, które przer
wały swe akcje w roku
1969, po zaakceptowaniu
„zawieszenia broni” zapro
ponowanego przez byłego
prezydenta Rafaela Caiderę.
(PAP)

Transmisja w PR i TV
ze spotkania
z delegacją CSRS

Gustav HUSat żegna prezydenta Gdyni Alek»o#u natrę.

fot. W. Nieźywiń&itt

14 marca br. o godzi
nie 15.55 Polskie Radio i
Telewizja nadadzą w pro
gramach pierwszych bezpośrednią transmisję ze
spotkania delegacji partyjno-rządowej Czechosło
wackiej Republiki Socja
listycznej
z
ludnośaią
Warszawy.
Transmfejc telewizyjna
nadana będzie w kololorz«.
(PAP)

9 Pracownicy Wytwórni
Łożysk Ślizgowych „Delta-Bimet” w Gdańsku-Oliwie wyprodukują dodatko
we ilości łożysk, panewek
1 taśmy dwumetalowej o
łącznej wartości 4 min zł.
9 Załoga Zakładów Na
prawczych Taboru Kolejo
wego w Gdańsku zrealizu
je czyn produkcyjny warto
ści 1 254 tys. zł. Ponadto
pracownicy ZNTK wykona
ją w czynie społecznym
prace na rzecz miasta o
wartości 545 tys. zł. Poprą
wa organizacji pracy i po
stęp techniczny przyniesie
oszczędności na sumę 660
tys. zł, a usprawnienie go
spodarki materiałowej da
efekty wartości 135 tys. zł.
Ogólna wartość czynu za
łogi ZNTK osiągnie ok
2 600 tys. zł.
9 Pracownicy Okręgo
wej Spółdzielni Mleczar
skiej w Gdańsku zobowią
zali się skupić nonad plan
milion litrów mleka, wy
produkować dodatkowo 90
ton twarogu. 34 tony śmie
tany i 32 tony masła. Po
nadto załoga OSM w Gdań
sku przekaże do sieci han
dlu detalicznego artykuły
mleczarskie
o wartości
10 665 tys. zł.

Rozmowy radziecko-francuskie
umocniły wzajemną współpracę

Najwyższej ZSRR, Leoni
da Breżniewa, w dniach
12—13 marca 1974 r. prze
bywał w Związku Radziec
Radziecka
kim prezydent Republiki
Francuskiej, Georges Pom
„Baltika"
pidou. W ramach rozwo
radziecko-francuskich
inauguruje ju
konsultacji na najwyższym
szczeblu, odbyły się roz
mowy między Leonidem
Breżniewem i Georgesem
Dzisiaj przy nabrzeżu Pompidou, które przebie
Pomorskim w Gdyni zacu gały w atmosferze przyjaź
muje statek pasażerski ban ni i wzajemnego szacunku.
dery radzieckiej „Baltika”,
Spotkanie odbyło się na
który zainauguruje tegoro
czny sezon żeglugi pasażer czarnomorskim wybrzeżu
skiej pod obcymi bandera Kaukazu, w Picundzie.
Wzięli w nim udział: ze
mi. Przywiezie on 407 tu strony
radzieckiej ■ — czło
rystów z ZSRR i pozosta nek Biura Politycznego KC
nie w porcie gdyńskim do KPZR minister spraw za
18 bm. Powtórnie „Balti granicznych ZSRR Andriej
ka" zawinie do Gdyni 3 i Gromyko, ambasador ZSRR
10 kwietnia br. W 1974 ro we Francji Stiepan Czerku Morska Agencja w Gdy wonienko, doradcy sekre
ni obsłuży ponad 30 stat tarza
generalnego
KC
ków turystycznych obcych KPZR Andriej Aleksan
bander.
drów 1 Anatolij Błatow,
M. L.
dyrektor generalny TASS
rana?--'

żeglugę pasażerską

Delegacja polska
na Targach Lipskich

Pogoda
Jak na* poinformował dy
żurny synoptyk dziś na Wyb
rzeżu
będzie
zachmurzenie
duże. Temperatura nocą —1
w dąsu dnia +9 stopni. Wia
try słabe, zmienne.

# Załogi przedsiębiorstw
Gdańskiego Zjednoczenia
Technicznej Obsługi Rolnic
twa podjęły zobowiązania
produkcyjne wartości 19
min zł.
9 Pracownicy Polskich
Linii Oceanicznych zobo
wiązali się uzyskać poza
planem wpływy w wyso
kości 350 min zł.
(zh)
9 Dotychczas 17 załóg
rybackich floty „Dalmoru”
podjęło dla uczczenia 30lecia PRL zobowiązania o
łącznej wartości 3.5 min zŁ
Rybacy z trawlerów-przetwómi zadeklarowali się
przepracować
dodatkowo
12 tys. roboczogodzin przy
samoremontach i konserwa
cji jednostek o wartości
2 300 tys. zł, a rybacy z
burtowców — 1 000 roboczo
godzin o łącznej wartości
776 tys. zł. Czyny produk
cyjne o wartości ponad 445
tys. zł podjęli także pra
cownicy siedmiu wydziałów
lądowych.
(ml)
9 Licząca 150 osób za
łoga Wydziału Montażu Ma
szyn 1 Urządzeń W-l Stocz
nl Północnej dla uczczenia
30 rocznicy PRL zadeklaro
O Dokończenie na str. 2

Georges Pompidou zakończył wizytę w ZSRR

Dziś w Sali Kongresowej
PKiN odbędzie się spotkanie
delegacji partyjno-rządowej
CSRS ze społeczeństwem sto
licy. I sekretarz KC PZPR Ed
ward Gierek i sekretarz gene
rainy KC KPCz Gustav Husak
Na zaproszenie sekreta
wygłoszą przemówienia
rza generalnego KC KPZR
czasie tego spotkania.
członka Prezydium Rady
(PAP)

W środę rano na teren
Targów Lipskich przybyła
delegacja polska z wicepre
zesem Rady Ministrów,
ministrem górnictwa i energ etyki — Janem Mi
tręgą. Gościom towarzy
szył przewodniczący Komi
tetu Współpracy Gospo
darczej NRD — PRL Kurt
Fichtner. Delegacja zapoz
nała się z ekspozycją tar
gową gospodarzy oraz nie
których wystawców zagra
nicznych. W centralnym
polskim stoisku w hali nr
17, gdzie prezentujemy
nasz dorobek z zakresu urządzeń
elektronicznych
różnych branż, uwidocz
niona jest szczególnie ko

9 Pracownicy tartaku w
Ryjewie o 100 tys. zł prze
kroczą plan sprzedaży ryn
kowej i o 50 m
sześć,
zwiększą dostawy tarcicy
dla rolników.
6 Załoga kombinatu Ma
linowo wyprodukuje do
datkowo 40 ton pomido
rów, 40 ton ogórków oraz
wprowadzi na obszarze 1,5
ha uprawy warzyw pod
folią.
9 Pracownicy Zakładu
Remontowego Energetyki w
Gdańsku zobowiązali się
wykonać ponadplanowe za
dania produkcyjne wartości
2.4 min zł.
# Załoga Rejonowego
Przedsiębiorstwa Przetwór
stwa Przemysłu Paszowego
„Bacutii” zobowiązała się
wyprodukować dodatkowo
6 ton mieszanek paszo
wych, 50 ton mączek zwie
rzęcych i 50 ton tłuszczów
technicznych. Łączna war
tość czynu wyniesie ponad
milion zł.
# Pracownicy Okręgo
wej Dyrekcji
Inwestycji
Miejskich w czynie 30-lecia
wykonają
dokumentację
techniczno-kosztorysowa sie
ci ciepłowniczej dla „Novotelu”. który powstanie
we Wrzeszczu.

operacja i specjalizacja
krajów RWPG, w tym
przodująca rola naszego
kraju w wielu dziedzi
nach.
(PAP)

Leonid Zamiatin i czło
nek kolegium Minister
stwa Spraw Zagranicznych
ZSRR Jurij Dubinin; ze
strony francuskiej — mi
nister spraw zagranicz
nych Michel Jobert, sekre
tarz generalny kancelarii
prezydenta republiki Edo
uard Balladur, doradca
sekretarza generalnego mi
nisterstwa spraw zagra
nicznych Geoffroy de Courcelles, ambasador Fran
cji w ZSRR Jacques Vimont, dyrektor departa
mentu prasy MSZ Francji
Raoul Delay oraz radcy
kancelarii prezydenta Ga
briel Robin i Xavier Marchetti.
Leonid Breżniew i Ge
orges Pompidou wyrazili
zadowolenie ze stanu sto
sunków radziecko-francu
skich i opowiedzieli się za
dalszym rozwojem i po
głębianiem współpracy obu
krajów w różnych dziedzi
nach.
Podczas rozmów dokona
no wymiany poglądów na
szeroki krąg problemów
międzynarodowych. Sekre
tarz generalny KC KPZR
i prezydent Francji po
twierdzili, iż Związek Ra
dziecki i Francja są wier
ne ustaleniom zawartym
w podstawowych doku
mentach — zasadach współ
pracy między ZSRR i Frań
cią oraz protokole o po
litycznych konsultacjach.
Spotkanie stało się no
wym świadectwem trwało
ści tradycyjnej przyjaźni
radziecko-francuskiej, od

powiadającej
podstawo
wym interesom narodów
obu krajów i sprawie utrwalenia bezpieczeństwa
europejskiego i międzyna
rodowego.
•

•

•

Prezydent Francji, Ge
orges Pompidou przybył
wczoraj wieczorem do Pa
ryża.
(PAP)

W Monachium powstało
Towarzystwo

Niemiecko-Polskie
W Monachium odbyło
się posiedzenie, na któ
rym powołano do życia
.Toioarzystwo Niemiec
ko-Polskie Jego prze
wodniczącym
został
ksiądz Reinhar von hoewenich. W skład zarzą
du weszli m. in. depu
towany do Bundestagu
z ramienia SPD — Man
fred Marschall, znani
slawiści
i
działacze
związkowi.
(PAP)

Konferencja

w Brukseli
W Brukseli rozpoczęło
się posiedzenie komitetu
koordynacyjnego zachod
nich importerów ropy naf
towej.
Komitet ten powołano w
lutym br. na konferencji
w Waszyngtonie. W jego
skład wchodzą przedsta
wiciele 8 państw wspólne
go rynku, USA, Japonii,
Norwegii i Kanady. Fran
cja odmówią udziału w
pracach komitetu.
Tematem obrad będą ak
tualne problemy energe
tyczne.
(PAP)

Aba Eban
w Nowym Jorku
Po 29 latach na Filipinach odnaleziono uczestnika II
wojny światowej. Jest nim 52-letni Japończyk Hiroo
Onoda, porucznik armii cesarskiej. 10 bm. Onoda „pod
dał się** wojskowym władzom filipińskim.
Na zdjęciu: H. Onoda wśród oficerów filipińskich.
CAF — UPI — Telefoto

Pojawienie się amerykańskiego lotni
skowca „Kitty Hawk" na Oceanie In
dyjskim wywołało w krajach leżących
wokół tego morza duże poruszenie.
Jest to bowiem największa z dotychcrosowych jednostek US-Navy, jaka
rozpoczęła służbę w tym rejonie, co
może być zrozumiale jako początek
„zwiększonego zaangażowania" militar
nego Stanów Zjednoczonych w tej stre
be. Wpłynięcie tego olbrzyma, na któ
rego pokładzie znajduje się ponad
pięć tysięcy ludzi i około 80 samolo
tów bojowych, wraz z towarzyszącymi
mu innymi jednostkami, ma bezpośre
dni związek z powstającą na wyspie
Diego Garcia bazą marynarki amery
kańskiej.
Kiedy przed kilkoma tygodniami ogło
szono decyzję rządu brytyjskiego o ze
zwoleniu na zainstalowanie się tam
Amerykanów, spotkała się ona z potę
pieniem ze strony kilku krajów azja
tyckich, a przede wszystkim Indii, w są
siedztwie których leży wyspa.
Rząd indyjski już od dłuższego eto

su śledzi z zaniepokojeniem poczyna
nia floty amerykańskiej w tym rejonie,
próbującej na stałe zainstalować się
na Oceanie Indyjskim. Premier - Indira
Ghandi, wielokrotnie podkreślała, iż
stwarza to niebezpieczeństwo dla po-

„Kitty Hawk"
i baza US-Navy
u Oceanie Indyjskim
koju w tym rejonie świata i jest sprze
czne z tendencjami odprężeniowymi w
świecie, bowiem obecność okrętów wo
jennych USA w tym rejonie może roz
pętać w krajach tej strefy niczym nie
uzasadnioną spiralę zbrojeń.
Ze swej strony Amerykanie, mający

Izraelski minister spraw
zagranicznych Aba Eban
po krótkiej wizycie w W.
Brytanii przybył do No
wego Jorku. Dzisiaj spot
ka się on z amerykań
skim
sekretarzem
sta
nu, Henry Kissingerem,
aby omówić aktualne prob
lemy Bliskiego Wschodu.

oparcie w krajach członkowskich
tu ANZUS, pragną zdobyć kontrolę
tym akwenem. Położona mniej w
w jego środku wysepka jest dosk
łym punktem strategicznym, zaś wz
nienie znajdującej się tutaj floty
kraju nowymi jednostkami stanowi
domy znak tych tendencji w ke
wojskowych USA.
I nic w tym dziwnego, iż tend«
te'Właśnie ze strony Indii napot-,
największy sprzeciw. Prowadząc
sekwentnie od wielu lat politykę p
jowego współistnienia i próbując
leźć własną drogę rozwoju, kraj
nie chce pogodzić się z obecność
jego najbliższym sąsiedztwie okr
i bazy morskiej Stanów Zjednoczor
Tak spektakularna demonstracja
skowa ich floty w pobliżu Indii i
wywołać wzrost napięcia, a tym sa
utrudnić rozwiązanie wielu nobrr
łych problemów Półwyspu Indyjsl
i sąsiadujących z nim rejonów.
(łnterpres
Z. KAMIŃS
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Polska delegacja rządowa
W związku *e straj
kiem pracowników ko
munikacji miejskiej w
San Francisco mie
szkańcy miasta udali
się 12 bm. do pracy sa
mochodami, powodując
korki na ulicach.
CAF — AP — Telefoto

uda się do DRW
W drugiej połowie marca
br. uda się do Demokra
tycznej Republiki Wietna
mu
delegacja . rządowa
Polskiej
Rzeczypospolitej
Ludowej * członkiem Biu
ra Politycznego KC PZPR

Uczniowie szkół

wiceprezesem Rady Mini
strów Józefem Tejchmą
na czele.
Delegacja, w skład któ
rej wejdą wiceministrowie:
spraw zagranicznych Jan
Czapla, górnictwa i ener
getyki Mieczysław Glanowski, nauki, szkolnic
twa wyższego i techniki
Mieczysław Kazimierczuk,
handlu zagranicznego Sta
nisław Długosz oraz bu
downictwa
i przemysłu
materiałów
budowlanych
Stanisław Pluciński weź
mie udział w IV sesji polbędzie sko-wietnamskiej komisji
współpracy gospodarczej i
(sta)
naukowo-technicznej.

