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S tort segelfartyg gästar Malmö
Det poiska skolfartyget “Dar
Mlodziezy” gàstar MalmO under
ett par dagar. Fartyget är en tre
mastad fregatt med mesan. Urn
bord finns cirka 200. Av dessa är
120 elever, ett femtiotal befãl och
ovrig besattning. Resterande an
tal passagerare.
Allmänheten är välkomrnen att
g ombord p “Dar Mlodziezy” i
ag, tisdag. Mellan 9—11, 14—17
och 19—21 gr det bra aLt se hur
man har det ombord p ett stort
segelfartyg. Sverige saknar ett
fungerande skolskepp av “Dar
Mlodziezys” storlek.
Delegaterna fran den pagaen
.ie FN-konferensen om sjOfart
ges mOjlighet att komma ombord i
dag. Kommunen skall i dag ocksa
ha en mottagning for besattning
en.
“Dar Mlodziezy” seglar pa ons
dag igen.

Det poiska skolfartyget
ligger vid kaj i Ny
hamnen, mitt emot
smorkontrollen
B?LD ROLE OLSSON

Stort sjöfartsmöte
I dagarna tre har MalmO statt
som vãrdstad for en internationell
konferens for utbildningsledare
fOr sjOfolk. 186 delegater fran 63
lander, bade industri- och ut
vecklingslander har deltagit i
konferensen som anordnats av
FN-organet IMO (International
Maritime Organization) tiflsam
mans med World Maritime Uni
versity (WMU) i MalmO.
Dessa tre dagar har konferen
sen varit gemensam for i- och u
lander. Fran och med idag fort
satter delegaterna fran u-lander
na i ytterligare en vecka med ett
seminarium fOr lärare fOr sjoper
sonal.
Detta är en stor händelse,
sager Solve Arwedson, rektor for
WMU. Det är fOrsta gangen en
—

kongress for alla lOnder anord
nas.
Vid en lunch som kommunen
gay pa tisdagen närvarade ordfO
randen i IMO, mr C P Srivastava.

Drick vãrmen
ur mm hand
Drick värmen ur mm hand
heter en fOrestallning som inne
hailer dans, sang, musik, dikt och
bud. Den spelas pa Victoriatea
tern onsdag, torsdag och fredag
med start den 19 september
klockan 19.30.
FOrestallningen är ett samarbe
te rnellan en balettdansOs, en skà
despelerska och en konstnär.
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