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Gdańsk, sobota 31 marca 1973 r.

Z prac Prezydium Rzqdu

Z okazji 28 rocznicy wyzwolenia Gdańska w miejscach pamięci naro
dowej wartę honorowa Pełnili żołnierze i harcerze.
Na zdjęciu: przed Pomnikiem Harcerzy przy al. Zwycięstwa w Gdańsku
warte honorowa pełnią harcerze ze szkoły nr 25.
Fot. W. Nieżywlński

W 28 rocznicę wyzwolenia Gdańska

Odznaczenie zasłużonych
mieszkańców Gdańska
W Białej Sali' Ratusza
Głównomiejskiego w Gdań
sku, odbyła się wczoraj
— z okazji 28 rocznicy
wyzwolenia — dekoracja
zasłużonych mieszkańców
miasta odznaczeniami pań
stwowymi i odznakami ho
norowymi.
Na uroczystość przybyli:
przewodniczący Prezydium
MRN Jan Nikołajew, jego
zastępcy: Bronisław Mary-

Ponadto 5 osób
człon
ków gdańskiej organizacji
ORMO — otrzymało hono
rowe odznaki „Zasłużonym
Ziemi Gdańskiej”, a 38 osób — w tym nasza kole
żanka red. Helena Jaro
szewska — honorowe od
znaki „Za Zasługi dla
Gdańska”.

Odznaczonym pogratulo
wał przewodniczący Pre
zydium MRN Jan Nikoła
jew, a zastępca przewod
niczącego MK FJN Janusz
Lewiński wzniósł toast za
ich zdrowie lampką wina,
która zakończyła uroczy
stość.
(z)

niuk i Kazimierz Rynkow
ski, sekretarz Prezydium
MRN Jan Łukjanow, za

Rada Państwa przedsta
wiła Sejmowi projekt us
tawy
konstytucyjnej
o
przedłużeniu kadencji rad
narodowych do 30 listo
pada br.

— Tytus Walasek.

Plenum
ZG Zw. Zaw. Prac.
Poligrafii

Przewodniczący Prezydium MRN w Gdańsku Jan
Nikołajew dekoruje Jana Karczmarskiego.
Fot. W. Nieżywlński

Kształcenie dla rozwoju

Dyskusja nad

raportem ekspertów

S W Warszawie odbyły
gś się wczoraj obrady pleSi num Zarządu GłówneNajistotniejszą
cechą
JĘ go Zw. Zaw. Prac. Powspółczesnej strategii oś
ligrafii. Jednym z za wiatowej
traktowanie
gadnień, nad którymi szkolnictwajestjako
ważnego
obradowało
plenum, instrumentu rozwoju spo
|ę było bezpieczeństwo iłeczno-gospodarczego. Szko
ag higiena pracy w zakła- ła powinna kształtować o~ dach poligraficznych.
sobowość jednostek twór
czych, aktywnych, prakty
cznych w działaniu i ideo
wych.
W związku ze wzmożo
nymi zadaniami, jakie spo
łeczeństwo stawia przed
placówkami oświatowymi,
Samoloty izraelskie kon szczególnie wielkie obo
tynuują prowokacyjne lo wiązki czekają kadrę nau
ty nad terytorium Libanu. czycielską. Jej postawa,
Jak informuje prasa bej- zaangażowanie ideowe, ta
rucka, w czwartek rano 3 lenty i umiejętności za
myśliwce izraelskie przele wodowe w zasadniczy spo
ciały wielokrotnie nad mia sób warunkują wykonanie
stem Bint Dżebel i nad re zadań w zakresie socjali
jonami Libanu południowe stycznej edukacji młodego
go. Tego dnia po południu pokolenia w dobie rewolu
samoloty izraelskie znów cji naukowo-technicznej.
pojawiły się nad Libanem.
Na wczorajszej naradzie,
(PAP)
która z udziałem sekreta-

I

Prowokacyjne loty
nad Libanem

Współpraca gospodarcza
polsko-jugosłowiańska
30 bm. zakończyło się w sorcjum banków polskich i
Warszawie I posiedzenie jugosłowiańskich, powoła
rady zarządzającej kon- nego w celu finansowania
i kredytowania długolet
niej kooperacji przemysło
wej, wspólnego występowa
nia na rynkach trzecich i
innych wspólnych operacji
długoletniej współpracy po
między polskimi a jugosło
wiańskimi
przedsiębior
Załoga Fabryki Samochodów
stwami.
Małolitrażowych w Bielsku-Białej otrzymała swoją stałą
W toku posiedzenia rada
gazetę. Jest nią dwutygodnik
zarządzająca podjęła de
„Sonda”, poruszający najistot cyzje dotyczące udzielania
niejsze problemy gospodarczoaktywnej pomocy przed
-społeczne związane z wielo
siębiorstwom polskim i
zakładową fabryką i jej za
łogą. Szczególnie wiele miej jugosłowiańskim.
Szcze
sca poświęca »się na łamach
gólną uwagę poświęcono
czasopisma ludziom dobrej ro
boty oraz sprawom dotyczą problemom współpracy w
cym realizacji programu uru
dziedzinie przemysłu mo
chomienia produkcji „Fiata
126p”.
toryzacyjnego, artykułów
Wydawcą „Sondy” jest sa
domowego,
morząd robotniczy FSM; na gospodarstwa
kład pierwszego numeru —
maszyn
rolniczych
i bu
* ty*, egzemplarzy.
dowlanych.
(PAP)
(PAP)

„Sonda “—czasopismo
załogi FSM

rza KW PZPR Tadeusza
Fiszbacha, odbyła się w
Gdańsku, inspektorzy oś
wiaty, sekretarze propa
gandy, prezesi rad zakła
dowych ZNP oraz przed
stawiciele
wojewódzkich
instytucji oświatowo-wy
chowawczych, omówili pro
ponowane przez Komitet
Ekspertów kierunki refor
my szkolnictwa. Dyskuto
wano nad wnioskami Egze
kutywy KW PZPR, doty
czącymi pracy ideowo-wychowawczej w szkołach
podstawowych.
Kierownik Wydziału Nau
ki i Oświaty KW PZPR
Izydor Sobczak nakreślił
zadania organizacji partyj
nych w doskonaleniu pra
cy ideowo-wychowawczej
w świetle analiz i ustaleń
„Raportu o stanie oświa
ty”. Kurator Okręgu Szkol
nego Gdańskiego Michał
Anisimowicz omówił, w
ścisłym powiązaniu ze sta
nem szkolnictwa gdańskie
go, trzynaście podstawo
wych problemów zawar
tych w pracy Komitetu
Ekspertów, przedstawił ocenę
obecnego systemu
szkolnego oraz etapy i kie
runki zmian w systemie
oświatowym. Wicekurator
Ryszard Łosiński przedsta
wił główne zamierzenia
związane z organizacją naj
bliższego roku szkolnego.
W dyskusji stwierdzono,
że należy na bieżąco do41 Dokończenie na str. 2

# W nocy * czwart
ku na piątek w po
mieszczeniach komitetu
FPK i ruchu młodzieży
komunistycznej, w podparyskiej miejscowości
Levaliois-Perre eksplo
dowała bomba podłożo
na przez elementy fa
szyzujące. W wyniku
eksplozji uszkodzone zo
stały oba budynki. Ofiar w ludziach nie by
ło. Przestępcom udało
się zbiec.
# We włoskiej miej
scowości Storta (20 km
na północ od Rzymu)
wydarzyła się katastro
fa lotnicza: rozbił się
tam samolot pasażerski,
na którego pokładzie
znajdowrało się 7 osób
w tym 2 kobiety i 5letnie dziecko. Byli to
obywatele Włoch. Przy
czyna wypadku nie jest
znana.
# Ministerstwo obro
ny Pakistanu poinfor
mowało w piątek, że w
kraju aresztowano gru
pę oficerów armii i osób cywilnych, którzy
zostali oskarżeni o dzia
łalność antyrządową. Aresztowani staną wkrót
ce przed sądem wojsko
wym. Ich nazwisk nie
podano do wiadomości.

L. Filippi
konsulem honorowym
Republiki Włoskiej
w Gdyni
Prezydium
Wojewódz
kiej Rady Narodowej w
Gdańsku podaje do wia
domości, że Rada Państwa
PRL udzieliła w dniu 13
marca 1973 r. stałego uzna
nia panu LEONELLO FI
LIPP! w charakterze kon
sula honorowego Republi
ki Włoskiej w Gdyni na
obszar miast: Gdyni, Sopo
tu, Gdańska, Szczecina i
Świnoujścia

Pierwszy kontenerowiec
w służbie polskiego armatora
30 bm. Polskie Linie Oeeaniczne przejęły w czar
ter mały kontenerowiec
,Martha 1” bandery NRF.
Przez najbliższych 6 mie
sięcy statek będzie zatrud
niony w przewozach kon
tenerów z Gdyni do Bre
merhaven (NRF). Stąd po
jemniki z polskimi ładun

racjonalizację gospodaro
wania siłą roboczą.
Akceptowano regulamin
pracy Rady
Ministrów
i Prezydium Rządu, a tak
że zasady opracowywania
i uzgadniania projektów
aktów prawnych oraz ma
teriałów
przedkładanych
Radzie Ministrów.
Na posiedzeniu przedy
skutowano projekt nowej
taryfy celnej w przywozie
i wywozie towarów za
granicę przez osoby pry
watne. Projekt ma na celu
unowocześnienie i unifika
cję obowiązujących dotych
czas przepisów.
Chodzi

Kadencja rad narodowych
ma być przedłużona
do 30 listopada br.

stępca
przewodniczącego
Miejskiego Komitetu FJN
w Gdańsku Janusz Le
wiński i przewodniczący
prezydiów
dzielnicowych
rad narodowych: Śród
mieścia — Wiesław Jab
łonowski, Portowej — Al
freda Maron i Wrzeszcza
Krzyżem
Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski
udekorowany został Jan
Karczmarski — kierownik
Wydziału
Zatrudnienia
Prezydium MRN. Złotym
Krzyżem Zasługi odzna
czono
Leona
Skarbka,
Srebrnymi Krzyżami Za
sługi: Jana Lemańczyka i
Jerzego Turka, a Brązo
wym Krzyżem Zasługi —
Mariana Liczbę.

Premier Indira Gandhi

Projekt nowej taryfy celnej
Jak informuje rzecznik
prasowy rządu — 30 bm.
Prezydium Rządu omówiło
wstępnie na swym posie
dzeniu problemy związane
z realizacją uchwał V Ple
num KC PZPR i Sejmu
PRL w sprawie przyśpie
szenia rozwoju budowni
ctwa mieszkaniowego. Prze
dyskutowano szereg spraw
dotyczących organizacji I
rozbudowy
nowoczesnego
przemysłu mieszkaniowe
go.
Prezydium Rządu roz
patrzyło również pakiet
propozycji nowych rozwią
zań mających na celu

kami będą przeładowy
wane na większe kontene
rowce i przewożone za ocean. M/s „Martha 1” jed
norazowo zabiera 30 du
żych pojemników.
We wrześniu br. służbę
morską rozpocznie pierw
szy zbudowany w krajo
wej stoczni pojemnikowiec.

zwłaszcza o przyjęcie pow
szechnie stosowanej nomen
klatury w całej gospodar
ce, oparcie cel na realnych
przesłankach ekonomiczno,
społecznych oraz o zastą
pienie 25 obowiązujących
dotychczas aktów praw
nych przez jeden, całościo
wy i przejrzysty zestaw
przepisów.
Przewidywane w taryfie
przywozowej, w odniesie
niu do niektórych pozycji,
zmiany stawek celnych,
zmierzają
do
nadania
cłom, w większym niż do
tychczas stopniu, charak
teru ekonomicznego regu
latora przywozu towarów.
Jeśli chodzi o taryfę
celną wywozową, to bio
rąc pod uwagę, że odnosi
się ona w zasadzie do to
warów
wywożonych w
ilościach niehandlowych, a
więc niewielkich, projekt
przewiduje znaczną obniż
kę ceł w stosunku do sze

regu artykułów. Dopuszcza
wywóz bez cła towarów
produkcji krajowej (przed
miotów
konsumpcyjnych
trwałego użytku) których
podaż przewyższa popyt
na rynku wewnętrznym.
Ogranicza jednocześnie wy
wóz przedmiotów mają
cych charakter zabytkowy,
warunkując to zarówno uzyskaniem specjalnego po
zwolenia, jak i odpowied
nią stawkę celną. Złago
dzenie zasad wywozu nie
których towarów,
przy
jednoczesnym
ustaleniu
właściwych obciążeń na
towary zasługujące na ochronę celną,
powinno
przyezynić się do ukształ
towania pożądanej struktu
ry wywozu.
Projektowane
zmiany
zmierzają również do upro
szczenią procedury kon
troli celnej oraz skrócenia
czasu odprawy celnej.
(PÄP)
...... ................ n .......

W uzasadnieniu projektu
stwierdza się, że wejście
w br. w życie ustawy o utworzeniu gmin i zmianie
ustawy o radach narodo
wych ukształtowało nową
sytuację organizacyjno-ad
ministracyjną na wsi. Kil
kumiesięczne przedłużenie
kadencji rad narodowych
pozwoli na organizacyjne
utrwalenie nowych orga
nów władzy i administra
cji na wsi, a w konsek
wencji
stworzy warunki
do prawidłowego przygoto
wania i przebiegu wybo
rów do organów przedsta
wicielskich władz tereno
wych.
Jak wiadomo, rady naro
dowe obecnej kadencji wy
brane zostały 1 czerwca
1969 r.
(PAP)
Kronika

dyplomatyczna
Ambasador nadzwyczaj
ny i pełnomocny PRL, Jan
Witek, został przyjęty 27
bm. na audiencji specjal
nej przez prezydenta Re
publiki Burundi, Michela
Micombero, któremu złożył
listy uwierzytelniające.
W uroczystościach uczest
niczyli premier Republiki
Burundi, Albin Nyamoya
oraz minister spraw zagra
nicznych, Artemon Simbanainye. Po złożeniu li
stów
uwierzytelniających
przez arab. J. Witka pre
zydent Micombero przyjął
go na audiencji prywatnej.
(PAP)

*

*

*

Władze DRW zwolniły 29 bm. ostatnią grupę
amerykańskich jeńców wojennych.
Na zdjęciu: członkowie czterostronnej wojsko
wej komisji nadzoru kontrolują przekazanie jeń
ców stronie amerykańskiej.

CAF—UPI—Telefoto

Posiedzenie komisji w Sajgonie
Przemówienie Richarda Nixona
W Sajgonie odbyło się
pierwsze posiedzenie dwu
stronnej wspólnej komisji
wojskowej, w której skład
wchodzą delegacje wojsko
we TRRRWP i administra
cji sajgońskiej — infor
muje agencja VNA.
Na posiedzeniu wystąpił
szef delegacji wojskowej
TRRRWP gen. Tran Van

dzynarodowe, a zwłaszcza sy
tuacja na Bilskim Wschodzie.
DELHI. — Premier Jugosła
wij Dżemal Bijedic, po za
kończeniu wizyty oficjalnej w
Nepalu, opuścił w piątek Kat
mandu i udał się w drogę
powrotna do kraju via Tehe
ran.
*

•

*

LONDYN. — W piątek DRW
i Malezja poinformowały o
nawiązaniu stosunków dyplomatveznyeh.

Tra.
Oświadczył on, że
Tymczasowy Rząd Rewolu
cyjny Republiki Wietnamu
Południowego skrupulatnie
wypełnia podpisane w Pa
ryżu porozumienie pokojo
we,
wytnvale i konsek
wentnie walczy o ścisłe
przestrzeganie wszystkich
jego artykułów^.
Zażądał
on od administracji sajgoń_
skiej takiego samego prze
strzegania wszystkich po
stanowień porozumienia pa
ryskiego, a w szczególno
ści postanowienia o przer
waniu ognia.
* * *
We czwartek wieczorem
kilka godzin po zakończe
niu ewakuacji wojsk ame
rykańskich z Wietnamu po
łudniowego,
prezydent
USA Richard Nixon wy
głosił przemówienie telewri
zyjne, w którym poruszył
kwestie polityki amerykań
skiej po zakończeniu woj
ny w' Wietnamie oraz spra
wy wewnętrznej polityki
gospodarczej.

