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Minister

spraw zagranicznych
Singapuru w Polsce
Wczoraj przybył do Pol
ski z czterodniową wizytą
oficjalną minister spraw
zagranicznych
Singapuru
— Sinnathamby Rajstratnsm.
W krótkiej wypowiedzi
udzielonej dziennikarzom
na lotnisku min. S. Rajaratnam wyraził zadowole
nie z przyjazdu po raz dru
Si do Polski i stwierdził,
że jego wizyta służyć bę
dzie wymianie poglądów
na temat dalszego rozwoju
stosunków między Polską
; Singapurem. Przedmio
tem rozmów będą również
problemy międzynarodowe
interesujące oba państwa.
(PAP)

Więcej samochodów
ciężarowych
i autobusów
Wczoraj odbyło się ple
narne posiedzenie Rady
Motoryzacyjnej przy Ra
dzie Ministrów. Przedmio
tem obrad były takie za
gadnienia. jak potrzeby
taborowe transportu samo
chodowego w łatach 1976
—- 1980, prognoza rozwoju
zaplecza paliwowego do
1990 r. oraz prognoza po
trzeb obsługowo-naprawczyeh motoryzacji indy
widualnej.
Oceniając przewidywane
dostawy samochodów cię
żarowych i autobusów do
1980 roku. rada podkreśli
ła istotną rolę zwiększenia'
produkcji samochodów du
żej ładowności. Wielkie
znaczenie dla poprawy ko
munikacji pasażerskiej bę
dą miały dostawy dużych
autobusów.
Syst em a tyczn i e wzras ta
liczba .stacji benzynowych.
Plany rozwojowe tej sieci
są skoordynowane z zało
żeniami wzrostu
naszej
motor'
Rada *postuI uje szybsze
tempo rozwoju warsztatów
obsługowo - naprawczych.
Opracowane plany rozbu
dowy zintegrowanego
za
plecza motoryzacji indy
widualnej w nowym ukła
dzie organizacyjnym prze
widują znacznie lepsze za
spokojenie potrzeb w tej
dziedzinie.
(PAP)

Nagroda

za upowszechnianie
polskiej 3822
za granicą
W Domu Literatury w
Warszawie
odbyła
się
wczoraj uroczystość wrę
czenia dorocznej nagrody
polskiego ośrodka Stowa
rzyszenia Kultury Etiropej
skiej (SEC) za zasługi w
upo wszech niani u
k ultur y
polskiej za granicą. Otrzy
mał ją lektor języka pol
skiego i kierownik Insty
tutu Filologii Słowiańskiej
uniwersytetu w Oslo —
Michael Seibers za prace
naukowe z dziedziny języ
ka polskiego, eseje o Przy
byszewskim i Witkiewiczu
oraz opracowanie i wyda
nie antologii współczesnej
polskiej noweli.
(PAP)

Gdoński piątek 25 października 1974 r.

Ceno 50 gr

Prawe feydowlaee • Prawe wodne • Ustawa
o okręgowych sądach pracy i ubezpieczeń społecznych

Raźne- JUK

normatywne

uchwalone przez Se
Wczoraj obradował Sejm PRL. Było to pierwsze posiedzenie w sesji jesień
no-zimowej Sejmu.
Po poselskiej debacie łzba uchwaliła ustawy: Prawo budowlane i Prawo
wodne. Obie te ustawy w sposób całościowy regulują ważne dziedziny gos
podarki narodowej. Dotyczą one spraw o wielkim znaczeniu zarówno gos
podarczym, jak i społecznym.
Sejm uchwalił następnie ustawę o okręgowych sądach pracy i ubezpie
czeń społecznych. Akt ten wiąże się bezpośrednio t przygotowaniami do
wejścia od 1 stycznia 1975 r. w życie Kodeksu Pracy.
O godzinie 12.00 mar
szałek Sejmu — Stanisław
Gucwa otworzył wczoraj
trzykrotny m
uderzeniem
laski marszałkowskiej —
plenarne posiedzenie Izby.
Na ławach Rady Pań
stwa zajęli miejsca jej
członkowie z przewodni
czącym rady — Henry
kiem Jabłońskim. Obecni
byli członkowie rządu z
prezesem Rady Ministrów
— Piotrem Jaroszewiczem.
Minutą milczenia uczcili
posłowie pamięć zmarłych
ostatnio posłów
Feliksa
Starca (ZSL) i Jerzego
Starościaka (ZSL).

Sala obrad Sejmu.

cenowych organów admi
nistracji państwowej będą
określały wiążące inwesto
ra miejsca budowy i wa
runki, jakie musi spełniać
przy wykonywaniu podej
mowanych inwestycji. Za
ostrzono sankcje
karne
wobec dopuszczających się
samowoli
budowlanych.
Obecnie
przewiduje się
również obok przymuso
wej rozbiórki obiektów,
przejmowanie nieodpłatnie
na własność państwa tych
budowli, które wzniesiono
w niezgodzie z przepisami.
Wraz z obiektem przejęciu
(odpłatnemu) może podle
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Marszałek Sejmu stw.ier
dził wygaśnięcie ich man
datów poselskich.
W pierwszym punkcie
porządku obrad - Sejmu
pos. Regina Maciejewska
(bezp.) przedstawiła rządo
wy projekt ustawy; Prawo
budowlane. Nowy projekt
tworzy odpowiednie wa
runki do tego. aby w pro
cesach budowlanych za
chowano generalne wyma
gania dotyczące ładu prze
strzen nego.
od po Wiedniej
formy architektury, a tak
że aby obiekty były pro
jektowane i budowane w
sposób zapewniający ochronę środowiska, bespie
czeństwo ludzi, niezbędne
warunki zdrowotne i użyt
kowe.
A oto najważniejsze za
sady projektu ustawy: zno
si ona dotychczasowy po
dział na budownictwo pow
szeehne i specjalne, likwi
dując rozdrobnienie ośrod
ków
dyspozycyjnych
i
wprowadzając równocześ
nie jednolity nadzór spra
wowani przez terenowe
organy administracji pań
stwowej.
Duży nacisk kładzie li
stowa na zabezpieczenie w
b udowi ane j
działalności
ładu przestrzennego, stwa
rzając podstawy do egze
kwowania porządku w za
budowie oraz do realizacji
przepisów o planowaniu
przestrzennym. Decyzje te-

gać także działka budow
lana.
Nowością w projekcie
Prawa budowlanego jest
szerokie ujęcie zagadnień
Na
ochrony środowiska.
podkreślenie
zasługuje
zwłaszcza przepis ustalają
cy. że obiekty budowlane,
których użytkowanie mo
że ujemnie wpłynąć na śro
dowisko powinny być od
dawane do użytku wraz z
urządzeniami eh roniący mi
środowisko.

Jedną z ważnych inten
cji projektu Prawa budow
lanego jest zapewnienie
wysokiej jakości budowni
ctwa. Znalazło to wyraz w
przepisach o obowiązkach
osób sprawujących samo
dzielne funkcje techniczne
oraz w przepisach o wyko
n y wan i u robót budowl a nych.
W dyskusji nad projek
tem ustawy o Prawie buwlanym głos zabrali: pos.
Bronisława
Sokołowska
(PZPR), pos. Wacław Ko
ral (ZSL), pos. Jan Gar
licki (SD), pos. Konstanty
Łubieński (bezp. „Znak”),
pos.
Władysław
Janik
(PZPR),'' pos. Stanisław
Rostworowski (bezp, ChSS),
pos.
Jerzy
Majewski
(PZPR).
Sejm uchwalił ustawę:
Prawo budowlane.
Następnie Sejm rozpo
czął debatę nad rządowym
projektem nowego Prawa
wodnego.
Omówił
go
pos. Stanisław Kowalski
(PZPR). Podkreślił on. że
projekt reguluje w całości
zagadnienia będące przed
miotem tego rodzaju pra
wa , uchwalonego przez
Sejm w 1982 r.. które je
dnak nie miało charakteru
kompleksowego oraz sze
regu .związanych z nim us
taw pochodzących z róż
nych lal. Projekt oosiada
równocześnie charakter no
welizacji
i
kodyfikacji
przepisów gospodarki wod
nej. dostosowań vch do no
wych warunków i potrzeb
społeczno - ’ gospodarczych
kraju.
Przepisy projektu »dosto
sowano także do nowej or
ganizacji terenowych orga
nów administracji państwo
wej oraz wprowadzono' zna
e z n a d e ce n tr a! i z acię u}>ra wnreń twh organów.

W sumie projekt nonego Prawa wodnego ma
na celu przede wszystkim
kompleksowe ujęcie przepi
sów w zakresie władztwa
wodnego i gospodarki wod
nej, wyeliminowanie dotycb czasowych
nieżycio
wych postanowień
oraz
uwzględnia problemy ochrony,prawnej naturalne
go środowiska, którego pod
stawowym składnikiem są
wody. Równocześnie — obok wprowadzonych no
wych rozwiązań niektórych
zagadnień — zachowano
te przepisy prawne, któ@ Dokończenie na str, 2

przyjął

parlamentarzystów
argetuynssuch
Wczoraj przewodniczący
Rady Państwa Henryk Ja
błoński przyjął w Belwe
derze przebywającą w Pol
see z wizytą oficjalną dele
gaeję Kongresu Narodowe
go Republiki Argentyny z
jej przewodniczącym, se
natorem Jose Jorge Herre
raW czasie spotkania omawiano perspektywy roz
woju stosunków' między
Polską i Argentyną. Pod
kreślano przy tym rysują
ce się możliwości coraz
szerszych kontaktów mię
dzy naszymi krajami.
W rozmowie z przewod
niczącym Rady Państwa
goście argentyńscy podzie
lili się wrażeniami z po
bytu w Polsce dając wy
raz zadowoleniu z przebie
gu wizyty w naszym kra
ju.
(PAP)

Wczoraj
opublikowany
został raport sekretarza ge
neralnego ONZ w sprawie
wykonania uchwalonej z inicjatywy ZSRR w 1970 r.
na XXV sesji Zgromadze
nia Ogólnego deklaracji o
umocnieniu bez pi e cz eńst w a
międzynarodowego.
Raport opracowany na
podstawie odpowiedzi rzą
dów państw członkowskich
ONZ. zawiera m. in. odpo
wiedź rządu PRL z łipea
br.
Odpowiedź ta pokreślą
na wstępie, iż okres, jak;
upłynął od poprzedniego
przeglądu realizacji dekla
racji cechował dalszy, wy
datny postęp w kierunku
odprężenia.
umocnienia
bezpieczeńst wa m iędzynarodowego i rozwoju współ
pracy między państwami
w Europie i na świecie.
Podkreśla sie również, iż
w jubileuszowym roku 30lecia Polski Ludowej rząd
PRL, działając w duchu
karty NZ oraz deklaracji,
konsekwentnie kontynuo
wał wysiłki dla umacnia
nia bezpieczeństwa między
narodowego i pokoju.
Zwracając uwagę, iż do
tychczasowe prace konfe
rencji bezpieczeństwa i
współpracy w Europie —
której ideę wysunęła 10 lat
temu z trybuny ONZ Pol
ska — doprowadziły do
znacznego zbliżenia poglą
dów uczestników konferen
cji i że istnieje realna
szansa osiągnięcia współ*

R. Nixon
w szpitalu
Jak
donoszą z Long
Beach (stan Kalifornia).
byłv
prezydent
USA
Richard Nixon został we
środę przewieziony do szpi
tała na obserwację
i dal*
sze badania w związku z
z akr zenowym z a pa le n ie m
żył w lewej nodze. Przed
stawiciel szpitala odmówił
podania bliższych szcze
gółów nieoczekiwanego po*
..wrotu Nixon a do szpitala.
(PAP)

2 listopada br.
dniem wolnym
od zajęć szkolnych
Decyzją ministra oświa
ty i wychowania, sobota 2 listopada br. ogłoszona
została dniem wolnym od
zajęć w szkołach.
(PAP)

Jak nas poinformował dyżur
ny synoptyk, dziś na Wybrzeżu
będzie zachmurzenie zmienne
z przelotnymi opadami. Temp.
od 5 st. rano do 10 w ciągu
dni«. Wiatry silne, zachodnie.
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Uroczysta akademia w Gdańsku
Wczoraj w sali posie
dzeń Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Gdańsku od
była się akademia z oka
zji, 30 rocznicy powstania
Lig] Obrony Kraju i 31
rocznicy Ludowego Wojska
Polskiego.
Na uroczystość przybyli:
II sekretarz EW PZPR
Tadeusz Fisz bach.
pre
zes WK ZSL Bogusław
Droszez, sekretarz WK SD
Łukasz Balcer, dyrektorzy
wielkich
przedsiębiorstw
Wybrzeża oraz liczni akty
wiści LOK.
Okolicznościowy referat
wygłosił prezes Zarządu
Wojewódzkiego LOK Sta
nisław Szydłowski. Mówca
scharakteryzował działal
ność organizacji, która sku
pia ponad 2,3 min człon
ków działających w 36
tysiącach kół.
Zalążkiem LOK. były ogn'ska Towarzystwa Przy
iaeiól Żołnierza, powstałe
tuż po wojnie na wyzwo
lonych terenach wschod
niej Polski. W 1950 roku
koła Towarzystwa Przyja
ciół Żołnierza. Towarzy
stwa Przyjaciół ORMO
PolskJego Związku Krót
kofalowców
"jednoczyły
s;?. tworząc I v~e PrwiąwsmmmmS'VfK. i

Padające już niemal miesiąc
z niewielkimi przerwami ulew
ne deszcze, przechodzące ostał
nio w obfite opady śniegu spo
wodowały jedną z najwięk
szych powodzi w historii Jugo
sławii. Już 20 dni trwa walka
z żywiołem. Sawa osiągnęła po
ziora nie notowany w historii i
zalała obszar Misko Mł tys.
hektarów. Pod woda znalazło
sic ponad 150 miast i osiedli.
Woda zerwała 40 mostów, zni
szczyła dziesiątki kilometrów
dróg i torów kolejowych. Ob
fite opady występują prawie
w całej Jugosławii, w Herce
gowinie,
pod
woda
zna
lazły się poła kukurydzy, hura
ków i ziemniaków.
(PAP

Zeznania brata
głównego oskarżonego
ne z dowodami i zeznaniami
pozos taty eh oskar/o nych.
Zdzisława Marchwickiego określił jako człowieka skryte
go i małomównego.
Oskarżony nie przyznał się
również do, nakłaniania do za
bójstwa Jadwigi K. i Henryki
r,, twierdząc, że Jadwigi K.
w ogćłle nie znał, a o zamor
dowaniu jej dowiedział się do
piero w dniu pogrzebu. Usiło
wał także przekonywgć, Iż w
jego mieszkaniu nie niszczono
niektórych przedmiotów zra
bowanych Jadwidze K„ co ujawnił i wielokrotnie potwier
dził Józef Klimczak
Przez cały czas składania
wyjaśnień, Jan Marchwicki w
sposób wykrętny
uchylał się
od odpowiedzi na stawiane mu
zasadnicze zarzuty, koncentru
jąc się na mało istotnych i nie
związanych ze. sprawą szcze
gółach, Przyznał się tylko do
czynu lubieżnego z nieletnim
chłopcem oraz do płatnej pro
tekcji.
Proces trwa.
(PAP)