budownictwa okrętowego
na Zamku Warszawskim

Przed paroma dniami w dopóki potrzebna
Bibliotece
Stanisławow ich pomoc.
skiej na Zamku Warszaw,
skim przedstawicielom Zes
połów Szkół Zawodowych
Budownictwa Okrętowego
przy Stoczni Gdańskiej im.
45
Lenina wręczony został pa
miątkowy medal i dyplom
honorowy. Aktu tego doko
nał prof. Stanisław Lo
rentz w imieniu Obywatel
skiego Komitetu Odbudo
wy Zamku.
Uczniowie ZSZBO na
rzecz Zamku przepracowa
Pod hasłem „Spółdziel
li ponad 3 tysiące godzin
oraz zebrali przeszło 4 ty czość studencka rozwija za
siące zł. Do stolicy przy wodowo, wychowuje I li
jeżdża co roku 50-osobowa czy” odbyła się wczoraj
grupa młodzieży, dzieląc narada środowiska akade
czas pobytu na pracę j mickiego. Około 200 studen
zwiedzanie Warszawy. Mlo tów rozmawiało o proble
dzi stoczniowcy dopóty bę. mach pracy, rozwoju stu
dą pracować na Zamku, denckiej myśli technicznej

HANOI. — Na lotnisku
Hanoi przekazano przedstawi
cielom USA szczątki amery
kaliskich jeńców wojennych,
którzy zmarli w niewoli w
DRW.
Na lotnisku obecni byli przed
stawiciele
delegacji
DRW,
USA, TRRRWP i administra
cji sajgońskiej z czterostron
nej wspólnej komisji wojsko
wej.
Przekazanie szczątków* od by
ło się zgodnie z porozumie
niem
osiągniętym
między
DRW i USA.
KAIR. — Jak donoszą z Da
maszku
syryjski
rzecznik
wojskowy
-zakomunikował
tam, że we środę doszło znów
do pojedynku artyleryjskiego
na froncie golańskim, tym ra
zem w jego sektorach północ
nym i środkowym. Wymiana
strzałów trwała ok. 3,5 go
dziny.
PRAGA. — We środę podpi
sano w Pradze porozumienie
między rządami ZSRR i CSRS
o współpracy i kooperacji
zakresie produkcji
urządzeń
dla elektrowni atomowych.
SZTOKHOLM. — w Sztok
holmie podano oficjalnie do
wiadomości, te w pierwszej
połowie kwietnia, na zaprosze
nie rządu szwedzkiego przy
będzie do Sztokholmu z ofi
cjalną 5-dniową wizytą pre
mier Demokratycznej Republł
ki
Wietnamu,
Pham
Vam
Dong.
LONDYN. —- Agencja Reu
tera podała, ie królowa Elż
bieta II opuściła we
środę
Londyn udając się x wizytą
państwową do Indonezji.
KAIR. — Jak podała agen
cja Reutera, kanclerz Austrii
Bruno Kreisky, który prze
wodniczy delegacji Międzyna
rodówki Socjalistycznej, opu
ścił w? środę wraz x towa
rzyszącymi mu osobami Da
maszek, dokąd przybył z Kai
ru, i udał się na Cypr. Wizy
ta w Syrii trwała dwa dni.
LONDYN. — Nad wschod
nim wybrzeżem Australii od
trzech dni szaleje cyklon. To
warzysza mu huraganowe wia
try i ulewne deszcze. Liczne
rzeki wystąpiły z brzegów za
taplając osiedla. Są ofiary w
ludziach.
Jedenaście
miast
na pograniczu stanów Nowa
Południowa Walia i Queen
sland odciętych jest od świa
ta.

; '1 ‘ narada aktywu
spółdzielczości studenckiej

Przed utworzeniem nowego
rzqdu we Włoszech
Mariano Rumor, premier
poprzedniego rządu wło
skiego, który 1 marca po
dał się do dymisji, a zara
zem desygnowany premier
przyszłego gabinetu, kon
tynuował 13 bm. rozmowy
z przywódcami partii po
litycznych, mających wejść
w skład nowej koalicji, w
celu ustalenia składu ra
dy ministrów. Zarysy pro
gramu przyszłego rządu
zostały już uzgodnione mię
dzy chrześcijańskimi de
mokratami, socjalistami 1
socjaldemokratami, którzy
wejdą w jego skład, oraz
republikanami, którzy udzie
lą gabinetowi
poparcia
parlamentarnego.
Założenia
programowe
przyszłego gabinetu nie są
jeszcze oficjalnie znane.
Wiadomo jednak, że zmie
rzają one przede wszyst
kim do przeciwstawienia
się ciężkiemu kryzysowi
gospodarczo - społecznemu
przeżywanemu przez Wło
chy w znacznie ostrzej
szej formie, niż w pozo
stałych krajach
Europy
zachodniej. Włoska Partia
Komunistyczna w opubli
kowanym 13 bm. komuni
kacie swego kierownictwa
zapowiedziała, iż zajmie
wobec przyszłego gabinetu
stanowisko
nieprzejedna
nej opozycji, sądząc, że
OBRONA ROZPRAWY
DOKTORSKIEJ
Dziekan i Rada Wydzia
łu Humanistycznego Uni
wersytetu
Gdańskiego
podają
do
publicznej
wiadomości, że w dniu
28 marca 1974 r. o godz.
12.00 w sali 26 w gmachu
Wydziału
Humanistycz
nego w Gd - Oliwie, ul.
Wita Stwosza 55, odbę
dzie slą publiczna obro
na
pracy
doktorskiej
mgr Danuty BARKOWSKIKJ.
Temat pracy: Ruch lu
dowy na Pomorzu Gdań
skim w latach 1326—1939.
Promotor: prof, dr hab
Roman Wapiński.
Recenzenci: doc. dr hab.
Józef
Ryszard Szaflik,
doe. dr hab. Stanisław
Mikos.
Z pracą doktorską mo
żna sie zapoznać w czy
telni Wydziału Humanis
tycznego w Gd. - Oliwie,
uL Wita Stwosza 58.
Dziekan
I Rada Wydziału

nie daje on żadnych gwa
rancji przezwyciężenia gnę
biącego kraj kryzysu. Jak
wiadomo komuniści reali
zowali wobec poprzednie
go rządu politykę „kon
struktywnej opozycji” po
legającą na aprobacie nie
których jego założeń w za
kresie reform społecznych,
przy zwalczaniu wielu po
czynań w odniesieniu do
polityki społecznej, gospo
darczej i zagranicznej.
(PAP)

i perspektywach Studen
ckiej Spółdzielni Pracy
„Techno — Service”. W
wielu wystąpieniach suge
rowano potrzebę dołożenia
wszelkich starań do popra
wy warunków pracy i za
rządzania SSP „Techno —
Service".
W naradzie uczestniczyli:
wiceprezydent ®. Gdańska
Kazimierz Rynkowski, pre
zes WZSP Józef Kurpisz,
wicedyrektor
Wydziału
Handlu, Przemysłu i Usług
Urzędu
Wojewódzkiego
Teresa Peter oraz rektorzy
gdańskich uczelni. Korzys
tając z ich obecności stu
denci postulowali większe
eksploatowanie studenckie
go potencjału naukowego
w pracach na rzecz środo
wiska. Wystąpienia prowa
dzącego naradę przewodni
czącego ZW SZSP w Gdań
sku Henryka Mlśktewicza
i sekretarza ZW SZSP An
drzeja Gruszczyka pozwoli
ły zapoznać się z możliwoś
ciami studenckiej sp-ni
pracy. Ze względu na duże
wartości przerobowe i bo
gaty wachlarz usług, SSP

„Techno — Service” aktyw
nie uczestniczy w rozwoju
gospodarki woj. gdańskie
go. Nić wiążąca wszystkie
punkty SSP obejmuje tere
ny od Łeby, przez Koście
rzynę, Kwidzyn i Elbląg,
aż do Tolkmicka.
Wobec poważnych nadal
potrzeb naszego regionu —
podkreślali dyskutanci —
właśnie studenci mogą i
powinni być włączeni do
normalnych prac dla środo
wiska gdańskiego. Należy
jednak jak najszybciej opracować odpowiedni sys
tem wykorzystania studen
ckiego zapału i umiejętnoś
«.
JAK

Kolejny kontrakt eksportowy

naszego przemysłu okrętowego
Przedstawiciele polskiego
przemysłu okrętowego pod
pisali 12 marca br. kolej
ny kontrakt eksportowy z
norweskim
armatorem
„LEIF HOEGH” z Oslo na
2 statki do przewozu ro
popochodnych gazów skroip
lonych typu LPG o pojem
ności zbiorników 75 tyj.
m*.
Kontrakt, przewiduje ich
dostawę w roku 1978.
Statki, które zbuduje
Stocznia im. Komuny Pa
ryskiej w Gdyni posiadają
następującą charakterysty
kę: długość — 217 m. sze
rokość — 32,2 m, wysokość
— 22,5 zanurzenie — 12,7
m, pojemność zbiorników
— 75 tys. m*. nośność — 49
tys. t. silnik — H. Cegiel
ski — 8 RND 90 o mocy
23 tys. KM, szybkość 17,3
węzła.
Skroplone gazy
przewożone będą w tempe
raturze ok. — 60 st. C.

Przyczyny pożaru
w Sao Paulo
Tragicaray pożar, jaJti wy
buchł 1 lutego br. w wieżow
cu w Sao Paulo, powodując
śmierć 179 oeób. został spowo
dowany
defektem
instalacji
elektrycznej, Do takiego wnio
sku doszła komisja śledcza,
która ogłosiła M bm. wyniki
swych badań w tej sprawie.
Pożar saczał sie na 12 piętrse w wyniku defektu w
przewodach oświetlenia i kli
matyzacji. Początkowo liczbę
ofiar pożaru szacowano na 185
osób, ostatecznie jednak ustaiono ie wynosi ona 179.
<PAPł

Rośnie udział
ludzi pracy Wybrzeża
(Dokończenie ze etr. ł)
wała przeznaczyć na czyny
społeczne łącznie 4 590 roboczogodzin.
Zgodnie z przyrzeczeniem
każdy z pracowników wydziału będzie pracował w
czynie społecznym po 30
godzin przy urządzeniu obiektu socjalno-produkcyj
nego.
Prócz tego brygady Ka
zimierza Sobeckiego, Ludwt
ka Tokarzewskiego, Stani
sława Jarmolenko, Bolesła
wa Karlińskiego, Edwarda
Kowalczyka i Romana Ci
szewskiego podjęły dodatko
we zobowiązania w celu
przyśpieszenia wykonania
zadań na budowanych jed
nostkach i wcześniejszego
udostępnienia frontu ro
bót innym wydziałom.
(em)
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Trumna dla
dwudziestu tysięcy
ludzi ?
Po wielu pracach przy
gotowawczych i próbnych
wierceniach budowa tunelu
komunikacyjnego pod ka
nałem La Manche miała się
ostatecznie rozpocząć w
1975 roku pełną parą. Tym
czasem jednak brytyjski
związek zawodowy tran
sportowców wysunął nowe
zastrzeżenia przeciwko bu
dowie, mimo iż po wielo
letnich pertraktacjach wy
dawało się. że wszystkie
„za” i „przeciw” zostały
rozpatrzone i uzgodnione
Związek stwierdza obecnie,
że sumę ponad 1,5 miliar
da funtów, którą ma po
chłonąć budowa tunelu,
należałoby w obecnej sy
tuacji przeznaczyć na po
prawę warunków socjal
nych społeczeństwa brytyj
skiego, zwłaszcza, że wszyst
ko wskazuje na to — zda
niem przywódców związ
kowych — że kryzys ten
pogłębia się.
Do protestów tych do
łączyli się także fachowcy
dziedziny transportu, któ
rzy wysunęli obawy, że w
przypadku pożaru samocho
du w czasie przejazdu pod
La Manche „tunel może
stać się 50-kilometrową tru
mna dla 20 000 ludzi”. Kon
struktorzy tunelu będą mu
sieli przedstawić szerokiej
opinii publicznej plany in
stalacji wentylacyjnych i
przeciwpożarowych.
jed
nakże nie poradzą sobie z
argumentacja
socjalną”
poruszająca zwłaszcza ros
nące rzesze bezrobotnych
Brytyjczyków”.
(Interpress)

11 tysięcy mil i 166 dni żeglugi

Ponad 11 tys. mil mor
skich w ciągu 166 dni żeg
lugi po akwenach Morza
Bałtyckiego,
Północnego,
Karaibskiego i Oceanu Xtlantyckiego, przebyła na
jachcie s/y „Odkrywca”, w
czasie wyprawy na Kubę
7-osobowa grupa instruk
torów ZHP z Chorągwi
Ziemi Łódzkiej.
Przebywając na Kubie
członkowie załogi zapozna
li tamtejszych działaczy
młodzieżowych * działalno
ścią ZHP w wychowaniu
morskim młodzieży.
Rejs, oprócz sukcesu
sportowego i wartości pro
Należy przypomnieć, te pag and owych — s/y „Od
armator „LEIF HOEGH” krywca”, zawinął do 8 por
należy do największych ar tów. w których dotychczas
matorów norweskich spe polska bandera nie była
cjalizujących się w prze jeszcze nigdy reprezento
wozach gazów »kropio wana — przyniósł duże ko
nych.
ntyści szkoleniowe oraz
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pozwolił na zgromadzenie
doświadczeń przydatnych
przy organizowaniu w przy
szłości innych harcerskich
wypraw oceanicznych.
Z uczestnikami rejsu
spotkał się 13 bm. w War
szawie naczelnik ZHP —
Stanisław
Bohdanowicz.
Udekorował on załogę jach
tu złotymi i srebrnymi Od
znaczeniami im. Janka Kra
sickiego.
(PAP)

9 Produkcję U przedslę
biorstw gdańskiego przemy
słu terenowego w 70 proc.
stanowią artykuły rynko
we. Jak wynika z mełdun?.1.1 przekazanego nam przez
Wojewódzkie Zjednoczenie
Przedsiębiorstw Państwo
wego Przemysłu Terenowe
go, gdańskie zakłady z okazji 30-lecia PRL zobowią
zały się przekazać dodatko
wo na rynek krajowy i za
graniczny towary wartości
8,8 min zł. Znajdzie się

Wystąpienie kanclerza Brandta
Kanclerz
NRF
Willy
Brandt przemawiając na
posiedzeniu frakcji parla
mentarnej SPD stwierdził,
że rozładowywanie napię
cia jest jednym z podsta
wowych celów polityki za
granicznej obecnego rządu
NRF. Zaznaczył on, że spra