•

*

Jaromir Obzina ministrem
spraw wewnętrznych CSRS
Prezydent Czechosłowackiej Republiki Socjalis
tycznej, Ludvik Svoboda, mianował 30 bm. doc.
dr. Jaromira Obzina ministrem spraw wewnętrz
nych CSRS.
J. Obzina od lat pracował w aparacie partyjnym
i piastował odpowiedzialne funkcje w Głównym
Zarządzie Politycznym Czechosłowackiej Armii Lu
dowej oraz Wojskowej Akademii Technicznej im.
A. Zapotockiego. Od 1969 r. pracował w Komite
cie Centralnym KPCz. Ostatnio zajmował stano
wisko kierownika Wydziału Szkolnictwa i Nauki
KC KPCz.
Nowy minister spraw wewnętrznych CSRS liczy
44 lata.
(PAP)

Pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Nie
mieckiej Socjalistycznej Partii Jedności, Erich Ho
necker, przyjął w piątek członka Sekretariatu Ko
mitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej Ryszarda Frelka. W serdecznej atmos
ferze omówiono problemy braterskiej współpracy
między SED i PZPR, między narodami Polski Lu
dowej i Niemieckiej Republiki Demokratycznej.
(PAP)

Narada redaktorów
gazet popołudniowych
W Katowicach i Wiśle odbyła się w dniach 29—30
bm. narada naczelnych redaktorów gazet popołudniowych,
poświęcona omówieniu ich roli w realizacji aktualnych
zadań społeczno-gospodarczych. Podczas obrad, którym
przewodniczył prezes ZG RSW „Prasa-Książka-Ruch” —
Stanisław Mojkowski, referat wygłosił zastępca kierow
nika Wydziału Propagandy, Prasy i Wydawnictw KC
PZPR — Marian Kruczkowski.
Zarówno w referacie jak i w dyskusji, na czoło po
ruszanych zagadnień wysunęła się sprawa zadań stoją
cych przed prasą, zwłaszcza gazetami popołudniowymi,
w uruchamianiu rezerw, w propagowaniu gospodarności,
kultury i organizacji pracy, wzorców dobrej roboty, w
mobilizowaniu społeczeństwa do wykonywania zadań go
spodarczych, a jednocześnie w przeciwdziałaniu wszelkim
niekorzystnym zjawiskom, takim, jak marnotrawstwo,
naruszanie dyscypliny, ładu i porządku społecznego.
(PAP)

Wzrost napięcia w Urugwaju
Jak donoszą z Montevideo, w ostatnich dniach w
Urugwaju poważnie wzrosło napięcie polityczne.
We
czwartek
krajowa konwencja
pracujących
ogłosiła
strajk powszechny, do którego przyłączyły się załogi
licznych przedsiębiorstw, Życie w Montevideo zostało
w dużym stopniu sparaliżowane. Strajk odbywa się pod
hasłami natychmiastowej dymisji prezydenta Juana Bordaberry’ego oraz rozwiązania chronicznego kryzysu po
litycznego i społeczno-gospodarczego. Strajkujący żądają
również przywrócenia swobód obywatelskich i praw
związkowych, nacjonalizacji banków oraz podwyżki real
nych zarobków. Prezydent Bordaberry określił strajk ja
ko zdecydowanie polityczny i zainspirowany
przez
„wrogie koła zagraniczne”. Oświadczył on również, że
nie poda się do dymisji. Parlament Urugwaju zbiera się
w Montevideo, aby rozpatrzyć wniosek rządu o kolejne
przedłużenie dekretu zawieszającego gwarancje konsty
tucyjnej, który obowiązywał do 30 marca,
(PAP)

Makarios zdemaskował Griwasa
Na konferencji prasowej zwołanej -w piątek w
Nikozji prezydent Cypru arcybiskup Makarios
zdemaskował antyrządową działalność na wyspie
greckiego generała Griwasa. Makarios podkreślił,
że od chwili nielegalnego powrotu na Cypr Griwas
całkowicie zajął się opracowywaniem planów ak
cji terrorystycznych w celu obalenia prawowitego
rządu republiki. Spiskowa działalność Griwasa i
jego stronników — oświadczył Makarios — ska
zana jest na fiasko. Prezydent Cypru poinformo
wał o utworzeniu w kraju specjalnych oddziałów
policyjnych, do obowiązków których należy wal
ka przeciwko terrorystycznej działalności sił reak
cyjnych.
(PAP)

•

RZYM. — Chińska Republi
ka Ludowa stanie sie, z dniem
1 kwietnia ponownie człon
kiem organizacji
ONZ
d.s.
wyżywienia i rolnictwa (FAO).
Poinformował o tym dyrek
tor generalny FAO, Abdeke
Boerraa. Chiny wyraziły rów
nocześnie gotowość pokrycia
i—5 proc. budżetu FAO, który
w 1972/73 r. wynosi 83 min
dolarów.
*

30 bm. premier Indii, Indira Gandhi przyjęła,
przebywającego w Indiach, ministra żeglugi Jerze
go Szopę.
Min. Szopa poinformował panią premier o za
mierzeniach dalszego rozwoju współpracy w dzie
dzinie żeglugi morskiej, rybołówstwa oraz możli
wościach dostawy do Indii polskich statków ry
backich,
portowych i przybrzeżnych,
podjęcia
wspólnych przedsięwzięć w dziedzinie badań zaso
bów rybnych Oceanu Indyjskiego, a także wspól
nych połowów w tym rejonie.
Premier Indii podkreśliła duże zainteresowanie
rządu indyjskiego tą współpracą, a wspominając
wizytę premiera Jaroszewicza w Indiach w stycz
niu br. wyraziła zadowolenie z tak szybkiej i kon
kretnej realizacji podjętych wówczas postanowień.
Indira Gandhi przekazała pozdrowienia dla kie
rownictwa partii I rządu, premiera Jaroszewicza I
narodu polskiego.
(PAP)

między SED i PZPR

WASZYNGTON. — Prezy
dent USA, Richard Nixon
przyjął w piątek ministra kul
tur.y ZSRR, Jekatierinę Furcewą.
.
»

przyjęła ministra J. Szopę

Braterska współpraca

ZE ŚAI. TA * ZE ŚWIATA
KOPENHAGA. — Najwięk
szym ze znanych dotychczas
na święcie buntem dzieci na
zywa
prasa
skandynawska
piątkowy strajk szkolny
w
Danii. Do zajęć nie przystą
piło kilkaset tysięcy uczniów
wraz ze swymi nauczycielami.
W Kopenhadze i w innych
miastach odbyły się liczne de
monstracje.
Strajk szkolny jest reakcją
młodzieży i nauczycieli
na
przyjęty
poprzedniego
dnia
przez parlament duński, pro
gram oszczędności budżeto
wych, który objął
również
szkolnictwo.
Zapowiedziana
reforma systemu , szkolnictwa
pogarsza również warunki pra
cy nauczycieli.

Cena 50 gr

•

PEKIN, — Agencja Sinhua
podała w piątek, że szefem
chińskiej misji łącznikowej w
Stanach Zjednoczonych został
mianowany były •'mbasador
ChRI. we Francji Huang Czen.
*
*
*
PRAGA. — Sekretarz gene
ralny KC KPCz Gustav Husak przyjął przebywającego w
Czechosłowacji zastępcę se
kretarza generalnego Socjalis
tycznej Partii Odrodzenia Arabskiego (BAAS) Arabskiej
Republiki
Syrii,
Abdallaha
Ahmara. Tematem rozmowy
były
sprawy
rozszerzenia
wszechstronnych
kontaktów
między obu krajami i partia
mi, aktualne problemy mię

Powódź w Tunezji
30 bm. rano w gęstej mgle zderzyły się w głów
kach portu, u wejścia do Hongkongu dwa statki —
brytyjski tankowiec „EAST GATE” z francuskim
frachtowcem „CIRCEA”. Tankowiec stanął w pło
mieniach, 3 członków jego załogi poniosło śmierć,
a 13 zostało rannych.
Na zdjęciu: jednostki portowej straży pożarnej
gaszą pożar na tankowcu.

CAF—AP—Telefoto

Z Afryki północnej nadchodzą alarmujące wia
domości o klęsce powodzi. W wyniku ulewnych
deszczów wezbrały i wystąpiły z brzegów rzeki,
zalewając znaczne obszary Algierii i Tunezji. Wg
ostatnich doniesień w wyniku katastrofalnej po
wodzi, 82 osoby poniosły śmierć, 46 tys. osób jest
pozbawionych dachu nad głową. W Tunezji poziom
wód podniósł się nagle o 3 metry. W akcji ra
tunkowej bierze udział wojsko. Tunezja zwróciła
się z prośbą o pomoc do innych krajów. Na ra
tunek pospieszyły Francja i Włochy. Śmigłowce
tych państw dostarczają żywność i leki na tereny
objęte powodzią,
(PAP)
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BAŁTYCKI

Nieznana sonda kosmiczna szuka kontaktu z Ziemią?

Pomnik W. Lenina i
dla Nowej Huty

Naukowcy debatujq

— gotowy

nad hipoteza Lunana
waniu mapę gwiazdozbio
rów, przygotowują obecnie
specjaliści z brytyjskiej
firmy „Emi” wspólnie z
kolegami z amerykańskiej
spółki „Daystrom”. Goto
wość współpracy zgłosili
naukowcy z uniwersytetu
syłane w przestrzeń poza. . ,.
ziemską wracają w postaci s,aniorazKiego
dwukrotnego echa. Pierw
PAP)
sze echo — odbicie sygna
łu od jonosfery ziemskiej
rejestrowano zgodnie z
oczekiwaniami DO unlvwie
1/? sekundv jednakże oo

Młody szkocki astronom, Duncan Łunan, oś
wiadczył na konferencji naukowej w Londynie,
iż jest przekonany, że jakaś sonda kosmiczna wy
słana przez nieznaną cywilizację krąży po orbicie
okołoksiężycowej i stara się nawiązać kontakt z
mieszkańcami Ziemi.

Dokumentacja techni
czna precyzyjnego me
chanizmu zegara przez
naczonego na Wieżę
Zygmuntowską Zamku
Królewskiego, jest już
prawie gotowa. Pra
ce
przy
odbudowie
prowadzi w czynie spo
łecznym
warszawski
Cech Złotników, Zegar
mistrzów,
Optyków,
Grawerów i Brązowników. Niebawem roz
pocznie się w warszta
tach wykonywanie po
szczególnych
elemen
tów.
Cała maszyneria zega
rowa będzie na wskroś
nowoczesna, natomiast
cztery tarcze oraz ich
oprawa w murach wie
ży zostaną wiernie od
tworzone według wzo
rów z XVII wieku.
Na ręcznie kutych że
laznych blachach tarcz
umieszczone będą mie
dziane cyfry, a koń
cówki wskazówek otrzymają złocenia. Ze
gar wybijać
będzie
kwadranse i godziny w
rozmaitych
tonacjach
nadanych przez dwa
dzwony. Po zainstalo
waniu zegara w -wieży,
podłączona zostanie aparatura
kurantowa.
Na zdjęciu: fragment
odbudowanych murów
Zamku
Królewskiego
w Warszawie.

Powstała Wojew. Spółdzielnia
Ogrodniczo- Pszczelarska

Sb Ä SŻZuhiPalt

Lepsza organizacja
- więcej warzyw i owoców
Wczoraj w Sali Herbo- Kwidzynie i Tczewie. Spół
wej Prezydium WRN w dzielnia przejmie również
Gdańsku odbyło się pierw- sieć sklepów detalicznych,
sze, założycielskie zebranie co w poważnej mierze
Wojewódzkiej Spółdzielni skróci drogę owoców i waOgrodniczo-Pszczelarskiej.
rzyw od producenta do
Owoce i warzywa
Nowa jednostka organi- sldepu.
będą zatem na ladach skle
zacyjna, która skupiać bę- powych bardziej apetyczdzie rozproszone do tej ne i świeże, zachęcając
pory
jednostki Centrali nas Już samym wyglądem
Spółdzielni Ogrodniczych,
podjęli r„„.
Rejonowego Zakładu Za- nież zobowiązanie wykona
opatrzenia Ogrodniczego w nia 5-letniego planu kon
Tczewie, Ogrodniczy Za traktacji warzyw i owo
z rocznym wyprzekład Handlowy w Gdyni ców
d”Jnle‘m'
oraz Zakład Transportu
(now)
Samochodowego i Spedycji
w Gdańsku, winna zapew
nić lepszą obsługę produ
centów i konsumentów.
W zebraniu uczestniczy
li: Tadeusz Sudoł — wice
przewodniczący CSO
w
Warszawie, Andrzej Małek,
z-ca kierownika Wydziału
W najbliższych dniach
Rolnego KW PZPR, Fran ukaże się w księgarniach
ciszek Socha — sekretarz „Słownik poprawnej poiWK ZSL, Tadeusz Try- szczyzny PWN”, którego
naczelnym
redaktorem
skuć — sekretarz
KD jest prof. Witold Doroszew
PZPR, przedstawiciele in ski.
stytucji i przedsiębiorstw
Słownik zawiera 27 tys.
współpracujących oraz li haseł — wyrazów, któ
cznie zebrani delegaci spół rych poprawna pisownia
dzielców, członkowie - za lub wymowa może spra
wiać jakiekolwiek trudno
łożyciele.
ści. Przy wyborze tych
Dotychczasowe rozdrobnię wyrazów autorzy słowni
nie ogrodników i pszcze ka posłużyli się „Słowni
larzy utrudniało koordyna kiem poprawnej polszczyz
cję i doprowadzało nie ny” Stanisława Szobera,
jednokrotnie do powstawa kartoteką zawierającą naj
ńia paradoksalnych sytua częściej popełniane błędy
cji, w wyniku których u- oraz skorzystali z doświad
legały niszczeniu warzywa czeń różnych poradników
i owoce w magazynach, a językowych, do których
stragany i lady sklepowe napływały listy czytelni
świeciły pustkami.
ków z pytaniami o wła
Nowa jednostka organi ściwą pisownię i wymowę.
zacyjna — Wojewódzka
Wśród haseł słownika
Spółdzielnia
OgrodniczoPszczelarska, której pre zostały uwzględnione w
zesem wybrano M. Choj dużym wyborze nazwiska
nowskiego,
koordynować oraz nazwy geograficzne
będzie pracę sześciu od polskie i obce, a także
działów, które utworzone powszechnie używane skró
zostaną w Gdańsku, Gdy ty.
ni, Elblągu, Kartuzach,
Przeszło
1 000-stronico.

Dyrektor i Rada Naukowa
Instytutu
Budownictwa Lądowego
Politechniki Gdańskiej
na:

PUBLICZNĄ OBRONĘ
PRACY DOKTORSKIEJ
mgr ini. LESZKA
NIEDOSTATKIEWICZA
Pt.
„Nieniszcząca metoda po
miaru grubości powłok an
tykorozyjnych z niektó
rych tworzyw sztucznych
naniesionych na powierz
chnie betonowe”.
Obrona pracy odbędzie
się dnia 14 kwietnia 1973
roku, o godz. 10.00 w sali
167 gmachu głównego Po
litechniki
Gdańskiej
—
Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Ma
jakowskiego 11/12.
Promotor: prof, dr hab.
inż. Janusz Rataj.
Recenzenci prof, dr hab.
inż. Henryk Stankiewicz,
prof, mgr
inż, Teodor
Szamin.
Z pracą doktorską i opi
nią
recenzentów
można
zapoznać się w czytelni
czasopism Biblioteki Głów
nej Politechniki Gdańskiej.
K-2666

auka

0

KORESPONDENCYJNIE —
księgowość, stenografia, ję
zyki. Łódź 1, skrytka 297..
PG-2S8

czego sygnały radiowe wyaw _

„Słownik poprawnej polszczyzny“

CHEMIA — udzielam korepetycji. Telefon 21-47-16.
MAGISTER
przygotowuje
z matematyki do egzami
nów maturalnych, wstęp
nych, sesyjnych, poprą wkowych. Oliwa, Pomorska
86B, m. 124.
G-40385

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu
*6 marca 1973 r. zmarł były, długoletni pracow
nik Polskich Linii Oceanicznych

WOJCIECH LIZUT
•dznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi oraz złotą
odznaką „Zasłużony Pracownik Morza”.
Rodzinie Zmarłego wyrazy współczucia składają
dyrekcja, pracownicy PLO oraz Koło
Emerytów Zw. Zaw. Mar. i Portowców
przy PLO
Pogrzeb odbędzie się w dniu 31 marca 1973 r.
® godz. 10 na cmentarzu Witomińskim w Gdyni.
K-3054

WPISY na zaoczne (kore
spondencyjne) kursy pro
jektantów
(kalkulatorów)
kosztorysowych,
asysten
tów projektantów (inżynie
rów budowlanych i mecha
ników), kreślarzy konstruk
cyjnych, budowlanych, in
stalacyjnych
i maszyno
wych — przyjmuje, szcze
gółowych
pisemnych in
formacji
udziela
„Wie
dza”, Kraków, kod. 31-139,
ulica Spasowskiego 8 (bocz
na Łobzowskiej).
K-771

MAREK RYSZKA

aferą Watergate
Dochodzenie prowadzone przez senacką komisję śledczą rzuciło nieco więcej światła na aferę włamania do kwatery głównej partii demokratycznej w
czerwcu ub. r., w którym brały udział
osoby działające na rzecz komitetu do
spraw reelekcji prezydenta Nixona. Ko-

emerytka,

iat 73
długoletnia nauczycielka w

Córki, syn, rodzina

Dnia 28 marca 1973 r. zmarł tragicznie, w wieku
34 lat

EDMUND SYCHOWSKI

Dnia 28 marca 1973 r. zmarł przeżywszy lat 87
najukochańszy nasz ojciec

Pogrzeb odbędzie się dnia 31. III 1973 r. na cmen
tarzu w Orłowie. Wyprowadzenie zwłok z domu
żałoby o godz. 18.

