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Dorobek i zadania
społeczeństwa ziemi

0695

Jecie PRL
Wczoraj, w Ratuszu Sta
romiejskim w Gdańsku,
pod przewodnictwem prof,
dr. Edmunda Cieślaka, od
było się plenarne posiedze
nie Wojewódzkiego Komi
tetu Frontu Jedności Naro
du. W obradach uczestniczy
li działacze rad narodowych
i samorządu mieszkańców,
przedstawiciele stronnictw
politycznych i organizacji
społecznych. Referat pro
gramowy wygłosił przewód
niczący WRN, I sekretarz
KW PZPR Tadeusz Bejm.
Mówca stwierdził na
■wstępie, że rocznica 30-lecia jest szczególna okazja
do głębokiego przemyśle
nia doświadczeń współcze
snej historii naszego na
rodu oraz faktów potwier
dzających niezłomna słusz
ność idei socjalizmu i wiel
kie możliwości twórcze na
szego społeczeństwa. Praw
dy te z całą mocą podkreś
liło XIII Plenum KC PZPR
wytyczające treści i kie
runki działania społeczne
go w roku jubileuszowym.
Obchody 30-lecia Polski
Ludowej winny przyczynić
się do pogłębienia śwóadomości obywatelskiej współ
czesnego pokolenia miesz
kańców naszego kraju. W
jubileuszowej rozmowie ze
społeczeństwem, w naszym
wspólnym
bilansowaniu
bezspornego dorobku, nie
powinniśmy upraszczać I

Odznaczenie

W.Brossa
Uchwalą Rady Pań
stwa prof, dr med. Wik
tor Bross,. członek PAN,
odznaczony został Krzy
żem Komandorskim i
Gwiazdą Orderu Odro
dzenia Polski.
Nadanie tego odzna
czenia wiąże się z cało
kształtem pracy
tego
wybitnego
uczonego.
Prof. W. Bross za swoją
pracę naukową 1 jej spo
łeczne znaczenie był już
wielokrotnie wyróżnia
ny odznaczeniami pań
stwowymi. W paździer
niku 1971 r. otrzymał
godność doktora honoris
causa Uniwersytetu Wro
cławskiego.
Aktu dekoracji doko
nał u-ojezcoda katowic
ki — Jerzy Ziętek.
(PAP)

„Mars-3“i „MarsT
dotarły w
Marsa

wygładzać drogi Jaką prze
byliśmy. Imponujący po
stęp jaki osiągnęliśmy we
wszystkich dziedzinach ży
cia, dokonywał się nierzad
ko wśród walki, trudu i wy
rzeczeń.
W trzydziestoletniej hi
storii naszego rozwoju były
momenty trudne a nawet
dramatyczne, byiy przesz
kody piętrzone przez wro
gą socjalizmowi politykę
imperialistyczna, były rów
nież obiektywne trudności
i bolesne Wędy wynikają
ce z okresowego osłabienia
więzi z klasą robotnicza oraz z niedoceniania prawi
dłowości rozwoju społeczeń
stwa.
W rzeczywistości określo
nej przez obecny stan i
perspektywę naszej gospo
darki — musimy mieć świa
domość, że jednym z naczel
nych warunków spełniania
naszych społecznych pla
nów rozwojowych, utrzyma
ni a dynamicznego tempa
zaspokajania potrzeb —
będzie sprawne 1 termino
we oddawanie do użytku obiektów inwestycyjnych.
Na ziemi gdańskiej, któ
ra w obecnej pięciolatce
stała sie placem intensyw
nej budowy wielkich zakła
dów, jest to zadanie szcze
gólnie doniosłe. Inwestycje
te mają znaczenie I dla
mieszkańców naszego regio
nu i dla całego kraju. Ogromne środki jakie pochła
nia Port Północny, budowa
rafinerii, czy elektrowni w
Żarnowcu, muszą owoco
wać w określonych termi

nach hub — JeSt! to tylko
możliwe — wcześniej.
Jest naszym wspólnym
Interesem tworzenie wo
kół wysiłku inwestycyjne
go atmosfery społecznego
zainteresowania i wszech
stronnej pomocy.
I>o równie istotnych za
dań warunkujących nasze
obecne tempo rozwoju go
spodarczego i podnoszenia
poziomu życia należy i na
dal należeć będzie wzrost
wydajności pracy. Szczegół
nie konieczny będzie dal
szy wzrost wydajności pra
cy i jakości produkcji w
tych zakładach, które wy
twarzają towary przezna
czone bezpośrednio na ry
nek konsumenta. W latach
1974 i 1975 winniśmy osią
gać istotne zwiększenie po
daży. przy czym 80 proc.
wzrostu produkcji winno
pochodzić ze wzrostu wydaj
ności pracy.
Czułym instrumentem po
myślności
ekonomicznej
jest rolnictwo. Sukcesy pro
dukeyjne ostatniego roku,
do których należy najwyż
sza dotychczas osiągniętą
w województwie wydajność
27 q/ha zbóż oraz intensyw
ny przyrost pogłowia zwie
rząt hodowlanych, to do
bra prognoza na przyszłość.
Zadania dwóch najbliższych
iat są jednak bardzo na
pięte, Określa je wskaźnik
— 13 proc. — wzrostu pro
dukcji globalnej.
Kroku naprzód oczek u(Dokończenie na sir. 3)
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W dniu 14 marca br. od
były się uroczystości po
grzebowe metropolity wro
oławskiego kardynała BO*
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LESŁAWA
Podpisanie wspólnej deklaracji

CAF — Langda — TeSefoto

Czwartek - ostatnim dniem pobytu czechosłowackich gości

Delegacja partyjno-rzqdowa CSRS
zakończyła wizytę w Polsce

W godzinach rannych cze
chosłowaccy goście udaii się
na zwiedzanie Warszawy.
W czasie przejazdu przez
miasto goście obejrzeli m. In.
budowę Łazienkowskiej Tra
sy Mostowej - jednej z tych

rorwoju. Na żuławskich po
lach uzyskano pierwsze w
kraju rekordowe zbiory
pszenicy, sięgające 50 i
więcej kwintali z hektara,
W tych osiągnięciach ma
również swój udział 14-tysięczna rzesza członków
stronnictwa. Rolnicy indy
widualni — członkowie
ZSL są, wspólnie z człon
kami Polskiej Zjednoczo
nej Partii Robotniczej, in
spiratorami wprowadzania
dalszego postępu na wsi, roz
wijania nowych i lepszych
form gospodarowania oraz
inicjatorami czynów spo
łecznych.
Z kolei kierunki społec:
(Dokończenie na str. 2)

Jałt
informuje
agencja
TASS, radzieckie autoniaiyc/ne vSlacje międzyplanetarne
„Mars-6” i ..Mars-7”
dotarły
w okolice Marsa 12 i 9 mar
ca br. Aparat lądujący stacji
automatycznej
,,Mars-6”
osiacnał powierzchnię planety
w dniu 12 marca. Po raz pierw
szy zostały przekazaue na Zie
mie dane o parametrach at
mosfery Marsa.
uzyskane w
wyniku bezpośrednich pomia
rów w czasie opadania apara
tu laduJacesro.
(PAP)

Czwartek był ostatnim dniem oficjalnej
wizyty przyjaźni w Polsce delegacji partyjnorzqdowej Czechosłowacji pod przewodnic
twem sekretarza generalnego KC KPCz. Gu
stavo Husaka.
inwestycji, która mieć będzie
decydujące znaczenie dla
przeobrażenia Warszawy.
Gustav Husak i członkowie
delegacji partyjno - rządo
wej Czechosłowacji zwiedzili
także Fabrykę Samochodów
Osobowych na Żeraniu.
Następnie delegacja par
tyjno - rządowa Czechosło
wacji udała się na Stare Mia
sto. Na placu Zamkowym
Gustav Husak zapoznał się z
odbudową Zamku Warszaws
kiego.
Końcowym akcentem zwie
dzania stolicy byl przejazd
przez centralne dzielnice mia
sta, m. in. wzdłuż komplek
su nowoczesnych obiektów
handlowych i usługowych Ściany Wschodniej przy ul.
Marszałkowskiej.
W południe Gustav Husak
wraz z czechosłowacką dele
gacją
partyjno - rządową
przybył do gmachu KC PZPR,
gdzie odbyło się końcowe
spotkanie i polsko - czecho
słowackie rozmowy plenarne.
Na zakończenie rozmów w
siedzibie KC PZPR podpisana
została wspólna deklaracja
o umocnieniu przyjaźni i po
głębieniu współpracy między
PRL a CSRS.
W godzinach popołudnio
wych w Sali Kongresowej
PKiN rozpoczęto się spotka
nie delegacji partyjno - rzą

dowej CSRS z mieszkańcami
stolicy.
Na sali zajęli miejsca war
szawiacy: delegacje zakła
dów pracy, organizacji poli
tycznych i społecznych, mło
dzieży, żołnierze WP.
Gorąco witany przez zgro
madzonych w Sali Kongreso
wej mieszkańców stolicy gtos
zabiera I sekretarz KC PZPR
- Edward Gierek. Stwierdzi!
on, że rozmowy, dokumenty
i ustalenia, które przyjęto w
czasie wizyty, nadają jej ran
gę wydarzenia doniosłego, o
wielkim znaczeniu dla obec
nych i przyszłych stosunków
polsko - czechosłowackich.
Rozmowy potwierdziły raz je
szcze całkowitą zgodność po
glądów obu partii i rządów.
E. Gierek podkreślił, że ist
nieją obiektywne warunki, po
trzeby i możliwości dalszego
pogiębiania współpracy, któ
re wynikają z wyższego iloś
ciowego i jakościowego po
ziomu rozwoju, jaki osiągnęły
Polska i Czechosłowacja.
Następnie zabrał głos se
kretarz generalny . KC KPCz Gustav Husak, który m. in.
powiedział, że narody Czecho
Słowacji z zainteresowaniem
i wielką sympatią śledzą roz
mach bratniej Polski. Podczas
naszej wizyty - mówił - mo
gliśmy przekonać się o dy

namice rozwoju społecznego,
gospodarczego i kulturalnego
waszego kraju.
Mówca podkreślił postęp w
rozwoju polsko - czechosło
wackiej współpracy politycz
nej, gospodarczej, naukowej
i kulturalnej. Stwierdził, że obecny poziom wzajemnych sto
sunków umożliwia pogłębię'
nie kooperacji i specjalizacji
produkcji, zwłaszcza w dzie
dżinie energetyki, przemysłu
chemicznego, maszynowego i
hutniczego.
Gustav Husak wyraził prze
konanie, że wyniki rozmów
zawarte w dokumentach koń
cowych stanowić będą dalszy
poważny wkład w rozwój przy
jożni i współpracy między
KPCz i PZPR, między CSRS
i PRL, między narodami i lu
dźmi pracy naszych krajów,
ie przyczynią się do umocnię
nia międzynarodowego ruchu
komunistycznego i robotnicze
go oraz że stanowić będą
wkład w dzieło socjalizmu,
pokoju I postępu społeczne
go,
Wiele miejsca poświęcił mó
wca zagadnieniom międzyna
rodowym, akcentując znacze
nie jedności wspólnoty socja
listycznej na czele ze Zwią
zkiem Radzieckim.
Dobiegła końca oficjalna
wizyto przyjaźni, jaką złożyła
w Polsce partyjno-rządowa
delegacja CSRS z sekreta
rzem generalnym KC KPCz.
Gustavem Husakiem.
Na odświętnie udekorowa
nym barwami narodowymi
Czechosłowacji i Polski oraz
czerwonymi sztandarami war
ft Dokończenie na str. t
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«i umocnieniu przyjaźni
pogłębieniu współpracy
między PRL i CSRS

Obrady NATO
W kwaterze głównej NATO
rozpoczęła
sie
jednodniowa
narada kierowników departa
mentów
politycznych
mini
sterstw spraw
zagranicznych
państw stron paktu północno
atlantyckiego. Porządek dzien
ny narady, która toczy się
przy
drzwiach zamkniętych
nie został ogłoszony oficjalnie.
Zdaniem tutejszych obserwa
torów.
kierownicy
departa
mentów
politycznych
15
państw NATO orzed vskutula
sprawę intensyfikacji konsul
tacji w
ramach
NATO w
związku z pogłębiającymi się
rozbieżnościami miedzy stana
mi Zjednoczonymi. ä ich ra
ch od n ioeuTope jskimi so i u szni Irami.
(PAP)
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Jedna z hipotez wyjośmająto naj
większą katastrofę lotniczą joko
miała miejsce ostatnio pod Pary
żem, a którą podał przewodniczący
komisji badającej przyczyny
wy
padku - Renne Lemaire - mówi, że
rozerwanie tureckiego samolotu mo
gło spowodować niedokładne zam
knięcie drzwiczek w tylnej części
kamory bagażowej.
Co się dzieje w przypadku takie
go niedopatrzenia i dlaczego może
ono doprowadzić do eksplozji? Z
takim pytaniem zwracamy się do
mgr. inż. Ryszarda Witkowskiego, za
stępcy kierownika działu badań w
Locie Instytutu Lotnictwa.
- Samoloty DC-10 - a właśnie
ten typ samolotu uległ katastrofielataja na dużych wysokościach, rzę
du 10 909 metrów. Dlatego też wnę
trza kabin muszą być hermetyzowa
ne i ciśnienie jakie w nich panuje
jest wyższe niż na zewnątrz samo
lotu. Stosunek ciśnienia zewnątrz sa
molotu - na wysokości 10 tys. me
trów - do ciśnienia na poziomie
morza wynosi 0,26, a zatem sięga
zaledwie 1/4 ciśnienia panującego
na poziomie morza.
Oczywiście w takich warunkach
eftowiek nie może przebywać. W
konstrukcjach samolotów stosuje ile
więc kabiny Hermetyczne, wewnątrz

»■**. w.

których panuję ettntema, w jakkii
można normalnie funkcjonować. In
stalacja klimatyzacyjna utrzymuje
wewnątrz samolotu znajdującego się
na wysokości 10 000 metrów ciśnie
nie odpowiadające ciśnieniu panu
jącemu no wysokości 2000 metrów.
A zatem wewnątrz samolotu wynosi
ono 0,5 atm. W czasie lotu na du-

7*9, mająey średnicę kadłuba 6 I
więcej metrów i zabierające 360400 pasażerów. W mniejszych samo
lotach stosowano niehermetyzowanie luku bagażowego, znajdującego
się w dolnej części kadłuba. Nato
miast w samolotach o dużej średni
cy nie wchodzi to w grę. Znacznie
łatwiejsi« bosśsn Jeet wprowadzę-

Hlpotezy wokół paryskiego wypadku

L
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żttj wysokości łomota możno przy
równać do balonu napompowanego
powietrzem.
Samoloty pasażerskie, biorąc Jako
kryterium średnicę kadłuba, możno
podzielić na dwie zasadnicze gru
py: na mniejsze samoloty zabiera
jące 180-200 pasażerów, do których
należy również IL-62 czyli nasz „Ko
pernik” i „Kościuszko” posiadające
kadłub o średnicy około 3 metrów
oraz na samoloty - olbrzymy, takie
włośnio Jak DC 10, Jumbo Boośeą

nśo hermośyłowania zarówno kabiny
pdsaźerikiej jak i luku bagażowego.
- Przy niedomkniętych drzwicz
kach luku bagażowego w samolocie
typu DC-10 nastąpiłoby niewątpli
wie ««zhermetyzowanie luku i wów
czas przy nierozhermetyzowaniu ka
biny pasażerskiej różnica ciśnień
panujących w tych dwóch pomiesz
czeniach mogłaby doprowadzić do
rozerwania podłogi ł całej struktury
spmołefu. Jednakże nie możemy po

winąć

Uroczystości pogrzebowe
metropolity wrocławskiego

kardynała Bolesława Kominka

Delegatów ZSL
i sztuki — Józefa Yajkowskiego j wojewodę gdańskiego — Henryka 5 üwo wskiego. Na zjazd przybyła
również z NRD delega
cja Demokratycznej Parti:
Chłopskiej Niemiec.
Referat, omawiający Meowo-polityczne i organiza
cyjne zadania ZSL w wo
jewództwie gdańskim, wy
głosił prezes WK ZSL —
Bogusław Dreszcz.
X Wojewódzki Zjazd —
powiedział on m. in. — od
bywa się w roku jubileu
szowym, w roku 30-lecia
naszej Ludowej Ojczyzny.
W tym okresie rolnictwo
województwa
gdańskiego
osiągnęło wysoki stopień

Cena 50 gr

Itf*

Wojewódzki Zjazd
Wczoraj, pod hasłem
„Budujemy Polskę naszych
pragnień i ambicji” obrado
wał w Gdańsku X Woje
wódzki Zjazd Delegatów
Zjednoczonego Stronnictwa
Ludowego.
Niezwykle serdecznie po
witali zebrani przybyłych
gości: członka Prezydium
Naczelnego Komitetu Zje
dnoczonego Stronnictwa Lu
dowego, członka Rady Pań
stwa — Dyzmę tlało ia. I
sekretarza Komitetu Woje
wódzkiego Polskiej Zjedno
czonej Partii Robotniczej
— Tadeusza Bejma, sekre
tarza KW PZPR — Jana
Maziarza,
członka
NK
ZSL, wiceministra kultury

Gdańsk, piqtek 15 marca 1974 r.

tutaj taktu, śe przypadek

dliwości
WŁODZlMIERZl
BERUTOWICZ, kierownik I
urzędu do spraw wyznań |
podsekretarz stanu ALEK*

KOMINKA, SANDER

pierwszego po wojnie poi
skiege
arcybiskupa
na
tych ziemiach.
W pogrzebie uczestniczy
ta delegacja rządowa w
składzie: minister sprawie