PZPR Edward Gierek.
I sekretarz KC PZPR
podkreślił m.in. rosnąca ro
le ludzi, ich zaangażowania,
ofiarności w dalszej pomyśl
nej realizacji zadań, ko
nieczność wzmożenia dzia
łań instancji, organizacji i
członków partii wśród ogó
łu ludzi pracy na rzecz sku
piania ich wokół proble
mów, których rozwiązanie
podejmuje partia, potrzebę
dalszego pogłębiania więzi
instancji i aktywu ze spo
łeczeństwem.
I _ sekretarz KC PZPR
zwrócił uwagę, że osiągnię
te pomyślne rezultaty real;
zacji społeczno — gospodar
czego programu VI Zjazdu
nie powinny powodować na
stroju
samozadowolenia,
lecz mobilizować do jeszcze
bardziej konsekwentnej i
aktywnej pracy.
(PAP)

Radziecko amerykańskie
rozmowy na Kremlu
le porozumień i układów
zawartych podczas radziec
ko-amerykańskich spotkań
na najwyższym szczeblu.
Rozmowy miały rzeczowy
i konstruktywny - charakter.
Rozpoczęły się one wczoraj
na Kremlu.
Henry Kissinger przybył
do Moskwy we środę w ce
lu omówienia problemów
stanowiących
przedmiot
wzajemnego zainteresowa
nia. ZSRR i USA.
(PAP'S
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Premier Norwegii
opuścił Polskę

dziś można stwierdzić, że będą
one bardzo wsaokte.
iwi

Proces mordercy kobiet

Wczoraj w dziesiątym dniu
toczącej się w Katowicach roz
prawy sądowej Zdzisława Mar
chwickiego, oskarżonego o za
mordowanie 14 kobiet i usiło
wanie popełnienia fi zabójstw,
wypełniły
w
dalszym ciągu
wyjaśnienia Jana Marchwic
kiego, jednego z pięciu współoskarżonyeh w tej sprawie.
Zaprzeczył on, jakoby w la
tach 19(55—197» przyjmował od
swojego
brata,
Zdzisława,
przedmioty zabrane zamordo
wanym kobietom.
Stwierdził,
iż o fakcie podejrzewania Zdzi
sława Marchwickiego o doko
nywaniu zabójstw kobiet do
wiedział się dopiero po jego
aresztowaniu.
Wiadomość tę
przekazali mu szwagier Zdzi
sława Marchwickiego, Hen ryk
K,, siostra Halina oraz żona
Zdzisława, która
dowodziła,
że jej mąż jest na
pewno
mordercą Anny M. i innych
kobiet Jan Marchwicki twier
dził, że bliższe kontakty at
członkami rodziny utrzymywał
od roku 1972, co jest sprzecz

Narada I sekretarzy
komitetów wojewódzkich PZPR

Wczoraj pod przewodnich
wem I sekretarza KC
PZPR Edwarda Gierka, z
udziałem sekretarzy Komi
tetu Centralnego PZPR od
była się narada I sekreta
rzy komitetów: wojewódz
kich.
W trakcie narady, w któ
rej uczestniczyli również
kierownicy wydziałów KC,
dół Żołnierza. Trzv lata
Podczas wczorajszej uro omówiono zadania wynika
później nastąpiło połącze- czystości następujące or jace z rezultatów społecz
!.i,e LPŻ z Ligą Morską i ganizacje LOK otrzymały no-gospodarczego rozwoju
Ligą Lotniczą. W 1962 r. zbiorowe odznaki honoro kraju w okresie trzech
organizacja przyjęła na we „Zasłużony Działacz kwartałów 1974 r.. kierun
zwę Ligi Obrony Kraju, Ligi Obrony Kraju”; Klub ki działania zabezpieczają
znacznie rozszerzyła swoją Łącznościowców w Gdań ce realizację programu po
działalność i zwiększyła sku, Ośrodek Szkolenia Za prawy .wyżywienia narodu
liczbę członków.
wodowego w Starogardzie i rozwoju rolnictwa uchwa
LOK zajmuje się popu Gd., Klub Wodny w Łębor lonego na XV Plenum KC,
laryzacją sportów obron ku, Klub Oficerów Rerez- problemy ideowo-politycznych i masowej turystyki. wy im. Bohaterów Wester nej i organizacyjnej pracy
Przygotowuje szerokie rze platte w Elblągu, organi partii.
Na zakończenie narady
sze młodzieży do służbv zacja
zakładowa
LOK
wojskowej. Liga jest jedy przy DOKP, Klub Wodny zabrał głos I sekretarz KC
ną organizacją prowadzącą w Starogardzie Gdańskim,
w szerokim zakresie szko Gminny Ośrodek LOK w
lenie i wychowanie wodne, Suchym Dębie i Klub Ownosi ogromny wkład w ficerów Rezerwy w Staro
rozwój gospodarki mor gardzie Gd.
skiej, przygotowuje kadry
Dziewięciu
jednostkom
dla żeglarstwa | floty han przyznano odznaki pamiat
dlowej.
kowe .,30 lat LOK”, 35 ak
Gdańskie koła j kluby tywistów otrzymało złote
przeszkoliły 130 tys. kie odznaki „Zasłużony Dzia
rowców, 17 tys. łącznoś łacz LOK”, a 23 osobom
Agencja TASS komuniku
ciowców, 120 tys. wodnia wręczono medale ..Za Za je: sekretarz generalny KC
ków i 24 tys. modelarzy. sługi dla Obronności Kra KPZR Leonid Breżniew i
W
masowych zawodach ju".
członek Biura Politycznego
strzeleckich wzięło udział
W części artystycznej KC KPZR. minister spraw
’00 tys. osób, a 170 tys. wystąpił zespół Kaszub zagranicznych ZSRR Andriej Gromyko dokonali wy
młodych ludzi zdobyło od skiej Brygady WOP.
miany poglądów? z sekreta
znakę sportów obronnych.
(zb)
rzem stanu USA, doradcą
prezydenta d/s bezpieczeń
stwa narodowego. Henry
Kissinsrerem na temat sta
nu i perspektyw’ dalszego
rozwoju stosunków? między
ZSRR i USA, m.in. w świet

w groźny żywioł
poziom rzek Sajo t Tarn a oraz
ic.li dopływów. Worla zalała wic
le wsi, wskutek czego powsta
ła konieczność ewakuowania
ludności i inwentarza żywego.
W rejonie tym częściowo zala
nyjnt szosami, ciągną sznury
samochodów i wozów ewakua
cyjnych.
W miejscowości Tarnazsadany, mały, miejscowy potok
Tarnoća niespodziewanie przy
brał, zaś spiętrzone wody przer
wały tamy na kilkusetmetro
wym odcinku i zalały poblis
kie tereny, w tym kilka wsi.
Również inna niewielka rzecz
ka Bene spowodowała zagrożę
nie na dużym obszarze, gdzie
trzeba było ratować ludność i
inwentarz żywy przy użyciu
łodzi i pontonów.
Nie sposób jeszcze obliczyć
nawet pobieżnie strat wyrzą
dzonych przez żywioł, ale już
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30 lot Ligi Obrony Kraju

Ciągłe deszcze zmieniły małe rzeczki
Padające bezustannie od wie
lu tygodni deszcze spawodowa
ły ciężką sytuację powodziową
w północno-wschodnich Węg
rzech. Szczególnie podniósł się

nych ustaleń, odpowiedź między narodowego, byłoby
rządu PRL stwierdza, iż zwołanie i pomyślne prze
Polska, podobnie jak inne prowadzenie światowej kon
kraje socjalistyczne, opo ferencji
rozbrojeniowej
wiada się za powoła zgodnie z inicjatywą ZSRR
niem organu konsultatyw przedstawiona na XXVII
nego z udziałem wszystkich sesji Zgromadzenia Ogól’
państw uczestniczących w nego NZ. Tym samym ceKBWE celem kontynuacji . łom służyłaby realizacja
pozytywnych procesów za szeregu innych konstruk
początkowanych przez kon tywnych oropozycji, zgło
ferencję.
Podkreśla
się szonych w ostatnich latach
również dużą wagę, jaką na forum ONZ. takich, jak
rząd Polski przywiązuje do propozycja w sprawierezy*
wiedeńskich
rokowań w gnacji z użycia siły w sto
sprawie redukcji sił zbroj sunkach międzynarodowych
nych i zbrojeń w Europie i wprowadzenia stałego za
środkowej, na forum któ kazu użycia broni jądro
rych Polska, wraz z inny wych. projekt redukcji o
mi państwami soejalistycw. 10 proc. budżetów wojsko
nymi. przedłożyła w listo wych państw stałych człon
padzie 1973 r. konkretny ków Rady Bezpieczeństwa,
nrojekt porozumienia opar z przeznaczeniem części utego na zasadzie pieprzy- zyskanych środków na po
noszenia uszczerbku bez moc krajom rozwijającym
pieczeństwa żadnej ze stron. sie i oodobne inicjatywy.
Odpowiedź wyraża rów
Odpowiedź kończy stwie?
nież opinię rządu PRL, iż dzenie. iż w ciągu minioistotnym krokiem w kie nych 30 lat rząd PRL nie
runku umocnienia bezpie zmiennie kierował się dą
czeństwa międzynarodowe żeniem
do
umacniania
go, a tym samym — osiąg międzynarodowego pokoju i
nięcia celów zawartych w bezpieczeństwa, pogłębiania
Karcie Narodów Zjedno odprężenia,
normalizacji
czonych ęraz deklaracji o stosunków międzynarodo
umocnieniu bezpieczeństwa wych i rozbrojenia. (PAP)

Płk Stanisław Poznański dekoruje srebrnym medalem „Za
Zasługi dla Obronności Kraju” Michała Strzebińskiego.

Kradzież 4 min dolarów

Pracownik firmy

współorganizatorem
rabunku
Policja na terenie ca
łych
Stanów Zjednoczo
nych poszukuje
dwóch
mężczyzn podejrzanych o
zrabowanie prawie 4 min
dolarów ze skarbca przed
siębiorstwa
„Armoured
Express” w Chicago. Wła
manie określane jest pow
szechnie jako amerykań
ski odpowiednik słynnego
„napadu stulecia” w Wiel
kiej Brytanii.
Dwaj przestępcy zostali
zidentyfikowani.
Są
to
Charles Marzann i Peter
Gushi, którzy zdaniem FBI
uciekli z Chicago zielonym
furgonem „Ford 200”.
Nakaz aresztowania Ma
rgano i Gushi
wydano,
gdy badanie jednego z pra
cowników firmy za po
mocą tzw.
wykrywacza
kłamstw dało wynik pozy
tywny i ustalono, że po
siadał on powiązania z Ma
rżano. Pracownik ten ma
zostać w najbliższym cza
sie postawiony przed są
dem.
(PAP)

Premier Norwegii Try
gve Bratteli zakończył wczo
raj kilkudniową wizytę oficjalna w Polsce. O godzi
nie 9 na warszawskim
lotnisku odbyła się uroczy
stość pożegnania szefa rzą
du norweskiego, który ze
stolicy Polski udał się do
Budapesztu.

T. Bratteliego i jego mał
żonkę żegnał premier Piotr
Jaroszewicz z małżonką.
Na zakończenie wizyty
premiera T. Bratteliego opublikowany został wspól
ny komunikat polsko-nor
weski.
(PAP)

ikat polsko-norweski
(Omówienie)
Komunikat polsko - norweski stwierdza, że w czasie rozmów premierów Trygve Bratteiiego i Piotra Jaroszewicza podkreślono sprawy związane z umocnieniem bezpieczeństwa
rozszerzeniem kontaktów i współpracy w Europie oraz stosunków miedzy Polsko i Norwe
gią. Rozmowy, które przebiegały w atmosferze szczerości i wzajemnego zrozumienia po
twierdziły, ze w wielu kwestiach poglądy obu stron były bliskie lub zbieżne.
Premierzy stwierdzili, że ich rządy są zdecydowane przyczynić sie do pełnego skucesu kon
rerenejt bezpieczeństwa i współpracy w Europie. Wyrazili nadzieję, że druga faza konteren
cji zostanie jak najszybciej pomyślnie zakończona, a jej trzeci etap odbędzie sie na naj
wyższym szczeblu. Premierzy byli zgodni, źe proces odprężenia polityerneąo powinien być
uzupełniony środkami odprężenia militarnego. Zaakcentowali pilną potrzebę jak najszyb
szego zaprzestania wszelkich prób z bronią atomową.
W dziedzinie stosunków dwustronnych obaj premierzy wysoko ocenili polsko - norweski
c iałog polityczny oraz byli zgodni, że dialog ów powinien być wzmocniony i prowadzony
w s pos ob ciągły i systematyczny. W ramach podpisanego w czasie wizyty długoterminowe
go programu współpracy gospodarczej uzgodniono, że dalsza współpraca między polskimi
i norweskimi przedsiębiorstwami i instytucjami będzie się koncentrowała głównie na nastę
pujących dziedzinach: budowa,, statków i wyposażenia okrętowego, przemysł maszynowy,
górnictwa przemysł chemiczny i petrochemiczny, rolnictwo, rybołówstwo, przetwórstwo rolno-spożywcze przetwórstwo drewna, przemysł żelaza, stali i metali nieżelaznych oraz usługi
consultingowe. Uznano również, ie współpraca w dziedzinie ochrony środowiska natural
nego powinno być rozszerzona zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniom
morza i powietrza. Z satysfakcją odnotowano pomyślny rozwój kontaktów i współpracy w ra*
mach polsko - norweskiej umowy kulturalnej.
Premierzy stanęli na stanowisku, ie rezultaty odbytej w Caracas sesji III konferencji ONZ
nt. prawa morza będą mieć istotne znaczenie w wykorzystaniu mórz i oceanów dla do
bra całej społeczności międzynarodowej. Konferencja powinna doprowadzić do przyjęcia
konwencji, która mogłaby być powszechnie zaakceptowana.
Obaj premierzy zgodnie uznali, ie ich rozmowy stanowią ważny i pożyteczny wkałd do
dalszego rozwoju stosunków i współpracy między obu krajami,
W czasie wizyty premier Norwegii zaprosił premiera Piotra Jaroszewicza do złożenia
oficjalnej wizyty w Norwegii. Zaproszenie zostało przyjęte z zadowoleniem.
(PAP)
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Ważne akty normatywne Radzieckie
uchwalone przez Sej m dła hut „Katowice“ i im. Lenina
_ Dokończenie ze str. 1
ryeh przydatność potwierdziła dotychczasowa praktyka Przyjęcie przez Sejm
nowego Prawa wodnego —
stwierdził pos. Kowalski —
,
,
powinno torować- drogę
do
prawidłowego rozwiązywania skomplikowanych spraw
gospodarki wodnej głęboko
powiązanych z polityka roi
ną, socjalistyczną' indu stria
lizacją kraju, jego urbanizacją , kulturą i zdrowot
nością. Powinno przeto
przyczynić się do prawidło
wego ukształtowania i na
tym. odcinku stosunkc
społecznych i gospoda?czych w Polsce Ludowej.
W dyskusji nad projektem ustawy Prawo wodne
głos zabrali: pos. Bolesław
Zygadło (ZSL), pos. Stani
sław Nowiński (PZPR) pos.
Witold Jankowski
(koło
PAX) pos. Zbigniew Gołacki (ZSL). Tadeusz Myślik
(bezp), pos. Pelagia Pająk
(bezp), pos. Stanisław- Czhdowski (PZPR).
Po zakończeniu dyskusji
Sejm uchwalił ustawę: Pra
wo wodne.

