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Edward Gierek i Piotr Jaroszewicz
w Stoczni im. A. Warskiego w Szczecinie
I sekretarz KC PZPR - Edward Gierek i prez
Rady Ministrów - Piotr Jaroszewicz przebywali
wczoraj w województwie szczecińskim.
Edward Gierek i Piotr
Jaroszewicz, którym towa
rzyszyli I sekretarz KW
PZPR — Janusz Brych i
wojewoda szczeciński —
Jerzy Kuczyński zwiedzili
elektrownię Dolna Odra —
największą inwestycję ener
getyczną, na którą czeka
cały kraj. Za 40 dni tj. pół
roku wcześniej niż zakła
dano, włączony tu zostanie
do sieci pierwszy blok ener
getyczny o mocy 200 MW.
Do końca roku ma on do
starczyć krajowi ponad
milion kW energii elek
trycznej.
Następnie Edward Gie
rek i Piotr Jaroszewicz
złożyli wizytę w szczeciń
skiej Stoczni im. A. War
skiego. W drodze z Gryfi
na do Szczecina zapoznali
się z przebiegiem przebu
dowy magistrali węglowej
Śląsk — zespół portowy
Szczeciń — Świnoujście.
I sekretarz KC PZPR
i
premier
w czasie
pobytu w stoczni in
teresowali się możliwościa
mi jeszcze większego przy
spieszenia rozbudowy za
kładu. Polski przemysł okrętowy dostarczyć ma
polskim i zagranicznym ar
matorom w bieżącej 5-latce około 500 jednostek
różnego typu. W tym roku
zbudowanych zostanie w
stoczni szczecińskiej 20
statków. Przed kilkoma ty

godniami położono stępkę
pod
budowę
jednostki
przeznaczonej do przewo
zu chemikaliów; całą serię
tych statków zamówił ar
mator norweski.
Mimo iż zadania są bar
dzo napięte, szczecińscy
stoczniowcy — z okazji
30-lecia PRL — zobowiąza-

li się przyspieszyć budowę
jednego statku o wartości
prawie 40 min zł dewizo
wych oraz zaoszczędzić ma
teriały i surowce na kwo
tę 30 min zł. Mówiono o
tym na spotkaniu E. Gier
ka i P. Jaroszewicza z ak
tywem polityczno-gospo
darczym stoczni.
I sekretarz KC PZPR i
premier zwiedzili także
Zakłady Chemiczne w Po
licach. „Police” wyprodu
kowały już ponad 2 min

uik m
«|
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Oblicza się, ii na koniec ków, jakie odbyło się wczo wynosić będzie około 3 000
naukowców z konieczność wybudowania
bowanie kraju na energię udziałem
elektryczną będzie ok. 8 Polskiej Akademii Nauk i ok. 30 nowych obiektów
naukowo - ba większych od jakiejkol*
razy większe niż obecnie. instytutów
| Zakładając, iż nawet przy dawczych. W obradach u- wiek działającej obecni*
wicepremier, elektrowni.
skróconych cyklach inwe czestniczył
mm
W nowych elektrowniach
stycyjnych, okres budowy minister górnictwa i ener
nowej elektrowni trwa do getyki — Jan Mitręga. pracować będą nowe urzą
Agencja TASS notuje ka „Washington Post”, je brych kilka lat — już teraz Zakłada się iż do roku dzenia o znacznie wyższych
wiadomość z Waszyngtonu, den ze współpracowników więc myśli się o tym, ja 2000 łączna moc naszych parametrach. M. in. do
że przed wyjazdem do Jacksona twierdził, że ów ka będzie nasza energety- elektrowni musi się zwięk tychczasowe bloki 200 MW
szyć aż o 90 tys. megawa zastąpione zostaną blokami
Moskwy sekretarz stanu senator występuje „prze | ka w roku 2000.
USA, ' Henry Kissinger, ciwko wszelkiemu kompro
Nad związanymi z tym tów. Przyjmując więc, iż — początkowo 500 i 360
spotkał się z senatorem misowemu sformułowaniu, | problemami dyskutowano przeciętna moc budowanej megatowymi.
Jacksonem i odbył z nim które umożliwiłoby przy na sympozjum energety w tym czasie elektrowni
Stopniowo zmieniać ełę
rozmowę na temat perspek znanie Związkowi Radziec
Mmmti
również będzie struktura
kiemu
klauzuli
największe
tyw przyjęcia rządowego
paliwowa naszej energetyku
projektu ustawy o refor go uprzywilejowania i uObecnie ok. 95 proc. ener
mie handlu, faktycznie za dzielanie mu kredytów".
gii pochodzi jeszcze z
blokowanego w Senacie
elektrowni cieplnych, wę
W związku z tym komen
wskutek wysiłków Jackso tator
glowych. W przyszłości jed
agencji
TASS,
Serna i podobnych mu prze giej Łosiew pisze:
nak ich udział będzie ma
ciwników rozwijania sto
:
leć na korzyść energetyki
sunków radziecko-ameryW toku ostatnich ra
jądrowej. W tej dziedzinie
:. Gierek i P. Jaroszewicz w rozmowie z brygadzistą Komanem _ Pawrtkiem ^podczas
kańskich. Według dzienni- dziecko - amerykańskich
niezbędne decyzje jui zo
zwiedzania Stoczni im. A. warskiego.
konsultacji
politycznych,
wczoraj
rozmowy
w
Komi
Delegacja Socjalistycznej
stały
podjęte.
Obecnie
które
odbywały
się
w
lu
Partaj Jedności Berlina Za tecie Centralnym PZPR.
ton kwasu siarkowego, tj.
trwają przygotowania do
tym
w
Waszyngtonie,
obie
Z ramienia KC PZPR w budowy pierwszej w kraju
chodniego (SEW) z jej prze
prawie dwukrotnie więcej
strony porozumiały się co wodniczącym Gerhardem rozmowach
uczestniczyli: elektrowni atomowej jaka
niż wynosi roczna produk
do tego, że pożądany jest Danellusem kontynuowała członek Biura Politycznego, powstanie w Polsce ok.
cja wszystkich wytwórni
postęp w rozwijaniu kon
sekretarz KC PZPR Jan 1982 r.
krajowych.
(PAP)
taktów handlowo - gospo
Szydlak, sekretarz KC PZPR
I sekretarz KC PZPR i
darczych. Jednakże w tej
Andrzej
Werblan,
członek
premier spotkali się z Egze
właśnie dziedzinie można
Sekretariatu KC, kierownik
kutywą KW PZPR w
obecnie zaobserwować w
Wydziału
Zagranicznego
Szczecinie. Rozmowy kon
Stanach Zjednoczonych ak
KC PZPR — Ryszard Fre
centrowały się wokół naj
tywizację przeciwników od
lek oraz zastępca kierowni
istotniejszych problemów
59
prężenia międzynarodowe
ka Wydziału Zagranicznego
związanych
z
dalszym
go, którzy dążą do tego, by
KC PZPR — Bogumił Sujprzyspieszonym rozwojem
za wszelką cenę przeszko
ka
regionu
i
kraju,
zwłasz
cy.
Aktu
dekoracji
dokonał
W siedzibie Ambasady
Ze znacznym opóźnie nistra Pearta nie było tak
dzić
nawiązaniu
trwa
Podczas rozmów połnfor
cza
polskiej
gospodarki
niem rozpoczęły się wczo ostre, jak się spodziewano.
ZSRR w Warszawie odbyła ambasador ZSRR w Polsce łych stosunków pokojowe
Wczoraj odbyło się po mowano się wzajemnie o
raj w Brukseli obrady mi Dał on do zrozumienia, iż morskiej, której rozwój w się dziś uroczystość deko — Stanisław Piłotowicz.
go współistnienia między siedzenie plenarne Rady aktualnych zadaniach obu
nistrów rolnictwa państw jego kraj byłby zaintereso ostatnich kilku latach jest
obu wielkimi mocarstwa | Legislacyjnej przy prezesie partii oraz dokonano wy
Rząd NRF wypłaci Wa
W uroczystości udział mi.
racji Jarosława Iwaszkie
EWG, których tematem wany specjalnym porozu szczególnie dynamiczny.
Rozpatrywana przez Rady Ministrów poświęco miany poglądów na temat szyngtonowi do czerwca
mieniem,
które
obowiązy
wzięli:
członek
Biura
Po
miało być ustalenie cen
wicza Orderem Przyjaźni
Senat poprawka Jacksona ne omówieniu projektu ko- sytuacji międzynarodowej i 1975 r. około 6,5 mld marek
skupu produktów rolnych wałoby Wielką Brytanię
Narodów.
Odznaczenie litycznego sekretarz KC do wspomnianego projektu ( deksu rolnego. Obrady pro problemów międzynarodo z tytułu „wyrównania de
na bieżący sezon. Przebieg przez określony czas. Jego
to
przyznała
wybitne PZPR — Jan Szydlak, se ustawy zmierza do tego. by wadził przewodniczący ra wego ruchu komunistycz wizowego” za stacjonowa
obrad będzie zależeć od sta zdaniem, znalezienie takie
nie dopuścić do wykonania
minister sprawiedliwoś- nego i robotniczego.
nie w NRF wojsk USA.
mu pisarzowi Rada Naj kretarze KC PZPR: Win wyraźnych i stanowczych I dy
nowiska ministra rolnic go rozwiązania mogłoby
ei Włodzimierz Berutowicz
Poinformował o tym we
Następnie odbyło łię przyja
wyższa ZSRR w uzna centy Kraśko i Jerzy Łu zobowiązań rządu USA,
twa Wielkiej Brytanii, Fre pozytywnie wpłynąć na
sielskie spotkanie, w którym środę
minister finansów
Założenia
kodeksu
przeddalsze
stosunki
Wielkiej
—
obok
uczestników
rozmów
da Pearta, który nie. chce
niu jego zasług w rozwija kaszewicz, członek Sekre które dotyczą rezygnacji z I stawił minister rolnictwa — wzięli równie* udział: za NRF. Helmut Schmidt, któ
Brytanii
z
EWG.
dopuścić do znacznej pod
No odbywających się '
stępca członka Biura Politycz ry powrócił właśnie z Wt*
niu przyjaźni i współpra tariatu KC PZPR — Ry dyskryminacyjnych prak
wyżki tych cen, gdyż od
nego sekretarz KC PZPR — szyngtonu gdzie z sekreta
Zasadniczo obrady mają Kairze międzynarodowych tar cy między narodami Polski szard Frelek. Obecni byli tyk w handlu ze Związ Kazimierz Barcikowski,
Kania, sekretarz KC
biłoby się to niekorzystnie trwać dwa dni. Jest jed gach przemysłowo-rolniczych
kiem Radzieckim, jakie od | Rada Legislacyjna wnikli Stanisław
rzem stanu USA Henry
PZPR
— Jerzy Łukaszewicz.
na cenach detalicznych w nak możliwe, że przeciąg obchodzono we środę Dzień i Kraju Rad — w związku także pisarze i wydawcy.
wie i szeroko przedyskuto
W godzinach ponołudnio Kissingerem i sekretarzem
Wielkiej Brytanii.
tk
Dokończenie
na
str.
2
wała zarówno ogólne zało wych delegacja SEW złoży skarbu Georgem Shultzem
Polski. Na targach prezentu z 80 rocznicą urodzin twór
(PAP)
ną się one do soboty.
Pierwsze wystąpienie mi
Zdaniem obserwatorów je towary sześć polskich cen
żenia kodeksu, jak i kon ła wizytę prezydentowi M orowadził rokowania w tej
kretne propozycje unormo St. Warszawy — Jerzemu sprawie.
politycznych,
uczestnicy tral handlu zagranicznego
wania poszczególnych za Majewskiemu.
(PAP)
spotkania pragną uniknąć Eksponują one m. in. samo
(PAP)
gadnień. Stwierdzono, że
impasu w pierwszym spot chody, koparki, dźwigi, urzą
po Kodeksie Pracy jest to
Budżet wojskowy kaniu z członkiem gabine dzenia elektryczne, modele
tu H. Wilsona, możliwe nowoczesnych zakładów prze
I drugi co do zasięgu akt
prawny normujący zagad
więc, że obrady zakończą
myślowych i urządzeń, towa
NRF
1 nienia o istotnym znaczę
się kompromisem.
ry powszechnego użytku.
niu społecznym. Projekt —
(PAP)
Komisjo obrony Bundes
1 wyrażając zasady polityki
tagu zaakceptowała jednoglo
i rolnej — porządkuje i łą
śnie projekt budżetu zbroje
czy rozproszony w licznych
niowego no rok 1974 w wy
aktach prawnych materiał
sokości 27,5 miliarda morek.
normatywny i nadaje mu
I postać usystematyzowanej
całości.
Rada Legislacyjna wska
zała na potrzebę i kierunki
Ponadto zgłoszono wiele dalszego doskonalenia pro
Na wczorajszym plenar ków złożonych na plenum,
W środę usiłowano upro Terroryści oświadczyli, że nym posiedzeniu Komitetu dokerzy gdyńscy w roku zobowiązań
indywidual jektu.
(PAP)
Dokonując z kolei oceny
Obradująca wczoraj, pod
wykonają nych i zespołowych. Wszy
wadzić samolot pasażerski swoim czynem chcieli za Zakładowego PZPR w Za jubileuszowym
protestować przeciw wy
odczytowej
przewodnictwem II sekre działalności
prace przeladun stkie zmierzaia do podnie
linii „East African Air zyskiwaniu ludu Etiopii rządzie Portu Gdynia pod dodatkowe
tarza KW PZPR w Gdań stwierdzono, że liczący 1102
sumowano dotychczasowe kowe wartości 16 min zł. sienia tempa przeładun
ways”, który leciał ze sto przez władze cesarskie. Zo zobowiązania załogi biorą Przez port gdyński przej ków. poprawy organizacji
sku Tadeusza Fiszbacha, osoby zespół lektorski wo
Jak donosi agencja As
Drzeprowadiził
dą dodatkowe setki ton pracy i warunków socjal
Egzekutywa Komitetu Wo- jewództwa
stali
oni
przekazani
wła
cej
powszechny
udział
w
licy
Kenii
—
Nairobi
do
sociated Press z Dublina
5791 odczytów i informacji.
nych
załogi.
Dokerzy
oosta
drobnicy,
węgla
i
innych
j
iewódzkiego,
przeanalizo
dzom
sądowym
Ugandy.
narodowym
czynie
30-lecia.
„skrzydło tymczasowych” Malindi Porywacze chcie
nowili wyraźnie poprawić
wała na wstępie skład oso Poziom ich był na ogół za
(PAP)
Jak wynika z meldun towarów masowych.
irlandziej armii republikań li udać się do Ubił, co było
Usprawniły
efekty gospodarowania, co
bowy i strukturę społecz dowalający.
skiej (IRA), zaoferowało niemożliwe bez uzupełnie
przyczyni się do obniżenia
no-zawodowa liczącej po- swa prace zespół lektorski
wczoraj stronie brytyjskiej
kosztów, oszczędności ma
[ nad 101,9 tys. członków i KW oraz 132 stałe punkty
zawieszenie działań zbroj nia zapasów paliwa. Gdy
teriałów i przyspieszenia
___
kandydatów
organizacji odczytowe.
nych, po spełnieniu przez pilot wylądował w stolicy
Zalecenia
Egzekutywy
obsługi statków.
Dartyinej.
Brytyjczyków kilku warun Ugandy — Kampali, aby
Nowe lotnisko komunika
W ostatnich dwu latach zmierzają do dalszego po
W plenarnym posiedze cyjne
ków, z których pierwszym
dla Trójmiasta jest liczebność
organizacji lepszenia pracy informaniu
wzięła
udział
grupa
uzupełnić
te
zapasy
—
od
byłoby wyrażenie przez
już prawie gotowe. Jednak wzrosła o 2862 osoby, przy cyjno-wyjaśniajaeej, zain
starszych
dokerów.
byłych
teresowania problematyką
Londyn zgody na wycofa dział wojska otoczył samo
członków PPR i PPS. Refe przejęcie ruchu przez nie czym największe grupy za
szerszego kręgu
nie wojsk z Ulsteru. Poza lot zmuszając porywaczy
rat. określający zadania — 1 jednocześnie zlikwido- wodowe stanowią robotni odczytowa
w tym młodzieżo
żądaniem wycofania wojsk do poddania się.
portowej organizacji par [ wanie istniejącego obecnie cy i pracownicy umysłowi. aktywu,
IRA domaga się jeszcze
Egzekutywa po przeana wego. nasilenia działalnoś
tyjnej w 30-leciu PRL, w Gdańsku-Wrzeszczu
ci w miejscach zamieszka
przyznania narodowi irlan
Prezydent Ugandy Idi
wygłosił
sekretarz
KZ wymaga miesięcznego za lizowaniu informacji zale nia. Ponadto instancje par
ciła wszystkim instancjom
dzkiemu prawa do określe Amin przbył na lotnisko, 8202^2
wieszenia lotów.
PZPR Bolesław Brańka.
partyjnym nasilenie pracy tyjne maja dokonywać sy
nia swej przyszłości bez ob
W związku z tym samo nad
W obradach uczestniczył
rozwijaniem szeregów stematycznej oceny pracy
cej ingerencji, a następnie gdzie przeprowadził roz
sekretarz KW PZPR loty lądować będą we j partyjnych.
zwTacajac lektorów, zatroszczyć sie e
—• zwolnienia wszystkich mowę z porywaczami, oby
Z dniem 1 kwietnia br. poty związane np. ze spra szego . wykorzystania ta II
Tadeusz Fiszbach, który Wrzeszczu tylko do 30 bra szczególna uwagę na do- powołanie sru-n lektorskleh
więźniów politycznych.
funkcjonowaniem boru.
watelami Etiopii — Kasete podwyżka i regulacja płac wnym
Potem nastąpi miesięczna
Agencja AP przypomina, al Azarem i jego żoną obejmie ponad 100-tysięcz komunikacji, w wielu przy
W realizowanym sukce wysoko ocenił ambitne za przerwa w komunikacji lot ołvw do partii młodzieży przy każdym komitecie
mierzenia
dokerów.
aktyw
oraz osób z podstawowych gminnym i zakładowym.
że podobne oferty składała
sywnie
programie
podwy
ną grupę pracowników za padkach spowodowane *ą
niczcj z Gdańskiem. Nowe grup zawodowvch. Pod
Zatwierdzono
równiej
nie
realizujących
wytyczne
już IRA poprzednim rzą
| trudnionych w tak waż brakiem dostatecznej licz żek i regulacji płac uw zawarte w uchwałach KC lotnisko w Rębiechowie ro* kreślono również potrzebę skład osobowy zespołu lekdom brytyjskim, które je
nych działach gospodarki by kierowców o odpowled zględnione zostały również PZPR.
pocznie pracę 2 maja br.
zaktywizowania pracy z t orski ego KW.
odrzucały. Ostatnia oferta
komunalnej jak komuni nich kwalifikacjach, któ interesy innych grup pra
E. M.
(PAP)
kandydatami.
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podejmować
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rzonego niedawno nowego
sortowi gospodarki tereno
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rządu labourzystowskiego.
Głównym założeniem^ rc wej i ochrony środowiska
!
wyżka
ta
powiązana
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Nowe propozycje IRA po
Jak na* poinformował dyżur
gulacji plac w komunika Przewiduje się, iż podwyż
synoptyk, dziś na Wybrze dzie z kompleksową refor
przedziła kampania akcji ny
miejskiej jest więc ki plac do końca roku obej
żu będzie zachmurzenie umiar mą plac zwłaszcza kierów cji
zbrojnych, wymierzonych kowane. Temperatura od 3 do | ców autobusowych, motor podwyższenie zarobków o" ntą ogółem (łącznie z doko
przeciwko żołnierzom bry 8 stopni. Wiatry słabe, z kie niczych tramwajów oraz raz częściowa przebudowa nanymi w ub. roku) pra
tyjskim w Ulsterze. (PAP) runków zachodnich.
I robotników warsztatowych. ich struktury
poprzez wie 400 tys. osób zatrud
Stworzenie lepszych wa zwiększenie udziału płacy nionych w przedsiębior
stwach tego resortu. Przy
runków wynagradzania w
są obecnie
I przedsiębiorstwach komu zasadniczej. Podwyżka uw gotowywane
nikacji miejskiej i zakła zględni kwalifikacje i trud zasady regulacji płac dla
wielu przypadkach nie wystarczające
ślin pastewnych, w tym 4200 ton mo
Ciepła, słoneczna pogoda, która pa
dach oczyszczania zmierza ne warunki pracy i stwo pracowników geodezji
zarząd WZGS wydał polecenie dolcony
tylkowych gruboziarnistych. Nic więc nie
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| do polepszenia codziennej
przerzutów między gminami.
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(PAP)
Przygotowanie sprzętu mechaniczne
Nadeszła już pora na przygotowanie
| mieszkańców miast. Kło nizacji oraz efektywniej
wnych i innych zabiegów w polu i na
go
jest na ogół dobre. Wyjątki stano
ziemniaków
de
sadzenia,
które
w
tym
Wczoraj obradowała w wsi gdańskiej, wygłosił za
łąkach. Dotychczas obsiano ponad 7
roku nieźle przechowały się w kopcach. wią głównie maszyny, do których brał
przewodniczącego
Malborku 250-osobowa rze stępca
tys. ho zbożami jarymi i roślinami strą Na łąkach należy jak najszybciej zni jest niektórych części zamiennych, i
Wojewódzkiego j
sza przodujących młodych Zarzadu
czkowymi, głównie owsem, pszenicą, szczyć kretowiska, występując# tej wio m, in. detali do roztrząsoczy obornikc
rolników na dorocznym ZSMW — Roman Alblnjęczmieniem i bobikiem. Przymrozki, sny dość obficie. Równocześnie prze do ciągników gąsienicowych, łańcu
ger.
sejmiku żuławskim.
które wystąpiły pod koniec lutego i na
strzegamy rolników przed paleniem ze chów Galla do kombajnów i snopowią
W czasie ożywionej dy-!
W obradach uczestniczy
początku marca spowodowały pewne
Wi::V
schłych traw na użytkach zielonych, co załek itp. W wielu placówkach kole
li m. ta.: przewodniczący skusji omawiano udział I
przerzedzenie niektórych plantacji rze
jest praktyką niczym nie uzasadnioną rolniczych nie ma pełnej obsady sta
Zarządu Głównego Związ młodych rolników w poprą f
paku. Inne oziminy przetrwały na ogół
i wręcz szkodliwą dla łąk, powodującą nowisk traktorzystów. Potrzeby, sięgają
ku Socjalistycznej Młodzie wie estetyzacji i higienizamM ■
nieźle, z wyjątkiem około 10 proc. żyta
ce w skali wojewódzkiej, zaspokoi si>
w dodatku wiele groźnych pożarów.
ży Wiejskiej — Tadeusz cji wsi. Dyskutowano na I
i 2 proc. pszenicy.
przypuszczalnie dzięki zorganizowanii
Haładaj,
przewodniczący temat dalszej intensyfika
W
okresie
wiosennym
nastąpił
wzrost
W całym województwie obserwuje się
kolejnych kursów.
Zarządu
Wojewódzkiego cji produkcji roślinnej i I
sprzedaży
nawozów
mineralnych
—
o
niedostatek wilgoci w glebie, tym bar
ZSMW — Andrzej Bro zwierzęcej. Wiele uwagi I
.i-”--";
Na temat usprawnienia organizac
około
20
proc.
w
porównaniu
z
analo
dziej więc pilne są siewy zbóż i roślin
dziński, zastępca kierowni poświecono sprawom zwią j
najpilniejszych prac w rolnictwie gdoń
gicznym okresem ub. roku. W wielu re
pastewnych. Prace te najbardziej zaa
ka Wydziału Organizacyj zanym z wprowadzaniem
skim mówiono wczoraj no naradzie kie
jonach występuje jednak niepokojący
wansowane są w sektorze państwowym,
nego KW PZPR — Ry nowoczesnych metod gospo
równików wydziałów rolnictwa, leśnie
niedostatek
wapna,
o
tokże
nawozów
niestety
znacznie
wolniej
postępują
w
darowania,
m.
in.
poprzez
]
szard Bilski, przedstawi
twa i skupu urzędów powiatowych ora
potasowych.
Prawie
żadnych
zapasów
gospodarstwach
prywatnych.
Materiału
tworzenie
zespołów
mło
ciele instytucji oraz przed
nie mo m. in. w powiatach: lęborskim,
przedstawicieli instytucji wojewódzkicl
siewnego jest pod dostatkiem. O 25
siębiorstw rolnych i współ dych rolników.
nowodworskim, i starogardzkim. Zda
Sejmik zakończono wy-1
proc. zwiększono dostawy nasion na
pracujących z rolnictwem.
Przedyskutowano tokże sprawy związe
Bez względu no pogodę pilot no drobnej lodzi pilotowe« zdqto no redę by
rzają się też sporadyczne braki nawo
planowe odnowienie uprow. Wymienio
Referat
programowy, stepami artystycznymi zene ze skupem i kontraktacja ptodó
wprowadzić
kolejny
statek
do
portu.
Fot.
W.
NteiywHtftIa
zów
fosforowych,
o
nowet
azotowych.
społu
regionalnego
„Żuła-1
no na zboże kwalifikowane 6 720 ton.
przedstawiający zadaniaor
T. Ch.
W związku z tym, że dostawy są w rolnych.
Przygotowano też 7 tys. ton nasion ro
ganizacji ZSMW w socja wy .
(now)
listycznym przeobrażaniu