SKARŻYŃSKI, I

prezydent miasta Wrocła- [
wia MARIAN CZULINSKT oraz kardynałowie, I
licznie
zebrani biskupi, I
księża, i wierni.
(PAP) [

Zjazd warszawsko-raazowi eck iej
organizacji ZBoWiD
14 bm. odbył się zjazd
warszawsko - mazowiec
kiej organizacji ZBoWiD.
320 delegatów reprezentu
jących blisko 50-tysięczną
rzeszę członków organiza
cji kombatanckiej oceniło
dotychczasową pracę ustaliło kierunki dalszego
działania.
Zjazd wybrał
nowy Zarząd Okręgu i de
legatów na V Kongres
ZBoWiD.
Uczestniczący w obra
dach prezes Rady Naczel
nej
ZBoWiD,
premier
Piotr Jaroszewicz podkreś
lił. że V Kongres ZBoWiD
odbędzie się w roku 30-le

cia Polski Ludowej. Sro* I
dowisko kombatanckie, głę
boko zaangażowane w ży
cie kraju — powiedział
— ma do spełnienia wiel
ką, odpowiedzialną rolę,
zwłaszcza w zakresie pa
triotycznej edukacji młode
go pokolenia
Polaków.
Swoją obywatelską posta
wą łączącą patriotyzm *
internacjonalizmem, kom*
batanci — ludzie walki i
czynu — współuczestniczą
w twórczym dziele zespa
lania w całości przeszłości
z dniem dzisiejszym i per
spektywą Polski.
(PAP)

Przed konferencją wspólnej komisji
komitetów UNESCO Polski i NRF
Trwają zapoczątkowane
przed przeszło dwoma la
ty prace wspólnej komisji
komitetów UNESCO PRL
i NRF działającej na rzecz
rewizji treści podręczni
ków szkolnych. W pierw
szych dniach kwietnia br.
odbędzie się w Brunszwiku w NRF kolejna kon
ferencja wspólnej komisji
UNESCO.
W związku z tym odbyło
się 14 bm. w Ministerstwie
Oświaty ł Wychowania ze
branie członków komisji
i ekspertów ze strony pol

skiej, na którym omówio
no problemy, które będą
przedmiotem kwietniowej
konferencji, a zwłaszcza
przedstawianie problema
tyki lat 1945—1974 na ła
mach podręczników szkol
nych.
Przewodniczący delega
cji PRL w tej komisji
prof, dr Władysław Mar
kiewicz, sekretarz Wydzia
łu I Nauk Społecznych
PAN, został przyjęty przez
wiceministra spraw zagra
nicznych Józefa Czyrka.
(PAP)

Napięcie w Gudżaracie
nie zmniejsza się od 3 miesięcy
Napięci* w indyjskim sianie
Gudśaiat od I miesięcy nie
zmniejsza się. W wynika *»mieszek w tym stanie zgi
nęło do chwili obeenej U osAb. Do dymisji podała się
ponad połowa postów rządu
prowincjonalnego, a były wi
cepremier stanu, 17-letnl Morarji Dessal przystąpi! w mi
niony poniedziałak do atrajkn głodowego, na znak po
parcia dla wyzuwanych przez
prawicę
żądań rozwiązania
stanowego zgromadzenia usta
wodawczego, Jak informowa
liśmy, w zeszłym miesiącu w
Gudżaracie wprowadzono wla
dzę prezydencką.

Podpisana na zakończenie nowsłoch partii stworzyło w dzy PRL i CSRS oraz naro
wizyty deklaracja o umocnie mijającym 30-leciu podstawy dami obu krajów. Wierne za
niu przyjaźni i pogłębieniu dla wielkiego postępu spo sadom proletariackiego inter
Sekretarz generalny ogólno
współpracy między PRL i łeczno-ekonomicznego, w bu nacjonalizmu i
tradycjom indyjskiego komitetu rządzą
CSRS stwierdza na wstępie, dowie socjalizmu w Polsce wspólnych walk rewolucyj cej partii Kongres Narodowy.
Chandradjit Jadav, na konfe
iż wyzwolenie obu krajów i Czechosłowacji.
nych połskiej i czechosłowac rencji prasowej zorganizowa
przez Armię Radziecką i
. Wyrażając zadowolenie z ki ej klasy robotniczej obie nej po powrocie z Ahmada— stolicy Gudżaratu —
wałczące u jej boku wojska faktu, ie w okresie tym do partie
przywiązują wielką badu
wyjaśnił, ił wszystkie
akty
polskie i czechosłowackie o- szło do pogłębienia trady wagę do diaszego rozwoju przemocy
w tym stanie zo
raz zdobycie władzy przez cyjnej przyjaźni oraz rozsze ich współpracy i stwierdzają, stały sprowokowane przez re
lud pracujący pod kierownic- rzenia braterskiej współpracy iż będą kontynuować wzaje Iigijne partie Jana Sangh otm morfcsistowsko - fenł- między obu narodami, dekla mne konsultacje, rozszerzać raz Rasztrlja Swajamsewak
Sangh.
Celem,
jaki obrały
racja wskazuje dalej na kolej i pogłębiać współpracę Ide aobie te partie, rozniecając
niepokoje
w
Gudżaracie,
jest
ne zasady, którymi kierowały ologiczną oraz koordynować
rozwiązanie stanowego zgro
się obie strony podpisując ten
madzenia
ustawodawczego.
(Dokończenie na itr. 2)
dokument. Należą do mehr
eksplozyjnej dekompresji gwałtowne
Jak wiadomo, partie te ponlo
niezłomny sojusz oraz niena
go
«zhermetyzowania
samolotu
ruszalna przyjaźń j narodami
DC-10 miał już miejsce w listopa
dzie ubiegłego roku, w Stanach
radzieckimi, zwiększanie si
WypowtaH Coegrsvc'a
Zjednoczonych, kiedy wskutek awa
ły i zacieśnianie jedności
rii jednego z silników nastąpiło
państw wspólnoty socjolisłycz
przedziurawienie struktury samolotu.
nej, dalsze umacnianie Ukła
Mimo to samolot nie rozsypał się w
du Warszawskiego, pogłębię
kawałki • wylądował na najbliższym
nie socjalistycznej integracji
lotnisku. Świadczy to o tym, że w
w ramach RWPG.
konstrukcji samolotu uwzględniono
U podstaw wspólnej dekla
taką ewentuolność i ie samolot jest
racji legły również dążenie
odpowiednio zabezpieczony.
do dalszego pogłębienia i
Po*a tym katastrofa tureckiego
rozszerzenia braterskich sto
ąnmołotu nastąpiła na wysokości
sunków przyjaźni i współpra
Jak donoszą z Dublina,
4000 metrów, kiedy różnica ciśnień
cy w duchu zawartego 1 mar premier Republiki Irlandz współwładzę z reprezentan
ta«*! ludności katolickiej w
nie jest Jeszcze tak wielka, aby ca 1967 układu między PRL kiej, Liam Cosgrave, po Ulsterze.
Jak wiadomo,
Jak się wydaje - mogła spowodo
i
CSRS,
głębokie
przekona
twierdził przynależność Ir Faulkner znalazł się ostat
wać tak gwałtowne »zhermetyzo
nie,
iż
umocnienie
przyjaźni
landii Północnej do Wie’, nio w trudnej sytuacji. Pod
wanie luku I w efekcie eksplozję
i pogłębienie współpracy od kiej Brytanii i raz jeszcze czas wyborów do parlamen
roznoszącą szczątki samolotu na 15
powiada żywotnym Interesom oświadczył, że taki stan tu brytyjskiego przeciwni
km. Sądzić zatem można, że mimo
Polski i Czechosłowacji oraz rzeczy mógłby zostać zmie cy Faulknera, ekstremiści
wszystko, za najprawdopodobniejszą
że współpraca ta służy spra niony jedynie za zgodą protestanccy zagarnęli 11
należałoby przyjąć hipotezę, w myśl
wie zapewnienia bezpieczeń większości mieszkańców Ul - spośród 12 mandatów ulktórej tragedię spowodowała jakaś
V
stwa i utrwalenia pokoju w steru. '
eksplozja wewnętrzna. Komisja po
sterskich w parlamencie
Europie.
Obserwatorzy poJityrami brytyjskim. Słaba pozycja
wypadkowa bada dokładnie przy
potraktowali to wystąpięczyny katastrofy i rozważa wszystkie
Obie strony potwierdzają, nie Cosgrave’a jako popar Faulknera to równocześnie
możliwości, aby w przyszłości zabez
że niewzruszona ideowa je cie dla Briana Faulknera, zagrożenie dla porozumie
pieczyć lotnictwo pasażerskie przed
dność i braterska współpra szefa egzekutywy wyko nia z Sunńingdale zawar
podobnymi wypadkami.
ca między PZPR a KPCz sta nawczej w Irlandii Północ tego między Londynem,
nowią podstawę wszechstron nej, umi ark owa n eg -> pwte- Dublinem i Belfastem, a
dotyczącego przyszłości Irnogo rozwoju stosunków mię atwnt« gofteąęęgy) a4ą
a« Iwrdti Północnej. Porowa*

»ty porażkę,

w niedawnych
wyborach. Jadav
oświadczy!
równiet, Se członkowie zgro
madzenia
ustawodawczego
Gudtaratu nieustannie otrzy
mują telefony z pogróżkami
f żądaniami, by dobrowolnie
złożyli rezygnację.
(I*AP)

zwmm

W wywiadzie telewizyjnym
wiceprezydent USA. Gerald
Ford stwierdzi! w czwartek, it
otrzyma! informacje, iż kraje
arabskie zgodziły sie znieść em
bargo na ropę do Stanów Zjed
noczonych. a oficjalna decyz*
ja w tej sprawie ma być jt.4
wkrótce ogłoszona.

«lak nas poinformował iły
fcarny synoptyk, dziś na Wy*
brzeźn będzie
zachmurzenie
du*« a rozpogodzeniami. Tem
peraturs od —* do +« stopnŁ
Wiatry słabe do omlarkoww
nyc> zachodnie.

jm

Premier Republiki Irlandzkiej
potwierdza przynależność do Wielkiej Brytanii
mienie to, oprócz sankcjo
nowania obecnego status
quo Ulsteru, przewiduje
również utworzenie tzw.
Rady Ogólnoiriandzkiej —
instytucji, mającej stano
wić pomost między obu
częściami Irlandii.
To oświadczenie Cosgra
ve’a zostało przyjęte z za
dowoleniem przez Londyn
i Faulknera, natomiast spot
kało się z krytyką ze stro
ny Skrzydła Tymczasowych
Irlandzkiej Armii Republi
kańskiej, jak również eks
tremistów protestanckich w
Ulsterze.
(PAP)
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X
Wojewódzki
Zjazd
w Porcie Północnym

Wzmaga się tempo robót

• Dokończenie se sta. 1

Hrfiżający a* termin
przekazania do uiytku ba
sy przeładunku węgla w
Porcie Północnym ponagla
wykonawców. Załogi 17
głównych przedsiębiorstw
prowadzących roboty bu
dowlano-montażowe, znacz
nie przyśpieszyły tempo
prac 1 nadrabiają zaistniałe
tu 1 ówdzie zaległości. Dzię
ki temu plan finansowy w
miesiącu lutym zrealizowa
no w 113 proc., wykonu
jąc roboty na sumę 905
min zł.
Obradująca wczoraj Ra
da Budowy Portu Północ
nego rozpatrzyła najważ
niejsze na obecnym etapie
zagadnienia
związane *
realizacją tej inwestycji.
Przede wszystkim stwier
dzono znaczną poprawę do
staw urządzeń i sprzętu,
dzięki czemu powstała moż
lłwość rozwijania prac mon
tażowych szerokim fron
tem. Inwestorowi pilnie po
trzebne są jeszcze dwa cięż
kie spychacze do przemie
szczania węgla i miału, żu
raw samojezdny do zaopa

trzenia technicznego stat
ków oraz transformatory,
silniki i urządzenia do oznakowania nawigacyjne
go
Równocześnie jednak, mi
mo wykonania planu finan
sowego, na niektórych od
cinkach notuje się zaległo
ści rzeczowe, w rezultacie
czego przekazanie inwesto
rowi szeregu obiektów prze
sunięto na marzec. Hamu
je przebieg prac m. in.
brak rur na dalby cumow
nicze z Huty „Ferrum”,
wstrzymane zostały przez
Gdańską Stocznię Remonto
wą roboty spawalnicze, za
powiada sie niedobór tłucz
nia pod skrzynie falochro
nowe. Pewne opóźnienia w
stosunku do harmonogramu
mają
„Elektromontaż”,
gdańska „przemysłówka",
Gdańskie Przedsiębiorstwo
Telekomunikacyj
Robót
nych, „Mostostal".
Inwestorowi zależy zwła
szcza na szybkim przekaza
nlu do rozruchu oczyszczal
ni ścieków, warsztatu czte
rech przenośników, urzą

no-gospodarczego rozwoju
województwa oraz zadania
stronnictwa w ich realiza
cji przedstawił wiceprezes
nego punktu zasilania. Nie WK ZSL — Karol 8mteznaleziono również wyko lak.
Przemówienia powitalne
nawcy robót elewacyjnych.
Trzeba tu też zaznaczyć, wygłosili m. in.: I sekre
że — nie zważając na bliski tarz Komitetu Wojewódz
termin rozpoczęcia rozru kiego Polskiej Zjednoczo
chu zwałowarko-ładowarki nej Partii Robotniczej —
— nie zapewniono dostaw Tadeusz Bejm, przewodni
miału węglowego na za czący WK Stronnictwa De
sypanie placu węglowego, mokratycznego — Mieczy
budzą też niepokój nie spre sław Pierz, przewodniczą
cyzowane terminy dostaw cy delegacji Demokratycz
1500 wagonów 60-tonowych nej Partii Chłopskiej Nie
miec —- Gerhard Gaudę
do przewozu węgla.
oraz przewodniczący Za
Pasa tym rada rozważy rządu Wojewódzkiego Zwiąż
ła propozycje dotyczącą ku Socjalistycznej Młodzie
przyśpieszenia budowy ba ży Wiejskiej — Andrzej
zy paliw płynnych. Chodzi Brodziński.
o to, by przyśpieszyć ro
Tadeusz Bejm w swym
boty na pirsie paliw płyn wystąpieniu przekazał po
nych i przekazać bazę do zdrowienia dla członków
rozruchu 30 kwietnia 1975 Zjednoczonego Stronnictwa
r., nie zaś 1 lipca roku Ludowego. Egzekutywa Ko
przyszłego, jak to było u- mitetu Wojewódzkiego —
stalone uprzednio. W tej powiedział m. in. — z dusprawie będą poczynione CT*—
dodatkowe ustalenia z ud ziałem zainteresowanych
resortów i zjednoczeń.

dzeń ciągu technologiczne
go wywrotnicy, podstacji
transformatorowych i głów

Zakończenie

E.M.