PARYŻ. — We środę poda
no tu oficjalni« do wiado
mości, że ambasadorem Frań
cji w Niemieckiej Republice
Demokratycznej
mianowany
został Bernard
Guillier de
Chalvon.
MOSKWA. — Budowę pier
wszego naftociągu rozpoczęto
na pustyni Kyzył-Kum. Bud u

Generał
Kjell Laugerud
prezydentem
Gwatemali
38 głosami przeciwko 2
kongres Gwatemali za
twierdził wybór gen. Kjella Laugeruda na prezyden
ta republiki. W głosowaniu
wzięło udział 40 na 55
członków parlamentu. Trzy
nastu deputowanych opo
zycji opuściło salę na znak
protestu przeciwko sfał
szowaniu wyborów. Gen.
Kjell Laugerud zwyciężył
w wyborach powszechnych,
które odbyły się w Gwate
mali 3 marca. Ma on ob
jąć urząd 1 lipca br.
(PAP)

Strajk głodowy
w więzieniach izraelskich
Już drugą niedzielę trwa
strajk głodowy arabskich
więźniów, przetrzymywa
nych w izraelskich więzie
niach w Nablusie, Aszkelonie i Ber-Szebie. Więź
niowie protestują przeciw
ko okrutnemu traktowaniu
domagają się zezwolenia
na wizyty rodzin i bliskich
Obecnie w głodówce bie
rze udział około 400 osób
wśród których znajdują
się znani działacze spo
łeczni i związkowi z oku
powanych przez Izrael ziem
arabskich(PAP)

podpisu w Imieniu rządu
federalnego.
(PAP)

„Telefon llOn
sensacyjny serial
produkcji NRD
14 bm. polscy telewidzo
wie obejrzą w I programie
pierwszy odcinek serialu
produkcji NRD pt. „Telefon
110". Tytuł filmu pochodzi
od numeru telefonu berliń
skiej policji ludowej. Każ
dy z odcinków serialu sta
nowi samodzielną całość i
ukazuje pracę brygady śled
czej. Scenariusz filmu opar
ty jest częściowo na fak
tach zaczerpniętych z ar
chiwów policyjnych.
(PAP)

Aresztowanie podejrzanych o porwanie
syna amerykańskiego przemysłowca
Takie ogromne kaktusy spotyka się nie tylko w Mek
syku - it m przykład rosną w południowej Afryce, w
krainie Zulu.
CAF — DPI

Agenci Federalnego Biu
ra Śledczego (FBI) areszto
wali 3 następne osoby po
dejrzane o porwanie syna
nowojorskiego przemysłow
ca. Zatrzymani należą do
reakcyjnej emigracji ku
bańskiej. Tak więc, liczba
zamieszanych w sprawę

wy dotyczące jedności eu
ropejskiej i sojuszu atlan
tyckiego to także główne
kierunki polityki zagra
nicznej NRF. Brandt przy
znał, że wspólnota europej
ska przeżywa obecnie okres braku zaufania.
(PAP)
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Porozumienie NRD i NRF
o wymianie przedstawicielstw
Dzisiaj w Bonn będzie
podpisany protokół z ostat
niej rundy rokowań wice
ministra spraw zagranicz
nych NRD, Kurta Niera z
sekretarzem stanu w fe
deralnym urzędzie kancler
skim, Guenterem Gausem,
w sprawie utworzenia sta
łych
przedstawicielstw
NRD w Bonn oraz NRF w
Berlinie.
Jak informowaliśmy, Biu
ro Polityczne KC SED i
Rada Ministrów NRD już
12 bm. zaaprobowały wy
nik rokowań i udzieliły wi
ceministrowi Nierowi peł
nomocnictwo
podpisania
protokołu końcowego.
Rząd NRF powziął po
dobną decyzję 13 bm., upoważniając
sekretarza
stanu Gausa do złożenia

wśród nich galanteria ka
letnicza, a także meble,
przetwory
owocowo-wa
rzywne, wyroby papierni
cze, ze szkła i kryształu.
Ponadto pracownicy gdań
skiej „terenówki” wykonają
w czynie 30-lecia prace
związane z uporządkowa
niem i estetyzacją swoich
zakładów i miast. Wartość
tych prac szacuje się na
2,6 min zł.
ał

porwania 8-letniego Johna
Calzadilla wzrosła do 8.
Chłopiec został porwany w
ub. środę i w 31 godzin
później zwolniony po zapła
cenią przez rodziców ' oku
pu w wysokości SO tys. do
larów.
(PAP)

Je się go od unikalnego złota,
z którego pod koniec ub. ro
ku trysnęła fontanna ropy. Je
go dobowa wydajność wynosi
500 ton. W okolicy tej prowa
dzi się dalsze wiercenia.
MOSKWA. — Na placu Zwy
cięstwa w Leningradzie bę
dzie wzniesiony pomnik ku
czci obrońców tego miasta w
okresie n wojny światowej.
Fundusze na ten cel pocho
ćzą ze składek od społeczeń
stwa.
Odsłonięcie pomnika przewi
duje się na 30-Iecie rozgromię
nia faszyzmu.
RZYM. — Jak podał włoski
tygodnik „Europeo” w Lom
bardii działa „czarny rynek
pracy” dla młodocianych. Ustaiono, łe pracuje tu 27 tys.
dzieci w wieku do lat 15. We
Włoszech istnieje ustawa za
braniająca zatrudniania nielet
nich. jednakże kara za naru
szanie tej ustawy jest tak mi
nimałna,
te
przęcisiebiorcy
nie zwracają na to najmnieiszej nwaei i nadal wyzyskują
pracę nieletnich.

Informacja turystyczna PAP

JUGOSŁAWIA
Choć oficjalna cenniki no
zbliżający się sezon nie zo
stały jeszcze w Jugosławii o*
publikowane, tamtejszy zwią
zek turystyczny udostępnił
korespondentowi PAP w Bel
gradzie orientacyjne dane co
do spodziewanych cen.
Przekazując je, korespon
dent PAP przypomina, że
rozpiętość cen jost duża —
zależnie od miejscowości,
standardu, pory roku. Np. o*
becnie dzienny pobyt w ho
telu średniej k!osy w wielu
miejscowościach
kosztuje
60-70 dinarów od osoby
(wliczając w koszt trzy po
siłki). W pełni sezonu —
cena to wzrośnie dwukrot
nie, lub nawet wręcei. W
Belgradzie, płaci się obecnie
40-48 dinarów od łóżka w
mieszkaniu prywatnym. W
miejscowościach
nadmer
skich, jak się zakłada, ceny
kwater prywatnych będę s>e
w sezonie kształtować od 20
do 50 dinarów za łóżko. Oczywiście, będzie to utałeżnione ad napływu gości.
Na campingu, również w
sezonie, dzienny koszt po
bytu czterech osób {wliciajgc opłaty za namiot, samo
chód oraz taksę klimatyczna)
- ma wynosić od 30 do 60
dinarów. Tak przynajmniej
iest to obecnie szacowane.
Dodajmy, że sieć campin
gów — różnych kateqorii —
jest bardzo rozbudowana,
zwłaszcza nad Adriatykiem.
Jeśli chodzi o żywność. Do
dajemy ceny aktualne w Bel
gradzie. Kilogram chleba
kosztuje 2,70 dinarów, cuk
ru - 5,55, mięsa - od 30
do 50, kiełbasy — również od
30 do 50, sera — 20. poma
rańczy - ok. 6, jabłek — ok.
7; ćwiartka masła — 9,6d*
litr mleka - 3, (itr wina —
ponad 8. Śniadanie w ba
rach samoobsługowych kosz
tuje 6-8 dinarów, obiad
10-15, kolacja 7-10, ceny w
restauracjach eg oczywiście
wyższe, niekiedy znacznie.
Garść informacji dla tury
stów zmotoryzowanych. L?łr
benzyny 98-okirmawei kosz
tuje aktualnie (po listopado

Piękny sukces
młodych piłkarzy
Piękny sukces odniosła wczo
raj młodzieżowa reprezentacja
polskich piłkarzy. W pierw
szym ćwierćfinałowym meczu
młodzieżowych mistrzostw Eu
ropy „Orlęta”
pokonały w
Błagojewgradzie Bułgarie 2:1
(2:0). Bramki strzelili: ~ dla
Polski: Szarmach w 13 min.,
Lato w 20 min., dla Bułgarii:
Christów w 61 min.
Polska drużyna wystąpiła w

Zwycięstwo
„jedenastki“ NRD
W rozegranym wczoraj mdędzypańst/wowym meczu piłkar
skim.
finaliści
mistrzostw
świata — reprezentacja NRD
pokonała w Berlinie Belgię
1:0 (0:0). Bramkę strzelił w 81
min. Joachim Streich.
Finaliści mistrzostw świata
w pełni zrewanżowali się Bel
gem za ubiegłoroczną porażkę
w Antwerpii 0:3. W środowym
meczu posiadali przez większą
część spotkania wyraźną p<rze
wagę. Defensywa Belgów spi
sała się jednak bardzo dottrze
i napastnicy gospodarzy nie
mogli stworzyć zbyt wielu do«
brych
sytuacji strzeleckich.
Najlepszych nie wykorzystali
MatouJ w 39 min. i Sparwa*
ser w S0 min. Dopiero »ta f
min. przed końcowym gwizd
kiem
środkowy
napastnik
Streich zmusił do kapitulacji
świetnie
spisującego się w
bramce belgijskiej — Plota.

składzie: Mowlik — Szyma
nowski, Wieczorek, Bulzacki,
Sobczyński — Kmiecik, Zmu
da, Drozdowski — Lato, Szar
mach. Karaś, (od 40 min. Garlowski).
Młodzi polscy piłkarz« byli
w tym meczu drużyną zdecy
dowanie lepszą. Przewyższali
gospodarzy
pod
względem
taktyk! I umiejętności techni
cznyeh. Ich akcje były szyb
sze i bardziej dojrzałe.
Od początku meczu inicja
tywa należała do gości. W
pierwszej
połowie
Mowlik
praktycznie tylko raz zmuszo
ny był do większego wysiłku.
Nasi obrońcy bardzo skutecz
nie likwidowali próby ataków
bułgarskich napastników. Zna
cznie groźniejsze były nato
miast akcje ofensywne Pola
ków, do której włączał się
bardzo często prócz napastnl
ków, grający w drugiej Unii
Kmiecik.
Pierwszą
bramkę
zdobył w 13 min. Andrzej
Szarmach, pięknym strzałem
z woleja po rzucie rożnym
egzekwowanym przez
Kara
sia. W 7 minut później Grze
gorz Lato strzałem głową pod
wyższy! wynik na 2:0.

R. Szurkowski

znowu na podium

we) podwyżce) 4,30 din.j
86-oktanowej — 4, litr ole
ju, shell - 21. Przewiduje się
zresztg, że ceny produktów
naftowych znów mogę wzrosngć. Co istotne — władze
jugosiowiańske
gwarantuję
peine zaopatrzenie turystów
w benzynę i oleje. Sieć pla
cówek obsługi samochodów
jest rozbudowana, zwłaszcza
wzdłuż głównych tras, o wie
le stacji pracuje calg dobę.
W całym kraju jest wiele
wyspecjalizowanych
stacji
obsługi technicznej samo
chodów najpopularniejszych
marek. Serwis dla naszych,
„Fiatów” zapewnia gęsta sieć
stacii, „Zastayy".
Warto pamiętać, że ju
gosłowiański zwigzek moto
rowy służy pomoeq i informacig — zarówno w mia
stach jak i na drogach. Ma
on samochody naprawcze I
holownicze w ponad 80 ba
zach. Pomoc można wezwać
przez telefon (nr 987 — w
całym kraju ten sam). Bazy
te pracuję od godz. 8 do 20,
Szybkość jazdy na tere
nach zabudowanych — do 60
km/godz. tam, gdzie nie ma
maków ograniczenia, szyb
kość jest dowolna.
Rozgałęziona jest sieć mię
dzymiastowej komunikacji autobusowej. Przykładowa ce
na biletów: Z Belgradu do
Dubrownika (614 km) przeiozd kosztuje obecnie 93 di
nary.
Kolej, również przykłado
wo: Belgrad - Split (po
spieszny I klasa)-155 dina
rów: Belgrad - Dubrownik —
174; Belarad - Riieka — 140.
Druan klasa pociggu kosztuie 20 proc. mniej niż pierw
sze.
Za bRet lotniczy z Belaro-iu do Spiitu ołaci się 230
dinarów, z Belaradu do
Dubrownika — 230, z Bel
gradu do Titoaradu — 190, i
BeWadn fio Rilekł — 230.
W Belgradzie przejazd
tramwa^m kosztuje 1,5 di
nara. n autobusem mielskim — 1 6 na dłuższym od
cinku - 2 dinary.
(PAP)

Młodzi siatkarze
Stoczniowca
walczą o finał
Wczoraj w cali Stoczniowca
rozpoczął się półfinałowy tur
niej juniorów o mistrzostwo
Polski w siatkówce. W tavpre
de biorą udział: SZS — AZS
Bydgoszcz, SZS — AZS Olsz.
tyn. SZS — AZS Stupsk oraz
gospodarze — zespól Stocz
niowca. Turniej rózgi jrwany
jest systemem każdy ■ kat.
dym.
W pierwszym meczu siatka,
rze ze Stupska przegrali i
SZS — AZS Bydgoszcz Za
(15:10. 15:15, 14:1», 15:», 9:15).
Milą niespodziankę sprawili
juniorzy Stoczniowca, którzy
pokonali SZS — AZS Olsztyn
3:1 (15:10, 16:14, 7:15, 15:10).
Warto przypomnieć, te junio
rzy * Olsztyna stanowią bezpn
Średnie zaplecze mistrza Pol
ski w siatkówce — AZS Ol
sztyn. Sukces gdańszczan ma
więc swoją wymowę.
Turniej trwać będzie do nie
dzieli. Początek spotkań co
dziennie o godz. 1», a w nie
dzielę o godz. 10.
(Jett

178 7980' ' pływaków
na starcie mistrzostw
Dziś na krytym basenie Ar
ki rozpoczynają się (jak już
informowaliśmy)
mistrzostwa
Okręgu w pływaniu w kate
gorii dried. Dziś i w piątek
początek
zawodów
(grupa
„B”, o godz. 17.30, w sobotę
o godz. 16.30 i w niedzielę o
godz. 10.30 (grupy „C” i „A”).