I bieżącego stulecia zapotrze raj w Warszawie, m. in. z megawatów — oznacza to

Przed wizytą H. Kissingera w Moskwie

m

Rozmowy delegacji SEW
w Komitecie Centralnym PZPR

EWG

Jarosław Iwaszkiewicz

Batalia ministra rolnictwa
nowego „ " ‘ brytyjskiego

udekorowany Orderem
Przyjaźni Narodów

Prace nad
kodeksem
rolnym

Porozumienie
NRF-USA

w sprawie kosztów
stacjonowania wojsk

Dzień Polski
na targach w Kairze

Próba uprowadzenia

IR A oferuje

Jubileuszowy dar
* dla Ojczyzny

samolotu pasażerskiego 16

[Z obrad Egzekutywy KW PZPR

Analiza składu osobowego
woj. organizacji partyjnej
Ocena działalności odczytowej

min zł z portu gdyńskiego

zawieszenie działań
zbrojnych

Miesięczna przerwa

Już od 1 kwietnia

w komunikacji
lotniczej
z Gdańskiem

Poprawa płac w przedsiębiorstwach
" ” i oczyszczania miasta

Pogoda

Ma 7 tys. ha zasiano jui zboże

Żuławski sejmik
młodych rolników

Wiosna w gdańskim rolnictwie

DZIENNIK BAŁTYCKI

69 (9227) 22 marca 1974 f.

Radziecko - amerykańskie
stosunki handlowe

ktemte* pocl,yłBi

Gdańskiej Im. Lenina wszystkie jednostki są wodowane boFot, W. Nieżywiński

Oficerowie rezerwy Wymiana °«nla

w jubileuszowym roku
W jubileuszowym roku
30-lecia PUL nastąpiła dal
sza aktywizacja byłych tołnierzy zrzeszonych w klu
bach oficerów rezerwy.
Uczestnicy II wojny świa
towej odbędą szereg spot
kań w szkołach, zakładach
pracy i osiedlach. Będą po
pularyzować polski wysiłek
zbrojny * okresu walki x
faszyzmem i utrwalania

władzy ludowej. Rezerwiś
ci włączą »ię gremialnie do
realizacji powszechnego czy
nu społecznego dla uczcze
nia jubileuszu.
Na wczorajszej naradzie
prezesów klubów oficerów
rezerwy, działających przy
Lidze Obrony Kraju, szcze
gółowo sprecyzowano za
dania na bieżący rok.

na Wzgórzach Golan
• Wczoraj doszło do donownej wymiany ognia na
»yryjsko-izraelskim froncie
na Wzgórzach Golan. We
dług Informacji syryjskie
go rzecznika wojskowego,
wojaka syryjskie zadały no
ważne straty siłom orzeciwnika,
niszcząc m. In.
skład amunicji, czołg, sta
nowisko karabinów mas*vn owych. Sześć baterii ar ty
leryjskieh
zmuszono do
milczenia.

