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Z Plenum KW PZPR w Gdańsku

Społeczna aprobata dla rzetelnej pracy
Potępienie nieuczciwości i pasożytnictwa
Wczoraj w sali Ratusza
Staromiejskiego w Gdań
sku toczyły się obrady ple
name Komitetu Wojęwódz
kiego Polskiej Zjednoczo
nej Partii Robotniczej,
którym przewodniczył I se
kretarz
KW
Tadeusz
Bejm.
Na wstępie powitał on
serdecznie przybyłych na
plenum: zastępcę członka
Biura Politycznego, sekre
tarza KC PZPR — Stani

sława Kanię, wicemini
stra spraw wewnętrznych
Bogusława Stachurę,
inspektora Wydziału Or
ganizacyjnego KC — Wie
sława Tomalę oraz licznie
zaproszonych na obrady
gości.
Główne zadania w umacnianiu dyscypliny spo
łecznej i obywatelskiej od
powiedzialności za spo
łeczno-gospodarczy rozwój
ziemi gdańskiej — oto te-

„Profesor Siedlecki“ w Gdyni

Wczoraj powrócił z pio
nierskiego rejsu na łowiska
afrykańskie i Oceanu In
dyjskiego statek naukowobadawczy „Profesor Siedlec
ki”. W ciągu trwającej po
nad 130 dni podróży statek
zrobił ck. 20 tys. mil mor
skich i przywiózł 200 karto
nów próbek mięsa rybiego
pochodzącego z kilkunastu
gatunków ryb.
87-osobową załogą, złożo
ną z doświadczonych nau
kowców MIR i rybaków,
dowodził kpt. ż. w. r. An
toni Łyżwa. Kierownikiem
naukowym wyprawy był
dr Stanisław Woźniak.
N/z: „Profesor Siedlecki”
podchodzi do nabrzeża por
tu rybackiego w Gdyni.
Fot. W. Nieżywiński

Próba zamachu

mat wczorajszej partyjnej
debaty plenarnej.
Jak powiedział w swym
wstępnym
referacie T.
Bejm, przygotowanie ma
teriałów na wczorajsze
plenum trwało od wrześ
nia ub. roku, poprzedzo
ne było licznymi konsulta
cjami, spotkaniami; w opracowaniach
uczestni
czył szeroki aktyw spo
łeczny województwa. Zgro
madzony tą drogą bogaty
materiał, przedstawiający
stan szeroko rozumianej
dyscypliny społecznej w
naszym
województwie,
stworzył podstawę do oprą
cowania programu kon
sekwentnej poprawy
w
tej sferze życia społeczne
go.
Ład i porządek społecz
ny, dyscyplina i poczucie
obywatelskiej
odpowie
dzialności są nieodłączny
mi atrybutami postępu i
dobrobytu.
W sytuacji,
gdy cały naród stawia so
bie ambitne cele i zada
nia, gdy dążymy do coraz
pełniejszego rozkwitu soc
jalistycznej ojczyzny
—
każdy przejaw zła, aspoleczności, demoralizacji i
deprawacji winien spoty
kać się z powszechnym
potępieniem i zdecydowa
nym odporem ze strony
ludzi żyjących % pracy
własnych rąk. Są to bo
wiem czynniki hamujące
nasz rozwój, wstrzymują
ce nasz krok w marszu ku
Polsce bogatej, nowoczes
nej i pięknej.
Z wnikliwych analiz wy
nika, że zjawisko przeW

Spółdzielcy zakończyli obrady
Wyborem władz oraz podjęciem uchwały nakre
ślającej zadania na najbliższe lata, VI Kongres
Spółdzielczości, Zaopatrzenia i Zbytu zakończył 28
lutego w Warszawie swe trzydniowe obrady.
Delegaci na kongres wystosowali list do I sekre
tarza KC PZPR Edwarda Gierka i premiera Pio
tra Jaroszewicza z zapewnieniami dalszej, owocnej
pracy dla dobra kraju i jego obywateli.
W tajnym głosowaniu delegaci wybrali radę CRS,
która na swym pierwszym posiedzeniu powołała
na przewodniczącego ponownie Antoniego Korzyckiego. Rada uznała, że nie zachodzi potrzeba zmian
w ZG CRS i zaproponowała by zarząd w dotych
czasowym składzie z prezesem Janem Kamińskim
kontynuował pracę.
W podjętej na zakończenie obrad uchwale kon
gres wskazuje na konieczność dalszego szybkiego
rozwoju i usprawniania działalności
wszystkich
placówek, ogniw i związków spółdzielczości zaopa
trzenia i zbytu stosownie do wzrastających potrzeb
w obsłudze wsi i rolnictwa.
(PAP)

w
Szef wojskowego rządu
Dahomeju, Mathieu Kerekou w przemówieniu ra
diowym wygłoszonym we
środę poinformował o udaremnieniu próby zama
chu stanu podjętej przez
grupę wojskowych.
Stwierdził on, że dzia
łalność spiskowców była
finansowana przez zagra
nicę.
Agencja Reutera donosi
* Cotonou, że aresztowano
15 osób, w tym również
byłego szefa państwa, puł
kownika Alphonse Alleya.

Pokojowa debata
Delegacje 34 państw uczest
niczących w rozmowach przy
gotowawczych
do
europej
skiej konferencji bezpieczeń
stwa i współpracy, uzgodni
ły
na
sesji
środowej,
że
już nazajutrz, tzn. dziś, roz
pocznie swe prace nowo utwo
rzona grupa robocza, Zada
niem jej jest szczegółowe zba
danie przedstawionych
przez
różne
delegacje
projektów,
dotyczących problemów bezpie
czeństwa i zasad
współżycia
między państwami w Europie.
Sprawy
te
mają
stanowić
treść pierwszego punktu po
rządku
obrad
konferencji
europejskiej.

Poczynając od 1 marca br

Grupa krwi
w dowodzie osobistym
Z dniem 1 marca wcho
dzi w życie zarządzenie
ministrów: zdrowia i opie
ki społecznej, obrony na
rodowej, spraw wewnętrz
nych oraz komunikacji w
sprawie wpisywania grupy
krwi w dokumentach oso
bistych. Wyniki badań se
rologicznych
grup krwi

Pogoda
Jak nas poinformował dy
żurny synoptyk, dziś na Wy
brzeżu
będzie
zachmurzenie
duże, okresami opady deszczu
lub mżawki. Temperatura od
+ Z do + 5 stopni. Wiatry umiarkowane i silne z kierun
ków zachodnich.
Na drogach lokalnie może
być jeszcze lodowica.

Rozstrzygnięcie konkursu
j
na plakat 1-majowy
W Katowicach rozstrzygnięto konkurs na plakat
1-majowy, ogłoszony przez katowicki oddział WAG.
Spośród 184 prac, nadesłanych przez plastyków z ca
łego kraju — I nagrodę za. plakat pt. 1 Maja (godło:
„Tęcza”) otrzymał Tadeusz Ciałowicz z Wrocławia.
Dwie drugie nagrody przyznano Pawłowi Wilcz
kowi z Katowic i Stefanowi Wątrobie z Chorzowa.
Trzy trzecie nagrody otrzymali: Włodzimierz Schmidt
z Poznania, Janusz Stobiecki z Krakowa i Stefan
Wątroba z Chorzowa,
(PAP)

wpisywane będą w dowo
dach osobistych i tymcza
sowych
zaświadczeniach
tożsamości, w legityma
cjach służbowych wydawa
nych w jednostkach orga
nizacyjnych podległych mi
nistrowi spraw wewnętrz
nych i ministrowi komu
nikacji, w legitymacjach
żołnierzy zawodowych i
książeczkach wojskowych
oraz w książeczkach zdro
wia, wydawanych dzieciom
i młodzieży szkolnej. Wpi
su dokonują wojewódzkie
stacje krwiodawstwa oraz
upoważnione placówki służ
by zdrowia.
Na nasuwające się w związ
ku z tym pytanie dziennika
rza PAP, przedstawiciel Mini
sterstwa Zdrowia i Opieki Spo
łecznej wyjaśnił,
że
grupy
krwi wpisywane będą do do
kumentów osobistych
sukce
sywnie. Wpisy obejmą w pier
wszym rzędzie chorych leczo
nych już krwią, krwiodawców
oraz
kandydatów na krwio
dawców. Z biegiem czasu wpi
sami objęte zostaną takie gru
py zawodowe, jak strażacy, hut
nicy, górnicy, kierowcy zawodo
wi itp. Personel służby zdrowia
upoważnionych placówek zoho
wiązany
będzie do dokony
wania wpisu w dokumentach
tych wszystkich osób, które z
takich czy innych względów
poddawane sa badaniom sero
logicznym.
Służba
zdrowia
stoi więc przed poważnym za
daniem.
(PAP)

stępczości ciągle jest pro
blemem budzącym oby
watelski niepokój; że pla
ga alkoholizmu — źródła
zarówno przestępstw jak
i demoralizacji, wymaga
radykalnych posunięć i sto
sowania skutecznych form
ograniczania jego zasięgu;
że statystyki przestępczoś
ci alarmują i wskazują na
to, iż sprawcami wielu
przestępstw są ludzie mło
dzi i młodociani.

Istnieje też i druga sfe
ra zagadnień, które win • Dokończenie na str. 2

Pogoń za... samolotem
We wtorek, na międzynarodowym lotnisku im. Joh
na Kennedy’ego, samochody policyjne ścigały na pa.
sie startowym startujący odrzutowiec, dając pilotowi
rozpaczliwe znaki, by się zatrzymał. Policja otrzymała
bowiem wiadomość, iż na pokładzie samolotu znaj
duje się mężczyzna podejrzany o morderstwo.
Pilot zdołał zatrzymać samolot na końcu betono
wego pasa, lecz odmówił otwarcia drzwi, obawiając
się, że chodzi tu o próbę porwania samolotu. Wieża
kontrolna musiała go kilkakrotnie zapewniać, że to
„prawdziwa” policja dobija się do drzwi.
Przestępca istotnie nie miał szczęścia, gdyż w mo
mencie, w którym policja rozpoczęła pościg, samolot
powinien znajdować się dawno w powietrzu. Nie
stety — odlot był opóźniony!
(PAP)
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28 lutego został pod-
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tokół o wymianie towarowej między PRL i Lu
dową Republiką Bangladesz na okres od 1 kwie
tnia 1973 r. do 30 czerw
ca 1974 r. Protokół prze
widuje dalszy poważny
wzrost obrotów między
obu krajami. Polska im
portować będzie z Ban
gladesz jutę, wyroby ju
towe, herbatę, skóry gar
howane i półgarbowane,
wyroby skórzane i inne
towary.
Natomiast
przedmiotem
naszego
eksportu będą wyroby
przemysłu elektromaszy
nowego, środki ochrony
roślin, barwniki, kau
czuk syntetyczny, far
maceutyki, łożyska kul
kowe, maszyny budowla
ne i drogowe oraz inne
towary.

*

zwolnienia zostanie prze
kazana stronie amerykań
skiej w czasie posiedzenia
czterostronnej komisji woj
skowej w Śajgonie w
czwartek rano, samo zaś
zwolnienie nastąpi po za
łatwieniu niezbędnych for
malności technicznych.
* * #
Agencja UPI donosi z
Saigon u. że we środę nie
notowano na terenie Wiet
namu południowego poważ
niejszych naruszeń poro
zumienia o przerwaniu og
nia. Do sporadycznych po
tyczek doszło jedynie na
Płaskowyżu Centralnym, w
okolicach Pleiku odległego
o 320 km na północ od Sai
gonu oraz w prowincji
Binh Dinh.

Natomiast w Kambodży
w wielu częściach kraju
trwają
zbrojne starcia.
Samoloty amerykańskie
udzielają wsparcia woj
skom Lon Nola.
We środę,
w Ambasadzie
PRL w Paryżu odbyło się
spotkanie
przewodniczącego
delegacji polskiej na między
narodową konferencję w spra
wi* Wietnamu — ministra Ste
fana Olszowskiego z sekreta
rzem generalnym ONZ — Kurtem Waldheimem.
Min. Olszowski odbył też
rozmowy z członkiem delega
cji TRRRWP na międzynaro
dową konferencję w sprawie
Wietnamu amb. Tran Van Tu.
min. spraw zagranicznych In
donezji — Adamem Malikiem
i członkiem delegacji brytyj
skiej. podsekretarzem stanu w
Foreign Office Anthonv Royle’em.
(PAP)

*
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BEJRUT. — Izrael nadał pro
wadzi prowokacyjne działania
ńa granicach z Libanem. We
wtorek izraelskie kutry woj
skowe wielokrotnie naruszały
wody terytorialne Libanu. Te
go samego dnia izraelskie myś
liwce
wtargnęły
także
w
przestrzeń powietrzną Libanu.
* * »
KAIR. — Wczoraj w połud
nie na wszystkich lotniskach
cywilnych w krajach
arab
skich przerwano na godzinę
pracę, aby zaprotestować prze
ciwko zestrzeleniu w ubiegłym
tygodniu przez myśliwce iz
raelskie
libijskiego samolotu
pasażerskiego,
*

*

*

DELHI
— Jak informuje
AFP, w ciągu ostatnich dwóch
miesięcy w Kalkucie zmarło
na ospę 400 osób. Władze Ben
galis Zachodniegozarządziły
akcję szczepieńoraz
innych
środków zapobiegawczych w
celu opanowania epidemii.

Premier LDR Jemenu
odwiedzi Polskę

Przy telefonie w Stanley
kpt. Krzysztof Baranowski

Na zaproszenie preze
sa Rady Ministrów PRL
— Piotra Jaroszewicza
przybędzie w najbliż
szych dniach z wizytą oficjalną do Polskf pre
mier Ludowo-Demokra
tycznej Republiki Jeme
nu — Ali Nasser Mohamed.
(PAP)

We środę 28 bm. po południu redakcja spor
towa PAP połączyła się z portem Stanley na Fal
klandach, gdzie zawinął w swej podróży dookoła
świata połski żeglarz kpt. KRZYSZTOF BARA
NOWSKI.

— W Stanley jestem od 24 godzin — mówi
kpt. K. Baranowski. Ostatnie dni były ciężkie,
bowiem pogoda zmieniała się nieustannie. Kiedy
przepływałem koło Ziemi Ognistej była cisza, po
tem przyszły sztormy. Miałem też sporo trudności
z utrzymywaniem łączności z krajem, bowiem mo
ja radiostacja uległa uszkodzeniu.

22 nowych docentów
w naukowych
placówkach
medycznych

— Może kilka słów o warunkach w rejonie
przylądka Horn...

— Miałem wyjątkowe szczęście. Morze było
spokojne, wiatr sprzyjający północno zachodni. W
cieśninie De La Mer panowała cisza. W tym
rejonie takie warunki zdarzają się niezwykle
rzadko.

28 lutego
minister
zdrowia i opieki społecznej Marian Śliwiński
wręczył
22 doktorom
habilitowanym nominacjc na stanowiska doceń
tów i samodzielnych
pracowników naukowobadawczych w akademiach medycznych i instytutach resortowych.
I
(PAP)
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— Jak wyglądają pana
okres?
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W najbliższą niedzielę, 4 mar
ca, rozegra się w Chile kolejny
akt batalii o przyszłość tego kra
ju. Wybory parlamentarne zade
cydują, jak potoczą się w ciągu
najbliższych lat jego losy.
Kiedy w 1970 roku na czele
rządu frontu ludowego stanął pre
zydent Allende, prasa światowa
odnotowała z uwagą ten fakt,
bez precedensu na kontynencie
południowoamerykańskim. Po raz
pierwszy u steru władzy w pań
stwie latynoamerykańskim stanął
marksista, wygrywając demokra
tyczne wybory dzięki programo
wi zasadniczych reform społecz
nych.
Z sympatią powitany przez
światową lewicę, stał się jednak
zagrożeniem dla prawicowych
dyktatur tego kontynentu i „czer
wonym niebezpieczeństwem” dla
społeczno-politycznych stosunków
nie tylko w Chile. Prowadząc po
litykę nacjonalizacji bogactw na
rodowych znajdujących się w ob-

cyeh rękach, naraził się na fron
talny atak przede wszystkim ze
strony kapitału amerykańskiego.
Siły postępowe na świecie śle
dzą z uwagą procesy zachodzące
w tym kraju. Rządy lewicy, w

Demonstracje w Chile
We wtorek, w południowej części Chile doszło
do starć elementów ekstremistycznych z policją.
Według rzecznika policji, około stu demonstrantów
zaatakowało koszary karabinierów w Llanquihue.
W wyniku starć 10 policjantów odniosło rany. Do
rozproszenia demonstrantów użyto granatów’ z ga
zem łzawiącym.