RODZINA

S-1234
W dniu 28. III 1973 r. zmarł

inż. MAREK RYSZKA
kierownik sekcji Hodowli Trzody Chlewnej
Wojewódzkiej Stacji Oceny Zwierząt w Gdańsku,
odznaczony Medalem X-lecia i odznaką „Zasłużony
Pracownik Rolnictwa”, wysokiej klasy fachowiec,
dobry i ceniony kolega, wieloletni pracownik Pre
zydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku.
Pogrzeb odbędzie się w sobotę 31. III 1973 r.
o godz. 14 na cmentarzu Komunalnym w Sopocie.
Wojewódzka Stacja Oceny Zwierząt Wydziału
Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Woje
wódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku
K-4041

kulturze, współpraca szko-

skonallć obecny
kształt ly.z zakladami P™? ‘.r°orgauizacyjny
oświaty, dzicami, system zarządza
stwarzając podstawy do nia placówkami oświato
optymalnych
rozwiązań wymi oraz sprawy nowoprzyszłościowych.
czesnego modelu szkoły.
Ustalono ramowy proW maju br. w 80 szkogram szkoleniowych spot- łach podstawowych naszekań, narad i konstultacji. go województwa przeprowa
obejmujących problematy- dzone będą badania, rnajdkę VII Plenum KC PZPR ee na celu ocenę pracy dy
i „Raportu o stanie oświa daktyczno-wychowawczej i
ty”. Głównymi tezami do stopnia
przygotowania
dyskusji będą szeroko po- szkół do realizacji podstajęte zagadnienia wycho- wowych założeń
nowej
wania
patriotycznego i strategii socjalistycznej einternacjonalistycznego, u- dukacji młodzieży,
czestnictwa młodzieży w
(zh)

2 mld zł. Również w tym
roku podjęto podobne zo
bowiązania produkcyjne, a
z dotychczasowych danych
wynika, że opiewają one
na 1,3 mld zł.
Podkreślono, że warun
kiem pomyślnej realizacji
wszystkich
tegorocznych
zadań jest szybsze wpro
wadzenie usprawnień or
ganizacji pracy. W tym
tym celu likwidować na
leży takie zjawiska jak
nieusprawiedliwiona
ab
sencja i niepełne wy korzy
stanie czasu pracy itp.
Organizacje związkowe
mają też wiele do zrobie
nia dla poprawy warun
ków bhp w zakładach
spółdzielczych. Niepokoją
cym faktem jest bowiem
wzrost liczby wypadków
przy pracy.
(PAP)

ffgffiiiifjm—ran ■■■LJWiifM——■—

Żądajcie we wszystkich sklepach rybnych Centrali Ryb*
nejf WSS „Społem”, WPHS i GS „Samopomoc Chłopska”
PPH Centrala Rybna w Gdyni

I. t P.

WOJCIECH LIZUT
Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia 31 marca
1973 r., o godz. 9 w kościele Sw. Antoniego w GdymiWzgórze Nowotki. Wyprowadzenie zwłok z kaplicy
cmentarza Witomińskiego w tym samym dniu
o godz. 10, o czym zawiadamiają pogrążeni w głę
bokim smutku
syn, synowa i rodzina
S-1240

MATKI
Składają
rada zakładowa, kie
rownictwo i współ
pracownicy z PZDL i
Kamieniołomu Drogo
wego Kartuzy.
K-2967
W drugą bolesną rocz
nicę tragicznej śmierci
jedynego ukochanego sy
na
JANUSZA
BITKOWSKIEGO
dnia 3. IV. 73 r., godz.
6.30 w kościele św- Bry
gidy w Gdańsku odbę
dzie się nabożeństwo za
spokój Jego duszy.
RODZICE

DR Z. Krajewski skórne,
weneryczne.
Wrzeszcz,
Grunwaldzka 24,
telefon
41-06-47.
G-38319

RÓŻE
—
krzewy,
bzy
sprzedaję. Kokoszko, Oli
wa. Polanki 58,
telefon
41-53-41.
G-40129

____________ :--------------------

PUDELKA miniaturowego
oraz komplet sypialny z
białym marmurem sprze
dam. Gdańsk, Kolonia Jor
dans 1.
G-39744
RATLERKI sprzedam. No
wy Fort, ul. Gronkiewicza
16/12.
G-39869
GARAŻ blaszany,
ny
sprzedam.
32-23-16.

składaTelefon
G-49916

W pierwszą bolesną rocznicę śmierci

Dnia 29 marca 1973 r. zmarła

LUDWIKA BIAŁYNIA RZEPECKIEGO
adwokata

nasza najdroższa matka i babunia
Wyprowadzenie zwłok nastąpi z kaplicy cmen
tarza Witomińskiego w sobotę 31 marca 1973 r.
o godz. 10.30
Córka, wnuczka i rodzina
S-1241

zostanie odprawiona msza św. w kościele Naj
świętszego Serca Jezusowego we Wrzeszczu, dnia 2
kwietnia br. o godz. 7.30, o czym zawiadamiają
ŻONA I CÓRKA
G-40505

POGOTOWIE
tel. 51-37-45.

telewizyjne,
G-40163

POGOTOWIE
tel. 41-96-89.

telewizyjne,
G-40176

DWA pokoje, kuchnia, sta
re budownictwo, zamienię
na mniejsze — Trójmiasto.
Kwidzyn, Hanki Sawickiej
3/6, Murawska.
G-40405

POMOC domowa zaraz po
trzebna, Gdynia, 22 Lipca
9/13.
S-959

„WARSZAWĘ” M-20, stan
bardzo dobry sprzedam.
Telefon Bobowo 60. F-282
„WARTBURG” 1000 sprze
dam. Wrzeszcz,
Jaśkowa
Dolina 25 m. 18, telefon
41-66-79.
G-40279
SAMOCHÓD
5-osobowy,
angielski, rok 1901 sprze
dam _ 78 tys zł. Wrzeszcz,
Kmieca 26, po godz. 15.30.
„WARSZAWĘ” 224, wrze
sień 1970 r., mały przebieg
sprzedam lub zamienię na
„Fiat”.
„Wartburg”.
—
Gdańsk-Stogi,
ul. Hoża
5A/15.
G-40380

PŁYWANIE
GDANSK, kryty basen AOS
PG przy al. Zwycięstwa, godz.
18 — tradycyjne spotkanie
pływackie Gdańsk — Gdynia,
organizowane z okazji roczni
cy wyzwolenia Gdańska.
KOSZYKÓWKA

w Warszawie odbyły się ostatnio mistrzostwa Polski uniwersytetów
w
pływaniu.
Dobrze spisały się w tych
zawodach zawodniczki Uni
wersytetu
Gdańskiego,
zaj
mując w ogólnej punktacji
III miejsce —• 152 pkt„ na
tomiast w klasyfikacji męż
czyzn UG zajął dopiero VII
miejsce ■— 93 pkt. W łącznej
klasyfikacji
reprezentacja
i)C zajęła IV miejsce.
Indywidualnie
wśród,
ko
biet
K.
Lazarowiez
była
pierwsza na 100 m st. grzb.
1:22,3. A. Robińska druga na
50 m st. mot. 39,5 i druga
na 100 m st. grzb. 2:31,9, J.
Sosin szósta na 50 m st.
mot. 43J>, a sztafeta 4X50 m
st. zm. trzecia 2:39,7. Wśród
mężczyzn na 100 ra st. klas.
K. Kibler byt VI — .1:22,7, a
A. Kadlec ---VII— 1:24,7.
(st)

M. Banaszek mistrzem
Marynarki Wojennej
Po kilkudniowych walkach
w Gdyni zakończyły się XIV
Indywidualne mistrzostwa sza
chowe Marynarki Wojennej.
Zgodnie z przewidywaniami
I miejsce zdobył kandydat
na mistrza st. marynarz Mar
cin Banaszek, b. mistrz Wy
brzeża. Nie przegrał on żad
nej partii, osiągając sześć peł
nowartościowych
zwycięstw,
przy czterech remisach.
Następne miejsca w tabeli
turniejowej zajęli: 2. A. Hachaj, 3. W. Rawski, 4. S. Abra
mowski, 5. W. Kostecki, 6. R.
Kalinowski, 7. W. Grzelak, 8.
A. Czerwiński, 9. F. Rusinek,
10. C. Kozinowski, 11. W. Mięt
ki.
H.M.

PIŁKA

NOŻNA

W sobotę rozegrane zostaną
Z mistrzowskie spotkania pił
karskie: w klasie okręgowej
MRKS Gdańsk
gra z Unią
Tczew (godz. 15), a w woje
wódzkiej
klasie
juniorów
Ogniwo Sopot — z Gedanią
(godz. 15.30).
HOKEJ
OLIWA, sztuczne lodowisko,
godz. 15 ! 17.15 — spotkania
międzynarodowego
turnieju
hokejowego młodzików z udziałem zespołów Motoru Budziejowice (CSRS), GKS Ka
towice I 2 drużyn Stoczniow
ca.
-

•

-

Studenci WSM

najlepsi w judo
W Lublinie odbyły się mi
strzostwa
Polski
wyższych
szkół inżynieryjnych i mor
skich w judo. Duży sukces
odnieśli judocy Wyższej Szko
ły Morskiej z Gdyni, zwycię
żając w punktacji zespołowej
— 39,5 pkt,, przed WSI Lu
blin — 22,5 pkt. i WSM Szcze
cin — 21,5 pkt.
Indywidualnie w wadze piór
kowej W. Kapica był 3, w
lekkiej M. Kacprzak 2, a J.
Ryniec 3, w średniej W. Cenian l, P. Chmielewski 2 ł
J. Radke 3, w półciężkiej A.
żawacki 1 oraz w ciężkiej S.
Radowski 2.
(st)

Basen wioślarski

już czynny
Ostatnio przekazany został
do eksploatacji zimowy ba
sen wioślarski, zbudowany w
ramach kompleksu
krytych
basenów
pływackich
AOS
PG. W związku z uruchomie
niem basenu sekcja wioślar
ska AZS przyjmuje kandy
datki i kandydatów na wio
ślarzy, przy czym wymaga
ny jest wysoki wzrost. Zapi
sy przyjmowane są na ba
senie
wioślarskim AOS PG
(al. Zwycięstwa 12): juniorzy
w poniedziałki i środy w
godz. 16—19,30,
juniorki i
seniorki we wtorki 16—19 oraz seniorzy piątki 16—20.
(st)

1) w wieku od 21/* lat — 3 lat — do 13 300 zł
— 14 000 zł
2) w wieku od 4 — 6 lat
— do 12 950 zł
3) w wieku od 7 — 10 lat
Za konie z udowodnionym rodowodem płacimy dodatki w wysokości
od 500 do 1 000 zł.
Sprzedawane konie robocze muszą odpowiadać następującym wymogom;

1)
2)
3)
4)

wiek od 2Va do 10 lat
waga powyżej 500 kg
dobrze umięśnione
niedopuszczalne choroby skóry, oczu, kulawizny itp.

POZH GDAŃSK

ś. t P.

HELENA DOSTALIK

m
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PIŁKA RĘCZNA
OLIWA, sala WSWF, godz.
17 — spotkanie I ligi piłki
ręcznej mężczyzn: GKS Wy
brzeże — Śląsk.
GDANSK, sala Spójni, godz.
19 — spotkanie I ligi piłki
ręcznej mężczyzn: Spójnia —
Grunwald.

organizuje w m-cu kwietniu
ZAKUPY KONI
roboczych pogrubionych
i rzeźnych z przeznaczeniem
na eksport.
Ceny zakupu koni roboczych:

K-2998

HjJH Łw»5mCwEfl3y

sportowe

UWAGA, ROLNICY!
Przedsiębiorstwo Obrotu
Zwierzętami Hodowlanymi
w Gdańsku

"V

sprzedajemy śledzia „S” po 5 zł,

Sobotnie imprezy

OLIWA, sala WSWF, godz.
19 — spotkanie ligi między
wojewódzkiej koszykówki ko
biet: AZS Gdańsk — Tęcza
Gdynia. Spotkanie to ma de
cydujące znaczenie dla awansu jednej z tych drużyn
do II ligi.

Spółdzielczości Pracy
30 bm. obradowało III
plenum
ZG
Związku
Zawodowego Pracowników
Spółdzielczości Pracy, poswręcone zadaniom ogniw
i instancji związkowych w
kształtowaniu socjalistyczrych stosunków i umac-

Pentlikowska « WLKS Nep
tun Gdańsk.
Ponadto
w
skład
ekipy
wchodzi dobrze zapowiadają
ca się młodzież.
(Al)

Sukcesy pływaków UG

Dobrze spisała się też re
prezentacja AMG na VII pły
wackich
mistrzostwach Pol
ski
akademii
medycznych,
wywalczając pierwsze miej
sce przed Warszawą 1 Szczecinem. Pierwsze miejsca za
jęli: M. Frankowska na 50
m
st. dow., E. Pawiak na
nianiu praworządności w
100
m st. klas. kobiet, J.
spółdzielniach.
Szrap na 100 m st. klas. męż
w r€feracie i dyskusji czyzn oraz sztafeta 4 X 50
wskazywano, że spółdziel- m st. zm. kobiet, a drugie
cy Wykazują duże zaanga- miejsca zdobyli: K. Sojka na
m st. klas. kobiet, M.
żoWanie w realizacji zadań 100
Frankowska na 100 m st. grzb,
gospodarczych.
Wyrazem i K. Sojka na 50 m st. mot.
teg0 jest
fakt, że kobiet. Reprezentanci AMG
zdobyli też szereg dalszych
w ub. r. wykonali oni do dobrych miejsc w poszczegól
datkowo towary rynkowe § nych konkurencjach.
(st)
1 usługi o wartości ponad

MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA GDAŃSKIEGO!
Wzmożone połowy świeżego śiedzia bałtyckiego
umożliwiają obniżkę cen tego gatunku.

Koleżance
KRYSTYNIE PAŁKA
oraz najbliższej rodzinie
wyrazy serdecznego współ
czucia z powodu śmierci

W niedzielę 1 kwietnia w
Zalesiu Dolnym pod Warsza
wą odbędą się mistrzostwa
Polski w biegu na przełaj.
Jak nas poinformował sekre
tarz GOZLA Józef Preuss —
gdańscy lekkoatleci starannie
przygotowywali się do tej
imprezy. Okręg gdański re
prezentowany będzie przez 26
uczestników. Najwięcej za
wodników
zakwalifikowało
się z WLKS Neptun Gdańsk
— 8 osób, następnie z Floty
— 7, Spójni i MKS Pomorze
po 5 oraz z Bałtyku — 3 za
wodników.
Na starcie mistrzostw Pol
ski staną najlepsi nasi za
wodnicy z Leopoldem Toma
siewiczem z Floty i Bogdanem
Dulleckim z WLKS Neptun,
którzy pobiegną na dystansie
6000 m. Barw naszego okręgu
na dystansie 12000 m bronić
będą Czesław Wajda ze Spój
ni oraz dwóch obiecujących
zawodników: Marian Hirsz i
Stanisław
Fierke
z
Floty.
Wśród kobiet na dystansie
4000 m startować będzie sta
łe czyniąca postępy Renata

Plenum ZG Zw. Zaw. Prac.

Dowodem zaniepokojenia w szeregach
partii republikańskiej jest wystąpienie
jednego z najbardziej konserwatywnych
republikanów senatora Jamesa Bucleya
— który wezwał prezydenta Nixona, aby
bez względu na konsekwencje, jakie afera może mieć dla partii republikańskiej, wypowiedział się osobiście w spra(PAP)
wie Watergate.

Już tylko 31. III 1973 r.
a śledzia „D” po 7 zł za 1 kg.

Przełajowcy startują w Zalesiu

...i AMG

Sianowie.

Pogrzeb odbędzie aię dnia 31. III. 197* r. o godz.
10 z kostnicy szpitala w Kartuzach.

W Zmarłym straciliśmy sumiennego pracownika
i dobrego kolegę. Rodzinie Zmarłego wyrazy
współczucia składają
dyrekcja Zarządu Portu Gdynia,
samorząd robotniczy
Pogrzeb odbędzie się w dniu 31 marca 3973 r.
o godz. 9 na cmentarzu w Rumi.
K-3055

lat $3

% Dokończenie ze str. 1

misja przesłuchiwała we czwartek Jamesa McCorda — jednego z uczestników tej akcji.
Członek komisji senator Lovell Weicker prz5,zna| na ła.macli piątkowego wy
dania „Washington Post”, że w aferę
Watergate
zamieszany jest przyjaciel
prezydenta Nixona, minister sprawiedli
wości do marca 1972 r. i szef kampanii
wyborczej partii republikańskiej, John
Mitchelł. Mitchell zrezygnował z tej
funkcji w kilka dni po aresztowaniu
sprawców włamania do siedziby partii
demokratycznej
w Waszyngtonie. We
czwartek zdementował on twierdzenie
McCorda, jakoby osobiście zalecił prze
prowadzenie operacji Watergate.

UWAC

BRONISŁAWA KOWALCZUK

Inżynier rolnik, żołnierz AK

BERNARD KLAMAN

raportem ekspertów

KORZYSTAJCIE Z OKAZJI!
W dniu 27. III. 1973 r. zmarła po długiej cho
robie kochana matka i babcia

Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu Katolickim
w Sopocie w dniu 31. III 1973 r. o godz. 14.