Wczoraj rozegrano czwarty
etap kolarskiego wyścigu Pa
ryż — Nicea, który prowa
dził z miejscowości St. Etiene do Orange i liczył 218 km.
Najszybciej finiszował z kil
kudziesięcioosobowej grupy ko
larzy, Belg Erick Leman jeż
Jak wynika
* nadesłanych
dżący w „stajni” Mic de Gri
bald i, który wyprzedził swe zgłoszeń, w zawodach weźmie
go rodaka van Lindena oraz udział 178 młodych pływaków
Ryszarda Szurkowskiego. Na 5 wybrzeżowyeh sekcji (przy
czwartym
miejscu
uplaso
nowa
sekcja
wał się także reprezentant była ostatnio
Belgii Karstens. 21. Nowicki, MKS SZS-AZS Tczew). W gru
37. Matusiak, 41. Mytnik, 53. pie najmłodszej „C” wystar
Krzeszowiec, 58. Kręczyński, tuje 60 zawodniczek J zawod
Sensacyjnie zakończyły się 64. Szozda.
eliminacje
do
piłkarskiego
Na 25 miejscu uplasował *ię ników (najwięcej z Floty —
turnieju Ul
juniorów
w Eddy Merckx.
21, najmniej ze Startu — 3), w
grupie XI. Młodzi piłkarze
Ryszard Szurkowski nie re grupie „B” 55
(najwięcej z
Anglii, kilkakrotn' zdobywc* zygnuje z odegrania na tra
tego trofeum nie wystąpią w sie I wyścigu „Open”. Paryż Floty — 20, najmniej z Arki
tegorocznych finałach w Szwe — Nicea takiej samej roli, do — U), w grupie „A” 63 (naj
cji. Wczoraj w Cardiff An jakiej przyzwyczaili swych licz więcej z Arki — 18, z Floty
glia przegrała z Walią 0:1 (0:0) nych sympatyków w startach r
i zajęła dopiero flrugie miej amatorami. IV etap — i po raz — 16, z AZS i Startu — po 14).
sce w grupie. Walijczycy wy czwarty w pierwszej dziesiąt Nowa sekcja z Tczewa rozpo
przedzili
Anglików korzyst ce, a po raz drugi staną! na
czyna naturalnie swe starty
niejszą różnicą bramek.
podium.
Nikt
w najśmiel
szych oczekiwaniach nie przy tyiko w grupie najmłodszej,
puszczał, te triumfalny prze do której zgłosiła 17 zawod
* jazd naszych szosowców*, po niczek I zawodników.
(st)
raz pierwszy walczących w- za
wodowym peletonie na fran
cuskich szosach, trwać będzie
aż tak długo.

„Czarne chmury“

nad piłkarską Anglią

Maroko i Sierra Leone
wykluczone z FIFA

KLASYFIKACJA
PO CZTERECH ETAPACH

Międzynarodowa
Federacja
Piłkarska
podjęta decyzję o
wykluczeniu % szeregów FIFA
Maroka i Sierra Leone. Powo
dem tej decyzji jest. ni ©wy
wiązywanie się
narodowych
federacji piłkarskich tych kra
Jów z zobowiązań
finanso
wych wobec FIFA. Równocześ
nie * tych samych powodów
wysłane zostały
ostrzeżenia
pod adresem federacji piłkar
skich Ghany, Korei PM., Ma
li, Panamy, Senegalu i Mek
syku.

1. Merckx fBelgia) 20:47.11,
2. Van Linden (Belgia) 20:47,36,
19. Szurkowski (Polska) —
20:47.58.
Po czterech etapach Ry
szard Szurkowski spadł w kia
syfikacjł na 19 pozycję. Zwy
cięzca środowego etapu Belg
Leman, który znajdował się
w klasyfikacji generalnej ze
stratą I sek. do Szurkowskie
go — po etapie do Orange
awansował dzięki 5 sek. bo
nifikaty na miejsce 15 mając
łączny czas — 20:47.55.

$
Nr indeksu SS001,

•

Uwaga, sympatycy

sportu spadochronowego!
W piątek, 15 bm. o godz. 18
w sali kinowej Domu Harce
rza w Gdańsku, Sekcja Spa
dochronowa Aeroklubu Gdań
skiego oraz
Harcerski Klub
Lotniczy
organizują spotka
nie sympatyków sportu spa
dochronowego. W programie
tn. to. wyświetlenie 3 filmów
o tematyce
spadochronowej,
informacje
o
przyjęciu na
szkolenie oraz zapisy do sek
cji.

redakcji 31-37-33 „Smisie t szczerze**
«-«6-31 w godz. 6—18 ITPT Gdańsk 1
zastępca redaktor* naczelnego R BnJduan
udzielają wszystkie placówki poczty
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Uwaga
Czytelnicy!

Informatyka w gospodarne morskiel

Aby nie „ginęły”
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Ośrodek Badań Prasoznaw
czych w Krakowie zainicjo
wał w tym roku pierwsze ogólnopolskie badania nad czy
telnictwem prasy. Badania są
przeprowadzane równocześnie
we
wszystkich
wojewódz
twach
naszego
kraju
w
DNIACH 4—18 MARCA.
Na terenie naszego woje
wództwa badania
prowadzi
zespół społecznych
ankiete
rów Pracowni Badań Praso
znawczych
Gdańskiego Wy
dawnictwa Prasowego. Ankie
terzy odwiedzają w domach
zarówno
mieszkańców Trój
miasta, jak i wielu Innych
miejscowości.
Być może, że trafią również
do Was. Prosimy więc gorą
co, przyjmijcie ankieterów z
serdecznością » życzliwością!
Wypełniają oni przecież swój
obowiązek społecznie, a od
wiedzając Was z pewnością
aie będą uciążliwymi gośćmi.
Ankieta
zawiera
pytania
dotvczące
szerokiego kręgu
problemów związanych z czy
telnictwem prasy. Wyrażając
swoje opinie o gazetach, któ
re czytacie, pomożecie nam -*
Drodzv Czytelnicy — lepiej
je redagować.
____
ANKIETA JEST OCZYWIŚ
CIE ANONIMOWA — Jednak
dla lepszego poznania opinii
określonych środowisk ankie
terzy hędą pytać Was o wiek,
zawód, wykształcenie ttp.^
Ankieterzy upoważnieni aą
do przeprowadzenia hadań I
posiadają odpowiednie legity
macje.
Drodzy Czytelnicy — bada
nia te, jako pierwsze obej
mujące swym zasięgiem cały
kraj, są niezwykle ważne. Za
leży nam na tym, aby woje
wództwo gdańskie w pełni
wywiązało się ze swego u*
działu w badaniach. Będzie
my Wam bardzo wdzięczni *a
życzliwe
potraktowanie
na
szych ankieterów.
Dziękuje
my!
Pracownia Badań Pra
soznawczych Gdańskie
go Wydawnictwa Pra
sowego
RSW
„Prasa
— Książka — Ruch"

rów w kraju. Równolegle
biuro to nadzorować bę
dzie pracę lokalnych jed
nostek kontrolnych za gra
nicą: w Nowym Jorku (dla
obszaru USA i Kanady),
Londynie (dla Wielkiej Bry
tanii) i Hamburgu (dla ob
sługi Europy zachodniej).
Głównym dyspozytorem po
jemników jest oczywiście
Biuro Kontenerowe PLO,
które współpracuje ze spe
dytorami („Hartwig”, Sped
rapid”), Zakładami Eksplo
atacyjnymi PLO oraz agentami zagranicznymi.
System został tak skon-1
Jan Fiebig
struowany, że w każdej
chwili można określić, w
P"yl'U łCh bardM
CAT -WA» - SwiętWcwl«
ogniwie dyspozycyj
montu statków, a w „Dal- ko o 1 proc. przyniosłaby jakim
znajduje się dany kon
morze” — podsystemu pro oszczędności rzędu 125 tys. nym
tener. Przy czym nie tyle
gnozowania połowów meto doi. Doświadczenia innych chodzi
tu o miejsce czy do
wskazują,
że
wprowadzenie
darni ekonometrycznymi w
aspekcie biologicznej pro komputeryzacji ruchu kon kładną marszrutę pojemni
duktywności morza oraz tenerów pozwala poprawić ka, lecz o czas jego obrotu.
możliwości
eksploatacyj ich wykorzystanie o 12—15 Dodatkową zaletą systemu |
nych potencjału połowowe proc. Zachodnie towarzys jest możliwość stałej kon
go. W żegludze śródlądo twa kontenerowe wysyłają troli wszystkich agentów I
wej stosuje się przy re za zaginionymi pojemnika
montach taboru pływające mi „listy gończe”, a każdy PLO, których można drogą
kto wskaże miejsce pobytu teleksowych monitów skło
go metody PERT.
zagubionego konte nić do ciągłej troski o pra
mo tych wszystkich niekon tach” najlepiej. Szczególne
SROD systemów in takiego
A brak atrakcji fil krótkometrażowych, zrea sekwencji
nera
może
liczyć na premię widłowy obrót kontenerów
w prowadzeniu uznanie należy się żartowi
formatycznych, które w wysokości
przez
reżyserów
lizowanych
mowych
publiczność
ska znajdujących się w ich za-[
filmowemu „Czy pan byl
przygotowuje się do 11 światowej 50ok.doi.10Wproc.
-debiutantów w ciągu u- przez Szyszkę bohatera, ła w
Trójmiasta
narzekać
ciepłych krajach” Jana
sięgu działania.
two
zauważyć,
iż
Zenek
re
wdrożenia warto odnoto
biegłego
roku.
nie może. W kinie „Lenin
„ginie” bowiem
Petryszyna oraz filmowi
prezentuje
typowa
postawę
wać automatyczny system kontenerów
E wstępnym etapie grad” odbywają się właśnie
okresowo z pola widzenia
Na „Debiuty”, organizo
— „pocze Andrzeja Czeczota i Broni
ewidencji 1 kontroli ruchu ich właścicieli. Komputery
komputeryzacji obro „Konfrontacje 73" — pre wane już od lat czterech, konformistyczną
kam
aż
sie
wyjaśni”.
Na sława Zemana „Kierdel”.
kontenerów w Polskich Li zacja obrotu kontenerowe
tu kontenerowego ob zentacja najwybitniejszych
niach Oceanicznych (w go w znacznym stopniu za Uczenia będą prowadzone dzieł światowej kinemato zapraszani są — obok twór wet w momencie, kiedy od Podobały się także kresków
ców — krytycy i teoretycy daje wreszcie broń, robi ki dla dzieci „Reksio ma
skrócie ASERK). Kontene- bezpiecza przed powsta na maszynie ICL-904 w grafii ostatniego
okresu,
producenci, przed to dlatego, iż nic innego już larz” Mariana Cholerka i
ryzacja przewozów drobni niem takich niepotrzebnych ZETO, następnie na włas zaś w niedzielę w Centrum filmu,
stawiciele władz krajowej nie pozostało, ii zmusiły go „Kiedy Uście opadają” Ry
cy jest jeszcze stale w na s^at.
nej „Odrze 1305”. Zdaniem Kultury Studentów Wybrze kinematografii oraz człon do tego okoliczności. Takie szarda Szymczaka. Cieka
szych warunkach sprawa
Bodsworth — ,^Odmieniec**
inż. Jana Żydowo, dy ża „Żak” zakończyły się kowie dyskusyjnych klu postawy istniały z pew wy eksperyment stanowił —P.tłumaczyła
D strony programu dr.
Ryszarda Grzy
przyszłościową.
Odsetek
„Polskie Debiuty Filmo bów filmowych. Organiza
rektora
CIRŻ,
nowy
sys
film „Piamuz”, w którym bowska — Czytelnik — cena:
system jest gotowy, tem powinien być sprawny we 73”, czyli
drobnicy skonteneryzowaogólnopol torzy pragną w ten sposób nością wtedy, jak i istnie Zbigniew Rybczyński struk 26,— zł
obecnie kończy się or i oddać duże usługi żeglu ski przegląd filmów fabu
ją obecnie. Całe nieporozu
nej, w stosunku do wszyst
stworzyć jak najbardziej
turę utworu muzycznego
Wiktor Gomulicki — „Wspo
ganizacyjne przygotowania
kich ładunków drobnico
J korzystne warunki dla pre mienie kTyje się w tym. próbował zobrazować przy mnienia niebieskiego mundur
dze. W I etapie jego wdra larnych, telewizyjnych
iż Szyszko z postaci o ta
wych, jest bowiem bardzo do jego wdrożenia. Cen żania informacje będą do
ka" — Wydawnictwo Literac
zentacji i dyskusji nad kiej właśnie postawie wo pomocy środków plastycz kie — wydanie VIII — cena:
niski. PLO posiadają obec tralną jednostką kontrolną starczane do godz. 14, prze
młodym filmem polskim.
26,— zł
bec życia stara się zrobić nych.
nie niewiele ponad półtora w systemie będzie Biuro twarzane, co następnego
Tegoroczni
debiutanci
bohatera tragicznego, bo
Stefan
Zweig — „Maria
tysiąca kontenerów, z czego Kontenerowe PLO w Gdy dnia rano zapewni aktual
Na
tegoroczną
imprezę
okazali się w sumie bardzo Stuart" — przełożyła Maria
hatera tamtych czasów.
większość małych, 20-sto- ni, które jednocześnie śle ną wiedzę o stanie konte
reżyserów
przyjechało
nie
konwencjonalni — zapro Wislowska — Państwowy In
powych. Ale, zgodnie z za dzić będzie obrót kontene- nerów. W II etapie, od po
Filmy telewizyjne — a ponowali filmy poprawne stytut Wydawniczy — wyda
wielu (podobno ani telewi
łowy przyszłego roku, in
zja, ani zespoły filmowe nie tych była większość w te ale nic ponadto. To sa nie VI — cena: 20,— zł
formacje będą przetwarza
Edgar Allan Poe — „Opo
chciały wystawiać delegacji gorocznym przeglądzie — mo dotyczy krytyków, bio
wieści niesamowite" — tłu
ne na bieżąco, co pozwoli
swoim debiutantom); kry
rących udział w przeglą maczyli: Bolesław Leśmian 1
traktowane
są
przez
debiu
również na bieżąco wyda
tycy dopisali, chociaż nie
dzie — w większości byli li Stanisław Wyrzykowski — Wy
wać dyspozycje o ruchu kon
wiele mieli do powiedze tantów, jako zło konieczne. tylko epigonami swoich wła dawnictwo Literackie — cena:
tenerów. W dalszym ciągu
nia; zaś władz naszej kine Istnieje bowiem nie pisane, snych sądów sprzed roku. 40,— zł
Antoine de Samt — Exupćry
rozbudowy systemu planu
matografii nie było wcale, ale ściśle przestrzegane pra
Perspektywy dla polskie — „Nocny lot. Ziemia, plane
je się teleksową transmisję
do czego zresztą uczestni
ta
ludzi. Pilot wojenny.” —
dokumentacji
towarowej
cy „Debiutów” zdążyli się wo, że dopiero zrobienie go młodego kina zatem przełożyli: Maria Czapska ł
Stanisław
Stempowski, Wiera
filmu telewizyjnego daje niewesołe, a jak będzie —
już w kilka minut po za
już przyzwyczaić.
Bieńkowska 1 Zbigniew Bień
ładowaniu statku. Obecnie
możliwość nakręcenia fil zobaczymy za rok.
I >'
kowski, Anna Ciemiakówna —
Wśród trzydziestu zaprę
U H
dokumentacja ta przycho
Wydawnictwo
Literackie
—
zentowanych filmów zna mu kinowego. Jest to oczy
A. Z.
wydanie II — cena: 35,— zł.
dzi do agenta bądź razem
lazł się tylko jeden debiut wisty nonsens. Reżyser, ma
kach i sytuacjach historycz ze statkiem, a czasami na
ozróżniam dwa ro nalności. Kiedyż wreszcie nych, operując różnymi „je- wet później. Po uzyskaniu
kinowy, mianowicie „Ciem jąc gotowy scenariusz ki
dzaje komizmu. Je w dziedzinie komedii mu cykami” i zróżnicowaną na- połączenia teleksowego z
na rzeka” Sylwestra Szy nowy, musi jeszcze — z
strojowością — może właśnie
den reprezentują lu zycznych, musicali i gatun ta muzyka najlepiej oddaje agentem PLO w Nowym
szko. Akcja filmu toczy sie
-X-.: • <?;-• •' - X.y,
film
dzie, którzy założyli sobie,
naszej współczesności. Jorku, planowane jest uru
tuż po wyzwoleniu w ma doskoku — zrobić
ków zbliżonych skończy się klimat
Bo przecież sztandarowo „no
telewizyjny,
aby
wymaga
iż ich powołaniem życio
łej
wiosce
na
Lubelszczyszczycący się tech chomienie takich łączy z
wym jest ustawiczne zaba zalew adaptacji, przeró wocześni”
źnie — rodzi się nowy po niom stało się zadość. Eniczną cywilizacją — tkwimy Londynem i Hamburgiem.
bek,
imitacji
i
innych
wianie otoczenia — i ci za
rządek społeczny, następu fektern takiej polityki jest
jednocześnie po uszy w tra
Odezwały
się
głosy
pod
wsze dbają o dobór „śmie „uwspółcześnianych” kom dycji...”
je okres kształtowania się
Co potrafili zrobić z dające w wątpliwość sys
władzy ludowej. Dla wielu m. in. „Brzydkie kaczątko"
sznych” słów, gestów, in pilacji, a nastanie czasu u- „Prawa
tem
ASERK,
celowość
je
pierwszej nocy” re
był to czas próby, czas roz Tomasza Zygadły. Nie po
Koszulowa
bluzka
do
oryginalnych? alizatorzy przedstawienia go zastosowania w naszych
scenizowanych sytuacji, sio tworów
terek i trudnych decyzji — mogło ani miano „cudowne
spodni e talią zaznaczoną
„Prawo
pierwszej
nocy”
z
wem nigdy „nie wypadają”
w Teatrze Muzycznym? Nie warunkach. Wydaje się, że
marszczeniem z wszytych
problematyka to nienowa go dziecka” polskiego fil
którego prapremierą wy wiele więcej ponad to, co te obawy są całkowicie nie
gum. Karczek, plisa i koł
z narzuconej sobie przez stąpił
w polskim filmie. Podejmo
ostatnio gdyński umożliwiał im tekst. Pró uzasadnione. Wprawdzie ist
nierzyk stęhnowane.
wał ją już Andrzej Wajda mu, ani liczne nagrody na
CAF —■ Politiken«
nich samych roli. Takich Teatr Muzyczny, to także by jakiegoś uwspółcześnie niejące na Zachodzie syste
w „Popiele i diamencie” konkursach. A że film zro
„z powołania” znam sporo rzecz o fabule zaczerpnię nia, czy „skonkretyzowa my potwierdziły się całko
czy Henryk Kluba w „Słoń biony lest „na odczepne— i z literatury i z życia. tej ze sztuki młodego włos nia” tej bajeczki (wyrażają wicie w praktyce i nie ma
ce wschodzi raz na dzień” go” to. niestety, widać.
kiego uchodźcy polityczne ce się m. in. w porozumie powodu wątpić w ich efek
Ja jednakże wolę komizm go Loe Ferrero „Angelica”.
i o ile obaj ci twórcy stwo
Spośród filmów telewi
rzyli dzieła wybitne, o ty
niewymuszony, wynikający Ferrero napisał pamflet na wawczym puszczaniu „per tywność, to jednak nie są
one dostosowane do na
le „Ciemna rzeka” filmem zyjnych wspomnieć należy
s Improwizacji — dostoso reżim Mussoliniego, Juran- skich oczek” do widzów) szych warunków finansor
film „Myśliwy”
wybitnym nie jest. Razi jeszcze
wany
każdorazowo
do dot — jak twierdzi — z nie dały jakoś efektu. Jest wo-ekonomicznych. Nie jest
w nim przede wszystkim Krzysztofa Wierzbiańskie
tamtego utworu zaczerpnął więc ten spektakl, reżysero bez znaczenia, że wdroże
chwili. Taki humor jest jedynie zwariowany po
brak prawdopodobieństwa go — poetycka opowieść o
który
psychologicznego głównej góralu-myśliwym,
lepszy w gatunku, nie wy mysł pewnego dyktatora wany przez Waldemar* nie własnego systemu kom
obrotu kontene
postaci — Zenka, młodego naraził sie bogatym gaz
cofnięcia w swoim pań- Wilhelma, taką sobie ża puteryzacji
męczony.
rowego uchroni nas przed
partyzanta z Batalionów dom, kradnąc im siano dla
głodnych saren (scenariusz
wysokimi kosztami impor
Chłopskich.
Na
zlecenia
zarządu
lot
tu bardzo drogich elektro
powstał na kanwie opowia
nictwa
cywilnego
USA
le
Nie bardzo wiadomo, na dań K. Przerwy-Tetmajera
nicznych maszyn cyfro
wych, a także niemałych karze przeprowadzili bada przykład, dlaczego po wyz z cyklu „Na skalnym Pod
opłat dewizowych za prze nia nad szkodliwością dy woleniu nie poszedł on do halu”) oraz tryptyk Almo
jęcie
samego
systemu mu tytoniowego dla zdro lasu, jak większość jego
(know-how). Ponadto sys wia pasażerów. Eksperty kolegów. Nie wchodziły w wy „Odejścia, powroty”
tem polski jest zbieżny * za doioodzi, że dym papie gre przekonania ideologicz Wojciecha Marczewskiego,
krajowym systemem infor rosowy znacznie bardziej ne. gdyż po stronie władzy którego akcja dotyczy wy
matycznym i może * nim szkodzi niepalącym, draż ludowej nie stanął; nie mo darzeń autentycznych, jakie
także
współpracować. Są to argu niąc przewody oddechowe żna go tłumaczyć
miały miejsce na Suwalmenty na razie teoretycz i narażając ich na wiele tym, iż miał dosyć zabija
nia,
ponieważ
zabijał
na
szczyżnle
w latach 1943—
chorób.
Palacze
są
znacznie
ne. W ostateczności bo
wiem system musi obronić bardziej uodpornieni. Linie dal. Trudno zrozumieć jego 45.
W Miami Beach na Florydzie pogoda sprzyja plażowi
czom.
CAF — AP
się sam, na co jednak lotnicze zostały zmuszone postępowanie takie w chwi
FUm
krótkometraiowy
li,
gdy
odmawia
pomocy
do
wprowadzenia
segrega
przyjdzie nam jeszcze tro
prezentował
się
na
„Debiu
dawnemu
przyjacielowi.
Mi
cji pasażerów.
chę poczekać.