wizyty

Dorobek i zadania
Plenum
zatwierdziło
skwerów, placów zabaw
(Dokończenie ze str. ID
zmiany w WK FJN. Lu
dla
dzieci,
miejsc
wypo
jemy w dziedzinie gospo czynku dla starszych, o- kasz Balcer został zastęp
darowania surowcami i
sportowych dla cą przewodniczącego WK
materiałami. Wygospoda biektów
młodzieży. Potrzebna jest FJN. W związku z przej
rowanie w roku ubiegłym społeczna opieka nad zbu ściem Antoniego Juriewa
materiałów na kwotę 750 dowanymi obiektami i o- na stanowisko dyrektora
tys. złotych, nie jest w na chrona wspólnego stanu Biura WRN, na sekretarza
szym województwie zjawi posiadania przed dewasta WK FJN powołano Teresę
skiem zadowalającym.
cją bezmyślnych lub aspo Mayer. A. Juriew pozostał
Województwo nasze od łecznych
użytkowników. członkiem Prezydium WK
grywa
bardzo
znaczną Dołożymy starań, by rok FJN. Do Prezydium powo
rolę w produkcji eks 1974, trzydziesty rok ist łano zastępcę dowódcy Ma
portowej
kraju.
Szyb
PRL,, na Wybrzeżu rynarki Wojennej Ludwi
ki też był w ostatnich nienia
gdańskim zapisał się trwa ka Dałkowskiego i wice
latach jej przyrost: z 930 łymi
dokonaniami. Doło wojewodę Floriana Radzi
min złotych dewizowych w żymy starań, by stał się wiłowicza.
H2Z
1870 roku do 1,4 mld w poglądowy lekcją kultury,
1973 roku — na rok zaś dojrzałości obywatelskiej i
1*975 zakłada się 1,9 mld samorządności
socjalistycz
złotych dewizowych.
Przy udziale szero
Na liście węzłowych za nej.
grona aktywistów
dań bieżącego roku i na kiego
Frontu
Jedności Narodu,
stępnego znajduje się roz w tym licznej
rzeszy dzia
wój budownictwa miesz łaczy samorządowych, ta
kaniowego (jego efekty w wielka kampania społecz
roku ubiegłym wyraziły na winna ogarnąć ■wszyst
(Dokończeni« z i fłf. 4}
liczbą 12 280 nowych
jflieszkań) ! komunalnego kich mieszkańców naszego swą działalność z bratnimi
Cfaz rozbudowa systemu regionu.
Niech hasło — „Ziemia partiami krojów socjoSistycittśług.
gdańska schludna 1 gospo nej wspólnoty. Są on* głęfoo
Głęboko obco socjaliz darna” — zmobilizuje tra ko przekonam», ie uchwały
mowi jest wizja społeczeń dycyjnie pracowitych miesz XXIV Zjazdu KPZR jak również
giwa złożonego z ludzi kańców naszego regionu nakreślony przez tę partię
zmierzających
wyłącznie do stworzenia nowych war wielki program pokoju i bez
do konsumpcji dóbr ma tości dla Polski, pracując pieczeństwa międzynarodowe
terialnych, a Jednocześnie bowiem dla rozkwitu kra go stanowią siłę inspirująco
pustych duchowo 1 ego ju — pracujemy dla siebie. dia wszystkich bratnich partii
istycznych. Zamożność nie
Obchody 30-lecia PRL, oraz innych postępowych i
może się stać w naszym które w woj. gdańskim pokój miłujących sił na (wie
systemie celem samym dla zainaugurow-ane zostaną w cie. PZPR i KPCz umacniać
siebie. Musi jej towarzy- marcu 1974 roku i za będą nadał jedność ideową
rzyszyć wszechstronny roz- kończane uroczystościami i wspóidziałanie z KPZR, ze
! wój zainteresowań huma- XXX rocznicy wyzwolenia wszystkimi partiami komunis
i mistycznych jednostki, jej Gdańska w marcu 1975 tycznymi i robotniczymi na
bogacenie się wewnętrzne, roku, stanowić winny istot zasadach marksizmu - tenii Wzrost Jej wrażliwości e- ny czynnik przyśpieszają nirrmi I proletariackiego in
tycznej.
Zdecydowanego cy rozwój budownictwa ter nacjonalizmu. Brać będą
1 przeciwdziałania wymaga- socjalistycznego w naszym one również aktywny udział
' ją wypadki żerowania jed kraju i regionie.
w naradach partii komunis
nostek na pracy innych,
Najcenniejszą formą ucz tycznych i robotniczych, w
j ąchylanla się od podejmo- czenia
30-iecia Polski Ludo wypracowaniu I realizacji
• wania społecznych obowląz wej przez
społeczeństwo wspólnej strategii i taktyki
feów z Jednoczesnymi pre ziemi
gdańskiej
bedzie
tensjami do korzystania z wytężona praca na rzecz wałki o socjalizm i pokój.
| owoców wysiłku zbiorowe- przedterminowego
Dokonując przeglądu do
wyko
<£$ i przywilejów oraz nania zadań produkcyj
tychczasowej współpracy poi
świadczeń wynikających z
wytworzenia dodat sko - czechosłowackiej we
Moty socjalistycznego n- nych,
kowych
towarów na ry wszystkich dziedzinach życia
slroju.
nek krajowy i na eksport politycznego, państwowego,
Istotna funkcja, w wiel oraz jak najliczniejszy u- gospodarczego, społecznego,
kim systemie społecznej dział w powszechnym czy naukowego i kulturalnego,
obie partie i oba rządy pod
aktywizacji ludzi, organi nie 30-lecia.
zowanie ich współpracy w
W dyskusji głos zabrali kreślają, rt dalszy rozwój bu
socjalistycznego
rozwiązywaniu ogólnokra kolejno:
przewodnicząca downictwa
jowych 1 lokalnych proble Wojewódzkiej Rady Kobiet w ich krajach oraz wzrost
mów 1 zaspokajania żywot Earbara
Kr upa-Wójcie- materialnego i kulturalnego
nych potrzeb — przypada ohowska, przewodniczący poziomu żyda łudzi pracy wy
tferenowym ogniwom samo Rady Osiedlowej „Duże magają jeszcze bardziej in
rządowym: radom narodo Przymorze” Edward Miel tensywnego zacieśniania tej
wym, komitetom osiedlo nicki, pracownica społecz współpracy i ustanowienia
wym, obwodowym i do nej służby zdrowia Zofia giębsrych powiązań gospo
mowym.
Bełdowicz, rolnik indywi darczych. Osiągnięcie tego
Z uwagi ca doniosłość dualny Stanisław Kowal celu nierozłącznie związane
rałiązanych z tym zagad- czyk, przewodniczący WK jest z równoczesnym pogłę
eń, dla wypracowania SD Mieczysław Pierz, prze bianiem współpracy I inte
;pgramu działania odpo wodniczący Komitetu O- gracji gospodarczej z ZSRR
wiadającego
potrzebom siedlowego w Skarszewach oraz z innymi krajami RWPG.
ąfeasu i wielkiej skali za- Zygmunt Zieliński, prezes Będzie się ono przyczyniać do
ń. przygotowujemy i zwo Oddziału Morskiego Sto rozwiązywania podstawowych
gospodarczych
ny w bieżącym roku warzyszenia Dziennikarzy problemów
Specjalna sesję Wojewódz- Polskich Józef Królikow każdego kraju, jak też umae
ski, przewodnicząca PK niania potencjału ekonomi«
jtigi Radv Narodowe!.
W sivbko rozwijających F.7N w Kartuzach Marla nego całej wspólnoty temiastach i w nowo Potoczek, kierownik gdań ojedratyczmej.
powstających
osiedlach skiego Biura Stowarzysze
Deklaracja precyzuje aapiasta potrzeba kształto nia PAX Tadeusz WosztyŁ stępnie
konkretne kroki, któ
wania soolalistycznych wfę- przewodniczący Komitetu re zostaną
przedsłęwzśęśe w
Osiedlowego w Gdyni —
•A społecznych.
Witomlnie Jerzy Abacjew, tym eeiu. wyrażając przeko
Wybrane w miastach przewodniczący Komitetu nani«, że tradycyjna współ
naszego województwa ko- Osiedlowego w Pelplinie praca polsko - eaochodoety mieszkańców sku Andrzej Oł. cki, wieeprze wacka, wzbogacana o nowe
lą prawie 10 tys. dzia wcdniczący RW Federacji treści I formy odpowiadające
ły, wśród których są SZMP Andrzej fcółkoś. b wymogom
wspóciesacdci,
ywiści naszej partii, SD działacz Polonii gdańskiej
i ZSL, przedstawiciele or Roman Truszczyński, prze przyczyni aię de dalszego uganizacji społecznych oraz wodniczący MK. FJN w macnkmia braterstwa między
Empartyjni. Cenne usługi Gdyni Mirosław Ziemba, obu narodami i zwartości
ąddają komitetom miesz naczelnik Kwidzyna HaB- wspólnoty socjalistycznej. Bę
kańców działacza starsi na Jat czak.
dało ono Wotnym wkłodem
flekiem, rend Sei ! eme
Mówcy wyrazili popar
do recUzocji kompleksowego
ryci, którzy dysponują o- cie dla tez zawartych
gyornnyłn doświadczeniem referacie Tadeusza Bejma. progi canu socja#stycznej Me
pracy *połe<rmo-poHtycz
Plenum uchwaliło woje gracji gospodarnej w re
aej.
wódzki program obchodów mach RWPG.
Apelujemy o szerokie 30-lecia PRL. Program na
Końcowa część deteor—H
■dfeczenie się samorządu kreśla zadania w dziedzi
njłeszkańoów do ogólnona nie społeczno-gospodarczej poświęcona jest proMonwrtyIdeowo-wychowawczej.
rodowego czynu Jubileuszo i
ce międzynarodowej zwłasz
tjfęgo. Dziesiątki osiedli i Dokument zawiera kalem
«sjjMd budynków mieszkal- darz głównych uroczystości cza saś zagadnieniom umac
oczekuje na zabiegi 1 Imprez, które zorganlzo niania pozytywnych przemian
zacwjne, na renowa- wan« zostaną w naszym w stosunkach międzynarodo
irjgfcj architektury. województwie dta u«tes
wych, nadania Im powszech
‘™ ‘
zieleńców, nia 30-lecia.

w Polsce
& Dokończenie ze str. 1
szawskim lotnisku Okęcie od
była się uroczystość pożegna
nia. Licznie zgromadtiły się
delegacje społeczeństwa sto
licy, organizacji społecznych
i młodzieży. *
Na krótko przed godz.
18.00 na lotnisko przybyła ko
lumno samochodów z przy
wódcami obu krajów.
W pożegnaniu czechosło
wackich gości wzięli udział
członkowie najwyższych władz.
W kilka minut po godz.
18.00 specjalny samolot cze
chosłowackich
linii
lotni
czych opuszcza płytę warszaw
skiego lotniska, biorąc kurs
na Pragę.

łią
do dotychczasowego dorob
ku gdańskiej organizacji
stronnictwa. Osią®nęM4roy
wydatny wzrost produkcji
przemysłowej i rolniczej.
Konsekwentnie realizowana
jest również zasada jed
ności spraw produkcji i by
tu ludzi pracy, czego do
wodem jest systematyczny
przyrost dochodów ludno
ści.
Ubiegły rok był niezwykle
pomyślny dla rolnictwa, obeenie należy więc dążyć
do uzyskania jeszcze lep
szych wyników».
Partia — kontynuował I
sekretarz KW PZPR —
konsekwentnie popiera do
brze gospodarujących rolni
ków. Równocześnie jednak
zwalczać sie będzie konser
watyzm i zacofanie. W
żadnej wsi, czy gminie, nie
może być ziemi niczyjej lub
źle zagospodarowanej.
X Zjazd Delegatów sostał poprzedzony licznymi
zebraniami w poszczegól
nych kołach oraz pięcioma
rejonowymi naradami: w
Kartuzach,
Wejherowie,
Gdańsku, Elblągu 1 Malbor
ku. Na wczorajszym zjeź
dzić, w czasie ożywionej
dyskusji,
przedstawiono
wnioski i postulaty z tych
narad. Rolnicy z powiatów
kartuskiego i kościersklego
zwracali uwagę na koniecz
ność lepszego zagospodaro
wania licznych w tym re
gionie jezior. Postulowano
utworzenie w Kartuzach
średniej szkoły rolniczej,
mówiono takie o potrzebie
zaopatrzenia rolnictwa w
wodę, gdyż jej deficyt utrudnia prawidłowe prowa
dzenie hodowli zwierząt.
Dyskutantka z Malborka
mówiła o trudnościach wy
stępujących w uruchomie
niu ośTodków „Nowoczesna
Gospodyni” oraz dziecińców
i przedszkoli. Wieie uwagi
poświęcali także dyskutan
ci sprawom dalszej intensy
fikacji produkcji rolnej m.

DEKLARACJA

S
f

f

nego I nieodwracalnego cha
rafcłeru. Trwały pokój stwo
rzą bowiem najdogodniejsze
warunki dia rozwiązywania
głównych problemów naszych
czasów i zapewniania daistego postępu społecznego.
Przecłwstawioiąc się «łom
reakcji występującym prze
ciwko odprężeniu I podkreś
lając szczególną wagę jaką
przywiązują one do stałego
umacniania potęgi i jedności
państw współnoty socjalis
tycznej oraz współdziałania
wszystkich sił postępu i po
koju na iwtecie, Polska I
Czechosłowacjo stwierdzają,
ił będą aktywni* i konse
kwentnie driatać na rzecz
zapewnienia trwałego poko
ju,
Polska I Czechosłowacja
stwierdzają, łe gotowe są
nadał rozwijać szeroko sto
sunki I współpracę ze wszy
stkimi państwami, niezależnie
ad ich społecznego ustroju
i osiągniętego poziomu roz
woju w oparciu o zasady
wzajemnych korzyści, posza
nowania niezależności I na
rodowej suwerenności, niemteszanlo się w sprawy wenętnme oraz niedyskrymina
cję.
Oba kraje
przywiązują
wiotką »wagę do rozszerzania
współpracy z państwami roz
wijającymi się. Popierać będą
ich sprawiedliwą watkę e umocftienśę niezależności po
litycznej i gospodarczej, e
pełne uznanie kh suweren
nych praw do gospodarowa
nia swymi zasobami natural
nymi, Popierać one będą ak
tywnie tak jak dotychczas
watkę narodów świata o roe-
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OBRONA
DOKTORSKI»*

D»8tefc*n 1 R«J« Wy (tam
ta
Bkouxjmitd
Produkcji
Uniwersytetu
(Mińskiego
oodaja do outoHcune! wia
domości
te w dniu II
marca 1*74 roku o godzi
nie 11 w a*H nr 1T gma
chu Wydsiatu BkonomlW
Produkcji — Sooot,
ul.
Cfterwonel Arrotl IM odbę
dzie >1« publiczna obrona
dysertecll doktorskie 1 metra.
Antoniego Janemka
na temat:
„Problemy «wldanoK tolę
gowej niaterśalSw w »*runkach stosowania nowomeanreh technik otłleienlowrch"
Promotor: orof. dr bą
bli. Włmd7«Uw Iłowncaak.
Recenzenci: prof, dr habfi. Kbśgsiew Messner *
Wyżasel
Szkoły
ttoononormero* I w Katowicach,
orotf.
dr
hatoU.
Alfred
Czermiński s Uniwersyte
tu Odańaklcgo
X praca doktorska mot
ał semcEnać de w Bthltotece Głównsl Unlwwwrtotn

ątdańsklego — Socot. iń.
Czerwone! Armii 110.
Bilitit
I Rada Wydotata

K-SSW

podksgłaść - przeeradto Jmperiałizmowi. neohotomałizmawi i rasizmowi.
Deklarację podpisali: w
imieniu Polskiej Rzeczypo spo
litej ludowej: EDWARD GIE
REK i PIOTR JAROSZEWICZ,
w knien Hi Czechosłowackiej
Republiki
Socjalistycznej:
GUSTAV HU5AK i LUBOMIR
SZTROUGAL,

(PAP)

te. przez tworzeni« aezpołów rolników i kooperacji
z państwowymi gospodar
stwami rolnymi.
W czasie dyskusji głos
zabrał również Dyzma Gałaj. Powiedział on m. in.:
„Dziś najlepszym wyrazem
głębokiego
patriotyzmu
jest dobra 1 solidna praca”.
Apelował do rolników o
dalszy wzrost produkcji roś
linnej i zwierzęcej. Każdy
metr kwadratowy ziemi mu
si być intensywnie zagospo
darowany..«
Po dyskusji zjazd Jedno
myślnie podjął uchwałę, któ
ra zawiera wytyczne dla
instancji i kół na okres no
wej kadencji.
Na zakończenie zjazd do
konał
wyboru
nowych
władz stronnictwa. Preze
sem WK KSL wybrano Bo
gusława Droszcza, wiceorezesami Karola Smielaka i
Stanisława Kowalczyka, se
kretarzem zaś Franciszka
Sochę.
(nowi
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przedsiębiorstwach
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Promotor: pro? dr torb.
AJfrod CssrmlńSkA.
Reoensanal: waf. dr Ma
sina Frank s Uniwersyte
tu
Warszewska*« o,
prof,
dr hab. Mirosław Krayrttoflak * Uniwersytetu Gdsńakledo.
E »raco dośstorska moż
na ssncasasć aię w Mbhoteee Główno! Uniwersytetu
Gdańskiego — Sopcd. ul
Czerwone! Armii 110.
D x 11 k a s

Krystyn Grabowski ! Bo
nifacy Łatka stwierdzili,
że rację ma Czesława La
sota i zwrócili się do Zdzi
sława Mazurka o wypłacę
nie należnej jej kwoty
1600 zł. Oskarżycie! nie
podjął skutecznego działa
nia, aby wypłacić należą
sumę. Zbywał inspektorów»
wykrętnymi pismami, w
których pracownicę oświa
ty nazywał „petentką”. Urzędnik państwowy nie
wykazał minimum dobrej
woli, aby zadość uczynić
słusznym pretensjom. —
Wręcz przeciwnie, starał
się sprawę
zagmatwać,
wykazując
lekceważenie
norm współżycia społecz
nego.
,
Inspektorzy poprosili •
pomoc prasę. Sprawą zain

teresował się świetny zna
wca przedmiotu dr Wła
dysław Mergel, który w
„Wieczorze Wybrzeża” na
dal zajmuje się zagadnie
niami ochrony interesów
pracowników, stosunkami
międzyludzkimi i obroną
słabszych przed biurokra
tyczną machiną.
Jego artykułem „Kto ni*

sporządził akt oskarżenia.

Po ukazaniu aię publika
cji w „Wieczorze Wybrze
ża”, inspektor pracy Zwią
zku Nauczycielstwa Pol
skiego Marian Micewicz
wymierzył
Zdzisławowi
Mazurkowi grzywnę w wy
sokoścl 1000 zł. Orzeczenie
zostało następnie zatwier
dzone
przez
Kolegium

m

WRZZ.
Trwający ponad 3 godzi
ny, wnikliwy przewód są
dowy, w całej pełni po
twierdził bezzasadność za
rzutów stawianych red.
Władysławów»! Mergelowl.
Trzyosobowy komplet sę
dziowski wydał wyrok unie

Fot. W. Nieżywiósk!

wę warunków pracy i wy
poczynku załóg pływają
cych i lądowych oraz ro
dzin marynarskich.
Ponadto konferencja nchwaliła dodatkowe ponad
planowe zadania na rok
bieżący. Ich wartość wy
niesie łącznie 375 min
złotych, w tym
»wkład
załóg
linii
amerykań
skiej — 80 min złotych, li
nii afrykańskich i śród
ziemnomorskich — 100 min
zł, linii azjatyckich i au
stralijskich — 120 min zł i
linii europejskich i żeglu
gi promowej — 75 min zł.