O Dokończenie za *tr. 1
dawna straciły wszelki
sens.
Henry Kissinger — czy
tamy w komentarzu — zu
pełnie słusznie przypom
niał w marcu na posiedze
niu senackiej komisji fi
nansowej, że kredyty udzielane ZSRR przez bank
eksportowo - importowy
USA dają przede wszyst
kim korzyści Stanom Zje
dnoczonym. Inne uprzemy
słowione kraje zachodnie
stwierdził on — już od
kilku lat intensywnie pro
wadzą handel ze Związ
kiem Radzieckim, dostar
czając mu maszyny i inny
sprzęt techniczny. Mogą one przy tym, dzięki stano
wisku swych rządów, pro
ponować nęcące warunki
kredytowe w celu sprzeda
nia swych towarów. Biz
nesmeni amerykańscy —.
podkreślił Kissinger — po
winni cieszyć się analogi
cznym poparciem ze strontrządu USA.
Co się tyczy przyznania
Związkowi Radzieckiemu
klauzuli największego uprzywilejowania. to nie

chodzi tu wcale o jakąś
łaskę, lecz po prostu o za
niechanie ze strony USA
dyskryminacji, która w ra
zie jej utrzymania stanęła
by na przeszkodzie realiza
cji radziecko - amerykań
skiego układu handlowego
i postawiłaby pod znakiem
zapytania szczerość inten
cji USA w dziedzinie po
lepszania stosunków radziecko-amerykańskich.
Komentator cytuje też
przestrogę, z jaką wystąpił
prezydent Nixon, przema
wiając ostatnio w Chicago,
że powrót do starej polity
ki konfrontacji doprowa
dziłoby do ciężkiego kryzysu
między ZSRR a USA* oraz
przytacza wyniki ostatniej
ankiety instytutu Harrisa:
72 proc. ankietowanych opowiada się za rozwojem
handlu radziecko - ame
rykańskiego, a 91 proc, za
tym, by oba mocarstwa we
wspólnym porozumieniu uregułowały konflikt blisko
wschodni.
(PAP)

(*h>

W Rumunii

[Z młodzieżą
• Prezydium Rody Najwyi
stypendiów ora* proteitują
przeciwko podniesieniu oszej ZSRR mianowało Iwana
płat za naukę.
Archipowo zastępca przewod
0
Wczoraj władze lotniska
niczącego Rody Ministrów
w Brukseli otrzymały wiado
ZSRR.
mość, że na pokładzie fiń
• Rzecznik ONZ poinfor skiego samolotu odrzutowe
mował, że wczoraj odbyło go typu „Caravelle", który le
się godzinne spotkanie szefa ciał z Helsinek do Paryża
znajduje się
Doraźnych Sił Zbrojnych ONZ via Bruksela
na Bliskim Wschodzie gen, bomba. Na lotnisku w Bruk
ewakuowano pasażerów
Ensio Siilasvuo z szefem seli
samolotu.
sztabu armii izraefskiej gen.
0 Na paryskiej giełdzie
Dawidem Elazarem. Omawia
no sprawy dotyczące rozdzie zanotowano wczoraj spadek
lenia wojsk izroelsko-egips- kursu dolara i franka, a rów
nocześnie wzrost kursu mar
kich na froncie golańskim.
ki zachodnioniemieckiej.- Kurs
• Kilku uzbrojonych męż dolara wynosił 4,79 franka w
czyzn
dokonało napadu w porównaniu z 4,85 we środę.
centrum Londynu na ambu Kurs marki zachodnioniemiec
lans bankowy i skradło dio- kiej wzrósł z 1,841 do 1,862
menty, wartości 350 tys. fun franka.
tów szterlingów.
0 4 uzbrojonych mężczyzn
dokonało napadu na bank
• W Libanie ogłoszono „Hispono Americano ’ w Ma
wczoraj oowazcehny «trajk drycie. Po sterroryzowaniu pra
studentów, jak« wvraz pro
cowników banku i klientów
testu przeciwko
rozbiciu
demonstracji
studenckiej, napastnicy skradli 2.7 min
która odbyła sie w środę peset (ok. 250 tys. franków).

Wczoraj opublikowano w walucie. Podstawą jest w
Rumunii
dekret
Rady tym wypadku dolar USA i
Państwa, który znosi wpro jego przeliczenia według
wadzono 17 listopada 1973 aktualnego kursu. Tak np,
r. bony uprawniające do obecnie litr benzyny 98-ok
nabywania benzyny samo tanowej kosztuje 31 cen
chodowej. Jednocześnie ce tów. 90-oktanowej — 30
na benzyny została pod wyż centów, a 75-oktanowej 27
szona do: 4,50 leia za litr centów.
(PAP)
benzyny 98-oktanowej, da
4.30 leia za litr benzyny
90-oktanowej i do 3 lei za
litr benzyny 75-oktanowej.
Ustalono jednocześnie, łe
cudzoziemcy mogą naby
wać benzynę wyłącznie za
bony zakupione w obcej

w indyjskim stanie

Bihar
Według doniesień agenI ojj zachodnich, w indyj
skim stanie Bihar w dal
szym ciągu trwają zamiesz
; ki antyrządowe, prowoko
wane przez skrajnie reak
cyjne ugrupowania prawi
cowe oraz lewackie organi
zacje polityczne, będące
pod wpływem maoistów.
We środę na terenie tego
stanu poniosło śmierć 5 osób co podwyższyło ogólną
liczbę śmiertelnych ofiar do
38.

Próba zamachu na życie
księżniczki Anny

4 osoby ranne
W* środo wieczorem około
godziny 1< .50 naszego czasu
dokonano na jednej s central
nych ulic Londynu nieudane
go zamachu na życie księż
niczki Anny i jej męża, ka
pitana Marka Phillips*. Próbę
podjęto
na reprezentacyjnej
alei „Mail” o długości i,c km
wiodącej a Trafalgar Square
do Pałacu Buckingham. Ł ko
[munikatu policji wynika,
że
i księżniczka i jej mąż powra
cali do Pałacu Buckingham z
prywatnego pokazu filmowe
go. W połowie drogi samo-

51 tysięcy szylingów
na odbudowę

Zamku Warszawskiego
Przedstawiciele
prezy
dium Obywatelskiego Koliitetu Odbudowy Zamku
Warszawskiego spotkali się
wczoraj z delegacją działa
:zy Towarzystwa Austriac
;:ko-Polskiego w Wiedniu
oraz Związku Polaków w
Austrii „Strzecha”. Prezes
owarzystwa dr Theodor
Sanitzer przekazał dar oóydwu organizacji na od
budowę zamku — 51 tys.
izylingów, które są docho
|Iem z wielkiego balu kar
nawałowego. W czasie spot
tania prof. Stanisław Loenz poinformował gości o
»kresie wykonanych już
jrac.
Obecny był
sekretarz
unbasady Republiki Autrii w Warszawie — Fer
dinand Mayrhofer-GruenmeheŁ
(PAP)

chód księżniczki, j&enobrązowy „Austin” został zmuszo
ny do satrsymama się przez
białego „Forda”, z którego wy
skoczył uzbrojony mężczyzna
i otworzył ogień w kierunku
pary książęcej. Księżniczka i
jej mas usiłowali uciec przed
kulami,
otworzywszy
drzwi
po drugiej, stronie samochodu.
Strzały zamachowca raniły po
ważnie,
jadącego
*
księż
niczką i jej mężem detekty
wa Jamesa Beatona. . Ranny
został również kierowca samo
chodu księżniczki Alex Cal
lender. Przestępca, który zo
stał zidentyfikowany przez po
licję jako 2«-letni łan Bal!
zobaczywszy, te para książę
ca wyskoczyła z samochodu,
przebiegł na drugą stronę wo
za usiłując trefię ją ■ pisto
letu. Księżniczką Anna I jej
mąż wskoczyli » powrotem
do samochodu, w między
czasie przybyli u miejsce
policjanci zdołali obezwładnić
zamachowca.
Od kuł Balia
został również ranny dzienni
karz Brian McConnell oraz
policjant Michael Hillt, któ
rzy nadbiegli na miejsce za
machu. Księżniczka Anna
!
jej maż zostali przewiezieni
do Pałacu
Buckingham „w
stanie
szoku
nerwowego”.
Przeprowadzili
oni
później
rozmowę telefoniczną z kró
lowa Elżbieta II 1 księciem
Filipem,
informując ich o
przebiegu zamachu. Królową I
Jej mąż przebywają obecnie *
wizytą oficjalną w Indonezji.
X komunikatu policji wynt
ka, że zamach pozbawiony
był podłoża politycznego. W
kieszeni Balia znaleziono Ust
adresowany do królowej bry
tyjskiej z żądaniem
okupu.
Proces Bella, który Jeet mie1/kart rem Londynu, rozpoczął
zię wczoraj. Rzecznik Scot
land Yardu oświadczył, że za
mach ten dowodzi, iż trzeba
będzie znacznie wzmóc środki
bezpieczeństwa wobec człon
ków
rodziny
królewskiej,
in. ich samoehodv zostaną
wyposażone w
kuloodporne
•zyby.
fPAP)

Pod przewodnictwem pre
miera Makkonnena odbyło
się w Addis Abebie powie
dzenie rządu etiopskiego
Rozpatrzono przede wszyst
kim problem udzielenia
szybkiej pomocy ludności
tych rejonów Etiopii, które
nawiedziła klęska suszy.

Parlamentarna grupa

przyjaźni
japońsko ■ polskiej
W parlamencie japoń
skim odbyło się inaugura
cyjne posiedzenia parla
mentarnej grupy przyjaźni
japońsko - polskiej. Prze
wodniczącym został depu
towany rządzącej partii li
beralno - demokratycznej,
Ichitaro Izde. Do grupy
przystąpiło 118 parlamen
tarzystów reprezentujących
wszystkie partie polityczne,
mające swych przedstawi
cieli w obu izbach parla
mentu. Celem, jaki stawia
sobie parlamentarna grupa
przyjaźni japońsko - pol
skiej,
jest
zacieśnienie
współpracy między parla
mentarzystami obu krajów
i przyjaźni międl# oba na
rodami.
(PAP)

W prowadzonej w Chi
nach nowej, spektakular
nej kampanii politycznej
potępiania Lin Piao i Kon
fucjusza
odzwierciedlają
się poważne problemy, wy
nikające z niezdolności obecnego kierownictwa do
rozwiązania podstawowych
spraw tego kraju — pisze
wczoraj organ KC SED,
„Neues Deutschland”.
Mao Tse-tungowi i jego
najwierniejszym popleczni
kom z „lewego skrzydła”
nie chodzi przy tym o kry
tykę Konfucjusza czy Lin
Piao. Obecna sytuacja w
Chinach — stwierdza dzień
nik — ma wiele wspólnego
„rewolucją kulturalną” z
lat 1966—1969. Walce we
wnętrznej towarzyszy no
wa, potężna fala nacjonaliz
mu i tendencji antyradziec
kich.
Zdaniem „Neue* Deutsch
land”, X Zjazd KP Chin
nie umożliwił rozwiązania
podstawowych problemów
społecznego rozwoju kraju.
W Chinach od dawna nie ma
konstruktywnego programu

Wznowienie stosunków
między Szwecją a USA
Ministerstwo spraw za
granicznych Szwecji poin
formowało, że w najbliż
szej przyszłości wznowione
zostaną między Szwecją i
USA stosunki dyplomatycz
ne na szczeblu ambasado
rów. Zostały one zamrożo
ne w związku ze stanowi
skiem jakie Szwecja zaj
mowała wobec konfliktu
wietnamskiego.

v—«**. Mujiu*. ló Lutego

W zarządach portu, PRCiR
i PRO pracuje ok. 6 tys.
młodzieży. Toteż z myślą o
niej omawia się zagadnie
nia adaptacji zawodowej,
szkolenia i dokształcania
młodej kadry, zaspokojenie
jej potrzeb bytowych, poli
tyki płacowej. Już na wstę
pi-e proponowano m. In. n*
tworzenie centrum szko
leniowego 1 powołanie przy
ZPM Rady Młodych.
E. M-

-----»*5

Zarzuty H. Kissingera
pod adresem krajów EWG

Międzynarodowa komisja

do badania zbrodni
w Chile

takiego rozwoju. W społe
czeństwie chińskim coraz
częściej podnoszą się gło
sy, obarczające Mao Tsetunga i jego zwolenników
odpowiedzialnością za sta
gnację gospodarczą i obec
ną sytuację. Zwiększa się
coraz bardziej przepaść
między wielkosz.owinistycznymi ambicjami a absolut
nie nie wystarczającą bazą
ekonomiczną — pisze-dzień
nik.
Entuzjazm chińskich lu
dzi pracy wyraźnie osłabł

zachodniej, a Stanami Zjed
noczonymi. Zarzuci! on na
wet krajom EWG „wrogi*
działanie” wobec Stanów
Zjednoczonych. Równocześ
nie oświadczył, że intensy
fikacja dialogu między obiema stronami leży w ich
wspólnym interesie.
W Waszyngtonie poinfor
mowano, że sekretarz sta
nu USA, Henry Kissinger
zatrzyma się 24 marca w
Bonn w drodze do Mosk
wy. Spotka się on z mini"
strem spraw zagranicznych
NRF, Walterem Scheelem.

W dniach 18-23 bm. trwa m nowym
kraju, zorganizowany przez Londyńską
Izbę Handlu i Przemyślu oraz Polską
Izbę Handlu Zagranicznego, Tydzień
Techniki Brytyjskiej. Imprezy, odbywają
ce się w kilku miastach, mają na celu
popularyzację osiągnięć najnowszych
zdobyczy techniki i technologii przedsiębiorstw angielskich.
Wczoraj, w Ratuszu Staromłełnichu w
Gdańsku, odbyło się sympozjum tech
niczne na temat zanieczyszczania wód
morskich ropą naftową i jej produkta
mi.
Na wykład L X. MYMONA, kierow
nika działu badań nad środowiskiem
The British Petroleum Company,
przybyło kilkudziesięciu słuchaczy z
przedsiębiorstw gospodarki morskiej

*i-«>-7$r ypDZ
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Już tylko 3 dni dzielą nas od inauguracji

Obrońcy wnoszą
XLV bokserskich mistrzostw Polski
o uniewinnienie

Zygmunta i Marii Bielaj
W kolejnym doki procesu
Zygmunta Bielaj* yel Iwana
Slezko głos aa brali obrońcy oskarżonego.
Adwokat Maciej Bednarki*wica kwestionował udowodnię
nie w toku procesu winy os
karżonego co do zabójstwa dr
JŁamińskiej
oraz
wysyłania
przez niego anonimów do mę
ża lekarki oraz mieszkańców
Konina. Zdaniem obrońcy —
dowody noszą charakter po
szlakowy i nie przemawiaj*
dostatecznie aa uznaniem, \i
Z. Bielaj rzeczywiście pozba
wił lekarkę życia. Drugi ob
rońca — Wiesław Szcze piński
usprawiedliwiał okoliczności w
jakich oskarżony wszedł w po
siadanie dowodu osobistego na
nazwisko Bielaj. w konkluzji
obrona Bielajn v*l iwana Śle*
ko wniosła o jego uniewinnie
nie z# wszystkich zarzutów.
Replikując, oskarżyciel publl
e*ny — prokurator Józef Out
gul wskazał na szereg ntekon-

Trójmiasta I Szczecina oraz z instytu
tów naukowych i wyższych uczelni Wy
brzeża.
Ekspert brytyjski wiele uwagi poświę
cił zanieczyszczeniom morza przez stat
ki drogą świadomego wypuszczania
ścieków z ropą i przez przypadkowe
rozlania towarzyszące katastrofom mor
skim. Przy usuwaniu rozlanej ropy nie
zwykle ważną sprawą jest szybkość
działania, za względu na ochronę flory
i fauny oraz zmniejszenie groźby zanie
czyszczeń wybrzeża. Mechaniczne zbie
ranie daje dobre wyniki na lądzie, na
tomiast na morzu jest bardzo utrudnio
ne. Anglicy _ twierdzą, że zastosowanie
zapór dryfujących opracowanych przez
British Petroleum znacznie ułatwia zbi*
rani* ropy z powierzchni morza. Wyrołają opinię, śe zanim dojdzia do
.................

ponadnarodowych korpora
cji w tej części świata. Try
bunałowi przewodniczy wło
ski senator, Lelio Passo, a
w jego skład wchodzą m.
in.: były prezydent Domi
nikany Juan Bosch, argen
tyński pisarz Julio Sortazar, laureaci nagrody No
bla Alfred Castler i Geor
ge Wald i były ambasador
Chile we Włoszech, Arma
do Uribe. Przewiduje się,
że w charakterze świad
ków na posiedzeniach try
bunału wystąpią m. in. Hor
tensja Bussi de Allende oraz były prezydent Boliwii,
Juan Jose Torres.
(PAP)