Pamiątki

po M. Wańkowiczu
w Muzeum Literatury

Sprawozdanie
komisji:
prac ustawodawczych oraz
pracy i spraw socjalnych o
rządowym projekcie ustav;y 0 okręgowych sądach
pracy i ubezpieczeń społecznych przedstawił pos.
Marian
Mat,era
fP7,Pih
;,iarian Jiaiera
. ,,
Zgodnie z tym projektem,
również
Kodeksem
; rfcy
J m'stftncją w rozPorywaniu sporów o roszczenia pracowników będą
organy społeczne: komisje
rozjemcze, komisje odwo
ławcze do spraw pracy oraz rady nadzorcze ZUS,
zaś II okręgowe sądy. DziaPalność tych sadów będzie
itmapninr‘
umacniać
socjalistyczne
stosunki pracy. RozpatryWanie spraw odbywać się
będzie z udziałem ławników pochodzących z wybo
ru.
Uproszczona
procedura
postępowania przed okrę
gowymi sądami ma zapew
nić
maksymalną
jego
sprawność, a jednocześnie
należytą ochronę interesów
stron.
Przewodniczący
składów orzekających wy
posażeni zostają w niezbęd
ne uprawnienia, by możli
we było rozstrzygnięcie
sporu już na pierwszej roz
prawie. Ustanowiono rów
nież krótkie terminy dla
podejmowania przez sąd oraz strony różnych czynności procesowych. Ograni
czona została do minimum
sytuacja, _ w której sprawę
przekazuje się do pono wnego rozpoznania przez organ I instancji.
W projekcie ustawy pod
kreśla się potrzebę polu
bownego załatwiania spo
rów — jednak pod warun
kiem. że uprawnienia pra*
mmauamrnmammmam

cownicze nie ulegną uszczupłemu.
Nadzór nad arzecznictwem okręgowych sądów
sprawować będzie Sąd Najwyższy,
Ustawia
normuje także
.
.ryo rozpatrywania sporów o świadczenia z ubez
pieczenia społecznego. Jest
to istotna zmiana w sto
sunku do stanu obecnego
(prawo do zasiłków nie ko
rzysta bowiem dotychczas
z ochrony sądowej).

W dniach 21—24 bm.
przebywał
w Moskwie
wiceprezes Rady Minis
trów PRL
Franciszek
Kaim, który przeprowadził
rozmowy z członkami kie
rownictwa gospodarczego
ZSRR na temat technicz
no-gospodarczej współpra
cy obu państw przy rozbu
dowie polskiego hutnictwa
żelaza 1 stali.

Wicepremier
Kaim spotkał
się z zastępcami przewodni
czącego
Rady
Ministrów
ZSRR Iwanem Archipowem i
Nikołajem Tichonowem, prze
wodniczącym
Państwowego
Komitetu Rady Ministrów do
spraw
stosunków
gospodar
czych z zagranicą Siemionem
Skaczkowem oraz ministrami
przemysłu
budowy
maszyn
ciężkich Władimirem Żygalinem i hutnictwa żelaza Iwa
nem Kazancem,

Poseł — sprawozdawca
oświadczył, że projekt ustawy daje gwarancję nie
zbędnych zabezpieczeń w
wypadku naruszeń praw
Rozmowy dotyczyły prze
pracowniczych, zmierza do de wszystkim spraw’ zwią
pełnej realizacji w prakty zanych z budową najwięk
ce zasady jedności praw szego zakładu metaiurgicz
nego w Polsce — Huty
i obowiązków pracowni „Katowice”.
Przy jej bu
czych.
dowie stosuje się najnow
Sejm uchwalił ustawę o sze osiągnięcia myśli tech
nicznej. Dostawę unikato
okręgowych sądach pracy wych agregatów zapewnia
i ubezpieczeń społecznych. nam Związek Radziecki,
W ostatnim punkcie po który ma w tej dziedzinie
niezwykle bogate doświad
rządku dziennego Sejm za czenia.
twierdził uchwałę Rady
Przeprowadzone rozmo
Państwa, podjętą w ubieg wy pozwoliły na określe
łym miesiącu — w okresie nie zakresu polsko-radziec
kiej współpracy technicz
między sesjami Sejmu ■ w nej,
dotyczącej drugiego
sprawie zmian na stanowi- etapu budowy tej huty os^u ministra górnictwa i raz zakresu dostaw
z
,.
ZSRR kolejnej partii nowo
energetyki.
(PAP)

O pamiątki po Melchio
rze Wańkowiczu wzboga
ciły się zbiory Muzeum
Literatury im. Adama Mic
kiewicza w
Warszawie.
Prawna
spadkobierczyni
M. Wańkowicza, córka pi
sarza — Marta Erdmanowa oraz zapisobierczyni —
Aleksandra
Ziółkowska
przekazały wczoraj wypo
sażenie gabinetu autora
Podstawowym celem Pra
„Ziele na kraterze”, a tak
wa budowlanego jest stwo
że jego księgozbiór.
rżenie warunków do przy
przedłużony spieszenia
Na zbiory składają się
realizacji inwe
pamiątki osobiste po M.
Rada
Bezpieczeństwa stycji, uprości ona i uspra
Wańkowiczu: albumy z ro
wni dotychczasowy system
dzinnymi fotografiami, por ONZ, po rozpatrzeniu ra reglamentacji
prawnej,
trety, obrazy i sztychy, portu sekretarza general m. in. przez zniesienie nie
ulubione drobiazgi
oraz nego ONZ o działalności życiowego podziału budów
wyposażenie gabinetu, jak Doraźnych Sił Zbrojnych nictwa na powszechne i
rzeźbione biurko, stolik ONZ na Bliskim Wscho specjalne, zapewniając przy
czytnikowy (tzw. czytułka). dzie w ostatnich 6 miesią tym jednolity zintegrowa
fotele, lampy i regały o- cach, zaleciła przedłużenie ny system nadzoru. Skon
raz zbiór pierwodruków mandatu tych sił na okres centruje się on na takich
następnych sześciu miesię
książek ojca.
sprawach, jak realizacja w
Dużą wartość przedsta cy do dnia 24 kwietnia działalności inwestycyjnej
mwectrwinui
1975
roku.
wia biblioteka p'sarza, sta
ustaleń przyjętych w miej
W
rezolucji
przyjętej
jed
nowiąca jego -warsztat pra nomyślnie (Chiny i Irak scowych planach zagospo
cy, obejmująca m. in. księ
gozbiór podręczny, zawie nie brały udziału w gło darowania przestrzennego,
Rada Bezpieczeń zapewnienie ochrony śro
rający niezbędne kompen sowaniu)
zaleca Doraźnym Si dowiska człowieka, właścidia oraz książki dedykowa stwa
łom Zbrojnym oraz pań wych rozwiązań architekto
ne M. Wańkowiczowi. W stwom,
które dostarczają mczno-budowlanych oraz
terminie późniejszym prze
kazane zostanie muzeum kontyngentów’, aby nadal warunków do wprowadza
przyczyniały się
swym nia i rozwijania postępu w
archiwum pisarza.
wkładem do osiągnięcia budownictwie. Nowe Pra
(PAP) trwałego
i sprawiedliwego wo
budowlane
położy
msmmmamm
pokoju na Bliskim Wscho wreszcie kres biurokraty
dzie oraz wyraża nadzie cznym, nie kończącym się
ję, że Doraźne Siły Zbroj wędrówkom
za uzyska
ne będą działać jak najsku niem pozwolenia na budo
teczniej i respektować za wę. Będzie ono jedyną de
sadę oszczędności środków
materialnych, jakimi dys cyzją, zastępującą uganiaponują.
(PAP) nie się za kilkoma dotych-

Mandat Doraźnych
Sił Zbrojnych ONZ
na Bliskim Wschodzie

Prawo budowlane

i

Prawo wodne
czasowymi, jak zatwierdzę
nie projektu, ustalenie lokalizacji szczegółowej, zatwierdzenie planu realizacyjnego itp.
Drugiej z uchwalonych
przez Sejm ustaw
nowe Prawo wodne —- nie
można oddzielić od pierwszej. W miarę postępu gospodarczego każdy kraj
zaczyna liczyć kroplę wody na przysłowiową wagę
złota> szanować posiadane
zasoby, eksploatować je
coraz oszczędniej. Nie jesteśmy bynajmniej w sytuacji uprzywilejowanej —
stąd potrzeba dokonania
uregulowań
prawnych
.
. . , sta-T
wręcz niezbędna. No
zwiększenia ochrony wód
jako podstawowego skład
nika naturalnego środowi
ska człowieka, traktując
gospodarkę
wodną jako
integralną część gospodar
ki narodowej, podlegającą
zasadom planowania.
Utrzymując dotychczaso
wy system tzw. pozwoleń
xvodno-prawnych jako pod
stawowy instrument re-

Komunikat

Skradziono izotop
promieniotwórczy

Z gabinetu fizycznego
Zawodo
Zespołu Szkół
wych w Krakowie skra
dziono izotop promienio
twórczy „Kobalt—60”. Nie
umiejętne obchodzenie się
z izotopem może spowodo
wać nieodwracalne uszko
dzenia organizmu. Władze
krakowskie zwracają się z
apelem do osoby, w której
posiadaniu jest ów izotop
o jego niezwłoczny zwrot
Jednocześnie informuje się
wszystkich, którzy zetknęli
się z izotopem o natych
miastowe zgłoszenie się do
lekarza celem przeprowa
dzenia badań.
Osoby mogące udzielić
informacji o miejscu znaj
dowania się izotopu proszo
ne są o powiadomienie tele
foniczne pod numer 07. lub
telefon zaufania nr 216-41
bądź najbliższa jednostkę
Milicji Obywatelskiej.
(PAP)

glamentowania wTody, wpro
wadza ona jednocześnie
przepis wzbraniający wydanie takiego pozwolenia
w przypadku, gdy przędłożony przez zakład sposób
korzystania z wód pozo
staje w kolizji z ochroną
środowiska.
Odpowiedni
przepis ustawy określa
wreszcie możliwości zapobiegania stanom zagrażają
cym zdrowiu lub życiu ludzi; stanowiąc wyraźnie,
że jeżeli zakład dopuści
sie tego rodzaju
rodzaiu zaniedbań
się
> nie Usunie ich w określonym terminie, zostanie po
prostu unieruchomiony. Uchw'ala się nadto obowiązek uzyskania przez zakła
dy zezwoleń na wprowa
dzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz
podnosi karv pozbawienia
wolności do lat 5 za
szkodliwe zanieczyszczanie
wddi
Wobec
występujących
trudności z zaopatrzeniem
w wodę ustawa zobowiązu
je również te zakłady, które mogą przy pomocy swo
ich urządzeń uzyskać nad-

Studenckiej Finlandii
Jednym ze statutowych
założeń
Socjalistycznego
Związku Studentów Polskich jest współpraca z or
ganizacjami akademickimi
innych krajów. Gdańskich
żaków siłą rzeczy interesują przede wszystkim kontakty z krajami basenu Mo
rza Bałtyckiego — wyrazem tego były m.in. seminardum pt. „Bałtyk morzem
pokoju” i plener studentów
szkół plastycznych krajów
nadbałtyckich „Fart 74”.
W rewanżu za obchodzo
ne w Finlandii Dni Kultu
ry Studentów
Polskich
24-31 bm. obchodzone są u

bogaty program spotkań i
pobytu na ziemi gdańskiej
M.in. dziś o godz. 19 odbę
dą „robocze” spotkanie z
chórem AMG, pomyślane
jako wymiana doświadczeń,
jutro wystąpią w klubie
„Ster” oraz wezmą udział
w studenckich „Otrzęsinach 74” w niedzielę zaprezentują się w klubach
„Ssak” i „Lastadia”. Program pobytu w Polsce obej
muje również zwiedzenie
Warszawy i Krakowa.
Wizyta studenckich arty
stów poprzedza przybycie
do Polski oficjalnej delega
cji Narodowego Związku

student6w Finlandii, która
n,a.S •II-1
b,uden- przeprowadzi rozmowy na
cHiej fndandii. \, czorai ^ temat rozszerzenia wszech„Żaku nastąpiła mau^ura- stronnej współpracy organi
cja programu tych Dni - iacji obu krajów,

m.in. zaprezentowały się
(ak)
trzy zespoły artystyczne.
.. .
Teatr Studencki z Jyvasky mmscmsmmm.
la pokazał program, na któ
ry składają się fińskie, ka
relskie i estońskie pieśni, a
także poezja i tańce ludo
Dyrektor administracyjny
we. Drugim zespołem jest
„Tabula Rasa” z Tampere, znanej firmy samochodo
uprawiający jazz-pop. Jest wej „Rolls-Royce” David
to zespół zawodowy, składa Plaifłtow oświadczył, że nie
jący się z byłych młodych długo ujrzy światło dzien
robotników. Trzeci wresz ne, nowy, jeszcze bardziej
cie zespół to „Muzycy wiej luksusowy model samocho
scy”, prezentujący utwory du tej firmy. Będzie on ko
ludowe z przełomu wieków. sztować 30 tys. funtów (72
Jego kierownikiem jest zna tys. dolarów). Będzie to
ny badacz folkloru, wicedy najbardziej kosztowny mo
rektor Instytutu Muzyki del „Rolls-Royce’a”. ,
Ludowej w Kaustinen, Si

Nowy „Rolls Royce“

mo Westerholm.