OWOŁANE do życia
przed półtora rokiem
Centrum Informatyki
Resortu Żeglugi w Gdyni
podjęło szereg prac zmie
rzających do opracowania
programu rozwoju informa
tyki w gospodarce mors
kiej, w szczególności zaś
prace nad stworzeniem od
powiednich dla danych
branż i przedsiębiorstw sy
stemów przetwarzania da
nych.
Równocześnie
centrum
prowadzi rekrutację i szko
lenie specjalistów, rozwią
zuje własne problemy orga
nizacyjne i przygotowuje
bazę maszynową dla dzia
łalności
informatycznej.
Wkrótce ośrodek otrzyma
nowe pomieszczenia 1, po
zainstalowaniu maszyny cy
frowej ni generacji „Od
ra 1305”, będzie mógł przy
stąpić do prowadzenia sze
rokiej działalności zarów
no rozwojowej jak 1 usłu
gowej.
Dotychczas bowiem, nie
licząc małego komputera
typu „Elliot” na „Profeso
rce Siedleckim”, resort że
glugi nie dysponował włas
nymi ośrodkami obliczenio
wyroi i korzystał z usług
innych resortów. Mimo to
w przedsiębiorstwach resor
tu stosuje się ok. pięćdzie
sięciu systemów informaty
cznych, w większości ewidencyjmo-statystycznych.
Tak np. w trzech najwię
kszych polskich partach
oblicza się na maszynach
ęyfrowych m. in. ewidencję
i rozliczenie sprzętu me
chanicznego, urządzeń prze
ładunkowych, czasu obsługi
statków w relacji „reda—
reda”. W porcie gdańskim
prowadzi się na kompute
rze ewidencję i rozliczanie
gospodarki materiałowej, w

P

porcie gdyńskim — rozli
czenie pracochłonności i
kosztów przeładunku, w
PŻM — rozliczanie płac,
w PLO — rozlicza się na
maszynie cyfrowej przewo
zy morskie. Także w PLO
wdraża się obecnie system
automatycznego rozliczania
czasu obsługi statków w
portach. Warto wspomnieć
o wprowadzonym w stocz
niach remontowych syste
mie automatycznego, co
dziennego rozliczania pra
cochłonności i kosztów re-

mierzeniami, w 1975 roku
ich ilość wzrośnie do 5 tys.,
a niektórzy twierdzą iż na
wet 7—8 tys. nie rozwiąże
wszystkich naszych po
trzeb.
Mimo swej pozornej pro
stoty kontenery są urządzę
niami drogimi i dlatego
właściciel musi dbać o ich
racjonalne wykorzystanie.
Wystarczy powiedzieć, że
wspomniane 5 tys. kontene
rów stanowi równowartość
12,5 min dolarów. Popra
wa ich wykorzystania tył-

„Polskie Debiuty Filmowe 73„
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Wprawdzie Filier

lest innego

zdania..
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Niepalący
- bardziej
zagrożeni

Debry znawca spraw hu
ofu, teatru i rozrywki
itold Filier z okazji pra»remiery musicalu Jerze
go Jurandota i Leszka
Bogdanowicza „Prawo pier
ćśzej nocy” stawia wysorą ocenę autorowi libret6: „...Wyniósł Jurandot
jacunek do dobrej kon
strukcji utworu, jego ko«edie mają wyraźny possątek i wyraźny koniec,
iarastanie intrygi przebic
ia w nicll harmonijnym
Ifiwkowaniem
śródpoint,
cażdy akt posiada swoją
Własną pointę. Widz nie
mal nie musi tu myśleć, w
łtórym momencie powiaijen się śmiać: autor po
myślał za niego — widz
rhusi jedynie trzymać w
pogotowiu ręce do braw”.
Byłbym nieco innego zda
nia, niż W. Filier. Po pier
wsze dla mnie Jurandot za
liczą się do pierwszej ze
wspomnianych na wstępie
kategorii humorystów —
Właśnie takich „z powoła
nia”, nigdy „nic wypadają
cych * roli”. Osiągnął przy
tym oczywiście dość znacz
ną sprawność warsztatową,
tgąrzają mu się udane gry
‘owne, brakuje mi wszak
utworaok eaprłt,
nawet

S

stewku czasu do... powiedz
my średniowiecza. Stąd i
„przy okazji” decyzja wpro
wadzenia prawa pierwszej
nocy. „Reszta mówi o spra
wach nam współczesnych"
— zapewnia autor libretta.
Tu znowu stanę w opo
zycji wobec W. Filiera (cy
towana wyżej jego wypo
wiedź przytoczona została
w programie sztuki). Ręce
jakoś (nie tylko mnie) nie
układały się do braw z po
wodu
walorów
tekstu,
śródpoint nie chwytałem,
a jedyną rzeczywistą poin
tę stanowiło to, kto w isto
cie zadbał o wprowadzenie
owego prawa pierwszej no
cy. Reszta mówiła o spra
wach mało interesujących.
Znacznie ciekawiej przed
stawia się muzyczna stro
na przedstawienia. Muzyka
jest tu melodyjna, łatwo
wpadająca w ucho. Posłu
żę się tu słowami Wacła
wa Panka, który pisał o
„różnym świecie dźwię
ków” w tym musicalu:
„Wydawać by się mogło, ż*

muzyka Bogdanowicza jest nłe
jednorodna, że pomieszały się
style, epoki, te jest to „mu
zyczny groch z kapustą”. A
może w tym szaleństwie Jest
metoda? — jak to zwykli
którzy pytać. Może
'

bawą, w której trudno by
nawet wyróżnić pierwszo
planowych „zawodników”.
Grażyna Szymaszkiewicz ja
ko Angelika jest pełna
wdzięku, ładnie śpiewa,
ale... z rzadka tylko poja
wia się na scenie. Bardzie;
wyrazista jest już rola by
łej striptiserki Izabelli, do
brze zagrana przez Krys
tynę Westwal. Jeszcze bym
wyróżnił Zdzisława Tyglelsklego w roli Alfa i Lesz
ka Kowalskiego
(który
przeszedł ostatnio do ze
społu Teatru Muzycznego)
jako Dygnitarza. Denerwo
wał mnie zbytnio oklepa
nymi już gierkami Zenon
Bester jako Orlando — rze
komy pilot-oblatywacz, odziany jak żużlowiec, o
manierach kaprala MP.
Spektakl ten w większości
obsadzony jest adeptami
„Studio" — co daje się za
uważyć. Autorem dość do
brej scenografii jest Ry
szard Kuzyszyn, układów
choreograficznych Krysty
na Gruszkówna, kierów
nłetwo muzyczne spektak
ln sppawmłe 8*e#an Rudko
Laik
ru. R