Hala Qlivii golowa na przyjęcie pięściarzy

sekwencji, jakie jego «daniem
xachodxą
w linii
obrony.
Stwierdził on jednocześnie, że
dowody — na które powołuje
się obrona jako na przemawia
Jące na korzyść oskarżonego
— w istocie go obciążają.
Wczoraj zabrali głos rów
nież obrońcy żony oskarżone
go Marii Bielaj — mecenasi
Henryk Nowogródzki i Maciej
Dubois. M. in. kładli oni na
cisk na to, że oskarżona już
w toku śledztwa
przyznała
sie do nakłonienia
córki do
Fałszywych zeznań oraz usuwa
nia dowodów rzecxowych. Ob
rońcy wnieśli, o uniewinnienie
Marii Bielaj.
W ostatnim stowte oskarżo
ny powiedział, i% nie poczuwa
»if do winy. Jego żona prosi
ła o łagodny wyrok dla mę
ża.
OgżomoW wyrok«
dziana j«*t U bm.

prze wi-

fPAP)

T ydzień T echniki Brytyjskiej

..................
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Amerykański
sekretarz
stanu, Henry Kissinger,
który w dniach 25—28 bm.
złoży wizytę w Związku
w Bejrucie W wyniku star
występując
Radzieckim,
cia * oolicia zginał jeden
wczoraj na
konferencji
student. S0 odniosło nowai
prasowej poruszył m. in.
ne obrażenia. *6 osób asprawę
radziecko-ameryresztowano.
Demonstracje
studenckie
w
Bejrucie
kańskich rozmów o ogra
trwija jut od kilku dni.
niczeniu zbrojeń strategicz
teh oczestniey
domagają
■nych (SALT). Wyraził on
sie orzeprowadzenia reform
w dziedzinie szkolnictwa
nadzieję, że po trudnych
wyższego,
przyznawania
negocjacjach możliwe bę
dzie osiągnięcie porozumie
Wczoraj wieczorem w sa nia w tej sprawie.
Kissinger poruszył rów
I Ii „Dipoli” w Helsinkach
I rozpoczęła się
pierwsza nież problem stosunków
sesja Międzynarodowej Ko między państwami Europy
misji
Badania
Zbrodni
Junty Wojskowej w Chile,
j W pracach sesji biorą uI dział członkowie komisji
I — przedstawiciele społe
czeństwa wielu krajów
I świata, wybitni naukowcy,
I prawnicy, działacze kultuI ry oraz delegacja frontu
30 marca w Rzymie roz
jedności ludowej
Chile.
I Sesja zapozna się z doku- pocznie się sesja międzyna
I mentami i wysłucha ze- rodowego „trybunału Bert
I znań świadków przestęp randa Russela, poświęcona
czej działalności soldateski dyskusji nad represjami
stosowanymi w niektórych
[ chilijskiej.
krajach Ameryki Łaciń
Sesję otworzył przewod- skiej”. W pierwszym punk
I niczący
międzynarodowe cie porządku obrad ma
go komitetu przygotowaw być omówione naruszanie
czego, minister
oświaty praw ludzkich w takich
I Finlandii, Ulf Sundquist. krajach,
jak Brazylia, Chi
Przemówienia wygłosili pre le, Boliwia, Paragwaj i in
mier Finlandii Kalevi Sor- ne. Trybunał zamierza rów
sa i wdowa po byłym pre nieź przedyskutować sytu
zydencie Chile, Hortensja ację gospodarczą krajów
| Allende.
Dzisiaj rąno rozpocznie latynoamerykańskich z u(się plenarne posiedzenie względnieniem
negatyw
sesji.
(PAP) nych skutków działalności
w ostatnich latach, w kra
ju szerzy się zmęczenie i
apatia, co poważnie dyskre
dytuje maoizm. Przywódcy
maoistowscy w coraz więk
szym
stopniu wykazują
niezdolność do uporania się
ze sprzecznościami i będą
cymi ich skutkiem głosami
opozycji.
Równocześnie
przywódcy chińscy są bar
dzo zaniepokojeni pomyśl
nym rozwojem Związku
Radzieckiego
i innych
państw wspólnoty socjali
stycznej

Nowelizacja konstytucji „Neues Deutschland“
o sytuacji w ChRL
Etiopii

Zamieszki

Wczoraj w Sopocie roz
poczęła się 2-dniowa nara
da aktywu młodzieżowego
ZMS z przedsiębiorstw
zgrupowanych w Zjedno
czeniu Portów Morskich.
Na wstępie dyrektor na
czelny ZPM Zbigniew Teplicki zapoznał młodzieżo
wych delegatów z perspek
tywami rozwoju branży,
problemami wprowadzane
go systemu ekonomicznofinansowego oraz nowymi
zasadami wynagradzania.

Trybunał B. Russela
zbierze się w Rzymie

Podwyżka cen benzyny

W Addis Abebie poda
no do wiadomości nazwis
ka 30 osób, które mają w
ciągu najbliższych 6 mie
sięcy opracować projekt no
weiizacji konstytucji Etio
pii.
W skład tej grupy
wchodzą przedstawiciele ra
dy cesarskiej, dwóch izb
parlamentu,
działacze
chrześcijańscy i muzułmań
scy, delegaci z prowincji
przemysłowcy.
W nowej konstytucji ma
ją być uwzględnione takie
problemy jak dokładne ok
reślenie więzi pomiędzy róż
nymi resortami rządowy
mi, rozszerzenie praw oby
watelskich i uczynienie pre
miera
odpowiedzialnym
przed parlamentem za pro
wadzoną politykę.

o jej sprawach

szerszego stosowania zapór, dobro re
zultaty w czasie oczyszczania z ropy
morza I plaż, przynosi stosowanie nisko
toksycznych środków rozkładających ro
pę, do których należy preparat British
Petroleum 1100 X.
Podczas sympozjum wyświetlano Rlm
reklamujący szybkobieżny bramowy
dźwig kontenerowy „Karricon” i samo
jezdny dźwig uniwersalny.
Strona brytyjska jest zainteresowana
dalszym rozwojem handlu i polskimi
kontrahentami. W ubiegłym reku obu
stronna wymiana handlowa osiągnęła
rekordową wartość 20« min funtów
szterlingów, tj. była wyższa * «0 min
funtów szterlingów aniżeli w \Ht r.

————w—_____
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Tr^»ją ostatnie prace przy
gotowawcze do rozpoczynających sie w niedzielę, 24 bra.
I XLV
indywidualnych
mi
strzostw Polski seniorów w
boksie. Areną tegorocznych zma
gań o tytuły najlepszych pięś
ciarzy polskich będzie piękna
hala Olivii. Chyba po raz pierI wszy w historii mistrzostw
Polski impreza ta znajdzie tu
tak dobre warunki. Dotyczy
to zarówno samych bezpośre
dnich uczestników mistrzostw,
a więe bokserów I sędziów jak
tet publiczności, czy wreszcie
licznego grona dziennikarzy %
Całego kraju,
dla
których
przygotowano w specjalnych
pomieszczeniach pod główną
trybuną biuro prasowe, wypo
sażone m. in. w telefony i
teleksy.
Uroczyste
otwarcie
mi
strzostw Polski nastąpi w nie
dzielę o godz. 1«, po czym od
będą się pierwsze walki elimi
nacyjne. w poniedziałek 25
bm. i we wtorek 26 bm. od
bywać się będą w godzinach
11—14 j is—22 dalsze walki eli
minacyjne. We środę 27 bm.
i w czwartek 26 bm. w godzi
nach 1*—22 stoczone zostaną

walki ćwierćfinałowe. Piątek takich pięściarzy, jak np. Kom28 bm. będzie dla pięściarzy sedowski, Wypych, Gerlecki,
dniem odpoczynku, który wy- ewentualnie Hebel, Bobrowski
korzystają na zwiedzanie Trój i Zakrzewski.
miasta i opiekuńczych zakła
Z ubiegłorocznych mistrzów
dów, po czym w sobotę, 30 Polski zabraknie w gdańskim
hm. odbędą się walki półfina turnieju jedynie Stachurskie
łowe, a w niedzielę, 31 bm, go, natomiast kilku pięściarzy
wałki finałowe.
walczyć będzie w innych ka
Gdańsk jest już po raz trze tegoriach, aniżeli przed ro
ci organizatorem bokserskich kiem.
mistrzostw Polski seniorów.
Wracając jeszcze do spraw
Pierwszy raz mistrzostwa od organizacyjnych, warto nad
były się u nas w 1950 roku, mienić, iż komitet organiza
kiedy to trzech naszych pięś cyjny mistrzostw Polski, na
ciarzy zdobyło tytuły mistrzów czele którego stoi prezydent
skie (Antkiewlcz, Krawczyk i miasta Gdańska A. Karnowski,
Chychła), drugi zaś raz w 1957 włożył wiele starań w odpo
roku (niestety wówczas ani wiednie przygotowanie impre
jeden gdańszczanin nie zdobył zy. M. Sn. ukazał się ładnie
tytułu).
wydany program mistrzostw,
Komitet organizacyjny tego przygotowano też dla uczest
rocznych mistrzostw Polski o- ników przyjemne plastykowe
trzymał zgłoszenia 184 pięś torby z kolorowym plakatem
ciarzy z całego kraju, A oto ~ symbolem turnieju. Wszy
obsada poszczególnych wag: stko więc wskazuje na to, Iż
papierowa — 13, musza — 13,
mistrzostwa powin
kogucia —- 18„ piórkowa — 21, tegoroczne
ny być pod względem organi
lekka — 17, lekkopółśrednia — zacyjnym wzorowo przygoto
19, półśrednia — 20, lekkośredTeraz od samych pięś
uja — 18, średnia — 16, pół- wane.
ciarzy zależy, czy poziom spor
ciężka — 16 | ciężka — 13.
towy
turnieju
będzie dorów
Nasz okręg reprezentować nywał oprawie organizacyjnej.
"<?dzie na mistrzostwach w su*wje is zawodników (oprócz 11
R. STANOWSKI
mistrzów
dopuszczono
je
szcze
dodatkowo
4
dal
szych naszych pięściarzy). Bę
dą
to
więc:
w
wadze
Papierowej — Dobrowolski, w
muszej — Zänker, w koguciej
— Kossedowski i Sellin, w
piórkowej — Wypych i Litwin,
w lekkiej — Swiderski, w lekkopółsredniej
— Bobrowski f
Ostatnio odbyło się * udtia
łom przedstawicieli dyrekcji, Kwacz, w pólśredniej — Frąrady zakładowej, ZW i ZM s z czak, w lekko.średniej — Bal
W ciągu ostatnich kilku
TKKF, spotkanie aktywistek, cerowicz i Zakrzewski, w śre
dni zwożono na teren przy
instruktorek i demonstrato- dniej — Hebel, w półciężkiej
legający do stadionu Gedanii
rek ćwiczert rekreacyjnych o- — Adamski, w ciężkiej — Gerprzy ul. Dzierżyńskiego w«
gniaka TKKF „Doker’ przy lecki.
Reprezentanci naszego okrę Wrzeszczu elementy konstruk
Zarządzie Portu Gdynia.
cyjne hali sportowej, impor
Ognisko „Doker” wyróżnio gu przygotowują się pilnie do towanej z NBD. KKS Gedanii
ne zostało przez ZG TKKF z startu w mistrzostwach na otrzymał przydział takiej hali
zgrupowaniu
w
Cetniewie,
okazji Międzynarodowego Dnia
z okazji ubiegłorocznych ob.
Kobiet nagrodą w wysokoici gdzie kierownikiem obozu jest chodów 50-lecia istnienia.
lf tys. złotych. Nagrodę te B. Karnath, a trenerem koor
dynatorem
—
A.
Bianga.
For
(rs)
przyznano ognisku za duże osiągnięcia w rozwoju rekrea ma naszych pięściarzy rośnie
cji fizycznej wśród
kobiet 1 zdaniem fachowców kilku z
reprezentantów naszego okrę
pracujących.
Miłym akcentem spotkania gu ma szanse na przedostanie
się
do finałów. Chodzi tu o
było wręczenie wyróżnieó ZG
i ZW TKKF najbardziej zasłu
żonym działaczkom. Srebrną
honorową odznakę TKKF otrzymała Urszula jrumpertzKurzyńska, sekretarz ogniska
„Doker”. Honorowe odznaki
Gdańskiego Towarzystwa Krze
w hali Stoczniowca w
wienia Kultury Fizycznej oSiatkarki GEDANII udanie
trzymały:
Janina
Jamroz, wystartowały w mistrzostwach Gdańsku rozporzyna się (godz.
Krystyna Wasil, Maria Woj Polski juniorek, w półfinało 16.45) międzynarodowy turniej
ciechowska, Jolanta Wolanow wym turnieju, który odbył się Piłki ręcznej mężczyzn o Pu
char Wyzwolenia, organizowa
ska | Maria Gromnicka.
w Białymstoku, Gedania wy
W uznaniu zasług GTKKF grała 3:1 z ,Iovenią Białystok, ny z okazji 29 rocznicy wy
Gdańska.
Udział
w popularyzacji rekreacji fi 3:2 z Lnem Żyrardów, 3:2 r zwolenia
turnieju
biorą
zespo
zycznej wśród pracowników Budowlanymi Toruń i 3:0 x w
porty gdyńskiego,
dyrekcja Sarmatą Warszawa i zajęły ły: Chemie Premnitz (NRD),
Spójni
Gdańsk,
Stoczniowca
porto nadała Zarządowi Woje zdecydowanie pierwsze miej
wódzkiemu TKKF pamiątko sce, awansując do finałów Gdańsk i GKS Wybrzeże. Dal
szy ciąg turnieju w sobotę o
wy medal st-leria ZPG.
(2—7 kwietnia w Krakowie).
godz. 19 oraz w niedziele «
(al)
<st)
godz. xv.au.
10.30.

Nagroda ZG TKKF
dla ogniska „Doker“

Są już elementy hali
dla Gedanii

•

Juniorki Gedanii
w finale MP

Od dziś międzynarodowy
turniej „siódemek“
o Puchar Wyzwolenia

«SMÄrsrs sw —

3

W (9227) 22 marca 1974 r.
W „DALMORZE"

99

Klimor11 kontra WAN

78 wynalazków
zastosowano
w produkcji

Glowq w

W ub. r. w gdyńskim
..Dalmorze” zgłoszono 108
Projektów wynalazczych, z
których 78 przyjęto do pro
dukcji (dla porównania w
1972 r. — 77 i 50) Zastoso
wanie tych projektów przy
niosło łącznie efekty w wy
sokości ok. 22 min zł. Do
tyczyły one głównie uspraw
nień sprzętu połowowego,
Procesów przetwórstwa su
rowca rybnego i jego kon
serwacji oraz bhp. Tej ostatniej problematyce po
święcono 25 projektów, z
czego 28 znalazły praktycz
na zastosowanie w „Daltaorze”, „Gryfie” i „Odrze”.
Ogółem w 1973 roku ak
tywnymi uczestnikami ru
chu
racjonalizatorskiego
było 118 osób (w tym 71
robotników 1 47 pracow
ników inżynieryjno-tech
nicznych).
Szczególną opieką 1 po
parciem objęci są młodzi
Wynalazcy „Dalmoru” —
dobrze układa się współ
praca między ZMS i KT1R.
Biorą oni udział w turnie
jach młodych mistrzów
techniki. Np. w ubiegło
rocznym zgłosili 13 projek
tów wynalazczych, z któ
rych 10 zastosowano w pro
dukcji.
Zakładowy Klub Tech
niki i Racjonalizacji posia
da szereg interesujących
propozycji na br. Otóż
weźmie on udział we współ
zawodnlctwle o tytuł naj
aktywniejszego KT1R oraz
najlepszego racjonalizatora
produkcji.
Przygotowuje
się do wystawy osiągnięć
wynalazczych
przedsię
biorstw rybackich krajów
członków RWPG, która
zorganizowana będzie w
Rostocku i okazji Tygod
nia Bałtykn, a także do
wystawy osiągnięć, organl
zowanej przez WKTiR
WRZZ itp.
M. L.

