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Spotkanie stołecznego aktywu partyjnego z premierem Piotrem Jaroszewiczem

Obchody 30-lecia PRL

Warszawa jutra Urosr;:tość wręczenia medalu
Komisji Edukacji Narodowej
Fot. W. Nieżywiński

Prezydium uroczystej sesji FJN.

wiceprezydent miasta -I.
Laemański. przedstawiciele
stronnictw
politycznych,
organizacji
społecznych,
młodzieży — prowadził
przewodnicząy MK FJN
prof dr K. Kopecki.
W swoim okolicznościo
wym przemówieniu, prze
wodniczący MK FJN przy
pomniał historyczne mo
menty walk o wyzwolenie
Wvbrzeż.a gdańskiego. Mó
wił o krwawych trzydnio
wych walkach wojsk mar
szałka Rokossowskiego, w
rezultacie których radziec
cy żołnierze wyszli nad
brzeg Zatoki Gdańskiej, o
bohaterstwie polskich i ra
dzieckich czołgistów. Wielu
żołnierzy Dolskich i radziec
kich przelewało krew, wie
lu
oddało
żvcie
by
Gdańsk ponownie wrócił
do Macierzy.
Stanisław Jankowski otrzymuje złotą odznakę „Zasłużo
— Jeszcze gruzy dymiły,
ny Pracownik Morza’» z rąk wiceprezydenta
Józefa
Łaca już zaczęła sie odbudowa
mańskiego.
Gdańska, wszyscy którzy
W siedzibie Urzędu Miej- okazji XXIX rocznicy wyz- tu przybyli zakasali ręka
skiego w Gdańsku odbyło wolenia Gdańska. Obrady, wy. gdyż zrozumieli, że bez
się weztfraj uroczyste ple- w których udział wzięli: Gdańska nie ma Polski..
narnę posiedzenie Miejskie II sekretarz KW PZPR — powiedział prof. Kopcego komitetu Frontu Je- T. Fiszbaeb. z-ca przewodni
dności Narodu, zwołane z czącego MRŃ K. Friedel, H Dokończenie na str. 2

W Komitecie Warsiawskim PZPR odbyło się 28
bm. spotkanie aktywu partyjnego, społecznego
i gospodarczego — poświęcone omówieniu
podjętej przez Biuro Polityczne KC PZPR
doniosłej uchwały o rozwoju Warszawy w la
tach 1976-1980. W spotkaniu — któremu
przewodniczył zastępca członka Biura Politycz
nego KC I sekretarz Komitetu Warszawskiego
PZPR - Józef Kępa - uczestniczyli członkowie
Egzekutywy KW PZPR oraz instancji partyjnych,
posłowie na Sejm, członkowie Prezydium St.
RN, działacze FJN, ludzie nauki i kultury.

Programowe
założenia clolatki oraz wynikające z
przyszłej warszawskiej pie nich zadania przedstawił

Wypowiedź Henry Kissingera
przed opuszczeniem Moskwy

W czwartek rano opuścił
Moskwę sekretarz stanu
USA, Henry Kissinger.
Przebywał on w Związku
Radzieckim w celu konty
nuowania wymiany poglą
dów na szeroki krąg pro
blemów interesujących obie strony, w związku z
przygotowaniami do wizy
ty w ZSRR prezydenta
USA. Richarda Nbtona.
Na lotnisku Wnukowo
Henry Kissingera żegnali
minister spraw zagranicz
nych ZSRR, Andriej Gro
myko i inne oficjalne oso
bistości Obecny był amba
sador USA w Moskwie W.
Stoessel.
Przed odlotem odpowia
dając na pytania dziennika
rzy Kissinger oświadczył,
że jest bardzo zadowolony
ze swojej podróży do Mos
kwy oraz z rozmów, które
nej, wiceadmirała Ludwika po czym zespół Teatru Mu były konstruktywne i poży
Jauczyszyna, konsula ge zycznego wystawił bardon teczne Obie strony — po
neralnego ZSRR w Gdań żołnierski
wg.
Janusza wiedział — wyraziły goto
sku Fiodora Szarykina, kie Przymanowskiego „Czterej wość dalszej poprawy sto
rownictwo Komitetu Miej pancerni”.
sunków
dwustronnych.
skiego PZPR z II sekreta
(ak)
Henry Kissinger ocenił per
rzem Kazimierzem Wiśnie
wskim. Miejskiej Rady Na
rodowej z zastępca prze
wodniczącego Adamem Zie
mlińskim, władze adminis
tracyjne z prezydentem
miasta Aleksym Latrą oraz
przybyłych na uroczystość
kombatantów, uczestników
walk TI wojny światowej
We czwartek 28 bm. se- stępnie insygnia władzy:
Przemówienie okolicznoś kretarz generalny Rumun- trójbarwną wstęgę w kolo
ciowe wygłosił wiceprze skiej Partii Komunistycz- rach rumuńskiej flagi pań
wodniczący MRN. sekre nej, Nicolae Ceausescu stwowej z godłem państwo
tarz Komitetu Miejskiego wybrany został jednomyśl- wym Rumunii oraz hula
PZPR Adam Ziemliński, nie przez Wielkie Zgroma wę prezydencką. Następktóry w roku 1944 sam ja dzenie Narodowe prezyden nie Nicolae Ceausescu zło
ko syn pułku brał udział tem Socjalistycznej Re- żył przysięgę. Na zakońw walkach o wyzwolenie publiki Rumunii.
Urząd czenie ceremonii odegrano
Gdyni.
prezydenta został ustano- hymn państwowy.
W części artystycznej a- wiony na mocy odpowied
N. Ceausescu wygłosił na
kademii z montażem słow niej poprawki do konsty- stępnie przemówienie,
no - muzycznym wystąpił tucji
SRR,
uchwalonej którym
podziękował za
zespół młodzieży harcer przez Wielkie Zgromadzę- zaufanie, jakim został obskiej Hufca Gdyńskiego. nie Narodowe.
darzony i zapewnił, że
(JJUUHBJŁLM«1-JUlli WWU«»AI.'W!SBL!
Sesja Wielkiego Zgroma wszystkie swe siły poświę
dzenia Narodowego, dwu- -C1 spraw,e socjalizmu ■
nasta w bieżącej kadencji, komunizmu oraz wszech
rozpoczęła się 28 bm. w stronnemu rozwojowi Ru
godzinach porannych. Po munii.
Ton Gheorghe Maurer został
głosowaniu nad poprawką na wlas-ną prośbę Trwołniony
do
konstytucji,
wice ze stanowiska przewodniczą
SRR Na
Na toczącym się przed przewodniczący Rady Pań cego Rady Ministrów
to wybrano Masądem, londyńskim proce stwa, Emil Bodnaras, w stanowisko
neę Manęsou.
sie lana Balia oskarżonego imieniu KC RPK i Krajo
Parlament
przyjął
prośbę
o próbę ponvania księż wej Rady Frontu Jedności Stefana Voiteca o /^rolnienie
ze
stanowiska
przewodniczą
niczki Anny ujawniono, że Socjalistycznej przedstawił cego Wielkiego T^rnmndzenia
w przeszłości cierpiał on wniosek w sprawie wybra Narodowego 1 funkcję tę po
na chorobę psychiczną. Bali nia N. Ceausescu prezyden wierzył Mironowi Constanti
odpowiada także za usiło tern Rumunii. Wniosek zo nes cu.
«o*:5*' widk5eeo Teromadzewanie zabójstwa jednego z stał przyjęty jednomyślnie.
nła Narodowego zatwierdziła
członków ochrony księż
takie inne zmfanv w składzie
Pierwszemu prezydento Rady Ministrów SRR.
niczki Anny.
(PAP)
wi Rumunii wręczono na
(PAP)

Akademio w Gdyni
Staraniem Miejskiego Ko
mitetu Frontu Jedności Na
rodu i Miejskiei Rady Narodowei w Gdyni w Tea
trze Muzycznym odbyła się
wczorai uroczysta akade
mia w 29 rocznice wyzwo
lenia miasta, inaugurująca
zarazem obchody 30 lecia
PRL w Gdyni. Akademie
otworzv?
przewodniczący
MK FJN Mirosław Ziemba,
witając przybyłych na spot
kanie gości, wśród nich do
wódcę Marynarki Wojen-

Pi czydent

Sadat
z wizytą
w Jugosławii
Prezydent Egiptu, An
war Sadat przybył wczoraj
z roboczą, przyjacielską wi
zytą do Jugosławii na za
proszenie prezydenta Josipa Broz Tito. Tego same
go dnia na wyspie Brioni
rozpoczęły się rozmowy
przywódców obu krajów.
Rozmowy będą kontynuo
wane dziś i zakończą się
krótkim roboczym spotka
niem w sobotę przed po
wrotem prezydenta Sadata do Kairu.
A. Sadatowi towarzyszą
m. in. minister spraw za
granicznych Ismail Fahmi
i szef sztabu generalnego
egipskich sił zbrojnych,
gen. Mohammed Gamazi.
(PAP)

N icolae Ceausescu

prezydentem Rumunii

Proces
lana Balia

Wystawa prac kilkunastu współ
czesnych polskich plastyków w
Sveaqalleriet w centrum Sztokhol
mu, wielka frekwencja publiczności
szwedzkiej w czasie „Typodnia filmu
polskiego" w stolicy Szwecji, kon
certy w sztokholmskiej filharmonii
dyrygowane przez Witolda Lutoslaw
skiego i Pendereckiego — „Tydzień
filmu szwedzkieao" w Warszawie oto garść przykładów realizacji pro
gramu wymiany kulturalno-naukowej między Polska a Szwecjq z ostatnich kilku miesięcy. Co najważ
niejsze, współpraca na tym polu
rozszerza sie systematycznie.
Postanowienia dotyczące rozwija
nia szeregu dziedzin i kierunków
życia kulturalnego i naukowego mię
dzy Polskq a Szwecig, zawarte w
podpisanym iesienia 1972 r. progra
mie wvmiany na lato 1972-74, obej
mula bardzo szeroki wachlarz dzie
dzin i realizowane sa z dużo inwen
cja i aktywnością przez obie zain
teresowane strony.
Znaczne ożywienie współpracy poi
sko-szwedzkiei obserwujemy w osfatnim okresie w takich dziedzi
nach iak nauka, szkolnictwo, wy
miano pra-ownikow różnych dyscy
plin naukowych, wymiana stypendy
stów. w dziedzinie publikacji i tłu
maczeń. wymianv oisarrv, architek
tów Da*e sie zauważyć poważne
«włększenie informacji o naszych

krajach w środkach masowego prze
kazu obu państw.
Odnotować należy tu przede
wszystkim takie wydarzenia jak
podpisanie umowy miedzy PAN a
szwedzka
Królewska
Akademię
Nauk,, dajęeg stronie polskiej moż
liwości współpracy w tych dziedzi
nach, które nas szczególnie inłere-

dyjnych, jak również umowo między
Ministerstwem Zdrowia i Opieki Spo
łecznej, a Ministerstwem Zdrowia i
Spraw Socjalnych Szwecji w spra
wie 6-miesięcznej wymiany studen
tów, szkolenia personelu lekarskie
go itp.
Z imprez

kulturalnych

o dużym

Polsko-szwedzka
współpraca kulturalna
sujg. Z kolei umowa zawarta mię
dzy Ministerstwem Szkolnictwa Wyż
szego, Nauki i Techniki, a szwedzkę
Królewska
Akademię Inżynierskę
stwarza możliwości dla wzajemnie
korzystnej 10-miesięcznej wymiany
studyjnej naukowców i ekspertów w
zakresie nauk technicznych i zapoczętkowala w zorganizowany sposób
współpracę naukowo-techniczna obu
stron.
Na uwagę zasługuje także umo
wa zawarta między Uniwersytetem
Warszawskim i uniwersytetem sztok
holmskim w sprawie pobytów stu-

kalibrze, które na przestrzeni ostat
niego roku podbiły serca i umysły
Szwedów, wymienić należy zorgani
zowane z wielkim rozmachem ob
chody Roku Kopernikowskiego, w
których uczestniczył zarówno król
Szwecji, jak i najwyższe autorytety
świata naukowego i kulturalnego
tego kraju. Polskie imprezy kultural
ne zorganizowane w czasie Dni
Polskich w stolicy południowej
Szwecji - Malmö dały naszym pół
nocnym sęsiadom próbkę polskiej
bogatej twórczości kulturalnej, po
zwoliły wielu Szwedom lepiej po

spektywy rozwoju stosun
ków radziecko • amerykań
skieb jako pomyślne. Oś
wiadczył on, że strona amerykańska ma nadzieję,
iż spotkanie na najwyż
szym szczeblu odbędzie się
w wyznaczonym czasie i
wniesie znaczny wkład w
dzieło utrwalania pokoju.
• • •
Sekretarz stanu USA,
Henry Kissinger przybył
we czwartek do Londynu
z jednodniową wizytą, w
drodze powrotnej de Sta
nów Zjednoczonych, po za
kończeniu wizyty w Mo
skwie.
Po zakończeniu rozmów
z premierem Haroldem Wil
sonem i ministrem spraw
zagranicznych,
Jamesem
Callaghanem
amerykań
ski sekretarz stanu. Henry
Kissinger odleciał do Wa
szyngtonu.
(PAP)

członek Biura Politycznego
KC PZPR premier — Piotr
Jaroszewicz.
Premier przypomniał na
wstępie, że w lipcu odbę
dą się w Warszawie cen
tralne uroczystości 30-lecia
Polski Ludowej. W ten
sposób zamknięty zostanie
znamienny i ważny roz
dział w życiu politycznym
i społecznym kraju, zapo
czątkowany
Manifestem
PKWN.
Premier podkreślił, że
nie zmarnowaliśmy tego
30-lecia. Z satysfakcja mo
żemy powiedzieć, że bvł to
i nadal jest okres ogrom
nego i twórczego wysiłku
klasy robotniczej, inteli
eencji. chłopów i wszyst
kich ludzi rzetelnych w
działaniu.
którzy
treść
polskiego
współczesnego
patriotyzmu upatruia prze
de wszystkim w dobrej ro
bocie. Zwłaszcza ostatnie
lata po VI Zjeździe za
pisały się jako okres
doniosłych przemian w
życiu i działalności par
tii. w systemie funkcjono
wania wszystkich ogniw
władzy państwowej i ad
ministracji
gospodarczej
stwarzając nowe politycz
ne ! społeczne przesłanki
dalszego szybkiego rozwo
ju kraju. Przyniosły one
również nowe spojrzenie
na sprawy rozwoju stolicy
na jej naibliższe ootrzebv
i role. iaka spełnia w go
spodarce.
O przygotowaniu, pow
stałego z inicjatywy I se
kretarza KC partii — Ed
warda Gierka, tego donio
słego programu przesadzi
ły takie główne czyno:ki jak'
kluczowa rola Warsza
wy. iako stolicy Polski w
ks-tałtowaniu państwowo# Dokończenie na str. 2

Wczoraj w auli Komen
dy Wojewódzkiej MO w’
Gdańsku, w ramach obcho
dów 30-lecia PRL, od
była sie uroczystość wrę
czenia medalu pamiątko
wego wybitego z okazji 200
rocznicy Komisji Edukacji
Narodowej.
Na uroczystość tę przy
byli: II sekretarz KW
PZPR Tadeusz Fiszbach,
wojewoda gdański Henryk
Sllwowski, wiceprezydent
Gdańska Józef Lacmański,
kurator Michał Anislmowicz, komendant wojewódz
ki MO, płk Roman Kol
czyński. delegacja młodzie
ży ze szkoły nr 79. wznie
sionej ze składek funkcjo
nariuszy MO, 30 zaproszo
nych nauczycieli oraz licz
ni funkcjonariusze MO.
Uroczystość zagaił sekre
tarz KZ PZPR przy KW
MO Jerzy Kupliński, po
czym referat okolicznościo
wy wygłosił I zastępca ko
mendanta wojewódzkiego
MO płk. Władysław Jaworskl.
Referat poświęcony był
sprawom wychowania i
kształcenia młodzieży, szcze
gólnie zaś młodzieży po-

chodzącej z tzw. trudnych
środowisk.
Po referacie kurator Michał Anisimowicz wręczył
medal pamiątkowy Komi
sji Edukacji Narodow’ej,
przyznany przez ministra
oświaty i wychowania za
szczególne osiągnięcia fun
kcjonariuszy MO woje
wództwa
gdańskiego w
dziedzinie
szerzenia oświaty i wychowania nieletnich oraz za podnosze-

nie na wyższy poziom wie
dzy funkcjonariuszy MO.
Następnie komendant woje
wódzki MO płk. R. Kol
czyński wręczył listy z podziękowaniami za ofiarną
pracę w krzewieniu oświa
ty wśród funkcjonariuszy
MO i SB 30 nauczycielom.
Na zdjęciu' kurator M.
Anisimowicz wręcza medal pamiątkowy płk. R.
Kolczyńskiemu
Fot. W. Nieżywiński

f.!l Wcpwódzki Zjazd Delegatów
Kółek Rolniczych
obradował w Gdańksu
ZSRR żąda od ChRL
zwrotu helikoptera i załogi

Związek Radziecki pono
wnie zażądał od ChRL, bez
zwłocznego zwrotu helikop
tera i trzyosobowej załogi,
która w trudnych .warun
kach
meteorologicznych
straciła orientację i doko
nała 14 marca przymuso
wego lądowania na tery
torium ChRL. W czwartek
ambasadorowi ChRL w
Moskwie Liu Sin-cianowi

wręczono notę, w której
Ministerstwo Spraw’ Zagra
nicznych ZSRR przypomi
na, że poinformowało 15
bm ambasadę ChRL o okolicznościach przymusowe
go lądowania radzieckiego
helikoptera na terytorium
chińskim i prosiło władze
chińskie o w’ydanie pole
cenia zwrotu załogi i ma
szyny.
(PAP)

Wczoraj odbył sie w
Gdańsku VIII Wojewódzki
Zjazd Delegatów Kółek
Rolniczych. który dokonał
oceny działalności tej społeczno-gospodarczei organi
zacji oraz wrytyczył zadania na naibliższe lata.
Na zjazd przybyli przedstawiciele władz politycznych i administracyjnych,
nr., in. sekretarz KW PZPR
— Jan Maziarz, nrezes WK
ZSL — Bogusław Droszcz
wiceprezes
Centralnego
Związku Kółek Rolniczych
— Edward Podgórny, wo-