Kanał Sueski a koniunktura
YCOFANIE się wojsk Irroełtfcieh ta wołuje liczne komentarze prasy fachowej no
strefy Konołu Sueskiego oznacza temat koniunktury wręcz niebywałej, jaką
szybkie uruchomienie tej drogi wod obserwowało się w światowej żegludze, o
co zo tym idzie i przemyśle okrętowym. Co
nej. Jur w chwili obecnej wiele światowych
firm. w tym nasze PRO, wyspecjalizowa raz częściej mnożą się glosy, że koniunktura
nych w wydobywaniu wraków, a także w pra ta należy do przeszłości, że w niedalekim
cach poglębiarskich, złożyło oferty na do czasie nastąpi kryzys na rynkach frachto
prowadzenie kanału do stanu użytkowego. wych. który rzutować będzie na sytuację w
Rysuje się nadzieja, że ta najważniejsza przemysłach okrętowych. No uzasadnienie
chyba na ziemi sztuczna droga wodna, któ tej ponurej prognozy przytacza się argu
mentację o znacznym spodku zamówień na
rą przed blokadą przechodziło blisko 300
milionów ton ładunków rocznie, czyli około statki, lokowanych aktualnie w stoczniach,
14 procent globalnych przewozów między także japońskich, spadek zainteresowania
narodowych drogą morską, zostanie szybko zakupami tzw. secondhandów tj. statków
oddana do użytku. Egipcjanie zapowiadają używanych itp. Komentatorzy gospodarczy
przy tym znaczną modernizację kanału I stwierdzają także, że niebywały kryzys su
przystosowanie go poprzez poszerzenie i rowcowy, a zatem wzrost cen surowców,
pogłębienie — do przechodzenia statków o braki paliw przy Wielokrotnym wzroście Ich
tonażu 300 000 ton, wobec maksymalnej ceny, doprowadzą do znacznego spadku
ich wielkości poprzednio do 70 000 ton. dynamiki rozwoju najbardziej rozwiniętych
Prezydent Sadat zapowiedział także, a po gospodarczo krajów świata, na które przy
noć prace już rozpoczęto - wybudowanie pada 72 procent handlu światowego i do
wielkiego rurociągu wzdłuż Kanału Sueskie prowadzą do zmniejszenia międzynarodo
go, co umożliwi odbiór ropy naftowej wy wej wymiany towarowej a zatem spadku
dobywanej w rejonie Zatoki Perskiej, przez zainteresowania przewozami morskimi.
Trudno oczywiście polemizować z tymi
największe tankowce świata, które nie będą
musiały - jak dotychczas - opływać wkoło hlobowyml prognozami, wydaje się jednak,
żę są one nieco przesadzone i że przyszłość
kontynentu afrykańskiego.
Sytuacja ta, zapowiedź «awhonderAe nie przedstawia się aż tak ponuro,
W W3 roku Handel światowy osiągnął
Jeseeze w jesień* Iw. Kanału Stjemego, wy
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astronomiczną wartość pół bMłona dołarów.
Oznacza to. że w ciągu minionych pięciu
lat wzrósł on dwukrotnie. Oczywiście, spory
procent tego wzrostu wartościowego przy
padł na podwyżki cen, tym niemniej wzro
sła także aż o 13 procent masa towarów
eksportowanych. Nawet przy spadku dyna
miki międzynarodowej wymiany handlowej
do kilku procent rocznie, boża wyjściowo
jest tak duża, że w światowych przewozach
morskich recesjo nie do słę odczuć tak «li
nie jak przepowiadają to pesymiści.
Jest rzeczą oczywistą, że na aktywność
międzynarodowej żeglugi znaczny wpływ
będą miały ceny paliw, ponieważ długo
jeszcze repa naftowa i uzyskiwane * mej
paliwa będą podstawowym nośnikiem ener
gii napędzającej statki handlowe. Energia
atomowo, mimo eksploatacji już pełnej licz
by statków handlowych (przez USA, Japonię
I NRF oraz lodolamocze przez ZSRR) długo
jeszcze będzie w stadium eksperymentalnym
i nie stanie się - jak wskazują uzyskane
doświadczenia - powszechnym źródłem
energii. Będzie to rzutowało na strukturę
eksploatowanej floty pobudzając armatorów
d0 budowy statków oszczędnych, wyspecja
lizowanych, których koszty eksploatacji będą
relatywnie mniejsze w stosunku do konwen
cjonalnych frachtowców. A więc statki ODO
I statki różnych innych nowoczesnych syste
mów transportowych. To wyspecjalizowano
floto będzie się * całą pewnością dynamlcz
nie rozwijała.
Wydaje się także, że obserwowana ostat
nio znaczna poprawo terms of trade dło

krajów będących producentami surowców,
co szczególnie wyraźnie widać na przykła
dzie krajów bliskowschodnich produkują
cych ropę naftową, doprowadzi do zwięk
szenia zasobów kapitałowych tych rejonów
świata, a zatem w konsekwencji spowoduje
dążenie tych krajów do szybkiego uprze
mysłowienia się. Wiąże się to z koniecznoś
cią ożywionej wymiany handlowej, zwiększy
ilość maszyn, urządzeń i innego sprzętu
przewożonego drogą morską. 2 reguły bo
wiem rynki surowcowe są znacznie oddalo
ne od krajów konsumujących te surowce.
Otwarty jest także problem przewozów arty
kułów żywnościowych.
Otwarcie Kanału Sueskiego, udostępnie
nie go dla statków o tonażu do 300 000 ton,
spowoduje zmniejszenie zużycia paliwa
przez flotę poprzez skrócenie drogi, a za
tem wpłynie na spadek kosztów transportu
i przyczyni się do ożywienia w międzynaro
dowej wymianie handlowej. Oczywiście,
krótsza droga wodna na Bliski Wschód, do
źródeł ropy naftowej, będzie w dalszym

ciągu niedostępna dla największych tanków
ców, posiadających już tonaż pól miliona
ton nośności i zapewne spadnie ilość za
mówień na te statki tym bardziej, że ogrom
nie rosną ceny blach okrętowych, a stoi w
tycfe statkach sięga 80 procent ich wartości.
Ale o to niech się martwią już Japończycy,
których przemysł okrętowy bazuje głównie
na budowie wielkich jednostek. Naszemu
przemysłowi okrętowemu, szybko modernizo
wanemu I elastycznie dostosowującemu się
do wymagań rynku światowego, recesja ra
czej nie grozi.

MACIEJ KOSEŁA
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Jeszcze inkasent
ale już gospodarz
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W ankiecie naszej gazety Administracja Domów Miesz
kalnych nr 5 we Wrzeszczu wyszła raczej obronną ręka:
po prostu czytelnicy nie igło sili pod jej adresem poważ
niejszych zarzutów czy pretensji. Czy ADM nr 5 przesta
ła być wyłqcznie inkasentem czynszów lokatorskich, czy
udało się jej przesunąć na pozycję tzw. gospodarza te
renu, którym administruje?
GOSPODARZ...

Spełnienia tej właśnie
funkcji wszyscy od ADM
oczekują. A jak jest w
praktyce? Na cpinię gospo
darza wpływa teren pod
legły mu, a powiedzieć trze

Wiosna w szklarniach
Mimo trwającej od dwu
lat przebudowy i moder
nizacji gospodarstwa, na
Dzień Kobiet w zakładzie
Miejskiego
Przedsiębior
stwa Budowy i Konserwa
cji Zieleni przy ul. Ogro
dowej we Wrzeszczu zdo
łano przygotować wiele
tysięcy kwiatów. Do kwia
ciarni
gdańskich
oraz
na zamówienie przedsię
biorstw i instytucji prze
kazano ponad 10 tys. pięk
nych tulipanów, 8 tys. kro
kusów, sporo żonkili i hia
cyntów oraz wiele innych
rodzajów pachnącego wio
sną towaru.
W gospodarstwie przy
ul. Ogrodowej hoduje się
także kwiaty doniczkowe,
które cieszą się dużym
wzięciem u odbiorców z
różnych województw (prze
wozi się je nawet do Bia
łegostoku, Bydgoszczy i
Warszawy). Na potrzeby
miasta gospodarstwo pro
dukuje zieleń rabatową
rośliny, które zdobiq gdań
skie trawniki i parki. Na
razie możliwości produk
cyjne sq ograniczone ze

„Akcja skończona...

względu na przebudowę
zakładu. W tym roku ro
boty będą zakończone,
dotychczas zmodernizowa
no całkowicie 10 szklarni,
następne sześć czeka na
swoją kolejkę.
Na zdjęciach fragment
przebudowywanej szklarni
oraz Bożena Jach, de
monstrującą pięknie ros
nącą hortensję.
Jar

Gdynianie - swemu miastu
Gdyńskie przedsiębiorstwa,
Instytucje, organizacje mło
dzieżowe i inne oraz samo
rząd mieszkańców wykonają
W tym roku prace społeczne
wartości ponad 42 min zł.
Przewiduje się m. in. budo
wę sieci ciepłowniczej od

kotłowni Gdyńskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej do budynków miesz
Icalnych w Orłowie, remont
oświetlenia ulic, terenów zie
leni osiedlowej i miejskiej
Zaplanowano także budowę
kanału sanitarnego na ul
Gwardii Ludowej i sieci kana
lizacyjnej w Orłowie.
Społecznym wysiłkiem kon
tynuuje się budowę przed
szkola w Witominie, zagośpodarowuje
się
ogródki
przy przedszkolach, urządzą
boiska dla młodzieży szkol-

nej, place zabaw dla dzieci.
W dalszym ciągu porządko
wać się będzie teren przy
legły do Szpitala Morskiego
w Redłowie, rozbudowywać
dzielnicowy ośrodek sportowy
w Witominie. Wpływają dal
sze deklaracje pomocy przy
wznoszeniu teatru,
Ogółem program tegorocznych czynów społecznych w
Gdyni przewiduje znacznie
większy w porównaniu do ub.
roku zakres prac porządkowych i inwestycyjnych w różnych resortach. M. in. Wy
dział Gospodarki Komuna!
nej, Przestrzennej i Ochrony
Środowiska planuje roboty
wartości przekraczającej 14
min zł (w 1973 roku zrealizo
wano czyny na sumę 733ó
tys. zł),

(I)

tów mieszkalnych
i użyteez
ności
publicznej,
terenów
miejskich oraz posesji prywat,
nych — słowem o PORZĄDEK
NA CO DZIEŃ.
W związku
z powyższym
nieco na temat wczorajszych
sygnałów. Lokatorzy bloku nr
26a przy ul. Komuny Parys
kiej wr Gdyni zwracają uwa
gę na bałagan pod oknami bu
dynku, gdzie zwalono sterty
gruzu oraz żelastwa (w czasie
podłączania domu do elektro
ciepłowni i
likwidacji miej
scowej kotłowni. A. GRAB AN.
kierownik administracji Gdyń
skiej Sp-ni Mieszkaniowej, z
którą wczoraj
nawiązaliśmy
kontakt, oświadczył że do 17
kwietnia
krytykowany teren
będzie całkowicie uporządko
wany i zagospodarowany. Na
razie trwają
starania o wy
wóz. dużych kotłów — pocię
tych wprawdzie, lecz niemoż
liwych do załadunku bez po
mocy dźwigu.
Mieszkańcy osiedla Stogi py
tali, kiedy
będzie zburzony
dom przy ul. Zimnej 5, wo
kół którego znajdują się blo
ki z nowego
budownictwa.
Domek nie posiada instalacji
sanitarnych, bardzo często —
podczas
większych deszczów
— dosłownie pływa w wodzie
(zalewane piwnice),
nic się
tam nie remontuje... W zain
teresowanej ADM poinformo
wano nas, że budyneczek za
mieszkany przez 5 lokatorów
od kilku lat znajduje się na
do rozbiórki,
ustach domów
brak jednak ostatecznej decy
zji w tej sprawie ze strony
Urzędu Miejskiego.
Dziś znów od godz. 10 do
12 czekamy na sygnały,

31-^517

Fot. VJ. Nieźywi.ński

(i

W naszej rubryce telefonicz
nej dwukrotnie zamieszczaliś
my sygnały Czytelników z uł.
Partyzantów 13 we Wrzeszczu,
skarżącycli się na nieporządki
w budynku i wokół niego, na
kłopoty z wodą.
Udało sie
nam
pomóc lokatorom,
krótkim
bowiem czasie wy
wieziono gruz, zainstalowano
światło w hallu, klatka scho
dowa jest
czyściejsza, drzwi
do piwnicy zamykane. Zgod
nie z informacją ADM nr 4,
6 bm. pisaliśmy
iż zlecono
IVoj. Przedsiębiorstwu Instala
cji Sanitarnych wymianę przy
łącza
sieci wodociągowej, a
zatem można
liczyć na po
prawę zaopatrzenia w wodę.
Niestety, okazuje się, że w
dalszym ciągu przy ul. Party
zantów' 13 występuje posucha
w kranach.
W ub. tygodniu
trzeba było „pożyczać” wodę
od sąsiadów,
w
jednym z
mieszkań brak wody spowo
dował nawet pęknięcie kalo
ryferów — wczoraj i w po
przednich dniach woda poka
zywała się. ale z kilkunastominutowymi przerwami.
Jedna
z
mieszkanek tego
domu, powołując się na no
tatki w „Dzienniku” zadzwo
niła do ADM z prośbą o ponowną interwencję. Usłyszała
w odpowiedzi, że... — „w ga
zecie akcja się skończyła, za
rok napiszą
o was znowu,
poczekajcie...”
Niniejszym
oświadczamy
ADM nr 4 i wszystkim zain
teresowanym instytucjom, do srsssase
których
kierujemy
sygnały
porządkowe”,
że
AKCJA
TRWA i trwać będzie dłuższy
czas, nic chodzi
bowiem o
prowizoryczne
łatanie dziur,
ale o stałą dbałość o wygląd
naszych miast, osiedli, obiek-

Stoczniowe
•n otwarte drzwi“

W sopockim

Klubie Seniora
W Klubie Seniora, działają
cym przy sopockim oddziale
Zjednoczonego Związku Renci
stów, Emerytów i Inwalidów.
odbv>2 się miła
uroczystość
zorganizowana z okazji Dnia
Kobiet. W spotkaniu uczestni
czyły przede wszystkim panie
— powitane gromkim „200 lat”!
— przyjemnie spędzając wie
czór przy herbacie i słody
czach. W programie artystycz
nym wystąpili: solistka Julia
Prajde, skrzypek C. Sadowski,
akompaniatorka z. Żukowska,
chór emerytów pod batutą Z.
Górawskiej oraz zespół muzyczno-śpiewaczy
kierowany
przez L. Rakowskiego.