Wczoraj w „Żaku” odby
ła się konferencja prasowa
fińskich gości. Na czele de
legacji stoi Łeena Post!.
Fińscy artyści mają dość
wyżki wody, do przekazy
wania ich na potrzeby lud
ności i gospodarki narodo
wej;
Nowe Prawo wodne
wprowadza również możli
wość stosowania opłat za
szczególne korzystanie z
wód, przede wszystkim za
pobór wody z rzek i od
prowadzanie ścieków. Zo
3tało to podyktowane potrzeba zastosowania przy
musu ekonomicznego, dzia
łającego w pożądanym kie
run‘ku, ra. in. na rzecz
zmian technologii na mniej
wodochłonne.
Zaopatrzenie wsi w wo
dę było dotychczas uźaieżnione od całkowitego ze
brania od iudności środ
ków będących jej udzia
łem w kosztach inwestycji.
Odbijało się to na tempie
robót, które niejednokrot
nie przerywano. W nowej
ustawie przyjęto zasadę,
że urządzenia będą budo
wane z funduszów inwesty
cyjnych, natomiast część
funduszów będzie stopniowo
reaktywowana z wnoszonych przez ludność opłat.
Taki tok inwestycyjnego
postępowania pozwoli szyb
ciej i lepiej . zabezpieczyć
interesy rozwijającego się
rolnictwa i hodowli,
(Interpress)

Radość trwała
krótko...
Pewien mieszkaniec północnonorweskiego
miasta
Harstad wstąpił do ulicznej kabi
ny telefonicznej, pragnąc za
telefonować do swej żony. W
toku rozmowy zauważył na
podłodze kolorowy papierek,
schylił się więc i podjął, jak
sądził, etykietkę, czy też okładkę dziecięcej
książeczki.
Gdy się przyjrzał znalezione
mu papierkowi, głos mu uwiązł w gardle. Trzymał w
ręku czek banku Norwegii na
sumę 3 008 850 koron (około
300 000
dolarów').
Wystawcą
czeku były miejscowe zakła
dy przemysłowe, a data wy
stawienia — poprzedni dzień.
Czek był na okaziciela.
Znalazca udał się
natych
miast do komisariatu policji i
zgłosił znalezienie czeku.
W
asyście policjanta udał się na
stępuie do dyrekcji zakładów
przemysłowych, gdzie odnale
zienie zgubionego w dniu po
przednim przez inkasenta cze
ku powitano entuzjastycznie.
Znalazca zwrócił czek i upom
niał sie o „znaleźne” w wy
sokości
200 000 koron, tj. M
proc. wartości zguby. Ale dy
rekcja
zakładów
stanowczo
odmówiła wypłacenia nagro
dy, zdaniem dyrekcji, podzie
lonym przez koła prawnicze
,,znależne” należy się tylko
wówczas, gdy zgubiony przed
miot czy inne walory są łat
wę do zrealizowania.
Czek
dla znalazcy nie przedstawia!
żadnej wartości, albowiem dy
rekcja zakładów’ jeszcze po
przedniego dnia «czyniła
banku zastrzeżenie i czek nie
mógłby
być
zrealizowany.
Znalazca poczuł się zawiedzio
ny i zapowiedział, że zaskar
ży dyrekcję zakładów do s^du,
żądając
wynagrodzenia
swej uczciwości,
(PAP)

sasa

Spotkanie dziennikarzy

Kluczyki do „Fiata“
wręczył wojewoda
Nie były to kluczyki do
zwykłego „Fiata”. „Fiat
125 p” combi jest bo
wiem darem Woj. Kom.
NFOZ, który
to
dar
dnia 24 bm. ośrodkowi
zdrowia w Pszczółkach na
ręce jego kierownika d
Żbigniewa Czekały przeka
zał przewodniczący tegoż
komitetu, wojewoda gdań
ski, Henryk Sllwowski. No
wo rozbudowany, kosztem
1 300 tys. zł ośrodek zdro
/pszczółkach tn rr>/ul
tat czynu" społecznego ~ tej
gminy.
Samochód,
dar
NFOŻ, jest właśnie wyrazem uznania dla społecznej
postawy mieszkańców gmi

Zmarł
Dawid Ojstrach z kierownictwem OKA

ny Pszczółki, jednej z przo
dujących
w
powiecie
gdańskim,
również
w
Wczoraj w wieku łat 66 Chaczaturiana i Szostakowi
zbiórce na NFOZ. Jak wia
cza. D. Ojstrach był laurea
domo powiat ten, swój rocz zmarł w Amsterdamie, gdzie tem
nagród państwowych i
ny plan wykonał już w 108 przebywał na występach, wy leninowskiej,
dwukrotnie od
bitny
skrzypek
radziecki
proc.
W miłej wczorajszej u- DAWID OJSTRACH 50 lat znaczany Orderami Lenina.
honorowym członkiem wie
roczystości _ uczestniczyli występował on w salach kon Był
przedstawiciele
powiato certowych swego kraju i na lu instytucji muzycznych w
tym włoskiej akademi muzyez
wych i gminnych władz całym świecie.
nej „Santa Cecilia” i amery
partyjnych i administracyj
Dawid Ojstrach grał w
nych resortu zdrowia, Urzę różnych orkiestrach i zespo kańskiej Akademii Nauki i
du W oi e w ódzkieg o Woj. łach kameralnych, a takie Sztuki. Uniwersytet Cambrid
Kom. NFOZ, przedstawicie- koncertował jako solista w ge przyznał mu doktorat ho
le miejscowego społeczeń- całym Związku Radzieckim i noris causa. Wchodził w
stwa. Samochód służyć bę- za granicę. Był laureatem skład jury wielu międzynaro
dzie lekarzom ośrodka ma- wielu krajowych i zagranicz dowych konkursów muzycz
jącego pod opieką kilka ty- nych konkursów muzycznych, nych.
(PAP)
sięcy pacjentów. (J. M.)
m. in. konkursu im. H. Wie
niawskiego w Warszawie.
Dawid Ojstrach był wyko
nawca, któremu kompozyto
rzy radzieccy dedykowali wie
le
interesujących utworów
muzycznych. Z myślą o jego
wirtuozerii powstała pierwsza
sonata skrzypcowa Prokofie
wa,
koncerty
skrzypcowe

Deklaracja praw człowieka

uchwalona przez synod
Synod biskupów obra
dujący w Rzymie od 26
września uchwalił doku
ment na temat praw czło
wieka i pojednania. Tekst
deklaracji, który nie był
przedtem
poddany pod
dyskusję, został niespo
dziewanie
przedstawiony
synodowi również w imie
niu papieża.
W dokumencie wszyscy
uczestnicy synodu,1 nie wy
łączając papieża, zwraca
ją się z apelem „do Koś
cioła i świata, a przede
wszystkim do tych, którzy
zajmują
odpowiedzialne
stanowiska o poszanowanie
praw człowieka i o pojed
nanie”.
Dokument podkreśla, że
wszyscy ludzie są sobie

czesnych
agregatów dla
jej głównych wydziałów
produkcyjnych. Tego ro
dzaju urządzenia wytwa
rzane są jedynie przez nie
które, najbardziej uprze
mysłowione kraje świata.
Ostateczne terminy
do
staw przewidzianych na
następne lata zostaną uści
ślone do końca bieżącego
roku.
Rozbudowany będzie tak
że największy dotychczas
nasz kombinat metaiurgicz
ny--Huta im. Lenina w Kra
kowie, stanowiący wymów
ny
symbol
braterskiej
współpracy polsko-radziec
kiej Uzyskano zapewnie
nie ze strony radzieckiej
na dostarczenie-, nam unikątowych agregatów, umoż
liwiających podjęcie tego
nowego, poważnego przedslęwzięcia inwestycyjnego.
Osiągnięto również poro
zumienie w sprawie do
staw specjalistycznych urządzeń hutniczych dla in
nych naszych obiektów me
talurgicznych. Ponadto uzgodniono tryb postępowa
nia przy współdziałaniu
obu krajów w zakresie
zamierzonej przez Polskę
rozbudowy zakładów kok
sowniczych.
Rozmowy uściśliły per
spektywy współpracy tech
niczńo-gospodarczej
mię
dzy Polską i Związkiem
Radzieckim na lata 1976—
1980.
(PAP)

Dni Kultury

równi, zaś „w czasach, w
których żyjemy, Kościół
uzyskał najwyższą świado
mość tej praw’dy”. Doku
ment stwierdza dalej że
„Kościół pragnie w cza
sach współczesnych speł
niać role. czynnika pojed
nania między narodami” oraz wzywa wszystkich do
stałego czuwała nad tym,
aby istniejący
porządek
społeczny odpowiadał wy
mogom
sprawiedliw’osci.
Delegaci hierarchii kościel
nej wraz z papieżem po
tępili też między nar odowe
koncerny oraz fakt, że na
stąpiła koncentracja wła
dzy ekonomicznej w ich rę
kach. Synod potępił też
rasizm oraz wojnę.
Uchwalony tekst dekla

racji, będący przede wszy
stkim wyrazem opinii i żą
dań hierarchii kościelnej
z krajów trzeciego św-iata,
uwTażany
jest.
zgodnie
przez obserwatorów za naj
bardziej zdecydow-ane po
tępienie niesprawiedliwości
społecznej i jej konsekwen
cji w’ płaszczyznach poli
tycznej, gospodarczej i kul
turalnej, jakie kiedykol
wiek zostało sformułowa
ne w oficjalnym dokumen
cie kościelnym. Deklaracja
mówiąca o pojednaniu mię
dzy narodami i apelująca
o współpracę między wszy
stkimi ludźmi, jest nowym
wkładem Kościoła w po
litykę odprężenia i współ
istnienia.
(PAP)

DZIENNIK BAŁTYCKI”, Gdańsk Targ Drzewny 3-11. Skrytka pocztowa nr 419 80-958 ?.
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Trwa krvzvs
rządowy we Włoszech
Kandydat na premiera
Włoch, Am in tore Fantani
rozpoczął wczoraj czwarta
turę rozmów z kierownic
twami czterech partii poli
tycznych, mających wejść
w skład przyszłej koalicji
rządowej.
✓Po czwartkowych rozmo
wach z Fanfanim przedsta
wiciele partii socjalistycz
nej poinformowali, że je
szcze raz przedyskutują
swe stanowisko wobec pro
pozycji przyszłego premie
ra.
(PAP)

Członkowie Klubu Publicy
stów Społecano-Prawnycb przy
Oddziale Morskim SDP spotka
li się z kierownictwem Okrę
gowej
Komisji
Arbitrażowej
w Gdańsku, którą reprezento
wali: prezes OKA mgr. Edwin
Kęsik i wiceprezes mgr Ta
deusz Kwaśniewski oraz. prze
wodniczący Zespołu Orzekają
cego w Sprawach Inwestycji i
„
mgr Kazimierz Wie
Usług
sner.

Prezes Kęsik poinformował
zebranych o podstawowych za
sadach działania arbitrażu gos
podarczego i o nowych zada
ulach OKA, wynikających
dynamicznych przeobrażeń na
szej gospodarki narodowej.
W dyskusji określono wszech
stronną rolę, jaką pełuią orga
ny arbitrażu w naszym życiu
gospodarczym. Ustalono .rówluez formy współpracy między
gdańskim arbitrażem a przed
stawicielami prasy.
(bz)

Ostatni występ w Polsce
pięściarzy USA
zakończył się porażką 4:12
W hali Olivii odbyło się wczo
raj wieczorem ostatnie w Pol®®.e - spotkanie etapy pięsoarskiej USA. len mityng za o
czył się zwycięstwem i-:i zespołu P°lsl“«j!®;
'glańskich
sadzie na
. .
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Adamski
przegrał
dzów Walki w ringu prowa- przez dyskwalifikację z Leddzili na zmianę John Radisson nem
Spinksem w 3 starciu.
(USAl i
Edward Łaukedrey, Spinks przez trzy starcia atazaś na punkty na zmianę: Mie kowal ostro, ale Adamski uunikał nezkich
ciężkich eiocio
czysław Malik, Agenor Skrze- miejętnie irmkai
jvński. Paweł Matuszyk i John sów’, czasem zaś nawet celnie
komtrował.
Pod
koniec
trze
Radisson.
Wyniki walk (na pierwszym ciego starcia Spinks z rozma
chu trafił Adamskiego po ko
miejscu pięściarze gdańscy):
mendzie stop. Nie był to
W wadze
muszej
Hubert
zbyt
mocny
cios.
Adam
ski
jednak dal się
wyliczyć.
Skrzypczak pokonał 2:1 Greg
nirhirdtnna maiac przez dwie ale me wygrał, lecz
przegrał
Richardsona, mając przez u w
]}rzpz dyskwalifikację (za sy~
rundy wyraźną przewagę, w mui0wanie). Wreszcie w wadze
Gerlecki wy
trzeciej zaś
jakby trochę o- ciężkiej Janusz
słabł. ale walkę wygrał wyraź grał 3:o z Berry Yatsem. Był
to poza rezultatem w wadze
nic. W wadze koguciej I Piotr koguciej
najbardziej
dysku
Sellin W’ygrał 3:0 z Mike Aya- syjny werdykt.
Gerlecki za
lą. Było to
problematyczne czął wprawdzie dobrze i pierw
szą rundę wygrał, później jed
zwycięstwo Sellina, który nnak stracił siły i był przez
stepował raczej swemu prze
ciwnikowi. W wadze koguciej dwa starcia niemiłosiernie r>TI Leszek Kosedowski przegrał bijany przez niższego od sie
1:2 z Derickiem Holmesem. I bie o głowę przeciwnika.
ten werdykt budził wątpliwoś
W sumie zwycięstwo pols
ci, ale już mniej od poprzed kich pięściarzy było zasłużo
niego. Wprawdzie Kosedowski ne, choć trochę zsa wysokie.
pierwszą rundę wygrał a jego
Poza walkami
międzynaro
przeciwnik był nawet liczony,
dowymi odbyły się
wczoraj
później jednak sam sporo in
jeszcze i pojedynki w obsadzie
kasował, zwłaszcza w drugim
miejscowej. A oto Ich wyniki:
starciu. W końcówce wpraw
w wadze papierowej Zbigniew
dzie Holmes znów był liczony
Gruszczyński przegrał z Arka
i otrzymał upomnienie, ale sę
diuszem Paturejem, w wa
dziowie jego
wytypowali na
dze piórkowej
Zbigniew Wy
zwycięzcę. W wadze lekkopółpych przegrał z Janem Kram
średniej II
Jerzy Bobrowski
pą, w wadze lekkiej Marian
wygrał 3:0 z Deanem KroraarZgliński pokonał 2:1 Henrykiem. Choć Polak walczył cha
otycznie, jednak w sumie zaSwiderskiego, w
wadze
dał więcej ciosów. W wadze lekfcośredniej
Zbigniew
Zaw l rundzie z Ray Leonardem,
koniec.'" Przez całą^nS™

cerowiczowt.
Czwartkowy pojedynek w hali

runde Leonard robił praktycznie na ringu co chciał i Kwacz
z trudem
dotrwał do końca.
Po gongu
kończącym runde
Kwacz odwrócił się aby odejść
do narożnika i w tym mnmeti-

Olivii miał dobrą oprawę, któ
ra TOflże być wzorem dla orga

W czwax’tek dokonano wybo
rów uzupełniających do władz
Międzynarodowego

Komitetu

Olimpijskiego. Nowymi
kami
czego

Komitetu
MKOl

człon-

Wykonaw

zostali

Witalij

rodzaju

im-

(St.)