IE dysponuje on jed
nak jeszcze na tyle
dużą mocą produkcyj
ną. by sprostać dodatko
wym zadaniom. Skrystali
zowany w ostatnich paru
latach profil produkcyjny
tego przedsiębiorstwa, w
całości ukierunkowany jest
na pokrywanie rozległych
i jakościowo szczególnie
wysokich potrzeb budowni
ctwa
okrętowego
oraz
dynamicznie rozwijanego
eksportu morskiego. Przy
najmniej na razie. W per
spektywie bowiem, wraz z
dalszym rozwojem. „Klimor” widzi szansę wyjścia
naprzeciw zapotrzebowaniu
ze strony innych odbiorców
północnego regionu kraju.
Przede wszystkim w za
kresie dostawy urządzeń kii
matyzacyjnych dla szpitali,
hoteli itp. obiektów.

N

9
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Polskie urządzenia klimatyzacyjne I chłodnicze insta
lowane na statkach budowanych w kraju, definitywnie
iuź wyparły import. Dziedzina, będąca „piętą Achil
lesa” wielu lądowych obiektów i branż, w gospodarce
morskiej, a ściśle - w okrętownicłwie, znalazła przy
kładne rozwiązanie. Nie należą zatem do rzadkości
nawet apele o pomoc kierowane ze strony rożnych po
ważnych przedsiębiorstw z głębi kraju pod adresem
generalnego dostawcy, producenta a wazem montera
tych urządzeń no statkach, jakimjest Zakład Okręto
wych Urządzeń Chłodniczych I Klimatyzacyjnych „Kli
mor".
nim zagadnieniem wiąże
się zakupienie w Szwecji
wysoko zmechanizowanej
linii produkcyjnej wcho
dzącej aktualnie do pro
dukcji w zakładzie.

Prężne to przedsiębiorstwo
ma też jednak swoje bolączki.
Do mankamentów w jego dzia
łalności produkcyjnej
należą
kłopoty związane z brakiem
własnej, nowoczesnej bazy ba
dawczej, która winna praco
wać w oparciu o Centrum Te
chniki Okrętowej. Jak dotąd,
tę poważną lukę nadrabia się
prowadząc współpracę z Polłtechniką Gdańska ł licznymi
instytutami z Krakowa, Wroc
ławia i Łodzi. A więc działa-

wniosek ministra przemy
słu ciężkiego w sprawie
sprzedaży tego obiektu.
Spółdzielnia gdyńska pro
speruje dobrze i w zakre
sie niektórych asortymen
tów jest też jedynym pro
ducentem w kraju.

Ale x kolei „Klimor” propo
nuje przejęcie zakładów wraz
z jego produkcją i wszystkimi
zobowiązaniami wobec odbior
ców krajowych i zagranicz
nych. To w pierwszym etapie.
Następnie, widzi możliwość po---------zostawienia na stałe u siebie
_ _
_ ,
,
wyrobu takiego podstawowego
Miejskim PZPR W Gdym, »sortymentu, jakim są sprężargdzie kwestia ta była już kł powietrzne, a przekazanie
innym zakładom.
rozstrząsana i wnioski sa reszty
Sprawa
jest
niewątpliwie
sprecyzowane.
skomplikowana. Nikt na tej
operacji nie może stracić. Każ
ezsporna jest ko da strata byłaby bowiem szko
nieczność rozbudowy dą wyrządzoną naszej gospo
Nie wchodzą zresztą w
redłowskiego zakładu darce.
grę tylko interesy gdyńskie
lub w ogóle naszego regionu,
„Klimoru”, gdzie ulokowa
na jest produkcja urządzeń ale — w skali ogólnokrajowej.

B

klimatyzacyjnych, komple
ozstrzygnięcie
tacja wyrobów wysyłanych
problemu nastąpić może
na eksport i zakład do
zatem na szczeblu cen
ków; ta ostatnie przerte wszystkim dla Port,. Północnego w Odaó.k«.
świadczalny. W przeciw
Generalną linią postępo
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swobodnie, bez popychania wianuszkiem otaczało^ kios
utworzył zakład społeczno-prawnych zagad nowią dla zbieraczy nie
TRAKCYJNO« PofcM <Ho turystów ub.
bawiących wówczas w iwwyw kr®iu- No tle znanej powszechnie, tradycyjnej gosię i wystawania w kolej- ki z „dużym ^snym .
nień turystyki, przekształcony w 1972 r. w zwykle cenną pamiątkę.
zagranicmycń bywała dość często nych,
kach załatwiać swe najCzy nie wypływa z
tematem kanłrowersyłnych wypowie- Ankieto zawiera 25 pytań, doskonałe ilu
ścinności 1 serdeczności Polaków, nawet międzywydziałowy zakład społeczno-gospo
wrażenia turysty i pobytu w Pol
M. E.
Mniejsze sprawy osobiste, wniosek, ze zarządzenie
sporadyczne „wyskoki” Jednostek sq szcze
darczych zagadnień turystyki Instytutu Go
dM zarówno w kraju, jak 1 za grani«!. W strujących
sce,
przynosi
też
sporo
informacji
o
prze
Zaoadły w tej sprauńe wią jest sprzeczne z nawykaspodarstwa Społecznego SGPiS. Dzięki dzia
praewatajqoeę
większości
wypowiectel
we
gólnie
rażące.
mce Zcyzje podjęto u- mi rodaków, którzy godzin
lalnoścl zakładu mary zasłużonej dia go
opieroły się na głębszej anaflizie I znajo kroju »polecanym zagronrearyd« grap tury
Wbrew panującym tu I ówdzie poglądom,
rhinału volecialv w teren swego urzędowania nie
spodarki kraju uczelni warszawskiej opu
mości polskiej probl ©motyk! lurywtyczM. stycznych.
tę gościom zagraniernym wystarczy zapew
Rządzenia, które wszem traktują jako swego własściło m In. również wielu absolwentów dob
lecz raczej były wynikiem refieksji osowDotychczas zaWad otrzymać ponod S0C0
nić
tylko
noclegi
I
wyżywienie,
a
reszty
do
i wobec ogłosiła prasa.
nego czasu.
rze przygotowanych do pracy w obsłudze
styeh lob odczuć emocjonalnycn. Spór rw# odpowiedzi z różnych krojów Śwtetc. Wyni
kona sam krajobraz i pogoda, recepcja
I cóż się od tego czasu
A svx)ją droga warto
nóleży bynajmniej do błahych. Ma za«m- ki są obecnie opracowywane przy pomocy
W stoczniach
norwes
wymaga wcale niemałych umiejętności. turystycznej. Liczne publikacje naukowe
■mieniło, chociaż od topaa- pr2W fej okazji spytać hie
njcze znaczenie dla kierunków rozwoju pol uczelnianego ośrodka eMA-on+czmego prze We Francji kraju o dużych przecież tra I szerokie kontakty międzynarodowe są wi kich
wypróbowano sku
nia
zarządzeń upłynęło rowni^w przedsiębiorstw
domą oznaką upartej dzlaiainośd placów teczny sposób oczyszczania
skiej gospodarki turystycznej. Zaindagowo- twarzania danych. Posłużą one jako mate
dycjach w obsłudze ruchu turystycznego,
przecież ponad rok?
, { instytucji, jakimi to spoki, za którel przykładem powstały dalsze, kadłubów
ny na ten temat kierownik zakładu społecz riał źródłowy da publikacji naukowych oraz
okrętowych z
przeprowadzono
klika
lat
temu
ogromng
Otóż nic, albo prawie sobaTOj ci potencjalni intena Innych uozelniach. Rozwinęły się też róż rdzy i wodorostów — za
no-gospodarczych zagadnień turystyki *n- jako materiał Informacyjny dla przedsię
kampanię
na
rzecz
poprawy
stosunku
spo
nic. Odwiedziliśmy kilka resał!Cj docierają do ich
ne formy studiów podyplomowych I szkol pomocą
stytułu Gospodarstwa Społecznego pr«V biorstw, zajmujących się obsługą turystów łeczeństwa do turystów zagranicznych. Do
ultradźwięków.
urzędów powiatowych i serc j uzyskują zwolnienia
warszowskiej
SGPiS,
prof,
dr
Kazimierz
li
nictwo
średnie w kraju.
Dobre oczyszczenie blachy
zagranicznych.
naozelnych
haseł
należało
wezwanie:
„uś
miejskich, w tym m. in. y, czasie pracy, skoro wia
bera, stwierdził, że problem atrakcyjność*
Uderzało traktowani# ankiety »edo I za
nałożeniem nowej
miechnij się”I Życzliwość należy wprawdzie
Im więcej kadr kwalifikowanych w ob przed
ta Pruszczu, Kartuzach, domo że. „pilne" sprawy
i walorów turystycznych Polski należy do stanawianie się nad obiektywnym przedsta
jest naj
do podstawowych obowiązków pracowników słudze turystów, tym więcej można oczeki warstwy farby
Kościerzynie, Malborku o- mozna z powodzeniem za
węzłowych tematów, którymi zajmuj# nr wianiem swych opinii w odpowiedzi na poprzedsiębiorstw turystycznych, nie wszędzie wać uprzejmości, solidności i korzyści pły lepszym dotychczas sposo
raz szereg inspektoratom ^wif nieco później i łatki«rov«jna przezeń ptacawica nerukowa.
srczególne pytania. Do wielu ankiet dołą
bem zabezpieczenia kadłu
jest z tym jednak najlepiej. Także i u naa.
PZU w tych i innych miaA mo2p jednak be«nących z tej gałęzi gospodarki.
bów okrętowych przed ko
stach. W godzinach wydłu- ^rojcy kierownicy mirzą |
Nie chcgc opierać się wył oczni* na prre- czano dodatkowe uzupełnienia.
Program
rozwoju
sieci
usług
turystycz
Walory turystyczne Polski zetfoty na egół
rozją.
Franciszek KOPCZYŃSKI
none a o dnia rzadko przesfaryc^ zarządzeń?
skmkoch teoretycznych, opracowano w zanych
w
Pofcee,
w
tym
znacznej
rozbudowy
mykał po korytarzu urzęUadzie ankietę, którą eezkełpertewępm w ocenione barsbe wysoko, nie brek jednak
ją samotny interesant, co
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Załatwiamy
„pilne sprawy“

Fasola sprzed 10 tys. lat
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Czego oczekują turyści zagraniczni?

Fachowość, uprzejmość, uśmiech

Sposób na rdzę

4M
DZIENNIK

Atak na
..budy“

ais-'»-.

W zamieszczonej we
wczorajszym
numerze
„Dziennika” rozmowie z
prezydentem Gdyni Alek
sym Latrą zapowiadaliś
my podjęcie przez wtadze
miejskie walki z „budami”
szpecącymi miasto. Roz
poczęto ją właśnie wczo
raj — najpierw na Oksy
wiu, w okolicach ul. Pik.
Dąbka. Przedtem wywieszo
no w wi docznych pu n kta c h
dzielnicy ogłoszenia ,,Urząd Miejski w Gdyni wzy
wa do likwidacji obiek
tów tymczasowych, szpe
cących teren, jak szopy,
wiaty, garaże drewniane
blaszane rtp. — do 20
marca. Uprzedza się, że'
po upływie tego terminu
obiekty te ulegną przy
musowej likwidacji
na
koszt właścicieli”. Sporo
■jest takich szop wznieś i o
nych „na dziko” na dział
kach przy ul. Płk. Dąbka,
Marchlewskiego — zresztą
w ogóle peryferyjne zwiesz
cza ulice dużego miasta
mają to do siebie, że
szybko „obrastają” róż
nymi dziwnymi konstruk
cjami.
Sprawę przejął Wydział
Gospodarki Komunalnej,
Przestrzennej i Ochrony
Środowiska, a ekipy Miej
■skiego
Przedsiębiorstwa
Dróg i Zieleni przystąpiły
iwczo-raij
do
burzenia
bud”, koślawych płotów,
[zasieków z drutu kolczas
tego itp. Jest to oczywiś
cie działanie, które nie
spotkało się z aprobatą
właścieieR owych ikonstruk
ajń ale — niestety — jest
ono konieczne dla podnie
sienią ogólnej estetyki i
porządku w mieście.
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31-9517
• Uszkodzona gaśnica prze
ciwpożarowa, z której wycie
kła piana, nie działający —
mimo kilkakrotnych interwen
cji w ADM nr 2 — kontakt na
klatce schodowej, poobijane
schody wymagające naprawy,
oto tematy skarg mieszkań
ców z ul. Partyzantów. 39 w
Gdyni.
j
Kierowniczka ADM nr 2, p.
MARIA JAGIELSKA poinfor
mowała nas, że w najbliższych
dniach usunie się owe manka
menty. Jednocześnie dowie
dzieliśmy się, że budynki te
mają być w br. remontowane.
Będzie więc trochę niewygo
dy, ale później... lepiej się bę
dzie mieszkać.
• Jeden z mieszkańców ;.
Lisiej
Grobli l w Gdańsku
twierdzi, że zagracony stary
mi meblami, piecami oraz żu
żlem strych tego domu budzi
obawę, czy wytrzyma ten cię
żar — abstrahując od tego, że
bałagan tu niesamowity.
JERZY
BORKIEWICZ
ADM nr 4 (przy ul. Dyrekcyjnej) wyjaśnił
nam, że żużel
znajdujący się na strychu po
służy jako izolacja
naczyń
zbiorczych centralnego ogrze
wania, które mają być obu
dowane. Gdańskie Przedsiębior
stwo Energetyki Cieplnej obie
cało zakończyć prace w tym
tygodniu. Jeśli zaś chodzi <
stare przedmioty, to ADM u
sunie je ze strychu.
® W osiedlu Moniuszki v
Gdyni nie będzie już więcej
nowych budynków mieszkal
nych. Pozostaje więc do upo
rządkowania cały teren, który
— zdaniem mieszkańców — po
winien już dawno mieć choć
by ułożone chodniki.
W spółdzielni „Morska” w
Gdyni (teł. 21-15-82) dowiedzie
liśmy się, że najpierw musi
być wykonana ulica Moniuszki^ z funduszów Urzędu Miej
skiego, a dopiero później in
ne drogi i mała architektura,
na którą przeznaczono ok. 4
min zł. Rozpoczęcie robót dro
gowych przewiduje się w II
kwartale br. wykonanie zie
leńców i kwietników' — jesienią.
Mieszkańcy z ul. Krosnej
w Gdańsku twierdzą, że nie
dostatecznie zabezpieczone wy
kopy na ich ulicy mogą stać
się przyczyną wypadku. Ponad
to mają oni pretensje o za
branie im placyku przy . ul.
Obrońców Poczty Polskiej, słu
żącego niegdyś dzieciom za
miejsce zabaw. Obecnie leży
tam pełno gruzów.
Z wyjaśnienia p. HALINY
KOWALSKIEJ z ADM nr 5
wynika, że na ul. Krosnej
trwają prace przy urządzeniu
komunalnym. Przy wjeżdzie na
tę ulicę i przy jej wylocie ustawiono barierki. Wejścia do
mieszkań od wykopu
dzielą
chodniki i trawnik, co ADM
uważa za wystarczające. Zre
sztą część tego wykopu już za
sypano.