Dnia 38. III 1973 r. odszedł od nas najukochańszy
mąż i ojciec

Lunan twierdzi, że gdy
sporządził wykres opóźnię
nia sygnałów w stosunku
do ^atn podstawowego,
otrzyma, rysunek będący
ponad wszelką wątpliwość
schematyczną mapą gwiaz.
dozbiorów nieba północnego.
Ponieważ
w centrum
rysunku znajdowała- się
gwiazda znana pod nazwą
Epsilon Wolarza, Szkot sądzi, że właśnie stamtąd
przybyła w pobliże Ziemi
sonda kosmiczna,
która
chce zwrócić naszą uwagę,
by nawiązać z nami kontakt.
Hipotezę Lunana zakwe
stionowała grupa uczestników konferencji londyń
skiej. Jeden ze specjali
stów — Alan Bond — oś
wiadczył, że Lunan bartuje zapis
sygna_
łów radiowych. Zdaniem
Bonda, echa radiowe, które
zaintrygowały Lunana, są
rzeczywiście bardzo dziw
ne i mogą pochodzić z ja
kiegoś statku kosmicznego,
ale bardziej prawdopodob
ne jest to, iż chodzi o ja
kieś nieznane na razie zja
wisko jonosferyczne.
Nową serię eksperymen
tów, które mają ustalić czy
echa sygnałów radiowych
wysyłanych w Kosmos
istotnie dają po rozszyfro-

Republikanie
zaniepokojeni

długoletni pracownik Zarządu Portu Gdynia

Pogrążona w bólu rodzina

drugie’ tajem

Afera Watergate nabrała ponownie
szerokiego rozgłosu i wywołała głębokie
zaniepokojenie w kołach partii republi
kańskiej. Koła te obawiają się następstw
politycznych skandalu, w który zatnieszane są wpływowi osobistości partii
republikańskiej oraz funkcjonariusze
Białego Domu.

ROZPOCZYNAMY
zajęcia
— 9 kwietnia dla absol
wentów ZSZ i szkół pod
stawowych
na
kursach
przygotowawczych do egza
minów wstępnych do szkół
średnich, 10 kwietnia —
dla
absolwentów
szkół
średnich z lat ubiegłych
na kursach przygotowaw
czych do egzaminów wstęp
nych do wyższych uczelni.
Informacje WZS „Oświa
ta”, Wrzeszcz, Waryńskie
go 4, tal. 41-21-82.
K-2943

G-40651
Zmarł 28. III 1973 r. po ciężkich cierpieniach
«łowięk prawy, dobry, najlepszy mąż, brat, stryj
i ojczym
ś. t p.

wy słownik w pięknej
szacie edytorskiej kosztuje
160 zł. i wydany został w
nakładzie 100 tys. egzemplarzy.
(PAP)

Dyskusja nad

30

towcy " uniwersytetu sten
fordzkiego w USA. Orga
nizatorzy konferencji wy
razili nadzieję, że do tego
międzynarodowego przedsiewzięcia przyłączą Sie
również specjaliści radziec
cy.
Lunan sądzi, że nieznana
sonda kosmiczna,
która
dotarła do układu słonecz
nego albo też rozpoczęła
swą podróż do niego 12
tys. lat temu, znajduje się
w przestrzeni między jonosferą ziemską a Księżycem i reaguje w sposób
inteligentny na sygnały
radiowe z naszej planety,
Swą hipotezę opiera astronom na danych, jalrie
uzyskano w końcu lat 20tych i na początku lat 30tych.
Naukowcy
nie mogli

Wkrótce na półkach księgarskich

Fnt. H. OTTO

zapraszają

Jednakże inni specjaliści zakwestionowali to przy
jako przedpuszczenie
wczesne.
Tymczasem gotowość udziału w eksperymentach,
które mogłyby potwierdzić

30 bm. w Gliwickich
Zakładach
Urządzeń
Technicznych dokonano
technicznego
odbioru
wykonanego w tych za
kładach odlewu pomni
ka Włodzimierza Leni
na, który odsłonięty zo
stanie w Nowej Hucie.
Pomnik o wysokości
6,5 m składa się z 73
elementóio odlanych z
brązu. Wykonany on
został według projektu
artysty plastyka, rekto
ra
Akademii
Sztuk
Pięknych w Krakowie
prof. — Mariana Ko
niecznego.. twórcy war
szawskiej Nike.

m*l;V

data

3.
5.
9.
12.
16.
19.
27.
30.

IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV

1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973

—
—
—
—
—
—
—
—

ODDZIAŁ REJONOWY MALBORK

miejscowość

godz.

data

Kartuzy
Stara Kiszewa
Kartuzy
Starogard
Kartuzy
Pruszcz Gd.
N. Wieś Lęb.
Kartuzy

9.00 '
9.30
9.00
9.30
9.00
9.00
9.30
9.00

3.
4.
5.
6.
16.
17.
18.
18.

IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV

miejscowość

1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973

—
—
—
—
—
—
—
—

Malbork
Dzierzgoń
Elbląg
Korzeniewo
Ryjewo
Malbork
Sztum
Elbląg

godz.

9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
11.00

Poza tym w terenie dokonujemy zakupów koni rzeźnych po nowych
i hard 7.0 korzystnych cenach.
Ogłoszenia- — plakaty informujące o terminach i miejscowościach
zakupów koni rzeźnych znajdują się w gminnych urzędach, GS, SOP
i lecznicach zwierząt.
W każdy wtorek i piątek dokonywane będą zakupy koni rzeźnych
na bazie POZH w Malborku, a w każdy wtorek na bazie w Kartuzach.
POZH GDANSK
K-2447
„FIAT” 125 F — 1500, stan „FIAT” 125 P — 1500, rok
idealny sprzedam. Oglądać produkcji 1971 sprzedam.
Wrzeszcz, parking przy ka Telefon
21-55-80,
godz.
wiarni
„Morska”, godz. 16—18.
__
S-939
„ZASTAVE”, przebieg 44 15—18.______________ G-40315 „MERCEDES”
cabriolet
tys. km., sprzedam. Tele „SKODĘ” S 100, przebieg stary typ sprzedam. Gdy
fon 31-52-29, dzwonić po 24.000 km sprzedam. Tele- nia, Warszawska 59/3.,
godz. JA_____
G-40172 fon 51-53-53.
G-40155
S-977
PRZYCZEPĘ do samocho „JAWĘ” 250 sprzedam. O- „SYRENĘ” 103 sprzedam.
du osobowego kupię. Tele runia. Podmiejska lłb/10, Gdańsk-Oliwa,
Gospody
fon 21-55-35.
S-646 oglądać w niedzielę.
G-40086
15B/15.
„SYRENĘ” 104 sprzedam.
Oliwa, Abrahama 53, tel.
52-06-71.
G-40002

DZIENNIK
BAŁTYCKI”
Gdańsk
Targ
Drzewny
3-7.
Skrytka pocztowa nr 419, 80-958 Gdańsk 1 ■ TELEFONY: centrala — 31-50-41, sekretariat redakcji 31-35*60, dział miejski, 31-45-17, dział goep.-morski 31-53-28, dział terenowy 31-20-27, sekretarz redakcji 31-27-33
Śmiało* i szczerze” 31-20-62 hala maszvn 31-26-51 inne działy łączy centrala. Redakcja nocna
31-05-71 ■ Biuro Ogłoszeń, Gdańsk Targ Drzewny 3/11, tel. 31-35-80; Gdynia. 10 Lutego 10. tel. 21-75-79, Obwodowy Urząd Pocztowo-Telekomunikacyjny ■ ODDZIAŁ REDAKCJI W ELBLĄ
GU ul Grunwaldzka 31" telefon 20-95 ■ Pismo redaguje KOLEGIUM w składzie: J. Matuszkiewicz - redaktor naczelny, J. Królikowski - zastępca redaktora naczelnego, R. Boiduan — sekre tarz redakcji, Cz. Stankiewicz i J. Fiebig ■ Dyrekcja i sekretariat wydawnictwa — te!. 31-35-59
■ waiłari i riruk- Gdańskie Wydawnictwo Prasowe, R S W „PRASA — KSIĄŻKA — RUCH”, Targ Drzewny 3/11,80-958 Gdańsk.Informacji o prenumeracie udzielają wszystkie placówki
Poczty oraz Przedsiębiorstwa Upowszechniania Prasy i Książki RSW „Prasa — Książka —
Ruch” W całym kraju * Nie »amAwinnvch
rokonisńw redakcja
redakeia nie zwraca. Żarn.
924. H-2.
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DZIENNIK BAŁTYCKI

LATA INTENSYWNEJ
OWOCNEJPRACY

Dynamiczny rozwój
gospodarki morskiej
MIANA polityki pogrudniowego kierownic
twa partyjno-państwowego w stosunku do
gospodarki morskiej znalazła wyraz w decy
zjach dynamizujących rozwój poszczególnych dzia
łów tej gospodarki. W naszym województwie wy
nikiem tej polityki było zwiększenie udziału war
tości usług floty i portów w ogólnym bilansie usług transportowych, wzrost połowów ryb mors
kich i rozbudowa potencjału przedsiębiorstw re
montu statków.
Liczba statków eksploatowanych
przez
PLO
wzrosła w końcu grudnia 1972 r. do 163 o łącznym
tonażu 943 tys. DWT. Przewozy ładunków wzrosły
o 12 proc.; zgodnie z uchwałami XII Wojewódz
kiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej PZPR
ładunki PHZ w ogólnej masie przewozów PLO
zwiększyły się do 53,2 proc.
W ślad za ilościowym rozwojem floty poszły
zmiany jakościowe, wyrażające się wprowadze
niem do eksploatacji ekspresowców i promów pa
sażersko-towar owych. Przeprowadzono częściową
modernizację urządzeń przeładunkowych na stat
kach, nastąpił pewien wzrost przewozów towarów
w kontenerach, choć zasadnicze zmiany w tym za
kresie będą możliwe dopiero po
wybudowaniu
nowoczesnej bazy przeładunku kontenerów w por
cie gdańskim.
Dobrze pracowały w ciągu minionych dwóch lat
porty. W 1972 roku w portach Gdańska i Gdy
ni przeładowano 20,7 min ton towarów, co stanowi
przekroczenie zadań rocznych o 12,8 proc. Postęp
w mechanizacji prac przeładunkowych w latach
1971—72 wyraża się wydatkowaniem 141,5 min zł
(tj. o 41 proc. więcej niż w latach 1966—70) na
zakup zmechanizowanego sprzętu. Systematycznie,
zgodnie z harmonogramem, realizowano budowę
Portu Północnego.
Wzrosła baza produkcyjna przemysłu remontu
statków, co pozwoliło na pełniejsze zaspokojenie
potrzeb armatorów krajowych 1 przekroczenie
planu usług eksportowych o ponad 26 proc.
Bardziej harmonijnie niż w latach poprzednich
rozwijała się także gospodarka rybna.
Flota rybacka woj. gdańskiego nadal zabezpiecza
45 proc. krajowych dostaw surowca rybnego. Po
lowy osiągnęły w 1972 r. poziom 236 tys. ton, co
w parze z lepszym zagospodarowaniem surowca
rybnego, pozwoliło lepiej pokryć krajowe potrzeby.
Efekty przyniosły także starania o podniesienie
wskaźnika gotowości technicznej floty i stanu or
ganizacyjno-technicznego przetwórstwa I chłodnic
twu. Nastąpiła poprawa struktury nakładów na ro
zwój floty i jej lądowego zaplecza technicznego (z
3 proc. w ub. 5-latce do 22 proc. w obecnej).
Podjęto produkcję szeregu atrakcyjnych przetwo
rów z ryb mniej znanych na krajowym rynku, ra
dykalnie zwiększono dostawy poszukiwanych ryb
wędzonych. Modernizacja zakładów rybnych w
Gdańsku i Gdyni pozwoliła zwiększyć produkcję
I rozszerzyć jej asortyment.
Rezultatem tych wszystkich poczynań było le
psze zaopatrzenie w ryby i przetwory rybne mie
szkańców naszego województwa oraz wzrost spo
życia ryb na 1 mieszkańca. Opracowywany jest
program rozmieszczenia i budowy smażalni ryb
przed sezonem letnim.

Z

Obrabiarki rodem z... nadmorskiego kurortu

„Sopotmasz” na drodze
ku nowoczesności
OPOT kojarzy nam
się zazwyczaj z prze
pełnionymi
latem
plażami, ż pięknym mo
lem, Grand Hotelem... A
jak już ktoś sobie przy
pomni, że ta perła nad
morskich kurortów ma
również przemysł, to każ
dy wymienia zaraz SOPOTPLAST. Znany i za
służony to zakład, ale wca
le nie jedyny w Sopocie.
Mamy tam bowiem rów
nież prawdziwy przemysł
obrabiarkowy w postaci

S

„SOPOTMASZ”, bo tak
w skrócie nazywa się to
przedsiębiorstwo, podlega
wprawdzie
Zjednoczeniu
Przemysłu
Maszynowego
Leśnictwa, ale wytwarza
obrabiarki do drewna, sto
sowane przede wszystkim
w przemyśle meblowym.
Historia zakładów jest
długa i dość skomplikowa
na. Powstały w 1946 roku
jako warsztaty mechanicz
ne, z zadaniem remonto
wania i rekonstruowania

P

Zwróciliśmy aię do prof.
Czermińskiego * pytaniem, w
pracach jakiego zespołu pro
blemowego zamierza wziąć udzlat oraz jakie
przedstawi
pieniu?

w

zagadnienia
swymi

wystą

— Zamierzam pracować
w zespole, w którym oma
wiane będą problemy oś
wiaty, nauki, aportu i tu
rystyki. Przygotowuję się
do wystąpienia, ponieważ
pragnę przedstawić proble
my przygotowania kadr z
wyższym
wykształceniem
dla środowisk wiejskich.
Jak wiemy, został zachowa
ny dotychczasowy system
punktowy przy przy jm owa
mu studentów na pierwszy

rok nauki. Pozwoli on na
utrzymanie
określonych
proporcji studentów z po
szczególnych
środowisk.
Wieś polska bowiem rady
kalnie zmienia swe oblicze,
modernizując zarówno me
tody pracy jak i struktury
upraw. Stąd też zwiększa
się zapotrzebowanie na fa
chowców z odpowiednimi
kwalifikacjami.
Potrzeba

nam młodych i zdolnych
rolników, nauczycieli, leka
rzy. mechanizatorów, melio
rantów i innych. Obserwu
jemy trendy zmierzające
do Doprawy sytuacji w tym
zakresie, co budzi uzasad
niony optymizm.
Pragnę podkreślić, że na
sze województwo, mimo
dużego zapotrzebowania na
rolników wszystkich spec
jalności, nie ma wyższej uczełni rolniczej. To zagad
nienie również pragnę przed
stawić na kongresie.
— Pan profesor jest specja
listą % zakresu nauki organi
zacji i zarządzania. Czy zda
niem pana należy kształcić dla
rolnictwa specjalistów tej taran
ży?