Dziewiąci« gdańszczan
w półfinałach mistrzostw Polski
Wczoraj na ringu Oliv» zakończyły się ćwierćfinałowe
walki bokserskich mistrzostw
Polski. Z ośmiu reprezentantów Gdańska, którzy walczyli
wczoraj czterech zakwalifikowało się do półfinałów, a poz ostały ch czterech zostało wy*
eliminowanych.
Tak więc Gdańsk wprowadził do półfinału dziewięciu
swych pięściarzy. Tyle samo
walczyć będzie w półfinałach
reprezentantów Warszawy, siedmiu z Katowic i pięciu z Wro
cławia. Pozostałe województwa
wprowadziły do półfinałów od
jednego do trzech pięściarzy.
Już w pierwszej walce wczo
rajszego
wieczoru
wystąpił

znać nasię współczesną rzeczywi
stość.
Prezentacja
naszego dorobku
kulturalnego w Szwecji spotyko się
w tym kraju z coraz żywszym zain
teresowaniem w tutejszym społe
czeństwie, stwarzajqc coraz korzyst
niejszy klimat dla rozwoju wszech
stronnych wzajemnych stosunków.
W rozmowach prywatnych niektórzy
publicyści szwedzcy zaczynają na
wet mówić o „pokojowym odwecie
Polaków za najazd szwedzki”, nadajęc temu pojęciu pozytywnę
treść.
Z wielkich imprez kulturalnych
naszego kraju, jakie zorganizowane
zostanę w br. w ramach obchodów
30-lecia PRL no terenie Szwecji,
wymienić należy bogatę prezentację
polskiej sztuki współczesnej przy
współudziale muzeum łódzkiego w
nowo otwieranym domu kultury w
centrum Sztokholmu. Polskie ekspo
naty wystawione będę na po
wierzchni około 2 tys. metrów kwa
dratowych. Zarówno ta wystawa, jak
i inne polskie imprezy kulturalne,
bedęce częścią programu obcho
dów 30-lecia PRL na terenie Szwe
cji, przyczynię się do datszeęo, lep
szego poznania kultury materialnej
sasiada „za Bałtykiem” i stworzenio
coraz lepszej atmosfery wzajemnej
współpracy.
(Interpress)

w hali
Olivii,
gdański,
a
właściwie gdyński pięściarz —
młody Henryk Zenker. Miał
on za przeciwnika w ćwierćfinale Leszka Borkowskiego z
Łodzi. Nasz pięściarz nie miał
wiele do powiedzenia, zainka
sował sporo ciosów i w drugiej rundzie został odesłany
przez sędziego do narożnika,
yv następnych parach
wagi
mllszej G6rny (Warszawa) po
konał zamorę (Opole), Czerwiński( (Szczecin)
zwyciężył
Kuśnierza (Katowice), a Stec
(Wrocławł wygrał
w II
r.
prze2» przewagę ze Strzelcem
(Lublin).

dem (Rzeszów), który wygrał
wprawdzie jednogłośnie z La
skowskim (Białystok), ale nie
przyszło mu to łatwo.
Kolejnych
dwu
gdańskich
pięściarzy oglądaliśmy w wadzelekkopólśredniej.
Bobrow
skinie walczył może
zbyt ^ efektownie, ale zadał przeciw-

Dokończenie na str. 2

je wo da gdański — Henryk legacia gospodyń wiejskich,
Śliwowski i przewodniczą- która złożyła meldunki z
cy Zarządu Woiewódzkie- poszczególnych powiatów o
go Związku Socjalistycznej Dodietych zobowiązaniach
Młodzieży Wiejskiej — An- dla uczczenia jubileuszu
drzej Brodziński Przybyła Polski Ludowei.
również delegacja robotniReferat programowy, oków ze Stoczni im Lenina. brązujący dorobek gdań
Przed rozpoczęciem o- skich kółek rolniczych wybrad, na sale wkroczyła de- 0) Dokończenie na str. 2

Kongres USA rozpoczął dochodzenie
w sprawie katastrofy samolotu DC-10
Jedna z podkomisji se
nackich rozpoczęła prze
słuchania mające ustalić
okoliczności
katastrofy
wielkiego samolotu pasażerskiego. który rozbił sie
niedawno pod Paryżem. W
tej największej z dotych
czasowych katastrof lot
niczych zginęło 345 osób.
Samolot „Generacji Jum
bo” był maszyną typu
„DC-10”, zbudowaną przez
amerykańska firme McDonall — Douglas.
W przeddzień rozpoczęcia
przesłuchań przedstawiciel
firmy wystąpił na konfe-

W wadze piórkowej mieliś
my dwu uaszych reprezentan
tów we wczorajszych ćwierć
finałach. Wypych pokonał
III r. przez przewagę
Drąga
(Koszalin), ale walczył chao
tycznie.
Będzie on miał za
przeciwnika w półfinale Ko
koszkę (Rzeszów),
który
po
ładnej
walce
wypunktował
Jagielskiego
(Kraków).
Nic
powiodło się natomiast Litwi
nowi, który przegra? głosami
1:4
z
Januszewskim
(Byd
goszcz). Litwin gubi? sie w
obronie. Bydgoszczanin spot
ka się w półfinale z Gotfry-

Wizyia

Casaruliego
na Kubie
Na Kubę przybył spe
cjalny wysłannik papieża
Pawła VI arcybiskup Agostino Casaroli Przeprowa
dzi on rozmowy z przed
stawicielami Kościoła ku
bańskiego oraz władzami
tego kraju.
A. Casaroli jest gościem
konferencji episkopatu ku
bańskiego. Według źródeł
poinformoioanych, Casaroli
ma się spotkać z kubań
skim ministrem spraw za
granicznych, Raulem Roa.
(PAP)

Papież
nadal
niedysponowany
We środę papież Paweł
VI był nadal niedyspono
wany i odwołano wszystkie
regularne audiencje w tym
dniu. Jednakże 76-letni pa
pież pojawił się w oknie
swego apartamentu, by po
zdrowić pielgrzymów i tu
rystów zgromadzonych na
placu przed baizyliką Sw.
Piotra. Komunikat oficjal
ny nie podaje szczegółów;
z informacji wynika, że
papież ma nawrót grypy,
na którą zapadł w począt
kach miesiąca.
(PAP)

rencji prasowej oświadcza
jąc, że „nie może pojąć, w
jaki sposób maszyna prze
kazana tureckim liniom lot
niczym nie była wyposażona w dodatkowe urządzę
nia zabezpieczające drzwi
luku bagażowego”. Uważa
się powszechnie, że wada
konstrukcji tych drzwi by
ła przyczyną katastrofy.
Wade te dostrzeżono już
w roku 1972 i McDonall —
Douglas twierdzi, że od te
go czasu wszystkie wypro
dukowane poprzednio i no
wo budowane maszyny
wyposażane były w dodat
kowe zabezpieczenia drzwi
luku.
Krajowy zarząd bezpie
czeństwa w komunikacji
wydał w czwartek oficjal
ne orzeczenie, że samolot
turecki nie miał wspom
nianego zabezpieczenia
(PAP)

Pracownicy wydziału przetwórstwa gdyńskiego „Dalmoru” dla uczczenia jubileuszu 30-lecia PRL zobowiązali
się w czynie społecznym wyprodukować 500 ton wysokobialkowej paszy rybnej dla gospodarki hodowlanej. War
tość czynu wynosi 2 min zł. Ponadto wyprodukują oni
dodatkowo 48 ton marynat, 21 ton filetów i 25 ton far
szu rybnego.
Na zdjęciu: pracownice przetwórstwa przy obróbce fi
leta ze szkarłacicy na nowej linii przetwórczej.
IW. L.
Fot. Z. Błażewicz

Jak nas poinformował dy
żurny synoptyk, dziś na Wy
brzeżu
będzie
bezchmurnie.
Temperatura od — 1 do + J2
stopni. Wiatry słabe, poiudnio
wo-wschod nie.
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Zespoły radnych
w zakładach pracy
Wczoraj
odbyło
się
wspólne posiedzenie Prezy
dium Wojewódzkiej Rady
Narodowej, Wojewódzkie
go Komitetu Frontu Jed
ności Narodu i Prezydium
Wojewódzkiej Rady Zwiąż
ków Zawodowych.
Podczas obrad rozpatrzo
no materiały dotyczące umocnienia znaczenia i pod
niesienia autorytetu rad
nych. Uznano za koniecz
ne podjęcie szeregu skute
cznych działań w celu
zwiększenia roli radnych
we
własnych środowi
skach i pogłębienia więzi
ze
społeczeństwem.
W
związku z tym ustalono
szczegółowe zadania dla
ogniw
FJN, organizacji
związkowych i rad narodo
wych w zakresie udziela
nia radnym wszechstron
nej pomocy w wypełnianiu
ich mandatowych obowiąz
ków.
Członkowie
Prezydium
W«N, WK FJN 1 Prezy

dium WRZZ zaakceptowa
li projekt utworzenia za
kładowych zespołów rad
nych 1 rozpatrzyli wzorco
wy regulamin tych zespo
łów. Powołanie zespołów
radnych w przedsiębior
stwach ma na celu zapew
nienie systematycznej wię
zi z załogami większych za
kładów pracy, pogłębienie
demokracji socjalistycznej
i stworzenie warunków dla
efektywnego oddziaływa
nia klasy robotniczej na
pracę rad narodowych.
W województwie gdań
skim będzie działało 36 za
kładowych zespołów rad
nych skupiających 305 rad
nych i członków komisji
rad narodowych wszyst
kich stopni.
W obradach, które to
czyły się pod kierowni
ctwem wiceprzewodniczą
cego WRN Kazimierza Oko
niewskiego, uczestniczył se
kretarz KW PZPR Feliks
M»

Plenarne.
4

9 Dokończenie ze star. 1
ki, wspominając pierwsze
Iate po wyzwoleniu.
Zaraz P° okolicznościo
wym przemówieniu rozpoazęła się uroczysta dekora
cja ludzi zasłużonych dla
Gdańska. 47 osób otrzyma
li honorowe odznaki „Za
Zasługi dla Gdańska”. Je
dnocześnie Stanisław Jan
kowski — długoletni prze
wodniczący b. Komisji Mor
śkiej MRN (obecnie działa
w Komisji Rozwoju Gospo
darczego i Gospodarki Miej
skiej), pracownik Biura
Rozwoju Stoczni w Stoczni
Gdańskiej im. Lenina — otrzymał złotą
odznakę
„Zasłużony Pracownik Mo
rsa”.
Następnie plenum MK
FJN omówiło i zatwierdziłoło plan obchodów 30

'

Spotkanie stołecznego aktywu
• Dokończenie
ści życia politycznego !
społecznego. Warszawa ma
bogate tradycje i stanowi
ła zawsze główny ośrodek
postępowej myśli politycz
nej oraz walk proletariatu
o wyzwolenie społeczne i
narodowe;
wkład i rola Warszawy
w rozwój wartości kultu
ralnych narodu i postępo*
wej myśli naukowo-technl
cznej;
rosnąca pozycja stolicy
w życiu
gospodarczym;
Warszawa stała się waż
nym, drugim w kraju oś
rodkiem
przemysłowym,
odgrywającym doniosłą ro
lę w procesie unowocześ
niania całej gospodarki.
Przechodząc do omówie
nia założeń programu roz
woju Warszawy', premier
podkreślił, że dynamicznie
rozwija się przemysł war
szawski w tempie wyż
szym od przeciętnej krajo
wej. Oznacza to realną
możliwość wykonania pla
nu 5-letniego w całym war

MK FJN

zostało stworzone rękoma
polskiej klasy robotniczej.
Święto jubileuszu naszej oj
czyzny,
trzydziestolecie
Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej, będzie więc dla
nas Okazją do spojrzenia
na efekt tych lat, chwilą
zadumy, refleksji nad wici
kością dokonań, dumy i siu
sinego zadowolenia”.
W czasie roku, który
dzieli na od 30 roczni
cy wyzwolenia Gdańska,
przewiduje się powszechny
udział mieszkańców Gdań
ska w czynie 30-lecia,
w usprawnianiu procesów
inwestycyjnych, poprawie
jakości produkcji i zwięk
szaniu produkcji na potrze
by rynku wewnętrznego.
W okresie minionych lat
wartość prae społecznych
podejmowanych 1 realizo
wanych przez gdańszczan
I gdańskie zakłady pracy
szacuje się na 621 min zł.
Największe z kontynuowa
nych obecnie przedsię
wzięć, to zagospodarowa
nie wzgórz morenowych i
Dokończenie
»tar. 1
Młodzieżowego
»ano prezesowi WZKK — budowa
Centrum
Kultury.
Warto
Aleksandrowi
Skrobaczowj
głosił prezes Wojewódzkie
także
podkreślić
szeroki
uzłote
Odznaczenie
im.
Jan
go Związku Kółek Rolni
dział młodzieży w ogólno
czych w Gdańsku — Alek ka Krasickiego.
Zjazd podjął uchwałę krajowej akcji pn. „Zazie
sander Skrobaez.
programową,
której leni się cały kraj”.
W ostatnich dwóch la zwraca się do wwszystkich
W
planie
obchodów
tach powstało w naszym członków kółek rolniczych 30-lecia PRL w Gdań
województwie dalszych 18 o godne uczczenie jubileu sku przewidziano również
kółek rolniczych oraz 22
PRL zwiększoną pro bogaty wachlarz różnego
koła gospodyń wiejskich. szu
dukcją
mięsa i Chleba. rodzaju imprez oświato
W
szeregi
organizacji
wych i naukowych, kultu
wstąpiło ponad 4 ty«, no Zjazd zaleca również Ra ralnych i artystycznych, za
wych członków, z których dzie Wojewódzkiego Zwią wodów sportowych i wido
Kółek Rolniczych oraz
większość to młodzi rolni zku
wszystkim ogniwom tere wisk rozrywkowych.
cy — członkowie Związku
Jar
Socjalistycznej Młodzieży nowym podjęcie skutecz
nego
działania
dla
upow
Wiejskiej. Niewspółmiernie
wzrosła wartość majątku szechnienia systemu tzw.
trwałego, zwiększyła się upraw zblokowanych.
Na zakończenie dokona
również liczba traktorów i
maszyn rolniczych. Kółka no wyboru nowych władz
Prezesem
rolnicze gospodarują obec wojewódzkich.
Związku
nie na przeszło 4,7 tys. Wojewódzkiego
hektarów użytków rolnych, Kółek Rolniczych został po
nastąpił także wzrost po nownie Aleksander Skro
(now)
głowia bydła i trzody chle bać*.
Istnieją realna przesłan
wnej.
ki na to, że przedwczoraj
W czasie ożywionej dys
sze gdańskie spotkanie *ek
kusji akcentowano komiecz
cji conradowskiej należeć
rość szerszego wprowadza
będzie do momentów prze
nia różnego rodzaju zespo
łomowych w całokształcie
łów wspólnego gospodaro
polskiej conradystyki. Do
wania. stanowiących nie
równych zna
podaje komunikat stro wydarzeń
zbędny warunek opłacal nyJaksyryjskiej,
starci a między czeniem pewnemu spotka
ności stosowania nowoczes wojskami syryjskimi a i*- niu przed kilku laty w
na środkowym t pól
nych maszyn i urządzeń. raelskimi
nocnym odcinku frontu, kt6 sopockim mieszkaniu kpt.
Dyskutanci z powiatów ka re
rozpoczęły sic we czwar ż. W'. Józefa Miłobędzkieszubskich postulowali jak tek rano, trwają nadal. Stro go, gdzie razena z gospo
izraelska poniosła straty w
najszybsze rozwiązanie pro na
red. Stanisław
(PAP) darzem,
Memu braku wody pitnej, ludziach I sprzęcie.
Ludwig i inż. Urban Krzy
gdyż trudno w obecnych
żanowski, rozważając po
warunkach zwiększać ho
ziom polskich przekładów
dowlę zwierząt.
dzieł Josepha Conrada w
zakresie terminologii mor
Spośród ciekawszych turo
skiej, rzucili myśl nadania
pozycji zasługuje na uwa
organizacyjnych form dzia
gę wniosek rolniczkii z po
łaniu
mającemu doprowa
wiatu malborskiego. Cho
W Timirie zakończydzić do wydania poprawio
dzi o to, ażeby uczniowie ly Algier.
się
czterodniowe
obrady
przekładów'.
Idea
szkół rolniczych odbywali sesji ministerialnej ligi Arab nych
przekształciła «ię w czyn.
w której wzięli
także
praktyki zawodowe rów skiej,
udział przedstawiciele Orga
Wkrótce przy Towarzyst
nież u przodujących rolni nizacji Wyzwolenia Palestyny. wie Przyjaciół Muzeum
ków indywidualnych. Mó
Morskiego powstała bo
Do Belgradu przy
wiono także o sprawach byłBelgrad.
28 hm. minister
handlu
wiem sekcja conradowska,
utrudniających
rolnikom zagranicznego PRL, Tadeusz grupująca grono wielbicie
pracę. Brak jest ciągle czę Olechowski, który będzie prze li twórczości słynnego pi
delegacji
polskiej
ści zamiennych do ciągni wodniczyć
na posiedzeniu mieszanego poi
ków i maszyn rolniczych, sko-jugosłowiańskiego komite sarza.
Piątkowe wieczory con
sa również kłopoty z naby tu d/s współpracy gospodar
radowskie, dyskusje, pre
ciem nawozów sztucznych. czej.
lekcje omawianie rozwoju
W czasie dyskusji głos
Rzym. W mieście Siena (pro
Toskania) odbyła
się
i aktualnego stanu badań
zabrał także przewodniczą wincja
demonstracja
ponad Z tys.
naukowych nad Conradem,
cy Zarządu Wojewódzkie chłopów,
którzy domagali »ię
go ZSMW — Andrzej Bro zmiany polityki rolnej rządu, analiza jego dzieł, a na
dziński, który Doinformo rozwoju rolnictwa, zwłaszcza wet niektórych, nie publi
kowanych jeszcze materia
wał zebranych, iż decyzją zaś hodowli.
łów — oto plon pierwsze
Paryż. — Francja 1 Jugo
Komitetu
Wykonawczego
sławia podpisały we czwartek
go okresu pracy tej sekcji.
Rady Głównej Federacji porozumienie
w «prawie gwa
Socjalistycznych Związków rancji francuskich inwestycji Przyciągnęła ona znanych
w skali światowej conraMłodzieży Polskiej orzyz- w Jugosławii.
dologów, takich jak dr
Zdzisław Najder. Przede
wszystkim jednak osiągnę
ła główny cel, postawiony
sobie na wstępie i rozsze
rzony o propozycje dr. Naj
dera: nowe wydanie wszyst
Płoną lasy — zielone płuca naszych miast 1 osie
kich dzieł Teodora Józefa
dli. W tym miesiącu zanotowano
pożarów i —
Konrada Korzeniowskiego.
mimo energicznej interwencji atraży pożarnych —
27-tomowy komplet dzieł z
spłonęło ok. 26 hektarów lasu.
poprawionymi, zweryfiko
Wczoraj w południe otrzymaliśmy meldunek o
wanymi przekładami pod
pożarze lasów w Gdyni-Witominie I na Oksywiu.
redakcją dr. Z. Najdera,
Płonął również las w Lubiewie, pow. gdański.
zaczął wychodzić w 1972 r.
Ze względu na suszę zaleca się jak najwięksi«
i w bieżącym roku — w
ostrożność. Dotyczy to szczególnie rolników wypa
50 rocznicę śmierci pisarza
lających trawę oraz maszynistów parowozów. Po
— ma być zakończony.
żar wywołać bowiem bardzo łatwo, a aa nowe drze
I przy realizacji tego
wa trzeba czekać kilkadziesiąt lat.
(now)
rocznicy PRL. Szeroko za
krojony program obcho
dów, które trwać będą do
30 marca przyszłego roku,
przypomina gdańszczanom,
że w wielkiej, ogólnonaro
dowej sztafecie wysiłku i
trudu mieszkańcy Gdańska
i Wybrzeża gdańskiego ma
ją swój wielki udział. Kla
sa robotnicza Gdańska, lu
dzie morza, polscy stocznio
wcy, marynarze, rybacy —
stworzyli tutaj nad mo
rzem nowy element mają
tku narodowego, nową ga
łąź narodowej gospodarki.
Wielkie osiągnięcia pol
skich stoczni, portowców,
ludzi nauki morskiej, suk
cesy ludzi morza — rodzi
ły się właśnie tutaj.
„Nikt nam tych sukce
sów nie dal w prezencie —
czytamy w programie —
wszystko tu nad morzem
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szawskim przemyśle o 5—
6 miesięcy wcześniej.
Przystąpiono do realiza
cji doniosłych decyzji o
budowie obiektów waż
nych zarówno z punktu
widzenia potrzeb mieszkań
ców miasta i jego podmiej
skich regionów, jak i całe
go kraju. Trwa odbudowa
Zamku Warszawskiego, bu
dowa zgrupowania naukowego, Biblioteki Narodo
Centrum
Zdrowia
wej,
Dziecka, Trasy Łazienkow
skiej,
Wisłostrady, oraz
dworca centralnego. Te osiągnięcia są podstawą dal
szego, ambitnego i kom
pleksowego rozwoju mia
sta w nadchodzącym 5-leciu.
Na pierwsze miejsce —
mówił P. Jaroszewicz —
wysuwa się w nim dalsze
umocnienie funkcji stolicy
jako ważnego, szybko roz
wijającego się ośrodka prze
myślowego, którego pro
dukcja będzie wzrastać w
latach 1976—80 o ok. 12,5
proc rocznie i w 1980 r.
osiągnie poziom ok. 250
tnld zl. Podstawowym czyn
nikiem przyrostu produk
cji będzie wzrost wydaj
ności pracy.
Drugi zespół przedsię
wzięć — podkreślił mówca
— związany jest z umac
nianiem funkcji stolicy,
jako ważnego ośrodka nau
ki i kultury, o stale wzra
stającym znaczeniu krajo
wym i międzynarodowym.
Trzeci kompleks działań I
zamierzeń zawartych w pro
gramie dotyczy dalszej poprą
wy warunków tycia ludności.
Program zakłada m. in. dal
szą rozbudowę sieci handlo
wej, zakładów
gastronomicz
nych i usługowych we wszy
stkich dzielnicach Warszawy.
Warszawa była. jest i bedzie ccntralnym punktem na
hiapie Seraju. O tym musimy
pamiętać kreśląc perspektywy
rozwojowe stolicy — stwier
dził premier.