ba. że tu nie prezentuje się
on zbyt obiecująco. Rozko
pane chodniki i jezdnie, ko
łeiny, wyboje, niedbale za
sypane rozkopy, wyraźne
ślady działania różnych ekip ,,od tego, co pod zie
mią”. Sęk w tym, że żadne
ż przedsiębiorstw, delegu
jących swoje ekipy rozkopywaczy dla ułożenia czy
wymiany kabli, przewodów
itp. — nie uprzedza o tym
ADM. I staje ona iuż przed
faktem dokonanym, czyli
wobec zrytego, skopanego,
sfałdowanego terenu (celo
wo pomijamy sytuacje awaryjne). Np. przy ul.
Chrzanowskiego czy Żeglar
skiej stawiano lampy elek
tryczne. lecz od dawna za
lega je nie sprzątnięty
gruz; w alei Wojska Pol
skiego przez wiele miesięcy
wymieniano słupy trakcyj
ne. czemu po dziś towarzy
szą rozkopy, hałdy ziemi
i gruzu. Prace suną w żół
wim tempie, miesiącami
chodniki i jezdnie są za
niedbane. w opłakanym
stanie — i takie pozostają
po odejściu ekip.
ADM nie dość energicz
nie egzekwuje od spraw
ców poszanowanie orawa,
ale przecież... Można docho
dzić sprawiedliwości przed
kolegium do spraw wykroczeń. lecz zajęcie to nader
czasochłonne; co ąorsza
..kolegialna” Temida jest
tak ślepa, że z reguły umarza sarawy. bo przedsię
biorstwa potrafią się ze
wszystkiego
..wytłuma
czyć” A wśród pracowni
ków ADM pozostaje nie
chęć cło angażowania się w
takie historie i narasta an
tagonizm z ..zaatakowa
nym” przedsiębiorstwem.
Także wszelakie zezwole
nia władz miejskich na bu
dowe dornków czy stawia
nie garaży wędrują ponad
i noża „gospodarzem tere
nu”.
CZYSTOŚĆ

_______ _
Odśnieżanie,

_____
_ ____
zs
pobieganie.
gołoledzi, czystość ulic i chad

Zespól Szkół Budownictwa
Okrętowego Stoczni
Gdań
skiej organizuje 17 bm. „Otwarte Diii Stoczni i Szkoły”.
W programie:
godzina 9—11 — wejście zor
ganizowanych grup młodzieży
na teren stoczni bramą nr
3 przy ulicy Jana z Kolna.
Zwiedzanie pod opieką prze
wodników stoczni i warszta
tów szkolnych.
Godzina 10—13 — przejazd
autokarami do Zespołu Szkół
Budownictwa
Okrętowego
przy ul Karola Marksa 16.
Zwiedzanie szkoły.
Szkoła prosi o liczny udział
wychowawców' i
młodzieży,
szczególnie uczniów klas VIII
oraz rodziców'.
Zgłoszenie ilości uczestni
ków z poszczególnych szkół
— do jutra, do godz. 14.00
pod nr teł. 41-19-63.

nłkrtw mu
sf^la
kontrola przez trzech wvz*»a
czonych urzędników ADM.
Bvwa jednak ti kontrola
cze«to zbvt tolerancyjna Uib
mało
snośtrzegawcza.
bo
wiem
obok
wzorowych
mieszkańców — np. przy ul
Rolnej czy Kmiecej — wy
stępują ł tacy. którzy ne to
ry ćmie, od lat łckce sobie
ważą obowiązki
w
tym
względzie, przy milczącej a
próba cie
reprezentantów
ADM nr 5. I nie zadrzylo się
jeszcze, aby w apelu — wez
waniu o zachowanie czystoś
ci kierowanym każdej je
sieni do adminilatr^^rów i
właścicieli
domków
je
dnorodzinnych zaoferowano

,
GDANSK, Opera, mecz. Teatr
„Wybrzeże”, Otello, g. 10.

odpłatnie np. szufle drew.
niiane do odgarniania śniegu,
miotły. sk roba ki itp.

SOPOT, Kameralny, Okary
na; g. 19.
GDYNIA, Muzyczny, Pchła
w uchu, g. 19 15. Dramatycz
ny, Bąki poranne, g. 17 i 19
(Tczew)

USŁUGI

Jeżeli wierzyć cfekfom fi
nansowym, to w ADM nr 3
ELBLĄG, Syrena, Król Mię
nieźle rozwijają s-ię usługi
sopust, g. 17.
lokatorskie: w ub, r. plano
wano Ich za 180 tys. zł, a
wyświadczono za 240 tysię
cy — ł to właśnie tych przy
słoniowych, dotyczących wy
miany kranu, bezpiecznika,
pływaka w spłuczce. Można
GDANSK, Leningrad, Kon
powiedzieć, że mieszkańcy frontacje 73 — Wspaniałe sło
wo — wolność, radź . od 14
tego rejonu odnajdują we L, g. 12.30. 15.15, (17.30 i 20
własnej
ADM
powiernika Sprzedane). Kameralne, Dziew
swoich kłopotów z którymi czyna z pistoletem, wł., od 16
1./ g. 15.15, 17.15, 19.30. Kos
nie odsyła się nikogo w sty mos, Eolomea, NRD. od 11 1..
lu: „dzwoń pani do elektro g. 15.45:
Francuski
łącznik.
wni”! Świadczą o tym ksiaż
ki zgłoszeń różnych awarii,
które kieruje się bezzwłocz
nie do właściwego pracowni
0
ka w odpowiedniej instytu
cji. Np. w aktualnym okre
sie pierwsze skrzypce gra
gdańska
elektrociepłownia:
każdą awarię ADM natych.
miast zgłasza odpowiedzial
nemu pracownikowi GPEC,
sama zaś awaria usuwana
• 15 i 16 bm o godz. 19.30
jest w szybkim tempie, czę
w Filharmonii Bałtyckiej od
sto tego samego dnia. Ta będą się uroczyste koncerty
symfoniczne w 15 rocznicę
praktyka zdaje egzamin, bo
prof.
Tadeusza Tywiem lokatorskie reklamacje śmierci
lewskiego. W programie: M.
nie powtarzają się. nie ma Ravela
..Pacana na śmierć
Infantki”, J. S. Bacha
—
też ponagleń.
koncert fortepianowy f-moll,
Konrada Pałubickiego — kon
cert fortepianowy nr 3 oraz
LUDZIE
..Requiem” G. Faure.
• Dziś w
„Żaku”
Jana
Dopiero od trzech lat, Kras i Jerzy Kosela prowa
dzą
w
godz.
19—23
dyskotekę.
kiedy to podwoiły się eta
• Gdański MDK zaprasza
ty i kwoty na remonty, a
o godz. 18 do sali nr 45
w sumie możliwości ADM dziś
na filmy AKF „Gdańsk”.
— r°bi ona znacznie więI „Zawód marynarza, a oceJ- niż czyniła w wielu la- sobowość pracownika mo
rza”,
to tytuł wykładu, który
ład) poprzednich, kiedy
o godz. 17.30 w sali 58
także narastała niedobrą, dziś
UG (Oliwa, ul. Krzywouste
często uzasadniona opinia go 19) wygłosi dr Lech Mi
o pracy administracji do- lian.
• W ramach cyklu spotkań
mów. I choć istotnie pod
jutro o godz.
niosły się zarobki, choć krajoznawczych
17.30 w sali klubowej PTTK
wzmogły się wymagania (ul. Długa 45) doc. dr. Andrzej
kwalifikacyjne, to przecież Janusza jtis mówić będzie o
„Domu Schumannów w Gdań
każdy jeszcze pracow sku”.
nik
ADM reprezentuje
• W bibliotece przy ul. Owłaściwy stosunek do tak brońców Westerplatte 16 w
specyficznego zajęcia, jak Sopocie jutro o godz. 18 mgr.
R. Gdaniec-Ossowicka
wygło
praca w ADM. Jeszcze co si
prelekcję pt. „Kobieta na
słabsze natury ulegają na świecie”.
rosłej latami złej opinii o
• ..Bąbelki” organizują ju
ADM. w następstwie czego tro wieczorny spacer z latar
kami.
Zbiórka w Oliwie na
nie wiążą z nią swej przy przystanku
tramwajowym przy
szłości. Ale stopniowo i to ul. Abrahama i Wita Stwo
sza o godz. 18.
mija.

uiaeto*

utfedzteć

Są i inne kłopoty, szczegolnie z zaopatrzeniem w
drobne materiały; mimo
ofert — nadal wakują wol
ne miejsca dla elektryka,
2 sprzątaczy, 4 dozorców.
Próby angażowania emery
tów ..na pół etatu” da ja
raczej mizerne efekty. Wy
raźnie odczuwa się brak
samochodu
ciężarowego
(częściej, niż raz w tysodniu). bowiem me można
szybko wywieźć pozimo
wych śmieci w ramach
wiosennej akcji porządko
wej.

■ Hubert R., przecho
dząc przez jezdnię ul. Ko
walskiej w Gdańsku, wpadł
na bok przejeżdżającego
samochodu
„Nysa” GA
51-26. Nieostrożny przecho
dzień odniósł obrażenia.
■ Na ul. Jedności Robót
niczej w Oruni, Jan Z.,
prowadząc samochód „War
szawa” 61-23 GK, nie za
chował należytej ostroż
ności i zajechał drogę „Sy
renie" 65-05 GK. Doszło do
zderzenia i
uszkodzenia
pojazdów,
(jet)

Wydaje się. że sporo
tych kłoootów moełab-'- roz
wiązać Dyrekcja ZBM.
A. STANISŁAWSKI

msmmsmm
—r-rr.7.; -——'mr—■---- 1—y
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Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 12
marca 1974 r. zmarł po ciężkiej chorobie w wieku
69 lat, kochany mąż, ojciec i dziadek

W dniu 12 marca 1974 r.' zmarł po tragicznym
wypadku, przeżywszy lat 50

9. fp.
WŁADYSŁAW FOLTARZ
Msza żałobna odbędzie się dnia 15 marca 1974 r.
o godz. 10 w kościele Serca Jezusowego w Gdyni.
Wyprowadzenie zwłok na cmentarz Witomiński na
stąpi tego samego dnia o godz. 11.

k

Żona, syn nieobecny, synowa, wnuk
i rodzina.

Dnia 10 marca 1974 r. zmarł

ś. t p.

STANISŁAW CIECHANOWSKI

HENRYK SMOLKA

były długoletni pracownik Brygady Remontowo-Budowlanej Akademii Medycznej w Gdańsku

Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 14. 03.
1974 r. o godz. 15.00 w kościele Św. Jadwigi w
Nowym Porcie. Wyprowadzenie zwłok z kościoła
na cmentarz w tym samym dniu o godz. 15.30. W
Zmarłym tracimy najukochańszego męża. ojca, teś
cia i dziadka, o czym zawiadamiają pogrążeni w

Pogrzeb odbędzie sie w dniu 14 marca 1974 r.
o godz. 14.00 na cmentarzu Srebrzysko.
Wyrazy współczucia Rodzinie Zmarłego składaia

iy smutku

żona, córki, zięciowie i wnuki
G-17400

K-2291

kierownictwo oraz pracownicy Brygady
Remontowo-Budowlanej

„ZASTAVl?” 750. rok 19«5.
sprzedam. Telefon 371-56?,
godz. 9—12.
G-17366

W dniu 12 marca 1974 r. zmarł po ciężkich cier
pieniach najukochańszy mąZ, tatuś i dziadziuś

emerytowany kpt. ż. w.

ś. t p.

TADEUSZ KLUSIEWICZ
wieloletni zasłużony pracownik fnorza, odznaczo
ny Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Pol
ski i złotą odznaką „Zasłużony Pracownik Morza”.
W Zmarłym straciliśmy cenionego kapitana 1 do
brego kolegę. Wyrazy głębokiego żalu i współczu
cia rodzinie Zmarłego oraz najbliższym składają
dyrekcja, rada zakładowa, Koło Rencistów
i Emerytów oraz pracownicy Polskiej Że
glugi Morskiej.
Pogrzeb odbędzie się w dniu 14 . 03. 1974 r. o
godz. 13.00 na cmentarzu Gdynia-Witomino.
Gr13632

BOH

DOMEKjednorodzinny,
niewykończony,
sprzedam,
Rumia
Janowo, Stalowa
14.
S-13337

BRUNON BURCZYK
emeryt PKP Gdynia
Msza św. żałobna odbędzie się dnia 15 marca
1974 r. o godz. 8 w kościele Sw. Brygidy w Gdań
sku. Wyprowadzenie zwłok z kaplicy cmentarnej
na Srebrzysku o godz. 15, o czym zawiadamia po
grążona w głębokim żalu
ZONA z RODZINĄ
G-17395
W dniu 11 marca 1974 r.
niach zmarła

po długich

Ś. t p.

WALERY SZUTA
Msza św. żałobna odbędzie się dnia 15 marca
1974 r. o godz. H w kościele Najśw. Serca Pana
Jezusa w Gdyni, po czym nastąpi wyprowadzenie
drogich nam zwłok na cmentarz Witomiński,
czym zawiadamia pogrążona w smutku
RODZINA
S-13652

PAULINA CZUJ
przeżywszy lat 67
Pogrzeb odbędzie się w dniu 14 marca 1974 r.
o godz. 14.00 na cmentarzu Komunalnym Wrzeszcz
Srebrzysko, o czym zawiadamiają znajomych po
grążeni w smutku
MĄZ, DZIECI I RODZINA
G-4728
W dniu 10 marca 1974 r. zmarł

mgr MIECZYSŁAW JAKOBI
p były długoletni pracownik Stoczni
Gdańsku.

Kol. BOŻENIE SIERPIŃSKIEJ wyrazy serdecz
nego współczucia z powodu śmierci matki

NATALII KUPN1EWSKIEJ
składają
dyrekcja, rada zakładowa ! pracownicy z
Biura Projektowo-Technologicznego Mors
kich Stoczni Remontowych w Gdańsku.
K-2258

m
Naczelnemu inżynierowi Gdańskiego Przedsię- r,
biorstwa Robót Inżynieryjnych mgr. inż. ROMA- I,
NOWI STROJNOWSKTEMU wyrazy głębokiego [
współczucia z powodu śmierci

DOM na wsi z działką do
1 ha, może być do remon
tu, w ładnej okolicy, ku
pię. Oferty: „13561" OÜPT
81-301 Gdynia 1.

„SKODĘ” 1000 MB. sprzedam.
Malbork,
Osiedle
XX-lecia 11 m. 4. do godżiny 10 i po iS.
P-223

TAKSOMETR „Ryga”
—
sprzedam.
Jan
Czuryło,
Lębork, Czołgistów 3/1, te
lefon 17-38, od godz. 13.30.
P-209

DWA mieszkania 2-poko.io
We z wygodami, Przymo
rze — spółdzielcze, drugie
Gdynia — kwaterunkowe,
piece, zamienię na 3-poko
jowe z wygodami, chętnie
garaż. Oferty: „17173” Biu
ro Ogłoszeń 80-968 Gdańsk.

BYDGOSZCZ — M-3 spół
dzielcze, zamienię na po
dobne w Trójmieśeie. In
formacja teł. 51-30-48.
S-08360

Północnej

w

Wyrazy serdecznego współczucia rodzinie Zma
rłego składają
dyrekcja, samorząd robotniczy i współpra
cownicy ze Stocziii Północnej.
K-2278
Dnia 9.03. 1974 r. zasnęła w* Panu w wieku lat
88, kończąc swe pracowite i pogodne, choć pełne
cichej ofiary życie, nasza droga matka, teściowa
i babcia
ś. f p.