Anna Przedpełska
- Trzeciakowska
„U Wydawcy“

Wykłady „Tłuinacm s W
raturze”
zdobyły Już sobie
grona
stałych odbiorców. 13
hm. Anna Przedpełska-Trzeoiakowska, prezes Klubu Tłu
maczy przy ZIP w Woruzawia, mówiła o twórczości Auatest, Scotta, TltaoUeraya, Dic
kensa i George’s Eliot. Convie
sięczne spotkania
są okazją
do wymiany poglądów, dysku
»Jlj pogłębiają 1 systematyzu
ją nasze wiadomości z zakre
su historii literatury. Intere
sujące dla słuchamy są pró
by spojrzenia na utwór lite
racki ł autora przez pryzmat
osobistych doznań tłumacza —
pierwszego odbiorcy dzieła.
Tłumacze również systema
tycznie wygłaszają swoje od
czyty w Liceum im. Marynar
ki Wojennej
w Gdyni.
W
szkole tej językiem wykłado
wym Jest J. angielski — być
może
wykłady tłumaczy za
chęcą przyszłych
anglistów
do podjęcia pracy trsuifilatorsklej.
B. M.

winniający dziennikarza. ■
wszelkimi kosztami obelą“
śył Zdzisława Mazurka.
Sąd stwierdził, że red.
Władysław Mergel działał
w dobrej wierze, w lntere
sie społecznym I w obro
nie słusznej sprawy.
Na marginesie tego pro

cesu, któremu przysłuchi
wałem się uważnie, muszę
stwierdzić, że
Zdzisław
Mazurek zademonstrował
przed sądem wyjątkową
pogardę dla cudzej, za
angażowanej i wykonywa
nej z pasją pracy. Starał
się zarzucić oskarżonemu
działalność z chęci zysku,
kumoterstwo i ■wreszci*
przekupstwo.
Próba stłumienia kryty
ki prasowej została uda
remniona.
Wyrok sądu

może być ostrzeżeniem dla
tych wszystkich, którzy za
miast respektować obowią
żujące przepisy prawa p-S
cy, próbuje lekceważyć ja,
a stających w obronie pr*
worządnośei, w tym wypad
ku dziennikarza
usiłują
zastraszyć,
ZDZISŁAW HB3TH

Wulkan Etna
grozi wybuchem
Władze włoskiej wenhcl
Catania
zablokowały
dragi,
prowadzać* w pobliże wulka
nu Etna ras oetrzegły miej
scowa ludność, aby nia zbli
żała sia do zboczy córy. Sej
smolodzy apodzlewaja zle bo
wiem. kr w najbliższym czasie
może dojść do nowej erupcji.
Rzecznik policji oświadczył, te
nowy krater utworzył sśe na
wysokości 1 456 m„ MO m po
niżej starszeeo krateru, s któ
rego w ubiegłym miesiącu
wypłynęła lawa. Uczeni spo
dziewają sie. ie wybuch bę
dąc trwać ok. 80 min., a na
pobliskie tereny może spaść
duża Ilość odłamków skal
nych.
fPAF)

Transmisja i meczu

Gwardia- Lechia

LTspigoulier
„pokonało“ Szurkowskiego
Wczoraj rozaąrano S etao ko
larąkteąo wyścigu Faryś — Ni
cea. który prowadził x Orange
do Bando! «14 km). Zwyciężył
Eddy Merckx przed Gułmardem i van Lindestem.
Najlepszy s Polaków łasiust
Kowalski uplasował się na 59

Są już bilety

na bokserskie
mistrzostwa Polski
W związku z dużym zadnia re
»owraniem publiczności bileta
mi na Indywidualne miatntostwa Polaki .seniorów w bok
sie. komitet organizacyjny in
formuje. że zamówienia dla xa
kładów pracy na bilety przyj
muje aie do dnia 19 bm. włacs
nie w «odz. od 8.00—13.00 w ks
sach hali widowiskowo - spor
towej Olivia, ul. BaiyAsklejęo
1« nr teL 52-49-32 na zasadzie
karnetów tj. na wszystkie spot
kania łącznie. Sprzedaż Indy
widualna od 20 bm. ora* od
biór
biletów
«zmówionych
prze* zakłady pracy.

- © ~

W Nowym Porcie
odbyły się

zawody kulturystyczne

OBROM A
DOKTORSKIEJ

r>nLek*n i itada Wydzia
łu
Ekonomiki
Produkcji
Uniwersytetu
Gdańskiego
podają do publicznej wia
domości, 4* w dniu M
marca 1074 roku o godzi
nie 12 50 w aell nr U gma
chu Wydziału Ekonomiki
Produkcji — SoDot.
ul.
CoerwonsJ ArmM 101 odbedsta ai« puMiaena obrona
dysertaoji doktorskie! ta*.
Peszka T.orb! eck! ego

Wczoraj na ławie oskar
żonych w Sądzie Powiato
wym w Gdańsku zasiadł
senior gdańskich dzienni
karzy — doktor praw, 77letni red. Władysław Mer'
gel.
Oskarżyciel
prywatny,
nauczyciel, dyrektor Szko
ły Podstawowej nr 10 w
Gdańsku Zdzisław Mazu
rek, postawił dziennikarza
przed sądem za rzekome
zniesławienie w gazecie.
Zdzisław Mazurek zło
śliwie i uporczywie uchy
lał się od zapłacenia se
kretarce szkoły Czesławie
Lasocie ekwiwalentu pie
niężnego za nie wykorzysta
ny urlop wypoczynkowy.
C, Lasota zwróciła się o
pomoc prawną do Woje
wódzkiej Rady Związków
Zawodowych. Inspektorzy
Zespołu Ochrony Pracy

dopełnił obowiązku?” po
czuł się urażony Zdzisław
Mazurek, w »wyniku czego

Konferencja ekonomiczna w PIO
Wczoraj, w Domu Mary
narza w Gdyni, odbyła się
konferencja
ekonomiczna
Polskich Linii Oceanicz
nych.
Omówiono problem edaptacji społeczno-zawodo
wej młodzieży, która sta
nowi ponad 38 proc. liczą
cej 11201 osób załogi. Za
równo referujący te zagad
nienia przewodniczący ZZ
ZMS Bogdan Warmiński,
jak i dyr. naczelny PLO
Stanisław Bejger oraz In
ni dyskutanci, podkreślali
konieczność:
stworzenia
młodzieży odpowiednich wa
runków do podnoszenia
kwalifikacji,
roztoczenia
lepszej opieki nad nowo
przyjmowanymi,
bardziej
aktywnego włączenia mło
dych do działalności społe
czno-zawodowej, lepszego
zaspokojenia ich potrzeb
socjalno-bytowych.
Konferencji przedłożono
również program poprawy
warunków
socjalno-byto
wych załogi i bhp na rok
1974. Na te cele przezna
cza się poważne sumy, któ
re zapewnią dalszą poprą

Krytyka była słuszna
-dziennikarz został uniewinniony

Medal Komisji Edukacji Narodowej
dia Zarządu Wojewódzkiego ZMS

Kurator Michał Anisl*
mowlcz wręczył wczoraj
przewodniczącemu
Z\V
ZMS Andrzejowi £ół ko
ski wi medal pamiątkowy
wybity z okazji 200 rocz
nicy utworzenia Komisji
Edukacji Narodowej. Me
dal ten przyznany został
przez ministra
oświaty.
ZW ZMS za działalność
szkoleniową.
Na zdjęciu: kurator Mi
chał Anisimowicz wręcza
medal
przewodniczącemu
T\V ZMS Andrzejowi Żółkosiowi.

NNi

W Morskim Domu Kuiturj
w Nowym Porcie odbyły *><;
a
okazji
Dni Olimpijczyka
zawody kulturystyczne, zorga
nizowa-ne
przez
Ognisko
TKKF „Portowiec". W wielo
boju ćwiczeń
slłowo-wytrzymalościowych
zwyciężył An
drzej Teliczan
—
Ż36 pkt.,
przed Bogdanem Ostrowskim
— *21 pkt.,
Henrykiem Bo
brom — 2#8 pkt. i Romanem
l.ampkowsklrn — 20T pkt. W
wieloboju
ćwiczeń siłowych
wśród
Juniorów
najlepszy
okazał się Andrzej Bartoslewlez, przed
Henrykiem Klo»owxfeim, a wśród seniorów —
W.ldemar Alekslejew,
przed
Zftrśnławem Ambroziakiem. W
zawodach
startowało łącznie
23 zawodników.
1st)
-

©

-

R. Urbanik najlepsza
wśród juniorek
W Gdyni odbyły się mistrz»
•twa okręgu Juiitu>«k w gim
nastyce artystycznej. Zwycię
żyła Renata Urbanik
(Start
Gdynia),
uczennica
Szkoły
Podstawowej nr 3 w Gdyni,
uzyskując 46,$0 pktA oto
następne zawodniczki i
*. B.
Piotrowska (Start)
—
43,45
pkt., 3. G. 8 i opiera (Tęcza) —
45,25 pkt.,
4. B. Wachowicz
(Start) — *6,10 pkt., 5. I. Dzia
tek (Tęcza) — 45,00 pkt.. 6. E.
Hol o (Tęcza) — 4S,70 pkt.
Drużynowo wygrał Start —
173,80 pkt„
przed Tęczą
—
175,00 pkt.
(rs)

miejscu. Przyjechał cm oa es*
le drugiej grupy ** strat* 3.04
raia. do zwycięzcy.
Miejsce pozostałych Polaków:
64. Brzeżny 5:45.15. Tl. Szurków
skł 5:45.15.
63.
K rzeszowiec
5:46.56. 32. Mytnik 3:50.56. M.
Matusisk 5:60.67. 07. Kreczyńskl
5:50.37. *». Kaczmarek 6:50.67,
107. Nowicki 6:50.57.

Jak
mas
gdańska rozgłośnia Polaki a to
Radia, w niedziela. 17 bm„ od
(odK. U przeprowadzi ag fełaeh ultrakrótkich w paśmie
70,31 Młłz bezpośrednią tran
smisją całego meczu U-ligows
to
pUkl nośnej
poem«day
Gwardią Koszalin
a T.eehią
Gdańsk. Ci, którzy nia posia
dają odbiorników z zakresem
fal UKF,
mogą
wysłuchać
transmisji w parku ■ ubiegu
uli* Uphagena t GrunwałdzIdoJ w* Wnoszeni (naprzeciw
rozgłośna PB) ora« na atadśonia Lachil, gdzie prze* głośni
ki
będzie
retranmnltowznr
preeMeg meczu.

Stanisław Szozda wycofał ais
na trasie tego etapu.
Rozegrany *• (14 ton trwała
z Orange do Bandol ▼ etap
wyścigu Paryż — Nieez prałkreślił nadzieje Ryszarda Szur
kowskiego na wysoka pozycję
w łącznej klasyfikacji. Powo
dem kapitulacji naszego kola
rza było strome wzniesienie ns
164 km. — r FeobroniJer. Przy
puszczenia nrzedwyśclgowe po
twierdziła praktyka. Nawat naj
forzownlejoze treningi prry tak
minimalne! łłezble startów la
ką mieli Polacy to zbyt mało
na wyścig zawodowców.
Podjazd na 1'Esoigoulłer od
bywał tle W morderczym tem
ple narzuconym prze* Francu
zów 1 Belgów. Merck* wybrał
najodpowiedniejszy moment do
organizowania ofensywy: stro
ma góra, gwałtowne porywy
wiatru, kreta wazka dróżka po
której z trudem przeciskały tlę
samochody. Trudna kolanka ro
bota typowa w zmaganiach **
wodowców okazała się za cięż
ka dla wielu kolarzy. Nazi nie
poddawaB się długo, sie mu
sieli ulec. Przecież są dopiero
ir progu sezonu. Szurkowski
wspinał słs z wielkim wysił
kiem. Jest psjmasywnjejsry,
najpotężntej umięśniony. Po
daremnych próbach trzymania
się
Merckxs — Szurkow*kf
pozwolił oddalić słe liderowi.
7.s szesytem wzniesienia moż
na było podziwiać w pełni kls
ss belgijskiego mhtarzs 1 }ego
partnerów z grupy-

Słaba frekwencja
na mistrzostwach

młodych pływaków
Wczoraj na basenie gdyń
skiej Arki rozpoczęły aię pły.
wackie mistrzostwa
okręgu
w kategorii dzieci, w pierw
szym dniu startowały
dzieci
grupy ,,B»’ (6—10 lat). Poziom
zawodów był
nieszczególny,
frekwencja bardzo skromna i
cale sawody łącznie z defila
dą 1 dekoracjami najlepszych
trwały 45 minut. Wczoraj na
starcie itanęlo 46 zawodniczek
i zawodników — S0 z Floty, 11
ze Startu, * z SZS—AZS 1 6
z Arki.
A oto najlepsi w poszczegól
nych konkurencjach (bez iee
ni >t. klas. dziewcząt, który
chyba przez przeoczenie
nie
znalazł się w protokole):
DZIEW CZĘTA: 50 m st. dow.
1. B. Drogoszewaka (SZS—
AZS) 36,0, 3. D. Pawlas (SZS—
AZS) 44,7, 3. A. K!ed rowie*
(Start) 4«,3, 50 m st. grzb.
1. M. Hancewic* (SZS—AZS)
45,5, 3. A. Stanowska {SZS—
AZS) 48,4, 3. 1. Pstrokońsks
(FI.) 49,3, 109 m st. im. 1. D.
Bartosiewicz (SZS—AZS) 1:31,9,
2. J. Szoszorowska (FI.) 1:32,6.
CHŁOPCY: 100 m *t. dow.
1. A. Mleko (FI.) 1:16.9, 2. T.
Kanszka (St.) i:20,3, S. 3- Sznaj
der (St.) 1:34,3, 50 m ot. klas.
1. K. Glbas (FI.) 45,4, 2. 1. Tomaszny (SZS—AZS) 4«,7, I. F.
Włodarczyk (St.) 47,3, 100 m ot.
grzb. 1. A. Rudeekt (FU 1:41.«.
2. P. Kołodziejczak (St.) 1:43,3,
3. W. Kołek (FI.) 1:50.3, 50 ta
st. mot. 1. Kauszka (St.) 42.|,
6. T. Laskowski (FI.) 444, 2.
■T, Sznajder (St.) 52.1.
(st)

IV wojewódzki turniej kometki
o puchar „Dziennika Bałtyckiego“
W oiodUielę w bail aporto
wej AOS
we Wrzeszczu
odbędzie się
IV wojewódzki
turniej kometld o puchar re
dakcji „Dtdcmnlka Bałtyckie
go”, który poprzedzony zastał
rozgrywkami
eliminacyjnymi.
Do organizatorów
imprezy
— Zarządu Miejskiego TKKF
1
ogniska
TKKF „Argon*’
przy
PO
w
Gdańsku
—
2 iynęly
dalsze zgłoszenia *
ognisk: „Okrętonrlec” Gdynia,
„Wda** Czarna Woda, „Kole
jarz»», ZNP, „Chemik” i „Zjed
noczeml” Gdańsk.
Turniej zapowiada się Inte
resująco — na star de ujrzy

my wiele doskonałych zawód
tüczek i zawodników jak An
nę Zysk („MORS”), Krystynę
Malinowską i Lucjana Gibasa
(„Radmor”) Władysława Pstra
dzdńskiego i Jana Marcbolews kiego („Okrętowłec”), Tade
usza Damaszkę („Dok er»*).
Rozgrywki
przeprowadzone
/.ostaną w następujących kate
ęoHach wieku t kobiety — do
!« lat, od 17—30 lat l powy
żej 3D lat. mężczyźni — do 19
lat, od 17—30 lat,
od W—40
lat l powyżej 40 lat.
Uroczyste otwarcie 1 począ
tek spotkań
w
turnieju o
gmtau 11.
(Al)
Stmiaio i «zcaera«”

$ S3 (98H} If
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A Wydłużmy krok gmin
Zblewo.