Akceptując program roz
woju Warszawy na lata
1976—-80. kierowaliśmy się
przekonaniem, że wskaza
nia zawarte w tym doku
mencie staną się jeszcze
jednym czynnikiem dopin
gującym do pracy lepszej
i skuteczniejszej, że nakre
ślona wizja przeobrażeń
stolicy pozwoli każdemu
warszawianinowi
znaleźć
satysfakcję osobistego udziału w jej urzeczywist
nieniu.
Taka będzie Warszawa,
jaki będzie kraj. A kraj
taki, jaka praca jego obywatełi. Partia i władza
ludowa stworzyła Warsza
wie niepowtarzalną szansę
rozkwitu. W naszych rę
kach — jej urzeczywistnie
nie.
W dyskusji wypowiedzie
li się przedstawiciele wie
lu środowisk zawodowych
i społecznych. Podkreślali
oni. że wizja przyszłego roz
woju stolicy jest wynikiem
dążenia partii i państwa
do umocnienia roli War
szawy, jako potężnego o-

środka przemysłowego, kul
turalnego ł naukowego. Ta
kie ambicje miała Warsza
wa zawsze i dokumento
wała je wysoką aktywno
ścią produkcyjną i społe
czną.
Z wielką satysfakcją
przyjęli warszawianie pla
ny rozwojowe innych miast
kraju, a więc: Łodzi, Wroc
ławia, Szczecina i Gdań
ska. Warszawski
prze
mysł, nauka i kultura wi
dzą dla siebie poważne za
danie w urzeczywistnieniu
tych planów. Celem nad
rzędnym jest bowiem do
stosowanie programu roz
wojowego Warszawy do
współczesnych i przysz
łych potrzeb całego kraju.
Warszawski aktyw par
tyjny traktuje zadania za
warte w uchwale Biura
Politycznego KC PZPR ja
ko wysoce zobowiązujące,
pobudzające inicjatywę, po
zwalające lepiej dostrzec
związek między jakością
codziennej pracy, a celem,
który jest przed nami.
(PAP)

®sKrtcie

Uwaga, pożary lasów!

Działający przy Urzędzie
Wojewódzkim Zespół Ko
ordynacyjny d/s Informa
tyki, któremu przewodniczy
wicewojewoda gdański Adam Langer, prowadzi owocną działalność nad ko
ordynacją rozwoju automa
tyki w regionie.
Podczas wczorajszej na
rady z udziałem przewod
niczącego Komisji Planowa
nia Stanisława Szydłowskie
go, członkowie zespołu omówiii problem wykorzy
stania systemów informa
tycznych w gospodarce ma
teriałowej w ogóle, a w
przemyśle okrętowym, że
gludze, Politechnice Gdań
skiej i „Unimorze” — w
szczególności.
Trzeba przyznać, że za
stosowanie elektronicznej
techniki obliczeniowej, jak
wykazuje dotychczasowe, co
prawda jeszcze dość skrom
ne doświadczenie, rokuje
spore nadzieje na uporząd
kowanie i usprawnienie tej.

tak istotnej dla gospodarki
narodowej dziedziny Wiele
zakładów, a nawet całych
branż jak w przypadku
przemysłu
okrętowego,
wdrożyło, wdraża lub opracowuje dla siebie syste
my informatyczne, przede
wszystkim do ewidencji obrotu materiałowego, roz
liczenia i zamówień ma
teriałów, stworzenia bran
żowych kartotek dostaw
ców itp.
Ustalono również, iż na naj
bliższym posiedzeniu
zespołu
omówi się całokształt proble
mów związanych z wdrożeniem
infounrtyki do gospodarki ma
teriałowej przedsiębiorstw bu
dowlanych.
Ponadto na wczorajszej natadzie zaakceptowano projekt
utworzenia wojewódzkiego re
«estru systemów i programów
informatycznych oraz ustalono
skłarł osobowy 3 podzespołów,
które zajmą się poszczególny
mi dziedzinami zagadnień ko
ordynacyjnych dotyczących m.
in. rozwoju informatyki, przy
gotowania
kadr, nawiązania
wspolpiacy między ośrodkami.
E.M.

w Chorągwi Gdańskiej ZHP
Społeczna działalność i
użyteczna praca stanowią
nieodłączne elementy pro
gramu działania gdańskiej
organizacji harcerskiej. Ide
owa motywacja, uwrażliwia
nie na potrzeby społeczne,
gotowość do działania, świa
domość współodpowiedzial
ności za losy, za życie kra
ju, regionu — to zespół
cech, które instruktorzy
gdańskiego
harcerstwa
kształtują w młodzieży i
dzieciach w toku pracy wy
chowawczo-organizacyjnej.
Realizując szeroko zakro
jony program Harcerskiej
Służby Ziemi Gdańskiej —
zuchy, harcerze i instruk
torzy ZHP wzorową nauką
i pracą uczczą jubileusz 30lecia Polski Ludowej. Ob
chody tego jubileuszu prze
biegać będą pod hasłem:
„Harcerstwo ziemi gdań
skiej — socjalistycznej oj
czyźnie na jej 30 urodzi
ny”.
Jednym z podjętych za
dań będzie „Harcerski po
kłon Bohaterom 30-lecia".
Będzie to nie tylko mło
dzieńczy hołd składany
tym, którzy w przeszłości
tworzyli naszą rzeczywi
stość na polu walki, ale
również tym, którzy
w
trudzie pracy tworzą ją
dziś, jak również twórcom
naszego wspólnego jutra.
Harcerze wyruszą więc
do miejsc i obiektów zwią
zanych z historią Polski Lu

Towarzystwo Conradowskie?

Starcła
wojskowe

w gospodarce materiałowej

Dzień Bohatera

Czy powstanie w Gdańsku
dużego
przedsięwzięcia
twórczy
wkład
wnieśli
gdańscy eonradyści. Głów
nym konsultantem maryni
stycznym całości wydania
był kpt. ź. w. Józef Miłobędzki. Pomagali mu człon
kowie sekcji conradowskiej
Towarzystwa
Przyjaciół
Muzeum
Morskiego
w
Gdańsku, przede wszyst
kim redaktor Stanisław
Ludwig 1 kapitan żeglugi
wielkiej Wojciech Żaczek
— podaje PIW w swej no
cie w I tomie dzieł.
I oto w ubiegłą środę, w
siedzibie
Wydawnictwa
Morskiego, z udziałem jego
dyrektora Edwarda Mazur kiewicza. na spotkaniu
gdańskich conradystów z
dr. Z. Najderem wypłynął
projekt, który, jak należy
sądzić, nie pozostanie bez
acha. Dotyczy on utworze
nia Towarzystwa Conra
dowskiego w Polsce. Z
propozycją powołania ta
kiej organizacji wystąpił
literat marynista Leszek
Prorok, składając ją listów
nie na ręce przewodniczą
cego sekcji conradystów
kpt. J. Miłobędzkiego. I
widzę w tej sekcji bazę
towarzystwa.
— Uważam, śa tutaj wy
rosły jego autentyczne ko
rzenie, tu powstała inicja
tywa i istniej« to, co naj
ważniejsze: dorobek — eświadczył dr Najder. Pozo
stali obecni dali też wyraz
swojemu przekonaniu o
bezsprzecznej
słuszności
tej idei, nb. nurtującej
przed laty niektóre nasze
kręgi literaeko-naukowe i
mającej takich zwolenni
ków jak np. Maria Dąbrów
ska czy Jan Parandowski.
Mówiono o potrzebie stwo
rzenia ośrodka, który bar
dziej wszechstronnie niż xr
kierunkowana raczej na
stronę marynistyczną za
gadnień sekcja conradow
ska, rozwijałaby działal
ność conradowską w Pol
sce, wytyczają« jej cel*
naukowe.

Systemy informatyczne

Aktualnie w świeci® ukazuje się rocznie ok. 50
rozpraw doktorskich z conradologii. W Anglii ukon
stytuowało się towarzystwo
conradowskie
zajmujące
się obecnie
organizacją
wielkiego zjazdu conradystów, wyznaczonego na li
piec br. w Canterbury. W
USA, wokół kwartalnika
„Conradiana”, wprawdzie
bez ram organizacyjnych,
działają też grupki conradologów, przygotowując na
sierpień br. zjazd w La
Jolla pod Sam Diego.
Debatuj»« nad powstaniem
polskiego centrum
conrady»tyki.
uczestnicy
środowego
spo-tkania. wśród których znaj
dowali sie «ei kpt. J. Miło*
bedrki. red. S. Ludwig, dr.
M. Borowikowa, stawiali so
bie m. in. pytanie, gdzie po
winno sie ono znaleźć. W
Gdańsku, gdzie już istnieje
jedyny tego rodzaju w kraju
Poważny zalążek
omawianej
onganizacjl, czy w Warszawie,
mającej t* przewagę, iż jest
tam grono naukowców, mo
gących nadać kierunek tema
tyczny podjętym pracom i za
pewnić im odpowiedni noziom.
Ale, podkreślali to zwolennicy
pierwszej koncepcji, z prakty
ki już wiadomo, że ludzi ta
kich
można angażować
do
działania też na Wybrzeżu.
Zwracano również uwagę, że
należałoby bardziej zaintere
sować ta sprawa pasza mło
dziutka uczelnie — Uniwersy
tet Gdański, mająca zresztą
utworzyć Instytut Anglistyki.
Jednocześnie, przy przychyl
nym stanowisku dvr. E. Ma
zurkiewicza.
wyłoniła
się
myśl wydawania przez Wy
dawnictwo Morskie stałe! se
rii studiów o Conradzie i le
go twórczości, w formie pub
likacji książkowych, prac zbio
rowych. rozpraw
naukowych
itp. Wspomniano też o pew
nego rodzaju patronacie /właz
ku Zawodowego Marynarzy 1
Portowców, który
ufundował
doroczna nagrodę im. Conrada
I o potrzebie iesro rozszerze
nia.

Do wysuniętej koncepcji
grono conradystów gdań
skich niewątpliwie powró
ci. Należy tylko życzyć, by
zaowocowała ona podobnie
jak idea, która zadecydo
wała o powstaniu sekcji.
Stanisława CZERSKA

dowej, podejmą czyny spo
łeczne na rzecz swych śro
dowisk, a będzie to dalsza
kontynuacja rozpoczętego
już we wrześniu ub. roku
czynu na 30-lecie PRL.
Dziś harcerstwo gdań
skie inauguruje obchody
Dnia Bohatera. Jak wie
my Chorągiew Gdańska no
si imię Bohaterów Ziemi
Gdańskiej. Z okazji tej
inauguracji komendant Cho
rągwi ZHP wydał
roz
kaz specjalny. Poniżej dru
kujemy jego pełny tekst:

— w dniu 30. III. H r. za
ciągnąć warty honorowe
w
Miejscach Pamięci Narodowej,
— przesłać meldunek z reali
zacji zadań do Komendy Cho
rągwi.
Dc realizacji zadań progra
mu obchodów Dnia Bohatera
zaprosić Koleżanki i Kolegów
— członków ZMS, ZSMW, ca
łą młodzież szkolną.
Dni 29—31 marca ogłaszam
dniami mundurowymi w Cho
rągwi im. Bohaterów
Ziemi
Gdańskiej.
Czuwaj!

W

Dniach Bremy 4

Dziś i jutro
transportu morskiego
Podczas trwających obecnie w Polsce Dni go
spodarczych wolnego hanzeatyckiego miasta Bremy
odbyło się w Warszawie
sympozjum poświęcone uprzemyslowieniu transpor
tu morskiego. Dyr. H. Go
etz, członek zarządu Bre
mer Lagerhaus Gesell-Schaft,
największego
przedsiębiorstwa
przeła
dunkowego w portach pół
nocno-zachodniej
Europy
przedstawił polskim eksper
tom kierunki rozwojowe
techniki transportowej w
portach Brema i Bremer
haven.
Zarówno doświadczenia
tego wielkiego zespołu por
towego jak i przygotowy
wane w oparciu o nie prog
nozy dalszych zmian w
wielkoprzemysłowym prze
ładunku towarów mogą oka
zać się niezwykle interesują
ce również i dla naszych por
tów, stale rozbudowywa
nych i modernizowanych.
W Bremie i Bremerha
ven przygotowanie portu
do obsługi nowoczesnych
statków - kontenerowców
rozpoczęto np. od posta
wienia wszystkich dostęp
nych wolnych płaszczyzn
do dyspozycji transportu
kontenerów, które prze
mieszczano początkowo tyl
ko w poziomie. Dopiero w
miarę wprowadzania do
transportu morskiego du
żych statków kontenero
wych drugiej i trzeciej ge
neracji zaczęto instalować
specjalne urządzenia prze
ładunkowe, jak dźwigi kon
tonerowe, dźwigi portalo
we i mosty portalowe. Po
zwalają one
składować
kontenery nawet w dzie

więciu warstwach. Daje to
ogromne oszczędności na
powierzchni składowej, ale stwarza równocześnie
nowe problemy, których
nie można rozwiązać bez
udziału informatyki.
Przy wzrastającej wyso
kości warstw kontenerów
niemożliwa jest bowiem
improwizacja w ich składo
waniu na placach porto
wych. Każdy musi mieć jesz
cze przed przybyciem do por
tti wyznaczone miejsce, aby w określonej kolejności
trafić do ładowni statku.
Dla terminowego odpra
wienia kontenerowca trze
ciej generacji, zabierającego
ca 3 000 kontenerów, po
trzebne jest korzystanie w
tym celu z elektronicznej
techniki obliczeniowej. Tyl
ko przy pomocy kompute
rów można opracować al
ternatywne programy prze
wozowe i dokonać prawi'
dłowego
rozmieszczenia
kontenerów na statku, któ
ry zawija do różnych por
tów.
Problemy te, a także
przedstawione zasady współ
pracy zespołu portów
Bremie z transportem ko
lejowym i drogowym spot
kały się z dużym zainte
resowaniem polskich spe
cjalistów z linii żeglugo
wych, Navimoru, Zjedno
czenia Portów Morskich,
zarządów portów w Szcze
cinie, Gdańsku i GdyniWyrażone zostały opinie na
temat wzajemnych korzy
ści. jakie przynieść może
współpraca w zakresie roz
wiązywania,
problemów
nowoczesnego
transportu
morskiego.
(Interpress)

no

DRUHNY i DRUHOWIE!
Ziemia Gdańska uroczyście
obchodzi rocznicę swego wy
zwolenia.
My,
członkowie
Gdańskiej Chorągwi ZHP, no
szącej imię Bohaterów tej zie
mi, w rocznicę nadania tak
zaszczytnego i zobowiązujące
go imienia, oddajemy hołd bo
jownikom o wolność i niepo
dległość. Składając im
nasz
harcerski
pokłon,
winniśmy
pamiętać również o tych, któT- v po zmaganiach wojennych
tworzyli zręby nowej, socjali
stycznej ojczyzny, którzy dzi
9 Dokończenie ze str. 1
siaj twórczą pracą rąk i umy
słów przyczyniają się do po
nikowi spoi o ciężkich ciosów.
mnażania Jej 30-letniego do
Boliosiewicz (Kraków) rewan
robku — budowy Drugiej Pol
żował się sporo gdańszczanino
ski.
wi, ale chyba nie tyle, aby
Złóżcie im hołd. Czynem na
zyskać
przewagę.
Sędziowie
miarę Waszych młodzieńczych przyznali jednak zwycięstwo
zapałów i możliwości udoku
głosami 3:2 pięściarzowi kra
mentujcie swoje przywiązanie
kowskiemu, który zmierzy się
do rodzinnej ziemi gdańskiej.
w półfinale z Jakubowskim
Zuchy, Harcerze i Instrukto" I (Poznań), który wygrał w III
rzy Chorągwi Gdańskiej ZHP ’ ! rundzie na skutek zawinionej
W
ramach
obchodów Dnia kontuzji
Lewandowskiego
Bohatera zobowiązuję
Was
(Lublin).
wszystkich do wykonania na
Przepiękną walkę stoczył w
stępujących zadań:
tej sämej wadze Jan Szcze
— uroczyście proklamować ob
pański, który dał pokaz do
chody Dnia Bohatera na ape
skonałego technicznie
boksu,
lach szkolnych z udziałem ca
wygrywając wysoko z młod
łe.i młodzieży,
szym od siebie o 13 lat mło
— odnaleźć w najbliższym
dzieżowym mistrzem
Europy
środowisku ludzi, którzy Wa
szym zdaniem zasługują
na Pierwienieckim ze Szczecina.
miano „Bohatera 30-lecia PRL” Przeciwnikiem Szczepańskiego
i odbyć z nimi spotkania, za
w półfinale będzie gdańszcza
łożyć „Karty Bohaterów”,
nin Jan Kwacz, który wygrał
— z- rganizować wyprawę do
wczoraj głosami 4:1 z Domimiejsc (obiektów) związanych nikowskim (Bydgoszcz). Prze
z 30-letnią historią Polski Lu
ciwnik Kwacza
w
ostatnim
dowej,
starciu tak osłabi, ż* formal
— podjąć i wykonać pracę
nie uciekał po ringu.
społeczną na rzecz swego śro
W wadze łekkośredniej mie
dowiska,
liśmy kolejnych dwu gdań
skich pięściarzy. Nie powiodło
się Józefowi
Balcerowiczowi,
który w wyniku kontuzji luku
brwiowego przegrał
już
w
w pierwszej rundzie z Bacą
(Katowice). Przeciwnikiem Ba
cy w półfinale będzie Montewski (W-wa), który wygrał 4:1
z Radziewiczem (Lublin).