I

Chilijski minister spraw wewnętrznych,
gen.
Carlos
Prals odbył naradę z przedstawicielami partii politycz
nych kraju na temat zapewnienia porządku społecznego
bezpośrednio po wyborach do parlamentu, które odbędą
się 4 marca br. Na naradzie osiągnięto porozumienie, że
partie polityczne wezmą na siebie bezpośrednią odpowie
dzialność za utrzymanie dyscypliny wśród swoich zwolen
ników po wyborach. IV celu zapobieżenia ewentualnym
starciom między przeciwnikami politycznymi, minister
stwo spraw wewnętrznych Chile wyznaczy dla każdej
partii określone strefy, w których mogą one przeprowa
dzić wiece i manifestacje.
Wcześniej poinformowano, że każda nielegalna demon
stracja będzie likwidowana przez siły ochrony porządku
publicznego. Szczególnie energiczne kroki zostaną podjęte
przeciwko tym grupom demonstrantów, którzy będą usi
łowali prowokować zamieszki posługując się bronią.
(PAP)

państwa i programem postępo
wych przemian, między zależno
ścią od zagranicznych monopoli
a pełnią suwerennej władzy.
Z

istnieniem

socjalistycznej

4 marca — konfrontacja wyborcza

Batalia o przyszłość Chile
ramach demokracji burżuazyjnej,
są —- zdaniem wstecznych kół te
go kontynentu — „niebezpiecz
nym przykładem” możliwości po
kojowego przejścia do socjaliz
mu. Chile stało się terenem wal
ki miedzy starym a now’ym, mię
dzy strukturą kapitalistycznego

najbliższy

— Przed rozpoczęciem podróży obiecałem pre
zesowi Polskiego Związku Żeglarskiego, że zawi
nę do portu szczecińskiego przed Dniami Morza.
Chciałbym dotrzymać słowa Teraz czeka mnie
rejs przez Atlantyk. Popłynę starą trasą żaglow
ców'. Będzie to nie tylko najdłuższy, ale też jeden
z najcięższych odcinków mojej podróży. Będę cze
kał więc na sprzyjające prognozy meteorologicz
ne. Od tego, jakie warunki spotkam na Atlanty
ku, zależy kiedy znajdę się w kraju.

Charakter pobytu premiera
Goldy Meir w Waszyngtonie
określany jest jako „prywat
ny”, jednakże program jej
wizyty wydaje się świadczyć
o czymś zgoła przeciwnym.
Golda Meir zamieszkała
w
Blair House — rezydencji pań
stwowej, oddawanej do dyspo
zycji wysoko postawionych oosobistości zagranicznych na
czas ich pobytu w stolicy
USA. Prowadzi ona rozmowy
z członkami rządu USA, zaś
w czwartek przyjęta zostanie
w Białym Domu przez prezy
denta Nixona.

28 bm. w Ośrodku Konferencji Międzynarodowych przy
Avenue Kleber w Paryżu rozpoczęło się spotkanie mini
strów spraw zagranicznych czterech stron — uczestników
porozumienia wietnamskiego (DRW, USA, TRRRWB i
administracji sajgońskiej).
Na zdjęciu: ministrowie—spraw zagranicznych TRRRWP
pani Nguyen Thi Binh (u góry) i DRW — Nguyen Duy
Trinh (u dołu) składają oświadczenia dla prasy po roz
mowach.
CAF-UPl-Telefoto

na

— Kiedy należy oczekiwać przybycia „Polone
za” do Szczecina?

w Waszyngtonie

Jak podaje zazwyczaj do
brze poinformowany w spra
wach
dotyczących
Izraela
dziennik „Washington Post”,
celem rozmowy Goldy Meir z
ministrem obrony Richardsonem było przedstawienie izra
elskich żądań pod adresem
USA w zakresie dostaw uzbro
ienia. Na czele listy znajdują
się samoloty ofensywne: 30
maszyn typu „Phantom” oraz
30 samolotów „Skyhawk”. Po
nadto premier Izraela prag
nie zapewnić sobie dostawy
nowoczesnych śmigłowców ty
pu „Cobra” oraz bomby wy
posażone w urządzenia lase
rowe i telewizyjne w celu
zwiększenia ich celności. Izra
el ponadto pragnie otrzymać
od USA wyposażenie dla dos
konalenia własnej produkcji
zbrojeniowej.
(PAP)

plany

— Chciałbym odpocząć w Stanley 10—14 dni.
Wprawdzie „Polonez” spisuje się znakomicie, ale
drobne remonty są niezbędne. Będę musiał też
reperować radiostację. W Stanley nie mogę liczyć
na żadną pomoc i wszystko będę robił sam. Trze
ba będzie też uzupełnić zapasy żywności. Mówiąc
prawdę dotychczas w swej całej podróży dookoła
świata nieustannie się śpieszyłem. Chciałem bo
wiem opłynąć południową półkulę w okresie tu
tejszego lata. Udało się i mogę pozwolić sobie na
postój.

Goldy Mełr

*

WASZYNGTON. — Do Wa
szyngtonu
przybył z wizytą
oficjalną
wicepremier
WRL,
dr Peter Vałyi. Prowadzić on
będzie rozmowy
na
temat
współpracy gospodarczej mię
dzy WRL a USA. Peter Valyi
jest najwyższej rangi osobisto
ścią WRL, jaka dotychczas
złożyła wizytę w Stanach Zjed
noczonycłi.

Cena 50 gr

„Prywatna wizyta“

Rzecznik Białego Domu.
Ziegler oświadczył we śro
dę, iż obecnie wszystko
wskazuje na to, że „kolej
na grupa 120 amerykań
skich jeńców wojennych
zostanie zwolniona jeszcze
w bieżącym tygodniu, zgod
nie z porozumieniem po
kojowym w sprawie Wiet
namu”. Ziegler wyjaśnił,
że prezydent Nixon otrzy
mał w tej sprawie raport
z Paryża od sekretarza
stanu Rogersa, po jego roz
mowie z ministrem spraw
zagranicznych DRW. Lista
jeńców przewidzianych do

$wiai

W1 Republice Irlandii rozpoczęły się 28 bm. przedterminowe wybory parla
mentarne.
Na zdjęciu: premier Jack Lynch oddaje głos w punkcie wyborczym w
CAF-AP-Telefoto
Dublinie.

Gdańsk, czwartek 1 marca 1973 r.

w centrum zainteresowania
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j= pisany w Warszawie pro

Konferencja paryska
w sprawie Wietnamu
Środa zgodnie z ustalo
nym na początku obrad ka
lendarzem
była
dniem
przerwy w posiedzeniach
plenarnych międzynarodo
wej konferencji w spra
wie Wietnamu. Tego dnia
pracowała natomiast ko
misja redakcyjna doku
mentu końcowego konfe
rencji. Kontynuowała ona
dyskusję nad projektem,
tego dokumentu, przed
stawionego przez delega
cję DRW i USA. Trzecie
kolejne posiedzenie ple
narne konferencji zostało
wyznaczone na czwartek
na godz. 10 rano. Jego
obrady będzie prowadzi!
min. spraw zagranicznych
Kanady — Mitchel Scharp.
W kuluarach konferen
cji wyraża się przekona
nie, że ustalony pierwot
nie kalendarz obrad prze
widujący parafowanie na
plenarnym
posiedzeniu
czwartkowym dokumentu
końcowego, zaś na posie
dzeniu piątkowym jego
nadpisane, będzie dotrzy
many.
W wyniku naruszania
postanowień układu parys
kiego w Wietnamie połud
niowym rząd DRW. jak
wiadomo, wstrzymał chwi
Iowo zwalnianie jeńców
wojennych.

cota

Wymiana towarowa
Polska-Bangladesz
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O tragedii w Tatrach pisze
my na str. 2. Na krótko przed
zamknięciem gazety do druku
nadeszła wiadomość, że młod
szy z braci został znaleziony
na szosie w pobliżu
Wodo
grzmotów Mickiewicza. Zna
lazł go przypadkowo człowiek,
który
dowoził
żywność
do
schroniska w Roztoce. Na
tychmiast zawiadomił GOPR.
Jan Mulawa został uratowany
i przewieziony do szpitala w
Zakopanem, Jak wynikało z
jego relacji, obaj bracia prze
trawersowali zbocze Opalonego
Wierchu i dostali się do lasu
w rejonie Roztoki. Byli prze
konani, że schodzą do Mor
skiego Oka. W pewnym mo
mencie starszy z braci An
drzej zasłabł, Jan poszedł sam
dalej, aby ściągnąć pomoc.
Niestety w godzinach wieczor
nych GOPR dotarło do A idrzeja Mulawy, ale ten już nie
żył.

ny znaleźć się w centrum
uwagi instancji partyj
nych, administracji, wresz
cie — nas wszystkich. Cho
dzi mianowicie o wszech
stronnie pojmowaną dys
cyplinę społeczną, dyscypli
nę produkcyjną w poszczę
gólnych zakładach pracy i
instytucjach, o to, by każ
dy człowiek pracy pojmo
wał ją jako konieczność
rzetelnego
wypełniania
swych obowiązków, socja
listycznego stosunku
do

B1W1 URlIt. BtlEM IlłllHIll

Kuby, gdzie zwyciężyła zbrojna
rewolucja, pogodziło się z bie
giem lat szereg prawicowych rzą
dów krajów kontynentu latyno
amerykańskiego. Ale przykład
frontu ludowego, który zdobył
władzę w wyborach, jest dla nich
wciąż kontrowersyjny, gdyż dzia

ła jak magnes nie tylko na ludzi
pracy, ale i warstwy średnie.
Oto w Argentynie, w której 11
marca przeprowadzone będą po
raz pierwszy od dłuższego czasu
wybory, lewica zjednoczyła się
we wspólnym ugrupowaniu naz
wanym frontem ludowym. W pa
ru. innych krajach notuje się po
dobne zjawisko. Model jedności
lewicy zaczyna się stawać atrak
cyjny dla rosnącej liczby państw.
Pokazało się bowiem, iż tylko jed
ność może doprowadzić do zwy
cięstwa.
Oczywiście we wspólnym fron
cie lewicy w Chile istnieje sze
reg rozbieżności. Kontrowersje,
mniejsze czy większe, są na po
rządku
dziennym szczególnie,
gdy zważyć na trudności z jaki
mi w walce z prawicą przychodzi
się borykać rządowi Allende. A
przecież zdołano w Chile utrzy
mać tę jedność przez trzy lata
rządów i zachować także w obli
czu obecnych wyborów.
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Ogólnopolski Sejmik
Młodych Medyków
Pod hasłem: „Dzisiejszy
student — jutrzejszy pra
cownik służby zdrowia”'
obradować będzie w Gdań
sku w dniach 3 i 4 marca
tego roku Ogólnopolski
Sejmik Młodych Medyków. Gospodarzami sej
miku będą: Zarząd Uczelniany Związku Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej przy Akademii Medycznej oraz Okręgowa
Rada Studencka ZSMW.
Impreza ma na celu określenie roli i miejsca organizacji studenckiej w
kształtowaniu sylwetki ab
solwenta
socjalistycznej
uczelni medycznej. Uczest
nicy zamierzają również
przedyskutować zadania i
metody działalności mło
dych medyków — aktywistów poza uczelniami,
ze szczególnym uwzględ
niąniem środowiska wiejskiego, a ponadto — inne
problemy nurtujące młodzież akademicką. Do udziału w sejmiku zaproszono m. in. przedstawicieli kadry nauczającej,
organizacji młodzieżowych
oraz niektórych absolwen

DZIENNIK

r

tów akademii medycz
nych.
Przewiduje się referaty
programowe na następu
jące tematy: rola socjalistycznej służby zdrowia w
rozwiązywaniu aktualnych
problemów profilaktyki i
lecznictwa; zadania szkoły wyższej i organizacji
studenckiej w kształtowa
niusocjalistycznej osobowości lekarza; umacnianie praktycznej więzi śro
dowiska akademickiego ze
wsią.
Po dyskusjiplenarnej
podejmą pracę zespoły
problemowe, koncentrując
m. in. uwagę na: zwiększaniu udziału studentów wr życiu szkoły wyżzbliżaniu procesu
nauczania do praktyki,
do życia
a także do
wsi oraz na skutecznym
kształtowaniu postawy ideowo-politycznej studenta.
W programie
przewidziano również atrakcje
tego rodzaju jak maraton
kabaretowy i wycieczka
po Trójmieście.
(ter)

Społeczna aprobata dla rzetelnej pracy
Potępienie nieuczciwości i pasożytnictwa
ności wystąpień: Bene9 Dokończenie ze str. 1
dykt Pokorski, Jan Talamienia społecznego, uczci ga, Roman Kolczyński,
wego, gospodarskiego dys- Mieczysław Szopny, MapovvierzotnmCZaSmateriałcm
Łapka’
Ka7imie™
i sprzętem Nie TJlno *Sk VV robLlewsrkł’K :Iad™ga. .B1°:
p . V '. e wolno ^ek rawska, Gabriel Ciesielski,
nvmazyn
Jozef Żyta’ Anna Kozikow
S 1«! tl /.h'b
ą ska> Wacław Kowalsk1’
bo jest to drogaprowaBogusław Stachura, Hen."aduzyJ 1 ,prze' r*k Siwierski, Bogdan Jastępstw jednostekmeuczkubowski, Henryk HawliSZu
1 ,3 społeczny eh. Czek, Józef Walczyński,
. .. e f w sz<?dzie s^warzac Romuald Charłam, Staniima spo eczneg0 potę_ sław Gołata, Stefan Dąbpienia i izolowania ele rowski i Jan Trojanowski,
mentów1 nie tylko prze
,T,
,
,
..
stępczych, ale również nie
i lowcv
koncentrowali
rzetelnych,
aspołecznych, “3 " swy5h„ wyP°w,lestwarzać zaś sprzyjające dziach na kilku węzłowarunki dla każdej ini wych zagadnieniach Jedcjatywy zmierzającej do nvm z nich były sprawy
ograniczania i eliminowa przestępczości oraz polinia wszelkiego zła w na- tyki ścigania i represje
SÄT ‘ S0SP0'

- ' .
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We wczorajszej dyskusu zabrało głos _ dwudziestu mówców (nadto dwóch
złożyło swe głosy do protokołu). Byli to w kolej__________ _____________

Co z meblami?