Smimow (ZSRR) i James Wor
rail (Kanada). Zaszły też nmia
ny na stanowisku włceprzewo
dnlczącego. Na mip.lsce J. P.
Debeaumom {Francja) ^bra
ny został J- Samaranch (Hisz
pania).

ligowe mecze piłki nożnej
koszykówki i pitki ręcznej
W najbliższą sobotę i nie
dzielę czeka nas wyjątkowo
duża porcja atrakcyjnych im
prez
sportowych.
Mamy
więc dwa ligowe mecze pił
karskie: ARKA w I-ligowym
pojedynku zmierzy się w nie
dzielę (godz. 11.15) ze Śląs
kiem Wrocław i ma poważ
ne szanse na podreperowanie
swego dorobku
punktowego,
zaś LECHIA również w nie
dzielę (godz, 14) będzie miała
w IT-ligowym meczu za prze
ciwnika bydgoskiego
ZAWI
SZĘ.
Szczególne nasilenie atrak
cyjnych. spotkań będą mieli
kibice
KOSZYKÓWKI,
Na
Wybrzeże zjeżdżają I-ligowe
męskie zespoły
krakowskiej
WISŁY
i RESOVII.
Czeka
nas więc prawdziwa uczta ko
szykówki w najlepszym kra
jowym wydaniu. GKS
Wy
brzeże gra w hali
Stoczni
Gdańskiej w sobotę
(godz.
18.30) 7 Wisłą i w niedzielę
(godz. 17) w Resovią.
Nato
miast Spójnia w swojej sali
zmierzy się w sobotę (godz.
19) z Resovią oraz w niedzie
lę (godz. 17.30) 7. Wisłą. Nie
próżnują też koszykarki Spój
ni. które w I-ligowych me
czach dwukrotnie zmierzą się

z drużyna AZS Poznań (so
bota godz.
17 i
niedziela
godz. 16).
W I lidze piłki ręcznej męz
czyzn zespół GKS wybrzeże
gra w sali AOS PG w sobotę
(godz. 20.30 i niedzielę (godz,
11) ze szczecińską Pogonią.
Oprócz tego czeka nas spo
ra porcja interesujących spoi
kań II lig koszykówki i pił
ki ręcznej, których terminy
podamy w sobotnim kalenda
rzyku .
(stl

Kolejne zwycięstwa
polskich

siatkarek i siatkarzy
W dalszym ciągu odbywa
jących się w Meksyku finało
wych
spotkań
mistrzostw
świata polscy siatkarz« w fi
nale „a” wygrali z CSRS 3:2
(13:15. 14:16, 15:6. 15:10, 15:5).
W pozostałych meczach tego
finału uzyskano wvniki: Ja
ponia — NRD 3:1 (15:12, 15:9.
14:16, 15:12). ZSRR — Rumu
nia 3:1 (8:15. 15:6. 15:9, 15:10).
Nasze siatkarki, grające w
finale „b” pokonały Meksyk
3:2 (15:12, 13:15, 14:16.
15:13,
15:10), Peru — L’SA 3:0 (15:4,
15:5. 15:6), Kuba — Kanada
3:1 (8:15. 13:12, 15:8. 15:7). W
finale „a” siatkarek uzyska
no wyniki: NRD — Rumunia
3:0, ZSRR — Węgry 3:0. Ja
ponia — Korea Płd. 3:1.

Nowy trener
piłkarzy Wisły
Krakowska Wisła ma nowe
go trenera! Na skutek rezyg
nacji Jerzego Steckiwa, opie
kę
nad pierwszym zespołem
piłkarzy „Białej Gwiazdy” obiał były reprezentant Polski,
dotychczasowy asystent Stec
kiwa — Henryk Stroniarz.

Tytuł rozprawy: „Zasto
sowanie rachunku operato
rów’ do równań kontyngen
sowycb i problemów brze
gowych.

-m-

Kurs sędziów
hokeja na lodzie

hab.

Recenzenci: prof, dr hab.
Burnat z Uniwersy
tetu Warszawskiego, .prof,
dr hab. Andrzej Lasota z
Uniwersytetu Jagiellońskie
go w Krakowie.

Marek

Z pracą doktorską i opi
niami recenzentów można
zapoznać się
w
czytelni
Biblioteki
Uniwersytetu
Gdańskiego
w
Gdańsku
przy ul. Sobieskiego 18.
K-9437

te»o

Będzie w ciym wybierać

Dziekan i Rada Wydziału
Matematyki, Fizyki i Che
mii
Uniwersytetu
Gdań
skiego zawiadamiają.
że
dnia 7 listopada
1974
r.
(czwartek) o godz. 12.00 w
sali nr 208 Instytutu Ma
tematyki
UG
(Gdańsk Wrzeszcz,
ul.
Marchlew
skiego ISa) odbędzie się
publiczna obrona rozprawy
doktorskiej tngra TADEU
SZA P RUSZ KO.

dr

' sanla
prez.

Z obrad sesji MK0L

OBRONA
PRACY DOKTORSKIEJ

Promotor: doc.
Ryszard Bittner.

cie otrzymał silny nokautu Jący cios.
w w£włze Średniej Edmund
Hebel wygrał wpraw’dzie 3:0
z jerr Benaiettem, ale nie za
chwycił. Polak tylko w pier
wszym starciu
boksował po

Biały niedźwiedź, silny i niebezpieczny.
odnosi się z nieufnością.

Nawet do karmicielki

•/. oliwskiego ZOO
Pot. W. Nieżywiński

•Sekcja Hokeja na
Lodzie
Woj.
Federacji
Sportu
w
Gdańsku przyjmuje
zgłosze
nia (pod adresem Oliwa. ul. Ba
żyńskiego i, hala Olivii. tel.
52-02-51) na kurs sędziowski ho
keja na lodzie.
Kurs odbę
dzie się w dniach 26 — 27
bm. w świetlicy Olivii
od
godz. 14.30. Kandydaci winni
mieć ukończone 18 lat, wy
kształceni e co najmniej śred
nie, dobry stan zdrowia oraz
wykazać się dobra jazdą na
łyżwach.
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Trudne dni

Okulary
dfa daltonistów

naszych cukrowni
BY cukrownie, kftóre
— jak wiadomo mu
szą pracować nie
przerwanie aż do końca
akcji mogły ruszyć, trzeba
zgromadzić
odpowiedni
zapas surowca. Na skutek
jego niedostatku trzeba by
ło zatrzymać na kilka dni
Cukrownię Kętrzyn w woj.
olsztyńskim, co łączy się
zwykle ze zwiększeniem
kosztów i przysparza nie la
da kłopotów technicznych.
Jednak z rozruchem nie
można czekać zbyt długo,
bowiem wydajność cukru
z buraków jest największa
wtedy, gdy przerabia się
je w* październiku i listo
padzie.
Trzeba się z tym liczyć
i znaleźć złoty środek.
Przede wszystkim cukru
musi być pod dostatkiem na
zaopatrzenie krajowe. Waż
Py jest również eksport,
zwłaszcza, że na zagranicz
nych rynkach cukier, nazy
w any coraz częściej białym
złotem, osiąga zawrotne ce
ny — prawie czterokrotnie
wyższe niż w ub. roku.
Łączy się to z niższą w
tym roku wydajnością bu
raków cukrowych w kra
jach, które sa głównymi
ich producentami.
Wszystkie cukrownie w
woj. gdańskim w tym ro
ku rozpoczęły produkcję z
opóźnieniem wynoszącym 4
—7 dni — bowiem ruszyły
dopiero wówczas, gdv uda
ło się zgromadzić pewne za
pasy buraków’-. Warto wie
dzieć, źe wegetacja roślin
na Wybrzeżu gdańskim, w?
tym buraków7 cukrowych,
na skutek całego splotu
czynników7
atmosferycz
nych przedłużyła się o ok.
2 tygodnie. W związku z
tym odpowiednio później
rolnicy mogli przystąpić
do wykopków7.
Możną by te opóźnienia
w znacznym stopniu nadro
bić, zwłaszcza, że w tym
roku gdańskie rolnictwo
wzbogaciło się o dodatko-
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W niezwykłych, niemal dramatycznych warunkach roi
poczęła się tegoroczna, nietypowa kampania cukrowni
cza na gdańskim Wybrzeżu.
— Pracuję w cukrownictwie już 34 lata - mówi
dyrektor PP „Cukrownie Gdańskie” mgr inż. Franciszek
Wołowski — i przeżywałem już różne kampanie. Je
dnak nie pamiętam tak trudnego początku jak w tym
roku, ! to nie tylko u nas, bowiem w innych rejonach
kraju, tip. w woj. lubelskim jest jeszcze gorzej.
we maszyny, m. in. i o
kombajny buraczane, gdy
by nie długotrwałe desz
cze. W7 niektórych rejonanach, szczególnie na Żuła
wach. gdzie uprawia się
najwięcej buraków, pola za
częly się zamieniać w grzę
zawiska. Zapadają się w
nich i dławią maszyny i używanie ich, poza nieliczny
mi wyjątkami, stało sie

można w najbliższym cza
sie znaczne zwiększyć. Do
przewozu jesiennych plo
nów kieruje się też dodat
kowe środki transportowe.
Tak więc pracownicy rol
nictwa, przeżywający swo
je ciężkie dni. nie są w
swoich kłopotach osamot
nieni.
O posunięciach tych z
uznaniem mówią cukrowni