— Brak organizatorów
odczuwa się u nas wszę
dzie. Klasyczne bowiem me
tody organizacji uległy ra
dykalnym zmianom i to
zmusza nas do podjęcia określonych kroków dydak
tycznych. Modyfikuje się
obecnie programy naucza
nia w tym zakresie, a kie
runek organizacja i zarzą
dzanie, potraktowany został
jako priorytetowy.
W czasie swego kongre
sowego wystąpienia przed
stawię również działalność
Amerykańska
szajka •organizacji ZSL w środo
włamywaczy uzgodniła z wisku akademickim. Nasze
firmą produkującą zamki koło przy Uniwersytecie
patentowe, że nie będzie Gdańskim liczy około 65
rabować opatrzonych w te członków,
samodzielnych
zamki mieszkań. Złodzieje pracowników naukowych,
pozostawiali natomiast w asystentów* i studentów.
drzwiach wizytówkę z na Koło ściśle współpracuje
pisem: „Nie udało nam z uczelnianą organizacją
się otworzyć zamka, po partyjną, a głównym jego
nieważ został znakomicie celem jest, jak już powie
wykonany przez firmę, w działem, maksymalne zabez
której go zakupiono”. Po pieczenie kadry rolnictwu.
• • *
nieważ jednak firma oszu
kała włamywaczy i nie
EDNYM z delegatów
wypłaciła im obiecanego
gdańskiej organizacji
honorarium, ci z kolei uZSL jest wiceprze
ciekli się do antyreklamy. wodniczący Związku Socja
Otwierali jej zamki pozo listycznej Młodzieży Wiejs
stawiając taką oto infor kiej Roman Albinger, który
mację: „Tylko naiwni za na pytanie, jakie zagadnie
opatrują się w liche zam nie przedstawi w czasie oki wytwórni, która nie po brad, odpowiedział:
trafi zabezpieczyć pomiesz
— Pragnę przede wszy
czeni* przed kradzieżą”.
stkim omówić problemy

Zemsta
gangu

J
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mysłu Drzewnego i Pa
pierniczego. W tym czasie
zatrudniało ponad 1200
pracowników i miało od
działy budowlane w kilku
województwach północno-zachodniej Polski. Od ro
ku 1954 rozpoczyna się w
Sopocie produkcję pierw
szych nowych maszyn. W
1957 roku zakłady wyko
nały już 52 takie maszyny.
Datą
przełomową
dla
przedsiębiorstwa był jed
nak rok 1958, kiedy to

UWAGI

Niech siedzą w domu!
fjednej z trójmiej
skich szkół zawodo
wych miałem oka
zję przeczytać wywieszo
ny w gablocie komuni
kat
Rady
Zakładowej
ZNP o wycieczkach za
granicznych. Nie było w
nim z pozoru nic szczegól
nego; oferowano, jak to
zwykle
bywa, niewiele
miejsc,
dość popularne
kierunki ewentualnych ekskursji, mniej lub bar
dziej przystępne ceny.
Wczytawszy się jednak
wnikliwiej w cały ten inSerat dostrzegłem ze zdu-

w

wychowania i oświaty mło
dzieży wiejskiej. Mam tu
na myśli przygotowanie mło
dych ludzi do zawodu rol
nika. w szerokim tego sło
wa znaczeniu. Młodzi lu

dzie kierowani ambicją,
korzyściami ekonomiczny
mi czy faktem, że niedłu
go już zostanie wprowa
dzona zasada dziedziczenia
przez osoby z wykształce
niem rolniczym, zdobywają
kwalifikacje w szkołach
przysposobienia rolniczego,
w szkołach zasadniczych,
technikach, czy wyższych
uczelniach.
Specyficzne wiejskie wa
runki utrudniają naukę. Be
dę postulował na kongre
sie, by udzielano pomocy uczacym się poprzez stoso
wanie ulg podatkowych czy
inwestycyjnych. Rolnik bo
wiem po zdobyciu kwalifi
kacji fachowych zwróci z
procentem zaciągnięty wo
bec państwa dług.
Rozmawiał: (now.)

wydzielono pion budowla
ny i utworzono Sopockie
Zakłady Przemysłu Maszy
nowego. Od tego czasu sta
le maleje udział remon
tów, wzrasta zaś produk
cja maszyn do obróbki
drewna, coraz częściej tak
że na potrzeby eksportu.
ZIŚ jest to już zakład
o pełnym profilu ma
szynowym. Wytwa
rza przetwornice często
tliwości i pompy hydrau-
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Jan Fiehig

Sopockich Zakładów Prze
mysłu Maszynowego.

Mówią gdańscy delegaci
na VI Kongres ZSL
ROF, dr hab. Alfred
Czermiński — kie
rownik Zakładu Ekomomiki i Organizacji
Przedsiębiorstw Uniwersy
tetu Gdańskiego, jest rów
nocześnie aktywnym człon
kiem Zjednoczonego Stron
nictwa Ludowego. Pełni obecnie funkcję członka Wo
jewódzkiego Komitetu i ja
ko delegat gdańskiej orga
nizacji reprezentować bę
dzie nasze województwo na
VI Kongresie ZSL.

maszyn dla odbudowujące
go się przemysłu meblo
wego i drzewnego w Pol
sce północnej. Potem zo
stały
przekształcone
w
Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Remontowe, a w re
zultacie kolejnych reorga
nizacji — w przedsiębior
stwo - remontowo-budowla
ne (1951) i remontowo-inwestycyjne. Kolejna me
tamorfoza (1955) i już ma
my... Przedsiębiorstwo Prze

mieniem niezrozumiałe dla
mnie zgoła curiosum. W
ofercie stało bowiem „jak
byk”, że o wyjazd do Ka
iru mogą się ubiegać je
dynie ci członkowie ZNP,
którzy nie przekroczyli
45 lat życia, a do ZSRR
i NRD wyjadą co najwy
żej 25-cioiatkowiel
Przyznam szczerze, że
postanowiłem nie dociekać
przyczyn, dla których za
graniczne wojaże nauczy
cieli miałyby być ograni
czone tzw. cenzusem wie
ku. Zatelefonowałem na
tomiast do Zarządu Okrę
gu ZNP w Gdańsku, gdzie
swymi wątpliwościami po
dzieliłem się z kompetent
ną w tych sprawach oso
bą.
Telefon mój nie wzbu
dził zdziwienia, jako że
był on którymś już z rzę
du. Cała sprawa przedsta
wia się zresztą dość pro
sto. Otóż ZNP korzysta,
na podstawie wiążącej go
umowy, z wycieczek orga
nizowanych przez „Almatur’\ „Almatur” zaś, jak
wiadomo, jest młodzieżo
wym biurem podróży i ja
ko takie tylko młodzież ze
sobą w świat zabiera. No,
powiedzmy czasem nawet
„starszą młodzież”.
Zrozumiałe, że nie ma
żadnych podstaw do kry
tykowania w tym miejscu
„Almaturu’\ który rów
nież wiążą pewne zobo
wiązania wobec różnych
instytucji za granicą. Trud
no natomiast zrozumieć,
dlaczegóż to ZNP, znany
skądinąd z dbałości o in
teresy swoich członków,
zawarł umowę właśnie
ze studenckim biurem pod
róży, a nie, na przykład,
z „Gromadą” lub „Orbi
sem”? Bo teraz wychodzi
na to, że nauczycielska
„młodzież” na urlop mo
że jeździć do Afryki, a
„starzy” do... Sącza, albo
jeszcze lepiej — niech
siedzą w domu.
wł

liczne do pras, szlifierki
do drewna oraz podstawo
wy asortyment — prasy
hydrauliczne do płyt sto
larskich (o nacisku do 25
kg/cm kw.) Wprawdzie za
trudnienie spadło do ok.
450 pracowników, równo
cześnie jednak produkcja
została prawie podwojona.
W roku ub. produkcja to
warowa wyniosła 74,3 min
zł, w bieżącym wzrośnie do

cencji na produkcję prasy
taktowej od duńskiej fir
my „Senerskov” pozwolił
uczynić pierwszy krok na
drodze
unowocześnienia
84 min zł przy zmniejsze produkcji. W oparciu o aniu zatrudnienia. Oznacza nalizę wartości dokonano
to, że cały przyrost nowej dalszego kroku — general
produkcji osiągnięty zosta nej modernizacji dwóch
nie drogą wzrostu wydaj pras DOHH-360 i DOHB-550.
ności pracy.

Zmienne
koleje
losu
przedsiębiorstwa,
przede
wszystkim w pierwszym
15-leciu jego istnienia, po
zostawiły na nim pewne
trwałe ślady. Są to zarów
no ślady materialne w po
staci przestarzałego parku
maszynowego (średni wiek
maszyn sięga w tym za
kładzie 19 lat) jak i mniej
uchwytne skazy — w psy
chice załogi.
Na nie najlepsza — mó
wiąc łagodnie — sytuację,
jaka istniała w Sopockich
Zakładach Przemysłu Ma
szynowego jeszcze w 1971
roku, złożyłg się wiele
czynników. Zapewne moż
na do nich zaliczyć atmos
ferę niepewności w odnie
sieniu do przyszłości przed
siębiorstwa, błędy w orga
nizacji produkcji, wadliwe
planowanie
warsztatowe
(co objawiało się w nie-^
równomiernym obciążeniu
poszczególnych stanowisk
roboczych), braki materia
łowe. Konsekwencją tej
sytuacji były: z jednej
strony wysoka fluktuacja,
sięgająca 45—50 proc., a z
drugiej — niewykonanie
jeszcze w 1971 roku nie
których wskaźników planu.
„Sopotmasz” miał jed
nak kapitał, na którym
można była budować przy
szłość. Tym kapitałem by
ła 1 jest doświadczona —
związana od wielu lat z
przedsiębiorstwem i jego
zmiennymi kolejami losu
— kadra. Trzon tej kadry

stanowią mistrzowie, bry
gadziści, wykwalifikowani
rzemieślnicy. Na tej ka
drze oparł się nowy dy
rektor zakładów — inż.
Ryszard Noiński — który
przyszedł tu przed rokiem
z siostrzanego przedsię
biorstwa w Malborku. Do
idei „wielkich porządków”
w zakładzie udało mu się
przekonać właśnie tę naj
bardziej doświadczoną ka
drę robotniczą, czołowy
aktyw społeczny i gospo
darczy.
sukurs nowemu kie
rownictwu przyszły
decyzje odgórne — o
budowie w Oliwie nowego
i nowoczesnego zakładu

W
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PRZEKŁAD: IZABELLA DĄMBSKA
Podczas ciszy, jaka potem nastąpiła, Trknble Comstock niepostrzeżenie wysunął się z
pokoju. Oczywiście, że było fizyczną niemo
żliwością, abyśmy byli przed chwiią świad
kami materializacji ducha. Świadczyły o
tym również uchylone drzwi balkonowe. Naj
widoczniej ktoś je otworzył podczas trwania
seansu i zaglądał przez szparę w koryta
rzu z twarzą zniekształconą
księżycowym
światłem. Okoliczności związane z urządze
niem seansu, wprowadziły nas w nastrój, w
którym przyjęliśmy jako jedyną możliwość,
iż była to twarz Grace Bannister.
To było przecież zupełnie, zupełnie jasne.
Nie tak .jasne natomiast było — kim była
owa postać. Nie było także jasne dlaczego
powiedziała: „On jest w zaroślach... chce
tu wejść”... Kiedy Sheila i Eleanor ciągle
jeszcze stały patrząc w milczeniu na siebie,
do pokoju wkroczyła, szeleszcząc suknią pa
ni Sara Deane. Ubrana była w ciemny ko
stium tailor, który bardzo ją odmładzał. Ocry moje pobiegły ku szerokiej aksamitce,

kosztem 100 min zł. Z cza
sem przeniesie się tam
wszystkie oddziały z Sopo
tu, co ułatwi zapewne roz
wiązanie złożonych obec
nie problemów organizacyj
nych i transportowych. Za
kład ma być ukończony w
1974 roku i po osiągnięciu
pełnej zdolności produk
cyjnej, wartość
maszyn
wytwarzanych
w
tym
przedsiębiorstwie wzrośnie
wówczas do 140 min zł
rocznie. Oby tylko nie za
wiodły dostawy maszyn do
wznoszonych — na razie
zgodnie z harmonogramem
— hal.
Równocześnie z działa
niami inwestycyjnymi pod
jęto inicjatywy zmierzają
ce do poprawy organizacji
produkcji, technologii, a
tym samym — wyników
ekonomicznych. Zakup li

otaczającej jej szyję. Ta opaska oraz pa
mięć z nią związana przekonały mnie, że
matka Bruce'a Bann i stera n ie była i stotą tak
szczęśliwą i niefrasobliwą jak wyglądała.
— No, na, Sheilo, kochanie! Co za pomysł
siedzieć tak po ciemku?
W jej oczach zwróconych na Eleanor
Frame dojrzałem oburzenie.
— Sheilo! Wznowiłaś te absurdalne posie
dzenia tak zaraz po śmierci Bruce'a ł
Kiedy Sheila odwróciła się do niej, pani
Deane zmieniła strofujący ton,
— Przepraszam cię, kochanie. Nie chcia
łam cię dotknąć. Ale teraz naprawdę bę
dzie lepiej, jeżeli się położysz i trochę wy
poczniesz.
Sheila Bannister patrzyła na nią trochę
nieptrzytomnie ,i powiedziała :
— Mamo, powiedziałaś przed chwilą: co
za pomysł siedzieć tu tak po ciemku? Czy
chcesz przez to powiedzieć, że to ty zajrza
łaś do salonu przez szparę w kotarze?

Jak wiadomo, nasze ob
rabiarki (do metalu i do
drewna) są średnio o ok.
30 proc. cięższe od podob
nych maszyn wyrabianych
w krajach przodujących.
Konstruktorzy z „Sopotmaszu” zajęli się tym pro
blemem i zdołali bardzo
znacznie obniżyć
wagę
swoich maszyn. I tak wspo
mniana analiza wartości
pozwoliła zmniejszyć cię
żar prasy DOHH-360 z 14,5
do 10 ton, a prasy DOHB-550 z 20 do 13 ton. Jak

wielka tę oszczędność ma
teriałów, nie ma potrzeby
specjalnie dowodzić. A dro
ga do tej oszczędności by
ła stosunkowo prosta —
zastąpienie importowanych
grubych płyt krajowymi
płytami o podwyższonej
wytrzymałości. W skali
rocznej (przy produkcji 70
pras) powinno to przynieść
3,4 min zł oszczędności na
materiale.
OBRZE zaczął „So
potmasz”
poczynać
sobie również w tym
roku. Osiągnięto rytmikę
produkcji w pierwszych
trzech miesiącach, podczas
gdy w tym okresie ub. r.
niedobór sięgał 6 min zł,
co trzeba było potem nad
rabiać. Ale i tak w mi
nionym roku zaznaczył się
w sopockiej fabryce obra
biarek wyraźny przełom.

D

Znalazło to wyraz w od
pisie na fundusz zakłado
wy, który przekroczył 1
min zł, podczas gdy fun
dusz wypracowany za 1971
rok był o blisko połowę
mniejszy. Za dobrą gospo
darkę finansową w ub. r.
załoga otrzymała z NBP

bonifikatę w wysokości 110
tys. zł.
Poprawiły się więc na
stroje w sopockiej fabryce.
I chociaż wiele jest jeszcze
problemów, które kwalifi
kują się do perspektywicz
nego rozwiązania, to jed
nak początek — i to do
bry — został już uczynio
ny.

most łańcuchowy na Dunaju — w świątecznej iluminacji. Ten piękny
Łanchid
peszteński poddano obecnie gruntownemu
aruntownemu odnowieniu pod kątem
katem zwiększę'
zwiększi
most budapeszteński
CAF—MTI
nia zdolności przepustowej.

inM)
OD CZEGO ZALEŻY?
Dość często
kupuję
herbatniki, czyni to napewno wielu klientów.
Zastanawia mnie jedno:
dlaczego herbatniki „Pe
tit Beurre”, w
cenie
2,10 zł,
produkowane
przez Fabrykę Przemy
słu Cukierniczego „San”
w Jarosławiu przypomi
nają w smaku suszony
makaron. Są sine, niesłodkie 1 niearomatycz
ne. W przeciwieństwie
herbatniki „Wedla”, w
cenie 2 zł., są smaczne
1 apetyczne (w każde i
chwili można to spraw
dzić). Czyżby inna re
ceptura obowiązywała
w FPC „San”?
M. SZABUNIEWICZ
NIBY
DROBIAZG...

21 ub. m. o godz.
15,30 jechałam taksów
ką osobową nr
481
Gdańsk od dworca w
Oliwie do ul. Pomor
skiej 94. W połowie
drogi, grzecznie zwró
ciłam uwagę kierowcy,
ze taksometr ustawio
ny ma na taryfie noc
nej (II). Kierowca, ociągając się, przełączył
licznik. Przy tym doda
łam, że jeżeli się po
mylił (?) to nic takie
go, ponieważ
często
loracam taksówką do
domu tą trasą i zawsze
płacę 6,50 zł. Taksów
karz był niestety inne
go zdania, zażądał 8,50
zł — kiedy zaoponoim
łam, oświadczył mi, te
„mam chodzić piechotą
jak nie stać mnie na
2 zł.” Zapłaciłam żąda
ną kwotę. W momencie
kiedy wychodziłam, kie
rowca ruszył tak rap
townie, że ledwo zdą

— Oczywiście, że ja, kochanie) A j<
ślisz? Że duch?
Sheila Bannister zwilżyła językiem wargi
I szepnęła :
— Myślałam, że to Grace.
— Grace! —
Pani Dean odwróciła się
gwałtownie w stronę Eleanor. — Próbowałaś
w nich wmówić, że to nie byłam ja, tylko
Grace! Łudziłam się, że nawet ty przesta
niesz zadręczać Sheiłę swoimi podłymi sztu
czkami w takiej właśnie chwili!
Matka Brucea Bannistera zwróciła się z
kolei do mnie:
— Pan także powinien o tym pomyśleć,
doktorze - powiedziała - a najlepsze, co
pan może teraz zrobić, to kazać pannie Fra
me wyjść stąd - wyjść i nie wracać!
Powiedziawszy to, wyprowadziła z pokoju
synową.
Podczas całego tego przemówienia, Eleo
nor Frame siedziała blada I milcząca. Te
raz wstała i roześmiała się trochę histery
cznie. W swej długiej białej sukni wyglą
dała bardzo tajemniczo.
- Proszę, niech pani cbwłłę zaczekał zawołała.
- O co chodzi? - spytała, odwracając
się, pani Deane.
- Twierdziła pani, że to pani zasiadała
do pokoju przez szparę w korytarzu — po
wiedziała z błyszczącymi oczami, - A może
nam pani powie wyraźniej, dlaczego powie
działa pani, że wuj Bruce chciałby tu wejść?
- Bruce? — zdziwiła się najwyraźniej. —
Ależ ja mówiłam o Dawidzie HanJey'u. Spy
tał mnie, czy pomogę mu porozmawiać z
Linettą. Oczywiście, odmówiłam. Mówiłam
po prostu o Dawidzie.
Ale Żmija w dalszym ciągu nie ustępo
wała.

mrnse

żyłam wyjąć siatkę z
zakupami. Uważam, że
takie postępowanie w
stosunku do pasażera
jest oburzające.
(nazwisko i adres
znane redakcji)
WARTO SIĘ
ZASTANOWIĆ