Zakłócenia w dostawach
Kto be« większych kłopotów kupił nowe meble
w okresie ostatnich 3 mie
sięcy może się uważać za
szczęśliwca, bo niestety,
nie udało się to większoś
cl potencjalnych klientów,
którzy z wielokrotnych wy
praw do sklepów wracali
z niczym. Dlaczego? — Po
wodem zakłóceń"T braków
na meblarskim rVr,v„

patrywane w 90 proc. bez
pośrednio przez fabryki,
świeciły pustkami,
albo
proponowały klientom wzo
ry nie budzące zainteresowania.
Wysyłanie monitów i
inkasowanie kar, na które
dyrektorzy niektórych fab
ryk decydowali się znacz
nie chętniej niż na szybkie
odrobienie zaległości —
nie mog^ b>'ć argumentasmi wobec klientów. Tak
samo zresztą jak i fakt, że
przemysł meblarski wartościowo wykonał plan do
staw dla handlu w 1972 r.
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wiony
na
bezpośredni
transport mebli z fabrićk
do sklepów — nie gwaran
tuje klientom pożądanego
wyboru i nie udziela im
nawet rzeczowej informa
cji kiedy i jakich wzorów
można się spodziewać.
Wartość
tegorocznych
dostaw mebli z krajowych
fabryk opiewa na 16,1
mld zł, tj. o 2 mld zł więce] niż w üb. roku. Nadal
jednak trwają pertraktap|e c0 do ostatecznego układu wzorów
typów,
które — być może dopro
wadzą do zgodnego z za
potrzebowaniem sformuło
war
wania umów. Jeśli jednak
__ nie nastąpi wydatna
poprawa terminowości dostaw klient stale będzie na
rażony na fatalne skutki
jch ,.przypływów i odpły0?AP)
^ *

na pracy w zakładach i in
stytucjach. Cytowano drastyczne przykłady jej łamania. Operowano faktami nadużywania alkoholu
w czasie pracy, co pociąga
Za sooą ujemne skutki spo
leczne
i
gospodarcze.
Wskazywano jak wiele ma
my do zdziałania w zakre
sie ochrony mienia społecznego, posługując się
przykładami
karygodnej
lekkomyślności i lekceważenią dobra powierzonego
przecież czyjejś personalnej pieczy. W wielu przypadkach,
właśnie
tam,
gdzie ,nie, . zwracano , uwagi
na „drobiazgi , małe po“n
“chyb,ema' /°'
"f, ÄÄS

Pstn^ePOWpeta W'Äa2

dla poczynań władz porządku
i bezpieczeństwa
“jaz wymiaru sprawiedliwo«*:ze społeczeństwo
me t^0. domaga się bezkompromisoWosci w zwalraamu wszelkich przestępstw, ale oferuje swe
czynne poparcie dla poczynań zmierzających do
ograniczenia tego zła społecznego. Świadczą o tym
przykładj'- doskonałej i efektywnej współpracy MO
z zakładowymi organizacjami ORMO, wspólne pa
trole milic37jno-robotnicze
zapewniające naszym mia
storn spokój i bezpieczeństwo
Ale wielu dyskutantów
podkreślało, że zwalczanie
przestępczości jest tylko
jedną z form naszego dzia
łania, zaś równie ważną,
lub może i ważniejszą jest
profilaktyka, przeciwdziałanie powstawaniu zła i
demoralizacji.
Najszerzej
rozumiane oddziaływanie
wychowawcze na dzieci i
młodzież jest podstawowym obowiązkiem rodziny, szkoły, instytucji wychowawczych i organizacji
społecznych. O ileż skuteczniej bowiem jest przeciwdziałać
zjawiskom
szkodliwym społecznie, niż
zwalczać skutki, objawiające się w różnych postaciach.
Inną grupę poruszanych
spraw stanowiła dyscypli

’‘‘• • ::>«v . *V

społecznej i obywatelskiej
odpowiedzialności za społeczno-gospodarczy rozwój
**emi gdańskiej”.
Zebrani przychylili się
również do prośby sekreta
rza KW PZPR Wacława
Banasia o zwolnienie go w związku z odejściem na
emeryturę — z funkcji sekretarza i członka Egzekutywy
KW.
Tadeusz
Bejm ' złożył Wacławowi
Banasiowi serdeczne podziękowanie za 20-letnią
działalność w aparacie par
tyjnym, życząc mu zasłużonego wypoczynku.
Plenum dokonało wyboru Jana Maziarza, pełniącego dotychczas funkcję wice
dyrektora Wojewódzkiego
^

"

P.adUZy,Ć
wewnętrzną Egzekutywy.
kontrolę w zakładzie pra
cy. Niestety, czynią to zaz
wyczaj organa ścisania, a
to, że już" gospo
jarka narodowa poniosła
niepowetowane straty,

Stocznia Gdańska im. Lenina-

„Białe piekło“ w Tatrach

Opracowany
program
dalszego umacniania dyscypbny
społecznej
jest
programem działania dla
wszystkich uczciwych ludzi, nie zaś tylko dla organów profesjonalnie odpowiedzialnych za ład i porządek Dlatego winniśmy
czl,ć odpowiedzialni za
łeg0 Pomyślną realizację,
szczególnie, ze służyć ma
on umocnieniu poczucia
bezpieczeństwa i praworządności całego społeczeństwa ziemi gdańskiej,
Sekretarz KC S. Kania
podkreślił w swym wystąpieniu, że zagadnienia ładu
j porządku społecznego
znajdują się w centrum
uwagi władz partyjnych i
rządowych.
Istnieją też
społeczne przesłanki' skuteczniejszego
zwalczania
zła i przestępczości, bowiem społeczeństwo
w
swej ogromnej większości
pragnie i domaga się spokoju, ładu, porządku, czyn
nie wspomagając organa
porządkowe, co liczy się
szczególnie, stwarza bowiem naturalną izolację
elementów przestępczych i
aspołecznych. Musimy też
rozwijać działania wycho
wawcze, kulturalne, jako
sprzyjające kształtowaniu
pożądanych postaw ludzi,
zwłaszcza młodzieży. Trze
ba, byśmy kontynuowali
dobre i wypróbowane spo
soby oddziaływania wy
chowawczego, ale też wzbo
gacali je o nowe formy.
Chodzi o to, by zapanowa
ła na trwałe atmosfera
aprobaty d?a uczciwej pra
cy,
potępienia zaś dla
tych, którzy gwałcą spo
łeczne i prawne normy
współżycia. Sekretarz Ka
nia pozytywnie ocenił dzia
łanie i liczne inicjatywy
gdańskiej MO oraz polity
kę represyjną organów
prokuratorskich i sądow
nictwa.
Plenum przyjęło też uchwałe .»W sprawie dalsze
go umacniania dyscypliny

Tragiczne zaginięcie
dwóch turystów
W Tatrach znów rozegrała
się tragedia — zaginęli dwaj
bracia Andrzej i Jan Mula
wowie z Warszawy.
26 lutego wyszli oni z Mor
skiego Oka na wspinaczkę w
okolice doliny Za Mnichem,
Gdy nie wrócili na noc, rozpo
częto poszukiwania. Nocne penetrowanie
terenu nie dało
rezultatu.
Dwie
grupy
ratowników
GOPR prowadziły poszukiwa
pia
zaginionych braci przez
ćały dzień 27 lutego. Katównicy, brnąc po pas w śniegu, dotarli na przełęcz Marchwiczne. gdzie znaleziono biwak obu braci, a następnie

ich ślady na śniegu,
które
schodziły w dół żlebu. Nieste
ty dalej nie można już było
iść, gdyż w miejscu tym spa
dały lawiny. Jedna z nich po
rwała nawet uczestnika akcji
poszukiwawczej, ale na szczęście wyszedł on cało z opresji.
Poszukiwania
musiano
przerwać w godzinach wieczór
nych.
WSiyscy ratownicy biorący
udział w akcji doznali odmrożeń twarzy. W Tatrach panowały b. złe warunki — silny
wiatr
przy
15-stopniowym
mrozie,
nieustanne gęste opady śniegu, a ze stoków i
zboczy górskich spadały lawiny — istne „białe piekło”.
Zdaniem kierownika akcji
poszukiwawczej,
obaj bracia
zostali porwani przez jedną z
lawin.
We środę 28 lutego, GOPR
nadal rozważało możliwości po
szukiwań, ale warunki w gó
rach jeszcze się pogorszyły.
Przez noc spadło dalsze pół
metra śniegu. Jak oświadczył
naczelnik GOPR
Michał Ja
giełło,
dojście do miejsca,
gdzie rozegrała się tragedia,
jest absolutnie niemożliwe tak
od strony Opalonego Wierchu
i Szpiglasowej Przełęczy, jak
i pd dołu od Morskiego Oka.
Akcja poszukiwawcza --' iiegc
zdaniem — prowadzona przez
cały dzień 27 lutego, była już
na pograniczu skrajnego »ryzy
ka, a kontynuowanie jej 28
lutego, byłoby wręcz szaleń
stwem. Niesłychanie rzadki to
wypadek, ale GOPR musiało
skapitulować przed żywiołem.
(PAP)

riienia w' dostawach, ^Na
koniec IV kwartału 1972
- - - przemysłu 'wo
r. zaległości
bec handlu wynosiły war
tościowo ok. 50 min zł,
a dotyczyły głównie kom
pletów
tzw.
kombinowa„
,
,
Nie zaobserwowano takcinów - ta? m°/bU, *na * yydatnieiszei.
,
. pcpra;,
które jest największy po wy dostaw w pierwszych
pyt. Tak więc, w pełni tygodniach br. Do 17 stycz
Policja wioska odzy
sezonu którv orzvDada w
Przedsiębiorstwa
skała 18 obrazów mi
tej branży na ostatnie mię handJu meblami w kilku
strzów toskańskich i
, , me
miastach nie otrzymywały
siące roku 1 sklepy,
umbryjskich z XIV i
zao- ich * z fabryk raebli w
XV wieku, wartości 400
Wyszkowie,
Radomsku,
min lirów, które zostały
Elblągu, Jarocinie i Byd
skradzione w końcu ugoszczy. Obecnie — mimo
biegłego tygodnia w Ra
utrzymujących się zaleg
wennie.
łości — dostawy ruszają.
Bilans styczniowej sprze
Kiedy policja została
daży wykazał 17,3-proc.
poinformowana o kra
mat
przekroczenie planu, na co
dzieży płócien, natych
w dużym stopniu złożyły
miast zablokowała drogi
się przymusowo odłożone
wylotowe z miasta. Ko
zakupy z poprzednich mie
Wczoraj publicyści mor- przetwórstwa lądowego i
ło jednego z posterun
scy z całego kraju spotkali inwestycji portowych oraz
sięcy.
ków kontrolnych prze
się z dyrekcjami gdyńskie- osiągnięcia i kłopoty gdyń
jechał w pewnym mo
Przy takich brakach i go „Dałmoru” i Centrali skiej
Centrali
Rybnej.
Wczoraj Wydział Monta
mencie samochód marki
We wtorek w jednym z
wynikają Rybnej. Tematem spotka- Dziennikarze zwiedzili port
żu Kadłubów Okrętowych spiętrzeniach,
„Mercedes”, który nie
budynków
więzienia w
cych
z
nierytmicznych
do
nia były nowe zamierzenia rybacki, zapoznając się ze
K-3 zwodował kolejną jed
zatrzymał się na wezwą
Meppen (Dolna Saksonia)
nostkę. Spłynął na wodę ka staw, handel meblami nie naszego największego ar- stanem budowy nowych na
nie policjantów. Dwa ra
nastąpiła eksplozja butli z
dłub 12 z kolei chłodniow dysponujący odpowiedni matora rybackiego, doty- brzeży, chłodnią i sieciardiowozy policyjne udały
propanem, która spowodo
ca B-443 o nośności 4500 mi magazynami i nasta- ezące eksploatacji floty, nią. Następnie odbyła się
się w pościg za „Merce
wała pożar. W budynku
_________________degustacja potraw rybnych,
ton. Nazwę nowej jednost
deseni”, którego kierow
tym więźniowie produkowa
stanowiących
najnowszą
ce — m/s „Otomar Oszca, — kiedy zorientował
li zabawki z mas plastycz
propozycję Centrali Ryb
kłan” — nadała Galina Or
się, że jest ścigany —
nych. W pożarze zginęło 5
nej.
dyńska, żona
inspektora
wyrzucił przez okno wo
więźniów, a szósty zmarł w
Morskiego Rejestru Stat
rek z malowidłami.
Dzisiaj, w drugim, dniu
kilka godzin później w wy
ków ZSRR. Przy budowie
sesji, publicyści
morscy
niku odniesionych popa
tego kadłuba spośród pra
Wstępna
ekspertyza
odwiedzą statek naukowoZakaz palenia
rzeń.
cowników wydziału K-3
badawczy MTR „Profesor
ustaliła, że nie uległy
Straty materialne szaco
szczególnie wyróżniły się
w miejscach
one zniszczeniu. (PAP)
wane są na milion marek.
O ile praca wT przemyśle dów maszyn biurowych Siedlecki”. Spotkają się
zespoły mistrzowskie: Jana
Kotowskiego,
Antoniego ulega gwałtownej mechani „Predom-Metron” w Toru- też z dyrekcją Morskiego
publicznych
Górskiego, Eugeniusza Wio zacji i automatyzacji, to ob niu. Wytwórnia ta w II Instytutu Rybackiego w
darskiego, Antoniego Ma sługująca ją administracja kwartale br. dostarczy na Gdyni.
M. L.
we Włoszech
zurkiewicza. a także elek nadal posługuje się zaz wy- rynek szereg urządzeń za
tryk Erwin Młodzikow- czaj starymi metodami i projektowanych przez OśroWe wtorek senat włoski
ski, hydraulik Józef Ja urządzeniami. W pewnym dek Badawczo-Rozwojowy
zaaprobował ustawę zabra
kubowski i ustawiacz Hen stopniu sytuację tę może Środków Organizacyjno-Te D1+D
niającą palenia papierosów
zmienić produkcja zakła- chnicznych „Prebot” w Ra
ryk Okwieciński.
we wszystkich środkach
domiu.
Dzisiaj, o godzinie komunikacji miejskiej oWśród wytwarzanych już
17.45
w
programie raz w pociągach, a także
w Toruniu, lecz poddawa
I telewizja nada za w kinach, teatrach i salach
nych jeszcze ostatnim pró
rejestrowany na taśmie tanecznych, w których nie
bom, znajdują się: powie
koncert galowy, który ma nowoczesnych urządzeń
lacze tzw. elektryczno-spiodbył się w Sali Kon klimatyzacyjnych. Projekt
rytusowe, 10-krotnie wydaj
zakaz
gresowej
PKiN z okazji przewiduje także
niejsze od dotychczas sto
palenia , w państwowych
V
Zjazdu
Związku
Mło
sowanych ręcznych oraz —
Z dniem 1 marca Polskie Radio wprowadza is
dzieży Wiejskiej. W pro placówkach oświatowych.
elektryczne zszywacze i
Dla zyskania mocy obo
totne zmiany w układzie swych programów. Głó
gramie
pt.
TWARZĄ
dziurkacze. W przygotowa
wną zasadą nowej „ramówki” jest większe zróżni
DO SŁOŃCA I WSI u- wiązującej, nowe przepisy
niu
jest
termokopiarka,
któ
cowanie charakteru programów I i II, a jedną z
dział biorą m. in. znane będą musiały jeszcze być
ra w ciągu 4 sekund „po
podstawowych reguł — niepowńarzanie poszczegól
zespóly folklorystyczne zaaprobowane przez izbę
wtórzy” każdy dokument,
deputowanych. Wobec ła
„Złota” para mistrzostw świata w łyżwiarstwie
nych pozycji w obu programach. Szczegóły zmian
ZSMW.
Scenariusz oprą miących
nawet w skali 1:1. Przygoto
prawo przewidu
przynosi nr 9 tygodnika „Radio i Telewizja”.
cowali:
Ryszard
Kubiak
figurowym Irina Rodnina i Aleksander Zajcew
je
wywany
jest
również
wy
się
grzywny
od
1
tys.
W zakresie publicystyki, tzw. większe formy na
i Wojciech Szperl.
(ZSRR).
do 100 tys. lirów. (PAP)
dawane będą przede wszystkim w programie II,
rób maszyn do niszczenia
(PAP)
natomiast w I dominować ma informacja, nie po
zbędnych dokumentów, ezbawiona jednak akcentów publicystycznych.
lektrycznych maszyn do oIstotne zmiany nastąpią w zakresie audycji otwierania kopert, wytłacza
światowych, gdzie dokonany zostanie wyraźniejszy
Przewidywania naszych synopty
a tylko kilkudniowe chłodniejsze orek do napisów na taśmach
podział na programy kształcące i popularyzator
ków z Instytutu Meteorologii i Go
kresy będą przypominać, że to je
skie. W programie I emitowane będą m. in. takie
z tworzyw sztucznych.
spodarki Wodnej na marzec są ra
szcze m,arzec i pogoda, jak zwykle
pozycje, jak codzienny „Kalendarz nauki polskiej”,
(PAP)
jest jak w przysłowiowym garncu,
czej optymistyczne i bardzo wio
„Nauka w krajach socjalistycznych”, „Studium wie
senne. Przedwiośnie ma się zacząć
zmienna i kapryśna jak kobieta.
dzy polityczno-społecznej”, „Gmina — urząd —
•
W
I
dekadzie
—
przed
już w I dekadzie marca a pravjdziTemperatura w dzień od plus 8 aż
samorząd”. Na fali średniej prowadzone będą m. in.
wa wiosna ma zapanować już w II
do plus 14 st., a w nocy od 0 st.
wykłady międzynarodowych uniwersytetów OIRT
wiośnie® W II i III deka do plus 4 st. W okresach chłodniej
i III dekadzie. Te obliczenia oparte
i URIT oraz znajdą się tu liczne cykle i magazy
na wynikach podanych przez ma
szych — w dzień od plus 4 do plus
ny poświęcone różnym dziedzinom wiedzy i nauki.
szyny matematyczne oraz wyników
dzie marca — już wiosna 6 st., w nocy od 0 do minus 3 st.
W programie I pozostają audycje dla rolników,
podobnych okresów pogodowych
Zachmurzenie będzie nadal umiar
natomiast przeznaczony dla słuchaczy z zniasta ma
w przeszłości zwanych analogami.
• Optymistyczna prog kowane, okresami duże z obfitszymi
gazyn „Ze wsi i o wsi” przeniesiony zostaje do
opadami. Wiatry przeważnie umiarNa budowie Portu Pół A wszystko to złożyło się na tak
programu II.
koumne z kierunków południowych
nocnego przebywali ostat optymistyczne przewidywania, oby
Większości audycji literackich słuchać będziemy
noza
synoptyków
i zachodnich.
nio wiceministrowie: żeglu jednak prawdziwe!
od 1 marca w programie II. Należą do nich słu
gi dr Romuald Pietraszek
A oto szczegółowa prognoza me
chowiska, „Matysiakowie”, odcinki prozy, audycje
Dla lepszego scharakteryzowania
szych wzrostów temperatury: do mi
oraz budownictwa i mate teorologów:
poetyckie, reportaże literackie. Powieść „W Jezio
pogody marcowej synoptycy podają
nus
3
lub
nawet
0 st. Zachmurze
Przewiduje
się,
że
średnia
tem
riałów
budowlanych
mgr
ranach” pozostaje na fali długiej.
także następujące dane orientacyj
inż. Andrzej Szozda. Pod peratura marca będzie powyżej nor nie w tym okresie będzie umiarko
W dziedzinie muzyki zaznacza się wyraźne wy
ne:
wane,
okresami
duże
z
niewielkimi
czas spotkania z przedsta my, wynoszącej zazwyczaj plus 1,6
odrębnienie obu programów. Program I stać będzie
— Dni z temperaturą maksymal
opadami
śniegu,
a
później
deszczu
wicielami inwestora i głó st., podobnie jak suma miesięcznych
pod znakiem muzyki rozrywkowej, w najszerszym
ną plus 10 st. ma być — 10;
wnymi wykonawcami omó opadów, które powinny przekro ze śniegiem i deszczu. Wiatry będą
pojęci tego słowa, a więc od piosenki po muzykę
— Dni z temperaturą minimalną
początkowo umiarkowane północnowiono przebieg prac budów czyć 29 mm.
popularną. W sumie muzyka wypełni tu 75 proc.
poniżej 0 st. — 12;
wschodnie,
potem
umiarkowane,
o.
W
okresie
1
dekady
zaznaczy
się
lanych
oraz
powzięto
decy
czasu antenowego. Muzyka poważna i audycje sło
kresami dość silne, przeważnie za
— Dni z opadem — 14;
zje w sprawie przyśpieszę wzrost temperatury od 0 st. do plus
wno-muzyczne znajdą się wT programie II.
— Dni dość pogodnych z zachmu
nia niektórych robót oraz 4—6 st., co jest typowe dla przed chodnie.
Miłośnicy sportu słuchać będą interesujących ich
W II i III dekadzie ma się za rzeniem mniejszym od 5/10 pokry
nadrobienia
powstałych wiośnia. W nocy termometry będą
audycji prawie wyłącznie w programie I.
cia nieba — 9.
icskazywać jednak od minus 4 do znaczyć prawdzhoa wiosna! Przewi
(PAP)
opóźnień.
WICHEREK
minus 6 st., ale z możliwością w lęk- duje się bowiem dalsze ocieplenie,
M.