MARTA WĘSIERSKA
z domu STEIN
o czym zawiadamia w smutku pogrążona
RODZINA
Pogrzeb odbędzie się dnia 14.03. 1974 r. o godz.
10 w Kartuzach.
G-17441

SZAFĘ grającą stereo i
bilard elektryczny kupię,
Andrzej Wiśniewski, Maibork, Kościuszki 9/2, tel.
25-08, dzwonić w godz. S—
—8 i 20—23.
P-210

GARAŻ z blachy ocynkowanej w Gdyni, przy ul.
Szczecińskiej
sprzedam,
Cena 9 tys. zł. Telefon
271-33-73, do godz. 12.
S-13373

UCZNIA do zakładu tapicerskiego, przyjmę. Waru
nek: nieukończone 17 lat.
Wiadomość:
Gdynia, ul.
Śląska 58.
S-13420
DWÓCH
wykwalifikowa
nych malarzy, przyjmę za
raz. Tel. 51-44-38.
G-17171

EmüüS]

GARAŻ
wynajmę
lub
sprzedam. Telefon 32-21-07.
G-17176

SAMOCHÓD m-ki „Mosk
wicz” 408, sprzedam. Wia
domość: Kwidzyn, tel. 23* 32, po godz. 20.
p-218
----- ——— ------- :------MOTOCYKLE
SHL
i
WSK, w dobrym stanie,
sprzedam. Mieczysław Tarasek.
Knybawa,
sow.
tczewski.
P-228
„SKODĘ” 100-S (wygraną
w PKO) ■— sprzedam. Ol
sztyn, teł. 683-30, po godz.
17.
K-2194
SAMOCHÓD
„Warszawa
M-20, rok prod. 1962. do
remontu,
po wypadku,
sorzedam. Teł. 51-31-05, codziennie godz. 17—21.
G-16991

OKAZJA! Silnik łodziowy
„Penta”, po remoncie, nie
dotarty, sprzedam.
Józef
Izbiński, Pieńkowo 76-113,
powiat Sławno.
p-225
----------------------------------------WÓZEK soortowy, nowoozesny,
niemiecki sprzedam. Orłowo, Miernicza 7.
S-12987

DR DZIEWANOWSKI skór
weneryczne
Sw Ducha 25-27
31-63-88

śródmieście
Szczecin
2 pokoje 46 m kw., kuch
nia, łazienka, słoneczne,
front, zamienię na podob„WARSZAWĘ” M-20
ne, na trasie Wejherowo
chodzie, tanio sprzedam. 12?
Gdańsk.
Wiadomość:
Wrzeszcz ul Miszewskie- szczecin““«! Boi'. ‘ KrTywogO 21, teł. 41-38-72.
UStego 8/6.
K-2168
G-17318
............ .
—’
KONIN V: mieszkanie spół
SAMOCHÓD
..Ford Tau- dzielcze M-4, wygody, CO,
nus” M-20 10 litrów na 100 45 m kw., zamienię pilnie
km. stan bardzo dobry, na podobne lub M-5 w
sprzedam.
Oferty „13563” Gdyni. Gdynia, Gruny 43
OUPT, 81 - 301 Gdynia 1.
a/6.
*
G-17174

OLIWA, Delfin, W pustyni i
w puszczy, poi., od 7 1„ g.
16, 19
NOWY PORT, 1 Maja, W
pustyni i w puszczy i poi.,
od 7 > 1., g. 16, 19.30.
SOPOT, Bałtyk, Miłość stra
ceńców, jap., od 16 1., g. 16.
18. 20. Polonia, Zawieszeni na
drzewie, fr., od 11 1., g. 11.
13.15, 15.30, 17.45. 20.
GDYNIA, Warszawa,
Dok
tor Popaul, fr.. od 16 1„ g.
II, 13.15. 15.30, 17.45, 20. Gop
lana,
Przygody
Robinsona
Kruzoe, racłz., od 7 1.. g. 10.
12, 14. 16; Znakomity piątek,
ang., od 16 1.. g. 18.20. Atlan
tic —- studyjne, Rzym,.
wł.
od 18 1., g. 15.30; 17.45, 20.
ORŁOWO.
Neptun,
ang., od 14 1., g. 15,

Kes.,
17, 19.

CHYLONIA,
Promień,
Si
mon Bolivar, hiszp.. od 14 1..
g. 11, 13.15. 15.30. 17.45, 20.
OBŁUŻE, Marynarz,
Hombre, USA. od 14 1., g. 17, 19.

RUMIA, Aurora, niecz.
SWIBNO,

Barkas,

PROGRAM II
17.25 — Program dnia,
17.30 — Czytając Polskę — rm
portaż filmowy — kolor,
18.05 — Maurice Bejart —człowiek XX wieku — film
muzyczny TVP,
19.20 — Dobranoc — kolor,
19.30 — Dziennik TV — kolor.
20.20 — Parada przebojów —
program
rozrywkowy
TV
CSRS.
21.00 _ „Warszawska Jesień
1973“,
21.55 — Kino Miniatur.
22.35 — „Wczoraj szczere po
le”.
22.50
24 godziny — kolor.
23.10
Program na piątek.

PROGRAM OŚWIATOWY"
18.40 —
c.ja 22
22.40 —
powt.

CZWARTEK — 14 marca
PROGRAM

I

9.10 — z serii: „Luk Tęczy”
_ — ode. VI pt. „Zaduszki” —
film
prod.
TV Czechosło
wackiej,
10.35 — Z serii: „Telefon 110”
ode pt. „Tragiczna noc” —
film prod. NRD — kolor,
11.50 — „Wikingowie bałtyc
cy” — film dok
produkcji
szwedzkiej
kolor,
15.30 — Program dnia,
15.35 — PKF,
15.45 — Dziennik TV — kolor,
15.55 —
Spotkanie
delegacji
partyjno - rządowej
Cze
chosłowackiej Republiki So
cjalistycznej
z
ludnością
Warszawy,
17 00 — Dla młodych widzów:
Ekran z bratkiem w pro
gramie m. in.: „Sąd boży“,
film z serii: „Robin Hood”,
17.55 — Wiem wszystko — te
leturniej,
18.25 - „PANORAMA”
MA
GAZYN INFORMACYJNY Z
GDAŃSKA,
18.45 — Poligon — magazyn
wojskowy,
19.10 — Przypominamy, radzi
my...
19.20 — Dobranoc — Bolek i
Lolek na Dzikim Zachodzie
(„Koniokrad”) — kolor,
19.30 — Dziennik TV — kolor,
20.20 — Z serii: „Telefon 110”
ode. pt. „Tragiczna noc” —
film ser. prod. NRD •— reż.
Manfred Mocbiech — kolor,
21.35 — Wiadomości sportowe
i sprawozdanie z XXIV Mię
dzynarodowego Wyścigu Ko
larskiego Paryż — Nicea.
21.55 — „Związek Radziecki —
Francja” — program z cyk
lu: „Czym żyje świat”,
22.25 — „Maszeruje 5 panów”
— scenar. Ludwik Górski,
reż.
—
Kazimierz Rudzki,

OŚWIATOWY

6.30 - TTR: Fizyka — lekcja
21 (Siły w polu magnetycz
nym) z Gdańska,
7.00 — TTR:
Uprawa roślin
— lekcja 27
(Agrotechnika
uprawy koniczyny, lucerny
i seradeli) ze Szczecina,
10.00 - Dla szkół: kl II lic.
Język polski — Cyprian Ka
mil Norwid.
12.55 — Dla szkół: kl. III —
IV lic. Język polski — Leo
pold Staff,
13.25 — Tv Kurs Informatyki
—
Efektywność
systemów
informatycznych
cz.
I —
wykł.:
dr
inż.
Zbigniew
Gacko wski,
13.55 - TTR: Zoologia — lek
cja 5 (Budowa i życie owa
dów) ze Szczecina,
14.30 — TTR: Hodowla zwie
rząt —■ lekcja 4 (Układ po«
karmowy) z Poznania,
15.00 — Matematyka w szkole
— Własności ilorazu — I ^
Krakowa).

niecz.

MAŁY
KACK,
Jagienka,
nieczynne.
OKSY'WIE, Mewa, niecz.

Język rosyjski — lek(Katowice).
Język francuski
lekcji 21.

STAŁE DYŻURY
Apteka nr 21 Gdańsk-Oru*
nia, ul. Jedności Robotniczej
ill: nr 60. Gdańsk-Stoęł, ul.
Hoża 12; nr 4 Gdańsk-Nowv
Port ul. Oliwska 83/4: nr 20
Gdynia-Orlowo ul. Boh. Sta
lingradu 66.
STALE DYŻURY NOCNE
od godz, 21—8
ORAZ DZIENNE
W NIEDZIELE ł ŚWIĘTA
Apteka nr 78 Gdańsk-Siedłce, ul. Kartuska 17; nr 88
Gdańsk, ał
Zwycięstwa 49;
nr 71
Gdańsk-Wrzeszcz, ał.
Grunwaldzka
126;
nr
118
Gdausk-Przymorze. ul. Krzy
woustego 25; nr 15 Sopot. ul.
Boh. Monte Cassino 21: nr 13
Gdynia ul. Starowieyska 34.
Wszystkie
w/wym.
apteki
realizują recepty na środki
odurzalace.
Informacje o dyżurach noc
nych aptek pod nr teł. 912.

K Szpitale j
W Gdańsku: Instytut Chirur
gii z Instytutem Chorób Wpwnętrznych AM, ul. Prof. Kie*
turałosa L
• • •

Wojewódzka Poradnia Cho
rób
Skórno-Wenerologicznych
>v Gdańsku, u!. Długa 64/85,
czynna całą dobę — oddział
w Gdyni przy ul. 22 Lipca 44.
czynny w poniedziałki, wtorki,
czwartki i piątki w eodz,
19-7.
TELEFON ZAUFANIA
GDANSK
—
Anonimowy
Przyjaciel — 31-00-00 w godz.
16-6.
TCZEW — teł. 28-30 w po
niedziałki, ‘rod y i płatki w
godz. 17—22, .

Zakład Usługowy nr 10 w Gdyni-Orłowie
przy alei Zwycięstwa 228

oferują
#
#
®
9

3

dla ludności w zakresie:

'

wykonywania ogrodzeń, bram, spawania
drobnych usług ślusarskich
naprawy wózków dziecięcych, rowerów itp,
naprawy wag

Gdańsk.
telefon
G-18886

_______ ________________________________

z artykułów
spożywczych
kupisz w sklepie WPHS nr 156 w
Gdańsku-Wrzeszczu przy al. Grun
waldzkiej 75.

OWCZAHKA
niemieckie
go,
15-miesięcznego,
od
dam w dobre ręce. Tel.
21-44-54, godz. 8—15.
S-13507

Sklep wyspecjalizowany poleca z dniem
2. 03. 74 r. szeroki asortyment najwyższej
jakości artykułów spożywczych przezna
czonych dlo dziecka,
K-2005 .

telewizyjne, telG-I6777

MV na zaoczne (koręspondencyjne) kursy projektantów
(kalkulatorów)
kosztorysowych,
asystentów i pomocy technicznej
inżynierów, kreślarzy maszynowych,
budowlanych,

PRZYJMUJEMY zgłoszenia
r,a Poradnictwo zawodowe
na tytu!y mistrzowskie w
zaw°óacb mechanik samoc'h°:lo\vy. hydraulik, elek
Tomechanłk,
elektromon^er*
kucharz-kelner oraz
“ “ÄÄ

konstrukcyjnych, instalacyj WZS „Oświata”, Wrzeszcz,
nych, przyjmuje, szczegóło- Waryńskiego
4,
telefon
wych
informacji
pisem- 41-21-82.
K-206S
nych
udziela
„Wiedza”.------------------------------------- ----31-139 Kraków, ul.; spasow- MATEMATYKA korepetyskiego 8 (boczma Łobzow- cje. Teł- 22-04-37.
K-860

K-2138

dkdzledka

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

USŁUGI
32-39-89.
POKOJU poszukuje absol
wentka
politechniki (Gdy.
€ nia ~ Sopot). Tel. 51-11-03,
150
S-13437

WRZESZCZ, Znicz, Ciemna
rzeka, poi., od 14 1., g. 15.30,
17.45, 20. Bajka, Komandosi.
Wł.. od 16 1„ g 10. 12.30, 15,
17.30, 20. Tramwajarz, Uciecz
ka King-Konga, jap.. od 11
ł„ g. 16; Nieszczęście Alfreda.
fr„ od 14 1.. g. 18, 20. Zawisza,
Bułeczka, poi., od 6 1., g. 16;
Tydzień szaleńców, rum., od
16 1.. g 18, 20.

PROGRAM

Zlecenia dla ludności wykonujemy w terminie natychmiastowym.

r a ca

ne

carski tron, bułg., od 14 1„
g. 16; Układ, USA, od 18> 1„
g. 18, 20.15.
Watra — Dom
Harcerza, Hatari, USA, od 11
I., g. 16; Mój kochany Robin
son, NRD, od 16 1.. g.
19.
Żak — studyjne, Helga, NRF.
od 14 1.. g. 16; Kłute. USA,
od 18 l., g. 18, 20.15.

muzyka —
Jerzy
Derfel,
wyk.:
Krystyna Borowicz,
Andrzej Fedorowicz,
Krzy
sztof Kowalewski, Wiesław
Michnikowski, Wojciech Po
kora i Jerzy Turek,
23.00 — Dziennik TV —• kolor,
23.15 — ITP.
23.30 — Program na piątek.

Spółdzielnia Pracy „Techno-Mechanik*'

M-5,
Gdynia - Chylonia.
Czerwonych
Kosynierów
299/7, zamienię na dwa
mieszkania M-2 lub M-l
i M-2 na trasie Gdańsk —
Chylonia.
S-13347

cierpie-

ś. t p-

Dnia ii marca 1974 r. zmarł przeżywszy 90 lat,
opatrzony Sakramentami świętymi, nasz najuko
chańszy ojciec, teść i dziadek

|

W dniu li marca 1974 r. zmarł

USA, od 16 I., g. 18, 20.15.
Drukarz, 150 na godzinę, poi.,
od 11 1., g. 17; Mały, wielki
człowiek, USA, od 16 1., g.
18.45.
Gedania,
Zbereźnik,
ang., od 14 I., g. 16, 18, 20.
Piast, El Dorado, USA, od 14
i
g. 16.30, 19. Przyiaźń, O

8-13562

„S P O Ł E M” — Wojewódzka Spółdzielnia Spożyw
ców w Gdańsku Oddział w Gdyni informuje, że

oddziałowe zgromadzenie przedstawicieli

obradować będzie w dniu 4 kwietnia
1974 r. o godz. 13.00 w Klubie „Bursztynek” w Gdyni, ul. Władysława IV 59.
Rachunek wyników oddziału za rok 1973 jest wv,d0 wSl.'i<iń w biurze zarządu w Gdyni ul
od
GO 15.00. IV 59> p0l!ÓJ ni ll- w godzinach
K-°234

a
ö.UO