Zmiany tras
autobusowych
W związku z budową sieci
ciepłowniczej I koniecznością
poprzecznego
przekopu
ul.
Grunwaldzkiej we Wrzeszczu
autobusy jadące ze śródmie
ścia
Gdańska
w
kierunku
Brętowa, Oliwy i Gdyni bę
dą kursować od godziny 16
23 bm. do godz. 6, 25 bm.
objazdem ulicami
Marchlew
skiego i Lendziona — z po
minięciem zamkniętego odcin
ka ul. Grunwaldzkiej.
Przystanek autobusowy znaj
dujący się przed
kawiarnią
„Newską” zostanie
na
czas
objazdu przeniesiony z obec
nego miejca przed »krzyżowa
nie z ulicą Marchlewskiego i
przejście dla pieszych.
Ze względu na zamknięcie
przejazdu na weźle Kościusz
ki — Słowackiego zachodzi
konieczność zmiany tras au
tobusowych linii 131 i 145 —
od dnia 22 bm. aż do odwo
łania.
Autobusy linii 131 z Gdań
ska do Firogi kursować bę
dą ul. ul.: Gen. de Gaulle’a,
Partyzantów. Obywatelska
i
Słowackiego, z Firogi do Gdań
ska bez zmian.
Przystanek na ul. Słowac
kiego zostanie zawieszony, a
autobusy będą się zatrzymy
wać na ul. Obywatelskiej. Au
tobusy linii 149, jadące z Migo
wa do Wrzeszcza kursować bę
dą ul. ul.: Jaśkowa Dolina, Ba
torego, Sosnową i Partyzantów.
Autobusy linii 149 nie będą
dojeżdżały
do
dworca
we
Wrzeszczu, przystanek począt
kowy dla tej linii ustalą się:
ul.: Grunwaldzka — Jaśkowa
Dolina.

Dnia 18 marca 1974 r. zmarła po krótkich i cięż
kich cierpieniach

*• t P.

**lac przy Obrońców Poczty
Polskiej Urząd Miejski wy
dzierżawił Gdańskiemu Przed
siębiorstwu Robót Inżynieryj
nych na okres prac przy ko
lektorze. Na razie więc gruz
musi tam pozostać, ponieważ
służy on zasypywaniu wyko
Pöw. A może wykonawcy u
stawiliby jeszcze jakieś barier
ki wzdłuż wykopu od strony
mieszkań?
® Dzisiaj jak zwykle w go
dżinach
10—12
czekamy na
Wasze telefony.

Holenderskie
drożdżówki
W piekarni na Stogach ru
szyło ostatnio nowe urządze
nie, mechanizujące pracę przy
wypieku ciast
drożdżowych.
Jest nim tzw. linia holender
ska o wartości prawie 5 min
zł. Produkuje się na niej w
dzień placki z serem, makiem,
marmoladą, ziarnem kokoso
wym i kruszonką — w nocy
— drożdżówki nadziewane ma
kiem, marmoladą i serem. W
przyszłości uruchomi się pro
dukcję ciast półfranciiskich i
francuskich (używa się do nich
margaryny w listkach impor
towanej z Francji).
Najwię
ksza zaleta produktów z ho
lenderskiej linii, to przedłużo
ny okres świeżości ciasta, bo
wiem dzięki temu, że jest ono
od razu mechanicznie porcjo
wane, a potem, po ostygnię
ciu również mechanicznie pa
kowane w folię,
może
być
bardzo smaczne i świeże przez
7 dni (Holendrzy twierdzą że
nawet 14). Na dobę produkuje
się obecnie do półtorej tony
ciast, zdolność produkcyjna li
nii wynosi 4 tony.
Dziś w Gdańskich Zakładach
Przemysłu Piekarskiego spoty
kają się przedstawiciele han
dlu — sądzimy więc, że wkrót
ce będziemy
mogli
nabyć
smaczne ciasta drożdżowe w
każdym sklepie Trójmiasta.
Jar

Były zimą...
Działkowicze i właścicie
le ogródków, korzystając
ze sprzyjającej
pogody,
przystępują do prac . na
działkach. Wielu z nich
ma na swoich „posiadło
ściach” drzewa owocowe, i
krzewy, które
powinny
być spryskane preparata- j
mi owadobójczymi. Lecz...
w sklepach ogrodniczo-rąl- ]
niczych Gdyni, Sopotu i
Gdańska żadnego z tych I
preparatów nie uświad-1
czysz. Sprzedawcy twier
dzą, że były, ale... zimą i I
pewnie następna dostawa
nastąpi również dopiero... |
zima.
H.

Wszystkim, którzy wzię
li udział w pogrzebie
ś.fp.

KRYSTYNA CZYŻEWSKA
Msza św. odbędzie się dnia 22. III. 1974 r. o go
dzinie 12 w kościele NMP w Gdyni, po czym na
stąpi wyprowadzenie zwłok na cmentarz Witomióski, o czym zawiadamiają

MARII
KWAŚNIEWSKIEJ
„Bóg zapłać” składa

BRACIA, BRATOWE i RODZINA

RODZINA

Wszystkim, którzy w dniach smutku okazali nam
wiele serca, pomocy oraz wzięli udział w uroczy
stościach pogrzebowych
*• t P-

G-17844
NSU
„Prinz”
sprzedam.
Gdynia,
Starogardzka 1557.
S-13739

HENRYKA KURPISZA
adwokata
serdeczne podziękowanie składa
ZONA

S-13935

i

SYNAMI

Przewielebnym księżom z kościoła Serca Pana
Jezusa, kierownictwu, prezesowi i wszystkim ko-,
legom ze Zrzeszenia Prywatnego Taksówkarzy, znajo
mym i siąsiadom oraz wszystkim, którzy wzięli
udział w uroczystościach pogrzebowych mojego
najukochańszego męża i ojca

WŁADYSŁAWA FOLTARZA

„SYRENĘ” 104, 1970 sprze
dam.
Cena
48 000
zł.
Pruszcz, Konopnickiej 3.
G-17820
„SYRENĘ” 104, rok 1972,
sprzedam.
Cena 58 000 zł.
Orunia, Koralowa 1/1.
G-17830
„SYRENĘ” 105
sprzedam.
Odbiór „Motozbyt”.
Gd.,
Reduta Dzik
2/1,
Jerzy
Wieczorek.
G-17837

serdeczne podziękowanie składa
ŻONA

W
Pucku
g. 11—15.

W czasie spotkań % kandy
datami na radnych mieszkań
cy
Wyspy
Sobieszewskiej
skarżyli się na fatalne warun
ki komunikacji, na brak noc
negu połączenia z Gdańskiem
(nie mogą oni korzystać z te
atrów i kin w Trójmieście).
Postulowali też uruchomienie
specjalnego autobusu tylko
na potrzeby wyspy (dla we
wnętrznej
komunikacji).
Przedstawiciel WPKGG. dyr.
Antoni Kornaczewski twier
dzi,
że
przedsiębiorstwo
jest w stanie załatwić tylko
jedną z wymienionych spraw,
mianowicie skierować nocny
autobus do przewozu pasaże
rów z Gdańska do Sobiesze
wa — z tym, że autobus bę
dzie zatrzymywać się za mo
stem. w tej sytuacji pozosta
je otwarty problem dowozu
pasażerów od mostu w głąb
wyspy, z pomocą pospieszył
Wydział Komunikacji Urzę
du Miejskiego. Kierownik wy
działu, J. Kasprzak
widzi
możliwość uruchomienia po
stoju taksówek na zapleczu
sterowni mostu pontonowe*<». Naturalnie kursowałyby

Prof, dr Józef Wierzchowski
Gdańskie
środowisko
far
Po powrocie do kraju w r,
maceutyczne poniosło dotkli 1946 zgłasza się do pracy w
wą stratę — zmarł długoletni Państwowym Zakładzie fligie
przewodniczący
Gdańskiego ny.
Oddziału i członek Zarządu
Działalność naukową łączył
Głównego
Polskiego
Towa Profesor
z pracą społeczną,
rzystwa
Farmace utyczn ego, głównie w Polskim Towarzys
profesor zwyczajny Akademii twie Farmaceutycznym.
Już
Medycznej dr bab. farmacji
w czasie pobytu
w Wielkiej
Józef Wierzchowski. Uzyskał Brytanii był jednym z zało
on na
Uniwersytecie
War życieli i pierwszym prezesem
szawskim
dyplom
magistra Towarzystwa Naukowego Far
farmacji w 1930 r. W 1939 r. maceutów Polskich Sił Zbroj
otrzymał stopień naukowy do nych poza Granicami Kraju;
która farmacji, a w r. 1950 — Prof. Wierzchowski był także
stopień docenta i veniam le członkiem
Polskiego
Towa
gendi. W 19.54 r. zostaje mu
rzystwa
Biochemicznego,
uadany tytuł naukowy profe Gdańskiego Towarzystwa Na
sora nadzwyczajnego,
a w
ukowego.
członkiem komite
1963 r. Rada Państwa mianuje tów' redakcyjnych
czasopism
go profesorem zwyczajnym.
naukowych.
Rady Naukowej
Wojnę spędził prof. Wierz Wojskowego Instytutu Higie
chowski na obczyźnie służąc ny i Epidemiologii, Państwo»
w Wojsku Polskim. W czasie
wego Zakładu Higieny oraz
pobytu w® Francji i w Anglii Morskiego
Instytutu
Rybac
prof. Wierzchowski pracował kiego w Gdyni.
w wielu
placówkach nauko
Wielkie są jego zasługi jako
wo - badaw'czycb,
związa naukowca, społecznika i szła-;
nych
z badaniem
żywności, chętnego człowieka, którego j
co
w
poważnym
stopniu sylwetka pozostanie na zaw
wpłynęło na dalsze ukierun sze w naszej pamięci.
kowanie
Jego zainteresowań
Zarząd Gdańskiego Oddziału
naukowychP. T. Farmaceutycznego |

uAGTVicr'
MASZYNĘ
dwupłytową.

. .
.
dziewiarską.
szwajcarską
oupt «Tmi redrvy
°UPT 81-301 G<*y-

POKÓJ do wynajęcia dla
pana lub dwóch panów
kulturalnych, na um£w(, 7,
zak,!,drm Pracy
Telefon
41-97-23.
G-17715

Gdański Urząd Morski z głębokim żalem zawia
damia, że w dniu 19 marca 1974 r. po ciężkich cier
pieniach zmarł

KAZIMIERZ ROBAKOWSKI
lat 44
kierownik Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w
Gdańsku, długoletni, zasłużony pracownik Gdań
skiego Urzędu Morskiego, odznaczony Złotym Krzy
żem Zasługi, złotą odznaką „Zasłużony Pracownik
Morza”, odznaką „Gryf Pomorski” i odznaką „Za
służonym Ziemi Gdańskiej”.
W Zmarłym Gdański Urząd Morski stracił su
miennego i wartościowego pracownika oraz ser
decznego kolegę.
CZESC JEGO PAMIĘCI!
Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczu
cia składają
dyrekcja. Komitet Zakładowy PZPR, rada
zakładowa oraz koleżanki i koledzy z GUM
Pogrzeb odbędzie się w dniu 23 marca 1974 r.
o godzinie 12 na cmentarzu Witomińskim w Gdyni.
K-2604

ZIEMI 6 hektarów poło
żenie w pow. kartuskim
tanio
sprzedam.
Wiado
mość: Franciszek Bychow
ski, Wejherowo, Boj. o
Wolność i Demokr. 27.
P-231

T~,—r:------:—.—

KATOWICE centrum: gar-

DOMEK
w
Kościerzynie
kupię. Wiadomość: Bytów,
Świerczewskiego 4,
Kwidziński.
P-233

u

pno

GARAŻ kupię.
51-02-92.

Sopot teł.
S-8371

BONY
PeKaO,
większą
ilość, kupię. Oferty „17598”'
Biuro
Ogłoszeń,
80-958
Gdańsk.

„ZASTAVĘ” pilnie sprze
dam. Oliwa, Lumumby 40
F/14, po godz. 15.
G-17616

KALKULATOR
matema
tyczny, mini firmy japoń
skiej, sprzedam.
Gdynia,
Pogodna 2/58.
S-13762

„WARTBURG” 353,
dzo dobrym stanie,
dam.
Wiadomość:
52-92-43.

SILNIK do łodzi „Wicher
25”,
fabrycznie
nowy,
sprzedam.
Oferty „17729”
Biuro
Ogłoszeń,
80-958
Gdańsk.

w bar
sprzetelefon
G-17725

WÓZEK głęboki, memiee. ’ w bardzo dobrym stame, sprzedam.
Gdańsk Oliwa. ul. Opolska 7 „i”,
m. 4 (Przymorze), po godz.
17.
G-17385
GARAŻ blaszany,
sprze
dam. Gdańsk, Dąbrowskie
go 6, bunkry._______ G-17595
MASZYNĘ
do produkcji
lodów Carpigiani, wraz z
kioskiem
w
doskonałym
punkcie Gdyni, sprzedam.
Oferty: „13773” OUPT *1-301 Gdynia 1.
15 ULI pszczół, sprzedam.
Wrzeszcz, Dekerta l/l, tel.
41-83-96.
G-17639

sonierę, telefon, zamienię
na mieszkanie w Trójmieś
cie. Oferty „13789” OUPT
81-301 Gdynia 1.