Przygotowuję alę

M unowocześniani u foapo

jektantów t marzeń gmin

wzmożonego działania bez

również ramowa wytyczne darki i życia wszystkich nych władz, konieczna jest pośrednio w gminach.
dla pozostałych 71 gmin wsi, a. ni* tyiko na stwa zapewnienie w porę zarów
Wychodząc
naprzeciw
Wybrzeża gdańskiego, w*zy- rzaniu odizolowanych wy no środków jak 1 wykona niełatwym, odpowiedzial
•tkle więc będą rozwijać sepek postępu.
wstwa budowlanego. Za nym, a zarazem jakże po
*ię na nowych zasadach.
Celem jest ukształtowa nim znajdzie tlę generalne żądanym poczynaniom w
całym kraju wybrano Proces ten jednak w ośrod
rozwiązanie, nie od rzeczy terenie, „Dziennik Bałtyosto takich gmin. Na kach wzorcowych postępo ni* modelów silnych orga będzie Jeśli w każde] gmi kl”
pragnie pomóc gminom
nizacyjnie
1
gospodarczo
oWybrzeżu gdańskim wać będzie kompleksowo 1
nie pomyśli clę o wzmoc w skracaniu Ich drogi do
kręgów
wiejskich.
W
pro
wytypowano ich na pier w przyspieszonym tempie.
Naszym
gramach
przygotowanych nieniu bądź utworzeniu nowoczesności
wszy ogień pięć, choć za
OTRZEBY wytycze przez Wojewódzką Pracow własnych brygad budowla wspólnym celem Jest, by
mierzenia na nich się nie
krok na tej drodze
był
nia wyraźnych kie nię Planów Regionalnych nych.
kończą. Każda reprezentuje
runków postępu i dla pięciu gmin wzorco
PRACOWYWANIE pro szybki 1 wydłużony od sa
inny rejon województwa:
gramów dla pięciu mego początku, zwłaszcza
Krokowa — pas nadmors stworzenia nowoczesnych wych wzięto pod uwagę za
gmin wzorcowych za w roku 30-lecia PRL. Naj
ki, Morzeszczyn — Kocie- ośrodków' gminnych, które
pierw
zaproponowaliśmy
kończono we wrześniu uwie, Nowy Staw — Kula by promieniowały na oko
Teresa Chudek biegłego
roku. Konsultowa pilotowanie I wspomaganie
wy, Ryjewo — Powiśle o- liczne wsie 1 stanowiły dia
no je na bieżąco z wielu Inicjatyw, warunkujących
raz Sierakowice — Kaszu nich bazę usługową zaryso
by. Dla każdej z nich Wo wywały się od dawna. Wią równo ogólne tendencje jak specjalistami, a przede przyspieszony rozwój, gmł
jewódzka Pracownia Pla że się to ściśle ze zmiana i lokalne warunki, Uwzglę wszystkim z bezpośrednio nom: Krokowa, Ryjewo I
nów Regionalnych przygo mi społeczno-gospodarczy dniono przede wszystkim zainteresowanym aktywem Sierakowice. Ich władzę
towała programy rozwoju mi i kulturowymi na wsi. perspektywy demograficz terenowym. W połowie odpowiedziały na to s za
społeczno-gospodarczego do Odpływ ludności do miast, ne oraz stopniowe zmiany października, decyzją władz dowoleniem ł godnym spra
1.980 r. W myśl tych opra szczególnie wyraźny w os w zatrudnieniu. Przewidu wojewódzkich, uznano je wy entuzjazmem. Współpra
cowań i w wyniku ich re tatnim okresie, połączony je się w większości przy za podstawę do sporządze culąc z nimi i z całą lud
alizacji w ciągu kilku lat m. In. z podjęciem na Wy padków dalsze zmniejsza nia części urbanistycznej. nością tych rejonów będzie
gminy te powinny stać się brzeżu wielkich inwestycji nie się siły roboczej w go Autorem planów koordyna my się starali pokazywać
wzorcowymi, nowoczesny przemysłowych o niebywa spodarce chłopskiej na ko cji przestrzennej, uzupeł społeczeństwu ich dążenia,
mi ośrodkami wiejskimi. łym dotychczas nasileniu, rzyść gospodarki uspołecz niających programy społe wysiłki, a także kłopoty i
systematyczne nionej, a przede wszystkim czno-gospodarczego rozwo niedociągnięcia, pomagają«
Będą one służyć za przy powoduje
kład
przy późniejszym zmniejszanie się liczby o- usług dla wsi. Jest to jed ju, jest zespół Oddziału w miarę możliwości w po
wprowadzaniu podobnych sób bezpośrednio zatrudnlo na z przesłanek podstawo Planowania Przestrzennego konywaniu przeszkód.
zmian w pozostałych tere nych w rolnictwie. Dzieje wych, determinujących kle Biura Projektów Gospodar
Wybraliśmy na początek
nowych jednostkach admi się tak przy równoczesnym runki i sposoby rozwoju ki Komunalnej. Składające tylko trzy gminy, nie zna
wzmożonym
popycie
na
się z dwóch części mate czy to jednak, że pozosta
nistracyjnych.
gospodarczego.
płody rolne.
riały wyjściowe zatwierdzi niemy obojętni na ewentu
Aby ten proces przyspie
Przewidziano
w
nunach
Aby migracje ludność!
ły w tym roku zaintereso alne propozycje doraźnej
szyć, opracowano również, nie odbiły się ujemnie na zagospodarowania
prze wane gminne rady narodo bądź stałej współpracy >
choć w mniejszym nieco za produkcji rolnej,
strzennego
sieć
osadniczą
której
podejmując odpowied innymi spośród wzorco
kresie, wytyczne rozwoju tempo wzrostu ma podsta wraz z podstawowymi pla wa,
nie uchwały.
wych, tzw.
wyprzedzają
dla następnych jedenastu wowe znaczenie dla pozio cówkami socjalnymi, sieć
nastąp®
ezat cych i pozostałych.
gmin określanych jako wy mu życia całego społeczeń usług produkcyjnych i po- . Teraz
przedzające. Są to: Chocze stwa, trzeba wypełniać tę mocniczych.
Dostosowuje
wo, Dzierzgoń, Gniewino, lukę przy pomocy techniki, się też odpowiednio plany
organizacji rozwoju komunikacji i łą
Kwidzyn, Pszczółki, Stara nowoczesnej
pracy i usług. Jest to bez czności według zasady, by
Kiszewa, Stegna, Sztutowo, względna konieczność, wy każda wieś miała jak naj
Tolkmicko, Wierzchucino i nikająca z procesów roz dogodniejszy
kontakt
z
wojowych, a także pośred gminą. Osobno potraktowa
nio je warunkująca, Rów no w programach rozmiary
nie niezbędne jest stworze i kierunki rozwoju handlu,
nie takich warunków pra przemysłu, budownictwa i
Zanotowany w Anglii wypa (poza tabletkami) w mleku, ja
cy i życia na wsi, by ci, usług dla ludności, gospo dek
śmiertelnego zatrucia wi jach, miąższu wątrobowym i w
którzy tam pozostają, nie darkę komunalną 1 miesz taminą
a przedstawia sie po
tranie z wątroby dorsza.
uważali siebie za skazań kaniową, oświatę 1 wycho badaniach nieco inaczej niż w
Witamina A spełnia
ważne
wersji
początkowej.
Galon <o- funkcje w organizmie, ale Jej
ców, a widzieli w tym dro wanie, kulturę, sport ł tu
kolo
M
litra)
soku
z
mar
gę nie mniej atrakcyjną niż rystykę oraz ochronę zdro chwi wypijany dziennie przez działanie nie Jest dokładnie
W każdym razie la
możliwości, które stwarza wia. Szczególnie dużo miej zmarłego mężczyznę, jest iloś zbadane.
boratoryjne doświadczenia ze
cią nienormalną, ale nie może zwierzętami wykazały, że nad
miasto.
sca
zajmuje
rolnictwo,
zaró
Adaaa Sznaper — „W pew
zgonu. Zatrucie miar witaminy może być rów
Rozwiązywanie tych pro wno jego problemy orga spowodować
tiym Mieście F&ntaluzji’* —
wywołały
tabletki witaminy nie szkodliwy, jak lej brak.
Wydawnictwo
Literackie
— blemów miało ułatwić po nizacyjne jak i bezpośred A, które delikwent
połykał Należy więc wobec tabletek
cena: io zi.
wołanie przed rokiem no nio produkcyjne, w tym również w wielkich Ilościach. witaminowych zachowywać po
•Już
poprzednio,
przed
pięciu
Jak przy
Kazimier* RatoA — „Gdzie wych jednostek administra czynniki zapewniające re łaty, przyjmował on — Jak n- dobna ostrożność.
kolwiek pójdę...” — wiersze — cji terenowej. Od tej pory alizację założeń intensyfi ławntono — wręcz astronomi wszelkich Innych lekarstwach,
nie powiększać przepisanych
Iskry — cena: 10 zi.
zmieniło się Już to i owo kacji tej gałęzi gospodar- czne dawki tej witaminy.
dawek I nie połykać ich bez
na korzyść. W gminach or
Występuje również zasadni potrzeby.
Honoriusz Baizao — „Ojciec ganizuje się stopniowo m.
Prze widzi ano teź odpo cza różnica między witaminą
Naturalne źródła witamin w
Goriot” — Czytelnik — seria
w tabletkach I sokiem z mar
można traktować z
z daliinem — wydani* XV — in. spółdzielnie kółek rol wiednie wielkości nakła chwi. w soku znajduje sie ka ooźvwłenłu
mniejsza
ostrożnością, chociaż
dów
inwestycyjnych
na
te
niczych, tworzy niektóre
cena. za z..
roten zwany również prowita umiar w jedzeniu 1 piciu ni
wszystkie cele. Juź teraz mina A, który przetwarzany gdy nie zaszkodzi. Przy okazji
Józef Ignacy Kraszewski — nowe placówki usługowe, a
fest w organizmie przy pomo- warto dodać, że w szpinaku
„Pulkowjiikówna” — Ludowa ostatnio powołano oddzia jednak nasuwa się w zwią
enzymów na witaminę. znajduje sie o 60 proc. więcej
Spółdzielnia Wydawnicza — ły
gminnych spółdzielni. zku z tym zasadnicza uwa Tak więc
organizm może sam
nfź w marchwi. Za
wydanie II cena: 2» zi.
Potrzeby są jednak tak roz ga. Jeśli chcemy, by za limitować Ilość przyswojonej karotenu
pewne wiele dzieci z radością
Janusz Meissner — „Pilot ległe i różnorodne, że nie mierzenia te nie pozostały witaminy. Natomiast w postaci przyjmie wiadomość o takim
witamina a znajduje „zagrożeniu*» ale wypadki zagwiaździstego szlaku” — Iskry sposób ich zaspokoić, bez tylko w sferze planów pro cotowej
sfe w największych Ilościach
srnfnnklem sa nieznane.
— wydanie m — cen«; 15 zi. kompleksowego programu,
Anna Przemyska — „Kogut który uwzględniałby wszy
| i perła” — dia dzieci — ilustro stkie dziedziny życia spo
i wala Ewa Fryszak -- Wydaw
nictwo
Literackie — cena: łeczno-gospodarczego. Trze
ba przy tym możliwie naj
is zi.
szybciej nadrobić zaległoś
Jarosław Mdli er — „Slow.
liczyć
nik minimum czesko - polski cl, a równocześnie
i polsko - czeski” — Wiedza się w pełni z aktualnymi
Powszechna — cena: »« zi.
wymogami oraz przewi
C. S. rorester — „Pan mid- dzieć sytuację, która zaist
szypmen Homblower” — prze. nieje jutro i wyjść jej na
łożyła Henryka Stępień Wy przeciw.
dawnictwo Morskie — cera
ONIEWAŻ
Jednak
85 zi
nie mieliśmy do te:
Siyblci rozwój przewozów kontenerowych
„M lat ZSRR” - referaty 1
pory w tej dziedzinie
sympozjum „FInncont 74”, która odbyło
materiały sesji naukowej zor
na świecie, wymaga nio tyiko budowy
ostatecznie
ukształtowa
sią w dniach 12 113 marca br.
ganizowanej przez UL 5 girud
specjalnych statków do przewozu konte
Wśród eksponowanego sprzętu znajdowa
nia 1078 i. — Wydawnictwo nych wzorców, odpowied
nerów drogą morską, tocz również wypo
Łódzkie — cena: *0 »1.
nich dia naszych warun
ły się m. In. samochody „Multilift YSO-20”,
sażania
portów,
lądowych
terminali
konieprodukowano przez firmę „Autolava Oy”
Andrzej
Perepeczko
— ków i jako że nie od razu
„Chłopcy z morskiej szkoły” Kraków zbudowano, trzeba
— Wydawnictwo. Morskie — było rozpocząć zmiany od
oena: 30 *1.
specjalnie wytypowanych
W. Ostrowski — W skała 1 gmin. Będą one czymś w
łodzie” — Czytelnik — cena: rodzaju poligonów doświad
20 zł.
czalnyeh. Nie umniejsza to
Czesław Adamowie* — „Mo jednak w niczym ambicji
rze sprzyja odważnym" — Wy i inicjatyw oraz nie ogra
dawniotwo Morskie — wyda
nicza perspektyw rozwojo
nie n — oena: 30 ci
wych gmin pozostałych.
Mieczysław
Czychowsk! — Stworzenie wzorców powin
„Lasem losem zboczem Sy
riern'’ — wiersze wybrane s no być dla nich szansą i
rysunkami autora — Wydaw
dopingiem, a nie odwrot
nictwo Morskie — oena: SS a.
nie. Zależy nam przecież

W

P

Bfluififladesz. Ulica w centrum

©GÓLNOKRAJOWY

KONKURS ,

GOSPODARKI
YNIKI trwałego od

W

»tycznia 1973 rok« do
czerwca roku bieźąęągo Ogólnokrajowego Kon
kursu Usprawnienia Gospo
darkl Materiałowej ogłoszo
ie zostaną w końcu tego
roku. Już obecnie jednak
wiadomo, że w wojewódz
twie gdańskim zakłady
przemysłowe, budowlane i
transportowe, tylko z tytujji mniejszego zużycia ma
teriałów, zaoszczędziły po
nad dwa miliardy złotych.
Przemysł budowlany na
leży do tych dziedzin gos
podarki, w których war
tość zużytych materiałów
»tanowi wysoki procent go
towego produktu. Każdy
plac budowy to nie tylko
miejsce produkcji, ale tak
te wielki magazyn, składo
wisko surowców 1 materia
łów.
— Sprawa gospodarności

Dh&M.

Gdyńska „przemysłówka“
ma się czym pochwalić
na budowie — mówi dy
rektor ekonomiczny Gdyń
skiego Przedsiębiorstwa Bu
downictwą Przemysłowego
Włodzimierz

Hoffman —

wiąże się przede wszyst
kim z utrzymaniem porząd
ku na olaou budowy. —
Jest to Jedna z rzeczy naj
trudniejszych w budownic
twie. Dlatego załatwienie
problemów' związanych z
porządkiem,
zabezpiecze
niem materiałów przed ni
szczeniem i kradzieżami uznaliśmy za najważniejsze.
Jak moźma ocenić nasze
wysiłki?
CHYBA SIĘ UDAŁO

Obszarem działania gdyń
skiej „przemysłów*!” jest
teren miasta Gdyni i Gdań
*ka oraz sześoiu powiatów
północnych naszego woje
wództwa. Ogólna wartość
wykonywanych w tym ro-

ku robót budowlanych osią

gnie kwotę 600 milionów
złotych. Ważniejsze obiekty
to rozbudowa Stoczni Ma
rynarki Wojennej, budowa
zakładu Centrum Techniki
Obliczeniowej w Oliwie,
bazy dla Przedsiębiorstwa
Budowy Urządzeń Chłod
niczych, Cepelii i Miejskie
go Przedsiębiorstwa Gospo
dark! Cieplnej. By spra
wami gospodarki materia
łowej, utrzymania ładu i
czystości na terenach bu
dów zainteresować bezpo
średnio załogi, zorganizowa
no w roku ubiegłym za
kładowy konkurs na najlep
szy plac budowy. Na na
grody wyasygnow'amo kilka
dziesiąt tysięcy z funduszu
zakładowego. Niedawno ogłoszone zostały wyniki te
go konkursu. Najlepsze re
zultaty uzyskały budowy w
Chyloni i Oksywiu, kiero
wane przez Rajmund« Ła
pińskiego i Zbigniewa Koź
i mińskiego.

Zanim wyruszę aa teren
budów dyrektor Hoffman
dorzuci jeszcze uwagę: —
Większość
budowanych
przez nasze załogi obiek
zagrody krokodyla w lon tów' zlokalizowana jest w
dyńskim ZOO wrzucił bom ruchliwych dzielnicach mia
Jesteśmy więc cały
bą * gazem- łzawiącym.. 1 sta.
pod obgtrzalem opinii
tym razem nie doczekał się czas
publicznej. To także mo
łez, ponieważ zanim gaz bilizuję nas do stałego „pil
zaczął działać - — policjant nowania się”. Zdarza się
odprowadził Mitchela na jednak i tak, że jednego
dnia stwierdzamy na budo
posterunek.
wie stan idealny, a następ
nego przyjeżdża transport
cegły lub cementu i cały
porządek diabli biorą.

Krokodyle łzy
Nie jakiem«
Edgarowi
MUchelotm z Londynu od
dziecka marzyły się przy
słowiowe krokodyle Izy. Ca
łymi latami obsertoował te
rutierzęta i uważał, ie ma
pecha, ponieważ zawsze za
stawał je M) pogodzie du
cha. Przed kilku dniami do

Wraz

i

kierownikiem

działu gospodarki materia
łowej udajemy się na tere
ny, gdzie powstaje hotel
dla załogi GPBP, bazy
MPGC oraz Cepelii. Na tym
ostatnim placu można by z
pewnością
uporządkować
obsuwające się bloki składo
wanej cegły, ale ogólne
wrażenie wyniesione i tej
lustracji nie odbiega w za
sadzie od opinii wyrażonej
przez kontrolerów ze zjed
noczenia, Tak jak przed
rokiem i dziś ,,na kontrolo
wanych obiektach panuje
norządek. Stwierdzono do
bry stan oświetlenia, ogro
dzenia oraz sprzętu prze
ciwpożarowego". Hasło
OD CZYSTOŚCI
DO GOSPODARNOŚCI
Słoftee przygrzewa coraz mocniej,

CAF — Wołmaccauk

udało się także w pełni
»realizować w barzt» mate

riałowej przedsiębiorstwa,
gazie składowane są mate
riały wartości 12 milio
nów złotych. Kierownik ba
zy, Zbigniew Zając, z du
mą pokazuje magazynowe
pomieszczenia i składowis
ka. Ciężkie stalowe rury,
tarcica i opał są równie
starannie ułożone na pla
cu jak rękawice robocze,
pędzle i płytki PCW na
półkach
magazynowych.
Stertę ręczników ułożo
nych w .kostkę” osłania
przed kurzem folia. Takie
szczegóły to już wynik
zapobiegliwej magazynierki
Romany Wiśniewskiej. Ap
tekarska niemal ewidencja,
wykraczająca poza ramy obowiązujących przepisów,
ale znacznie ułatwiająca
pracę, to w dużej mierze
zasługa starszego magazy
niera Heleny Piepióry.
Na jednym ze składo
wisk ułożono stare skrzyń
ki — są to opakowania
niezwrotne. Czyszczone i
kompletowane nadają się
Jeszcze do sprzedaży zain
teresowanym przedsiębior
stwom. GPBP z tytułu tej
sprzedaży zapisuje co roku
na koncie zysków około
100 tysięcy złotych. Trzeba
także powiedzieć o poważ
niejszych efektach ekono
micznych ubiegłorocznego
gospodarowania w GPBP,
ponieważ w Ogólnokrajo
wym Konkursie Usprawnię
nia Gospodarki Materiało
wej
MOZĄ MĘ 2S-OTOWKI

niewątpliwym
osiągnię
ciem przedsiębiorstwa jest j
znaczne obniżenie stanu za
pasów w magazynach w poj
równaniu do roku ubiegłe
go. Mimo ogromnego wzro
stu zadań produkcyjnych (o |
blisko 24 proc.) wartość za
pasów zwiększyła się tylko j
o 2,5 proc.
Lepsze wykorzystanie ma
teriałów w samej produk
cji przyniosło również duże
oszczędności. Np. dzięki wy
korzystania w produkcji
odpadów
stal! i blach,
miast odstawiania ich do
składnicy złomu, uzyskano
dodatkowo 13S tony tych
surowców i zaoszczędzono
tym sposobem pół miliona
złotych. Natomiast obniża
ją« zużycie cementu i dre
wna uzyskano oszczędności
przekraesające kwotę trzech
mBłonów złotych.
ał

iwmkw

Bez diagnozy nie ma terapii
ZŁOWIEK jest zwierzęciem towarzy
skim i z tej racji musi — chcąc nie
chcąc — wchodzić w różne układy
Z Innymi ludźmi. Owe układy dotyczą roz
maitych sfer żyda jednostkowego I społecz
nego — rodziny, małżeństwa, stosunków
służbowych, naukowych, towarzyskich. Mi
nął czas samotników, jesteśmy po prostu
na siebie skazani. W tych warunkach ze
spól cech osobowych decyduje rue tyiko
o wzajemnych relacjach jednostek między
sobą, ale I o charakterze szerzej widzianych
stosunków międzyludzkich.