Zwodowanie
kolejnego
chłodniowca
dla ZSRR

Publicyści morscy
w „Dalmorze“ i Centrali Rybnej

Maszyny usprawnią
pracę biurową...

Odzyskano
skradzione
obrazy

TV

Nowy układ programu

radiowego

Nasza pogodynka

Robocze
spotkanie

Fot. M. Zarzecki

E. K.

Pożar
w... więzieniu

£IOI:Y
Ogromny sukces
polskich alpinistów
Ogromnym sukcesem zakończyła się
zimowa
wyprawa
kliibu wysokogórskiego w najwyższe góry Afganistanu —
Hindukusz. 13 lutego Tadeusz
Piotrowski ze Szczecina i Andrzej Zawada z Warszawy zdo
byli
Noszak — najwyższy
szczyt Hindukuszu afgańskiego
0 wysokości 7 492 m.
Polski sukces jest bez prze
sady otwarciem nowej karty
w dziejach zdobywania przez
ludzi najwyższych gór świata.
Dotychczasowe
wyprawy
—
zarówno w Himalaje, Kara
korum jak Hindukusz, a więc w
te masywy górskie, których wy
sokośó przekracza 7 990 m —
zdobywały wierzchołki w okresie najbardziej sprzyjającej
pogody — latem.
Rozpoczęcie
przez
polską
wyprawę zimowej eksploracji
gór o wysokościach przekraczających 7 000 m jest rozpoczęciem nowej epoki w sportowym alpinizmie. Dotychczas
„Vsai,r»,f6?e7oa,«y“'.
•________ ____________ _______ _

Duety radzieckie
poza konkurencją
Wczoraj, w drugim dniu mistrzostw świata
w
łyzwiarstwie figurowym rozegrano ko
lejne konkurencje. Jako pierwśze na lód weszły pary tane
czne
prezentując dwa tańce
obowiązkowe (walc i rumbę).
Wśród 18 par najlepiej wykonał dwa tańce obowiązkowe duet radziecki
Ludmiła
Pachpmowa — Aleksander Gor
szkow, wyprzedzając o 2 pkt.
rodzeństwo Angelikę i Ericha
Buck (NRF) oraz parę angielską
Hilary
Green i Glyn
Watts. Polacy Halina Gordon
1 Wojciech Bańkowski sklasyfikowani zostali na 15 miejscu.
*
*
*

wyprawy, uważając, że jest to
przedsięwzięcie bez najmmejszych szans. Sukces Polaków
w Hindukuszu afgańskim potwierdził raz jeszcze znakomitą opinię, jaką cieszy się polski alpinizm na całym swieeie.
_

T. Mytnik
wśród kandydatów
na Wyścig Pokoju
Do Wyścigu Pokoju
pozostało już tylko 9 tygodni. TT
Q dziesiątke> koiarzy na
” .
. marcowe wyścigi w Afryce,
soośród tej grupy wyłoniona
—*•
najprawdopodobiüej
ostateczna
siódemka
białoczerwonych, która 9 maja sta
nie na starcie XXVI WP w
Pradze. Do Algierii wyjadą 6
marca: Edward Barcik, Paweł
Kaczorowski,
Janusz Kowal
ski, Bernard Kręczyński, Zbig
niew Krzeszowie^, Lucjan Lis,
i>adeusz Mytnik, Mieczysław
__
,
Nowicki, Stanisław Szozda i
Ryszard Szurkowski,
— • —
rj
£J

L
• L.
UUlOJN
PcIHph
oluvli

Piłkarze ekstraklasy — Manchester City wyeliminowani zo
stali z rozgrywek o Puchar
Anglii. W powtórkowym meczu 1/8 finału przegrali z IIligową
drużyną
Sunderland
1:3.
•

*

*

Tytuł mistrzów świata
Brazylijska drużyna piłka rW konkurencji par
spor- ska f*c Santosrozegrała totowvch wywalczyła
para warzyski mecz w Norymberdze z zespołem złożonym z za
radziecka Irina Rodnina
chodnioniemieckich drużyn Ba
Aleksander Zajcew — zło yern Monachium i FC Nuern
ty medal; Ludmiła Smir- berg, przegrywając 0:3 (0:0).
nowa — Alek siej Ułanów
(ZSRR) — srebrny medal;
Piłkarski mistrz Belgii —
Manuela Gross — Uve Anderlecht pokonał w towa
Kagelmann (NRD) — brą rzyskim meczu Dynamo Kijów
1:0 (0:0).
zowy medal.

Zbliżamy się do finału
Nasz 20 konkurs-plebiscyt na 10 najlepszych
sportoweów, trenerów i
zespoły Wybrzeża w 1972
roku zbliża się ku końcowi. Dziś zamieszczamy os
tatni kupon. Po wypeł
nieniu prosimy kupon wysłać pod adresem redakcji
najpóźniej dziś (decyduje
data stempla pocztowego),
Przypominamy, że na Czy-

telników, którzy nadeślą
kupony, czekają artrakcyjne nagrody,
Uroczyste zakończenie i
ogłoszenie wyników kon
kursu-plebiscytu
nastąpi
6 bm. w czasie „Wojewńdzkiej Wieczornicy Olimpijskiej” która odibędzie się w II Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni.
(st)

KUPON KONKURSU-PLEBISCYTU
NAJLEPSI SPORTOWCY
1972 ROKU.

NAJLEPSZE ZESPOLE
1972 ROKU.

3.
4.
5.

8.

ę.

— — — — —

7.
8.

g,

9.
10.
10.

—

—

—

—

—

—

—

NAJLEPSI TRENERZE
1972 ROKU.

1.
2.
3.

«.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

(imię 1 nazwisko)

(adres)
Wypełniony kupon należy
wysłać pod adresem re
dakcji „Dziennika Bałtyc
kiego” 80-886 Gdańsk, Targ
Drzewny 3/7 do 28 bm.

DZIENNIK

51 (8900) 1 marca 1973 r.

Laureaci
„Stolema—19734'

Zanim chwycimy za wiosła

Członkowie klubu „Pornorania’% skupiającego studen
tów niemal wszystkich wyż
szych uczelni Gdańska, już
po raz siódmy
swej histo
rii wybrali nowych laureatów
medalu „Stolema”. To wy
jątkowe wyróżnienie rokrocz
nie przyznawane jest oso
bom, instytucjom lub orga
nizacjom, które w szczegól
ny sposób przyczyniły się do
pomnożenia, bądź populary
zacji dorobku naukowego i
osiągnięć kulturalnych Po
morza.

nauczmy się pływać

Medale z wizerunkiem Sto
lema — legendarnego olbrzy
ma dzielącego się swą nie
pospolitą siłą z ludem po
morskim — wręczono
(od
1967 roku) już trzydziestu osobom. Są wśród nich wy
bitni naukowcy, znani litera
ci,
plastycy
oraz
ludowi
twórcy.

wcześniej o problemach
żeglarskich. Być może słu
sznie M. Grabowski powo
łuje się przy okazji na
stwierdzenie Z. Truszkiewicza, iż ten ostatni wszy
stko pomieszał: „wyczyn z

W tym roku postanowiono
przyznać pięć medali, któ
rych laureatami zostali: Fer
dinand
Neureiter,
Konrad
Ciechanowski, Stefania Liszkowska-Skurowa,
Stanisław
Wysiecki i Jerzy Piankowski,
a także Zespół Pieśni i Tań
ca Ziemi Bytowskiej.
Ferdinand Neureiter z Salz
burga powszechnie znany jest
nie tylko Jako wybitny tłu
macz literatury polskiej, lecz
również jako gorący propa
gator naszej nauki i kultury
na Zachodzie. Klub „Pornorania”, istniejący przy Zarządzle Głównym Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego, wy
różnił Neureitera za wielką
antologię poezji i prozy ka
szubskiej, jaka w jego prze
kładzie ukazała się nakła
dem wydawnictwa uniwersy
teckiego w Heidelbergu.
Konradowi
Ciechanowskie
mu —• autorowi cyklu arty
kułów zatytułowanych „Kartki
z archiwum pomorskiego ru
chu oporu” (Biuletyn ZK-P
„Pomerania”) — medal przy
znano za obszerną monogra
fię „Ruch oporu na Pomo
rzu Gdańskim 1939—1945”.
Kolejnymi laureatami „Sto
lema—1973” są: Stefania Liszkowska-Skurowa z WDK —
za długoletnią opiekę nad
twórcami ludowymi naszego
regionu i popularyzację ich
sztuki,
Stanisław
Wysiecki
(I sekretarz Komitetu Powia
towego PZPR w Kościerzy
nie) oraz Jerzy Piankowski
(sekretarz
propagandy
KP
PZPR w Kościerzynie) — za
całokształt
działalności
na
rzecz
pomnażania
dorobku
kulturalnego
Pomorza
ze
szczególnym
uwzględnieniem
wkładu pracy włożonej w
organizację Kaszubskiego Par
ku Etnograficznego i skanse
nu we Wdzydzach.
Wśród
tegorocznych
lau
reatów znalazł się też znany
ze swej działalności estrado
wej Zespół Pieśni 1 Tańca
Ziemi
Bytowskiej,
którego
ambitny program artystyczny
oparty jest na najlepszych
tradycjach kaszubskiego fol
kloru.
Wszystkim
wyróżnionym
serdecznie gratulujemy.
<j.s.)

ARIAN

Grabowski

ZlS sytuacja,

przy stawowej nr 76 oraz AOS
PG) są w 100 procentach
wykorzystywane do nauki
niła się zdecydowanie na pływania {przeważnie dzie
lepsze. Stwierdza się już ci i młodzieży, częściowo
wyraźnie, iż i u nas starszych, choć do tego
ńad morzem, należy bu nadają się mniej). Zresztą
dować baseny, zwłaszcza dla celów wyczynowych
kryte (choć i otwarte są 12-metrowy, płyciutki ba
potrzebne). Od deklaracji senik nie nadaje się. A
jednak do budowy droga pozostałe dwa kryte 25-me
jeszcze daleka.
trove baseny?
Oliwski basen Wyższej
Aktualnie dysponujemy
w Gdańsku 4 basenami Szkoły Wychowania Fizy
wykorzystywany
krytymi, w tym dwoma cznego
normalnymi, 25-metrowy- jest w godzinach przed- i
mi oraz dwoma malutkimi południowych do nauki pły
(brodzikami) do nauki pły- wania i zajęć obowiązko-

swój artykuł
najmniej w sensie
D deklaratywnym,
M=pt.zaczął„Przedtem
chwyć
zmie
my za wiosła” („Dzien
nik Bałtycki” nr 46 z 23.
II br.) od polemiki ze
Zbigniewem
Truszkiewiezem, który pisał 10 dni

turystyką, jachty klas olimpijskich ze zwykłymi
łajbami, cele bogatych i
prężnych klubów z celami
innych klubów”.

Roman Zych

Niestety, sam M. Gra
bowski, snując swe rozwa
żania na temat turystyki
wodnej, zwłaszcza kajako
wej, nie ustrzegł się od po
dobnego pomieszania po
jęć, gdy wszedł na teren,
na którym niezbyt do
brze... pływa. Mam tu na
myśli pływanie, a bardziej
konkretnie — naukę pły

wania dzieci. Jest to zaled wycb (nie mających mc
wie 30 procent ilości base wspólnego z wyczynem)
nów
uznanych
według przez studentów WSWF onorm państwowych, za ko raz uczniów miejscowej
nieczne (w stosunku do szkoły ćwiczeń. Od godzi
A ny 15 do 23 (a więc, w ciąliczby mieszkańców).
normy te opracowywano gu 8 kolejnych godzin) 3
przed laty, gdy rekreacja godziny są wykorzystywai sport były marginesem ne przez pływaków wyczywania.
Podpisuję się wprawdzie zainteresowań nie tylko nowych na treningi, ale
w pełni pod stwierdze twórców norm, ale i chy- też nie miejscowej uczelni, lecz KS Start. Pozoniem, iż „aby być wodnia ba społeczeństwa.
kiem, to jest, aby upra
Wszystko wskazuie ied- stałe §odziny to właśnie
że svtuSa Łie w nauka Piania prowadzowiać kajakarstwo, wioślar nak
nas, ze sytuacja u egn
na przez r5żnego rodzaju
stwo,
ślądlądo- J^pewn^ popTawie Do «Su* zakłady pracy
we hibżeglarstwo
morskie, trzeba"nie
______ __Pewnej pupiawie. uu Atfn:ai,a npK-trp Ta r w p.bać się wody, umieć pły końca bież. roku powin ogniska TKKF. Tak więc
wać. Gdzie w Gdańsku na być zakończona bu w Oliwie wyczynowcy ko
można się nauczyć pły dowa
krytego
basenu rzystają z basenu w wy
wać?” — Z chwilą jednak, KS Start przy ul. Waj- miarze niespełna 20 proc.
gdy usiłuje autor odpowia deloty we Wrzeszczu, przy ogólnej liczby godzin.
Podobnie jest na base
dać na powyższe pytanie, stępują do budowy kry
wykazuje całkowitą nie tych basenów KS Lechia nie PG we Wrzeszczu.
znajomość problemu.
(25-metrowego) i przemysł Jedynym wyczynowym uZacznijmy więc od stwier stoczniowy (pierwszego na żytkownikiem jest sekcja
dzenia, które jeszcze przed naszym terenie 50-metro- pływacka Klubu Międzykilku laty było kwestiono wego). Wspomina się też uczelnianego AZS (dawna
wane przez ludzi odpowie o rozpoczęciu kolejnej kry Spójnia), korzystając co
dzialnych za rozbudowę tej „25” w śródmieściu dziennie z basenu w ciągu
bazy sportowej i rekrea Gdańska oraz basenu przy 1,5 godziny. Reszta to za
cyjnej w naszych wielkich jednej ze szkół w Oliwie. jęcia ze studentami w ra
aglomeracjach
miejskich: Jeżeli te wszystkie budo mach obowiązkowych zajęć
uczyć pływania można wy wy zostaną pomyślnie zrea wf (w tym i nauka pływa
łącznie na krytych lub o- lizowane, wówczas Gdańsk nia), zajęcia fakultatywne
twartych basenach, w żad zacznie się zbliżać do o- dla studentów PG, wresznym wypadku zaś w mo bowiązującej, choć mocne
rzu. Mieliśmy wprawdzie i u przestarzałej, normy.
nas próby prowadzenia nau
Grabowski
rzucił
ki pływania w morzu, ale
też
kilka
uwag,
wkrótce okazało się, że nie
‘świadczących o bra
zdaje ona egzaminu. Tym
ku orientacji w aktualnym
czasem wszelkie starania o
rozbudowę bazy basenowej wykorzystaniu.
^ istniejąNo wstępie kilko info-rmcw Trójmieście, jak i w sa- cych już w Gdańsku ba- cji dla tych, którzy nie byli
mym Gdańsku, spotykały senów. Są one przeciętnie nad węgierskim morzem lub
się z zasady z odnowiedzia: wykorzystywane po 16 go- nie wiedzą, że:
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Dni Kaszubów Wdzydzkich
pod patronatem
„Dziennika Bałtyckiego11
UŻ pojutrze —- 8
bm. o godz. 16 roz
poczynają się we
Wdzydzach
Kiszewskich,
pow, kości er ski, Dni Ka
szubów Wdzydzkich, pier
wsza tego rodzaju impre
za organizowana w na
szym województwie. Ini
cjatorami i organizatorami jej są: Kaszubski ParK
Etnograficzny, POSTiW •—
motel we Wdzydzach, Od
dział Powiatowy Zrzesze
nia Kaszubsko-Pomorskie go, Państwowe Gospodar-