Dziewięciu gdańszczan

Bandera

na „Ryżyskoje Wzmorie‘

Wczoraj w Stoczni Gdań
skiej im. Lenina odbyło
się uroczyste podniesienie
bandery armatora radziec
kiego na kolejnym statku
przekazanym do eksploata
cji — m/s
„Ryżyskoje
Wzmorie”. Jest nim prze
mysłowa baza rybacka o
nośności 10 tys. ton, a jed
nocześnie 459 jednostka
zbudowana przez stocz
niowców gdańskich dla ar
matora radzieckiego. Łącz
ny tonaż statków przeka
zanych przez nich do eks
ploatacji wynosi 3 332 670
DWT, z czego — pod ban
derą ZSRR pływają jedno
stki o łącznej nośności
2 435 150 ton.
(sta)

•I«

„Ryzykanci
-nowy cykl filmowy

od dziś w TYP
Ludzie
wykonujący
brudne i nietypowe za
wody, wymagające du
żej odwagi, zręczności
i zamiłowania są boha
terami nowego cyklu fil
mowego produkcji ame
rykańskiej pt. „Ryzy
kanci”, którego emisję
rozpoczyna TVP dziś
w programie 1. Każdy
z siedmiu odcinków se
rialu ma charakter do
kumentalnego reportażu
okazującego np. wyczy
ny kaskaderów, tresurę
dzikich zwierząt, akro
bacje wodne itd. Posz
czególne fragmenty by
ły realizowane w róż
nych stronach świata —
w Afryce i Japonii, w
Ameryce, na wyspach
Pacyfiku.
(PAP)

O wiele lepiej powiodło się
Zbigniewowi
Zakrzewskiemu.
który walczył wprawdzie dość
chaotycznie, ale wygrał wy
raźnie z Zaborowskim (Byd
goszcz). Przeciwnikiem Zakrze
wskiego w półfinałach będzie
Rudkowski (W-wa), który wy
grał przez przewagę w pierw-

Z

Pasiewiczem
szej rundzie
(Łódź).
W wadze półciężkiej repre-

T. Fiszbach

przyjął działaczy
polskiego boksu
Wczoraj II sekretarz KW
PZPR w Gdańsku TADE
USZ
FISZBACH
przyjął
kierownictwo
Polskiego
Związku
Bokserskiego
i
przedstawicieli
komitetu
organizacyjnego mistrzostw.
W czasie spotkania pre
zes PZB Jan Niewiński po
informował T. Fiszbacha o
najbliższych planach zwiaz
ku oraz o perspektywach
rozwoju tej dyscypliny. Po
dzielił sie też swymi wra
żeniami na temat organi
zacji turnieju w hall Olivii, która według oceny
działaczy PZB. trenerów’ 1
zawodników w
pełni od
powiada randze mistrzostw
Polski, przy czvm
szcze
gólne słowa uznania wyra
żono pod adresem oliwskie
go obiektu. T. Fiszbach in
teresował sie planami utworzenła na naszym tere
nie
ośrodka
centralnego
szkolenia
pięściarskiego,
jak też możliwości organi
zowania w hall Olivii po
ważnych imprez
bokser
skich.
Na zakończenie
spotka
nia prezes PZB wręczył T.
Fiszbachowi medal 30-lecia
boksu polskiego.
(st)

bocznej ławki Olivii

Uczestnicy XLV bokserskich
mistrzostw Polski mają w pią
tek dzień odpoczynku. Wyko
rzystają go nie tylko na od
powiednie przygotowanie się
do sobotnich walk półfinało
wych, ale odwiedzą
większe
zakłady pracy Trójmiasta, któ
re objęły patronatom repre
zentacje poszczególnych woje
wództw. Delegacje reprezen.
tacji wojewódzkich złożą też
w południe wiązanki kwiatówpod pomnikiem na Westerplat
te.

już w ostatnich kilku miesią
cach i mecze ligowe odbywają
ce się w Gdańsku (zwłaszcza
przy poprzednim zagmatwa
nym systemie punktacji) przy
.tiinimainej frekwencji widzów.
Okazuje się, że gdańska wi
downia spragniona jest dobre
go boksu i — mając dobre wy
czucie — wie, kiedy warto
przyjść na imprezę
Natural
nie, wyjątkowo dobre warunki
oglądania walk
pięściarskich
w hali Olivii mają też pewne
znaczenie.

Mistrzostwa obserwuje liczna
grupa dziennikarzy % całego
kraju, którzy bezpośrednio po
walkach przekazują do swych
redakcji sprawozdania. Po raz
pierwszy w gronie dziennikar
skich speców od boksu znała
zla się przedstawicielka
pici
słabszej. Jest nią Elżbieta Kos
sowska, która od roku pracuje
w dziale sportowym „Wieczo
ru Wrocławia’», interesując się
szczególnie właśnie
boksem.
Poprzednio pracowała (po ukończeniu
studiów
prawni
czych na Uniwersytecie Wroc
ławskim) przez dwa lata w
zakładowej gazecie „Głos Jel
cza” Pani Ela jest też pier
wszą chyba w Polsce kobietą,
która w 1969 r. uzyskała uprą
wnienia rzeczywistego sędzie
go piłkarskiego i prowadziła
kilkadziesiąt spotkań pifk.tr
skich.

W
miarę rozkręcania się
gdańskiego turnieju, również
i obsługa hali zaczyna powoli
dopasowywać się do sprawnie
działających trybów tej wiel
kiej imprezy. Początkowo po
rządkowi
ograniczali
swą
..działalność” do... oglądania
wralk. We środę jednak zaob
serwowaliśmy, iż zaczęli się
też interesować tym, co się
dzieje na widowni a więc m.
in. i pilnowaniem, czy wszy
scy zajmują miejsca zgodnie z
posiadanymi biletami lub kar
tami.
(st)

Są w gdańskim turnieju wal
ki zacięte, nawet porywające,
czasem jednak z ringu wieje
nudą. Jedna ze środowych
walk ćwierćfinałowych tak wi
dać uśpiła sędziów obsługują
cych „czas”. Iż przedłużyli
rundę o Co najmniej pół mi
nuty.
.
*
*
Wśród działaczy trwają na
dal dyskusje nad sporą frek
wencją widzów na walkach ellminacyjnych i ćwierćfinało
wych. Przecież
widzieliśmy

Mistrz
świata
wszechwag
George Foreman i jego nie
dawny przeciwnik w walce o
tytuł — Ken Norton nie mo
gą na razie opuścić Wenezue
li. Policja zatrzymała na lot
nisku „Maiquetia” w Caracas
G. Foremans. Oświadczono mu,
ie dopóki
wraz z Nortonem
nie zapłacą po 18 proc. premii
otrzymanych za mecz (700 tys.
dolarów oraz 200 tys. dolarów),
nie mogą udać się do USA.
Bokserom
grozi
wytoczenie
sprawy sądowej przez urząd
podatkowy.

Foreman i Norton
w tarapatach...

zentant Gdańska,
elblążańłó
Wiesław Adamski walczył *
Młyńczakiem (Rzeszów) zdeey*
dowanie pasywnie i dopiero J*
trzecim starciu zdecydował
na atak. O wygranej Ada»“'
skiego 4:1 zadecydowało chy°*
upomnienie,
jakie
otrzym**
Młyńczak. Adamski spotka
w półfinale z Gortatem (W-waJj
który pokonał Bogdańskiego
(Katowice), w drugiej pa1”*®
półfinałowej tej wagi spotka'
ją się Weigelt (Poznań) z Kucharczykiem (W-wa).
Po rozegraniu w turniej0
dotychczas
129 walk można
stwierdzić, iż poziom tegoroc*'
nych mistrzostw Polski jeS*
lepszy trochę niż przed
r°'
kiem, a ponadto dają się zań'
ważyć próby młodzieży atak<j'
wania pozycji zasłużonych o**'
strzów.
W piątek mamy dzień odp0'
czynku, w sobotę zaś od god**
17.00 walki półfinałowe.
(St)

Trener R, Kulesza

„Sprawdzian z Olimpią
był nam potrzebny...“
Piłkarze gdańskiej
LECHI*;
przygotowujący się do *rCL
trudnego i niezwykle istotń®
go meczu z liderem —
“f.j
nastką Motoru Lublin, gosC*
wczoraj w Elblągu. Biało-*1
loni rozegrali spotkanie koń
trolne z OLIMPIĄ, które **
kończyło się remisem 1:1, Pr.zZ
czym do przerwy prowad*1
Lechia 1:0. Prowadzenie
był w 30 min. JAHN, po efej*
townym zagraniu z T° „u
RZEM. Gospodarze wyrów«**
na 15 min. przed końcowy1.
gwizdkiem. Piłkarze OlitńP
skrzętnie wykorzystali
rozumienie w szeregach
PJy
prawnie grającej do tej
defensywy Lechii i nie
żadnych szans WIERZBIE.
Wczoraj wieczorem
wialiśmy z trenerem R^SZA^
DEM KULESZĄ. Według je|u
oceny sprawdzian w
był Lechii bardzo potrzebń?
Jakie dał on korzyści — PjL*
konamv
iw* w
a naibli^
konamy sip
się już
najbli*
niedzielę. Wczorajszy
nik gdańszczan okazał się
sumie’ wymagającym spam»»
partnerem. Lechiści grall,A9fl
pełnych obrotach przez cal® ■
min.
Biało-zieloni
narC , u)
dużo strzelali i tylko
dobrej
postawie
bramkaf* ’
Olimpia nie zainkasowała tr«
cej bramek.
We
meczu trr
»» v wczorajszym ulw«»*
„aner Kulesza sprawdził szesJrcstu piłkarzy. A oto skład Lj,
chii, w jakim wystąpiła w
blągu: Słabik (Wierzba), ,
siał (wyleczył kontuzję 1_<fzegrał dobre spotkanie),
„ic,
ski
(Makowski),
Kaczmar« ^
Zemojteł (Rogacki), Jahn.
lega. Gładysz, Głownia
^
no), Korynt (Bartosiak),
karz. Nie grał Puszkarz. r..
remu lekarz zabroni!
p6w w ciągu najbliższych
Zarząd Lechii, chcąc ni* **
puścić do powtórzenia sie
tuacji z
meczu ze st .3niowcem, kiedy to przed fcjLp
mi tworzyły sie „korki”. ”^1
razem
wychodzi
naprzi
pragnącym
oglądać
mecz" de1'
- * w .
«.a,
bowy biało-zielonych z Ar*
W związku z tym już od 01 3
dzieli przez cały tydzień,
stadionie
Lechii —■ w &
8—22 — można będzie
k
bilety. Również we a»* wart
(4 kwietnia prowadzona bC'
dzie sprzedaż biletów od e
15 do godz. 18 na dworcu ę®
nym w Gdańsku i przed
kiem we Wrzeszczu. Tym
zem nie powinno być kłopot
z uzyskaniem biletów na
interesujące spotkanie.
(JET>
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Milionowe korzyści
z racjonalizacji
Na dobre wyniki osiąga
l* przez branie okrętowa
''Pływ ma również dzia1lnożć racjonalizatorów i
‘■Tnalazców. W ubiegłym
°ku zgłosili oni 4736 nro^któw racjonalizatorskich
1 «zego w produkcji zasto
l°Wano 2404. Wynalazcy
- ©kretowcy uzyskali 88
!atentów. tj. prawie o
-óną trzecia wiecei niż w
Przednim roku.
Rezultatem tego jest o^zędność, która w wymito .zastosowania wniosków
:acjonalizatorskich, przynio
jk przemysłowi okrętowetoi w zeszłym roku 136
^to zł (o 40 min zł więcej
^ w 1972 r.). Wartościo1,0 najlepsze rezultaty u*?skała Stocznia Gdańska
Lenina — 39.1 min zł
^tomiast spośród zakła,-’v kooperacyjnych „Hywoster" - 11 min zł.
Rod względem
liczby
Roszonych pomysłów a'tonalizatorskich I miejsce
stoczniowcy z „Kor®ny”, natomiast wśród
^-edsiebiorstw
koopera^inych — pracownicy z
Timoru”.

Riękn« te rezultaty są
Janikiem coraz lepszej
j8cy klubów techniki i
tocjomaliaacji,
zrzeszają.^ch ponad 4 tys. członJpr; Udział w tych osiąg/J^ciach ma też komórka
^nalazczości Zjednoczę
,‘8 Przemysłu Okretower1' z inicjatywy której oro
■ Wżi sie szkolenie dla za
adresowanych.
..^żywienie w ruchu raJonalizatorskim
wniosły
.“Wnież tzw. giełdy wvna
Szóści.
(sta)

błogosławiony

kryzys
. R^asa austriacka podała,
l* Po raz pierwszy od wieubiegły miesiąc był
8#
tyle szczęśliwy, że ani
jj'to* obytoatel kraju nie
(jtocił życia w wypadku
f °bowym, a to nie zda*mo sie od wielu lat.
sPeciaiifci doszli do wniol0U’ że zjawisko to zostasPotoodowane ograniczęko<n- do 10(1 km/godz. szyb
tfu u P°tozrfóii? mechanicz
’‘en!1 w ztciazku z kryzy
^ paliwowym.

Szanowni
Podejrzani...
^ USA rozszalało się fal
czeków. Dyrekcje
wprowadziły obol
stosowania dodat"toffo, pom podpisem sy
imania czeków odcisKletn
Palca, jak w krymi"«Iiittyce, Przy
i
o-«.. . ,cW bankowej
t-Ji^tlacji klienta obowiaDtU.zwiększona dawka uirności.

Bisior - dzianina doskonała?
B

Wm
Sztokholm

fragment śródmieścia.

Na modach
uMoczriach
fporrach

s wiara

OCZYNAJĄC od 2
marca prezentowaliś
my w tej rubryce ak
tualną sytuację przemy
słów stoczniowych w Danii,
Finlandii i Szwecji, dziś po
ra na ostatni element tej
okrętowej panoramy Skan
dynawii — na Norwegię.
Przemysł okrętowy tego
kraju zajmuje obecnie siód
mą pozycję na światowej li
ście zamówień na ntfwe
statki. Nie jest on
oczy
wiście tak potężny jak sto
cznie sąsiedniej Szwecji,
ale zważywszy na cały po
tencjał ekonomiczny Nor
wegii, przynajmniej dwu
krotnie mniejszy od szwe
dzkiego, siódmą lokatę na
liście światowej uznać na
leży za wysoką.

P

Norweski potencjał sto
czniowy jest dość zróżnico
wany. Wprawdzie składa
się nań prawie 250 stoczni,
jednakże tylko 40 można
zaliczyć do większych, za
trudniają bowiem od 100
do 3000 pracowników. Naj
większe zakłady przemysłu
okrętowego należą do kon
cernu Aker Group. Spe
cjalizują się one m. in. w
budowie wielkich tankow
ców (do 420 tys. DWT) oraz platform wiertniczych.
Natomiast stocznie Moss
Rosenberg A/S
dzierżą
światowy prymat w projek
towaniu i budowie skom
plikowanych statków dc
przewozu ciekłych gazów
naftowego
pochodzenia
(LPG) oraz skroplonych
gazów naturalnych (LNG).
Stocznie norweskie, za
pewne niezwykle interesujące z punktu widzenia po
dejmowanej tam budowy
statków wysoko wyspecja-

budowie Rafinerii „Gdańsk"

isze wykorzystanie maszyn

nakazem chwili
Rl ONIEWAŻ za nieca■ to 14 miesięcy ma być
3;a Przekazany do eksplo
Wp Pierwszy blok pali'.»rtj y Rafinerii „Gdańsk"
W?0, prac budowlano
iw1,18ż°wych, wykonywas;?l. Przez ekipy 26 przeć
Jfjoratw, stałe wzrasta
ton„ pułe coraz większa
^j,.centracja robót. Swiac?
l?0^e ° ty™ następutakt: o ile na poszMji1 nycb działkach budo
w ub. roku praekipy jednego, lub
wykonawców, to te
ri>ą, krzątają się na nich
^""creśnie zespoły z 6. a
j,8 przedsiębiorstw.
iiJtoznaczone na rok bicnakłady są 2-krotnie
.e
w roku ubie
gi ” i wynoszą 1 930 min
«DjP^nacza to. że jednoprzerób powinien
przeciętną wartość
ko tom zł. Opóźnienie ty 1todną godzinę niesie
niedobór rzędu 270
V.?*• Liczy się więc każf^Mła.

u prac przewidzia
ną^ harmonogramem, róSto trzeba nadrabiać
Irij.^toaeony przez poprze
Wykonawców. któ>ij‘l opieszałość uniemożli
otwarcie
tormir
kolejnym
robót

przedsiębiorstwom. Nadro
bić zaś stracony czas mo
żna jedynie poprzez dalsze
nasilenie tempa robót, lep
sze wykorzystanie ludzi i
posiadanego sprzętu.
Kierownictwo budowy, za
legając o nowy sprzęt,
roszczy się o maksymalne
wykorzystanie posiadanych
maszyn. Przy ogólnym nie
doborze sprzętu techniczne
go uważa to dosłownie za
nakaz chwili. Postuluje
przy tym wykorzystanie,
poza godzinami normalnej
pracy, maszyn wszystkich
przedsiębiorstw zatrudnio
nych na budowie. Dotyczy
to zarówno „Hydrobudowy-4”, budującej rurociąg
port — rafineria i ujęcie
wody, jak
i gdańskiej
„przemysłówki”,
zajętej
przy parku zbiorników i
na działkach magazynowowarsztatowych, „Energoblo
ku" oraz „Energomontażu”,
prowadzących prace kotło
we i rurowe przy elektro
ciepłowni,
gdańskiego i
płockiego
„Mostostalu”,
montujących
zbiorniki,
PRIPBR — zajętego przy
bloku paliwowym i zbro
jeniu dróg. Tkwią tu jesz
cze spore rezerwy, po które
warto sięgnąć z pożytkiem
dla budowy.
E. M.