C

Jednesśtt, I tyłko jednostki, ery jako okreś
loną kategorię społeczną. Sądzę, że trakto
wać je powinniśmy jako Jedno ! drugie,
bowiem zakres występowania zjawiska jest
tak powszechny, że na takie stwierdzenie
można sobie z czystym sumieniem pozwolić.

Żadna grupo społeczna nie jest wolno
od chamstwa, ujawnia się ono zarówno
wśród marginesu społecznego, jak i w śro
dowiskach intelektualistów - zwłaszcza Han,
gdzie Jednostka z braku innych możliwości
poprzez manifestowanie postawy agresyw
nej, i dzięki niej, dąży do somosprawdzenia
Temu, byśmy się wzajemnie w stadzie nie siebie. Można z góry założyć, iż nie objawi się
pozagryzcli, służy prawo, a normy moralne nigdy chamem człowiek odważny, szlachetny,
ćęgułują takie zachowania, które nie mogą prawy, o rozbudowane! wyższej uczuciowości,
być przedmiotem ingerencji represyjnej. a to z tej prostej racji, że nawet w sytuacjach
kryzysowych obca mu będzie agresja- cechy
Słara zasada mówi, że żaden czyn nie może
wyżej przytoczone po prostu Ją wykluczają.
być uznany za przestępczy o ile prawo za
Człowiek przez wiele lał trawiony niezaspo
taki go nie uznaje. Prawo zmienia się wraz
kojoną ambicją władzy, pomijany w wyści
t zmianą stosunków społecznych I zmieają się normy moralne: niezmienno Jest gu do stanowisk, stwarzających możliwość
rjp tom last ocena takiego zjawiska, jak np. rządzenia ludźmi, gdy tylko okruch władzy
chamstwo.
otrzyma - stanie się tyranem eWo podwład
nych,
e chamstwo będzie jego naturaśną
Włemy, jek bardzo po*rać! o*o utrudnić
metodą postępowania. I to bez względu na
%de i jak trudno z mm wałczyć. Nie wte5R& czy traktować je jako cechę psychiczną zakres taj władzy; może t*> być dyrektor, kto-

g

autobusu,

O

Ostrożnie z witaminami!

Sok z marchwi nie zsbija

Urządzenia do przemieszczania

P

Ważne dla sąsiadów
Być może radia 1 telewizo
ry przestaną być utrapieniem
sąsiadów zza ściany. Jedna *
angielskich firm
opracowała
nowy system słuchawek dla
indywidualnego odbioru programu
telewizyjnego,
które
odbierają sygnały dźwiękowe
* kabla umieszczonego pod
dywanem lub wokół pokoju,
otrzymującego » kolei sygna

ekspedientko w sklepie

czy profesor uniwersytetu.
Znamy chamstwo rodem spod budki z pi
wem. Jego mechanizm jest identyczny, jak
w poprzednim wypadku, o służyć ma rozła
dowaniu kompleksów i poczucia niższej
wartości, wynikających z poziomu kultury,
sytuacji życiowej, konstrukcji psychicznej
ftp- Zresztą polna diagnoza zjawiska jest
trudno, a terapia jeszcze trudniejsza.
Chamstwa
spektakularne,
prymitywne,
przejawiające się ordynarnym zachowaniem
I brutalnością wobec ludzi, e których wia
domo, łe nie wystąpią czynnie w obronie
zagrożonych norm I wartości - je** stosun
kową łatwo do pokonania, Będąc metodą
samosprawdzenia - cofnie tlę w każdym
przypadku energicznej riposty, natomiast
bierność jego obiektu będzie tylko stany ogresji nasilała. Niemal klinicznym przykła
dem potwierdzającym tę tezę, byl amery
kański drąimął filmowy „Incydent”. Przera
żające w tym filmie było nłe tylko chamstwo
I brutalność dwóch pijanych. He cielęca
bierność sterroryzowanych lodzi, pozwalają
cych robić ze sobą wszystko I biernością za
chęcających do agresji. Chamstwo tego ty
pu jest z zasady tchórzliwe, w wypadku reak
cji chowa się jak ślimak do swej skorupy.
Ale zawsze jest to zachowanie I działanie
wprost
O «del« większą szkodliwością odbenacra
się chamstwo zakamuflowane, działające i
ukrycia, często anonimowe. Znamy wszyscy
metodę tzw. podkładania świnł, donosów,
płotek, fałszywych oskarżeń,
dwuznacznej
otmoder) wykańczania niewygodnych ftp.

ły s przetwornika podłączo
nego do odbiornika telewlzyj
nego. Podobnie pracuje sys
tem dla odbioru programu ra
dlowego. W ten sposób do
wolna liczba słuchaczy może
odbierać program telewizyjny
lub radiowy, używając apara
tów przypominających urzą
dzenia wzmacniając« słuch.

Gdybyśmy ohciell ustalić typ psychiczny no
sicieli tego rodzaju postaw I metod, wów
czas okaże się, że w tej dziedzinie cham
stwa, czy jak kto woli - kryiptochamstwa celują ludzie mierni, tchórzliwi, o wybuja
łych ambicjach bez pokrycie w możliwoś
ciach, ludzie, których proces samorealizacji
napotykał na różne przeszkody, nie zawsze
przez nich zawinione. Psycholog sięgnie za
pewne do czasów dzieciństwa I patologii
wychowawczych, bo tylko w ten sposób uda
się ustalić genezę zjawiska. Nas jednak in
teresują przede wszystkim dwa aspekty za
gadnienia - samoobrona przed chamstwem
i proces reedukacji ludzi o nadmiernych sta
nach agresji.
Problem jest nadzwyczaj złożony. Nie od
woływałbym się do represji karnej, choć to
może byłoby rozwiązaniem najprostszym i
na pewno zostałoby zaakceptowane przez
znaczną część społeczeństwa. Nadmierna
penalizacja nie jest jednak dowodem ani
kultury, ani stopnia cywilizacji. O wiele
trudniejsza, ole I skuteczniejsza jest droga
ograniczania sytuacji społecznych, sprzyja
jących rozwojowi postaw agresywnych, zde
cydowano riposta społeczeństwa
wobec
tego typu zachowań, a takie konsekwentne
przestrzeganie zasady „właściwy człowiek
no właściwym miejscu”. Każda zresztą pro
pozycja w dyskusji nad uczynieniem nasze
go życia wolnym od zjawisk uciążliwych bę
dzie propozycją cenną I wartościową. Za
daniem natomiast psychologów I socjologów
będzie postawienia trafnej diagnozy cham
stwa, bo bez diagnozy nie ma terapii.
Andrzej WIELUŃSKI

netowych w specjalno urządzenia do saładunku, wyładunku I przesuwania pojem
ników oraz ich transportu drogą lądową.
W produkcji urządzeń do obsługi prze
wozów kontenerowych od lat spocjaliiujo
się szereg firm fińskich, któro nagromadzi-

już w tym zakresie sporo doświadczeń.
Produkowane przez te firmy urządzenia by
ły demonstrowane w bazie promowej w
porcie gdańskim, podczas dwudniowego

przystosowane do samozaładunku I samowyładunku kontenerów pustych I ładow
nych, niezależnie od wyposażenia w ba
zach nadawcy lub odbiorcy, jak też urzą
dzenia do transportu kontenerów w syste
mie „RO-RO",

Na zdjęciach: 1. Urządzenie samozaladowawcze „Multilift”, 2. Sprzęt do tran
sportu kontenerów w systemie „RO-RO”.
Fot. W. Nisżywiński
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Opracowano już program czynów społecznych, który w tym zapewnienia dostaw mate
roku realizować będą gdańskie zakłady pracy i mieszkań riałów budowlanych —
cy naszej morskiej stolicy. Łączna wartość pionowanych ro szczególnie zaś artykułów
ból, wśród których poczesne miejsce zajmują zadania In . trudno osiągalnych, jak ce
westycyjne oraz remontowo-modernizacyjne t porządkowe ' meat, tarcica iglasta, wyro
wyniesie prawie 12 min zł (68,5 proc. z tego stanowią by hutnicze. Ważna Jest też
sprawa fachowego nadzoru
czyny o charakterze Inwestycyjnym).

Wspólnym wysiłkiem na
rzecz miasta i we własnym
interesie mieszkańcy Przy
morza, Zielonego Trójkąta
Brzeźna wezmą udział w
budowie przedszkoli. W wie
lu osiedlach ulice otrzyma
ją twardą nawierzchnię i
chodniki. Kontynuować się
będzie prace na wzgórzach
morenowych, gdzie powsta
je piękny obiekt: Gdański
Park Kultury i Wypoczyn
ku. Do zadań Inwestycyj
nych należy także urządza
nie nowych zieleńców, roz
budowa sieci wodociągo
wo - kanalizacyjnej, budo
wa parkingów.
Ponad 5 min zł wyniesie
wartość czynów w resorcie
kultury. Większość prac
dotyczyć będzie budowy
Młodzieżowego
Centrum
Kultury na Górze Grado
wej (patronat objął ZMS).
W 17 placówkach służby
zdrowia zaplanowano robo
ty remontowe. W najszer
szym zakresie — w przy
chodniach
obwodowych
przy ul. ul. Wałowej, Jas
kółczej, Kilińskiego i w No
wym Porcie.
Wśród 12 zadań inwesty
cyjnych w zakresie kultury
fizycznej czołową pózycję
zajmuje ostatni etap budo
wy krytej pływalni SKS
Start przy ul. Wajdeloty
we Wrzeszczu. Ponadto du*żo prac do wykonania po
zostało na budowie przysta
nl wioślarskiej KKS Geda
nia (ul. Pastoriusza), strzel
nłcy PZŁ przy Jaśkowej
Dolinie oraz przy moderni
zacji widowni i wieży sę
dziowskiej
na stadionie
GKS Wybrzeże.
Wysoki udział zadań in
westycyjnych w tegorocz
nym programie prac społe
cznych świadczy o dążeniu
gdańszczan do uczczenia
30-lecia
PRL
czynami
trwałymi, mającymi duże
znaczenie dla gospodarki
miejskiej, umożliwiającymi

Fot. Nina Smolara

Będziesz matką

•••

— Kładziemy tią no pie zachęcona przez „przeszkolo
1 ćwiczymy oddechy no ne” już znajome czy koieżan
tempo: wdech, wydech, moc ki. Wyniki działalności gdańs
ny wdech, głęboki wydech, klej „szkoły rodzenia” ocenia
ją bardzo wysoko lekarze i
wdech, wydech..
personel szpitalny na oddzia
Zestaw ćwiczeń, jakie pro łach położniczych. Twierdzą
wadzą w Istniejące) przy Woj. one, że kobiety odpowiednio
Przychodni
Specjalistycznej przygotowane do porodu są
dla Kobiet, Dzied i Młodzie zrównoważone, wolne od na
pięcia I lęku.
ży we Wrzeszcza „szkołę ro
Kłopoty kierownictwa „szko
dzenia" dwie pa nie Krysie i
}/* to: przede wszystkim pro
m&r wi Krystyno Pleńkawa - blem łokciowy. W małej sal
Welx« oraz położna Kiysty ee budynku przy ul. Jaśkowa
na łapka, przeznaczony Jest Dolina brak odpowiednieąo
cfia Jcobiet będących w 6 młe miejsca do prowadzenia ćwi
czeń w większych
grupach.
slącu ciąży. Zajęcia prowadzi Nie ma tu natrysków, brak
dę trzy razy w tygodinkii we odpowiednie] szatni. Marze
wtorki, czwartki I piątki
niem kierownictwa placówki
Jest upowszechnienie działal
Szkota tein lej« od r. 1969 ności „szkoły” przez otwarcie
(głównym organizatorem była fiW w łnnych punktach Trój
prowadząca do dziś pogadan miasta (przydałaby się także
id na temat porodu, połogu zwłaszcza w Gdyni).
! pielęgnacji dr Fiwa ChoCzy nie warto by wykorzy
micz), cieszy się obecnie du
żą popularnością wśród przy stać na ten ceł świecących
sztych matek. Większość ko często pustką świetlic przyza
biet trafia tu przypadkowo, kładowych, bądź — w godzi
nach pozalekcyjnych — sal
gimnastycznych w szkołach?
Sprawą powinny się zaintere
sować rady zakładowe w wlę
kszych przedsiębiorstwach, za
tfudaiojcfcych dużą liczbę ko
157 oliwskich harcerzy ze blet. W Imię zdrowia przysz
szczepu drużyn „Harcer łej matki i Jej dziecka.
skiej Służby Polsce Socja
B. K.
listycznej” im. płk. Stani
gach

Harcówka

„Pod Kominkiem”

sława Dąbka (działających
przy zespole Szkół Zawo
dowych nr 7 przy ul. Czy
żewskiego), w Oliwie zy
skało w tych dniach nową,
przestronną harcówkę „Pod
Kominkiem".
W uroczystości otwarcia
Stylowo urządzonego przez
młodzież pomieszczenia udział wzięli m. in.: hm.
Danuta Parys z Komendy
Chorągwi oraz phm. Kazi
mierz Mikołajczak z Ko
mendy Hufca Gdańsk-OUwa. Dyrektor ZSZ nr 7, mgr
Bogusław Borkowski serdecz
nie podziękował komendan
tom szczepu Elżbiecie 1 An
drzejowi Koszczycom za
duży wkład społecznej pra
cy przy wykonywaniu przez
młodzież stylowych drzwi
z metaloplastyki, boazerii
oraz wykonania kominka.
Harcerze z oliwskich
szkół zaprezentowali w no
wej harcówce bogaty pro
gram artystyczny, który
oklaskiwali przybyli na
uroczystość pedagogowie.
(bk)

szybsze zaspokojenie socjal
nych i kulturalnych po
trzeb. Czy ambitne te za
mierzenia zostaną w ter
minie i planowo wykona
ne? Pozytywna odpowiedź
na to pytanie wiąż« się z
koniecznością terminowego
rnmaKaasmmmmaaammmMumi

Wina po obu
stronach...
bgjPŁi

31^5-17
* Przechodnie ulicy Chyleń
skiej w Gdyni twierdza, ie ar
teria ta, szczególnie na odcin
ku orf ul. §w. Mikołaja do ki
na „Promień”, jest zanieczysz
czona (piasek i śmieci sięgała
krawężników), że nie wiado
mo kto ma się zaiać jej upo
rządkowaniem.
Przedsiębiorstwo
Oczyszcza
nia Miasta, porządkujące prze
de wszystkim główne arterie,
obiecuje zaiać sie także skrzy
żowaniem
ul. Chylońskiej l
Sw. Mikołaja. Resztę zaś po
winni uprzątnąć (a przynaj
mniej zmieść piasek i liście w
pryzmy) właściciele restauracji
i innych posesji.
Wówczas
MPO — po telefonicznym za
wiadomieniu (tel. 22-06-61) —
własnym transportem
śmieci
wywiezie.
B Lokatorzy z ulicy Pułaskie
go w Sopocie skarża sie na
SBtSSflW!

Ładny park
ale... ciemny

a W TECHNIKUM ELEK
TRYCZNYM:
1) Elektromechanika ogólna
po 8 klasach szkoły podstawo
wej (okres nauki 5 lat).
2) Elektromechanika ogólna
po Zasadniczej Szkole Zawo
dowej (3 lata).

Odwołane
ślizgawki

a

W
LICEUM
ZAWODO
WYM
1) Elektromechanika
urzą
dzeń przemysłowych (4 lata)

a W ZASADNICZEJ SZKO
LE ZAWODOWEJ NR 2:
1) Elektromechanika (3 lata)
2) Elektromonterstwo (3 la
ta).
3) Elektronika pojazdów »»■
mochodowych (3 lata).

Jak
nas
informuje
RKS
Stoczniowiec, w związku z
przygotowaniami
do bokser
skich mistrzostw Polski, które
odbywać się będą w hali Olivii oraz niepewnymi warun
kami atmosferycznymi, u trud
niająeymi utrzymanie odpo
wiedniej jakości lodu na otwartej płycie — odwołuje się
z dniem 17 bm, ogólnodostępne
ślizgawki.

Uczniowie osiągający dobre
rezultaty w nauce mogą uble
gać się o stypendium. Do
wspomnianych
szkół
może
kandydować
młodzież
Trój.
miasta oraz Pruszcza, Tczewa
1 okolic.

Krewnym, przyjaciołom, sąsiadom, współtowarzy
szom pracy za współczucia 1 udział w uroczystoś
ci żałobnej

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu
1S marca 1974 r. zmarła w wieku 85 lat nasza ko
chana matka ł babcia

MP-

1.1 P-

MONIKI BAŁOWSKIEJ
serdeczne podziękowania składają
córka STEFANIA MICH a rodziną
G-17399
Współpracownikom służby zdrowia, przedstawi
cielom zakładów pracy, przyjaciołom, krewnym,
znajomym oraz wszystkim, którzy w dniach cho
roby 1 obrzędów pogrzebowych
*. fp.