Darzę wielką sympa
tlą młodzież, a szcze
gólnie harcerzy. Prze
chodząc 12 bm. około
godz. 18 koło Pomnika
Harcerza w Gdyni (wie
ozór był
wyjątkowo
chłodny i wietrzny), zau
ważyłam, że honorową
wartę pełniło czterech
chłopców w wieku 11
— 12 lat. Ai żal było
patrzeć, stali w samych
bluzach zsiniali z zim
na. Właśnie warta się
kończyła, zjawił się in
struktor ubrany w cie
płą jesionkę | futrzaną
czapkę. Poradził dygo
cącym dzieciom, aby po
biegły na gorącą her
batę. Widząc to pomy
ślałam: czy nie można
było ubrać dzieci w cie
płe kurtki? Czy składa
nie hołdu musiało być
połączone s narażeniem
zdrowia?
Czytelniczka i Gdyni

nu
„KŁOPOTY
Z TELEFONAMr

Dyrektor Rejonowego
Urzędu Telekomunika
cyjnego w Gdyni poin
formował nas, że cen
trala telefoniczna w Wej
herowie zainstalowana
została w 1950 r. Jej
technologia i rozwiąza
nia techniczne. w sto
sunku do urządzeń pro
dukowanych obecnie, są

— A odkądże to Dawidowi zabroniono
wstępu do domu?
Pani Deane uśmiechnęła się sarkastycz
nie.
— Dziś po obiedzie Linetfce zerwała zarę
czyny z Davidem. Jeżeli chodzi o moje
zdanie, to bardzo rozsądna...
Nie dokończyła, gdyż w tej chwMi zjawił
się Comstock z Linette.
Poza króciutkim zetknięciem się z nią na
początku tego brzemiennego w wydarzenia
wieczoru, Linette przez cały czas nie poka
zywała się. Ale mimo to wydawała się nie
mniej od nas wzburzona, twarz miała bladą
i zmienioną.
— Przyszło mi na myśl, że dla nas wszyst
kich doskonale zrobi śpiew Linette - po
wiedział Comstock, uśmiechając się nerwo
wo. - Nic tak nie działa dobrze na nerwy,
jak muzyka...
— Doskonały pomysł - przytaknęła pani
Deane.
- Odprowadzę jednak najpierw
Sheilę do łóżka, a potem tu wrócę i chętnie
posłucham Linette,
Kiedy obie panie wyszły, Linette osiąga
jąc się podeszła do pianina. Eleanor poszła
za nią, a na końcu dołączyłem się i ja.
— Twojo babcia powiedziała nam przed
chwilą, że Dawid jest w ogrodzie - powie
działa przymilnym tonem Eleonor. - Nie
chcesz go tu poprosić?
Doskonale rozumiałem, co ma na myśli.
Ciągle jeszcze pragnęła zdementować opo
wieść pani Deane.
Ale widocznie mało znała Linette.
Dziewczyna nawet no nią nie spojrzała,
kiedy odrzekła:
— To bardzo uprzejmie z twojej strony,
Eleanor. Chcę ci jednak oznajmić, iż równie
niechętnie widzę w tym pokoju Dawida, jak
I ciebie.
(c. d. n.)

b. niekorzystne. Konser
wacja tego sprzętu wy
maga ciągłej i szczegół
nie starannej obsługi.
Mieszkańcy Wejherowa
i powiatu mieli uzasad
nione pretensje z powo
du wadliwego działania
urządzeń telefonicznych.
Niepowodzenia, które
doprowadziły do tego
stanu, zaczęły się w
drugiej połouńe 1972 ro
ku, gdy w stosunkoioo
krótkim czasie „wykru
szyła się” kadra konser
wująca urządzenia.
Krytyczny
moment
nastąpił z chwilą włą
czenia do centrali gru
py nowych 200 abonen
tów. W tej sytuacji urząd natychmiast wyde
legował kilku pracowni
ków, celem wyelimino
wania powstałych' przy
czyn wadliwej działal
ności
urządzeń.
W
związku z oddaniem do
użytku kabla Gdynia-Rumia zwiększono ilość łączy w kierunku
z Gdyni do Wejherowa
i odwrotnie. Spowodo
wało to, że obecnie cen
trala, jak na swoje
możliwości techniczne,
pracuje dobrze.
„MAM PRETENSJE”

. Dyrekcja
Oddziału
Wojew. PKO w Gdyni
wyjaśniła
nam,
że
wspomniane w liście
Czytelnika
stanowi
sko obsługiwane
jest
przez dwóch pracowni
ków i było nieczynne
z powodu choroby. Dy
rekcja zwróciła uwagę
kierownictwu oddziału
ua niewłaściwy tryb za
łatwiania
klientów,
gdyż w przypadku nie
obecności pracowników
trzeba było zorganizo
wać zastępstwo. Zwró
cono również
uwagę
aa fakt nieprzedłożenia
książki skarg i wnios
ków.
Dyrekcja Oddz. Wo
jew. PKO w Gdyni za
naszym pośrednictwem
przeprasza
interesan
tów.
„UWAGI PACJENTA”
W Poradni Rehabili
tacji Leczniczej Przy
chodni Obwodowej w
Gdańsku przy ul. Wa
łowej — wyjaśnia ,Jej
kierownik — konser
wację I naprawę sprzę
tu medycznego przepro
wadzają Zakłady Na
prawcze Sprzętu Me
dycznego w Gdańsku,
zaś urządzenia gospo
darcze są pod opieką
przychodni. Z powodu
dużej ilości zabiegów aparatura medyczna i urządzenia
techniczno-gospodarcze są przecią
żonę, co prowadzi do
częstych awarii, które
zakłady nie zawsze są
w stanie szybko zlikwi
dować. Uwaga odnośnie
łaźni jest bezpodstaw
na, gdyż z niej nie ko
rzystają pacjenci.

DZIENNIK

M

Wiosenna „kosmetyka“

Fot. W. Nieżywiński

„Kaszuby“
w Pałacu Opatów
W niedzielę, 1 kwietnia w
Pałacu Opatów w Oliwie*
odbędzie się poranek folk
lorystyczny, w czasie któ
rego wystąpi znany Zespół
Pieśni i Tańca „Kaszuby”
z Kartuz. Na poranek za
praszają jego organizato
rzy: Oddział Miejski Zrze
szenia Kaszubsko-Pomorakiegp w Gdańsku i Dział
Etnograficzny Muzeum Na
rodowego. Początek o godz.
Ił, wstęp bezpłatny.

Przerwy
w dostawie prądu
W
związku % konserwacją
urządzeń energetycznych na
stąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w niżej
podanych miejscowościach i
terminach:
GDAŃSK,
1
kwietnia
w
godz. 8.00—12.00 miejscowości:
Lipce, Borkowo i Maćki oraz
ul. Nowiny i Jedności Robot
niczej od nr 253 do 283.
GDAŃSK, 1 kwietnia godz.
11.00—15.00 — ni, Świerczew
skiego.
WRZESZCZ, Z do 7 kwiet
nia godz. 8.00—15.00 ul. Sło
wackiego od ul. Potokowej do
ar. 113.
GORKI
ZACHODNIE
2—7
kwietnia godz. 9.00—15.00 ill.
Łęczycka i Kutnowska.
WRZESZCZ, 2 i i kwietnia
godz. 8.00—15.00 Ul. til. Karło
wicza,
Wesołowskiego,
Szy
manowskiego, al. Wojska Pol
skiego od nr. 14 do nr 30 oraz
al.
Grunwaldzka
od
al. Wojska Polskiego do nr
218.
WRZESZCZ,
3
kwietnia
godz. 23.00 do 4. 04. 73 r.
godi. 7.00 jak w pkt. poprzed
nim.
OLIWA, 3 kwietnia godz.
8.00—11.00 uł. Wita Stwosza od
ul. Kasprowicza do ul. Abra
hama.
OLIWA, 3 kwietnia godz.
11.00—15.00 ul. Czyżewskiego
od i*L Wiejskiej do ul. Ta
trzańskiej oraz ul. ul. Sobo
lowa, Bobrowa, Sarnia, Zaję
cza, Karpacka i Tatrzańska.
GDAŃSK, 5 kwietnia godz.
8.00—11.00 ul. Łąkowa od ul.
Dolnej do Kurzej, ul. Jaskół
cza. Jałmużnicza, Thaelmana,
Kamienna Grobla, Przyokopowa, Polna, Wierzbowa, Zielo
na, Fundacyjna.
GDAŃSK, 5 kwietnia godz.
11.90—15.00
ul.
Franciszkań
ską od al. Leningradzkiej do
ul. Sw. Trójcy.
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Z czym do
Najgorzej bywa, kiedy
fakty przeczą teorii. W ta
kiej właśnie dwuznacznej
sytuacji znajduje sie od lat
Gdynia — miasto portowoprzemysłowe, zaś wg rozeznania milionów obywateli
z południowej Polski —
nadmorskie
wczasowisko.
Pewno, że Gdynia nie jest
przygotowana do spełniania funkcji ośrodka letnie
go wypoczynku, ale skoro
ZZ?
urokiem ' brudne i nlażv to
trzeba im coś zaoferować,
nie zaś udaw ać, że sie ich
nie widzi.
Należy zaoferować im
przede wszystkim wikt i
dach nad głową, zwłaszcza
to pierwsze, bo spać można od biedy w lecie i pod
krzaczkiem. Tymczasem tu
rysta jeść musi, a może w

Uroczysta obrona
prac dyplomowych
W gdańskim Technikum
Łączności — szkole o ustalonej już renomie,, trwa
obrona prac dyplomowych
uczniów klas piątych wydziałów: elektroniki, radio
wo-telewizyjnego, telekomutacji i teletransmisji.
Wczoraj odbyła się uroczysta obrona prac dyplomowych 32 uczniów wydziału elektroniki. Obe
cni byli naukowcy z uczel
ni Wybrzeża m. in.: doc.
dr inż. Eugeniusz Bartosiński i st.
wykładowca
mgr inż. Ryszard Janczukowicz z Wyższej Szkoły
Morskiej oraz z-ca dyrektora Technikum Budowy
Okrętów dla Pracujących
w Gdyni — mgr Wacław
Szczepkowski.
Ta środowiskowa uroczy
stość
prezen
.tacją
. była
jzarazem
. , ...
samodzielności
i samodyscypliny
uczniówskiej. Imponował wysoki
poziom prac dyplomowych.
1 tak np. Ryszard Konkol
i Marek Wołoszyk zajmowali się „Tyrystorowym
zapłonem silnika spalinowego”, który np. może mieć

Uwaga,
mieszkańcy Chyloni!
W związku z włączaniem
nowej magistrali wodocią
gowej do sieci miejskiej w
dniu 1 kwietnia, od godz.
6 do 20 zabraknie wody w
osiedlu przy ul. Chyloń
skiej od ul. Puckiej do ul.
Czerwonych Kosynierów w
Gdyni.

PLL „Lot“
zawiadamiają
Polskie Linie Lotnicze
„Lot” informują, że z
dniem 2 kwietnia br„ do
odwołania, zostają zmienio
ne godziny otwarcia kas
przedsprzedaży biletów lot
niczych w Gdańsku przy
ul. Długiej 79/80.
Kasy
czynne będą od godziny
10.00 do 17.00.

praktyczne zastosowanie w
samochodach
rajdowych,
zaś
Gerarda Neuba, „ .
_ , ,.
uera 1 Mariana Teleckiego
pt.: „Tranzystory specjalne
w energoelektronice” można wykorzystać w ukła, ■
,
T„. ,
^ac'h sterowników. Wiele
tematów obranych przez
uczniów ma zastosowanie
w maszynach matematycz
nych, np. Danuty Kocięckiej i Ryszarda Zieleni
„Zaprojektowanie i wykonanje układu zasilającego
.
.
.
1 sterującego jarzeniowym
wskaźnikiem
cyfrowym”,
Małgorzaty
Czerniakowskiej „Elektroniczne maszyny analogowe”, czy też
, Bąka
„ , i. „
. .
Marka
Kazimierza
*
Grzesia
„Przekaźniki
kontaktronowe”.
Dzięki inwencji uczniów
i nauczycieli przy okazji
prac dyplomowych szkoła
zyskała n0W6j cęnne pomo
ce naukowe, jak np. elek
troniczny układ sterowa
nia strumieniem świetlnym
czy stosowane na lekcjach
matematyki
elektronowe
urządzenie do sprawdzania
logiki matematycznej. Wię
kszość prac tegorocznych
maturzystów powstała w
oparciu o laboratoria PG
i WSM.
(bk)

kwestii liczyć na uspołecz
niona gastronomię.
Postawione w dyrekcji
Gdyńskich Zakładów Gastronomicznych pytanie: jakie nowe inwestycje przysię w Gdyni na
gotowuje sie
nadchodzący sezon — wywołało w pierwszej chwili
małą konsternację, a potem
żadne.
odpowiedź, że
.
. , ,
, • ,
A więc żadnych obiektów tzw. małej gastronomii> Pawilonów, kiosków
itd- Mitem okazały się proKatowane jeszuze ntedawn0 4 .pawilony ,barowe, ktore miały stanąć na tegoroez
ne lato w centrum miasta.
Dwa z nich nie są jeszcze
nawet w stadium opraco
wania dokumentacji. Jeśli
zaś chodzi o pozostałe dwa
—- to być może za kilka
miesięcy nadejdzie od producenta z Giżycka jeden
typowy pawilon, który ma
stanąć przy ul. Batorego,
Ale nastąpi to nie wcześniej, niż pod koniec lipca,
a może nawet później. GZG
zamierzają potrzeby lata
łatać kilkoma barowymi
wózkami, które w czerwcu
ustawi się wzdłuż głów
nych ciągów spacerowych
Gdyni — na bulwarze Nad
morskim. i przy skwerze
Kościuszki. W takim baro
wozie da się ledwo ugoto
wać gulasz czy bigos, nie
będzie zaś nawet miejsca
na kilka skrzynek z lemoniadą. Być może Wydział
Handlu Prez. MRN zatrosz
czy sic o uruchomienie obwoźnej sprzedaży napojów,
by zwilżyć nieco gardła
spragnionych letników.
W tej sytuacji za jedyną
jaskółkę sezonu gastronomicznego 1973 w Gdyni uznać wypada ... kawiarnię
na Witominie, która jednak
swoje podwoje otworzy nie
wcześniej, jak w lipeu.
Co roku zjeżdżają do
mieszkańców Gdyni roz
maici wujostwo, kuzyno
stwo. szkolni koledzy lub
inni przyjaciele i znajomi.
Gościnni gospodarze klną
z cicha, na czym świat stoi.
śpią po troje na jednym
tapczanie i... zaciskają zę-

POSIEDZENIE

NAUKOWE

Polskiego Tow.
Lekarskiego
w Gdyni rozpocznie się dzi
siaj o godz. 11 w sali Szpi
tala Miejskiego. W programie
pokazy kliniczne i referat.
TERESA REMISZEWSKA
będzie dzisiaj o godz. 18 go
ściem w RUDYM KOCIE i
spotka się z jego bywalcami.