CAF — Langda

Norweskie

specjalności
lizowanych, nie nadążają
jednak za ogromnymi po
trzebami własnej
floty
(czwarty tonaż na świecie
— ok. 40 min DWT), nie
mówiąc o eksporcie. Dla
tego armatorzy norwescy,
których jest około 420 (!)
gros nowego tonażu kupują
za granicą. Warto odntfto-

wni
łączności,
działającej
przy Domu Harcerza w Gdań
sku.
Dużą pomoc udzielają
klubowi i pracowni łączności
Zakłady Elektroniczne „UNIiVIOK” w Gdańsku, przekazu
jąc nieodpłatnie aparaturę po
miarową oraz inne, zbędne w
zakładzie urządzenia i mate
riały.
Wiodąca stacja krótkofałarska Klubu „Fregata”
o zna
ku SP2 ZHB
bierze czynny
udział w zawodach krajowych
i zagranicznych, organizowa
nych przez Federację Krótko
falowców: Łączność na falach

Tymczasem w Norwegii
zwodowano już i przekaza
no do eksploatacji pierwsze
dwa duże gazowce typu
LNG. „Norman Lady” o po
jemności 87 600 m3 jest ak
tualnie największym stat
kiem tego typu na świecie.
W swoich pięciu zbiorni
kach sferycznych (patrz

nie opłacalna Jak poprzednia,
to platformy i statki wiertni,
cze. Jak wiadomo, w końcu
1969 roku odkryto na Morzu
Północnym bogate złoża ropy
których eksploatacja wymaga
kosztownych urządzeń. Z nor
weskiego pola naftowego Eko
flsk wydobyto w ub. r. 2 min.
ton ropy, co stanowi 25 proc.
pokrycia rocznych potrzeb te
go kraju. Ale w niedalekiej

hShhhbh

«■•i?
■

„NORMAN LADY” — największy obecnie na świecie gazowiec typu LNG. Zbudowany
ostał w stoczni należącej do koncernu Moss Rosenberg A/S i przekazany do eksploatacji
,;rzed trzema miesiącami.
Fot. — Archiwum

wać, ii pod względem wie!
kości zamówień na nrfwe
statki bandera norweska
zajmuje aktualni« drugie
miejsce w świecie.
Przejdźmy Jednak do norwes
kich specjalności, którymi •—
Jak już wspomnieliśmy — sa
statki do
przewozu
gazów
skroplonych
oraz
platformy
i statki wiertnicze Cena każ
dego z takich statków (piat
form) przewyższa bowiem kil
kakrotnie cenę zwykłych stat
ków (tankowców, masowców)
o podobnym tonażu.
Aktualne l spodziewane za
potrzebowanie na
przewozy
gazów ciekłych skłoniło wiele
stoczni światowych do zakupu
od
firmy
Moss Rosenberg
Verft A/S licencji na ich bu
dowę. O tyra jak zaawanso
wana jest norweska technolo
gia budowy gazowców świadczy
fakt, iż zakupiły jg Już trzy
stocznie japońskie (m. in. Mi
tsubishi). stocznia HDW w
Hamburgu, stocznie hiszpań
skie, włoskie, belgijskie.

zdjęcie) może przewozić
gaz naturalny w temperatu
rze — 163 st. C. Drugim ga
zowcem typu LNG jest
„Venator”, jednostka o po
jemności 29 tys. ms. W por
tfelu zamówień
stoczni
Moss Rosenberg A/S znaj
duje się obecnie 13 statków
do przewozu gazów ciek
łych o łącznej pojemności
ok. 700 tys. m3.
Drugą specjalność norweskie
go przemysłu okrętowego, rów
II TUM—■—

Feralna
trzynastka
Drobny błąd w wypełnia
niu kuponu totalizatora
sportowego kosztował pew
nego mieszkańca Rzymu
221 milionów lirów. Przy
wypłacie ponownie spraw
dzono kupony. I — jak się
wszyscy mogli przekonać
tylko na dwóch kuponach
było po, trzynaście prawi
dłowych skreśleń. Na trze
cim, niestety, był błąd, z
którego skorzystali dwaj
pozostali kandydaci do
głównej wygranej. Dodano
im dodatkowe premie.

ISTOR jest najlepszy,
bdstor — dzianina do
skonała. nowa dziani
na — najnowsza moda!
Tak reklamują swoją pro
dukcję Zakłady TekstyłnoKonfekcyjne „Teofilów” w
Łodzi. Przyznam się od ra
zu na wstępie, że do wiel
bicieli bistoru nie należę,
ale moje opinie na temat
tej tkaniny zmieniłam nie
co po wizycie w pawilonie
„Teofilowa” na ostatnich
targach w Poznaniu „Wiosna-74”. W targowej ofer
cie znalazło się aż 200 asortymentów tej dzianiny,
w kilku odcieniach kolory
stycznych każdy. Ponadto
obejrzawszy kolekcję su
kien i ubiorów damskich,
po uprzednim odrzuceniu
mniej
udanych
modeli,
skłonna jestem zgodzić się
z autorami bardziej wy
ważonego hasła reklamowe
go.
BISTOR
TO )UŻ PRAWIE STYL

Hit i i u

przyszłości planuje slg wydo
bycie z „działki norweskiej”
25 min. ton ropy. Co będzie
wymagało znacznego zwiększę
nia
pływających
urządzeń
wiertniczych i statków pomoc
niczych. Według prasy norwes
klej firmy zajmujące słę eks
ploatacją nafty i gazu w re
jonie Ekofisk zamówiły — * |
terminem dostawy do końca ^
1975 r. — 26 platform wiertni
j
czych. Jeden statek wiertniczy
oraz 41 statków pomocniczych. i
Większość tych zamówień na I
platformy rea’izowana będzie j
w
stoczniach
norweskich,
przede wszystkim w zakładach j
Aker Group, które aktualnie ]
60 proc. swego potencjału pro
aukcyjnego
zaangażowały
przy budowle morskiego sprzę
tu wiertniczego. Warto dodać,
*e za jedną z najlepszych na
świecie platform wiertniczych
uznano konstrukcję Aker H-S.
Oprócz stoczni Aker Group ta.
kie platformy budują: stocz
nia Trosvlk Verksted. »tocz
nie japońskie l fińskie.

Kończąc ten przegląd aktualnej sytuacji w norwes
kim przemyśle okrętowym,
warto dodać, iż specjalizu
je się on także w budowie
statków do przewozu płyn
nych produktów chemicz
nych. Norwegia posiada
również rozwinięty prze
mysł różnorodnego wypo
sażenia okrętowego.
NEPTUN

Wielki kombinat, jakim
już dziś są Zakłady Tekstyłno-Konfekcyjne „Teofi
lów” w Łodzi, ciągle się
rozbudowuje. Przypomnij
my, że pierwszy obiekt,
który powstał w Łodzi do
starczył w roku 1972 po
nad 2 miliony metrów bi
storu. W roku następnym,
dzięki rozbudowie zakładu,
produkcja tej tkaniny prze
kroczyła 5 milionów me
trów. W roku 1973 ruszył
także pierwszy zakład kon
fekcyjny w Krotoszynie,
stanowiący
integralną
część kombinatu. Zakład
dostarczył na rynek 400
tys. sztuk gotowych płasz
czy, garsonek, spodniumów
i spodni.

Obiera
blanszuje

sm;
Na rynek
angielski firma
Alfa Laval wprowadziła no
wą serię urządzeń do prze
twarzania
ziemniaków. Linia
składa
się
z
pojedynczych
urządzeń do mycia, obierania,
blanszowania, smażenia i chło
dzenia. Urządzenia te można
połączyć razem — co stwarza
maksymalne oszczędności surowca i znacznie zwiększa wy
dajność pracy. Urządzenia do
—------ -----przerobu ziemniaków umożliwiają produkcję kilku rodzajów przetworów, np. ziemniaczanych wiórów lub kostek,
a nawet całych obranych, ugotowanych 1
zamrożonych
kartofelków,
które w domu
wystarczy
nię”.

„rzucić

na

patel

A wstępie foś w rodzaju anegdoty,
opartej na fakcie. Przytoczył ją je
den z emerytowanych kapitanów że
glugi wielkiej: „Stoję (ubrany w mundur
kapitański) na peronie kolejowym w Kra
kowie. Podchodzi do mnie jakiś facet i py
ta - panie, a z którego peronu odjeżdża
pociąg do Skarżyska?... Wzruszyłem ramio
nami. Facet odwróci! się i mruknął — kole
jarz, a nie wie...”. Anegdota miała stanowić
potwierdzenie tezy, że wewnątrz kraju mun
dur morski nie jest znany.
W niedzielne przedpołudnie, przy kawłę,
zebrali się w gdyńskim Inter-Clubie działa
cze kultury morskiej.
Dyskusję na temat
propagandy morza wewnątrz kraju i dzia
łań ko we flocie, nabrzmiałą starymi kano
nami, odświeżały propozycje nowsze. Glos
zabrali doświadczeni aktywiści ko, nie zo
bojętniali na sprawy,
którym poświęcają
swój wolny czas. Pasja z jaką wypowiadali
się, potwierdza ich zaangażowanie społe
czne.
Przytoczmy kwintesencję Wtku wyp4»Wła
dzi:
I. W głębi kraju (także w stolicy) mun
dur morski jest mało znany, podobnie jak
i tematyka morska. TWP nie wyraża zainte
resowania jej rozpropagowaniem. Należy
porozumiewać się bezpośrednio z KMPiK
i klubami studenckimi w kraju w celu or
ganizowania wystaw, odczytów o tematyce
morskiej i spotkań z ludźmi morza.

N

Minn> że dopiero początek
wiosny — moda szwedzka
myśli już o jesieni, propo
nując paniom długie kolo
rowe suknie z bawełny.
CAF — AP

eteru nawiązała niemal z ca
łym światem. Właśnie w ostat
nich dniach uzyskano 5-tysięczną łączność ze stację 15 GLZ
z Anfony we Włoszech (4999
łączność ze stacją F6 CZZ Ro
biony k/Paryża, 5 001 łączność
ze stacją YU 1WD — Jugo
sławia).
Nawiązanie łączności potwier
dzane jest oczywiście na spe
cjalnych kartach QSL, stano
wiących swego rodzaju orygi
nalną i barwną kronikę klu
bu.

W. STASZawSKT

W styczniu bieżącego ro
ku rozpoczął produkcję
drugi zakład konfekcyjny
w Ozorkowie. W wyni
ku rozmów przeprowadzo
nych na ostatnich targach
w Poznaniu podjęto decy
zję, że zakład tęn — obok
odzieży damskiej — szyć
będzie także spodnie męs
kie. Natomiast całkowicie
wyspecjalizowanym zakła
dem w szyciu ubrań męs
kich będzie kolejny zakład
w Łodzi, który rozpoczyna
produkcje w IV kwartale
br.

wełną. Produkujemy Jui
także wzorzyste tkaniny
stosując tzw. druk transfe
rowy. W najbliższym cza
sie podejmujemy produk
cję bistoru profilowanego
(z połyskiem). Warto też
zaznaczyć, że park maszy
nowy zakładów może prze
rabiać różne gatunki su
rowców, w tym także weł
nę. Już na Drzyszłych tar
gach pokażemy kolekcję
ubiorów z dżerseju wełnia-

Aieksandra Łoś
Produkcję 8 min metrów
tkaniny i ponad 2 min
sztuk gotowej konfekcji
z bistoru to jeszcze nie ostatnie słowo „Teofilowa”.
Dopiero w przyszłym roku
zakończy się całkowicie
rozbudowę kombinatu. Po
wstać ma jeszcze jeden za
kład lub nastąpi rozbudo
wa któregoś z już istnieją
cych. Łącznie kombinat za
trudni 10 tysięcy ludzi, a
roczna produkcja tkanin
wyniesie 16 min metrów.
Wiadomo, że dziś wielu
amatorów bistoru poszuku
je go w sklepach tekstyl
nych i odzieżowych bezsku
tecznie. Słuchając jednak
wyjaśnień na temat wiel
kiej rozbudowy nie mo
głam powstrzymać się od
pytania
CZY GROZI NAM
ZALANIE BISIOREM?
Zwłaszcza, że ten, który
dziś oglądamy w sklepach
jest w zbyt ubogiej kolo
rystyce, najczęściej szafiro
wy i czerwony. Spodnie i
sukienki, co widać było
także na targowym poka
zie mody, sa zbyt sztywne
lub lepią sie do ciała i wy
glądają nieelegancko.
W mojej rozmowie z
przedstawicielami „Teofilo
wa” uczestniczył również
kierownik pracowni bada
nia rynku
Centralnego
Laboratorium
Przemysłu
Wełnianego Witold Lewic
ki. Zapewnia, że możemy
być spokojni o zbyt bisto
ru i „powódź” nam nie
grozi. Wystarczy powie
dzieć, że statystyczny mieśz
kaniee naszego kraju zaku
puje rocznie zaledwie 2,4
m tkanin, podczas gdy w
innych krajach europej
skich zakupuje się ich
przeszło dwukrotnie wię
cej.
— Chodzi jednak o to —
dodaje dyrektor handlowy
łódzkiego kombinatu Sta
nisław Pasikowski — że
zarówno tkaninom Jak i
gotowej konfekcji klienci
stawiaja coraz wyższe wy
magania. Toteż już na ostatnich targach zaofero
waliśmy handlowcom wie
le nowości. W konfekcji
uwzględniono wymogi bie
żącej mody. jeśli zaś idzie
o tkaninę to bistor uszla
chetniony został nrzez łą
czenie go * anilana lub

nego. Trzeb» również po
wiedzieć i to, że z chwilą
uzyskania pełnej zdolności
produkcyjnej,
około 60
proc. naszej produkcji prze
znaczymy na eksport. Wia
domo, że maszyny oraz
technologię wytwarzania, a
także pomoc szkoleniową
otrzymaliśmy od włoskiej
firmy „Silan”. Otrzymaliś
my, oczywiście, za duże
pieniądze. Te dolary trzeba
będzie w ciągu 7 lat spła
cić gotowymi wyrobami.
JEŚLI NIE BISTOR.«
Z reklamowego świstka
wręczanego w targowym
pawilonie można dowie
dzieć się, że bistor zacho
wuje stabilność kształtów
po wielokrotnym praniu,
pierwotną barwę oraz ela
styczność. Nie gniecie się,

szybko schnie. Jeśli nie bi
stor — zapytują kokiete
ryjnie w zakończeniu auto
rzy reklamówki — to co
innego? Otóż wełna pano
wie! Stuprocentowa, czy
sta, żywa wełna, ze świato
wym znakiem „woolmark”.
Metr bistoru kosztuje bo
wiem tyle samo co metr
„setki” i to jest tej naj
nowszej tkaniny zasadnicza
wada.
Obecnie, gdy bistor jest
modny, sprzedaje się go
spod lady i cena nie zaw
sze odstrasza. Nowością nie
będzie jednak wiecznie, a
dostawcy zwiększają się x
roku na rok. Do kupna bę
dą musiały zachęcać nie
tylko ceny, ale i sprzedaw
cy. I tu warto oddać głos
raz jeszcze producentom,
którzy już dziś skarżą się,
że handel zamawia wciąż
te same oklepane kolory
tkanin. Bele poupycha
ne w sklepach na pół
kach nie dają możliwości
obejrzenia prawej strony
tkaniny. Ekspedienci nie
potrafią poinformować o
zaletach towaru, którym
handlują. Do nietypowych
wyjątków należą warszaw
skie domy towarowe „Cen
trum”, które specjalnie
sprowadziły
do
siebie
przedstawiciela
„Teofilo
wa”. abv opowiedział sprze
dawcom o bistorze to
wszystko, co wiedzieć po
winni.