MARIA GONTARSKA
% domu Kwm!e5ew
T<ifineb odbędule się w dniu 15 marea W4 r.
o godz. 15 na cmentarzu Komunalnym w Sopocie,
o czym zawiadamiają

CÖRKA t WNUK

-17561
W dniu 1S marca 1974 r. zmarł po ciężkich cierpie
niach najukochańszy maż, ojciec i dziadek

1 t P.

WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO

JAN MOCK

okazali nam tyła dowodów troski, współczucia 1
pamięci, najserdeczniejsze podziękowania składa

RODZINA
0-17446

Wszystkim przyjaciołom 1 znajomym, byłym
współpracownikom z Oddziału Drogowego PKP w
Gdyni za opieką nad

lat M
Maza żałobna odprawiona zostań!« w dniu 1«. J,
1974 r. o godz. 15.80 w kaplicy Stogl-Krakowiee, do
czym wyprowadzenie zwłok na miejscowy cmeno czym
smutku

zawiadamia

pogrążoną w głębokim
.
_____ _
ŻONA Z RODZINA

Mp-

WALENTYNĄ KALINOWSKĄ
w czasie Jej długotrwałej choroby, za każde słowo
pociechy i oddanie ostatniej posługi serdeczna po
dziękowanie składa
RODZINA
G-17480
Dmla ł* marca 1974 r. zmarł*

*. t P-

JANINA RYBICKA
artysta plastyk
Msza *w. postania odprawiona dnła 3-f-.

EDWARDOWI
MACIEJAK
serdeczna
składają

podziękowania

pogrzeb odbędzie sie w dniu 1L HI. br. o godz.
14 na cmentarzu Centralnym Srebrzysto.

W Zmarłej utraciliśmy aktywnego artystą 1 dłu
goletniego działacza ZPAP.
ZARZAD I KOLEDZY
K-233T

GOSPODARSTWO przyjmę
w dzierżawę
—
okolice
Trójmiasta. Zapewnie do
żywocie.
oferty
,,17205’
Biuro
Ogłoszeń,
80-958
Gdańsk.

1 HA ziemi, budynek mie
szkalny, dwie szklarnie sprzedam. Oferty
„17190''
Biuro Ogłoszeń, 80-958 ~
Gdańsk.

z powodu Śmierci

oj‘ca
serdeczne wyrazy współ
czucia składają
koleżanki I koledzy *
działu
BHP
Stoczni
Gdańskiej im. Lenina.
0-17418

0-1744«

„WARTBURG” »8 de LU*
Tel. 32-08-47,

— sprzedam.
po południu.

G-17186

„FIAT 128 P” — 1500, rok
1971, w bardzo dobrym sta
nie — sprzedam. Telefon
52-01-20, godziny wieczor
ne.
G-17191

'
GOSPODARSTWO — okoli
ce Trójmiasta — kuplę na
dogodnych warunkach. Oferty „17204” Biuro Ogło
szeń. 80-958 Gdańsk.

Koledze
Zenonowi Giżyłłskiemu

Żona a cłitaual.

Pogrzeb tego samego dnia o godz. 14 na ementawu Srebrzysto.
RODZINA

in. 74 z. zmarł#
ort. grafik JANINA RYBICKA

Kierownik ADM nr 1 poin
formował nas, że brak transnortu nie pozwolił na usu
nięcie śmieci natychmiast po
sprzątnięciu. Ale ponoć Miej
skie Przedsiębiorstwo Gospo
darki Komunalnej przyrzekło
oddać do dyspozycji ADM sa
mochody na sobotę i poniedzia
lek. Jest więc nadzieja, że bę
dą usunięte śmieci i gruz rów
nież z innych ulic.
■ Lokatorzy osiedla 2abianka — konkretnie z ul. Sztor
mowej 7-a twierdzą, że mie
szkając w tym budynku od 27
listopada ub. r. z rzadka jedy
nie mogą korzystać ze zsypu
Od czasu do czasu ADM zsyp
naprawia, ale od stycznia jest
on nieczynny i lokatorzy wo
żą śmieci windami.,
co nie
jest arii miłe, ani estetycznej
Interwencje w ADM przy ul
Pomorskiej nie odnoszą skut
Interweniowaliśmy
w
tej
sprawie w spółdzielni „Osiedle
Młodych”. Jak nas tam poin
formowano, istotnie zsyp cze
sto jest uszkodzony, ale winą
leży częściowo po stronie lo
katorów. Średnica zsypu jest
tak mała, że wrzucona tu bu
telka gdy utknie w poprzek
albo też większe papiery — za
pycha się otwór. A przecież na
półpiętrze są specjalne poniie
szczenią na pudła, papiery, bu
t-elki itp.
Jeśli wiec ADM będzie szvbko likwidować uszkodzenia,
lokatorzy nie będą
wrzucać
wszystkiego
„jak
leci”
do
zsypu — nie będzie podob
nych sytuacji.
■ Mieszkańcy Ol szynki są o
burzeni na to. że przy ul. Ła
nowej prawem kaduka urzadzo
no wysypisko śmieci. Nie ma
tam żadnego oznakowania. Po
de.irzewaia oni też, że to wy
sypisko jest powodem obrzvdliwego smaku wody w stud
niach.
ADM potwierdziła, iż takie
wysypisko istnieje. Zawiado
miliśmy także Miejska Stację
Sanitarno - Epidemiologiczna
która no przeprowadzeniu kon
troił zajmie stanowisko i wy
da odpowiednie polecenia.
Dzisiaj jak zwykle czekamy
na Wasze telefony
w godz.
10—12.

GDAŃSKA
GRA LICZBOWA
„J ANTA R”
serdecznie
zaprasza do
udziału w kolejnej ft?4
grze, której losowanie od
będzie
się w niedzielę,
dnia 17 marca 1974 r. o
godz.
16.00 w Gdańsku,
ul. Strzelecka 13.
Niezależnie od regula
minowych
wygranych
I—V stopnia ustalone zo
stało do tej gry:
0 do wygranych z 5 traf.
premia 200 000 zł oraz
samochód „FIAT 125 P
— 1300” wart. 167 700 zł
• do wygranych z 4 traf.
plus liczba dod. samo
chód osobowy „SYRE
NA 105” wart. 74 600 zł
• do każdej wygranej z
3 traf. plus liczba dod.
stale regulaminowe pre
tnie pieniężne po 150
zł. /
DODATKOWE NAGRO
DY PIENIĘŻNE ZOSTA
NĄ ROZLOSOWANE NA
N-RY BANDEROL:
5-zakładowe:
książeczka mieszkaniowa
z wkładem 30 000 zł
premia pieniężna w wys.
6 000 zl

Dyrekcji Gdańskiej Sto
cz.nl Remontowej,
Wy
dział W-l, kolegom, przy
jaciołom oraz znajomym,
którzy
oddali
ostatnią
posługę Zmarłemu

roku o godz. 7.30 w kaplicy Matki Bosłdej Często
chowskiej Wrzeszcz, Curie Skłodowskiej.

Dnia 1*.

bezsensowna pracę sprzątaczek
ADM. Otóż ulica ta była za
śmiecona,
przysłano
więc
sprzątaczki do jej uporządko
wania. co też one uczyniły,
ale... zmiecionych hałd piasku
i gruzu nie wywieziono, wiec
wiatr rozwiewa śmieci, a sa
mochody owe sterty rozjeżdża
ia I... znów jest bałagan.

ku.

Dawny cmentarz przy
ul, Traugutta we Wrzesz
czu zamieniono na ładny
park. Mnóstwo prac wyko
nano w nim w czynie spo
łecznym. Park stał się miej
scem spacerów mieszkań
ców Gdańska, ale... tylko
w dzień.
Wieczorem pobyt w par
ku jest wykluczony, po
nieważ panują tam zupeł
ne ciemności. Wprawdzie
już dwa lata terpu zainsta
lowano — również w czy
nie społecznym —- lampy,
ale one jak dotąd nie
świecą.
H.

Technikum Elektryczne
powstaje we Wrzeszczu
Technikum
Komunikacyjne
w
Gdańsku-Wneszcsu,
ul.
Grunwaldzka 238 B zgodnie z
programem ujednolicenia pro
filu
kształcenia
młodzieży
zmienia — z nowym rokiem
szkolnym — nazwę na Techni
kum Elektryczne. Będzie to
pierwsze technikum
o
tym
profilu w Trójmieścle. Mło
dzież po ukończeniu
szkoły
podstawowej
będzie
mogła
kontynuować naukę nie tylko
w technikum, ale 1 w 4-letnlm Liceum Zawodowym w
specjalności
elektromechanik
urządzeń przemysłowych. W
mieszczącej się tamże Zasad
niczej Szkole zawodowe: nr
2 przyjmowani hędą kandyda
ci wyłącznie do klas o spec
jalnościach elektrycznych.
Zatwierdzony
przez Kura
torium Okręgu Szkolnego pro
gram
organizacyjny na rok
1374/75 przewiduje następują
ce klasy w przeprofilowanej
szkole.
,

i odpowiedniego sprzętu.
Nie można przystępować
do robót bez uprzednio spo
rządzonego harmonogramu
prac,
bez
zapewnienia
sprawnej organizacji każ
dego
z zadeklarowanych
czynów społecznych.
,Tar

PRZYCZEPĘ do „Warsza
wy” — sprzedam. Gd.-Sto
gi, wrzosy 24a/8.
G-17207
„SKODĘ Oetavie”, stan bar
dzo dobry — sprzedam. Te
lefon 41-85-09, godz. 17—18.
0-17208

„SYRENĘ” 104, stan dobry
— sprzedam. Gdynia, Chy
lońska 93/6, po godz, 17.
S-13689

llKEiaasSł
MEBLU tanio kupi*. Tał«fon 81-87-45.
8-1S494

AGAWĘ 28-letnią — »przedam. Wiadomość: telefon
31-79-95.
G-17178
KOCIOŁ CO 1,2 m sześć,
korzystnie sprzedam. Gdy
nia, Wolności 41, Wiśniew
ski.
S-13385

FORTEPIAN wysokie,1 kla
sy sprzedam poważnemu
reflektantowi.
Oferty
—
„WARSZAWĘ” 223, sprze
„17379”
Biuro Ogłoszeń,
dam. Starogard Gdański,
Orzeszkowej 33,
G-17198 80-958 Gdańsk.

trzy premie pieniężne po
5 ooo zł
pięć premii pieniężnych
po 4 000 zł
1-zakładowe:
książeczka mieszkaniowa
z wkładem 6 000 zł
dwie premie pieniężne po
3 000 Zł
trzy premie po 2 000 zł.
ŻYCZYMY WYSOKICH
WYGRANYCH W KOLEJ
NEJ GRZE.
K-1763
OBRAZY dwa, dobre, olej
ne — dawnych malarzy —
sprzedam poważnemu refie
ktantowl.
Oferty
„17378''
Biuro
Ogłoszeń,
80-958
Gdańsk.

tiuamaaw
M-ft lub M-S własnościowe
kupię. Oferty „17187”
Biuro
Ogłoszeń,
80-958
Gdańsk.
DWA mieszkania jednopo
kojowe,
komfortowe
—
Gdańsk i Przymorze (38 i
31 m kw.),
zamienię na
2—3-pokoJowe,
komforto
we. Oferty „17203” Biuro
Ogłoszeń, 80-958 Gdańsk.
ZAMIENIĘ mieszkanie 4-po
kojowe, komfort, ogródek
— Wrzeszcz, na dwa samo
dzielne mieszkania 2- i 1~
pokojowe. komfortowe, nal
chętniej Gdynia.
Oferty
„17206”
Biuro
Ogłoszeń,
80-958 Gdańsk.

wych zawodów iMfcrciAnsfcidh
o Puchar Tatr.

ftp.) ta 14 U 0

PROGRAM
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BIEGAĆ

Na notatkę pt.
„Pocztowy
bieg po zdrowie” odpowiada
Dyrekcja Okręgu Poczty i Te
lekomunikacji —- informując
że skrzynka pocztowa, która
wisiała przy kortach teniso
wych
(przy ul. Powstańców
Warszawy w Sopocie) wróciła
na swoje dawne miejsce. Zdję
to ją tylko czasowo, na okres
zimy, gdyż w tym czasie —
zdaniem DOP1T — notuje się
mało
przesyłek
wkładanych
do tej właśnie skrzynki.
DOTRZYMALI SŁOWA
Pisaliśmy 15 lutego, że „nie
wszvscv
dotrzymują słowa”.
Notatka pod tym tytułem wy
wołała odzew' ze strony Miej
skiego Przedsiębiorstwa Gos
podarki Komunalnej w Sopo
cie.
Przedsiębiorstwo wyjaś
nia, że ADM nr 4 wykonała
już roboty w budynku przy
ul. 20 Października 859. _ W
mieszkaniu nr 10 naprawiono
drzwi balkonowe, a u lokato
ra
spod
„7”
zabezpieczono
mieszkanie przed zalewaniem
przez deszcz.
(JT
D7.BM WYJAŚNIA
DZBM
Gdańsk-Sródmieścle
zawiadamia, że w U kwartale
br klatka schodowa w bu
dynku przy ul. Legnickiej 26
będzie odnowiona. Gorzej wy.
gląda kwestia sprzątania klat
ki. na razie bowiem nie moż
na znaleźć osoby chętnej do
podjęcia się obowiązku dozor.
cy. W tej sytuacji
korzysta
się jedynie dorywczo z usług
dozorców
z
innych
rejo
nów administrowanych przez
DZBM.
DO KOŃCA MARCA
...zostanie
uporządkowany
teren po rozebranym budynku
przy ul. Traugutta 14
we
Wrzeszczu. Zawiadamiając
tym, DZBM Gdańsk-Wrzoszcz
wyjaśnia, dlaczego tak długo
nie usuwano gruzu. Otóż roz
biórki budynku podjął
się
mieszkaniec Rębiechowa
w zamian za materiały budo
wlane z odzysku.
Niestety
mimo dwukrotnego wezwania
— nie zabrał się do roboty,
za co będzie obciążony kosz
tami, gdyż nie wywiązał się
z zawartej z DZBM umowy.

Datowniki
na Chlebach
Gdyńskie Zakłady Przemy
siu piekarskiego wprowadziły
ostatnio datowniki, które sto
su je się jedynie do oznaczę
nia daty produkji Chleba pra
skiego i mazowieckiego. Pic
czy wo to oznacza się datą u
kończenia pracy przez trzecią
zmianę, zatem obojętnie
czy
Chleb piekli piekarze z pierw
szej, drugiej
czy trzeciej żmia
ny—otrzymuje on datę, dnia w
którym skończyła robotę trze
cia zmiana (rozpoczynająca pra
cę o godz. 22 dnia po przed
niego).
Przedsiębiorstwo uważa, że
w ten sposób zapobiegnie się
narzekaniom klientów na nie
świeży cbleb i zarazem uctar
ni sie ich od kupna czerstw
go pieczywa, bowriem o dniu
produkcji orientować
będzie
datownik.
(*J)

GDANSK, Filharmonia, Ko«
cert
symfoniczny, g.
10.80
Teatr ^Wybrzeże”, Otello, g. 16,
SOPOT. Okaryna, g. It. GD'SW
NIA, Muzycsny, Pchła w uchu. g. 19.15. Dramatyczny,
(Dom Rzemiosła) Lęki poran
ne. g. 19, ELBLĄG, Teatr Im.
S. Jaracza, Król Mięsopust, g.
19.

PIĄTEK, 15 MARCA 1974 11.

W Gdańsku Narodowe,
g.
14; Morskie, g. 10—16; His
torii Miasta Gdańska, g. U—
lß; Archeologiczne, g. 10—15;
Pałac Opatów w Oliwie, g. 0—
15.
W Gdyni Marynarki Wojen
nej. niecz. Oceanograficzne, i
Aktvarium Morskie, g 11—16.
W Helu Rybołówstwa, g. 10
-17.
W Malborku Zamkowe, g. 9
-15
W Kwidzynie Zamkowe, g.
9—15.
W Sztutowie
Stutthof,
g.
8—15.
We
Wdzydzach
Kaszubski
Park Etnograficzny, g. 10—17.
W Pucku Etnograficzne, g.
11—15.
i
W Elblągu muzeum czynne
w g, 10—16.