Na Milach
ŻKSlAZKAMl
Jurij Czujew — „Badania
operacji w wojsku”. — wy
dawnictwo MON — cena: 35
Zł.
Igor Sikirycki — „Najwesel
sza szkoła” — Wydawnictwo
Łódzkie — cena: 20 zł.
Maria Kann — „Wierna pu
szcza” — Ludowa Spółdzielnia
Wydawnicza — cena: 48 zł.
„Historia Pomorza” — część
pierwsza i druga — wydanie
II uzupełnione — Wydawnic
two Poznańskie — cena: 220 zł
(obydwu części).
„Praca, w dziecińcu wiej
skim” — zbiór materiałów po
mocniczych — praca zbiorowa
— PZWS — cena: 21 zł.
Jan Dziewulski — „Wokół
poglądów ekonomicznych Ró
ży Luksemburg” — Książka i
Wiedza
— cena: 35 zł.
Elżbieta
Jackiewiczowa
—
„Tancerze” — Ludowa Spół
dzielnia Wydawnicza — wyda
nie III — cena: 18 zł.
Natalia Swidzińska — „Pol
ska 1944 — 1971” — fakty i
liczby — Książka i Wiedza —
wydanie III — cena: 25 zł.
Fetyr Ignatow — „Serce dla
wszystkich” — z bułgarskiego
tłumaczył Adam Koseski —
Książka i Wiedza — cena: 13 zł.
James Oliver Curwood —
„Najdziksze serca” — przeło
żył Jerzy Marlicz — Iskry —
wvdanie V — cena: 12 zł.
„Gandhi”
— autobiografia
Książka i Wiedza — wyda
nie III — cena: 60 zł.
Sat - Okh — „Ziemia sło
nych skał” — Czytelnik — wy
danie IV — cena: 16 zł.
Przemysław
Trzeciak
—
„Przez polskie ziemie” — Wy
dawnictwo Interpress — wy
danie II — cena: 50 zł.
Bogdan Ostromęcki — „Wy
bór wierszy” — Czytelnik —
cen«: 39 «I.

T

znalazł się w roli Kopciu
szka, nie mogącego po
szczycić się — przy nad
miarze utalentowanej mło
dzieży — lepszymi wyni
kami, gdyż aby takie osią
gać, trzeba codziennie pły
wać po kilka kilometrów.

Ale gdzie? Na to pytanie
tak samo trudno odpowie
dzieć, jak na pytanie,
gdzie się uczyć pływać?
Dopiero, gdy każda dziel
nica będzie dysponowała
co najmniej dwoma krytymi basenami, a w przy
szłości każda szkoła małym
basenem do nauki, będzie
my mogli mówić o warun
kach dla masowej nauki
pływania.

Budapesztu, jezioru groziłby
smutny koniec. Ludzie nietylko zabrudzili* Balaton, ale
zaczęli go... wypijać.

macie przecież dość wody dżin na dobę (od godz. 7 ra
- jest to największe jezio
Miłośnicy węgierskiego mo
w morzu, po co wam jesz no do 23 wiecz.) Oba małe ro środkowoeuropejskie, roz
baseniki (przy Szkole Pod- lewające się na obszarze 600 rza w 1957 roku zużyli 15 000
cze baseny.
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cie spora (jak na gdańskie
możliwości) ilość godzin
wykorzystywana przez pra
cowników poprzez radę zakładową uczelni. Pozostałe
nieliczne godziny otrzyma
ły dla potrzeb masowej
nauki pływania różne or
ganizacje i zakłady pracy
z terenu miasta, jako żywo
nic z wyczynem nie ma
jące wspólnego.
Sąsiednie szkoły zdołały
zdobyć dla potrzeb pro
wadzenia nauki pływania
kompromitująco małą ilość
godzin, ale wina nie leży
chyba po stronie wyczynu
(jak sugeruje w swym ar
tykule M. G.), lecz w za
jęciu
większości godzin
przez samą uczelnię oraz
w horrendalnie wysokich
opłatach pobieranych od
użytkowników (szkoły płacą
za malutki basenik 250
zł za godzinę lekcyjną, a
za duży 350 zł, gdy WSWF
za duży basen pobiera opłatę 200 zł).
AK więc, nie wy
czyn, lecz po prostu
brak
basenów w
Gdańsku staje na przeszko^zie dalszemu rozwijaniu
wśród mieszkańców miasta
nauki pływania. Wyczyn

Co dalej z Balatonem?

Wdzydze zapraszają!

i

BAŁTYCKI

stwo Rybne w Czarlinie,
Polski Związek Wędkarski,
Dom Harcerza w Gdańsku,
Komenda
Hufca
ZHP
Gdańsk-Portowa, PDK w
Kościerzynie i zespół regionalny
.„Wdzydzanki”.

km kw.,
— wysoko cenili jego wody
np Rzymianie, którzy 2 000
lat temu budowali wille nad
jego brzegami,
— średnia głębokość 3 m,
a więc niewielka, sprawia, że
wody szybko nagrzewają się
latem do 26-28 stop. C, przy
średniej temperaturze cha sezonu letniego 21-23 stop. C,
- wody jeziora posiadają
wiele cennych właściwości
leczmczych, czyli kąpią się
tam w „ciepłym Zuberku”.
Pochwał chyba wystarczy,
Warto jednak wspomnieć o
tym, że Balatonowi groziła
zagłeda.
Przed 200 laty
miejscowi obszarnicy opracowali plan osuszenia jeziora i
założenic na jego dnie plantacji pszenicy. Władze państwowe zabroniły realizacji
tych zamierzeń, bo już wówczas zdawano sobie sprawę,
że oznaczałoby to naruszenie;
równowagi w przyrodzie ca
łego rejonu Budy i Pesztu,
powodując katastrofalne skut
ki dla ludzi, zwierząt i roś
lin.
Przed stu laty zaczęła się
rysować koncepcja wykorzy
stania Balatonu dla rekreacji
i sportu. Powstały pierwsze
obiekty sportów wodnych i za przykładem Rzymian — za
częto budować wille. Balaton
odetchnął, ale za bardzo ukochali go Węgrzy i zagra
niczni turyści. Gdyby nie prze
widujący rozsądek czynników
państwowych z pobliskiego

rymi częściami wyposażenia tych chat.
Dyrektor Państwowego
Gospodarstwa Rybnego w
Czarlinie Napoleon Rock
przewiduje, że pogoda w
cząsie Dni Kaszubów Wdzy
Patronat nad tą imprezą dzikich nie zawiedzie. Je
zioro wolne jest od lo
objęła nasza redakcja.
Program
obchodów dów, świeci słońce, jest
przedstawia się imponu- ciepło. Tak więc warto
jąco. -Do prący bowiem wybrać się do tego uro
zakątka ziemi kośwłączyło się szereg ze czego
cierskiej.
Dodajmy dla in
społów regionalnych i in
stytucji kulturalno-oświa formacji, że od dziś trwa
w bazie imprezy — mote
towych. W „Zapustach u lu
stały dyżur. Można
gbura” — największej imU7Vskać wszystkie
prezie
folklorystycznej ^xlc,1 U7^skać wszystkie
Dni
Kaszubów,
która
“A”,«'3' ^
odbędzie się w niedzielę. nrteWonu- 63-,M(o)
4 bm., w Kaszubskim Par
ku Etnograficznym, weź
mie udział znany Zespół
Pieśni i Tańca „Kaszuby”
z Kartuz. Wystąpi również
zespół taneczny z Kielna,
który pracuje pod kierow
nictwem PDK w Wejhe
rowie.
Licznie
organizowane
pokazy połowu ryb (m.
in. konkurs wędkarski),
połączone z ogniskami,
przy których piec się bę
dzie świeżo złowione ry
by, gawędy starych ryba
ków kaszubskich, zabawa
taneczna z wyborami kró
lowej i króla balu, spot
PRZEKŁAD ••
kania z twórcami ludowy
mi, m. in. Helmutem Uzdrowskim. spawaczem Sto
— Należy on niewątpliwie do tej grupy
czni im. Komuny Parys
alkaloidów — zaszły jednak pewne nieregukiej w Gdyni, a prywat
łarnośoi i zmiany w szybkości działania etc.
nie hobbystą-hafciarzem,
- Forder przyglądał się swoim dłoniom. z Władysławem Licą z
Kirsch twierdzi, iż zidentyfikował truciznę.
Wdzydz Tucholskich, rzeź
Chodzi tu o pewien pochodny, specjalny typ
biarzem ludowym i — rów
nad którym on sam obecnie przeprowadza
nież rzeźbiarzem z Koś
eksperymenty na uniwersytecie,
cierzyny — Adamem Zwo— Jak to? Więc Bannistera otruto przy
lakiewiczem, który zjedzie
pomocy jakiejś trucizny pochodzącej z labo
do Wdzydz z własną szkół
ratorium Kirscha? — spytał z niedowierza
ką rzeźbiarską, z pisarza
niem Cobb. Jakimże u licha sposobem mo
mi
oto dodatkowe agło się to stać?
trakcje Dni Kaszubów.
Forder wyglądał na jeszcze bardziej zmie
Swe prace wystawi rów
szanego niż poprzednio.
nież we Wdzydzach Zbig
— Powtarzam jeszcze raz, iż mówię to w
niew Kleszcz, który w mi
ścisłej dyskrecji... w jak najściślejszej. W
sterny sposób tworzy róż
październiku Kirsch zadzwonił do mnie bar
dzo podniecony, zawiadamiając, że z jego
ne miniaturowe cudeńka z
laboratorium zniknęła butelka jednego z
zapałek. Wykonał on już
najbardziej niebezpiecznych związków tru
na wystawę we Wdzy
jących. Prosił, żebym ci o tym wspomniał,
dzach miniatury chat ka
Cobb, ale nim zdążyłem to zrobić, zadzwo
szubskich
z
tutejszego
nił po raz drugi, oświadczając, iż sprawa
skansenu wraz % niekt-ó-

m sześć, jego wód, w 1970
ro^u *“ lu* ^ ^00 m sześć.
Prognozy wskazują, że w
1975 roku będą potrzebował;
aż 70 000 m sześć, wody pit
nej.

Trzeba wody tej dostarczyć,
Q ’jednocześnie^“"nłe~‘dopuścić
do wysuszenic jezioro w tym
ceju powstajq dwa wielkie
wodociqgi> prowadzqce 2 gór
skiego rejonu Nyirad i Szór
szó. Dadzą odsiecz Bałatonowi, który musi żyć. Muszą
przede wszystkim wypoczywać
nad nim ludzie. Nie może u
cierpieć także gleba, której
grozi erozja z powodu obniżenią iustra wód jeziora. A
sytuacja alarmuje, ponieważ
każdego roku aż o metr wciska się w obszar jeziora no
łudniowa linia brzegowa. Ludzie skrzywili Balaton, ale
również ludzie idą mu na ra
tunek,

Najlepszy palacz

fajki
Mieszkaniec Lozanny, 68Cachemaille,
otrzymał tytuł najlepszego
palacza fajki w Szwajcarii
Palił on bez przerwy go.
dzinę, 40 minut i 22 sekun
dy swą fajkę, nabitą trze
ma gramami tytoniu.
-iletni Paul
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Ufamy stobk
IZABELLA DĄMBSKA
jest już całkiem wyjaśniana. - Znów spoj
rzał na swojo szczupłe ręce nim podjął: Okazało się, iż jeden z jego młodych współ
pracowników, student, zabrał butelkę do
domu — po prostu przez niedopatrzenie.
Kirsch oświadczył, że butelka została zwró
cona i że nie ma już potrzeby żadnych dal
szych dociekań, - Zakasłał i dokończył; Zdaje się, że rodzinie tego studenta rów
nież ogromnie zależało na zatuszowaniu ca
łej sprawy — i dlatego, jako gest zadość
uczynienia za to niedopatrzenie, ofiarowała
sporą sumę >na cele naukowe uniwersytetu.
— A ten student — spytał ostro Cobb kim on był?
Mimo woli przypomniałem sobie rozmo
wę z Grzegorzem Bannisterem, który pra
cował przez szereg miesięcy pod kierunkiem
profesora Kirscha.
Koroner szarpał nerwowo łańcuszek od
zegarka, wreszcie rzekł:
— Kirsch nigdy nie wymienił w rozmowie
ze mną tego nazwiska. Ja jednak miałem
akarję rzucenia okiem na list, do którego

Zakłady Przemysłu Odzieżowego „Truso” w Elblągu są cenionym producentem bielizny nocnej, podomek,
bonżurek oraz płaszczy kąpielowych. O ich randze świadczą medale zdobyte w konkursach na najlepszy wyrób (prze
mysłu konfekcyjnego. Na zbliżające się Targi Krajowe zakładowa wzorcownia przodująca w przemyśle odzieżowym
w asortymencie bielizny nocnej przygotowała wiele pięknych modeli. Wykonano je z lekkich przewiewnych tka
nin, jak kreton, batyst, eta mina, fular, o gamie barw od pastelowych do zdecydowanie intensywnych. Jako ozdoby
posłużyły falbanki, koronki i haft angielski. Roczna produkcja „Truso” wynosi 4 miliony sztuk bielizny o war
tości pól miliarda złotych. Z tego część przeznaczona jest na rynki zagraniczne, m. In. do ZSRR, Francji, Anglii,
NRF, krajów skandynawskich i na Bliski Wschód.
Na zdjęciu: Irena Ostałowska i Danuta Chorniecka prezentują komplet bielizny dziewczęcej z esturanu, składa
jący się z koszulki i podomki.
CAF—Uklejewskl