Nowości rynkowe
W sklepach Wojewódz
kiego
Przedsiębiorstwa
Handlowo - Usługowego
„Arged” pojawia się ostat
nio coraz więcej towarów
charakteryzujących
się
wysoką jakością, funkcjo
nalnością , i atrakcyjnym
wyglądem.
Amatorów soków owo
cowych i warzywnych z
pewnością ucieszy ukaza
nie się na rynku nowego
typu sokowirówki VA-370
wraz z mikserem. Produ
centem, tej, nowości,są.Za
kłady Metalowe Fredom-.
-Męsko w Skarżysku-Ka-

soku.
Wchodzący nato
miast w skład kompletu
mikser o pojemności jed
nego litra umożliwia spo
rządzenie cocktaili. Cena
sokowirówki, nie wyższa
od sumy cen dwóch od
dzielnie sprzedawanych uprzednio urządzeń, wynosi
1300 zł.
Naszym zdaniem, warto
także zwrócić uwagę na
nowe okapy wyciągowe
typu 4-WO w cenie 1700
zł. Urządzenie to idealnie
pasuję do małych kuchni,
posiadających jednak otwory wentylacyjne, gdyż

Kometa Bradfielda
Praeń kilku dniami komu
nikaty Biura Telegramów Mię
dzynarodowej Unii
Astrono
micznej podały informację o
kolejnej jasnej komecie, któ
rą w szczególnie
dogodnych
warunkach
można obserwo
wać z północnej półkuli Zie
mi. Kometę odkrył
Warren
Bradfield z Australii Jeszcze
w lutym br., jako dość słabą
mgiełkę kometamą na
tle
gwiazd konstelacji Rzeźbiarza.
Wówczas kometa znajdowała
się na południowej półkuli
nieba i nie mogła być dostrze
żona z Europy. 19 marca br.
kometa przeszła w odległości
78 milionów km od Słońca I
od tej chwili rozpoczął się okres dobrej widoczności ko
mety. 24 marca kometa znaj
dowała się w gwiazdozbiorze
Wieloryba Jako obiekt czwar
tej wielkości gwiazdowej. »

Kurs na ludzi z inicjatywą

Gdańscy harcerze-krótkofalowcy
roku dzlu.a przy
Chorągwi ZHP XnKlub
Łączności
Äär
* Powstał on w celu
®s°wania młodzieży har
kr6tkofalarstwem i łąC|k
bezprzewodową. W
!lkob»Svyej działalności przeliczn® grono młoHOuA ba operatorów, nasłu9 rSv0vv i radiomechaników,
Po dobyciu wiedzy te°"Praktycznej pracują
4nych radiostatjach.
fcąW| budowie urządzeń nabiorczych
młodzie*
* wyposażenia praco
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R. Kłub Działaczy Kultury Morskiej powi
nien nawiązywać do bogatych tradycji że
glarskich naszego wybrzeża. Popularyzować
je wśród młodzieży szkolnej.
Hł. Z wielką pompą obejmowany patro
nat miast nad statkami, po roku nie ma
znaczenia. Patronat musi być utrzymywany
dwustronnie, bez względu na zmianę kie
rownictwa statku.
IV. Wydawnictwo Morskie powinno prowa
dzić staranniejszą selekcję rękopisów. Tra
fiają się bowiem książki (np, „Ostatni rejs
czarnych piratów", „Marynarz"), które robią
złą robotę. Stanowią dla młodzieży zachętą
do ucieczki z domów i szukania przygód.
Wśród kapitanów - emerytów jest wielu lu
dzi dobrze piszących, należałoby w szer
szym zakresie popularyzować ich prozę peł
ną autentyzmu morskiego.
V, Zamiast kilkakrotnie powtarzanych w
czasie rejsów filmów fabularnych, załogi
chętnie oglądałyby fiimy nakręcone przez
siebie za granicą, lub przezrocza, lecz na
statki nie dostarcza się projektorów.
Vi. Zaprzestać dostarczania aparatów fo
tograficznych i kamer, a w zamian za to
przydzielać papier, wywoływacz, utrwalacz itp.
VII. Wyposażyć statki w magnetowidy.
VIII. W miejsce zdezaktualizowanej prasy
codziennej, zaopatrywać statki w specjalnie
wydawany tygodniowy almanach.

więc przy dobrych warunkach
pogodowych dostrzegalny na
wet gołym okiem. W najbliż
szych dniach kometa Bradfiel
da będzie przemierzać obszar
konstelacji Barana,
przecho
dząc 30 marca blisko jasnej
gwiazdy alfa Barana. Po 3
kwietnia
przejdzie
poprzez
gwiazdozbiór
Trójkąta,
Już
jako obiekt piątej
wielkości
gwiazdowej, dobrze widoczny
przez lornetki I światlosiine
lunety. W drugiej
dekadzie
kwietnia, wciąż słabnąc, prze
mierzy obszar nieba między
Perseuszem i Kasjopeą. W tych
dniach 1 następnych kometa
będzie widoczna już całą noc,
ale Już tylko przez silne lor
nety jako mgławica szóstej-siódmej wielkości gwiazdo
wej.

Sokowirówka wraz z mik
ozdobę naszych kuchni.

mlennej. Sokowirówka, w
odróżnieniu od dotychcza
sowych urządzeń tego ro
dzaju, charakteryzuje Się
cichą pracą, co ma szcze
gólne znaczenie w nowych,
akustycznych
mieszka
niach oraz stosunkowo du
żą wydajnością. Przykłado
wo, z jednego kilograma
marchwi otrzymuje sie od
Wojciech 8RDzn5T,owSEi40 do 60 procent czystego

Sprawy te ożywają w kolejnych prowa
dzonych dyskusjach, przy tzw. okazji. Reali
zacja części z nich wymaga dodatkowych
środków, a po części, bardziej energicznej
organizacji. Od ośmiu lat Morski Ośrodek
Metodyczno - Informacyjny w Gdyni poszu
kuje optymalnego kształtu działania ko we
flocie. Powołanie do życia trzy lata temu
Klubu Działaczy Kultury Morskiej, było jed
nym z etapów doskonalenia modelu orga
nizacji czasu wolnego na statkach oraz upowszechnienia
wiedzy o morzu w głębi
kraju. Założono, że klub powinien być tak
rozbudowany, żeby przynajmniej jeden z je
go członków znalazł się na każdym statku.
Obecnie liczba statków, na których działa
cze klubu pełnią
funkcje delegatów ko,
wzrosła z 20 do 35 proc. Na nich właśnie
działalność kulturalno-oświatowa rozwija się
wszechstronnie i wzorowo. Wymieńmy parę
nazwisk ludzi, których talent organizacyjny
i zaangażowanie znane są w PMH i flocie
rybackiej: Lucjan Sokolnicki, Błażej Ślęzak,
Andrzej Kozłowski, Eligiusz Kuniewicz, Jan
Chruścicki, Józef Tyrakowski, Edmund Jan
kowski, Janusz Pociejewski, Bolesław Goliński i inni. Kilku z nich otrzymało odznaką
„Zasłużony Działacz Kultury",
Istotne znaczenie dla dalszego rozwoju
działalności ma „odmłodzenie" kadry akty
wistów ko, dlatego KDKM pokłada duże
nadzieje w ludziach młodych, którzy co ro
ku opuszczają Wyższą Szkołę Morską i roz
poczynają pracę we flocie. Nie łudząc się,
że do programu szkół morskich zostanie
wprowadzony przedmiot traktujący o dzia
łalności ko na statkach sądzi się, że pre
dyspozycje studentów mogą rozwinąć się w
warunkach życia w kolektywie. Chcąc przy
spieszyć ujawnienie się talentów, MOMI or
ganizuje co roku studium kulturalno-oświa
towe dła studentów WSM. Pierwsze studium

może również stanowić

w okap wmontowany jest
wentylator
wyciągowy,
który skutecznie usuwa
wszelkie opary i zapachy.
Zbliżające się lato przy
pomina o grożących nam
upałach. Dlatego też już
teraz warto zaopatrzyć się
w mały wentylator gabi
netowy typu Z-51. Cena
wentylatora 250 zł.
(now)

w ubr. ukończyło 21 słuchaczy (6 szczegól
nie akytwnych związało się z klubem na
stałe). Obecnie trwa kolejne studium fcó
dla 40 słuchaczy.
Zaprezentujmy niektóre z osiągnięć KDKM,
realizowanych wespół z gdyńskim MOMI. Zor
ganizowana została Morska Giełda Kultural
na, która zastąpiła poprzednie Festiwale Kulralne Ludzi Morza. Aktualnie bierze w niej
udział 87 załóg oraz 447 działaczy ko. Do
tychczas zdobyli oni 960 na ogólną liczbę
1.700 wystawionych czeków (forma nagro
dy). Najwięcej czeków zdobyli aktywiści ko:
Mieczysław
Karwowski z m/t „Antlia" i
Piotr Gąsior z m/t „Tucana" oraz Wiesław
Wilczkowiak z m/s „Jastarnia - Bór”.
Czy to, co zostało dokonane w środowfsku marynarzy i rybaków przez MOMI i
KDKM, to dużo? Z pewnością niemało. 10
lat temu raz w tygodniu odwiedzał MOMI
jeden marynarz, były zorganizowane dwa
konkursy. Dzisiaj, średnio w ciągu dnia przy
chodzi 4 działaczy ko ze statków, a instruk
torzy MOMI docierają na wszystkie statki w
Gdyni i Gdańsku. Odbyły się już 4 Festiwale
Kulturalne Ludzi Morza, i jakkolwiek nie
wszystkich zadowoliły, spełniły swoją rolę w
zakresie ożywienia życia ko w czasie rejsów.
Zorganizowane zostały trzy przeglądy twór
czości amatorskiej ludzi morza, szereg kon
kursów, seminariów itp. W 1964 roku zna
nych było bardzo niewielu działaczy ko, o
dziś liczną ich grupę przedstawia się do
nagród i odznaczeń.
Jeśli chodzi o plany na najbliższą przy
szłość, to opracowany został przez MOaMI
i KDKM m. in. program imprezy Tydzień
Kultury Morskiej w Gdyni, który ma odbyć
się od 7 do 13 lipca br. Przygotowywana
jest też impreza Rok turystyki rowerowej
marynarzy i rybaków, której początek prze
widuje się w styczniu 1973 r.
MARSA LENG
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Otwarcie Izby

Narodowej

Ogłaszając wspólnie z Wojewódzkim Zjednoczeniem
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gdańsku
oraz Zrzeszeniem Prywatnych Właścicieli Nierucho
mości w Gdyni konkurs pn. „Szukamy wzorowego
dozorcy”, chcieliśmy sprowokować naszych Czytelni
ków do większego zainteresowania wyglądem osiedli,
w których mieszkają. Jednocześnie liczyliśmy, że kon
kurs stanie sie dopingiem dla ludzi, którym powie
rzono obowiązek czuwania nad porządkiem na klat
kach schodowych, strychach, piwnicach, podwórkach
i chodnikach.

W gdyńskiej Szkole Podsta
wowej nr 30 odbyła się uro
czystość otwarcia Izby Parnię
ci Narodowej.
Duży wkład
pracy
w
przygotowanie iz
by wniosła 89 gdyńska har
cerska drużyna
żeglarska z
harcmistrzem M. Szarzyńskim.
Podczas uroczystości kilka
naście osób otrzymało hono
rowe odznaki Ruchu Przyja
ciół Harcerstwa, odznaki „Za
Zasługi dla Hufca Gdynia” oraz
dyplomy
opiekunów
miejsc pamięci. Zbiorową od
znakę Ruchu Przyjaciół Har
cerstwa otrzymała
jedna
z
jednostek Marynarki
Wojen
nej, a dyplom opiekuna miejsc
pamięci'— 89 drużyna żeglar
ska. Po części oficjalnej od
były się występy artystyczne
T udziałem chóru i uczniów
ze szkolnego kółka recytator
skiego.
W uroczystości
wzięli
udział m. in.: sekretarz KM
PZPR w Gdyni Anna Szałach,
wiceprezydent m. Gdyni Anna
Jemieluch, przewodniczący Ko
ła
Przyjaciół
Harcerstwa
kmdr. J. Matczak, zaproszeni
przedstawiciele marynarki ra
dzieckiej, Marynarki Wojennej
oraz grono nauczycielskie.
M. L.

Słowianie masztów oświetleniowych w Sopocie.
Fot. W. Nieżywińsłti

minimum...

Plan

woszy się nie kończy, bo je
dyny sklep spożywczy na ul.
Robotniczej (przecznica ul. Ja
na z Kolna), w godzinach:
8—12 i 17—18 sprzedaje też pi
wo. Efekty tego są zawsze ta
kie same. Oblężone i zabru
dzone przez piwoszy klatki
schodowe. Towarzyszą zaś te
mu turnieje
„podwórkowego
języka”
i
inne okropności,
których mają
powyżej uszu
mieszkańcy dotkniętych piw
ną plagą budynków.

Pamiątkarski pokaz
Izba Rzemieślnicza w Gdań
sku
zaprasza dziś na pokaz
artykułów
pamiątkarskich,
produkowanych
przez gdań
skich
rzemieślników.
Pokaz
zorganizowano w lokalu Izby
Rzemieślniczej
przy
ulicy
Piwnej l/I w Gdańsku, a ogiądać go będzie można w go
dżinach od 9 do 15.
ał

31^5-17
Z reguły, autorzy sygnałów,
zamieszczanych w tej rubry
ce poruszają sprawy najbliżej
ich obchodzące, a więc wyglą
du własnych podwórek, kla
tek schodowych itp.

Światowe

Z tym większą przyjemno
ścią odnotujemy każdą inter
wencję natury bardziej ogól
nej. Za taką trzeba uznać
sprawę,
która zasygnalizował
nam mieszkaniec Oliwy. Cho
dzi mu o plac wokół tamtej
szej pętli tramwajowej. Ten
centralny
punkt
dzielnicy
przedstawia się
bardziej niż
ubogo.
Pełno
przypadkowo
dobranych straganów,
znisz
czone gabloty propagandowe,
a to wszystko na nierównym,
nie uporządkowanym gruncie.
Zresztą — jak sytuacja się
przedstawia, widzi każdy, kto
korzysta
z
głównej arterii
komunikacyjnej Trójmiasta.

życie...
Nie martwmy się niepo
kojącym niżem demogra
ficznym. Wkrótce zapełnia
się opustoszcie żtobki
przedszkola i szkoły, albo
wiem na
przedpolach
Gdańska, w dzielnicy O5 owa, „Amor" nom na
stał...
Pod taką właśnie naz
wą otworzyła ostatnio swe
.podwoje wielka kawiarnia
— istny kombinat kawiar
niany. Na frontowej ścia
nie (jakżeby inaczej), ol
brzymi szyld amorowy się
znajduje, a nad n.im wi
zerunek wdzięcznego go
łego chłopięcia z tukiem
i strzałami i... taką gęba,
że i milicjanta może wy
straszyć.
Bogaty wystrój wnętrz
zadowolić może zarówno
miłośników secesji, nowo
czesnej architektury, jak
i osoby które zachwycajq się makatka z ryczą
cym jeleniem. Słowem dla
każdego coś miłego...
A dania? Cóż, normal
ne — chociaż przebywa
jącym tu marzy się o wy
graniu w totolotka. Taka
sama kawa, ciastka z kre
mem i bez, oraz morze
trunków.
Wszystko na
wysoki
połysk. Słowem światowe
życie... O, kurcze pieczo
ne, za 156 złotych polskich
kilogram.
(now)

Czy w stosunku do tego tere
nu są jakieś konkretne pla
ny?
Z tym pytaniem zwró
ciliśmy się do działu Gospo
darki Przestrzennej i Ochro
ny Środowiska Urzędu Dziel
nicowego we Wrzeszczu. Od
powiedź,
jaką
usłyszeliśmy,
można uznać za zadowalają
cą. Już na najbliższy sezon
turystyczny
owe
niepiękne
stragany i budki zostaną zlik
widowane, a w ich miejsce
powstanie coś w rodzaju wia
ty,
gdzie
znajdzie
po
mieszczenie
między
innymi
kiosk „Ruchu” i dyspozytor
nia WPKGG. Usunie się też
wspomniane, mocno sfatygo
wane przez czas gabloty. Prze
widuje się też uporządkowa
nie placu.
Jest to jednak tak zwany
plan
minimum.
Rozpisany
bowiem już został
konkurs
na zagospodarowanie
Oliwy,
a więc i jej centrum. W przy
szłości więc i plac wokół pęt
li tramwajowej zmieni swoje
oblicze.
REJON...

PIWEM

PŁYNĄCY

Na ulicy Jana z Kolna w
Gdańsku znajdują się
dwie
pijalnie piwa.
Jednakże
na
tych dwóch
pijalniach hoj
ność losu dla okolicznych pi-

Referat Handlu i Usług Urzędu Dzielnicowego GdańskNowy Port, dokąd skargę prze
kazaliśmy, poinformował nas,
że w sprawie likwidacji piwa
w sklepie przy ul. Robotni
czej oraz skasowania jednej
z pijalni przy ul. Jana z Koł
na, władze dzielnicy wystą
piły już do Urzędu Miejskieog. Miejmy nadzieję, że rzecz
uznana zostanie jako pilna.
ŚWIATŁA NA UL. WRZOSY...
Przedstawiciel jednego z sa
morządu mieszkańców na Sto
gach zaniepokojony jest fak
tem, że nie rozpoczęto jesz
cze robot, związanych z pla
nowanym oświetleniem
ulicy
Wrzosy. Według
posiadanych
przezeń informacji,
ulica ta
miała być
oświetlona
w
I
kwartale br.
W dyrekcji Miejskiego Za
rządu Dróg i Mostów dowie
dzieliśmy się, że rzecz nie by
ła tak
ściśle
precyzowana;
po prostu nie praktykuje się
tego. Gdańskie
Przedsiębior
stwo Instalacji Elektrycznych,
jako
wykonawca
zadania
wchodzi na teren w kwietniu,
a więc bardzo niedługo. W tym
samym czasie instalowane hę
dzie też oświetlenie na ulicy
Rozgłośni i paru sąsiednich.
DLACZEGO SPYCHACZEM?
Na odcinku
między
ulicą
Orłowską, a Chłopską w Oli
wie zaczęło się wczoraj dziać
coś, co bardzo, bardzo zanie
pokoiło
i
zdenerwowało okolicznych mieszkańców.
W
miejscu, gdzie rośnie duża i
piękna kolonia świerków, po
jawi! »fę spychacz pustosząc
teren. Telefonując w tej spra
wie czytelnik pyta, czy —
skoro już owe młode drzewka
muszą być usunięte —- nie
można było pomyśleć o prze
sadzeniu ich?
Jak się zorientowaliśmy
—
w miejscu, o którym mowa
nie będzie przebiegać żadna
większa
droga.
Wszystko
wskazuje więc na to, że rzecz
dzieje się w ramach małej
architektury
osiedlowej,
więc porządkowania dzielnicy.
Tym gorzej dla gospodarza.

Praca dozorcy nie należy
do łatwych — wiadomo
przecież, że nawet najbar
dziej energiczny dozorca
nie zawsze może zaradzić
wandalśkim wyczynom wy
rostków, wyzywających sie
w biciu szyb. dewastowaniu
wspólnie użytkowanych urządzeń. niszczeniu zieleni.
W niejednym domu tuż po
remoncie klatki schodowej
ściany upstrzone sa różny
mi bazgrołami, w niejed
nym wieżowcu winda prze
staje działać w efekcie
dziecięcych zabaw. Dorośli
również nie sa bez winy,
bywa. że aprobują tego ro
dzaju wybryki swych po
ciech, bywa, że sami do
kładają reki do niszczenia
dobra społecznego.
Mamy też i złych dozor
ców. lekceważących swe obowiązki,
zaniedbujących
podopieczne budynki lub
podejmujących te. cracę
tylko dla zdobycia miesz
kania czy chwilowego ..za
czepienia sie” —1 przed wy
szukaniem innego, bardziej
popłatnego zajęcia. Szcze
gólnie w Trójmieście takie
przypadki są na porządku
dziennym, sprzyja temu
stały niedobór siły robo
czej w przemyśle. Tym bar
dziej wiec cieszy nas ol
brzymia liczba
nadesła
nych kuponów (923), wska
zujących osoby godne mia
na wzorowego dozorcy li
stów i dopisków bliżej for
mułujących. dlaczego —
zdaniem lokatorów — typo
wani przez nich dozorcy
zasłużyli na wyróżnienie.
„Dom nasz stary, 2-piętrowy
jest bardzo starannie sprząta
ny. Klatka schodowa lśni czy
stością,
chodnik jest zawsze
zamieciony, na uwagę : słu
guje porządek obok pojemni- .
ków — sygnalizują mieszkań
cy należącego do sp-ni „Wła
sne Mieszkanie” budynku przy
ul. Bieruta w Sopocie. Jedna
z lokatorek domu
przy
ul.
Starowiejskiej w
Gdyni
w'
dopisku przy kuponie tak określa „typowaną” dozorczynie:
„Jest nie tylko wzorowym do
zorca, jest osoba kultur ’na.
chętnie spiesząca z pomocą
każdemu lokatorowi. Oby ta
kich było więcej!” ' W i* vm
7, kolei liście z Gdańska z ul.
Ławniczej czytamy:
„Osoba,
która typuję, sumiennie wy
konuje swoje obowiązki, za
wrze pogodna, uprzejma, po
trafiła znaleźć drogę do d eci /. naszego podwórka. rieszy się ich sympatia. Zdobyła
sobie serca i posłuch dzieci i
młodzieży,
szacunek
doro
słych”.