KONKURS
wiedzy o lotnictwie dla mło
dzieży
organizuje
Areoklub
Gdański i zaprasza na elimi-

Niedzielne porządki w Gdańsku
Miejski Zarząd Dróg i
Mostów w Gdańsku dwie
najbliższe niedziele przeznacza na wykonywanie
różnych prac i porządko
wanie w mieście.
1 kwietnia — załoga
MZDiM oraz młodzież z
Państwowych Szkół Bu
dowlanych przystąpi m. in.
do robót spawalniczych
(przy zniszczonych
barierkach),
przygotowania
płyt kamiennych na na
wierzchnię ulicy Długiej,
uporządkowania ul. Sucharskiego (aż do Westerplatte), pobocza ul. Elbłą-

skiej, Czerwony
Dwór,
Opackiej,
Kołobrzeskiej
i in.; budowę sieci gazowej w rejonie ulic: Kmiecej i Gomółki; sieci kanalizacyjnej na ul. Kmiecej
i bocznych oraz sieci wodociągowej również na ul.
Kmiecej (do ul. Ludowej
i bocznych).
Przy pomocy ludzi z
zakładów pracy dzielnicy I
Wr2es2c2_0liwa powstanie
^
szereg nowych placów
za
baw dla dzieci oraz boisk
sportowych dla młodzieży.
Zap,aiMwan0 m. in. ogrćd.
ki jordanowskie przy al.
Grunwaldzkiej, Jana Husa,
Klonowicza,
w Osiedlu
Młodych. Zakończona zostanie
budowa ogniska
TKKF przy ul. Dębinki,
wykona się dalsze prace
przy zagospodarowywaniu
wzgórz morenowych. War
tość tego czynu społecz
■■HB5H3MS3iBBBEHSMBS?]KS'fc£EffiZ2nf
nego wyniesie około 6 200
tys. zł.
Rady osiedli i zakłady
pracy zadeklarowały udział w remontach dróg i
chodników, renowacji zie
leni, porządkowaniu tere
nów wewnątrz osiedli itp.
Z «balem 1 kwietnia br. zo
Program czynów, planowa
staje zmieniony układ kurso
nych w tym roku w dziel
wania autobusów linii 137 na
terenie
śródmieścia
Gdyni. nicy Wrzeszcz-Oliwa opra
Autobusy linii
137,
jadące
cowany został po uprzed
z Witomina będą kursować
nim
skonsultowaniu się
ulicami Władysława IV i Ja
władz dzielnicowych z ak
na z Kolna do pl. Kaszub
skiego, gdzie będzie usytuo
tywem mieszkańców oraz
wany
przystanek
końcowy.
po zawarciu umów z przed
Dodatkowy
przystanek
au
tobusów
linii
137
zostanie siębiorstwami i instytucja
ustawiony na ul. Władysława
mi, z których wiele wy
IV między
ulicami
Migały
sunęło własne propozycje
i Jana z Kolna.
pomocy miastu.
Autobusy
linii 137 do pl.
Realizacja programu przy
Konstytucji nie będą dojeż
zaspokojenie podżać.
.i —. śpieszy

skiej, malowania słupków
do znaków drogowych i
pasów na jezdniach,

Jedna z ekip rozpocznie
rozbiórkę nawierzchni ul.
Długiej na odcinku od
zielonej Bramy do ul.
Pocztowej. Inna grupa
będzie pracowała w rejonie al. Grunwaldzkiej i
Lendziona.
Pracownicy VVPRD i Wo
jewódzkiego Przedsiębiorsiwa Robót Elektrycznych
* Dźwigowych, modernizując al. Grunwaldzką w Oam'k liwie, będą układali kab
le i ustawiali nowe masz
ty oświetleniowe.
Za tydzień, 8 kwietnia,
pracownicy Wojewódzkiego
Przedsiębiorstwa Usług
trzeb ludności w zakresie Różnych odrestaurują przej
urządzeń komunalnych i ścia dla pieszych przy ul.
Kartu
rekreacyjnych i podniesie Świerczewskiego,
estetykę poszczególnych o- skiej i Jedności Robotni
„Malsiedli i posesji pod warun- czej. Pracownicy
kiem, że organizacja pla- moru” oczyszczą i wyma
nowanych robót przebiegać lują wiadukt „Błędnik”,
będzie sprawnie i zgodnie wykonają też inne roboty
z przyjętym harmonogra- remontowo-porządkowe w
mieście.
H.
(J)

Autobusem 137
— inaczej

GDZIEŚ PRZY
UL. ELBLĄSKIEJ

CO * GDZIE ł KIEDY

by. Ich sprawa. Gorzej, kie wskazuje na to* żeby sie w
dy w roli gospodarza wy* tej sprawie cokolwiek zmie
stępuje miasto, okazuje się niło.
wtedy nie zawsze gościnne.
Na pewmo Gdynia niema
predyspozycji,
aby robić
Dwóch jest w Gdym gestoaow miejsc noclegowy
cl. konkurencję Sopotowi, ale
storow^miejsc^noclego
wyleli
_.^.rYs^° w:.
gdyński
MOSTiW i Kąpielisko Mor rezygnacja z rozbudowy ba
s^e Sopot. MOSTiW dys zy noclegowo-hotelowej oponuje 300 miejscami w znacza rezygnację z podejdomkach kempingowych na m0wania wysiłków, zmiePolance Redłowskiej. 470
miejscami na trzech gdyń- rzających do zaspokojenia
&kich polach namiotowych rosnących z roku na rok
w Orłowie oraz 845 łóżka- potrzeb, wynikających z
mi w kwaterach prywat- coraz większej liczby wczanych. Do MOST,W należy sowiczów i turystów, przy
także hotel „Relax”, peł
niący aktualnie funkcję jeżdżających w lecie do
„hotelu robotniczego” służ- Gdyni.
by zdrowia, co potrwa
(wł)
jeszcze kilka lat.
Natomiast
turystyczny
„potentat” KMS Sopot dysponuje w Gdyni aktualnie
trzema hotelami: „Centralnym” — (61 miejsc), „Dworcowym’
(51 miejsc), i
„Bałtykiem” — (128 miejsc).
Łącznie 240 miejsc noclegowych. Doliczywszy do tego
ok. tysiąca miejsc w kwaterach prywatnych będziem.y mieli pełny obraz tego,
co jako „dach nad głowę”
Gdynia ma do zaoferowa
nia swoim gościom. W su
mie niespełna trzy tysiące
przybyszów będzie mogło
tego lata zanocować w
Gdyni w godziwych warun
kach, z czego pięciuset we
własnych namiotach.
Warto jeszcze dodać, że
przed kilkoma miesiącami
miasto okresowo straciło 53
miejsca noclegowa, bowiem
w remoncie jest obecnie
hotel „Nadmorski”, a robo- , Potrwają zapewne do
końca tego roku.
O inwestowaniu w tzw.
bazę noclegową w Gdyni
na razie się nie mówi, ewentualne „uzyski” mogą
być z tytułu zwiększenia
ilości kwater prywatnych,
Wyłania się z tego klarow
na sytuacja: Gdynia nie
zamierza być miejscem letniego wypoczynku. Zaplecze turystyczne miasta od
lat pozostaje na tym samym poziomie i nic nie

0 tym warto wiedzieć

': sprawna organizacja prac

Swego czasu informo
waliśmy, że w tegorocz
nym programie
czynów
społecznych w Gdańsku
przewiduje się wykonanie
zadań wartości ponad 91
mln złotych, z czego na
prace o charakterze inwe
stycyjnym przypada 50,7
min zł. Tego rodzaju czyny, pomnażające dorobek
miasta, dominują w pla"!“* P“““sólnych dzielmc. I tak np. we Wrzeszczu ! Oliwie postanowio
no ,zrealizować , ,zadania
.
inwestycyjne wartość, prawie 15 min zł.
Do większych pozycji pla
nu DRN Wrzeszcz zaliczyć
należy budowę ul. Białej
(koszt wg dokumentacji
technicznej wyniesie ponad
1 800 tys. zł); ułożenie chód
ników przy uł. ul. Karło
wicza, Zamenhofa, Poznań-

77 {8926) 31 marca 1973 r.

BAŁTYCKI

nacje
wstępne
w
niedzielę
1. IV w klubie Osiedla Mło
dych w Oliwie o godz. 11.

Ostrożnie
świeżo
malowane!
i
Opatrzone takim właśnie
napisem kartki zjawią się
w nadchodzących dniach na
z góra tysiącu gdyńskich
ławek parkowych. Ich ma
lowanie i renowacja roz
poczną się już w najbliższy
poniedziałek, a potrwają
zapewne do końca kwiet
nia.
Przeprowadzenia tej co
rocznej, wiosennej akcji
podjęły się gdyńskie przed
siębiorstwa, których pra
cownicy wymalują ławki w
czynie społecznym. Koszt
malowania .jednej ławk>
sięga nawet 200 zł. a więc
byłby to dla miejskiej ka
sy poważny wydatek. Do
tej pory Społeczny Komitet
Upiększania Miasta otrzy
mał oficjalne deklaracje od
WPHS, Portowej Składni
cy Surowców Skórzanych.
Port-Service, Zakładu Ro
bót Antykorozyjnych, „Bal
tonj” oraz Spółdzielni Re
montowo-Budowlanej i Ma
larskiej.
A więc uwaga gdynianie:
zanim przycupniecie na
chwilę na parkowej ławecz
ce, sprawdźcie dokładnie,
czy będziecie potem mogli
od niej się... odkleić!

KABARET EUITA
wystąpi dzisiaj o godz,
i 21.30 w klubie ŻAK.
KONCERT

19.30

KAMERALNY

z okazji Dnia Teatru rozpocz
nie
się
o
godz.
18.30
w
KMPiK w Gdyni,

WYSTAWA
prac artysty malarza, Stefana
Stankiewicza, zostanie otwarta
dzisiaj o godz. 15 w WDKH
przy ul. Świerczewskiego w
Gdańsku.
WIECZOREK
taneczny w klubie MEDYK
rozpocznie się dzisiaj o godz.
19.30.
BAL WIOSENNY
organizuje dzisiaj
KSW ŻAK.

o godz.
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SCENKA MUZYCZNA
MATIN ATA zaprasza w nie
dzielę o godz. 12.30 do RU
DEGO
KOTA
na
recital
skrzypcowy Zygmunta Kowal
skiego.
AREOKLUB

GDAŃSKI

zawiadamia
o
przesunięciu
terminu walnego zgromadze
nia sprawozdawczego na dzień
8 kwietnia br. godz. 10 w
Domu Harcerza w Gdańsku*
Za Murami 8.
TEATR

Wrocławia dzisiaj o godz.
17.30 i 19 wystawi w MDK
przy ul. Żeromskiego w* Gdy
ni sztukę E. Sylvanusa „Kor
czak i dzieci”.

NIEBEZPIECZNA
ODLEGŁOŚĆ
Na ul. Podwale Grodz
kie w Gdańsku, niedaleko
dworca PKP. Jerzy D„
prowadząc samochód cię
żarowy „Star” GG 43-26,
nie zachował ostrożności
oraz bezpiecznej odległości
między pojazdami, wsku
tek czego najechał na tył
ciężarówki „Star”
79-63
GK. Samochody uległy uszkodzeniu.
KRAKSA W ORUNI
Jadący ulicą Jedności Ro
botniezej w kierunku Pru
szcza Gd. samochód oso
bowy „Warszawa” 82-67
GK, prowadzony przez Ed
munda L., zdefzył się z
„Wartburgiem” GR 61-22.
Pojazdy zostały uszkodzo
ne.
ZDERZENIE
WE WRZESZCZU

od 2 do 15 kwietnia br. cze
kają na amatorów w PTTK
W Gdańsku, teł. 31-13-43.

W Gdańsku - Wrzeszczu
na
ał.
Grunwaldzkiej,
„Volkswagen” 15-21 GS,
którego kierowcą był Eu
geniusz S., na skutek gwał
townego hamowania zje
chał na trawnik, dzielący
obie jezdnie, przejechał go
i zderzył się z nadjeżdża
jącym z przeciwnej stro
ny samochodem osobowym
„Warszawa” GA 93-63. Na
szczęście nie było ofiar w
ludziach, ale pojazdy ule
gły uszkodzeniu.
(JET)

innych ważnych planów raców, kilka opon samocho
(oby nie było!) postuluje dowych i sporo innych ru
my powyższe rozwiązanie. pieci, które mieszkańcy okolicznych domów (bo któż
inny?) uważali za stosow
STAW
ne powrzucać. Może liczy— WYSYPISKIEM?
li, że cały ten balast zakry
Przed rokiem, może Lo je woda, a może było im
chf? więcej, w parku przy obojętne, w jakim stanie

rzadkie już teraz wrażenie
spokoju i przytulności.
Mniej przytulne wrażenie sprawiają tylko te
miejsca na stromych skar
pach, gdzie nie rośnie ża
den krzew ani nawet traw
ka. To konsekwencja panującego wiecznie cienia,

Do niedawna zaniedbane
Dolne Miasto nabiera co
raz bardziej wielkomiejs
kiego charakteru. Rozmach
budownictwa komunałnego _ choć w obecnym sta
dium łączy się to jeszcze
z rozgardiaszem zauważa
się na każdym kroku. Ale
zauważa się też — nieste
ty — że ten rejon Gdań
ska jest dość biedny w
zieleń. Dlatego też w pla-ul. Uphagena we Wrzesznach
rozwojowych
tej czu doprowadzono do stadzielnicy powinno znaleźć
nu „takiego bardziej na
się możliwie jak najwięcej pokaz” nieduży stawek,
skwerów, zieleńców. Bar- Brzeg stawku otrzymał kadzo przydałby się taki mienno-betonową oprawę,
skwer np. w okolicy ul. ul. dno zostało oczyszczone i
Elbląskiej, Łąkowej. Tak pogłębione, słowem uczysię dobrze składa, że właś niono tu wszystko, co bynie u zbiegu obu tych ulic ło niezbędne, żeby można
jest aktualnie — po doko- było nad nim usiąść i odnanych tam rozbiórkach — począć.
spory wolny plac, świetnie
Ta przyjemność jednak
nadający się na urządzę- skończyła się już, ponieważ
nie miejsca rekreacyjnego znaleźli się tacy, którzy udla okolicznych mieszkań- czynili ze stawku śmietców. Jeśli więc nie ma w nik. Czegóż tam nie ma:
stosunku do tego terenu sprężyny ze starych mate-

KTW

PRZYMORZE

proponuje
niedzielną
wy
cieczkę z Kolbud do Kiełpi
na, spotkanie o godz. 8.30 na
dworcu PKS przy kasach.
TRAMPY
zachęcają do udziału w space
rze niedzielnym ze Straszyna
do Kolbud. Zbiórka o 8.30 na
dworcu PKP w Gdańsku.
NARCIARSKIE
OBOZY

GDAŃSK, Opera, Carmen, g.
19. Teatr „Wybrzeże”, Rewi
zor g. 19.
SOPOT, Kameralny, Cmen
tarzysko samochodów, g, 19.
GDYNIA, Muzyczny, Machi
na wierności, g. 19.15.
SIEMIROWICE,
Trędowata,
g. 19 w wyk. Teatru Ziemi
Gdańskiej.

Blużeal
Muzeum Narodowe w Gdań
sku czynne w godz. 9—14.
Centralne Muzeum Morskie
w Gdańsku czynne w godz.
10—16.
Oddział Rybołówstwa w Helu
czynny w godz. 10—17.
Muzeum Etnograficzne — Pa
tac Opatów w Oliwie — czyn
ne w godz. 9—13.
Muzeum Archeologiczne w
Gdańsku czynne w godz. 10—
15.
Muzeum
Historii
Miasta
Gdańska — Rątusz Główny —
czynne w godz. 12—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. 9—14.
Muzeum Zamkowe w Kwi
dzynie czynne w godz. 9—15.
Muzeum Stutthof w Sztu
towie czynne w godz. 8—15.
Muzeum
Piśmiennictwa
i
Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
w Wejherowie czynne w godz.
10—13.
Kaszubski Park
Narodowy
we
Wdzydzach
czynny
w
godz. 10—17.

rs^n
GDANSK, Leningrad, Rewi
zja
osobista,
poi.,
od
18
1., g. 10, 12.30, 15, 17.30, 20.
Kameralne, Kajtek j
nowy
braciszek, węg., od 7 1., g.
15.30; Max i ferajna, fr., od
16 1., g. 17.30, 20. Kosmos, Czte
rej pancerni i pies, poi,, od
7 1„ g. 15.45; Bez wyraźnych
motywów, fr., od 16 1. g. 18, 20.
Drukarz, Poskromienie złośnicy
USA, od 14 1„ g. 16.45, 19. Geda
nia, Serce to samotny myśliwy,
USA, od 16 1., g. 15.45, 18;
Angelica i sultan, fr., od 16 L, g.
20.15. Piast, Morderca samot
nych kobiet, NRD, od 18 1.,
g. 17, 19. Przyjaźń, Dzwon
admirała, ang.. od 11 1., g.
15.30; Ocalenie, poi., od 16 1.,
g. 17.45, 20. Watra — Dom Har
cerza, Waterloo, radź., od 14 1.,
g. 15.30; Narkotyk, fr., od
18 1., g. 18, 20. Żak-studyjne,
Niech bestia zdycha, fr„ od
18 1., g. 15.45, 18, 20.15.
WRZESZCZ, Bajka, Prywat
na wojna Murphy’ego, ang.,
od 16 1., g. i0, 12.30, 15, 17.30,
20.
Tramwajarz,
Cromwell,
ang., od 14 1„ g. 16; Syno
wie Kathie Elder, USA, od 16
1., g. 19.
NOWY PORT. 1 Maja, We
sele, poi., od 14 L, g. 16, 18,
20.

POEZJI

%

PROGRAM I

Spacerkiem po Trójmieście
stawek się znajduje? Oczy Ale czy nie możnaby posa
wiście ani jedno ani dru- dzić tam czy posiać roślin,
gie nie zasługuje na poch- które dobrze czują się w
cieniu? Na przykład papro
wałę.
ci. Jak wiadomo rosnące
KĘPY PAPROCI...
w Północnym Parku kępy
paproci czują się tam dos
Od czasu uporządkowa konale. Może więc i tu?
*
#
*
nia i nadania nowego obW „spacerkowej” rubry
liczą jarowi, który łączy
ulicę Kościuszki z ul. So- ce ze stycznia br. mowa
bieskiego w Sopocie spa- była o maleńkim barze
cer tamtędy należy do pod nazwą „Nasz Kącik”
prawdziwych przyjemnoś- w Sopocie. Pisaliśmy, że
nie jest obiektem
ci. Cień, rzucany przez wy kącik
zbyt cichym, o czym świad
sokie wiązy, a w dole czyś czą dość często spotykani
ciutki strumyk stwarzają pod tym lokalikiem, męż-

OLIWA, Delfin,
Pamiętnik
szalonej gospodyni, USA, od
18 1., g. 15.45, 18, 20.15.
SOPOT, Bałtyk, Winnetou i
Apanaczi, jug., od 11 ł., g.
15.30;
Klan
Sycylijczyków,
fr., od 16 L, g. 17.30. 20. Po
lonia, Na krawędzi, poi., od
14 1., g. 15.30, 17.45. 20.
GDYNIA, Warszawa, Hello
Dolly USA. od 14 1., g. 10.45,
13.30, 16.15, 19; Port lotniczy,
USA, g. 22. Atlantie-studyjne, Oto jest głowa zdrajcy,
ang., od 14 1., g. 17.45, 20;
Gdzie jest general, poi., od 12 1.
g. 15.30. Goplana, Wielka włóczę
ga, fr., od 11 1„ g. 10, 12.30,
15; Piękność dnia, fr., od 16
1., g. 17.30, 20.
ORŁOWO, Neptun, Słoń z
indyjskiej dżungli, radź., od
11 1., g. 15 Napad stulecia, ang., od 16 1., g. 17, 19, 21.
OBLUŻE, Marynarz, niecz.
CHYLONIA, Promień. Ko
niec barona Ungerna, radź,,
od 14 1., g. 11, 13.15, 15.30,
17.45; Zaraza, poi., od 16 I„
g. 20.
RUMIA, Aurora, Niebieski
żołnierz, USA, od 16 ł., g. 18,
20.