TECHNIKI

BIUROWEJ

zawiadamia odbiorców maszyn

W

KIOSK warzywno - owo
cowy, nowy, duży, zezwo
rsca
lenie na
handel,
punkt
wyrotjiony, z powodu cho
roby,
sprzedam.
Oferty PRACOWNIKÓW
niewy
„13730” OUPT 81-301 Gdy kwalifikowanych lub przy
nia 1 lub telefon 21-52-2(3.
uczonych w zawodzie ślu
sarz, zatrudnię. Reflektu
ję na ludzi młodych, któ
rych interesuje serio pra
ca. Sopot, 1 Maja 3.
S-8372
MIESZKANIE
jednopoko
jowe (41 m kw.), komfor POMOC do dziecka 1 pra
towe, zamienię na więk cy
domowej
potrzebna.
sze.
nowe
budownictwo. Warunki dobre. Wrzeszcz,
Tel. 32-07-06, po 16.
Batorego 5/4.
G-17622
G-17743

OBŁUZE, Marynarz,
Wilk
morski, rum. ,od 14 1. e 17
19.
RUMIA, Aurora, Cudowny
kożuszek, węg„ od 7 1„ g. 16;
Niewygodny kochanek, wł., od
16 1., g, 18, 20.
ŚWIBNO, Barkas, Winnetou
i kroi nafty, jug., od 14 1„ g.
18.
MAŁY
KACK,
Jagienka,
nieczynne.
OKSYWIE, Mewa, Rozbójni
cy sycylijscy, wł., od 14 1 c
16, 19.30

[telewizji
PIĄTEK
PROGRAM I

10.00 — z serii: „Człowiek z

Nevady” — film seryjny pro
dukcji USA - ode. pt. „Za
kład”,
10.25 — „Igor Grabar, artysta
i naukowiec” — film doku
mentalny produkcji radziec
kiej — kolor,
10.25 — Program dnia,
16.30 — Dziennik Tv — kolor,
16.40 — Dla dzieci: Pora na
Telesfora _ w programie m.
m.: „Kret i tranzystor” —
film z serii: „Kret” _ ko
lor,
17.20 — Wychowanie fizyczne
receptą na zdrowie,
17.45 — Tygodnik Informacyj
ny Młodych,
18.00 — Dla młodzieży: „Dwie
szkoły” — telekonkurs,
18.25 - „PANORAMA” - MA
GAZYN INFORMACYJNY Z
GDAŃSKA.
18.45 — „Pani na Oporowie”
— rep. filmowy — kolor,
19.20 — Dobranoc: ..Przygody
rozbójnika Rumcajsa” (Jak
Rumcajs powoził sumem) —
kolor,
19.30 — Dziennik Tv — kolor,
20.20 — z serii: „Człowiek z
Nevady” — film seryjny pro
dukcji USA _ ode. pt. „Za
kład”,
20.45 — Panorama — tygodnik
publicystyczny — koior,
21.25 — Wiadomości sportowe,
21.30 — „Kaprysy Łazarza” —

GDAŃSKU

biurowych z województw

6.30 — TTR: Botanika — lekcja
5 — Grzyby i porosty (ze
Szczecina;,
7.00 — TTR: Hodowla zwie
rząt — lekcja 5 — Układ
rozrodczy (z Poznania),
12.00 — Dla szkół: Wychowa
nie
obywatelskie dla klas
VIII — Polska — państwo
bałtyckie,
12.45 _ TTR: Język polski —
lekcja 33 — Adam Mickie
wicz — „Dziady” — cz. III,
13.25 — TTR: Chemia — lek
cja 36 — Środki chemiczne
ochrony roślin (z Gdańska),
14.40 — tv kurs przygotowaw
czy — Matematyka — Zada
nia z planimetrii — cz. III.
Wykł.: doc. dr Roman Leitner (z Wrocławia),
15.15 — TV kurs przygotowaw
czy — Matematyka — Zada
nia z planimetrii — cz. IV
Wykł. doc. dr Roman Leitner (z Wrocławia),
15.55 - NURT - Filozofia —
Filozoficzne problemy determinizmu.
Wykł.: prof, dr
Zdzisław Cackowski (z Kra
kowa).
PROGRAM II
17.20 — Program dnia,
17.55 — Kino Miniatur — ko
lor — w programie filmy:
1. „Dzień” — reżyseria Ry
szard Czekała, 2. „Orły umierają w locie” — reżyse
ria Kazimierz
Rajnoch, 3.
„I stała się światłość” — re
żyseria
Jerzy
Kalina, 4.
„Windą” — reżyseria Jerzy
Kucio — program prowadzi
Kazimierz Żórawski,
18.25 — Gra duet fortepiano
wy Maja Nosowska i Barba
ra Halska — w programie
utwory: Sonata G-dur J. Ch.
Bacha „Scararnouche” — Dariusa Milhaud „Wariacje na
temat Paganiniego” — Wi
tolda Lutosławskiego,
19.20 — Dobranoc,
19.30
Dziennik Tv — kolor.
20.20 _ Sprawozdanie z tur
nieju drużynowego o „Sza
blę Wołodyjowskiego”,
21.00 _ 24 godziny — kolor,
21.10 — Popularne przeboje w
wykonaniu czołowych piosen
karzy czechosłowackich —
program estradowy CSRS,
23.00 — Program na sobotę.

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

W Gdańsku: Oddział
Chi
rurgiczny z Oddziałem Wew
nętrznym, AM, ul. Prof. Kieturakisa 1.
•

•

•

Wojewódzka Poradnia Cho
rób
Skórno-Wenerologlcznycb
w Gdańsku, ul. Długa 34/85,
czynna całą dobę — oddział
w Gdyni przy ul. 22 Lipca 44,
czynny w poniedziałki, wtorki,
czwartki i * piątki
w
godz.
19—7.
TELEFON ZAUFANIA
GDANSK
—
Anonimowy
Przyjaciel — 31-00-00 w godz.
16—6.
TCZEW — tel. 28-30 w po
niedziałki. środy i piątki w

telewizyjnePOGOTOWIE
Tel. 41-96-89.
G-17722
USŁUGI telewizyjne. Tel
32-39-89.
G-16777

wy-KONUJĘ roboty budo
wlane. Gdańsk, Długa 18- 18 MARCA w Sopocie ńH
ul. Boh. Monte Cassino za
19 m. 4, wiadomość po 18.
pies _ foksterier
G-17764 giną!
biały w czarne łaty. Kule
CYKLINOWANIE
parkie je na tylną nogę. ' wiado
mość za wynagrodzeniem
tów. Telefon 22-20-81.
S-13711 Sopot, Sobieskiego 2, tel.
51-53-97.
G-17988
POSZUKUJĘ
garażu
w POSIADAM Większą
go
centrum Gdańska. Telefon tówkę — oczekuję propo
53-0.3-84, godz. 8—14.
zycji. Oferty „13761” OUPT
G-17375 81-301 Gdynia 1.

gdańskiego i koszalińskiego, że asygnaty należy realizować
w OŚRODKU SPRZEDAŻY w GDYNI,
ul.

Władysława

IV

7/15,

telefon

gdańska

„Motozbyt” z Przedsiębiorstwem TechnicznoHandlowym „Polmo-Behamot”
ZOSTAŁO POWOŁANE

PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE
„POLMOZBYT”
z

siedzibą

w Gdańsku, al. Grunwaldzka 487.

Zintegrowane przedsiębiorstwo przejęło po
nadto stacje obsługi usytuowane:
•
•
W
•

w
w
w
w

Gdyni, al. Zwycięstwa 2
Sopocie, ul. 20 Października 713
Gdańsku-Oliwie, al. Grunwaldzka 334
Lęborku, ul. Gdańska 101

Aktualne konta w NBP Gdańsk-Wrzeszcz:
nr 302-6-2181 — eksploatacyjne
nr 302-8/17-2181 — przedpłaty
K-2611

Dyrekcja
Przedjtięb. Państw. „Polmozbyt”

UCZEŃ do cukierni, po KOBIETY przyjmę do pra
trzebny. Sopot, tel. 51-41- cy w ogrodnictwie. Stani
~87-_________________
S-8373 sław Rawiński, Gdańsk —
Lipce, ul. Zamiejska 58 a.
POMOC domową na stałe,
przyjmę. Tel. 31-96-58.
dochodzącą
________
G-176Ü8 OPIEKUNKĘ
do
półrocznego
dziecka,
poszukuję.
Tel.
41-00-3G po
BUFETOWA przyjmie pra
S-4732
cę na okres sezonu. Ofer godz. 16.
ty: „17613” Biuro Ogłoszeń
80-958 Gdańsk.

e‘-orski

PRACOWNIKA
w gospo
darstwie
rolnym
zatrud
nię.
Wilhelm Jurczyński, SPECJALISTA skórne, we
Wielgłowy, poczta Subko neryczne dr Lipiński, So
wy, pow. tczewski.
P-245 pot, Chrobrego 22, telefon
51-06-37.________ _______ S-8369
POMOC domowa do ple DR DZIEWANOWSKI skór
banii, potrzebna.
Oferty: ne,
weneryczne.
Gdańsk
„13763” OUPT 81-301 Gdy Sw.
Ducha
25-27,
teł.
nia 1.
31-63-88.
G-i 6886

Mcownicy poszukiwani

21-21-71.

Zawiadamia się, Ż6 w wyniku integracji przed
siębiorstw:
Przedsiębiorstwa Państwowego

wchodzące dotychczas w skład Gdańskich
Zakładów Naprawy Samochodów w Gdyni.
27 MARCA rozpoczynamy
poradnictwo zawodowe na
tytuły mistrzowskie w za
wodach
kucharz-kelner,
stolarz, tapicer, lakiernik,
malarz, murarz, betoniarz,
zbrojarz, cieśla. Dodatko
we zgłoszenia
WZS
„Oświata”, Wrzeszcz, Waryń
skiego 4, teł. 41-21-82.
K-2572

20.

Uwaga odbiorcy maszyn biurowych j
ZAKŁAD

film
fabularny
produkcji
TVP — kolor,
22.20 — Dziennik Tv — kolor,
22.35 — Kronika Turnieju o
„Szablę Wołodyjowskiego”,
23.10 — Program na sobotę.
PROGRAM OŚWIATOWY

UlClHoB
wiedzieć

Jej siedzibie dwa spektakle
muzycąno-poetyckie w wyko
naniu zespołów z klubu „Lastadia”. W programie znaj
da
Sie
„Legendy gdańskich
uliczek” i „Obrazy”.
• Dziś o godz. 13 w' Domu
Społecznym spółdzielni „Przy
morze” przy ul. Śląskiej od.
będzie się założycielskie
zebranie kola Polskiego Związ
ku Wędkarskiego. Zamieszkali
na Przymorzu wędkarze i sym
patycy są gorąco zapraszani.
■ W „Żaku” dziś o godz. 18
nastąpi wręczenie symbolicz
nych nagród „Pióra” w Ogól
nopolskim
Turnieju
Poezji
Społecznie Zaangażowanej wv
bitnemu krytykowi
młodego
pokolenia Krzysztofowi Baratt
ezakowi — laureatowi konkur
su z 1972 r. oraz Edwardowi
Balcerzanowi — za rok ubie
gły.
■ W klubie GTPS
dziś o
godz. 17 koncert
teatrąyky
„Bemol” pt. „W kręgu baletu
i opery — Giuseppe Verdi”.
■ W klubie PAX dzjś o
godz. IR spotkanie z inż. Et.
Urbanowiczem
pt.
.,.>ö)
I
wyprawa
wysokogórska
w
Andy«.
■ Gdański Klub MPiK za
prasza dziś na godz.
18 na
spotkanie pt. „Początki wta.
dzy ludowej na Wybrzeżu”, w
którym udział wezmą: prof,
dr Romaą Wapińskj oraz ko
mandorzy 2. Misztal i J. Do
roszewski.

Etnograficzne,

GDAŃSK, Leningrad, Samu
raj i kowboje. £r„ od 16 1., g.
10, 12.30. 15, 17.30, 20. Kame
ralne, Iluminacja. poł„ od 18
i., g. 15.15, 17.15, 19.30. Kosmos.
Królewna w oślej skórze, fr„
od 7 1„ g. 16; Czwarta pani
Anderson, hiszp., od 16 1„ g.
18. 20. Drukarz, Zerwanie, fr„
od 18 1., g. 16.30, 19 Gedania,
Wielka włóczęga, fr.. od 11 1.,
g. 15.30 17.45. Piast, Bułeczka,
poł., od 6 1., g. 17; Drzwi w
murze, poi., od is 1,, g
19.
Przyjaźń,
Boy Friend, ang.,
od li 1„ g. 15.45; Wesele, poi.,
od 14 1„ g. 19. Watra — Dom
Harcerza, niecz. Żak — stu
dyjne, Prawo gwałtu,
USA,
od 16 1„ g. 16, 18, 20.
WRZESZCZ, Znicz, Był so
bie glina, fr„ od 14 1., g. 15.30,
17.45, 20. Bajka, Prywatne ży
cie Sherlocka Holmesa, ang.,
od 14 1., g. 10, 12.30, 15. 17.30,
20. Tramwajarz, Port lotniczy,
USA, od 14 1,, godz. 16. 19.
Zawisza,
Narzeczona
pi
rata, wi., od 18 1., g. 16, 18, 20.
OLIWA, Delfin, Zycie, mi
łość, śmierć, fr„ od ‘ 18 1
g.
15.45, 18. 20.15.
NOWY PORT, i Maja, układ, USA, od 18 1., g. 16,
18.15. 20.30.
SOPOT, Bałtyk, Węgorz za
300 milionów, wł., od 16 l„ g.
15, 17.30, 20. Polonia, Dekada
strachu, fr„ od 18 I„ g.
1$
17.30, 20.
GDYNIA, Warszawa, Samu
raj i kowboje, fr., od 16 1.,
g. 11, 13.15. 15.30. 17.45. 20. Go
plana, Ciemna rzeka, poi., od
14 1., g. 10, 12.30, 15.30, 17.45. 20.
Atlantic — studyjne. Miłość
straceńców, jap., od 16 1„ e.
16. 18, 20.
ORŁOWO, Neptun, Naszyj
nik
dla
mojej
ukochanej,
radź., od 11 1., g. 15: Dziew
czyna z pistoletem, wł.,
od
16 1-, g 17, 19.
CHYLONIA,
Promień,
Ja
wam pokażę, NRD. od 11 1..
g. 11, 13.15; Nieszczęścia Alfre
da, fr., od 14 1„ g. 15.30, 17.45.