Sprawa alei Zwycięstwa

Na pomoc baldachimowi
inicjatywy
burmi
strza Daniela GralaTo pan pisał o alei ZwycięAlt w słuchawce:
tha zasadzono w la
stioa?
tach 1768—1770 w czte
— Tak, pisałem.
rech rzędach około 1400
— Alei znowu grozi niebezpieczeństwo — słyszę.
lip. Młode drzewka pod
— Postanowiono zlikwidować pół baldachimu.
pierano palikami i ukształ
Informatorka moja dobrze zna sprawę. Wskazuje
towano w ten sposób, że
do kogo się zwrócić po dodatkowe dane, podaje
— przyszczepiając do nich
daty posiedzeń komisji drwali.
dodatkowe konary — uPoszedłem tym tropem. Zanim jednak zrelacjo
tworzono zielone sklepie
nuję stan sprawy, parę słów o alei.
nie przykrywające prze
strzeń między wewnętrz
nymi rzędami drzew. To bokach dwie wąskie nie- towej inż. Józef Stompór,
właśnie sklepienie, zwane normatywne jezdnie mie a sprawdzający projekt
też baldachimem, powo rzące po 5,6 m szerokości. inżynierowie Jan Jaku
duje, że naszą aleję wy Od dawna uznany za naj bowski i Kazimierz Kor
realizowany da stwierdzili 31. VI. 1972
mieniają na poczesnych słuszniejszy,
miejscach
encyklopedie. obecnie, projekt przebu roku prawidłowość tego
Zaliczono ją także do za dowy alei przewiduje, że rozwiązania.
SPOMNIANY
pro
torowisko tramwajowe sze
bytków I kategorii.
jekt był 28. VII.
rokości 5,4 m znajdzie się
To zobowiązuje wszyst bliżej budynku opery, na
1972 r. przedmiotem
kich użytkowników alei tomiast o obecne torowi obrad rady technicznej
— Miejski Zarząd Dróg i sko rozszerzy się jezdnię BPBK z udziałem m. in.
Mostów, WPKGG, Miej
skie Przedsiębiorstwo Ro
bót Ogrodniczych etc. —
dr inż. J. Kowalski
do szczególnie
rozważ
nych na jej terenie poczy
nań. Zobowiązuje też do do szerokości 9,9 m, a architekta wojewódzkiego
uzgadniania wszelkich po więc, że będzie to jezdnia mgr. inż. Konrada Pławińskiego, zastępcy przewod
czynań z wojewódzkimi 3-pasmowa.
niczącego Prez. MRJSI w
konserwatorami
zabyt
Nad jezdnią powinna Gdańsku
mgr, Kazimierza
ków i przyrody.
być przestrzeń do wyso
A tych poczynań było kości 4,5 m. Nad torowi Rynkowskiego i 5-osoboostatnio sporo. Przy bu skiem tramwajowym na wej ekipy WPKGG z dy
dowie węjła Brama Oliw- tomiast przewiduje się w rektorem Maciejem Gwia
ska poszły pod topór li normalnych
warunkach zdą na czele. Nikt z obec
py, przy włączaniu nowej zawieszanie sieci trakcyj nych nie podważał wów
tzw. czwartej jezdni i tzw. nej na wysokości 5,5 m, czas słuszności zawiesze
końskiego
traktu
alei do czego dodać trzeba je nia sieci trakcyjnej na
toteż
Zwycięstwa do alei Grun szcze ok. 0,3—0,8 m na wysokości 4,5 m,
waldzkiej też nie obyło konstrukcję linową pod wnioski i zalecenia rady
technicznej,
podpisane
się bez wycięć. Wreszcie trzymującą tę sieć.
przez zastępcę dyrektora
ustawienie we wrześniu i
Ale przecież warunki w BPBK mgr. inż. Jerzego
październiku 1971 r. zbyt
wysokich 144 latarń po alei są szczególne. Tu Jamroża, cokolwiek zmie
ciągnęło za sobą koniecz trzeba dążyć do zawiesze niające projekt, w tym
ność przycięcia koron pew nia sieci trakcyjnej jak jednak zakresie go nie
najniżej, aby z powodu zmieniły. W tej sytuacji
nej liczby drzew.
sprawdzający
Miłośnicy alei (a któż tej sieci nie trzeba było zespół
przy szczepion y ch BPBK, kierowany przez
do nich nie należy?) ze ucinać
smutkiem patrzą na to, konarów, a więc likwido mgr. inż. Tadeusza Borcza,
wydał 31. VII. 1972 r. klau
nie zawsze konieczne, o- wać baldachimu.
nr 393/72 stwierdza
perowanie piłą. Jednak
Tak rozumując, autor zulę
godzą się na niektóre z koncepcji przebudowy alei jącą, że omawiana „kon
tych poczynań, np. na bu mgr inż. Ryszard Paul! s cepcja rozwiązania drogodowę potrzebnego tunelu gdańskiego Biura Projek w-ego 1 tramwajowego aprzy Akademii Medycznej, tów Budownictwa Komu lei Zwycięstwa w Gdań
który pod spodem zapew nalnego (BPBK) zaprojek sku została sprawdzona,
niając bezpieczeństwo pie tował zawieszenie sieci uznana za sporządzoną
zgodnie
z
szym, u góry zaznacza sią trakcyjnej (podaję ze stro prawidłowo,
niestety szczerbą zieleni. ny 9 opisu technicznego przepisami i może być
Czy jednak nowe, zakro projektu) na wysokości 4,5 przekazana do wykorzy
jone na wielką skalę, ka m i wykonanie jej jako stania”.
leczenie alei jest koniecz tzw. płaskiej, a więc bea
Niestety, od projektu
ne?
podtrzymującej ją kon koncepcyjnego do projek
PRAWA przedstawia strukcji linowej. Podpisu tu realizacyjnego daleka
się tak: Dotychczas jąc projekt, z takim sta droga. Podczas uzgadnia
tramwaj
kursuje nowiskiem zgodził się kie nia projektu realizacyjne
środkiem alei, mając po rownik pracowni projek- go WPKGG zmieniło swo-
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dołączony był czek na ową okrągłą sumkę.
Czek był podpisany przez Trimble Ćomstocka.
- Comstacka?! Szwagra Bruce Ben nistera!
— Właśnie — odpowiedział Forder. - Przy
puszczalnie studentem tym był młody Banni
ster. Jeżeli więc teraz wyjdzie na jaw, od
jakiej trucizny zmarł Bannister, ta pierwsza
historia nie będzie mogła się ukryć. Kirsch
zdaje sobie sprawę, że to odbiłoby się fa
talnie nie tylko na nim osobiście, ale na
całym uniwersytecie. Z tego właśnie powo
du uważam, że dzisiejsze ranne śledztwo
powinno się odbyć jak najbardziej dyskret
nie.
Było trochę zabawne, że ogólnie znany
I szanowany dr Kirsch mógł być wciągnięty
w tę paskudną historię — i równię zabawne,
że Forder tak niespodziewanie i rychło mu
siał zsiąść ze swego wysokiego rumaka. W
tym jednak, co usłyszeliśmy od koronera,
były także i rzeczy mniej zabawne, Bo cho
ciaż on osobiście był przekonany, że Ban
nister popełnił samobójstwo, my obaj z
Cobbem byliśmy niemal stuprocentowo
pewni, że chodzi o morderstwo.
A teraz ślad trucizny, któro zabiła Bruce
Bannistera prowadził prosto do Grzegorza
Bannistera.
ROZDZIAŁ X
Forder patrzył na nas, mrugając oczami.
— No i co, panowie? Godzicie się na od
roczenie wyroku ?
Cobb spojrzał na mnie ironicznie i od
powiedział koronerowi:
— Ależ, oczywiście, Forder! Zrobimy wszy
stko, żeby pomóc tobie i twoim kolegom!
— Er... w takim razie doskonale. — Koro
ner spojrzał na zegarek. - Śledztwo wyzna

ją dotychczasową milczą
cą zgodę na zawieszenie
sieci trakcyjnej na wyso
kości 4,5 m i uparło się,
aby zawiesić tę sieć o 1
m wyżej i nie jako płaską,
ale z linową konstrukcją
podtrzymującą.
Za tą zmianą stanowi
ska poszły przeróbki do
kumentacji technicznej i
poszła też komisja w aleję, aby oznaczyć białą
farbą, które konary trze
ba uciąć. Każdy może,
przechadzając się aleją,
podziwiając jeszcze
jej
baldachim, zobaczyć ile
tych konarów postanowio
no uciąć.
Inż. Józef Stompór I
mgr
Andrzej
Meyszto
wicz, zastępca dyrektora
MZDiM w Gdańsku, po
wiedzieli mi, że trzeba
będzie wyciąć 25 konarów,
nie licząc drobniejszych
przecinek.
Ja w alei
zliczyłem białych pasków

więcej.

płaską sieć
trakcyjną na wyso
kości 4,5 m, a jak
powiedział mi prof,
Mieczysław Rodkiewicz z
Politechniki
Gdańskiej,
autorytet w sprawach urządzeń trakcyjnych, mo
żna jeszcze niżej, oszczę
dzi się wiele przyszczepionych konarów. Sądzę,
że wówczas pod piłę pój
dzie zaledwie parę przyszćzepów.
okując
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Niespodziewana
przeszkoda

Niespodziewana przeszko
da zahamowała ruch na
autostradzie
FrankfurtDarmstadt w NRF. Z prze
jeżdżającej
ciężarówki
spadło na szosę kilka...
snopków zboża. Natych
miast zleciały się liczne
stada ptasie i zaczęły bie
siadę. Stanął pierwszy sa
mochód za nim kolejne.
Wkrótce korek osiągnął
kilometrową długość, a
ptaki spokojnie buszowały
w słomie... pod czujną opieką działaczy Towarzy.
stwa Przyjaciół Zwierząt,
którzy natychmiast przyje
chali na miejsce, nie po
zwalając ptaków spłoszyć.
Sprawę zakończyła straż
czone jest na jedenastą — mam nadzieję, pożarna, która uprzątnęła
żę wszystko pójdzie jak należy. Do zoba słomę z autostrady i przy
czenia !
wróciła na niej ruch.

! z dość rzadką miną wyszedł z biura, a
ja i Cobb patrzyliśmy na siebie przez chwi
lę w milczeniu.
— No cóż - powiedziałem, - to doty
czyłoby jedynie śledztwa.
— Oczywiście - prawda, że* Forder bar
dzo nam pomógł?
— Czy masz na myśli okoliczność, że skie
rował ślad na Grzegorza Bannistera?
— Taak... Ten chłopak będzie miał wiele
rzeczy do wyjaśnienia.
Pamiętasz zapewne, że i to wydarzenie z
Oliverem Thorpe miało miejsce również w
październiku? Przecież zwracali się wów
czas do Hammonde'a Kirscha o ratunek.
Cobb uderzał cybuchem fajki w blat biur
ka,
— Właśnie.., właśnie... I to także będzie
musiał wyjaśnić młody Bannister, nie?
— Czy będziesz chciał zaraz z nim rozma
wiać?
— Nie. Ja nie, ałe ty, Westlake.
— Ja?
Cobb skinął gołwą i wyjaśnił:
— Teraz, skoro wszystko ma być zatuszo
wane na śledztwie, nie mam, praktycznie
powiedziawszy, najmniejszego powodu, że
by wsadzać nos w sprawę Bannisterów. Oczywiście, że nieoficjalnie, w cieniu, będę
nadal prowadził śledztwo. Po pierwsze zba
dam, co to była za rozmowa, którą przepro
wadziła pani Deane w nocy, a Bannister
tuż przed rozpoczęciem seansu spirytystycz
nego. Ale jeżeli chodzi o samych Banniste
rów całe śledztwo pójdzie znacznie gładziej,
jeżeli ty, jako przyjaciel rodziny, zajmiesz
się dochodzeniem. Mam wrażenie, że dasz
sobie radę i że potrafisz...
{c. d. n.)

Bezkonkurencyjny

w kichaniu
Jack Pope z Adellingtonu
w ciągu 2 minut i 19 sekund
kichnął 75 razy, zdobywając
zaszczytny tytuł mistrza Wiel
kiej Brytanii w kichaniu. O
6 sekund wyprzedził najlep
szego spośród rywali.

Strip-teaśe
w szkole
Nauczycielka ze szkoły
w Suiansea (Walia), Ilona
Papjosik została pociągnię
ta do odpowiedzialności za
rozebranie się wobec gru
py uczniów, z których
większość była w wieku
poniżej 12 lat.
Nauczycielka tłumaczyła
swój czyn potrzebami dy
daktycznymi: dzieci —
twierdziła — domagały się
wiedzy o seksie, ona zaś uczrjła je, że ciało ludzkie
jest czymś, czego nie po
winny się wstydzić.

dr

DZIENNIK

4 M

Z redakcyjnej poczty

Coś o komunikacji
Dlaczego nie ma faezpośredniej komunikacji z Doi
nego Miasta czy Stogów na
Przymorze — Jelitkowo?

liwość, wtedy może odpowiednio funkcjonować no*
wa linia. Przy nieodpowie

dniej rytmice nie można
Są autobusy „129” i „142” będzie dojeżdżać szybko do
(z nazwy tylko pospieszne, pracy, a linia służyć może
bo stają na każdym przy jedynie emerytom i gospo
stanku) i nie można nimi siom domowym po zakupy.
Z poważaniem
jeździć na bilety miesięcz
Z. Pałubinski
ne np, z Gdańska. Z ul.
PS. Tramwaje, szczegól
Elbląskiej czy Łąkowej jaz
da trzema
tramwajami nie starszego typu jeżdżą
„13”, „2” i „4” do osiedla .iak żółwie, choć mogłyby
Wejhera trwa 55 do 65 jeździć szybciej, bo są ta
min. (odległość ok. 14 km, kie techniczne możliwości.
tj. ok. 14 km/godz.!). Szyb Są dwa powody: 1) taki
kość transportu WPKGG rozkład jazdy; 2) niedosta
rzeczywiście
imponująca, teczne kwalifikacje motor
„na miarę epoki”. Tłumy niczych dotyczy to głównie
ludzi przemierzają te tra kobiet, ale także i męż
sy, tracąc ok. 2 godzin na czyzn. Nieco lepszych daje
tramwaje
dojazdy. Brawo WPKGG! się na nowe
Wydaje mi się, że na (szybsze). Widywałem mo
stał czas, aby wreszcie po torniczych — kobiety, któ
łączyć osiedle Żabianka — re nie mogły sobie pora
Wejhera przez ul. Dąbrów dzić z przekładnią automa
szczaków — K. Marksa — tyczną i wtedy wysiadał'przełożyć je ręcznie.
Zwycięstwa lub (po remon by
cie) Jana z Kolna — Wały „Surowi” nie potrafią płyn
Jagiellońskie — Leningrad/ nie jeździć, wypadki naje
ką — Chmielną do Stą- chania z tyłu. lub zderzenia
giewnej. Musi być zapew są wymownym tu przykła
niona odpowiednia ezęstot- dem.

Przypomnienie
loydaje
się właściwie
zbyteczne,
boxviem co
przezorniejsi
już wczoraj (!) fundowali
sobie w gdańskim „ORBI
SIE”
„tłusto-czwartkowe
pączkiCo się będzie dzi
siaj działo? To samo chy
ba, co... każdego roku, jak
kolwiek „ORBIS” tradycyj
nie już stara się jak najle
piej z tych wzmożonych
potrzeb wywiązać• Mimo
tego bez kolejek od wczes
nego ranka chyba nie obej
dzie się.
Dlatego też
podpowie
dzieć trzeba, że w kawiar
niach
„MARYSIEŃKA”,
,,CRIST AL” i „WIKING”
Gdańskie Zakłady Gastro
nomiczne także będą sprze
dawały pączki, których wy
produkuje się w GZG ok.
60 tysięcy.
No to smacznego — obyś
my JUTRO zdrowi byli...