MAŁY
KACK,
Jagienka,
niecz.
OKSYWIE, Mewa, Anatomia
miłości, poi., od 16 1., g. 19.30.

SOBOTA
PROGRAM

LOKALNY

Serwisy rybackie: 3.00, 5.35,
12.58, 18.25, 0.01.
*6.40 — Studio Bałtyk, 12.05
— Koncert Życzeń,
16.15 —
Sportowe
rozmaitości,
16.35
— Karuzela przebojów, 17.00
—
Przegląd
Aktualności.
17.15 — Morskie
problemy,
17.25 — Czwarta zmiana, 18.05
— Koncert życzeń.

cz.yźni zakłócający spokój
przechodniów. Ponieważ —
jak wspominała notatka —
powodem tego nie może
być reklamowana w witry
n e „Kącika” kawa ani oranżada, źródła należy szu
kać w piwie, znanym jako
powszechny utrwalacz al
koholowy...
Okazuje się, że popełni
liśmy błąd. W barze nie
sprzedaje się piwa, o
czym poinformowało nas
m. in. Zrzeszenie Prywat
nego Handlu i Usług z
Gdyni. Odnotowujemy ten
fakt gwoli, prawdy, ale
czujemy się w obowiązku
dodać — gwoli tej samej
prawdy — że „Cichy Ką
cik” — zgodnie z posia
danym zezwoleniem — pro
wadzi wyszynk wina. Przy
okazji zgłaszamy preten
sje pod adresem Gdyńskie
go Zrzeszenia, że przysy
łając
sprostowanie
nie
wspomniało ani słowa o
tym drobnym, ale prze
cież nie bez znaczenia fak
cie.
(ad)

Dzienniki
i
wiadomości:
5.00,
6,00,
8.00,
9.00,
12.05,
15.00,
20.00,, 21,00,
22.00,
23.00, 24.00,
1.00,
2.00,
2.55.
10.45 — Kwadrans dla Wal
demara Koconia, 11.00 — Z fonoteki muzycznej, 11.25 — Re
fleksy,
11.30 — Piosenki na
weekend, 12.20 — Z mazowiec
kiej ziemi, 12.30 — Koncert ży
czeń, 12.50 — W południowych
rytmach,
13.25 — Poradnik
rolnika, 13.35 — Od Sheili do
Julien Cleron’a, 14.00 — Prze
gląd naukowo-techniczny, 14.05
— Od Jerzego Połomskiego do
Daniela, 14,30 — Sport to zdro
wie, 14.35 — Z jazzowej ency
klopedii, 15.05 — Mistrzowie
interpretacji, 15.30 — Listy z
Polski,
15.25 — Mistrzostwa
świata w hokeju na lodzie (II
tercja) CSRS — Polska, 16.05
— Wiadomości, 16.15 — Piosen
ki Jerzego
Petersburskiego,
16.30 — Ńon stop przebojów,
17.00 — Studio Młodych, 17.15
—■ Przeboje tygodnia, 17.50 —
Rytm, rynek, reklama, 18.05 —
Płyty z różnych stron, 18.30
— Jutro niedziela, 18.35 — Re
miniscencje w muzyce, 19.05
— Muzyka i aktualności, 19.30
— Wędrówki muzyczne, 20.15
— Rewia taneczna,
20.50 —
Kronika sportowa, 21.00 — Kon
cert życzeń, 22.30 — Koncert
rozrywkowy, 0.05 — Kalendarz
Nauki Polskiej, 0.10 — Pro
gram nocny.
PROGRAM III
12.30 — Między Bobino a Olimpią, 13.00 — Tydzień na
UKF. 13.15 — Przeboje z no
wych płyt, 14.00 — Ekspre
sem przez świat, 14.05 — Pe
ryskop, 14.30 — „...nie słuchaj,
bo się omylisz”, 14.45 — Za
kierownicą,
15.10 —
„...nie
słuchaj, bo się omylisz”, 15.30
—
Jeden
dzień
kłamstwa,
15.50 — Zwierzenia prezente
ra, 16.15 — Sami tego chcie
liście, 16.45 —• Miniatury kla
wesynowe, 17.05 — „Tortilla
Fiat”, 17.is — Mój magneto
fon, 17.40 — Panie, 18.10 —
Zamieńmy się rolami, 18.30 —
Mini-max, 19.00 — Ekspresem
przez świat, 19,05 — Kwadrans
prawdziwej
twórczości,
19.10
— Lektury, lektury, 19.35 —
Muzyczna poczta. 20.00 — Ka
zimierskie opowieści, 20.10 —
Wielkie recitale, 21.05 — „Rą
bek tajemnicy”, 21.25 — Płyty
nasze i naszych przyjaciół,
21.47 — Opera tygodnia, 22.00
— Fakty dnia, 22.08 — Gwia
zda siedmiu wieczorów, 22.20
— Studio teatralne, 23.00 —
Ulubione wiersze, 23.05 — Oklaski
dla
Jimi
Hendrixa,
23.30 — Glenne Gould gra so
naty, 23.50 — Śpiewa zeespół
Partita.
NIEDZIEUA
PROGRAM LOKALNY
Serwisy rybackie: 3.00. 18.28,
0.01.
8.45 — Magazyn wojskowy,
9.03 — Blagier niedzielny, 9.35
— Muzyczne ciekawostki, 10.00
— Notatnik Kulturalny, 10.25
— Grają Kamieńskie Organy,
10.35 — Humor szkolny, 10.57
— Koncert rozrywkowy, 17.00
—- Komunikat gier liczbowych,
17.05 — Dowcipni w Gdańsku,
18.00 — Koncert życzeń, 21.50
— Z boisk i stadionów, 22.20
— Wieczorne rozmowy.
PROGRAM LOKALNY
NA UKF
9.00—-10.00 — Spotkanie z mu
zyką.
PROGRAM I
Wiadomości i dzienniki: 6.00
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.05, 16.00,
20.00, 23.00, 24.00, 1.00, 2.00, 2.55.
7.05 — Wiadomości sportowe,
7.10 — Polska Kapela, 7.30 —
Moskwa z melodią i piosenką,
8.15 — Po jednej piosence, 8.30
— Przekrój muzyczny, 9.05 —
Fala 73, 9.15 - Magazyn Woj
skowy, 10.05 — Dla dzieci
młodszych. 10.25 — Radiowa
piosenka
miesiąca,
11.00 —
Koncert życzeń, 12.15 — Wo
kalista i gitarzysta, 12.35 —
W przyfrontowym lesie, 13.00
— Zespół Dziewiątka, 13.30 —Koncert życzeń, 14.30 — W Je
zioranach, 15.00 — Z Teatrem
1 Armii, 15.25 — Mistrz, świa
ta w hokeju na lodzie —
transmisja III tercji Szwecja
— Polska, 16.10 — Przegląd
wydarzeń międzynarodowych,
16.30 — Dzień żartu i humo
ru, 18.00 — Komunikaty Toto-Lotka i wyniki gier regional
nych, 18.08 — Wybitni arty
ści, 19.00 — Przy muzyce o
sporcie, 19.53 — Dobranocka,
20.15 — Rewia taneczna, 21.30
— Jarmark Cudów, 22.30 —
Rewia Taneczna, 23.10 — Wia
domości sportowe, 23.25 — Re
wia taneczna, 0.05 — Kalen
darz Nauki Polskiej, 0.10 —
Program nocny,
PROGRAM II
7.00 — Muzyka rozrywkowa,
7.30 — Wiadomości, 7.35 — O
czym pisze prasa literacka,
7.45 — W rannych pantoflach,
8.30 — Wiadomości, 8.35 —
Radioprobłemy, 11.57 -r-: Syg
nał czasu i hejnał, 12,05 — Ze
społy ludowe, 12.30 — Wiado
mości, 12.35 — Czy znasz tę
książkę, 13.00 — Poranek sym
foniczny, 14.00 — Zgaduj-Zga
dula, 15.30 — Teatr dla dzie
ci, 16.15 — Z księgarskiej la
dy, 16.30 — Koncert chopinow
ski, 17.30 — Duety operowe,
18.30 — Wiadomości, 18.35 —
Felieton
aktualny,
18.45 —
Kabarecik reklamowy. 19.00 —
Teatr PR, 20.10 — Muzyka
rozrywkowa, 20.30 —- Mistrzo
wskie nagrania, 21.00 — Pol
skie skrzydła, 21.15 — J. F.
Haendel — Concerto grosso,
21.30 — Siedem dni, 22.30 —
Parnasik, 23.00 — Paul Hinde
mith — I Symfonia, 23.30 —
Ostatnie wiadomości, 23.40 —
C. Debussy — II Sonata.

SOBOTA
PROGRAM x
10.00 — „Markiza Angelika” —
fiim fab. franc.-włosko-NRF,
kolor,
13.55 — Sprawozdanie z meczu
hokejowego * o
mistrzostwo
świata grupy A
Polska —
Czechosłowacja (II i III ter
cja) z Moskwy,
W I przerwie sprawozdania
ok. godz.
14.30 — Program I proponuje,
W II przerwie ok. godz.
15.40 — Redakcja szkolna za
powiada,
16.30 — Dziennik TV,
16.40 - DLA MŁODYCH WlDZÖW: „BUDUJEMY DOM”
— TURNIEJ WIEDZY O ZA
WODACH BUDOWLANYCH
SCENARIUSZ
—
MAREK
GROT I BOHDAN SIENKIE
WICZ (Z GDAŃSKA),
17.40 — „Podróż do Gdańska”
— film,
18.10 — „Kwadrans” — repor
taż,
18.30 — „Godzina Orfeusza” —
kolor,
19.20 — Dobranoc — „Reksio”,
kolor,
19.30 — Monitor, kolor,
20 15 — .Markiza
Angelika”

— film fab. franc.-włoskoNRF, kolor,
22.10 — Dziennik TV,
22.30 — Wiadomości sporto
we i sprawozdanie z meczu
hokejowego Polska-Czechosłowacja o mistrzostwo świa
ta (kolor). Grupa A,
23.00 — „Szukamy przebojów
Polskich Nagrań”. Wykona
wcy:
Andrzej
Dąbrowski,
Anna German, Jolanta Ku
bicka, Marek Grechuta, Ta
deusz Ross, Maria Koterbska, Urszula Sipińska, piotr
Figiel,
Tadeusz
Woźniak,
„Ali-babki”, „Dwa plus Je
den”, Halina Kunicka, balet,
23.55 — Program na niedzielę.
PROGRAM

OŚWIATOWY

12.45 — Telewizyjne Techni
kum Rolnicze: Chemia — le
kcja 6 (Tlen). Powt.,
13.20 — Telewizyjne Techni
kum Rolnicze. Język Polski
— lekcja 7 (Odrodzenie w
Europie).
PROGRAM II
16.50 — Program dnia,
16.55 — Spotkania z artystami
(kolor),
18.05 — „Port Północny” — le
genda wielkiej budowy,
18.25 — Język niemiecki — le
kcja 13,
18.50 — „Człowiek w przyro
dzie” („Świat, który nie mo
że zaginąć”) — seryjny an
gielski film dok. (kolor),
19.20 — Dobranoc (kolor),
19.30 — Monitor (kolor),
20.15 — „Dzisiaj Adriano Celentano” — włoski program
rozrywkowy (kolor),
21.10 — 24 godziny,
21.20 — Śpiewa Irina Bogaczewa — solistka Opery Leningradzkiej,
21.50 — „Opowieść o Huśta
nie” — film fab. radź. (ko
lor),
,
.
23.00 — Slim John — kurs jęz.
ang.,
23.30 — Program II proponu
je,
23.40 — Program na niedzielę.
NIEDZIELA
PROGRAM I
7.40 — Program dnia,
9.00 — Dla młodych widzów:
Teleranek — Film z serii:
„Różowa pantera” — Ga
leria — Film z serii. „Mój
przyjaciel Ben” — Wizyta —
TV Klub Śmiałych.
10.20 — Z serii: „Świat, który
nie
może
zaginąć”
film
prod, ang., — ode. I pt.
„Londyńskie ptaki” (kolor),
10.45 — Gra Wojskowa Orkie
stra Garnizonu Kielce,
11.15 — Piórkiem i węglem,
12.15 — Dziennik TV,
12.30 — Przemiany,
13.00 — Dla dzieci: Wanda
Chotomska „Dlaczego ciele
ogonem miele”,
13.40
—
Reportaż
filmowy
„Pierwsza”,
13.55 — Sprawozdanie z Mi
strzostw Świata w hokeju
na lodzie — mecz Polska —
Szwecja (z Moskwy) kolor,
W przerwie I ok: 14.3.0 — Lo
sowanie Tot07Lotka,
W przerwie II: ok. 15.30 —
Wiadomości sportowe,
16.30 — Kryterir: — felieton
Władysława Loranca (kolor),
16.45 — „To jest To-To” —
program rozrywkowy,
17.40 — „Znaki zapytania” —
Mistrz czarnej sztuki,
18.20 — Piosenka dla Ciebie,
19.20 — Dobranoc — Makowa
panienka (kolor),
19.30 — Dziennik TV i wyniki
Toto-Lctka,
20.05 —. „Wielka miłoś’ Bal
zaka” *— telewizyjny film
prod, polsko-francuskiej cz.
II „Cudzoziemka” (kolor),
21.00 — PKF,
21.10 — Melodie Wielkiego Ekranu,
22.10 — Magazyn sportowy,
22.45 — Program na poniedzia
łek.
PROGRAM OŚWIATOWY
7.45 — TV Kurs Rolniczy,
8.20 — Przypominamy, radzi
my,
8.30 — Nowoczesność w domu
i zagrodzie.
PROGRAM

II

11.30 — Sprawozdanie z meczu
piłki nożnej o mistrzostwo I
ligi Legia Warszawa — Stal
Mielec (kolor),
13.15 — Przerwa,
14.45 — Program dnia,
14.50 — Dla młodych widzów:
„Samotny biały żagiel” cz,
I — film fab. radź.,
16.15 — „O czym innym” (a
profesorem. Resichem),
16.35 — Ballada „Wiosennie i
zielennie”,
17.00 — „Made in Poland”
(Szaflary) kolor,
17.30 — Filmy Kazimierza Ku
tza „Skok” dozw. od lat 16,
19.20 — Dobranoc,
19.30 — Dziennik TV,
20.05 — „Zmiana wachty” —
program
rozrywkowy
TV
NRD,
21.00 — „Dookoła plakatu” —
felieton filmowy (kolor),
21.15 — Koncert fortepianowy
b-moli Piotra Czajkowskie
go w w^onaniu Arkadi Se
widow ZSRR,
21.55 — „Siedem czerwonych
róż, czyli Benek kwiaciarz
o sobie i o innych”.

I Apteki 1
DYŻUR PEŁNIĄ:
GDAŃSK — apt. nr 52, ul.
Długa 54/56; WRZESZCZ —
apt. nr 66, ul. Modzelewskie
go lOa; OLIWA — apt. nr 113,
ul. Gospody 2; SOPOT — apt.
nr 35, ul. 20 Października 715:
GDYNIA — apt. nr 54, ul. 22
Lipca 42.
STAŁY

DYŻUR NOCNY
PEŁNIĄ:

GDAŃSK — apt, nr 88, al.
Zwycięstwa 49; STOGI — apt.
nr 60, ul. Hoża 12; ORUNIA
— apt. nr 21 ul. Jedności
Robotniczej 111; GDYNIA-ORŁOWO — apt. nr 20, ul. Boh.
Stalingradu 66; NOWY FORT
— apt. nr 4, ul. Oliwska 83/4.
HMmmmm

Piiłaim
mmm—

OSTRY DYŻUR PEŁNIĄ:
W Gdańsku: Instytut Chi
rurgii z Instytutem Chorób
Wewnętrznych AM, ul. Prof.
Kieturakisa 9/10.

Wojewódzka Poradnia ChoróbSkórno-Wenerologicznych w
Gdańsku ul. Długa 84-85 czyn
na całą dobę.
TELEFON ZAUFANIA
Anonimowy
Przyjaciel'
11-00-00 w godz. 16—6.