Teresa Chudek
praktycznie
niemożliwe. cy. Dzięki mobilizacji i za
Zastąpić je musiał wysiłek angażowaniu producentów
ludzi, a — jak wiadomo — rolnych oraz w wyniku po
zatrudnienie w rolnictwie mocy z zewnątrz udało się
gdańskim w ciągu ostat w ostatnich dniach zgroma
nich kilku lat znacznie sie dzić w cukrowniach nieco
więcej zapasów surowco
zmniejszyło.
wych. Poszczególne cukrów
erspektywy by nie, które dotychczas pra
łyby raczej nieweso cowały na niepełnych obro
łe. gdyby nie wzmo tach i w nieustannym za
żona troska, którą otacza
grożeniu. mogą wreszcie za
się rolnictwo w naszym cząć wykorzystywać zdol
kraju. W ślad za decyzja ność produkcyjna w stop
mi władz centralnych pod niu optymalnym.
jęto energiczne działanie
Mimo trudności dobrze w
również w woj. gdańskim,
by udzielić pomocv produ tegorocznej kampanii wys
tartowała
Cukrownia
centom rolnym. Aktualnie Pruszcz
Gdański, Dzięki
przy wykopkach buraków
na Wybrzeżu pracuje do dbałości o surowiec, maksy
datkowo ok. 4 tys. osób z malne jego wykorzystanie
miast, w tym 1200 pracow oraz w wyniku dużej dys
ników zakładów przemyski cypliny w sterowaniu pro
wych w powiatach. W os cesem technologicznym i
tatnich dniach uruchomio zaangażowania całej zało
no również wojewódzką gi osiąga się tu szczególnie
rezerwę siły roboczej, kie wysoką — imponującą nie
rując na początku tygodnia tylko w skali rejonu pół
na pola 400 osób z Trój nocnego — wydajność cu
miasta. Pomoc tę będzie kru. Wynosi ona dotych-
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o żenującej sprawie
ZY- zjawią się tu za
rok i znów podejmą
swą
niewdzięczną,
odpowiedzialną
służbę?
Czy byli zadowoleni z wa
runków, czy mieli odpowie
dnie kwalifikacje? Czy by
la ich odpowiednia liczba i
czy sprostali obowiązkom?
Podobnych pytań można
postawić więcej. Niestety,
na żadne z nich nie ma je
dnoznacznej,
ostatecznej
odpowiedzi. Ponad 30 ośrodków wypoczynkowych
w naszym województwie
pozbawionych było w ubiegłym sezonie ratowni
ków. Pozostałe zatrudniały
ludzi przypadkowych, o nie
sprawdzonych umiejętnoś
ciach, czasami nawet obie
żyświatów, którzy chcieli
się gdzieś „zaczepić” na la
to. Nie może zresztą być
inaczej, skoro społeczne
kontrole
przeprowadzane
w ośrodkach wypoczynko
wych stwierdzały u ich
kierowników braki w zna
jomości
podstawowych
przepisów bezpieczeństwa
na wodzie, indolencję w
organizacji
wypoczynku;
skoro systematycznie z ro
ku na rok zmniejsza się ii
czba przeszkolonych ratow
ników mogących podjąć sa
modzielną pracę i upraw
nionych do czuwania nad
bezpieczeństwem urlopowi
czów.
Doczekaliśmy się bowiem
sytuacji paradoksalnej. Ma
my w kraju Wodne Ochot
nicze Pogotowie Ratunko
we, organizację o chlub
nych tradycjach, skupiają
cą społeczników7 oddanych
bez reszty szerzeniu naj
piękniejszej z idei: ratowa
nia życia ludzkiego. Rów
nocześnie .jednak w całym
kraju nikt w sposób zorga
nizowany nie zajmuje się
zatrudnianiem płatnych ra
towników. Między społecz
nym działaniem a pubłicznymi potrzebami rozwiera
się przepaść, powiększają
ca się wraz z systematycz
nie wydłużającym się cza
sem wolnym od pracy, a
poś wię co ny m wy po czy nko wi oraz rozwojem turysty
ki, wczasów, weekendów7.
Do najbardziej atrakcyj
nych form rekreacji nale
ży bowiem wypoczynek
nad wrndą.
Wodne
OCHOTNICZE
Pogotowie Ratunkowe zrze
sza ochotników amatorów,
którzy upowszechniają określoną wiedzę i którzy
nie mogą i nie będą zawo
dowo, zawsze i wszędzie,
stać na straży bezpieczeń
stwa społecznego. Nieporo
zumienie w7 pojmowaniu
roli WOPR ciągnie się od
łata, a wymagania pod fl
oresem tej organizacji są
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Już dawno opustoszały morskie plaże i ośrodki
wypoczynkowe nad jeziorami. Z wysokich masz
tów opuszczono barwne flagi świadczące o działal
ności kąpielisk. a ratownicy czuwający nad bezpie
czeństwem plażowiczów z pomostów i wieżyczek
odeszli w siną dal...
tak liczne i tak często głoszone, że niektórym z nich,
częściowo nawet tym stojącym w sprzeczności ze
statutem — ulegli w obli
czu życiowych konieczności_sami woprowcy.
ZAS jednak uświado
mić sobie różnicę mię
dzy profilaktycznym
działaniem w formie apeli,
propagandy, czy nawet ochotniczego patrolu łodzią
po niebezpiecznych akwe
nach wodnych a stałym,
zawodowym, płatnym czu
waniem nad życiem kąpią
cych się. Czas skupić w je
dnej urzędowej komórce
werbunek chętnych do za
wodu ratownika, szkolenie,
egzaminowanie, weryłikację. ewidencję, zatrudnie
nie, określenie wynagrodzę
nia, ocenę pracy, rzetelne
opinie itd.
W tej chwili Zarząd Woj.
WOPR w Gdańsku z se
tek społecznych członków
próbuje co roku wyłonić
choćby kilkudziesięciu wyr
soko kwalifikowanych ratowników7 wodnych, którzy
w sezonie mogliby podjąć
płatną pracę. Nieprzychylna aura na Wybrzeżu do
tego rodzaju poczynań objawia się m. in. trudnością
mi w zdobyciu wstępu na
baseny. W Poznaniu, Kato
wicach i innych miastach
tamtejsze władze wydały
zarządzenia mówiące, że
WOPR ma bezwzględne
pierwszeństwo w bezpłat
nym korzystaniu z base
nów7 przez cały rok, a szko
lenie ratowników odbywa
się w porach najbardziej
odpowiednich dla ludzi.
którzy ćwiczą swój kunszt
pływacki po to, aby umieć
ratować innych od śmierci.
Na Wybrzeżu inaczej: naj
pierw7 kluby, zawodnicy,
uczelnie, szkoły itp. itd., a
dopiero potem, na końcu
członkowie WOPR. Właśeiciele basenów7 każą sobie
przy tym hojnie płacić, co
pochłania niemal cały bu
UÓC
4
dżett Zarządu
Woj. WOPR.
YTUACJA tej insty
tucji — i to zarowno
prawna jak lokalo
wa, czy kadrowa — to zre
sztą temat osobny. Jego
zarząd mieści się w 'Wy
dziale Kultury Fizycznej
Sportu i Turystyki Urzęddu Wojewódzkiego (dawny
WKKFiT) w pokoiku o wry
miarach 4 m X 2,5 m.
Część dokumentów7 leży po
prostu na podłodze, a zgła-
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szającyeh się ratowników’
załatwia się na korytarzu,
Ciągłe brak środków finari
sowych na konserwację
sprzętu, nie ma pomiesz
czeń na przechowywanie
łodzi, silników, paliwa, nie
produkuje się takich nie
zbędnych urządzeń ratow
niczych jak bębny z nawi
niętą liną zakończoną spe
cjalnymi szelkami, czy pro
stych rzutek.
Co roku potrzebna jest
większa liczba ratowni
ków tymczasem WOPR co
roku szkoli ich mniej. Co
roku nad wodą otwiera się
nowe, porządne ośrodki
wypoczynkowe *Z pięknym
wyposażeniem wnętrz, zaś
zapewnienie
bezpieczeń
stwa na wodzie jest coraz
mniejsze. B. wiceprezes
Z W WOPR, instruktor wy
kładowca ratownictwa, dłu
goletni, niestrudzony dzia
łacz społeczny Stanisław
Knoif jeszcze w 1971 roku
opracował
dokumentację
techniczną specjalnej łodzi
ratowniczej z platformą re
animacyjną. Chojnicka Wy
twórnia Sprzętu Sportowa
go wyprodukowała krótką
serię. Ratownicy z całego
kraju byli zachwyceni,
przysyłali
entuzjastyczne
opinie i nabrali nadziei, że
ich potrzeby zostały do
strzeżone przez władze.
Niestety, Chojnice przesta
ły produkować łodzie, znie
thęcony pomysłodawca zre
zygnował z wszystkich
funkcji w WOPR i odszedł
z tej organizacji.
ŁUG A jest lista za
wiedzionych nadziei,
zadów, kłopotów, nieporozumień, a przede wszj
stkim potrzeb stojących
przed ratownictwem wod
nym.
Będą
one
ro
sły i zaspokoić je mo
że tylko kadra zawodo
wo przygotowanych fa
chowców. Aby ich wyszko
lić potrzebne są akty praw
ne wojewody, ustanawiają
ce ten nowy zawód oraz
dalekowzroczna
troska
władz o bezpieczeństwo
przyszłych urlopów. Spo
rządzony niedawno raport
o stanie organizacyjnym
WOPR w Gdańsku to —
niewesoły zresztą — bilans
przeszłości. Natomiast przy
szłość zależy od docenie
nia rangi narastającego
problemu i od umiejętnoś
ci jego szybkiego rozwią
zania.
Zbigniew TRUSZKIEWICZ
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czas 13,21 proc,, podczas
gdy średnio w kraju osiąga
się na razie 11,28 proc. Wy
dążność w całym przedsię
biorstwie jest również do
bra (12,29 proc.).
AGLĄDAM do cuk
rowni w Pruszczu,
by przyjrzeć się iak
jej załoga toczy batalie o
wydobycie z oblepionych
błotem korzeni iak najwię
cej cennego przetworu.
Spotykam m. in. naczelni
ka powiatu A, Nazarka,
który informuje, że tego
dnia w urzędzie pozostały
wyłącznie kobiety. 20-osobowa ekipa mężczyzn —
pracowników p owi atowe.i
administracji — wyjechała
właśnie do kopania bura
ków w RSP Długie Pole.
Od wtorku na polach PGR
pracuje ponadto 140 osób z
pruszczańskicli zakładów !
Instytucji. Dojeżdżają tak
że ekipy z Trójmiasta.
Na ulicy przed cukrow
nią stoi 6 ciągników z przy
czepami pełnymi buraków.
Taka kolejka była po raz
pierwszy w tym roku...
Na placu składowym po
tężny „Complex” wyłado
wuje plon przywieziony
właśnie z Kombinatu PGR
Rusocin, radząc sobie z
przyczepą w niespełna 3
minuty. Przyjmując takie
tempo, można by się w
mig uporać ze znacznie
większą kolejką, gdyby nie
nowa trudność. Po wyłado
waniu paru przyczep tran
sporter trzeba zatrzymy
wać. bo mechanizmy dła
wią sie błotem. Operator
Piechowski wygarnia łopa
tą ciężką ziemię, ale wkrót
ce znowu jest jej pełno w
szczelinach maszyny. Zanie
czyszczenie poszczególnych
partii buraków waha się
od 10 do 50 proc.
CHODZIMY do cuk
rowni. Dyrektor Mi
chał Białkoń spraw
dzając. czy wszystko jest
w porządku, tłumaczy mi
równocześnie technologię
produkcji cukru. Poznaję
paru spośród tych człon
ków załogi, którzy nie tyl
ko dobrze zgłębili tajniki
swojego zawodu, ale i po
trafią pracować z wielkim
zaangażowaniem.
Oto na swoim stanowis
ku czuwa majster Sylwes
ter Nowicki, który osiąga
najlepsze wyniki w dyfuzji
krajanki. Ze względu na
niedostatki kadrowe pracu
je przez 12 godzin na dobę.
Obok niego pochylony Jan
Knyffel, który już wkrótce
będzie obchodził srebrny
jubileusz owocnych trudów
w tym zawodzie. Swiet-nym montażystą jest Woj
ciech Eup, wyłaniający się
właśnie zza cukrowniczej
aparatury. Podobnie dosko
nale radzi sobie przy satu
racji soków Janina Małec
ka, mająca za sobą 20-letni
staż pracy w cukrowni.
W dniu, w którym w
Warszawie toczyły się ob
rady XV Plenum KC PZPR
na temat programu zwięk
szania produkcji żywności
w kraju, w pruszczańskiej
cukrowni odbyło się po dołudniu otwarte zebranie
partyjne. Na zakończenie
oodjęto uchwałę, w której
załoga zobowiązuje się m.
in. do: przeprowadzenia
sprawnego odbioru i zagos
podarowania surowca ce
lem niedopuszczenia do nad
miernych strat w7 obrocie i
przechowalnictwie, syste
matycznego nadrabiania opóźnień,
spowodowanych
przesunięciem terminu roz
poczęcia kampanii: sys
tematycznego
obniżania
strat fabrykacyjnych; osiąg
nięcia maksymalnej wydaj
ności cukru — jednej z
najwyższych w
Polsce,
przy zachowaniu normy ubytku surowca.
DY o zmroku - opusz1*8 czam cukrownie na
ulicy czekają czterv
kolejne ciągniki z przyczepami. wyładowanymi cięż
kim błotnistym plonem. Ru
raki z punktów7 skupu do
wozić się będzie jeszcze
późno w7 noc.
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Austria. Kaertnerstrasse — jedna z handlowych ulic w centrum

Wiednia,

zamknięta dla pojazdów.

CAF — TASS

Historia summa
ze szczęśliwym epilogiem
TEKOWA
kobieta chirurg z przychodni kazał prawdopodobnie zawiniły karza. Dla chorej znalazł
W jest
po ciężkim zawa niezwłocznie zwrócić się nerwy — opiekunka chorej również czas i to nlezwłocz

le serca. Sprawił on,
źe praktycznie jest od lat
inwalidką. Z nadejściem
jesieni jej stan zdrowia okresowo ulega pogorszeniu
tak dalece, że corocznie w
tym czasie trafia do szpi
tala. To właśnie ją — wy
padek zdawałoby się bez
większego znaczenia — użądliła osa. W krótkim cza
sie jej twarz gwałtownie
opuchła, szyję i ciało pokryła wysypka. Zdenerwowana tymi objawami, w to
warzystwie córki w moc
no zaawansowanym poważ
nym stanie, udała się do Ob
wodowej Przychodni przy
ul. Kartuskiej w Gdańsku.
Pielęgniarka (rzecz dzia
ła się ok. godz. 15), zapoz
nana wstępnie z przypad
kiem wyjaśniła, że aktual
nie nie ma ani lekarza ogólnego, ani dermatologa i
poradziła »kontaktowa nie
się z dyżurującym chirur
giem.
Tu — siłą konieczności
— znowu od początku in
formowano chirurga w
czym rzecz. Polecił nie-'
zwłoezne udanie się na, są
siadujący z przychodnią,
oddział
dermatologiczny
Szpitala
Wojewódzkiego.
Czas mijał, na ulicy czeka
ła taksówka, w cierpiącej
zdenerwowanie
narastało
udzielające się ciężarnej
córce. Może to ono sprawiło, że dość bezładnie (i bez
skutecznie)
poszukiwały
kogokolwiek, kto na parte
rze wspomniane-go oddzia
łu mógłby im udzielić in
formacji. Natrafiły na miej
scowego palacza. Okazał
poważne (!) zainteresowanie
sprawą, pytał o szczegóły
i skierowanie na piśmie...
Palacz, usłyszawszy, że

do szpitalnej dermatologii,
uniósł się nieco ambicjonalnie „w jej imieniu”, oświadczając, że „lekarz nie
ma tu nic do kazania”, w
związku z czym on, palacz,
kobiet
do szpitala nie
wpuści poza parter.
OSTAWIWSZY stąraszkę, córka wybieg
ła
przed
szpital,
gdzie od przygodnych pacjentów dowiedziała się, iż
..............

nie zapytała o numer budynku przy ulicy Długiej,
Biegała po ul. Długiej, czytając teksty tablic, aie „po
gotowia” nie znalazła, a to
z tej prostej przyczyny, że
nigdy go tam nie było (o
czym może nie wiedzieć
przeciętny mieszkaniec mia
sta, ale musi wiedzieć in*
form at or z pogotowia). Natomiast Woj. Przychodnia
Dermatologiczna znajduje

Irena Mielcarzewicz
dermatolog urzęduje rze
komo na III piętrze. Za
wróciła więc, kierując się
na schody, ale palacz był
zręczniejszy i nieustępliwy.
Zaczął ciężarną kobietę
ściągać ze schodów, pomagając sobie krzykiem. Mo
że i dobrze się nawet sta
ło, ponieważ krzyk wywo
łał z gabinetu pielęgniarkę
i lekarkę, której córka cho
rej jęła opowiadać w czym
rzecz. Lekarka nie wyka
zała większego zaintereso
wania sprawą, zwróciła
natomiast uwagę, że obie
panie znajdują się na te
renie zamkniętym, że sama
nie może pomóc i że należałoby... jechać do Pogotowja
Ratunkowego
we
brzeszczu...
U chorej rozpoczynał się
atak duszności, narastała
wysypka, swędzenie.
Nie zyskawszy żadnej po
mocy obie kobiety poje
chały do pogotowia wc
Wrzeszczu. Informator „w
okienku” stwierdził beznamiętnie, że trzeba się było
udać do „pogotowia przy
ul. Długiej”... I znowu —

się w sąsiedztwie Złotej
Bramy. Pełni ona nawet
nocne dyżury dla tzw. określonych przypadków, nie
pełni jednak — jak się pechowo okazało
dyżuru
dla przypadku, o którym
tutaj mowa. Kobiety poin
formowano mianowicie, że
lekarz zacznie przyjmować
od godz. 19, ale tylko chorych wenerycznie, względnie zobowiązanych do stawienia się na kontrolę, co
jednak nie wyklucza, że
„może lekarz przyjmie”...
YŁA godz. ok. 17,
czas naglił, osłabłą
matkę córka powio
zła do Szpitala Wojewódzkiego, pełniącego ostry dy*
żur. Tego dnia był on stzcze
gólnie ostry. Pod gmach za
jeżdżały jedna po drugiej
karetki z ciężkimi przy
padkami...
A mimo to na krótką 1
rzeczową rozmowę znalaz
ła czas dyżurna pielęgniar
ka, kierując chorą do lc-
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nie lekarz. Dostała, jeden
po drugim, niezbędne zas*
,
skierowano ją
na EKG. Wynik był alar
mujący, gdyż chorą zatrzy
mano w szpitalu.
To niemal wszystko na
temat tej historii ze szczę
śliwym epilogiem. Nie ob
winiam tu nikogo ponad
miarę. Nie sławię też Szpi
tala Wojewódzkiego, który
owego dnia pełnił ostry dy
żur i jego lekarze wykona
li swój obowiązek zgodnie
z lekarską etyką. Ale jest
mi miło móc to podkreślić.
A łamach tygodnika
„Służba Zdrowia” od
kilku miesięcy poja
wiają się publikacje pod
wspólnym tytułem: „Daj
my się lubić”. Wywodzi się
on od rzuconego w stycz
niu br. przez resortowego
szefa tego pięknego i mą
drego hasła. Zastosowane
praktycznie powolutku za
cznie przynosić — czytamy
w tygodniku — to, czego
każdy (pracownik zdrowia
dopisek I. M.), oczekuje:
Sp0jeczne U2nanie i osobis
tą satysfakcję. Rzetelna ro
bota, prawidłowa organi
zacja pracy, wysokie kwali
fikacje zawodowe, WSPAR
TE ŻYCZLIWOŚCIĄ, są
gwarancją realizacji najsympatyczniejszego z haseł
— DAJMY SIĘ LUBIĆ.
Jakże często jeszcze, nie
stety, brak tej życzliwości,
która leży u podstaw tego
pięknego hasła. Oby towa
rzyszyło ono w codziennej
pracy personelu wszystkich
placówek i to nie tylko
służby zdrowia.