Takie i podobne wypo
wiedzi uczestników kon
kursu były przyjemnym
dodatkiem do pokaźnych
porcji kuponów, opatrzo
nych nazwiskami „wzoro
wych dozorców”. Niełdtwy
był’ w tej sytuacji wybór
najlepszych z najlepszych.
Staraliśmy sie iak nalspra

jps
W dniu 26 marca 1974 roku zmarła w wieku
58 lat po krótkich lecz ciężkich cierpieniach na
sza ukochana mama, babcia i teściowa

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 25
marca 1974 r. odeszła z naszego grona długoletnia
i wzorowa pracownica, niezapomniana, życzliwa i
serdeczna koleżanka

ś. tp.

ŁUCJA STANISŁAWSKA

MONIKA SOBISZ
z domu BIELAWA
Pogrzeb odbędzie sig w dniu 29 marca 1974 r. o
godz. 14 na cmentarzu Centralnym Gdansk-Srebrzysko, o czym zawiadamia pogrążona w smutku
RODZINA
G-18575

łączniczka i sanitariuszka AK 24 kompanii — bao
nu „TUM” — pseudonim „Kędziorek”, odznaczona
Brązowym Krzyżem Zasługi, Odznaką Grunwaldu,
Krzyżem Walecznych, Krzyżem Partyzanckim, od
znaką „Zasłużonym Ziemi Gdańskiej”, brązowym
medalem „Za Zasługi dla Obrony Kraju”, srebrną
odznaką honorową ZIW’ oraz Krzyżem Kawaler
skim Orderu Odrodzenia Polski.

wiedliwiej rozsądzić rzecz,
sprawdzając wygląd wska
zywanych przez czytelni
ków domów, zasięgając opinii u samych mieszkań
ców (rozmawialiśmy z osobami, które nie przysłały
kuponów) a także w admi
nistracji budynków miesz
kalnych.
A oto wyniki konkursu: I
miejsca na liście najlepszych
i miano „wzorowego dozorcy”
budynków pozostających pod
administracja
państwowa
otrzymują: w Gdańsku p. KRY
STYNA MOŻEROWSKA,
od
wielu lat opiekującą sie bu
dynkami przy ul. Heweliusza
23—25 i Mniszki 9a do c. P.
Krystyna o każdej porze dnia
1 roku jest przygotowana do
przyjęcia rtajsroższych wizyta
torów. Lśniące czystością, słyń
ne w całym Gdańsku z kwiat
ków, firaneczek, obrazków, lu
ster (nigdy nie
rozbijanych)
klatki schodowe warte sa obejrźenia, a »raca p. Krysty
ny warta naśladownictwa...
W Gdyni nagrodę Woj. Zje
dnoczenia Gospodarki Komu
nalnej i Mieszkaniowej otrzy
muje p. STANISŁAWA GRZESIŃSKA, opiekująca sie -5 klat
kami w bloku przy ul. Chrza
nowskiego 14 oraz dodatkowo
2 małymi budynkami. Tak li
czba nadesłanych na p. Sta
nisławę kuponów, jak i opinia
lokatorów oraz A DM świad
czą o słusznym wyborze.
W Sopocie pierwsza lokatę
uzyskała p. ELŻBIETA JESIONOWSKA, utrzymująca worządek w dużym trzy klatko
wym bloku przy ul. 23 Marca
104. Wiele słów* uznania dla
niej usłyszeliśmy od zaintere
sowanych mieszkańców i od
nadzorującej administracji.
Nagrodę Zrzeszenia Prywat
nych Właścicieli Nieruchomo
ści w Gdyni otrzymuje n.
BERTA DRYFKOWSKA, opie
kująca się budynkami nr 54
i 58 przy ul. Starowiejskiej w
Gdyni. Mimo niełatwej praev
(w jednym z domów mieści
się zakład gastronomiczny), o.
Berta dobrze stara się o este
tykę „swoich” domów i przy
ległych nodwórek.
Nagrodę „Dziennika”, ufun

zawiadamiamy,

ś. t P-

LEON LISIECKI
lat 84
Pogrzeb odbędzie się dnia 29 marca 1974 r. o
godz. 15 na cmentarzu Srebrzysko w GdańskuWrzeszczu.
________ _
RODZINA
G-18557

Pogrzeb odbędzie się dnia 29 marca 1974 r. o
godz. 15.15 z kaplicy cmentarza Katolickiego w
Sopocie. Rodzinie Zmarłej wyrazy szczerego współ
czucia składają
rada, zarząd, rada zakładowa, koleżanki i
koledzy ze Sp-ni inwalidów7 „Przodownik” w Sopocie
k-*>840

Po długiej chorobie zmaria w dniu 16. 03. 1974 r.
ś. t p.

Dnia 26 marca 1974 r. zmaria nasza najukochań
sza matka, teściowa i babcia
i. t p.

ANNA KREJOWA
% domu Bogalecka
Pogrzeb odbędzie się dnia 29 marca 1974 r. o go
dzinie 11 w Skórczu.
RODZINA
G-19033

W dniu 25. III. 1974 r. zmarł nagle, w wieku
lat 74, najukochańszy mąż, ojciec, dziadek i pra
dziadek
ś. t p.

KONRAD KURT DIETRICH

składają
dyrekcja, rada zakłado
wa, samorząd robotni
czy, - pracownicy Za
kładu Doświadczalnego
oraz koleżanki i kole-

«*y.

z domu GORKIEWICZ, pseud. „Szaruga”
uczestniczka ruchu oporu i Powstania Warszaw
skiego w zgrupowaniu „Jowisz .
Pogrzeb odbył sig w Warszawie dnia 22 marca
1974 r. Msza żałobna zostanie odprawiona w so
botę, dnia 30. 03. 1974 r., o godz. 15 w kościele
pod wezw. „Gwiazda Morza” w Sopocie, o czym
zawiadamiają życzliwych i znajomych pozostają
cy w żałobie
córka, zięć i rodzina
G-18525

W dniu 25 marca 1974 r. zmarła członkini Za
rządu Oddziału Związku Inwalidów Wojennych
PRL w Sopocie

ŁUCJA STANISŁAWSKA
pseudonim „KĘDZIOREK”

Pogrzeb odbędzie się dnia 29. III. 1974 r. o go
dzinie 9.30 na cmentarzu w Pucku, o czym zawia
damia pogrążona w smutku
RODZINA
S-14236
________________________

ojca

ELŻBIETA LUDWIKOWSKA

Koleżance
IRENIE
UHLENBERG
wyrazy głębokiego współ
czucia z powodu śmierci

łączniczka Armii Krajowej, ranna w Powstaniu
Warszawskim, odznaczona Krzyżem Walecznych,
Krzyżem Partyzanckim
oraz odznaką „Zasłużo
nym Ziemi Gdańskiej” i Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski.
Pogrzeb odbędzie się dnia 29.03. 1974 r. o godz.
15.15 z kaplicy cmentarnej w Sopocie.
Związek Inwalidów Wojennych PRL
Zarząd Oddziału w Sopocie.
G-18531
„ZASTAVĘ” 750, sprzedam.
Tel. 21-06-39.
G-18356

ojca
składają
rada sp-ni, zarząd, ra
da zakładowa oraz ko
leżanki i koledzy
ze
Spółdzielni Inwalidów
„Współpraca” w Sopo
cie.
K-2-0)

„FIAT 125 P” — 1500 CCm,
sprzedam. Odbiór z PeKaO.
Oferty „14032” OUPT 81-301
Gdynia 1.

ZAMIENIĘ w Tczewie ko
lejowe 2 pokoje z. kuch
ogródek,
„VOLKSWAGEN” — mikro nią, przedpokój,
o as idealny do handlu lub blisko' dworca, na M-2, nie
miasto.
turystyki,
silnik 16 tys. wykluczone inne
m, sprzedam. Tel. 22-29-58, Wiadomość: kiosk „Ruchu”
P-299
,rj C,0dz. 17.
S-13802 — dworzec.

dowana dla dozorcy z osiedli
spółdzielczych (przypominamy,
rt* wojewódzkie władze snółdzielni mieszkaniowych odmó
wiły udziału w naszym kon
kursie)
otrzymuje
p.
JAN
NARYNIECKI, długoletni do
zorca
z
Przymorza.
bardzo
dbający o 3 budynki 12-klatkowe przy ul.
Dąbrowszcza
ków w Oliwie.
A oto spis nagród rozlosowanych wśród czytelników-lokatorów. Robot kuchenny wy
losowała p. WANDA
STAN
KIEWICZ z Gdyni. ul. Świę
tojańska 53 3a, żelazko z ter
mostatem — p. HELENA FAl.ECKA z Oliwy ul. Słupska
13 A 1. młynek elektryczny do
kawy p. MARIA MACHAJSKA
z Gdańska ul. Ławnicza r 7.
suszarkę do włosów' p. AU
RELIA PIĄTKOWSKA z Gdy
ni. ul. Szenwalda 25 13. oniekacz do Chleba ». BERNARD
SWOBODA z Gdyni ul. Gniew
ska 2-8 41.
Bony książkowa wartości 10(1
zł: p.p. ARKADIUSZ
WOJ
CIECHOWSKI,
Gdańsk-Stoei
ul. Tamka 2b 29. PIOTR GÖRMKOWSKI,
Wrzeszcz,
al.
Grunwaldzka 59 5. NINA KO
SIŃSKA. Sopot, ul. Czyżew
skiego U. JAN MATCZAK,
Wrzeszcz, ul. K. Marksa 361 8,
ANNA BŁAZEJEWICZ, Gdy
nia ul. Abrahama 48a 8. bonv
książkowe
wartości
50 zł:
WŁODZIMIERZ
BODUSZYNSKI z Sopotu, ul. 23 Marca
102 6. ELŻBIETA PISKORSKA
z Gdyni ul. Mikołaja Reia 6
m. 1. MARIAN MUSZYŃSKI
z Gdyni ul. 22 Lipca ?' 16a,
LONGIN SAWIC z W -eszcza.
Jaśkowa Dolina 18 B 15. IRE
NA DOBKOWSKA z Oliwy ul.
Dąbrowszczaków 32a 13, MA
RIA ZAMROWSKA z Gdvni.
skwer Kościuszki 13 B16. BO
LESŁAW
SUJECKI z Gdań
ska. ul. Thälmana 11 12 m. 5,
CZESŁAWA SMACZINSKA z
Gdyni
ul.
Abrahama
80 3.
WANDA
SKRZYPIŃSKA
z
Gdyni, ul. Żwirki i Wigury
8 6. i JADWIGA
PIOTROW
SKA z Oliwy ul. Śłaska 29B 2.

Nagrody w postaci bo
nów książkowych zostaną
wysłane adresatom ooc.ztą,
nagrody rzeczowe prosimy
odbierać od wtorku, 2 kwie
tnia w dziale Gospodar
czym Gdańskiego Wydaw
nictwa Prasowego. Gdańsk
Targ Drzewny 3'7 III p..
pok. nr 1. Nagrody dla
wzorowych dozorców będą
wręczone
laureatom
w
dniu 3 kwietnia w siedzi
bie naszej redakcji.

Gdynia posiada 11 kin,
0 3382 miejscach. W zasa
dzie nie jest w tym wzglę
dzie źle, lecz trzeba parnię
tac, że wiele sali kinowych
znajduje się w opłakanym
stanie technicznym — co
z kolei powoduje koniecz
ność przeprowadzenia re
montów. a tym samym wy
łączenia kin z eksploatacji,
1 to na dłuższy okres.
Aktualnie
prowadzony
jest remont „Fali” na Gra
bówku. Wszelkie znaki na
ziemi i niebie wskazują, że
do końca kwietnia ekipy
remontowe opuszczą to ki
no, które — wg zapewnień
dyrekcji Okręgowego Za
rządu Kin
jest zupełnie
przeistoczone,
całkowicie
zmodernizowane ze zmie

WARSZAWA: 3 pokoje, superkomfort, I piętro, kwa
ter linko we,
zamienię na
równorzędne z
garażem '■
lub piwnicą dużą, telefo
nem — Trójmiasto. Oferty
„276416”
Biuro Ogłoszeń,
Warszawa, Poznańska 38.
K.-2583

STRÓJ krakowski damski,
rozmiar średni, nowy ku
pię. Telefon 31-67-52.

Teatru I
GDANSK, Opera, Carmen, g\
19. Teatr „Wybrzeże”, Cmen
tarzysko samochodów, g. 19.
SOPOT, Kameralny, niecz.
GDYNIA, Muzyczny,
niecz.
Dramatyczny
(Don Rzemio
sła), iluzja, g. 19: Lęki poran
ne, g. 19 (w Malborku). .

W Gdańsku Narodowe, g.
9—14; Morskie, g. 10—16; Hi
storii Miasta Gdańska, g. 11—
18; Archeologiczne, g. 10—15;
Pałac Opatów w Oliwie, g. 9—
15.
W Gdyni Marynarki Wojen
nej, niecz. Oceanograficzne i
Akwarium Morskie, g. 11—18.
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.
W Elblągu muzeum czynne
w godz. 1Ö—16.

f Kina |

GDANSK, Leningrad, Samu
raj i kowboje, fr.., od IR 1.,
g. 10, 12.30, 15. 17.30, 20. Kamę
ralne, Gang Olsena,
duński,
od 16 1., g. 15, 17, 19. Kosmos,
Ciemna rzeka, poi., od 14 1.,
g. 16. 18, 20. Drukarz, Na kra
wędzi, poi., od 14 1., g. 17; W
cieniu gilotyny, czes., od 18 1„
g. 19. Gedania, Chłopi,
poi.,
od 14 1., g. 16. Piast,
Helga.
NRF, od 14 1., g. 16, 17.30; Zna
komity piątek, ang., od 16 I.,
g.
19,
Przyjaźń,
Pippi
w
kraju
Taka-Tuka, szwedzki,
od 7 1., g. 16; Poskromienie
złośnicy, USA, od 14 1., g. 18.
Watra — Dom Harcerza, niecz.
Żak — studyjne, Godzina szczy
tu, poi., od 16 L, g. 16, 18, 20.
WRZESZCZ, Znicz,
Miłość
straceńców, jap., od 16 1„ g.
16, 18, 20. Bajka, Przygody Ro
binsona Kruzoe, radź., od 7
1., g. 10, 12.30, 15, 17.30; Ciemna
rzeka, poi., od 14 1., g. 20.
Tramwajarz, W pustyni i
w
puszeży, poi., od 7 1., g. 15.45 19.

tufedieć

Wszystkim ‘ czytelnikom
dziękujemy za liczny udział w konkursie, laurea
tom gratulujemy.
Jar

11 kin, 3882 miejsca

CZE SC JEJ PAMIĘCI!
z głębokim żalem 1 smutkiem
że dnia 25 marca 1974 r. zmarł

z Zakładów Radiowych
„Radmor”, wyrazy współ
czucia z powodu zgonu

:

,Szukamy wzorowego dozorcy

aiiLyCi

HENRYKOWI
STROZYKOWI

mmma_____H)ąPt
m:
Ti

Podsumowanie

W gdyńskiej „30"

Koledze przewodniczące
mu Rady Zakładowej

Nr 75 (9233) 29 more« 1974 r.

BAŁTYCKI

nionym rozkładem pomiesz
czeń.
Obecnie przygotowuje się
dokumentację
techniczną
dla gdyńskiej „Warszawy”,
która również' wymaga
renowacji (zarysowuje się
strop). Będzie to remont
modernizacyjny: wymiana
stropu, wykładzin ścien
nych podłogi, foteli itp.
Ponieważ „Warszawa” na
leży do najbardziej uczę
szczanych kin w Gdyni,
trzeba znaleźć takiego wy
konawcę robót, który do
trzyma terminów, będzie
dysponował
odpowiednią
fachową ekipą, zadba o po
trzebne materiały budowla
ne i wyposażenie technicz
ne. Rozpoczęcie remontu
przewiduje się w przy
szłym roku.
Jar

• W Domu Społecznym na
Przymorzu
dziś o godz. 18
wieczornica w rocznicę wy
zwolenia Gdańska.
• „Tradycje naukowe daw
nego Gdańska”, to tytuł od
czytu, który wygłosi dziś o
godz. 18
w
sali
klubowej
PTTK przy ul. Długiej
45,
cłoc. dr Andrzej Januszajtis.
• W Ratuszu Staromiejskim
dziś o godz. 18 zebranie sek
cji
przeźroczy
barwnych
GTF.
• W klubie „Lastadia” o
godz. 20 odbędzie się dziś pre
miera programu pt. „Narodzi
ny” w wykonaniu kabaretu
literackiego.
• Oddział Miejski — Zjcdn.
Z w. Emerytów, Rencistów
i
Inwalidów
rozprowadza
do
jutra bilety dó
teatru dla
swych członków.
• W Klubie PAX odbędzie
się dziś o godz. 18 spotkanie
z Edwardem Obertyńskirn, któ
ry mówić będzie o państwach
Zatoki Perskiej.
• Oddział PTTK w Gdań
sku posiada dodatkowe skie
rowania
na
dwutygodniowe
obozy narciarskie w 1 poło
wie kwietnia do następują
cych schronisk: Hala Szrenicka,
Labski Szczyt, Stożek,
Błatnia.
Informacje — tel.
31-13-43.

!
Zakład Doświadczalny w Miiobqdzu,
sprzedaje piękne odmiany malin oraz ró
żne odmiany krzewów owocowych. Sprze
daż na miejscu w Miiobqdzu, po cenach
hurtowych.
K-2688
GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBOT INŻY
NIERYJNYCH GDAŃSK-OUWA, ul. Olsztyńska 3,
za blokami leningradzkimi

PILNIE WYNAJMIE
kwatery prywatne dla pracowników
SPRZEDAM taksometr „Poltaks” przerobiony. Wiado
mość godz. 17—19.
Oliwa,
Lumumby 10F/23.__________
SILNIK do łodzi „Mosk
wa” 25 KM, fabrycznie no
wy, sprzedam. Oferty z ce
ną „14948- OUPT
81-301
Gdynia 1.