I

Ii

GDANSK, Leningrad, Kon
frontacje 73 — Krzyki i szep
ty, szwedz., od 18 1., g. 9-30,
12.30, 15.15, 17.30, 20 i 22.30
(bilety na wszystkie
seanse
sprzedane). Kameralne, Dziew
czyna z pistoletem, wł., od 16
1./ g. 15.15, 17.15, 19.30. Kos
mos, Eołomea, NRD, od 11 )„
g. 15.45;
Francuski
łącznik,
USA, od 16 l., g. 18, 20.15.
Drukarz, 150 na godzinę, poi.,
od 11 1„ g. 17; Mały, wielki
człowiek, USA, od .16 1., g18.45.
Gedania,
Zbereźnik,
ang., od 14 1., g. 16.
18Piast, El Dorado, USA, od 14
1., g. 16.30, 19. Przyjaźń, O
carski tron, bułg., od 14 ł„
g. 16; Układ, USA, od 18 L,
g. 18. 20 15.
Watra — Dom
Harcerza, niecz. Żak-studyjne.
Helga, NRF, od 14 L, g. 16
Kłute, USA, od 18 1„ g. 18.
20.15.
WRZESZCZ, Znicz, Ciemna
rzeka, poi., od 14 1 , g. 15 30.
17.45. 20. Bajka, Przygody Ro
binsona Cruzoe, radź., od 7 1., g.
10. 12, 14. 18. 18. 20.
Tramwajarz.
Ucieczka King-Konga, jap. od li
1., g. 16: Nieszczęścia Alfreda,
fr., od 14 1., g. 18, 20. Zawisza,
Łobuz, fr „od 14 1„ g. 15.45,
18, 20.15.
OLIWA, Delfin. Albatros, fr.,
od 16 1., g. 16, 18, 20.
NOWY PORT, 1 Maja, W
pustyni i w puszczy, poL,
od 7 I., g. 16, 19.30.
SOPOT, Bałtyk, Węgorz za
300 milionów, wł., od 16 1.. ę.
15, 17.30. 20. Polonia. Zawiesze
ni na drzewie, fr., od 11 J„
g. 16. 18, 20.
GDYNIA, Warszawa,
Dok
tor Popaul, fr.. od 16 1., g.
11, 13.15. 15.30, 17-45. 20. Gop
lana, Cudowny kożuszek, węg.
od 7
g. 10. 12. 14; Znakomity
piątek, ang., od
16
g.
16, 18, 20.
A tl antie-studyjne,
Rzym. wł., od 18 1„ g. 15.30,
17,-15. 20.
ORŁOWO, Neptun, W pusty
ni i w puszczy, poi., od 7 1.,
g. 14.30, 17.45.
CHYLONIA, Promień. Tvlko
dla orłów, ang.. od 14 1., g.
11, 13.50, 16.40, 19.30.
OBŁIJŻE, Marynarz,
Hombre. USA, od 14 1., g. 17, 19.
RUMIA, Aurora, Pippi w kra
ju Taka-Tuka, szwedz., od 7
1„ g. 16.15:
Prawo
gwałtu.
USA, od 16 1., g. 18. 20.
SWIBNO, Barkas, Bez wy
raźnych motywów, fr.. od 16
1., g- 18.
MAŁY
KACK,
Jagienka,
niecz.
OKSYWIE, Mewa, Nieszczę-

PROGRAM IH
10.3« — Dzień jak co dzień —
magazyn, 11.45 — „Romans ty
siąclecia” — 27 ode. powieści
Joanny Chmielewskiej, 12.05 —
Południowe wydanie magazy
nu z kraju i ze świata, 12.20 —
„Walc dla Debby” — gra BdlJ
Evans, 12.23 — Za kierownicą,
13.00 — Muzyka, 13.05 — Na
wrocławskiej antenie, 15.00 —
Ekspresem przez świat, 15.05
— Program dnia, 15.10 — Pio
senki z Disneylandu, 15.30 —
„Z dziennika podróży” — słu
chowisko Krystyny Bronżewskiej. 15.50 — Wokalizy jazzo
we Urszuli Dudziak, 16.05 —
Drugie narodziny miasta — Po
wroty gawęda dra Jana Gór
16.15
—
Graja
ucznio
wie Liszta — Arthur Friedheim (opr S. Dybowski), 16.45
— Nasz rok 74, 17.00 — Eks
presem
przez świat, 17.05 —
„Spadek po generale” 11 ode.
powieści Fritza Hofmana, 17.13
— Mój magnetofon — aud. An
drzeja Zarębskiego. 17.40 — W
książkach i w życiu aud. Kry
styny Kotowicz. 18.00 — Muzy
kalny detektyw
(opr.
Anna
Krajewska), 16.30 — Polityka
dla wszystkich. 18.43 — Tylko
po hiszpańsku (opr. Jadwiga
Karbowska), 10.00 — Ekspre
sem przez świat. 19.05 — Co
wieczór powieść
w wydaniu
dźwiękowym, 19.35 — Muzycz
na poczta UKF, 20.00 — Blues
wczoraj i dziś — aud. Marii
Jurkowskiej 20.35 — „Dziwny
temat” — zespołu
Collegium
Musi cum. 20.50 — Ilustrowany
Tygodnik Rozrywkowy, 21.50
— Gustaw Mahler — ..Chło
piec l jego czarodziejski róg”
22.00 — Fakty dnia, 22.08 —
Gwiazda siedmiu wieczorów —
Blues and rock Wojciecha Sko
Wrońskiego, 22.15 — Trzy kwa
clranse jazzu. 23.00 — ..Przybli
żenią” — przekłady poetyckie
Seweryna PóTlaka (8) 23.05 —
Koncert tylko dla melomanów
— Nowe
nagrania
Sonaty
^'rancka — Wiłkomirska — Bar
bosa, 23.45 — Program na so
botę.
23.50 — Na dobranoc
śpiewa Joe Dassin.

4.30 — TTR: Zoologia — lekcje
8 (Budowa i fcycde owadów)
Szczecin,
7.00 — TTR: Hodowla zwie
rząt — lekcja 4 (Układ po
karmowy) Poznań,
10.00 — Dla szkół: kl. VI —
Geografia — Na Mazowszu,
11.05 — Dla szkół: ki. n -*
Cztery opowieści,
12.45 — TTR:
Mechanizacja
Rolnictwa — lekcja 21 (Zbióf
zielonek na siano) Poznań,
13.25 — TTR: Chemia — lek
cja 35 (Katalizatory organi
czne. Enzymy, hormony, wi
taminy) z Gdańska
14.40 — TV kurs przygotowaW
czy — matematyka — Zada
nia z planimetrii
cz. I —*
wyk? doc. dr Roman Lettner,
15.15 — TV kurs przygotowaw
czy — matematyka — Zada
nia z planimetrii ez.II—*
wyk?, dcc. dT Roman Lelt#
ner (z Wrocławia).
15.50 — NURT — Filozofia —
Czasoprzestrzenne
Istnienie
materii — wyk? prof.
dr
Zdzisław Cackowski (z Kra
kowa) .
PROGRAM n
16 45 — Program dnia,
17.20 — Kwadrans z czeską pic
senką — program folklory
styczny.
18.00 — ..Blask czarnej świecy**
ode. m (ostatni) pt. „W dia
bełskim kręgu” — sensacyj
ny film seryjny prod. NRD,
to.20 —- Dobranoc
19.30 — Dziennik TV — kolor,
20.20 — Godzina z Kozincewem
czyli siedem opinii dok. film
produkcji radzieckiej,
21.50 — 24 godziny — kolor.
PROGRAM

MBmSBSSMBm
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PROGRAM I
8.35 — „Pejzaż z bohaterem”,
film fab prod,
polskiej —
reż. Włodzimierz Haupe,
U).30 — Z serii: ..Człowiek z
Nevady” ode. pt. „Pojedy
nek” film prod, amerykańs
ki ej
15.45 — Program dnia,
16.20 — Program I proponuje.
16.30 — Dziennik TV — kolor,
16.40 — Dla dzieci: Pora na
Telesfora w programie m. in.
„Kret w ZOO” film z serii:
..Kret” kolor,
17.20 — Turystyka i wypoczy
nek,
17.45 — Tygodnik Informacyj
ny Młodych
18.00 — Dla młodzieży —• Dwie
szkoły — telekonkurs,
18.25 — .PANORAMA” MAGA
ZYN
INFORMACYJNY
Z
GDAŃSKA,
13.45 — „Zodiak” — Pod zna
kiem ..Ryby”,
19.20 — Dobranoc — Przygody
rozbójnika
Rumcajsa
—
(„Jak Rumcajs znowu ?/y&tal
szewcem”)
19.30 — Dziennik TV — kolor
20.20 — Z serii: „Człowiek 7,
Nevady” ode. pt „Pojedy
nek” film ser. prod, arnery.
kańskiej
20.45 — Panorama — tygodnik
publicystyczny — kolor,
21.35 — Wiadomości sportowe
i sprawozdanie z XXIV Międzynar. Wvścigu Kolarskiego
Paryż — Nicea,
21.45 — Teatr TV — Eurypides
— Medea” — tłumaczenie i
adaptacja — Stanisław Dy
gat — reż : Stanisław Brej.
dygant.
23.00 — Dziennik TV — kolor,
23.15 — Kronika międzynarodp

oferuj"e

Apteka nr 21 Gdańsk-Orania, ul. Jedności Robotniczej
111; nr 60. Gdańsk-Stoąl, ul.
Hoża 12; nr 4 Gdańsk-Nowy
Port ul. Oliwska 83/4; nr 28
Gdynia-Orłowo ul. Boh. Sta
lingradu 66.
STAŁE DYŻURY NOCNB
od godz. 21—8
ORAZ DZIENNE
W NIEDZIELE I ŚWIĘTA
Apteka nr 78 Gdańsk-Siedłce, ul. Kartuska 17: nr 88
Gdańsk, al.
Zwycięstwa 49:
nr 71
Gdańsk-Wrzeszcz, al.
Grunwaldzka
126;
nr
llfl
Gdańsk-Przymorze, ul. Krzy
woustego 25; nr 13 Sopot, ul.
Boh, Monte Cassino 21; nr 33
Gdynia ul. Starowleiska 34.
Wszystkie
w/wym.
aptek?
realizują
recepty
na środki
odurzające.
Informacje o dyżurach noc
nych aptek pod nr tel. 912.

lale j
W Gdańsku: Instytut Chirur
gii z Instytutem Chorób Wew
nętrznych AM, ul. Dęb in ki 7.
•

wykonane z kolorowego polistyrenu przez Zakłady Chemiczne
„Erg” w Bieruniu Starym.
Polecamy je szczególnie posiadaczom domków jednorodzinnych, ogródków
działkowych oraz organizatorom własnych ośrodków wypoczynkowych.
Sprzedaż dla zakładów pracy prowadzi Brania Tworzyw Sztucznych GdańskOrunia, ulica Jedności Robotniczej 46 (telefon 31-51-28).

ZAMIENIĘ M-4 (garaż) oraz M-2 w Oliwie, na 4pokojowe, chętnie własnoś
ciowe — Gdańsk,
Sopot.
Ofertv „16881” Biuro Ogło
szeń.’80-958 Gdańsk.

MALARZY przyjmę. Tele
fon 51-17-56.
G-17185
POMOC domowa na stale
potrzebna. Warunki dobre.
Gdańsk, Szeroka 17, (sklep
elektrotechniczny). G-17111
UCZĘ# piekarski, poduczo
ny, c/zeladnik —■ potrzebni.
Mieszkanie i
wyżywienie
na miejscu. Piekarnia Te
odor Czapp, 84-100 Puck.
ul. 10 Lutego 5.
S-13497

K-2253

ZORGANIZOWANY HUFIEC
przy
Budowlanej
Spółdzielni Pracy im. 1 Maja

posiada jeszcze
Ali

6 wolnych miejsc
do

przyuczenia w zawodzie:
cieśli i malarza.

murarza,

CZAS TRWANIA TURNUSU 12 MIESIĘCY.
Warunki przyjęcia: ukończone 18 lat, dobry stan
zdrowia oraz ukończone minimum 5 klas szko
ły podstawowej.
Zapisy do 28 marca — szczegółowych informacji
udziela dział kadr spółdzielni w Gdańsku-Wrzeszczu, przy ul. Chrobrego 38, tel. 41-52-98 i 97.
K-2287
DR Z. KRAJEWSKI skór
ne, weneryczne, Wrzeszcz,
Grunwaldzka 24,
telefon
41-06-47.
G-16413
skórne, DR DZIEWANOWSKI skór
SPECJALISTA
weneryczne
dr
Lipiński, ne> weneryczne, Gdańsk,
telefon
Sopot, Chrobrego 22, tele Sw. Ducha 25/27,
G-16886
S-8316 31-63-88.
fon 51-06-37.

' ?ra:oöwriicy. poszukiwani
MATEMATYKA — korepe
tycje. Telefon 41-34-72.
G-172C2

USŁUGI telewizyjne — te
lefon 32-39-89.
G-16777

•

P.P. Totalizator Sportowy
kolekturę Toto-Lotka na
terenie Pucka - tymcza

sowo z własnym lokalem.
Zgłoszenia prosimy kierować telefonicznie
31-66-02.
P.P. Totalizator Sportowy

K-2261

KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ZAPRASZAMY DO SKLEPÓW:

M-3 Przymorze (telefon) —
zamienię na większe
w
centrum Gdańska. Pożąda
ny telefon, wiadomość: te
lefon 53-03-84, godz. 8—14.
G-17379

•

Wojewódzka Poradnia Cho
rób
Skórno-Wenerologicznych
w Gdańsku, ul. Długa 84/85,
czynna cała dobę — oddział
w Gdyni przy ul 22 Lipca 44.
czynny w poniedziałki, wtorki,
czwartki i
piątki
w godz.
19—7.
TELEFON ZAUFANIA
GDANSK
—
Anonimowy
Przyjaciel — 31-00-00 w godz.
16—6.
TCZEW — teł. 28-30 w po
niedziałki. środy i piątki w
godz. 17—22.

Oddział Wojewódzki w
Gdańsku uruchomi pilnie

(|l pojemniki na odpadki 80 I w cenie 218 zł
0 pojemniki na odpadki 60 I w cenie 160 zł

ZAMIENIĘ dwa pokoje, ku
chnia, łazienka, piece, na
mniejsze, na trasie Oliwa
—
Gdynia.
wiadomość:
Wrzeszcz,
Dzierżyńskiego
5/2.
G-16900

OŚWIATOWY

16.50 — Kurs Informatyki —
Efektywność systemów infof
ma tycz nych cz. I — wykł.7
dr. inż, Zbigniewa Ga Cisow
skiego.
17 35 — Sprechen Sie deutsch?
— lekcja 20.
21.20 — NURT — Filozofia —
Czasoprzestrzenne
istnienie
materii — wyk?.
prof, dr
Zdzisława Cackowskiego (Kra
ków),
22.00 — Język rosyjski — powt.
lekcji 22 (Katowice).

STALE DYŻURY

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ARGE D ‘
w Gdańsku

Nr 35 w GDAŃSKU, ul. Garbary 8/9
Nr 107 w GDYNI, ul. Świętojańska 79.
ŻYCZYMY UDANYCH ZAKUPÓW.

OŚWIATOWY

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w
Gdańsku ul. 3 Maja 6 telefon 32-12-40/49 zatrudni za
raz młodocianych w celu przyuczenia do zawodu ro
botnika drogowego i cleśli-zhrojarza. Warunkiem przy
jęcia jest posiadanie świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej, co najmniej 17 lat życia, zamieszkanie
na terenie Trójmiasta lub okolic, oraz dobry stan
zdrowia. Przyuczenie do zawodu trwa rok. Ucznio
wie w okresie tym otrzynivwaĆ będą wynagrodzenie
w II kat. zaszeregowania tan. 6,50/godz.
K-1935

Gdańskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych w
Gdańsku, ul. Chlebnicka 3/8, zatrudni zaraz: monte
rów wewnętrznych
instalacji sanitarnych, ślusarzy
oraz robotników magazynowo-transportowyeh. Zgło
szenia przyjmuje dzia? zatrudnienia, pokój ?09, ze
skierowaniem z Urzędu Zatrudnienia Urzędu Miej
skiego w Gdańsku.
KU597

■zMajpiMfecfi
Wojewódzki Zespół Działalności Gospodarczej Polskie
go Związku Motorowego w Gdańsku, ogłasza przetarg
nieograniczony na sprzedaż samochodu towarowo-oso
bowego marki ..Nysa” 501-T, nr podwozia 45952, nr
silnika 273620 — cena wywoławcza 43 750 zł. Do prze
targu mogą przystąpić osoby, które wpłacą do kasy
WZDG PZM w Gdynl-Orłowie, ul. Przebendowskich
49a lub na konto w NBP II o/M Gdynia nr 307-6-47
— wadium w wysokości 10 proc, ceny wywoławczej —
najpóźniej w przeddzień przetargu. Samochód można
oglądać w Bazie Pomocy Drogowej w Gdańsku-Siedlcach, ul. Kartuska 187 — codziennie w godz. 9.00—
14.00. Przetarg odbędzie się dnia 28 marca 1974 r. o
godz. 10.00 w Ośrodku Szkolenia Motorowego w Gdańsku-Brzeźnle, ul. Korzeniowskiego 1. Zastrzegamy so
bie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
K-2179

Komuni

asi

Polskie Linie Oceaniczne PP w Gdyni, zawiadamiają
zainteresowanych pracowników, że w dniach od 8 do
22. 03. 1974 r. w gmachu PLO w Gdyni, przy ul. 10
Lutego 24, na I l iv piętrze jest wywieszony projekt
listy zasiedleń pracowników w mieszkaniach z budow
nictwa dla zakładów pracy na 1974 r.
K-2175
Podaje się do publicznej wiadomości iż projekt miej
scowego planu szczegółowego zagospodarowania prze
strzennego osiedla zabudowy jednorodzinnej Chwarztio Stare w Gdyni, zostanie wyłożony do publicznego
wglądu w lokalu Urzędu Miejskiego w Gdyni, ul.
Czołgistów nr 52/54, pokój nr 323, ITT piętro, ,w okre
sie od dnia 25. 03. 1974 r. do dnia 6. 04. 1974 r. 'włącz
nie. Projekt planu obejmuje obszar istniejącej zabu
dowy Chwarzna połóżonej przy ul. Chwarznieńskiej
i ul. Okrężnej oraz terenów bezpośrednio przyległych
do ul. Okrężnej. W okresie wyłożenia projektu planu
w godzinach 9.00—13.00, w poniedziałki 13.00—17.00 i w
soboty 9.00—12.00 zainteresowane jednostki gospodarki
uspołecznionej, organizacje społeczne
i
zawodowe
stowarzyszenia oraz osoby prawne i poszczególni oby
watele mogą zapoznać się z projektem planu, uzyskać
potrzebne wyjaśnienia oraz’ -głosi* swoje uwagi i
wnioski do projektu planu.
K-2232