Zamierzenia „Rudego Kota“

RODZINĄ

S-13899

SILNIK
samoch.
„Star”
(benzynowy),
po kapital
nym remoncie, sprzedam.
Alfons Neubauer, Żukowo
• Otom in o tel. 370.
G-17606

^

Wyjpo Sobieszewsko, znajdująca się od niedawna pod
sę. Dyi. A. Kornaczewski,
motywując w ten sposób ne
administracją Gdańska, w przyszłości ma pełnić funkcję
gatywną odpowiedź na wnio
ośrodka rekreacji i wypoczynku dla gdańszczan oraz za
sek mieszkańców, zobowiązał
plecza produkcji ogrodniczej (z utrzymaniem rybołówstwa
się do kierowania na wyspę
autobusów najsprawniejszych
indywidualnego i spółdzielczego. Mówi o tym zakrojony
GDANSK. Opera.
Madame.
technicznie (chodzi o likwi
na szeroką skalę plan zagospodarowania przestrzennego
Butterfly g 19. Teatr „Wy
dację częstych obecnie prze
brzeże”, Potępienie
Doktora
stojów w przewozach pasa
wyspy,
określający szczegółowo, jakie zadania w jakim
Fausta, g. 19.
żerskich ze względu na awa
roku mają być realizowane. Czego więc mogą się spodzie
rie autobusów) i do poprawy
SOPOT, Kameralny, Lament
wać gdańscy „wyspiarze" w bieżącym roku? Pytanie to
obsługi pasażerów.
g. 19.
GDYNIA. Muzyczny. Pancer
skierowaliśmy do obecnego gospodarza Wyspy Sobieszew
W
Urzędzie
Dzielnicy
us
ni i pies. g 19.15, Dramatycz
skiej naczelnika Urzędu Dzielnicy Nowy Port, Alfredy Ma
ny,
(Dom Rzemiosła).
Lęki
talono
dokładny
harmo
ron.
g 19.
nogram
prac
porządko poranne,
ELBLĄG, Teatr im. S. Jara
wych — takich jak re cza,
one na warunkach
innych
„Na
przedwyborczych
Król Mięsopust, g. 19.
niż w Trójmieście (ulgowa monty ogrodzeń, naprawy
spotkaniach —- mówi pani
taryfa), miałyby prawo przy chodników, urządzanie tere
naczelnik — mieszkańcy
jazdu z gośćmi do Gdańska,
nów zielonych, rozbiórki
Sobieszewa i pobliskich
ale nie miałyby prawa kur szpetnych budek, budowa
miejscowości wysunęli spo
sowania po Gdańsku. Urucho
nowych
śmietników itp.
ro postulatów pod adresem
mienie
„taxi” zależne jest Wyznaczono terminy wyko
władz miejskich, toteż w
W Gdańsku Narodowe, g.
tylko od zgłoszenia chętnych nania robót i odpowiedzial
tym roku chcielibyśmy za
9—14; Morskie, g 10—16; Hi
(wystarczy
na
razie
dwóch
storii
Miasta Gdańska, g. Il
nych za to wykonawstwo.
łatwić najpilniejsze spra
ls; Archeologiczne g. 10—1S;
taksówkarzy).
Obecnie gospodarze Wyspy Pałac
wy. Przede wszystkim zaś
Opatów w Oliwie, g. 9—
Nie można natomiast zreali Sobieszewskiej czują się zo
możliwie najszybciej roz
15.
zować postulatu dotyczącego
bowiązani do opieki
nad
wiązać dwa palące proble
W Gdyni Marynarki Wojen
wewnętrznej komunikacji a u „najmłodszym
dzieckiem”, nej mecz Oceanograficzne i
my: _ usprawnić komunika
tobusowej. Wprawdzie znała dążą do stworzenia lepszych
Akwarium Morskie g. U—18.
cję i unowocześnić drogi”.
żłoby się miejsce na gara warunków bytowych miesz
W
Helu
Rybołówstwa
g.
W tym właśnie celu —
10—1?.
żowanie autobusu, znaleźliby kańcom tego rejonu. Liczą
jak informuje A, Maron —
W
Malborku
Zamkowe,
g.
się też
chętni
kierowcy
też na pomoc ze strony 9—15
do Sobieszewa udała się
(trzech kieroweów z WPKGG
W
Kwidzynie
Zamkowe,
g.
„wyspiarzy”, na ich udział
ekipa, składająca się z
mieszka
na
wyspie),
ale
9—15.
przedstawicieli zaintereso
na przeszkodzie stoi kwestia w realizacji zadań wytyczo
W Sztutowie
Stutthof
g.
nych na ten rok i lata na 9—15
przeglądu technicznego wowanych instytucji: m. in.
zów przed wyjazdem na tra stępne.
Jar
We
Wdzydzach
Kaszubski
WPKGG, MZDiM i Wy
Park etnograficzny, g. io—17.
działu Komunikacji Urzę
du Miejskiego. Po dokład
nym przeanalizowaniu po
rzeb i możliwości ich zas
pokojenia postanowiono, że
w tym roku wykonany bę
Walne zgromadzenie człon boty", „Młodzież o sobie”,
dzie chodnik przy ul. Pla ków
Stowarzyszenia Gdańskie
żowej (600 m bież.) i chód go Klub Kultury 2MS „Rudy liczne wystawy — m, in, gra
fiki na temat Portu Północ
nik w Swibnie (od skrzy
Kot" omówiło dorobek tej nego, konkurs plakatu poli
żowania w kierunku Oś
placówki oraz określiło tego tycznego, cykl koncertów kom
rodka Zdrowia).
Na trasach: Swibno-Prze roczny program działalności. pozytorów polskich, prezen
gaiina i Sobieszewo-Górki Obrady, w których udział tację wybrzeżowych piosen
■ 27 lutego br. w'
klubie
Wschodnie przewiduje się wzięło ok. stu osób, otworzył karzy i zespołów, a w ra „Akwen”
doszło do porozu
przewodniczący
ZW ZMS mach scenki „Matinatta” ta
remont oświetlenia, a u
mienia między Zarządem Wo
dział w robotach zadeklaro Andrzej Żółkoś, a sprawoz kie imprezy jak „Przeboje jewódzkim i Miejskim Towa
danie
z
działalności
klubu
rzystwa
Kultury Teatralnej a
tamtych
lat",
„Piosenki
wałki
wała DOKP. Remont sieci
złożył jego kierownik Jan i zwycięstwa”. Bogata dzia nowym kierownictwem klubu
energetycznej będzie po
w
sprawie
utworzenia Miej
łalność teatralna klubu obej skiej sceny Amatora. Jej pro
wiązany z modernizacją Gawlik.
Program
działalności
„Ru
przewiduje
mie dyskusję, spotkania z gram działania
oświetlenia. Tylko na odcin
spektakle i występy zespołów
ku Swibno-Przegalina trze dego Kota” przewiduje więk najwybitniejszymi aktorami z teatralnych
i
estradowych,
Polski.
sympozjum spotkania z wybitnymi przed,
ba zainstalować 75 nowych szą niż dotychczas łączność całej
latarń. W tym też roku w ze wszystkimi środowiskami „Teati polski i jego dzieje", stawicielami teatru Podstawo
jednak zadaniem jest uSobieszewie powstaną dwa młodzieży: kołami ZMS. sto trzy premiery teatru Gdań twym
wo rżenie
własnego zespołu
twórczymi, skiego Klubu Kultury.
parkingi — jeden na zaple warzyszeniami
dramatycznego i
estradoweszkołami
i
amatorskim
ru
czu restauracji „Morska”,
Prezesem nowego zarządu ! go, który preferować będzie
tematykę
morską.
Nabór
kan
drugi przy zbiegu ulic Mor chem artystycznym. Z zamie GKK ZMS został Wojciech Ku dydatów. obdarzonych dobrym
skiej i Plażowej. Planuje rzeń szczegółowych warta ciński, wiceprezesami Irena słuchem, głosem, poprawną
się również budowę wiaty wymienić m. i<n. cykle spot- Staszak i Zdzisław Miodow- dykcją będzie odbywał się w
przy promie (od strony kań klubowych: „Twórcy Wy ski, w skład prezydium wszedł każdy poniedziałek i czwartek
w godzinach 18—20 w klubie
Gdańska).
Wykonawstwa brzeża ”, „Zbudujemy druga także nasz redakcyjny kolega „Akwen”
— Gdańsk, ul. Wały
podjęła się Stocznia ..Wi Polskę”, „Ludzie dobrej ro Zbigniew Jujka.
Piastowskie 24
(ak)
sła”. dokumentację wypo
D*ńś o godz. 19 Miejska See
na Amatora wystawi w swo
życzy PKS.

marjornową, po POKÓJ w Trójmieście, ku
dłogową, 23 m kw., sprze pię. Oferty: „17603” Biuro
dam. Oferty: „17612” Biu Ogłoszeń 80-958 Gdańsk.
ro Ogłoszeń 80-958 Gdańsk.
3 DUŻE pokoje z wygoda
NUTRIE hodowlane, kolo mi, zamienię na 2 mniej
rowe, kotne samice, sprze sze
mieszkania.
Gdansk,
dam. Gdańsk - Wrzeszcz, Grunwaldzka 20/8. G-17605
Towarowa 32, po godz. 16,
tel. 41-36-20.
G-17625 INŻYNIER poszukuje niekrępującegu pokoju. Ofer
GARAŻ z blachy falistej, ty: „17607” Biuro Ogłoszeń
ocynkowany,
sprzedam. «0-958 Gdańsk.
Tel. 41-03-32, godz. 15—16.
G-17683 MAŁŻEŃSTWO bezdzietne,
• członkowie spółdzielni, po
SAx tenor sełmer, sprze szukują kawalerki lub po
dam. Puck, tel. 26-77.
koju samodzielnego.
Tel.
S-13640 31-24-03, godz. 9—15, lub oferty: „17615” Biuro Ogło
ZBIORY
znaczków
pol szeń 80-958 Gdańsk.
skich, zagranicznych, lik
widuję. Sekretarzyk, lam NOWE, spółdzielcze M-3 w
pę stojącą, łóżka metalo Toruniu, zamienię na po
we, sprężyny, rower mło dobne w Trójmieście. Sta
dzieżowy,
płyty kafelko nisław Szymański, Toruń,
we pilśniowe, fornir, ka Gagarina 138/25.
nistry, sprzedam. Tel. 21S-8401
-49-65.
S-13723
PRACOWNIK
umysłowy,
GARAŻ drewniany, skła zrównoważony,
członek
dany do rozbiórki, sprze spółdzielni
mieszkaniowej,
dam. Gdynia, telefon 21- poszukuje
niekrępującego
-72-18.
S-13851 pokoju, na trasie Gdańsk
— Gdynia, na umowę z za
BILARD elektryczny sprze kładem
pracy.
Oferty:
dam.
Jodłowski, Gdynia, ..4975” Biuro Ogłoszeń 80Warszawska 15/20.
958 Gdańsk.
S-13887

nia 1
*

■0300^331

iuzea

Nadmiar gruzów...

Fet. Wł. Nieżywiński

69 (9227) 22 marca 1974 r.

Dziś Wyspy Sobieszewskiej

m

(ak)

BAŁTYCKI

GRA LICZBOWA
„JANTAR”
uprzejmie
zaprasza do
87.5 gry, której losowanie
odbędzie się w dniu 24
łun. o godz. 10.00
w
Gdańsku, Strzelecka 13.
Dyrekcja
„JANTARA”
komunikuje, że na fun
dusz dodatkowych pre
mii i nagród przeznaczo
no 506 700 zl w tym:
— do wygranych z 5-ma
traf. premia 200 000 zl «raz samochód „FIAT 125
P — 1300”,
— do wygranych z 4-ma
traf. 4- liczba" dod. SA
MOCHÓD „SYRENA 105”
— do każdej wygranej z
3-ma trafi + liczba dod.
premie po 15Ó zł.
16 DODATKOWYCH NA
GRÓD PIENIĘŻNYCH i
KSIĄŻECZEK MIESZKA\ 1OVV V c U zostanie roz

D!uS
Kt>nserwacji Zabytków Oddział Gdańsk
1974gr /o8,?4’. zatI'“dni «a okres od 23. VI. do 23. VIII
w mieisćiwni„r!Up<y • P®rsonel do prowadzenia koloni
nikł t ^
Dziemiany, pow. Kościerzyna; kierów
wzg1eÄnrl!i„ ratOW-“lka’ 4 wychowawców, lekarz:
kuchenni felczera, intendenta, szela kuchni, 3 pomoc
ośiodkn \„n?rątaCZk<i‘ Jedn°cześnie zatrudnimy
v
D wór i „
?Wy m w Skowronkach, pow-. Nowi
ri/vniPr-1 6 ldenta’ >>istr. kulturalno-oświatowego (ma
kuchenne
szefa kuchni, kucharkę, 4 pomoc«
» VI do
^ Prowizyjnego _ na okres ot
— Vi‘ -° 519<4 r. (5 turnusów). _________ k-220*
OkretowwnSt'n°a- Rem on to wo-Montażowe
Przemysn
Gkiętowego „Budtmor” w Gdańsku, zatrudni natychtażv«tn2,aStięPU*acYcl1 Pracowników fizycznych: monkara™
Prefabrykowanych, murarzy, tyf
k ,, j' ',C,J '■ rbro.tarzy. betoniarzy, kierowców z 1 i 11
torów
mechaników samochodowych, operąknu.r„,
Ctl! CIez,siego pracowników niewykwalifinv?h wh C1 ?m °rzyuczema do zawodów budowlą•seii
orący i Diacy do uzgodnienia na mieldowód
,*'? P° ?racv winni zabrać ze sobą i
bsty- książeczkę ubezpieczeniową z-aktual
nymi wpisami, książeczkę wojskową, świadectwo szkolni, sYÜ1 tje91 wo Pracy i zaświadczenie kwalifikacyjneDla zamiejscowych
zapewniamy kwatery prywatnehSwÄ,“1*0 Dod adresem Przedsiębiorstwa
itemontowo-Montazowego Przemyślu Okrętowego „BuGöansk-Letmewo ul. Marynarki Polskiet 59U... 4.1-12-, I do 75 iub 43-15-89.
K-1968

losowanych na numery
banderol - kuponów s- i
l-zakladowych:
1 X 8 000
4 X po 5
5 X PO 4
1 X 3 000
4

X

zł i « 000 zł
000 zł
000 zl
zł

PO 2 000 zl.

Uwaga!
Mieszkańcy
Gdańska -Olszynki —
uprzejmie
informujemy,
że
kiosk
„RUCHU” przy ul. Bratki
—
Szarotki
prowadzi
P.O. „JANTARA”.

„JANTAR”
ŻYCZY SZCZĘŚCIA!!!
K-1763

DR Z. KRAJEWSKI skór
ne. weneryczne. Wrjfeszcz,
Grunwaldzka
34,
telefon
41-06-47.
G-1641J

Okręgowy zespól Obiektów Turystycznych w Sopocieal. Sępia 51, ogtasza przetarg nieograniczony na wyk°"
rwil m001 .mai^Tskici1
murarskich, dekarskich, w
Domu Turysty PTTK Sonot al. Sepia si. Do przetar
ta
SZam-T orz.eds’ebiorstwa oaństwowe spółdziel
cze i me uspołecznione ślepe kosztorysy do wglądu
, !a!f *ecdbieżnym paw. A cok. 12. Oferty należy
składać w terminie 14 dni od daty ogłoszenia przetargu
do godz 9.00 otwarcie ofert nastapi tego samego dnia
o godz. 10.00 w siedzibie OZOT adres i. w. Zastrzega
nien?aanrz„?Jtrfślc^eso wyboru oferenta lub uniewaźniemą prze ta; gu bez podania przyczyn.
K-2848
Przedsiębiorstwo Montażowe Urządzeń TeleelektrO'
mężnych „Telkom-Telmont” Gdańsk, ul. Mar.
a
•
przetarg na wykonanie szambaustępów i zaplecza gospodarczego w ośrodku wyP0'
czynkowym w Przywidzu. Do udziału w przetargi
zapraszamy przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielni
pracy oraz osoby prywatne. Informacji udziela się te'
iijn-lC,Znie nr 4:*_06"87 lub osobiście w kierownictw'^
oddziału i tam należy skradać oferty. Otwarcie ofcf*
nastąpi dnia 30 marca 1374 r. o godz. 12. Zastrzega
prawo wyboru oferenta.
k-2479