3
GOSPOSIA do dwóch osób
potrzebna zaraz. Telefon
21-28-23, godz. 11—19.
S-14046
‘UCZNIÓW przyjmę. Lakier
nia Gdańsk-Orunia, Nowi
ny 12.
___ G-18305
MĘŻCZYZNĘ w goepodarstwie rolnym zatrudnię na
stałe, może być rencista.
Klemens Nalborski, Bobrowiec, 83-230 Smętowo, pow.
Starogard GcL________ P-291
MĘZCZYŻNA ’ do' pracy w
gospodarstwie
potrzebny.
Jan Koss,
Młyn Pałubin,
koło Starej Kiszewy. P-288
KOBIETĘ do pracy w ogrodnictwle przyjmę. Mie
szkanie zapewnione.
Cze
sława Rolnik. Pelplin, ul.
Kościuszki 50a.
P-301
POMOC domowa na stałe
potrzebna, warunki dobre.
Oliwa, Arkońska 56. przy
stanek kolejki Przymorze.
G-18478
POMOC domowa, może być
dochodząca potrzebna. Gd.Oliwa, ul. Rodakowskiego
1 A/32, tel. 52-49-46.
OPIEKUNKĘ do dziecka,
najchętniej ze wsi. przyj
mę na stałe. Oliwa, ulica
Witkiewicza 6/1.
G-18140
POMOC — rencistkę z Oli
wy, Przymorza do 2 dziew
czynek, przyjmę. GdańskPrzymorze. Kołobrzeska 69
n/13, tel. 53-06-02, po godz.
17.
G-18058
KALETNIKA.
kaletniczke
zatrudnię. Oferty „13978”
OUPT 81-301 Gdynia 1.

ii* terenie Gdańska, Gdańska-Wrzosrcaa, GdańskaOliwy.
Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela dział za
trudnienia, płac i szkolenia GPRI. telefon 53-12-31,
wewn. 66.
K-2594

Miejskie Zakłady Komunikacyjne w m. st.
Warszawie wymieniq po 60 miejsc w trzech
turnusach (od 19. VI. - 31. VIII. 1974 r.)
w ośrodku kolonijnym MZK w fazach 70 km od Warszawy,
LAS.
WODA,
MIKROKLIMAT,

OLIWA, Delfin, Kapitan, buł
garski, od 9 l„ g. 16: Na wy
lot, poi., od 18 1.. g. 18. 20.
NOWY PORT, i Maja, Śmiech
w ciemności, ang., od 18 1.,
g. 16, 18, 20.
SOPOT,
Bałtyk,
Zbrodnia
jest zbrodnią, fi\, od 16 1., g.
16, 18, 20. Polonia, .Królewna w
oślej skórze, Cr., od 7 1., g. 1«;
Czwarta pani Anderson, liiszp.,
od 16 1.. g. 18. :20.
GDYNIA, Warszawa, Samu
raj i kowboje, Cr„ od 16 1.,
g. 11, 13.15, 15.30, 27.45. 20. Go
plana, Eolomea, NRD, od 11 1.,
g. 12.30; El Dorado, USA, od
14 1., g. 10, 15.30, 17.30, 20. Atlantic — studyjne, Francuski
łącznik, USA. od 16 1., g. 15.30,
17.45, 20.
ORŁOWO, Neptun, Tropiciel
śladów, rum., od 11 1., g. 15;
Jesteś już mężczyzną, USA. od
18 1., g. 17, 19.
CHYLONIA, Promień,
Jak
ukraść milion dolarów, USA,
od 11 1., g. 11. 13.15, 15.30; Męż
czyzna, który mi się podoba,
fr., od 16 1.. g. 17.45, 20.
OBŁUŻE, Marynarz, Zemsta
wilka morskiego, rum., od 14
1., g. 17, 19.
RUMIA, Aurora, Komandosi,
wł., od 16 1„ g. 15.30, 17.45, 20.
SWIBNO, Barkas, Na samym
dnie, NRF. od 18 1., g. 18.
MAŁY
niecz.

MURARZY tynkarzy przyj
mę. Tel. 41-65-57, dzwonić
wieczorem.
G-13126
UCZNIÓW w zawodzie in POGOTOWIE
ne,
stalacji sanitarnej i ogrze tel. 41-96-89.
G-17722
wania przyjmę.
Kwatera
zapewniona. Gd.-Wrzeszcz, USŁUGI telewizyjne — teł.
Dubois 63, tel. 41-63-85.
32-39-89.
G-16777
G-18104
POSZUKUJĘ
garażu
we
Wrzeszczu. Zgłoszenia tel.
41-54-73, po 16.
G-18030
GARAŻU w centrum Gdy
ni poszukuję. Płatne za 2
lata z góry. Tel. 21-58-38,
21-22-58.
S-13977

KACK,

Jagienka,

OKSYWIE, MEWA.
Powrót
z frontu, radź., od 14 l.,*g. 16,
19.30.

22.15 — Trzy kwadranse jazzu,
23.00 — Głos poety — Jerzy Za
górski 23.05 — Koncert tylko
dla melomanów — Beroff I Ozawa grają Strawińskiego. 2J.45
— Program na sobotę, 23.30 —
Na dobranoc śpiewa Vaclav
Neckar.

ITelewfzfal
PIĄTEK
PROGRAM i
9.30 — „Ryzykanci” — ode. *
■— film dok. produkcji am«'
rykańskiej.
9.55 — „Własne
zdanie” -film fab. produkcji bułgarskiej,
16.25 — Program dnia,
16.30 — Dziennik TV — kolor,
16.40 — Dla dzieci; „Pora na
Telesfora” — w program*«
m. in.: „Kret i samochód’
— film z serii „Kret”,
17.20 — Turystyka i wypoczynek,
17.45 — Dla młodzieży: Tygod'
nik Informacyjny Młodych.
18.00 — „Dwie szkoły” — telekonkurs,
18.25 — „PANORAMA-' — MA
GAZYN INFORMACYJNY t
GDAŃSKA.
18.45 — Rekonesans w przy
szłość — „Statek kosmiczny
— Ziemia”,
19.20 — Dobranoc — „Przygo
dy rozbójnika Rumcajsa”,
19.30 — Dziennik TV — kol ot,
20.20 — „Ryzykanci” ode. I
film ser. dok. prod- amery
kańskiej (kolor).
20.45 — „Panorama”,
21.25 — Wiadomości sportoW*'
21.30 — Międzynarodowy Dzi«*1
Teatru — „Spotkanie t M«1'
pomena”,
22.35 — Dziennik TV — kol<*'
22.50 — ITP.
PROGRAM II

PIĄTEK
Program lokalnjr
12.05 — 10 min. o sprawach
socjalnych. 12.15 — Wykonawcy
7. Kamienia, 12.30 — Tygodnik
Wiejski, 16.15 — Dzień w por
cie — audycja W. Kasprowi
cza, 16.33 - Historie w dur i
moll — opr. J. Chybowska,
17.00 — Przegląd Aktualności
Wybrzeża, 17.15 — Sprawy do
załatwienia — felieton Stani
sława Goszczurnego, 17.25
—
Szczecińskie popołudnie.

16.50 — Program dnia.
17.25 — Wojskowy Film Dok«'
mentalny,
17.55 — „Arsen Lupin” — od«*
I _ „Wiktor z brygady spc'
cjalnej” — film seryjny pr°'
dukcji francuskiej —■ kolo*»
19.20 — Dobranoc.
19.30 — Dziennik TV — kolo*’
20.20 — z cyklu On i Ona ^
„Rówieśnicy” — program V°
pularnonaufeowy,
20.50 — „Czy to miłość”
film fabularny produkcji
sierskiei (dozw od 16 lat)»
22.10 — 24 godziny — 1 kolor.
22.20 - TEST - Waluty.

Program III
9.45 — Przebój Be et hove na
„Dla Elizy”, 10.15 — 25 lekcja
języka niemieckiego kurs dla
zaawansowanych, 10.30 — Eks
presem jprzez świat, 10.35
—
Dzień jak co dzień - maga
zyn, 11.45 — „Trucizna królew
ika" - 12 ode oowieści Maufice'a Druona
12 05 — Po
łudniowe wydanie magazynu
Z ktąju i ze świata, 12.25 —
Za kierownicą. 13.00 — ,,Mi
notaur
- gra Dick Hyman,
13.05 - Na wrocławskie’ ante
ntc 15.00 - Ekspresem . przez
Ovuait. 15.05 - Program
dnia,
15110 - Podobno są podobni —
Barrv White i Isaak
Hayes,
13,30 — „K 105“ - Słuchowi
sko Marcina Wolskiego, 15.50 —
Maryla Rodowicz w duetach...,
16.05 - Drugie narodziny mia
sta
Powroty — gawęda dra
Jana Górskiego, 16.15 — Beato
we kantaty, 16.45 - Nasz rok
74. 17.00 - Ekspresem przez
świat. 17.05 - „Homo Faber”
— 13 ode. powieści Maxa Fris
cha, i(.15 — Mój magnetofon
— «ud Andrzeja Zarębskiego,
17.-0 — Reportaż, 18.00 — Muzykan y detektyw (opr. Anna
Krajewska), 18.30 - Polityka
dla wszystkich. 18.45 — Tylko
po hiszpańsku
(pr. Jadwiga
Karbowska). 19.00 - Ekspre
sem przez świat. 19.05—
Co
wieczór powieść w wydaniu
dźwiękowym
(..Emancypan
tki”
Bolesława Prusa - ode.
24) 19.35 - Muzyczna poczta
UKF 20.00 - Romanse nie cal
kiem serio. 20.10 - Blues wczo
raj i dziś — aua. Marii Jurków
skie; 20.35 — Młkrorecital Rieeta Barriera. 20,50
Ilustro
wany Tygodnik Rozrywkowy,
21.50 - Opera tygodnia
—
Wolfgang
Amadeusz
Mozart
„Don Juan”, 22.00 - Fakty
dnia, 22.08 — Gwiazda siedmiu
wieczorów — zespół Osibisa.

GDAŃSKA
GRA LICZBOWA
„J A N T A R”
...uprzejmie zawiadamia,
ze <jo b?6 gry, której lo
sowanie ou będzie Się w
dniu 3i marca hr. o go
dzinie lo.oo w Gdańsku
przy ul. Strzeleckiej 13,
ustalono:
■ do wygranych z 5 tra
fieniami premia 200 wu
zł oraz samochód „Fiat
125 P” — 1300
■ cio wygranycn z 4 tra
fieniami
plus
liczba
dod. samochód „byre
na 105”
■ do każdej wygranej z
3 traf. plus hczba dod.
premia po 150 zł.
Nagrody dodatkowe prze
znaczone do rozlosowania
wśród
uczestników
tej
gry:
kupony-bauderole 5-zakł.
— wycieczka z „Orbisem”
do Budapesztu i Au
strii o wart, 8 000 zł
% 4
nagrody
pieniężne
po 5 000 zi
• h nagród po 3 500 zł
kupony-bauderole l-zaki.
— wycieczka z „Orbisem”
do Moskwy, Taliinna,
Rygi i Wilna
o wartości 6 500 zł
— dwie nagrody po 3 000
zł
— dwie nagrody po 2 500
Zł
„JANTAR” życzy traf
nych skreśleń i szczęścia
w grze!!!
K-1763

- na powyższą ilość miejsc w ośrodku po
łożonym nad morzem. Bliższych informacji
udziela i przyjmuje oferty--Zakład Działal
ności Socjalnej MZK, 00-539 Warszawa,
ul. Piękna 1 b, tel. 21-35-31.

ASYSTENT uczy matema
tyki. Telefon 21-07-59.
___________ __
__
S-13%0
matematyka, fizyka —
korepetycje —
egzaminy
wstępne do szkół średnich
i na wyższe
uczelnie —
. przygotowują doświadczeni
pedagodzy. Dojeżdżamy do
uczniów. Wiadomość 81-967
Sopot,
skrytka pocztowa
84.
S-13971

Zawisza, Pippi w kraju TakaTuka, szwedz., od 7 1., g. 16;
Bubu z Montparnasse, wł., od
16 Ł, g. 18. 20.

ODNAJMĘ garaż. GdyniaRedłowo, Powstania Stycz
niowego 38.
S-1394S
ŚWIADKÓW wypadku sa
mochodowego
w
dniu
27. 01. 74 r. godz. 12.30 w
Mężowie, pow. kartuski —
poszukuje Treder. Dzierzążno.
G-18043
GARAŻU w okolicy lotni
ska we Wrzeszczu poszuku
ię. Oferty „18028” Biuro
Ogłoszeń, 80-958 Gdańsk.

SPECJALISTA skórne, we
neryczne dr Lipiński, So
pot Chrobrego 22, telefon
51-06-37.
G-8396
DR DZIEWANOWSKI skór
ne, weneryczne, Gdańsk,
Sw. Ducha 25/27,
telefon
31-63-88.
G-18238

PRACOWNICY POSZUKIWANI
Inżyniera lub technika samochodowego V. praktyką,
zatrudni zaraz na stanowisku kierownika wydziału
gospodarki samochodowej Miejskie Przedsiębiorstwo
Oczyszczania w Gdyni-Redłowie, ul. Sportowa 8. Wa
runki pracy i płacy do omówienia.
K-2373

Apteka nr 21 Gdańsk- Orf*
nia, ul. Jedności Robotnic**1
111; nr 60. Gdańsk-Stogi. u”
Hoża 12; nr 4 Gdańsk-No^
20
Port. ul. Oliwska 83/4; nr
Gdynia-Orłowo ul. Boh. Sta**
lingradu 66.
STAŁE DYŻURV NOCNE
od godz. 21—8
ORAZ DZIENNE
W NIEDZIELE I ŚWIĘTA
Apteka nr 78 Gdańsk-Sie<*L
ce, ul. Kartuska 17;
nr —
Gdańsk, ai. Zwycięstwa
nr 71 Gdańsk-Wrzeszcz,
Grunwaldzka
126':
nr
Gdańsk-Przymorze. ul. Kl®,
woustego 25: nr 15 Sopot. dlBoh. Monte Cassino 21: nr 1«
Gdynia, ul, Starowiei&ka 54- ,
Wszystkie
w/wvm. aC*«£.
realizuia receotv na śród*
odurza iace.
Informacje o dyżurach ńoc
nyćh antek t>od nr te!. 912.

OlPijtajÜU
W Gdańsku: Instytut
CjjL
rurgii z Instytutem
Chofo^
Wewnętrznych AM. ul. Dęńi*
ki 7.
•

*

•

Wojewódzka Poradnia Ch®
rób
Skórno-Wenerologiczńyj
w Gdańsku, ul. ‘Długa
czynna całą dobę — oddzi
w Gdyni orzy ul. 22 Lipca 4 '
czynny w poniedziałki.
czwartki i piątki w
19—7.
TELEFON ZAUFANIA
• GDAŃSK
—
Anonim»^
Przviaciel — 31-00-00 w
16—6.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Gdańsk^’
zatrudni zaraz następujących pracowników: klero'V
ców z I i II kat. prawa jazdy, monterów samoeboo
wy cli, silnikowych i podwoziowych, elektryków **
mochodowycii, spawaczy oraz ładowaczy. Wyczerp
jacych informacji udziela sekcja Łatrudnienia i sPr?i*
socjalnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczysziczaj7
w Gdańsku-Oruni, ui. Jedności Robotniczej 43/45* 1
31-50-01, wewn 27. Konieczńa książeczka ubezpi«cZ
niowa i dowód osobisty z aktualnymi wpisami. ^

Komunikaty
iSK
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Gńań.
—* Gdynia, prowadzi nabór na kurs rnotornicw
tramwajowych.
Warunki przyjęcia na kurs:
— ukończone 21 lat życia,
— ukończona co najmniej szkoła podstawowa,
^
— dobry stan zdrowia udokumentowany świadectw«
lekarskim wydanym przez lekarza
zakładów«®
i przychodnię psychologiczną WPKGG.
— nie karany sądownie.
Nabói prowadzi oraz bliższych informacji udziela 0+
biście lub telefonicznie dział kadr i szkolenia za”0,
;a V".
dowego WPKGG Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Jaśkowa
v
______________
lina 48. telefon 41-28-83
Dyrekcja i Rada Robotnicza Gdyńskiego Przedsiębi^„
stwa Budownictwa Przemysłowego, zawiadamia sw
ich pracowników o dokonaniu wypłaty nagród z
duszu zakładowego za 1973 r. Ewentualne odwoła*
przyjmuje Rada Robotnicza w nieprzekraczalnym
minie do dnia 5 kwietnia 1974 r. Powyższe nie do*jL
czy wypłaty nagród dla pracowników zatrudniony^
,275*
na budowie eksportowej.

**7ETARGI I LICYTACJE
Powiatowy Ośrodek Sportu. Turystyki i Wy poczyń^
w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Sikorskiego 51»
głasza przetarg nieograniczony na wykonanie nast^
pujących prac inwestycyjnych:
.
1. Budowa linii kablowej NN zasilenia w energii .
lektryczną
pola
campingowego nr 179 w
Morskiej oraz wykonanie
instalacji oświetleniowe
w/w campingu na słupach parkowych.
Koszt
wynosi kwotę zł 170 tys. Termin wykonania do oń
30 maja 1974 r.
2. Rozprowadzenie instalacji wodnej po polu camP*jj„
gowym nr 179 z jednoczesnym wykonaniem uroy^JLj
ni turystycznych. Koszt robót wynosi kwotę zł ^
tys. Termin wykonania robót do dnia 30 maja 19'4
3. Wykonanie otablicowania głównego szlaku koń1
nikacyjnego powiatu tablicami „informacji turysty^*,
nej” zgodnie z projektem. Termin wykonania Pr
do dnia 5 maja 1974 r.
*
Oferty prosimy składać do dnia 10 kwietnia I97*
W przetargu mogą brać udział przedsiębiorstwa
stwowe, spółdzielcze oraz prywatne Komisyjne JL
warcie ofert nastąpi w dniu 12 04. 1974 r. o
12.00. Zastrzega się prawo wyboru oferenta lub tin'0
ważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Stocznia Gdańska im. Lenina - Gdańsk, ul. Doki
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie
malarskich ; dekarskich w ośrodku wypoczynkom ^
w Górkach Zachodnich oraz punkcie kolonijny*11
Mikoszewie Termin wykonania robót: od 15 kwi«trJ*,
do 31 maja 1974 r. Ślepe kosztorysy celem opracow
nia ofert otrzymać można w dziale usług (budyń®
dyrekcji produkcji — tel. 37-20-90). Oferta winna rj.
wierać: 1. Podstawę wyceny i ogólną wartość r0Ü<;^
2. Oświadczenie, że oferent przyjmuje do wykoń3^
roboty w wyżej podanym terminie; 3. Oświadczeń
o znajomości warunków przetargu i wykonania r0
bót (Dz. U. nr 9/69 poz. 65); 4 Termin, jak
oferta wiąże oferenta. Oferty wraz z wyceniony
kosztorysami robót składać należy do działu
w zalakowanych kopertach z napisem „Przetarg
2/74” w terminie do dnia 10 kwietnia 1974 r
ne otwarcie kopert nastąpi w dn;u 11 Vwiem;a
o godz. 13 w dziale usług (nok^i !05)
strzegą *cbTe nrawo swofa^dn^o
.j
bądź uznania, że prze*arg nie dał wyniku.
K'"7'