Specjalne okulary, które
pozwalają częściowym czy
całkowitym
daltonistom
doskonale rozróżniać kolo
ry. opracowano w labora
torium marynarki USA w
Waszyngtonie. Konstrukcje
okularów, składających się
z 3 różnych warstw, wypo
sażcno w filtry — czerwony
i zielony — odchylające
światło tych barw w róż
nych kierunkach. W ten
sposób w percepcji oka dal
tonisty uzupełnione zosta
ją elementy, * pozwalające
na reagowanie nerwu wzro
kowego w zależności od
długości fal świetlnych.
Ta nowa konstrukcja, uzupełniająca braki w „wy
posażeniu” dna oka dalto
nisty, zmieniając impulsy
świetlne w zależności od
barwy, usuwa więc całko
wicie ten istotny defekt.
Okuliści wiedzą, że spora
część ich pacjentów cierpi
na częściowy lub pełny dal
tonizm. Ta wada wzroku
w dobie obecnej, gdzie
coraz częściej stosuje się
sygnalizację świetlną w
komunikacji na pulpitach
sterowniczych maszyn i prządzeń itp. uniemożliwia
wykonywanie wielu czyn
ności zawodowych i jest
często przyczyną wypad
ków w ruchu ulicznym.
Możliwość jej usunięcia
przy pomocy dość prostych
urządzeń optycznych, jaki
mi są wielowarstwowe okulary, jest ogromnym
dobrodziejstwem dla ludzi
pozbawionych możliwości
widzenia barw.
Okulary te nie są jesz
cze produkowane masowo;
sądzi się jednak, że wyna
lazek ten zostanie szybko
wykorzystany w produkcji,
bowiem, liczba potencjal
nych nabywców wynosi 8
proc. ludności naszego glo
bu. Taki jest bowiem od
setek osób, mających trud
ności
z
rozróżnianiem
barw.

n

Wieczorowa suknia dwu
częściowa z
czerwonego
muślinu,
rozkloszowana,
drobno splisowana. Rękawy
raglanowe. Propozycja ftóśkiego domu mody.
CAF

„Nowe imperium“

Fragment ekspozycji największego i najnowocześniejszego domu meblowego na
Węgrzech, oddanego niedawno do użytku w Budapeszcie. Obok mebU nabyć tu można *
niemal wszystko, co potrzeba do urządzenia mieszkania.
CAF — MTI

Cif storno rzepakowa może stać się
cennym surowcem?
NANA to prawda, że nie należymy,
niestety, do krajów zasobnych w su
rowce. Dlatego potrzeba rozumnego
zagospodarowania całego potencjału surow
cowego nabiera szczególnego znaczenia te
raz, gdy ceny surowców na rynkach świato
wych poszły mocno w górę. Przykładem su
rowca, który do tej pory nie znalazł w zasa
dzie żadnego praktycznego zastosowania jest
słoma rzepakowa. Jej sterty corocznie płonq
na naszych polach.

Z

W województwie gdańskim ok. 14 tys. he
ktarów pól obsiewanych jest co roku rzepa

kiem - 9 tys. ha w państwowych gospodar
stwach rolnych i 5 tys. ha w gospodarstwach
indywidualnych. Szacując z dużym umiarem,
z areału tego uzyskuje się ok. 500 tys. kwin
tali słomy rzepakowej rocznie. Jako podściółka słoma ta jest nieprzydatna, gdyż okres
jej rozkładu trwa co naj'mniej dwa łata, na
paszę też się nie nadaje. W rezultacie sło
ma ta wala się po polach, za stodołami,
szopami i pomimo zakazów jest — szcze
gólnie w gospodarstwach indywidualnych palona.
Tymczasem po odpowiednim przetworze

Angielski, farmer Victor
Cranen-Hodgson wypowiedział posłuszeństwo wła
dzom w) Londynie i w swo
jej 100-hektar owej posia
dłości w północno-zachod
niej Anglii proklamował
nowe państwo. 62-letni
„król” Victor oświadczył,
że jest już zmęczony ciąg
łą walką z biurokratyczną
machiną i dlatego postano
wił stworzyć swoje własne
idealne państwo. W chwili
obecnej pracuje nad pro
jektem konstytucji i włas
nej flagi. Na granicach ze
Zjednoczonym Królestwem
wznosi „posterunki granicz
ne”. Pan Cravem.-Hodgson,

były lotnik z czasów 11
wojny światowej, wystąpił
już z prośbą o przyjęcie
jego państwa do ONZ. List,
w którym wypowiedział po
słuszeństwo władzom cen
tralnym, został adresowa
ny do premiera Wilsona.
Biuro premiera na Dow
ning Street potwierdziło
już jego otrzymanie, co na
razie w pełni zadowgla
Victor a. Nowy suweren ośzoiadczył co prawda, że
więcej nie będzie płacił
żadnych podatków, ale
, , . . ,
przeastawicie.e lokalnych
władz specjalnie nie przejęli się tą pogróżką.

niu słoma rzepakowa stanowi cenny suro
wiec, który może przysporzyć naszej gospo
darce narodowej wielomilionowych korzyści.

uzyskany, nadaje się m. in. do oczyszczania
wód ściekowych, czyszczenia zbiorników stat
ków itp.

Przykładowo: z surowca tego można pro
dukować selektywny rozpuszczalnik - furfural
— .niezbędny do wytwarzania smarów. Jedna
tona furfurolu sprowadzana z krajów kapi
talistycznych kosztuje ok. 2 tys. dolarów,
tzn. „trochę” więcej niż nasz rodzimy „Fiat".
W jednej z naszych fabryk celulozowych
trwają obecnie prace nad uruchomieniem
produkcji furfurolu, ale z odpadów drewnia
nych. Natomiast wydajność naszej rzepako
wej słomy, jeśli chodzi o pozyskanie z niej
furfurolu jest podobno kilkakrotnie większa
od drewna, które w końcu można, a nawet
trzebą, przy znanym deficycie płyt wióro
wych, spożytkować do innych celów.

Słoma rzepakowa to również niezły suro
wiec do produkcji płyt, które ze względu
na niską wytrzymałość mechaniczną stano
wią doskonały materiał izolacyjny dla bu
downictwa. Wprawdzie w przeszłości w na
szym województwie podejmowano już próby
uruchomienia produkcji płyt ze słomy w Za
kładach Przemysłu Lniarskiego w Malborku,
jednakże próby te nie dały oczekiwanych re
zultatów. Złożyło się na to kilka przyczyn.
Z jednej strony zakłady te nie były zainte
resowane ekonomicznie w produkcji płyt, z
drugiej zaś - sam zbiór słomy Dozostawiał
wiele do życzenia. Brak jest bowiem w na
szym województwie ok. tysiąca pras umożli
wiających szybki zbiór tej słomy z pól...

Dobrze się więc stało, że nad wykorzysta
niem „rzepaczanki” pracują naukowcy. W

Instytucie Technologii Drewna Akademii Rol
niczej w Poznaniu trwają intensywne prape
nad wykorzystaniem tego surowca. Okazuje
się, że słoma ta, a ściślej produkt z niej

Przykład możliwości wykorzystania słomy
rzepakowej nie jest odosobniony. Wiele jest
tego rodzaju surowców, czekających jeszcze
na swego „odkrywcę".
Henryk NOWACZYK
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Terminy dostaw wydłużają się

Sygnały

i odpowiedzi

Czekając na meble

31^517

NIEDOSYT MEBLI, JAK! ODCZUWA GDANSK,
JEST SPRAWĄ POWSZECHNIE ZNANĄ. JESZCZE
NIEDAWNO MOŻNA BYŁO OGLĄDAĆ TU DŁU
GIE KOLEJKI CIERPLIWIE WYCZEKUJĄCYCH
DZIEŃ I NOC KLIENTÓW, KTÓRZY ZWIEDZIELI
SIĘ O NADEJŚCIU KOLEJNEGO TRANSPORTU
POSZUKIWANYCH MEBLI. ABY TEMU ZAPO
BIEC. A ZARAZEM UŁATWIĆ DOKONANIE ZA
KUPÓW. WŁADZE POSTANOWIŁY WPROWADZIĆ
OFICJALNE ZAPISY POŁĄCZONE Z PRZEDPŁA
TAMI NA ZAKUP OKREŚLONYCH TYPÓW MEBLI.

9 Lokatorzy domu
nr
12
przy ul. Baczyńskiego (Kolo
nia Uroda), narzekają na brak
ciepłej wody. Jak.
przypusz
czają — urządzenia wodocią
gowe, doprowadzające
wodę
ciepłą do bloku, źle działają.
Zwróciliśmy się w tej spra
wie do ABM przy
ul.
Mo
drzewskiego, gdzie poinformo
wano nas, że kwestia ciepłej
wody powinna być w najbliż
szym
czasie
uregulowana.
Zwołana też będzie specjalna
narada na ten temat z inwe
storem, którym jest ODIM.
$ Osiedle
mieszkaniowe,
znajdujące się u góry placu
Zebrań Ludowych w Gdańsku
(składa się z kolonii Jordana,
Ochota, Praca i Giełguda) jest
bardzo zaniedbane. Jego miesz
kańcy informując nas o tym,
prószą o interwencję w sprawie
nie oświetlonej ul. Świdnickiej.
Narzekają ponadto na zły, pe
łen kałuż i błota dojazd do
domów, wiodący z takich ulic
jak gen. Dąbrowskiego, Wro
cławska czy od Bramy Oliwskiej. Brakuje też jeszcze w
osiedlu boksów na pojemniki
na śmieci,
W ADM nr 6 przy ul. Kar
tuskiej poinformowano nas. że
odpowiedni zakład energetycz
ny uregulować ma sprawę oświetlenia ulicy Świdnickiej i
pomniejszych uliczek (wysłano
już zlecenie), zaś doły i wy
boje zasypane będą (przy po
mocy mieszkańców
osiedla)
żużlem. DZBM zapewni tran
sport na przywóz szlaki. Po
ważniejszych inwestycji — np.
budowy asfaltowej drogi —
nie przewiduje się tu, gdyż
większość domków przeznaczo
na jest w niedługim czasie do
rozbiórki. Poza tym oprócz
■ dwóch boksów staną wkrótce
dwa następne.
# Dom mieszkalny
nr
16
przy ul. Kościuszki w Sopocie
umyka wciąż jakoś z pola wi
dzenia pracowników zakładu
remontowego DZBM. Chodzi
tu mianowicie o naprawę da
chu, zgłoszoną
przez lokato
rów' przeszło rok temu. W
DZBM poinformowano ich, że
zlecenie naprawy dachu za
kład remontowy już otrzymał
-r- zaś w zakładzie nic o zle
ceniu nie wiedzą.
Podobne informacje uzyska
liśmy także w zakładzie re
montowym — z tym, że obie
cano nam, iż sygnał ten potraktowany zostanie jako pil
ny.
€! Lokatorzy
domu
nr 7
przy ul. Lano ty w Gdyni pro
szą nas o pomoc w sprawie
zapchanych kanałów ścieko
wych w tym budynku, z któ
rych wydobywają się niesamo
wite zapachy. Podobno inter
weniowali w tej kwestii w
IBM przy ul. Róży Luksem
burg, ale bez skutku.
Okazało się, że ADM nie otrzymała takiej skargi. Traktu
jąc nasz sygnał jako pilny —
kierownictwo ADM przyrzekło,
że już dziś wysłany będzie do
tego domu hydraulik,
który
zbada całą sprawę na miej
scu.
® Stałe się psujące windy są
zmorą mieszkańców domu nr
t przy ul. Szopy. Ponadto win
da w tym budynku omija z
zasady VI piętro, gdyż nie ma
tu kasety z przyciskiem. Tak
jest już od trzech miesięcy,
co mieszkańcom VI piętra po
rządnie dało się we znaki.
Jak nas poinformowano w
administracji spółdzielni „Ko
lejarz” — Wojewódzkie Przed
siębiorstwo Urządzeń Dźwigo
wych i Elektrycznych
przez
pewien
czas
nie
posiadało
wspomnianych
kaset.
Dział
konserwacyjny dysponuje już
jednak tymi częściami wy
miennymi (dewastują kasety
sami mieszkańcy bloku) i dziś
jeszcze, a najpóźniej w so
botę winda powinna działać
bez zarzutu.
*

*

Niestety.
z realizacją
tych zamówień nie jest
dobrze. Wielu naszych czy
tętników, którzy w maju
dokonali przedpłat i mieli

j„Taka jestem1' \

Zniczów i świec ■ pod dostatkiem, gorzej z kwiatami

Jerzy Wej ner, wychowa- )

Przed Dniem Zmarłych
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l w swych fotogramach wie- )
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wanej w „Rudym Kocie’'
wystawie ograniczył się
jednak do jednego. interesująca ta wystawa, za
tytułowana „Taka jestem”,
ukazuje tę sama, sym-patyczną bohaterkę w różn.yeh „sytuacjach życiowych” a więc w domu, na
łące, w trakcie rozmowy...
Są tu świetnie podpatrzo
ne miny małej modelki,
sceny jej walki z „przeciw
naściami” — np. bluzecz
ką, czy też „sprzymierzeń
cami” — piłką. Zauważa
my też na tych fotogra
mach, jak ważną rolę w
życiu młodej damy speł
nia... palec.
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Zbliża sie Dzień Zmarłych.
Tradycyjnym zwyczajem
w
dniu tym na Wszystkich cmen
tarzach zapłoną
nagrobkowe
znicze, świeczki
i
kolorowe
lampki.
Groby
przystrojone
zostaną
zielonymi gałązkami
świerku i białymi chryzante
mami.
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Jak przygotowuje się trój
miejski handel do tego świę
ta? Czy zgromadzono dosta
teczną ilość świeczek i kwia
(ów?
Głównym
dystrybuto
rem wszelkiego rodzaju na
grobkowych
światełek
jest
Woj. Przedsiębiorstwo Kamilo
wo-Usługowe „Arged”. Mimo
pewnych trudności, udało mu
sic dostarczyć ich do skle
pów nieco więcej niż w ub.
roku. Szczególnym powodze
niem
kupujących cieszą się
duże, gipsowe znicze, w cenie
15—25 zł. Przygotowano
też
znaczne ilości zniczów' mniej
szych — w ceramice, gipsie
m -Essmassfmmmł tkeys” sza??
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Aktywiści IPPR z Portowej...
w czasie spotkania aktywu
otwarto wystawę radzieckich
znaczków pocztowych oraz wy
stawę nagrodzonych gazetek,
związanych tematycznie z 30-leciem współpracy z ZSRR,
które nadesłały szkolne koła
TPPR.
M.Z.