Gdańska gastronomia
przed sezonem
* Modernizacja zakładów * Nowe
lokale * Wyższa kultura obsługi
Wszystkie drogi turysty łącznie dania z dziczyzny.
czne wiodą, jeśli nie wy Natomiast przy ul. Szero
łącznie do Gdańska, to z kiej, w miejsce, gdzie mie
pewnością przez Gdańsk, ścił się „Cezas”, urucho
bądź „z zahaczeniem” o miona będzie restauracja
Gdańsk. W tym roku, przy „Pod Łososiem”,
We Wrzeszczu, w bu
pomnijmy — uruchomiona

ją, zaś rezygnacja z nich
u wielu może natrafić na
opory...
Sporo dodatkowych miejsc
gdańska gastronomia wy
gospodaruje, modernizując
swoje dotychczasowe pla
zostanie komunikacja pro dynku, który wzniesiony cówki. W tym roku uno
mowa, łącząca Gdańsk z został naprzeciwko PKO- wocześniona będzie „Ad
Helsinkami, co stwarza no owskiego punktowca, bę ria” (na Oruni), „Kaszub
dzie uruchomiona restau ska”, „Słowiańska”, „Fa
wą sytuację.
racja oraz
herbaciarnia
„Lotos” oraz „Kotwi
Z tych to względów sły — łącznie na 140 miejsc. la”,
ca” przy ul. Łąkowej. Oby
szy się pytania, czy miasto Lokal ten z kolei, specja tylko
prace te mogły być
jest do tego przygotowa
się będzie w po wykonane przed nadej
ne? Obawy dotyczą głów lizować
dawaniu dań przyrządzo ściem sezonu.
nie gastronomii, dla której nych według
rosyjskiej
Poza tym GZG stawiają
w lutym 1971 roku (specjał kuchni. Niezależnie od te
na uchwala MRN) zapalo go w Brzeźnie, w Nowym na generaine podniesienie
no zielone światło. Ale Porcie, w Chełmie, w par poziomu kultury obsługi.
jfluna ■■ i'11
u'AWWHMW»
napływająca z.e
wszystko, co zdołano zro ku im. Kasprzaka oraz na Młoda,
bić, to zaledwie przysło trasie, wiodącej na We szkół specjalistycznych ka
wiowa kropla w rzece po sterplatte staną (z zesta dra — jak słyszymy —
stwarza takie możliwości.
trzeb.
wów z Giżycka) sezonowe Oby tak w istocie było!
Czy rok bieżący przynie placówki typu barowego.
Jak z tego widać —
sie poprawę i w jakim
Planuje się też otwarcie gdańskie zaplecze gastrono
Pechowo zakończyła się śro stopniu? Z informacji na
szeregu
placówek
małej
da dla 15-łetniej Jolanty F.
ten temat, dyrektora GZG gastronomii. I tak: w jed miczne ulegnie poprawie,
Przebiegała ona przez jezdnie
Mikołaja Leszkiewicza, wy nej z bram przy ul. Hewe oczywiście nie w takim
na skrzyżowaniu al. K. Mark
KIEROWCY
nika, że bieżący rok dla liusza, po odpowiedniej jeszcze stopniu, jak byśmy
sa z ul. Mickiewicza we Wrze
sobie tego wszyscy ży
„WARTBURGÓW”
gdańskiej gastronomii bę adaptacji,
uruchomi się
proszeni są dzisiaj o godz. szczu i wpadła pod samochód dzie
rokiem „przełomo bar kawowy; druga nowa czyli, ale zmiany na lepsze
18 do Automobilklubu Mor „Wołga” 80-25 GA. Dziewczyn wym” z uwagi na jej za
powinny już być widoczne.
kawiarenka otwarta będzie
skiego w Gdyni, ul. I Armii ka jest ranna.
proble
dania.
WP 28 na spotkanie z rzeczo
*
+
*
przy ul. Mariackiej, w muO rozwiązaniu
„dużej” gastronomii
znawcami techniki samocho
Wczoraj wydarzyło się kilka
W czerwcu oddany zo miejscu, gdzie do niedaw
dowej.
wypadków drogowych, charak stanie w Nowym
Porcie, na mieścił się prasowałni- mówić będzie można do
PRZEWODNICY
teryzujących się tym, że kie tuż przy dworcu promo czy punkt usługowy, trze piero w następnych latach.
nowy lokal typu cia w Katowni, czwarta Przy ul. Heweliusza, w kił
gdańscy spotykają się o godz. rowcy nie zachowywali ele wym,
18 w klubie „Helikon”.
dysponu przy ul. Kartuskiej, piąta kunastopiętrowym gmachu,
mentarnych przepisów podczas „cocktail-bar”.
którego budowę już rozpo
jazdy. M. in. w Oliwie na jący 30 miejscami. Ma to przy ul. Garbary.
OGNISKO
częto (obok budynku NOT)
Zielonej Drodze, Edward M., być placówka przystosowa
Zamierzenie
GZG
na
rok
turystyczne
rozpocznie
się
będzie się mieścić duży,
na
do
potrzeb
przypływa
prowadząc
samochód
„Tra
bieżący
przewiduje
rów
dzisiaj o godz. 19 w Domu
liczący 200 miejsc bar szyb
jących
ze
Skandynawii
go
bant”
55-73
GA
na
skrzyżowa
nież
uruchomienie
paru
pi
Społecznym w Oliwie, ul. Ślą
W centrum Gdańska wiarni, lecz takich z praw kiej obsługi. Podobna pla
ska 66.
niu z polną drogą spowodował ści.
cówka przewidziana jest
kolizję z wyprzedzającym go powstaną dwie nowe re dziwego zdarzenia. Trzeba
ASOCJACJA HAGA W
przy
zabudowie
placu
stauracje:
jedna
nad
Motła
wierzyć,
że
zamiar
ten
uda
drugim
„Trabantem”
51-50
GA.
z Andrzejem Rosiewiczem wy
we Wrze
się, choć z pewnością nie Świerczewskiego
stąpi jutro o godz. 17.3o i 20 Straty ponieśli obydwaj kie wą (o nazwie „Pod Żura
bo bez trudności. Nasi ama szczu.
w hali
Stoczni Gdańskiej.
rowcy, bowiem samochody są wiem”) — niewielka,
W sferze rozważań —*
Nieliczne pozostałe bilety do uszkodzone.
tyiko na 60 miejsc. Lokal torzy piwa swoje nie najnabycia w WAIA w Sopocie.
(JET)
ten serwować będzie wy elegentsze nawyki już mą- miejmy nadzieję, że na
tym się nie skończy — jest
zlokalizowanie także szybskupienie malujące się na skrzypaczka bezbłędnie wy koobsługowej jadłodajni w
twarzach słuchaczy. Z uwa konuje zawiłe figuracje me rejonie Oliwy. Ale to ciąg
lodyczne, obserwują połys le prognozy. Na razie trze
Ili
kującą w półmroku białą ba robić wszystko, żeby
klawiaturę pianina.
Ten baza istniejąca i ta, która
Dźwięcznie brzmiąca naz
W tej scenerii, której cr
wkrótce zostanie urucho
godzinny
relaks,
kontem
wa „Carillon”, która ozna trakcyjność podnoszą jesz
miona, mogła spełnić po
plowanie
utworów
wybit
cza zespół małych dzwo cze bardziej eksponowane
w niej nadzieje
nych kompozytorów, gra kładane
nów na wieżach kościel obrazy współczesnych ma
zaś w ogromnym stop
nych z pełnym zaangażo To
nych i ratuszowych- poru larzy gdańskich (w piwni
niu zależy od ludzi, za

warto wiedzieć

0 fym
ODCZYT

naukowy dr. Rafała Molsklego % Warszawy pt. „O pew
nych osobliwościach W dzie
dzinie AR-ów” zostanie wy
głoszony dzisiaj o godz. 17 w
sali 112 Instytutu Matematy
ki UG we Wrzeszczu
ul.
Marchlewskiego 16a.
„ZWIĄZKI ZAWODOWE
w starożytności”, tak brzmi
tytuł odczytu doc. dr. Leona
Witkowskiego, który zostanie
wygłoszony dzisiaj o godz.
18 w sali 37 gmachu Wydziału
Humanistycznego UG w Oli
wie, ul. W. Stwosza 55.
PRELEKCJĘ
pt.
„Szlak
Kopernikowski”
z przeźroczami wygłosi mgr
C. Skonka dzisiaj o godz. 18
wNauczycielskim
Klubie
propozycji w Sopocie, ul.
Kościuszki 64.

Koncert w „Carillonie"

WYPOŻYCZALNIA
Pedagogicznej Biblioteki Woje
wódzkiej w Gdańsku zawie
sza swą działalność z powodu
przeprowadzki aż do odwo
łania.
Natomiast
czytelnia
czynna jest codziennie (poza
sobotami) w godz. 13—19.
WIECZÓR

Dziś
„tłusty
czwartek“!

51 (8900) 1 marca 1973 r.

BAŁTYCKI

szany za pomocą mechaniz
mu zegarowego z walcami
lub za pośrednictwem kla
wiatury, doskonale pasuje
do klubu mieszczącego się
w
jednej z kamieniczek
przy ul. Mariackiej w Gdań
sku. Trudno
wprawdzie
wieczorem odnaleźć dom z
numerem 34, w
którym
mieści się „Carillon”, ale
drogę wskazują
gościom
podświetlone
czerwonym
światłem dzwony, zawieszo
ne za szybą nad drzwiami
wejściowymi
Stali bywalcy klubu re
krutują się w większości
ze studentów xvyższych u~
czelni, przeważnie z poli
techniki i PWSSP. Oni też,
korzystając z wydatnej po
mocy ZMS i GTPS, nadali
swemu klubowi kształt cie
kawy i oryginalny. Wnę
trze klubu stanowi bowiem
symbiozę stylu nowoczesne
go z zabytkowym.

FILMÓW

9 Japonii rozpocznie się o
godz. 1* w sopockim Klubie
MFłK
„Przylesie”,
ul.
23
Marca._______

Bursztyn
z irygacyjnych pól
Z końcem ub. roku wy
gasły umowy na wydoby
wanie bursztynu przez o*
soby prywatne. W związ
ku z tym Miejskie Przed
siębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji wr Gdańsku

zorganizowało
specjalne
brygady, które przystępu
ją do kopania bursztynu
na polach irygacyjnych
pod Westerplatte.

WDOWA solidna, brunet
ka, wykształcenie średnie,
materialnie niezależna, po
zna
kulturalnego,
przy
stojnego pana do lat 55,
bez nałogów. Cel matry
monialny. Poważne
fotooferty ÓUPT Gdynia 1, pod
„Solidna”.
S-45916

WDOWIEC lat 64, rencista,
bez żadnych nałogów, po
ślubi panią tylko tęższą, z
mieszkaniem. Cel matrymo
niainy. Oferty OUPT Gdy
nia 1, pod SM-20.
PANI lat 36, z mieszka
niem, średnie wykształce
nie, pozna pana do lat 45.
Ćel matrymonialny. Fotooferty OUPT Gdynia l,
pod SM-45955.
Koleżance

Doktor
TERESIE
MARDKOWICZ

REGINIE
JUNG

wyrazy głębokiego współ
ceucia
z
powodu
śmierci
jedynego

wyrazy głębokiego współ
czucia z powodu śmierci

DOMEK, pół lub mieszka
nie
własnościowe,
pilnie
kupię. Zgłoszenia: A. Ka
miński, Starogard Gd., ul.
Dzierżyńskiego nr 10.
P-165
DOM jednorodzinny z og
rodem
kupię.
Bartnicki,
p-ta Dziemiany, pow. kościerski.
P-163a
DOMEK z ogrodem w Or
łowie, sprzedam. Telefon
29-02-72.
S-18
5,80 HA ziemi i łąkę w
Pucku sprzedam.
Oferty
OUPT Gdynia 1, pod S45922.

ojca

syna
ALEKSANDRA

pracownicy przemy
słowej służby zdro
wia.
G-38378

rada zakładowa oraz koleżanki i ko
ledzy % C.M.I.E
„CENTROMOR”
G-38381

W dniu 26 lutego 1973 roku zmarła po krótkich
lecz ciężkich cierpieniach w wieku lat 58
ś.+ p-

AMELIA WITULSKA
% domu MANDZIUK
Msza św. odbędzie się dnia 1. 3. 1973 r. o godz.
S w kościele NM Panny w Gdyni przy ul. Święto
jańskiej. Pogrzeb w tym samym dniu o godz. 11
na cmentarzu Witomińskim, o czym zawiadamiają
pogrążeni w głębokim smutku
rodzice, synowie, synowa, wnuczka i rodzina
G-38364
W dniu 26 lutego 1973 r. zmarła w wieku lat 58

AMELIA WITULSKA

i

waniem przez muzyków,
doda z pewnością nowych
sił do pracy i nauki. Dla
tego. gdy milkną ostatnie
akordy sonaty, padaja pod
adresem
koncertujących
młodych artystów prośby
o bisy. Atmosfera koncertu
robi się jeszcze
bardziej
bezpośrednia i serdeczna.
Kiedy już program kon
certu dobiega definitywnie
do końca stwierdzamy, że
czas. jaki upłynął podczas
pobytu w „Carillonie”, wy
dał się bardzo krótki Po
dobne odczucia mają też
pozostali słuchacze. I to
poza oklaskami, jest chyba
najprzyjemniejsze dla wy
konawców koncertu,
dla
których każdy kontakt z
publicznością podczas stu
diów jest cennym doświad
czesiem.
R. GOJZEWSKI
Fot. R. Gojżewski

trudnionych
mii.

w

gastrono
(ad)

zadeklarowałeś
już swój
w Narodowym
Funduszu
Ochrony
Zdrowia ?

fyeairu
GDANSK, Opera, Baron cy
gański, g.
19. Teatr „Wy
brzeże, niecz.
SOPOT,
Kameralny,
La
ment, g. 19.
GDYNIA,
Muzyczny, . Nie
kłam
kochanie
(zamknięte),
g. ,19.15. Dom Rzemiosła, Trzy
siostry, g. 17 w wyk. Teatru
Ziemi Gdańskiej.

Muzeum Narodowe w Gdań
sku, czynne w godz. 10—18.
Centralne Muzeum Morskie
w Gdańsku czynne w godz
12—18.
Oddział Rybołówstwa w He
lu czynny w godz. 10—17.
Muzeum
Etnograficzne
—
Pałac Opatów w Oliwie —
czynne w godz. 9—15.
Muzeum Archeologiczne w
Gdańsku czynne w godz. 10—
—15.
Muzeum
Historii
Miasta
Gdańska — Ratusz Główny —
czynne w godz. 11—18.
Muzeum Marynarki Wojen
nej w Gdyni czynne w godz.
10—16.
Muzeum Oceanograficzne i
Akwarium
Morskie MIR w
Gdyni nieczynne.
Muzeum Zamkowe w Mal
borku czynne w godz. S—14.
Muzeum Zamkowe w Kwi
dzynie czynne w godz. 9—15.
Muzeum Stutthof w Sztuto
wie czynne w godz. 8—15.
Muzeum
Piśmiennictwa
i
Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
w Wejherowie czynne w godz.
10—18

I

Kira 1

urDANSK,
Leningrad,
Ko
pernik, poi., od 14 L, g. 10,
33, 16, 19. Kameralne, Po
rachunki, ang., od 18 1., g.
15, 17.30, 20. Kosmos, Tylko
dla orłów, ang., od 14 1., g.
16,
19.
Drukarz,
Pożądanie
zwane Anada, czes., od 13 1.,
g.
17, 19.
Gedania,
Sidła,
ang.,
od 16 1., g. 15, 17. Piast,
Opowieść wigilijna, ang., od
14 1., g, 15.30, 17.45, 20. Przy
jaźń, Chłopcy z placu Broni,
węg., od H 1., g. 15.30; Um
rzeć z miłości, fr., od 16 ],,
g. 17.45, 20. Watra — Dom
Harcerza, Temat na niewiel
kie
opowiadanie,
radź.,
od
14 ł., g. 16; Panie i panowie,
wł., od 18 1., g. lii. Żak-studyj
ne, Max i ferajna, fr., od
16 1.. g. 15.43, 18, 20.15.
WRZESZCZ,
Bajka,
Mał
żonkowie roku II, fr.-rum.,
od 14 1., g. 10, 12, 14, 16, 18,
20. Tramwajarz, Zawodowcy,
USA, od 14 1., g. 16, 18; Ten
okrutny, nikczemny chłopak,
poi.,
od 16 1., g. 20. Zawisza,
Trzy kroki w szaleństwo, wł.,
od 18 1., g. 17, 19.15.
OLIWA, Delfin, Dzieciństwo,
powołanie i pierwsze przeży
cia Giacomo Casanovy z We
necji, wł., od 16 1., g. 15.45,
18. 20.15.
SOPOT, Bałtyk, Testament
Agi, węg., od 11 1., g. 16;
Morderca samotnych kobiet,
NRD, od 18 1., g. 17.45, 20.
Polonia, Narkomani, USA, od
18 ł„ g. 15.30, 17?45, 20.
GDYNIA,
Warszawa,
John
i Mary, USA, od 18 L, g. U,
13.15,
15.30, 17.45, 20. Atląntic-studyjne, Niebieski żołnierz,
USA, od 16 1., g. 11, 13.15,
15.30,
17.45; Jak daleko stąd
jak blisko, poi., od ,18 1., g.
20. Goplana, Kajtek i. nowy
braciszek, węg., od 7 1., g.
10, 12, 14, 16; Bez wyraźnych
motywów, fr., od 16 1., g.
18, 2ol
ORŁOWO,
Neptun,
Unkas
— ostatni Mohikanin, rum.,
od 11 L, g. 15; Dziewczyna
inna niż wszystkie, ang. od
18 1.. g. 17, 19.
OBŁUZE, Marynarz,
Zdra
dzieckie g'ry miłosne, czes..
Od 16 1., g. 17, 19.

„WARTBURG
de Luxe”,
nowy, lub po małym prze
biegu, kupię. Gdynia - Witornino. Ul. PCK 9/23.
S-21

zawiadamia uprzejmie Klientów o uruchomieniu z dniem 1. III 1973 r.

ZBIÓR znaczków polskich,
przedwojenne i PRL, sprze
dam. Tel. 21-33-61.
S-17

obejmującego zasięgiem działalności dzielnice: Gdańsk-Oliwa, GdańskWrzeszcz, Nowy Port i Wisłoujście.
Punkt czynny jest w godz. 8—22, Gdańsk-Oliwa, ul. Gospody 5 C/91,
nr tel. 52-98-39.

WÖZEK sportowy, niemiec
ki, nowy, sprzedam. Tel.
21-11-37.
S-19

Pogotowie świadczy usługi w zakresie drobnej naprawy instalacji elek
trycznej jak wymiana bezpieczników podlicznikowych, plombowanie,
naprawa sprzętu domowego itp.

CHYLONIA, Promień, Ucie .18.25 — „PANORAMA” MA
GAZYN INFORMACYJNY Z
czka
King-Konga,
jap.,
od
GDAŃSKA,
11 1., g. 11, 13.15: Zdobycz,
fr., od 16 1., g. 15.30, 17.45, 18.45 ■— „Jak działacz gmino”,
20.
19.15 — Przypominamy, radzi
RUMIA, Aurora, niecz.
my...,
MAŁY
HACK,
Jagienka,
19.20 — Dobranoc — „Bolek
r.iecz.
i Lolek wyruszają w świat”
—■ kolor,

I Radi0 1
PROGRAM

ceniony członek spółdzielni

Pogrzeb odbędzie się w dniu 1 marca 1973 r.
o godz. 11 na cmentarzu Witomińskim. Nabożeń
stwo o godz. 9 w kościele NMP w Gdyni, ul.
Świętojańska.
Rodzinie Zmarłej wyrazy głębokiego współczucia
składają
rada, zarząd, członkowie i pracownicy
RSZiZ „Ogniwo”

WÖZEK spacerowy z bud
ką kupię. Telefon 21-04-39,
po godz. 16.
S-154

RAMĘ „Wartburg 353” ku
pię. K. Duszyński, Tczew,
Krajewskiego 8, tel. 27-52.
P-149
CIĄGNIK
„Zetor
K-25”
sprzedam.
Franciszek Si
korski, Bobowo, pow. sta
rogardzki.
P-158
OPONY 750 X 16, używane,
wozakom
sprzedam.
Jaszewski, p-ta Dziemiany.
P-163
Koledze
ANATOLOWI
MARDKOWICZOWI
szczere
wyrazy
współ
czucia
i
głębokiego
żalu z powodu śmierci

syna
składają
koleżanki i koledzy
t Pracowni Pierw
szej „Miastopojektu’
Gdańsk.
G-38371

LOKALNY

5.40 — Muzyka ludowa, 6.10
—.. Na wiejskiej drodze, 6.40
— Studio Bałtyk, 12.07 — Kon
cert muzyki popularnej, 12.25
— Melodie z całego świata,
16.15 — Komentarz ekonomicz
ny, 16.25 — „Nasza pani” —
reportaż
literacki,
16.45 —
Radiorekłama, 17.0o — Prze
gląd
aktualności
Wybrzeża,
17.15 — Komentarz aktualny,
17.25 — Czwartek literacki —
opr. R. Witkowskiej — w pro
gramie; proza Lecha Bądkow
skiego — „Wstążka”, rep. lit.
J.
Schrammowej
pt.
„Mia
łem dom”, 18.15 — Radio
rekłama.

19.30 — Dziennik TV,
20.05 — „Gra o wieiką staw
kę” — film fabularny pro“ dukcji angielskiej,
20.55 — Bosman Pianka — ren.
film. pod red. J. Ringera,
Instruktor — rep. film. pod
red. C. Duraja,
21.30 — PKP,
21.40 — Wiadomości sportowe,
Kronika Zimowych Igrzysk
Młodzieży Szkolnej w Za
kopanem, Mistrzostwa świa
ta w jeździe figurowej na
lodzie (jazda dowolna pań)
kolor,
23.00 — Dziennik TV.

PROGRAM I
Dzienniki i wiadomości: 5.00,
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.09,
16.00, 17.00, 20.0«, 22.00, 23.00,
24.00, 1.00, 2.00, 2.55.
,8.05 — U przyjaciół, 8.10 —
Melodie siedmiu stolic, 8.35
— Muzyka na smyczki. 9.05 —
Przeboje w dwóch wersjach,
9.30 — Koncert zespołów pieś
ni i tańca, 10.00 — Co czyta
kraj, 10.08 — Instrumentalny
turniej miast, 10.40 — Aktual
nośei kulturalne, 10.45 — Spie
wa
Salvatore
Adamo,
11.00
— Muzyczne pocztówki bał
tyckie, 11.25 — Apetyt wzra
sta w miarę słuchania, 11.30
—
Tematy
operetkowe
w
transkrypcjach
rozrywko
wych, 12.20 — Jadą, jadą Ka
dzidlanie — kurpiowskie me
lodie ludowe, 12.30 — Kon
cert życzeń, 12.50 — Przeboje
filmowe, 13.25 — Poradnik roi
nika, 13.35 — Wokalny turniej
miast — Budapeszt — Praga
— Moskwa, 14.09 — Aktualnoś
ci naukowe, 14.05 — Tematy
operowe
w
transkrypcjach
rozrywkowych, 14.30 — Sport
to zdrowie. 14.35 — Zima... w
piosence, 15.05 — Pod uro
kiem tańca, 15.30 *- Listy z
Polski, 15.35 — Popołudnie z
piosenką, 16.03 — Tu druga
zmiana, 16.10 — W kręgu pol
skiej
muzyki
rozrywkowej,
16.30 — Non-stop
przebojów.
17.00 — Studio Młodych: Radio-kurier, 17.15 — Na pogra
niczu jazzu, 17.50 — Rytm.
rynek, reklama, 18.05 — Pły
ty z różnych stron, 18.30 —
Cykl: Gmina — Urząd — Sa
morząc!, 18.40 — Młodzi artyś
ci radzieccy — G. ‘Sokolow
19.05 — Muzyka i aktualnoś
ci, 19.30 — Gwiazdy świato
wych estrad, 20.15 — Muz. wi
zyty przyjaźni: Jugosławia —
Bułgaria — NRD. 20.50 — Kro
nika sportowa, 21.00 — Gra
Orkiestra Tony Hatcha, 21.29
— Studio Młodych: Naszym
zdaniem. 21.30 — Mistrzowie
lekkie,; batuty, 22.05 — Rytm,
taniec i piosenka — grają
orkiestry taneczne, 22.25 —
Co słychać w świecie, 22.30 —
D.c. Rytmu, tańca i piosenki,
0,05 — Kalendarz Nauki Pol
skiej.

S3S3BID.
PROGRAM

I

9-55 — „Szpieg cesarza” ~*
„Schulmeister kontra Schul
meister” — fabularny film
seryjny
produkcji
francu
skiej (ode. Ii) kolor,
16.30 — Dziennik TV,
16.40 — Dla młodych widzów:
„Ekran z bratkiem”,
17.45 — Twarzą do słońca i
wsi,

PROGRAM OŚWIATOWY
10.55 — Dla szkół: Język pol
ski dla klas III lic. — Skamandryci i Awangarda,
12.45 — Dla szkól: Język pol
ski dla klas VII — Stefan
Żeromski — „Siłaczka”,
14.00 — Matematyka w szkole
— Porównywanie, dodawanie
i odejmowanie wielkości -*
II (z Krakowa),
23.25 — TV Technikum Rolni
cze Botanika — lekcja 3,
0.00 — TV Technikum Rolni
cze — Hodowla zwierząt —
lekcja 3.
PROGRAM II
17.00 —
Polski),

„Toruń

(Krajobraz

17.25 — (Kino Filmów Animo
wanych) 1) „W namiocie”,
2) „Broda”,
3) Dziadek i
wnuczek”,
17.50 — „Co „Fiat” ma” (Ko
lorowe spotkaria),
18.20 — Gustów — seryjny wę
gierski film animowany,
18.25 — „Herby miejskie” (nic
nowego) przed kamerą Szy
mon Kobyliński,
18.50 — Język angielski w na
uce i technice lekcja 22,
19.20 — Dobranoc,
19.30 — Dziennik Telewizyjny.
20.20 — „II Symfonia Johan
nesa Brahmsa”,
21.00 — 24 godziny,
21.10 — „Nie smuć się” film
fab, radziecki,
22.40 — Język francuski powt.
lekcji 37 cz. I.

Apteki
DYŻUR PEŁNIĄ:
GDANSK — apt. nr 72, ul.
Stajenna 3;
WRZESZCZ apt. nr 6, ul. Mierosławskie
go 27; OLIWA - apt. nr 17,
ul. Kaprów 4; SOPOT — apt.
nr 98. ul. Grunwaldzka 64;
GDYNIA — apt. nr 8, ul,
Śląska 42.
STAŁY DYŻUR NOCNY
PEŁNIĄ:
GDANSK — apt. nr 88, ai.
•Zwycięstwa 49; STOGI — apt.
nr 60, ul. Hoża 12; ORUNIA
— apt, nr 21 ul. Jedności
Robotniczej 111; GDYNIA-ORŁOWG — apt, nr 20, ul. Boh.
Stalingradu 66; NOWY PORT
— apt. nr 4 ul. Oliwska 83/4.

I Sipitate j
OSTRY DYŻUR PEŁNIĄ:
W Gdańsku: Szpital Woje
wódzki, ul. Świerczewskiego
1/7.
*
*
*
Wojewódzka Poradnia Cho
rób Skórno-Wenerologicznych
w Gdańsku, ul. Długa 84-85
czynna całą dobę.
TELEFON

ZAUFANIA

Anonimowy
Przyjaciel
31-00-00 W godz. 16—6.

—

RWSO „ENERGETYKA” Sopot, ul. Dzierżyńskiego 71a,

PUNKTU POGOTOWIA ELEKTRYCZNEGO

SZAFĘ 3-drzwiową, z nad
stawką (jasna), kuchenkę
gazową 4-palnikową z pie
karnikiem oraz 2 butle na
gaz płynny, stół 6-osobowy, rozsuwany, (jasny orzech), sprzedam. GdyniaChylonia, ul. Starogardzka
12 c/42, Lub telefon 41-09-85.
S-23

P. T. Klientów do nowo wyremontowa
nego sklepu WPHOb, nr 15
Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Kościuszki 31.
NA WIOSENNE SPACERY
po Ieca my
w wielkim wyborze kolorystyki i fa
sonów
PÓŁBUTY i CZÓŁENKA
produkcji krajowej i z importu.

8 MARCA JUŻ BLISKO!

składają

składają

długoletni

cach pod klubem planuje
się utworzenie galerii mlo
dych plastyków), muzyka
może znajdować wdzięczną
atmosferę odbioru u słu
chaczy. Organizowane też
są w „Carillonie” koncerty
z płyt, koncertują wyko
nawcy żywej muzyki.
Kiedy trafiam na jeden
z takich koncertów, w „Ca
rillonie” koncertują studen
ci PWSM; Anna Preyss
(skrzypce) i Jarosław Mądroszkiewicz
(fortepian).
Słuchamy granej
przez
skrzypaczkę solowej Parti
ty h-moll J.S. Bacha, Ada
gia E-dur Mozarta, Kopry
su nr 23 Paganiniego, po
czym. pianista
wykonuje
Poloneza es-moll Chopina.
Rozbrzmiewają następnie
dźwięki Medytacji Czajko w
skiego, dwóch Preludiów
Anna Preyss.
Debussy’ego i IV części So
gą
śledzą oni ruchy pal
noty d-moll Schumanna.
W blasku świec widać ców i smyczka, którymi

* CO* GDZIE »KIEDY *
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Upominek zakupiony w sklepie

MĘŻCZYZNĘ do wszelkich
prac w gospodarstwie rol
nym, z umiejętnością do
jenia krów, zatrudnię. Wy
nagrodzenie dobre. Piotr
Kaczan, Tczew — Tczew
skie Łąki, ul. Zajączkow
ska 2.
P-154
POMOC do dziecka potrze
bna. Wrzeszcz, Kochanow
skiego 47 A m. 10.
G-38126
POMOC domową do rodzi
ny lekarskiej,
z nółtorarocznym dzieckiem, na sta
łe zatrudnię. Tel. 51-15-13,
dzwonić od godz. 14 do 18.
S-128
POMOC domowa
natych
miast potrzebna. Warunki
dobre. Sopot, Boh. Monte
Cassino 23/1.
S-78
PRACOWNIKA
(najchęt
niej tokarza) i ucznia do
warsztatu
elektromecha
nicznego przyjmę. Tel. 29-05-55.
G-37988

fiffLJÜESl

pomyślnych
zakupów

„ARGE DU“

sprawi radość każdej Pani

K-1784
ZAMIENIĘ mieszkanie po
kój, kuchnia, łazienka —
Gdynia, na M-2 trasa Ru
mia — Gdańsk.
Oferty
OUPT Gdynia 1, pod S-3.

POLECAMY:

$
$
$
6
$
0
0
0
#
0

wysokiej jakości kosmetyki
lampy i żyrandole w asortymencie
komplety garnków
komplety nakryć stołowych
serwisy obiadowe i kawowe
suszarki do włosów
roboty kuchenne
opiekacze do chieba
rożna elektryczne
aparaty do masażu ciała

KUPIĘ w Trójmieście mie
szkanie własnościowe M-3
oraz zamienię 2 pokoje z
kuchnią w Piotrkowie Try
bunalskim, na podobne w
Trójmieście
lub okolicy.
Oferty pisemne: Jan Swinoga,
Sopot, Chodowiec
kiego 3a m. 3.
S-45925

■w-m------ ■» —»mimwiiamaroaiB

DR Z. KRAJEWSKI, skór
ne, weneryczne, Wrzeszcz,
Grunwaldzka 24,
telefon
41-06-47.
G-38319

Zapraszamy, życzymy pomyślnych za
kupów oraz radości z prezentów.

POGOTOWIE
Tel. 41-96-89.

telewizyjne,

ISNigi3n
WPISY ha zaoczne (kores
pondencyjne) kursy projełs
tantów (kalkulatorów) kosa
torysowyeh,
asystentów
projektantów
(inżynierów
budowlanych
i mechani
ków). kreślarzy konstruk
cyjnych, budowlanych in
stalacyjnych,
maszyno
wych — przyjmuje szcze
gółowych pisemnych Infor
macji
udziela „Wiedza”
Kraków kod 31-139 uiics
Spasowskiego 8
(boczna
Łobzowskiej).
K-77)

6 MARCA
rozpoczynamy
kursy czeladniczo-mistrzow
skie w zawodach: ślusarz
maszynowy,
narzędziowy,
samochodowy, frezer, elek
tromonter,
elektromecha
nik. Przyjmujemy zapisy
na kursy na uprawnienia
spawacza gazowego i elektrycznego oraz na czeladniczo-mistrzowskie
w
zawodach
budowlanych,
instalacyjnych
i
drzew
nych.
Informacje:
WZS
..Oświata”. Wrzeszcz. Wa
ryńskiego 4 tel. 41-21-82.
K-1743

K-1853

W*”---~ T 'i i HMmi u iwfi

SAMOTNA, kulturalna pa
ni, członek spółdzielni, po
szukuje niekrępującego po
koju na trasie Sopot —
Gdańsk.
Telefon 51-15-13,
godz. 17—19.
S-120

Życzymy

POKÓJ z kuchnią umeblowany, Janowo, wynajmę
małżeństwu
bezdzietnemu,
zameldowanie czasowe. Opłata z góry. Teł. 51-29-50.
godz 7—8, 15—16.
G-37624

ZAMIENIĘ M-4 kwaterunkowe, nowe budownictwo,
Stogi, na równorzędne lub
spółdzielcze,
na
trasie
Wrzeszcz — Gdynia. Tel.
31-16-41, w. 14, godz. 8—15.
G-37855

POSZUKUJĘ pokoju z kuc^nią na trzy miesiące
'
_
’
centrum Gdym, do czasu
wyjazdu za granicę. Oferty OUPT Gdynia 1, pod S142.

PIERZYNY przerabiam na
kołdry wraz z czyszczeniem
pierza. Pracownia Sopot,
20 Października 727.
G-36700

Polskie Linie Oceaniczne PP w Gdyni uprzejmie za
wiadamiają zainteresowanych pracowników, że w
dniach od 26.11. do 14.111. br. w gmachu PLO Gdynia,
ul. 10 Lutego 24, I piętro jest wywieszony projekt li
sty zasiedleń z budownictwa spółdzielczego na . rok
1973.
K-1827

i