Wczoraj w gmachu DOKP
Gdańsk, będącym siedziba Zarządu
Dzielnicowego
TPPR
Gdańsk-Portowa, odbyło się uroczyste
spotkanie
aktywu
TPPR dzielnicy.
W spotkaniu wzięli udział:
konsul
generalny
ZSRR
vv
Gdańsku
Fiodor
Szarykin,
członkowie
Prezydium
ZW
TPPR z Tadeuszem Fiszbachem
i Łukaszem Balcerem, wicepre
zydent Gdańska Józef Łacmań
ski, I sekretarz KD PZPR Bro
nisław Grobelny.

Chóralny

Najbardziej zasłużeni działa
cze TPPR zostali odznaczeni.
Medale 30-lecia wręczono Bo
lesławowi Skrajnowskiemu i
Adamowi Paduchowi, odznaki
honorowe „Zasłużonym Ziemi
Gdańskiej” otrzymali: Helena
Trzwadel, Franciszek Witek.
Tomasz Skiba, Edward Szafran
ski, Mieczysława Szumowska
Jerzy Dojlido, Eugeniusz Lew,
odznaki
„Za
Zasługi
dla
Gdańska”
—
Mieczysław
Człapiński, Jerzy Sierociński,
Irena Pałubicka. Lucjan Ko
chanowski, Stefan Czabański
Jakub Skrzy piński i Ryszard
Mroczkowski.

*

W dniu 22. 10.1974 r, zmarł po długich cierpie
niach. przeżywszy lat 70 najukochańszy mąż, oj
ciec, brat, szwagier, dziadek i wujek

rolnikom

Jeden z najbardziej aktyw
nych , w naszym wojewódz
Słuchacze
Policealnego
twie gdyński ókręą śpiewa
czy jutro urządza w Domu Studium Zawodowego w
Kultury Kolejarza w Gdyni Technicznych Szkołach Bu
przy ul. Jana z Kolna kon downictwa Okrętowego po
cert amatorskich zespołów żytecznie spędzają jesienną
śpiewaczych teąoż miasta. W przerwę w nauce. Każdego
koncercie
wezmą
udział: dnia blisko 100-ośobowe
chór męski „Dzwon Kaszub grupy młodzieży wyruszają
na wykopki do kombinatu
ski”, chór męski ZZM przy
Stoczni im. Komuny Paryskiej PGR w Pruszczu Gdańskim
„Echo", chóry mieszane „So i kółka rolniczego w Łostonata”, „Steila Maris” i „Sym wicaeh oraz na budowy BUfonia”. W programie bogaty DI MORU. Natomiast dziew
częta z wydziału programo
kalejdoskop utworów kompo wania elektronicznych ma
zytorów polskich.
szyn cyfrowych wykorzysta
Na tym samym koncercie
uczczone zostanie 20-Secie
pracy chóru mieszanego „So
nata”.

ś. t P-

HENRYK BRZEZIŃSKI

LEON LANGE

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w dniu
26 bm. o godz. 10 w kościele Najśw. Serca Jezusa
w Gdyni. ’Wyprowadzenie zwłok nastąpi tego sa
mego dnia o godz. 13 z kaplicy cmentarza Witomińskiego, o czym zawiadamia pogrążona w głę
bokim smutku
RODZINA

ją wolny czas na porządko
wanie sal wykładowych,
pracowni i gabinetów szkol
nych.

W dniu 23. 10. 1974 r. po ciężkiej i długiej cho
robie zmarł w wieku lat 72, najukochańszy mąż,
ojciec, teść, dziadek, szwagier i wujek

ś. fp.
dvrektor Zakł. Przemyślu Tłuszcz, „Union” oraa:
długoletni rzeczoznawca sądowy, odznaczony Krzy
żami Zasługi.

i szkle oraz zupełnie malut
kich'— w blaszanych misecz
kach, po 1,20 zł.
Ponadto
rozprowadzono
do
sklepów
większe ilości zwykłych świec
Stołowych —- ho i one w tym
czasie znajdują wielu nabyty
ców.
Poza drogeriami, które prze
de
wszystkim
zajmują
się
sprzedażą tego typu artyku
łów, również wiele sklepów
spożywczych PSS
i
WPHS,
szczególnie w nowych osied
lach, zorganizowało specjalne
Stoiska ze świecami i znicza
mi. Niezależnie od tego, od
godzin
popołudniowych
w
przededniu Dnia Zmarłych o*
raz w dniu ! listopada czynne
będą specjalne stoiska przed
cmentarzami; w Gdańsku-Oli
wie, Siedlcach, przy Bramie
Oliwskiej. na Sr eh rżysk u,
w
Sopocie. Wit ominie, Orłow ie *
Nowym Porcie.
Gorzej
wygląda
sytuacja,
z kwiatami. Wielu producen
tów obawia sie bowiem, iż
wskutek niekorzystnych warunków
atmosferycznych,
i
braku odpowiedniego nasłone
cznienia,
część
najbardziej
poszukiwanych
chryzantem
wielkokwiatowych nie
zdąży
się należycie rozwinąć. Nie
mniej
robią oni wszystko,
aby na dzień ten kwiatów do
starczyć jak najwięcej.
Przy
okazji pragniemy też poinfor
raować. iż zgodnie z obowią
zującym od 25 hm. cennikiem
w sklepach Woj. Spółdz. Ogrodniczo-Pszczelarskiej, cena
1 kwiatowej doniczki chry
zantem wynosi 20 zł, a każde
go następnego, w pełni ukwie
10 zł.
eonego pędu
(dl

kalejdoskop

W czasie spotkania, które
prowadził przewodniczący ZD
TPPR
Zbigniew
Kudrewicz,
przedstawiono
osiągnięcia
TPPR w. dzielnicy Portowa. W
ostatnim czasie nastąpił znacz
ny wzrost organizacji, która
liczy obecnie ponad 27 tys.
członków. W działalności kół
TPPR w Portowej wypracowa
no wiele nowych atrakcyjnych
form działalności,
,

Przypominamy, że sygnały
telefoniczne przyjmujemy co
dziennie, oprócz sobót, w godz.
od 10 do 12.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 26. 10. 1974 r, na
cmentarzu w Nowym Porcie po mszy św. żałobnej,
która odprawiona zostanie o godz. 14 w kościele
parafialnym Sw. Jadwigi,
o czym zawiadamia pogrążona w smutku
rodzina
G-9283

HENRYKOWI PIETKIEWICZOWI
głębokiego

współczucia

z powodu zgonu

MATKI
składają
dyrekcja, POP i Rada Zakładowa Hotelu
„Orbis-Grand” w Sopocie.
K-9456

Dyrektorowi PSSE Pruszcz

ś. t P-

AGNIESZKA
ERNST
Pogrzeb odbędzie się dn.
25. X. 1974 r. o godz. 11.30
w Pogódkach pow. Koś
cierzyna, o czym zawia
damia
RODZINA

lek. med, Leszkowi Wierzbickiemu
MATKI
„ „ „ ..
pracownicy Pow. Stacji Samt.-Epidem, w
Pruszczu Gd.
0
K-9455

Dnia 23. 10. 1974 r. zmarła

KAWALER przystojny, lat
34, posiadający własny za
kład, samochód, dom, po
zna ładną pannę do lat 28
w celu matrymonialnym.
Oferty tylko ze zdjęciami
„GM-8792” Biuro Ogłoszeń
80-958 Gdańsk.

ś. t P-

MARIA z GŁOWACKICH - PĘDZSER5KA
Pogrzeb odbędzie się dnia 26. 10. 1974 r. o godz. 12,
na cmentarzu Srebrzysko, o czym zawiadamia, po
grążona w smutku
rodzina
G-9317

NIERUCHOMOŚCI — stale
Dolecam, poszukuję,
Kas
perski, Gdynia, 10 Lutego
37.
S-7125
DOMEK z ogródkiem —
Starogard Gd. — 2 pokoje,
kuchnia sprzedam, Staro
gard, Pomorska 141.
F-1190
GOSPODARSTWO rolne O
powierzchni 15,46 ha, do
brze położone, blisko przy
stanku PKS i MPK, przy
trasie E-16, do Tczewa 6
km,
sprzedam,
Brunon
Driewit,
Wielgłowy, pow.
t opawski.
G-8676

DOMEK, działkę budowla
ną,
rozpoczętą
budowę
demku
kupię na terenie
Trójmiasta, Pruszcza, Tcze
wa,
Wejherowa.
Oferty
,.8404” Biuro Ogłoszeń.

lłTr.i
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ROZWIEDZIONY, material
nie niezależny, bez zobo
wiązań, dobrze sytuowany,
samochód, szczupły, wyso
ki, bez nałogów, lat 48 po
zna panią, dornatorkę, bez
zobowiązań, z mieszkaniem
do lat 43. Cel matfymonial
ny. Oferty „GM-8704’' Biu
ro Ogłoszeń 80-958 Gdańsk.
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W Gdańsku
Narodowe,
g.
9—14; Morskie, g. 10—16; Hi
storii Miasta Gdańska, g. 11—
8; Archeologiczne, g. 10—13;
Pałac Opatów w Oliwie.
g.
9—15.
W Gdyni Okręt ..Burza”, g.
10—13 i 14—17: Oceanograficz
ne i Akwarium Morskie, nie
czynne.
Helu
Rybołówstwa,
W
g.
10—17
W
Malborku Zamkowe, g
9—15.
Zamkowe, gW Kwidzynie
9—15
Stutthof. gW Sztutowie
8—15.
Etnograficzne.
W
Pucku
S. 11—15.
We
Wdzydzach
Kaszubski
Park Etnograficzny, g. 10—17.
W Elblągu, g. 10—16.

Pokradli róże
Bardzo
ucieszyli
się
mieszkańcy z ui. Chrobre
go we Wrzeszczu, kiedy
ADM nr 4 dostarczyła im w
zeszłym tygodniu po 10
krzewów róż — do wysa
dzenia w przydomowych
ogródkach. Niektórzy z
nich, pragnąc aby latem by
ło przed ich blokiem jak
najładniej, dokupili jeszcze
więcej róż za własne pienią
dze.

gjRBwnirwMrmvmmxeni»:

Ale radość ich trwała
bardzo krótko. Oto bowiem
w nocy do ogródków dosta
li się złodzieje, kradnąc
znaczną część posadzonych
już kwiatów.
Szkoda, że ul. Chrobrego
nie zakwitnie latem róża
mi...
<d)

Odznaczenia
działaczy LOK
| Nowe sceny \
jw Gdańsku f
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W Sopocie odbyło się
plenarne posiedzenie Zarżą
du Miejskiego Ligi Obrony
Kraju.
Po referacie, który wy
głosił wiceprezes ZM LOK
Marian
Malinowski, od
było się wręczenie odzna
czeń i wyróżnień za długo
letnią pracę w tej orga
nizacji. M. in. srebrny me
dal „Za Zasługi dla Obron
ności Kraju” otrzymał Ed
ward Wojciukiewicz, a me
dale brązowe — Zygmunt
Małyszko i Henryk S/.a-

Gdańskowi
przybyły ;
dwie stałe sceny teatral- ♦
ne. Gdyński Teatr Drama- t
tyczny, który posiada swo t
ją salę teatralna w Daniu J
Rzemiosła przy ul. 10 Lu- ♦
tego w Gdyni, zyskał no- ♦
wy ..teren” swej teatral- 5
nej działalności — Białą J
Salę Ratusza Glównomiej ♦
skiego i salę teatralną w ♦
Domu Harcerza.
Biała Sala ratusza jest ♦ rafiński.
salką kameralną,
która ♦
znakomicie mieści sztuki t
kostiumowe. Wystawiany i
w każdą niedzielę „Świę- J
toszsk” Moliera zyskuje w ♦
W
sklepie
obuwniczym
tym zabytkowym wnętrzu ♦
w Gdyni
(lei
wiele z tego uroku, jaki ; „Chełmek”
21-21-03) są do odebrania spod
posiadały
XVII-wieczne j nie pozostawione przez klien
sceny dworskie.
♦ ta w połowie bm. W sklepie
WPHO w Gdyni (lei. 21-25-87)
W Domu Harcerza na- ♦ jest do odebrania torebka
tomiast w każdy wtorek X pozostawiona 5 bm. 22 bm.
możemy oglądać sztuki z J tramwaju „13” znaleziono ak
z narzędziami i druka
repertuaru Teatru Drama- ; tówkę
mi. Adres znalazcy: K. Teo
tycznego. 29 bm,, grana ♦ dor czy k, zam. Gdańsk-Prze
będzie sztuka
Wiktora | rótoką, ul. Lenartowicza 18 c
1, Przy ul. Tkackiej w
Rozowa „Od wieczora do * m
Gdańsku znaleziono okulary
południa”. To samo przed { w futerale. Można je odebrać
stawienie będzie można ♦ w dziale „Śmiało i Szczerze”
319 (tel. 31-20-62). Zgu
oglądać w Gdyni 31 bm. \ pokój
biono decyzję
mieszkaniową
Bilety na wszystkie spek | wydaną przez Prez. MRN w
Gdańsku
w
listopadzie
1965
takie można zamawiać te- ♦ Uczciwego znalazcę prosimy
o
telefonicznie: 21-02-26.
I skontaktowanie się z p. Ireną

Zgubiono-znaleziono

Wypych
zam.
Pańska 3 tn. 4.

Uwaga
w

Gdańsk,

ut

GDAŃSK, Leningrad, Potop.
1
cz.,
poi.,
od
6 1„
g.
16,
19.30;
Potop,
II cz. g.
9,' 12.30.
Kameralne,
Sześć
niedźwiedzi i clown Cebulka,
czes„ od 6 L, g. 16;
Kiedy
legendy
umierają,, USA, od
15
1.
g.
17.45,
20.
Kosmos, Unkas — ostatni Mo
hikanin, runi., od 6 1., g. 16;
Zapis zbrodni, poi., od 15 1.,
g. 18. 20, Drukarz, Kłute, USA.
od 18 i., g. 16.45, 19 Gedania,
Taśmy prawdy. USA, od 15 1.,
g. is 18. Piäst. Zapis zbrodni,
poi., od 15 l„ g. 15.30, 17.30,
19.30.
Przyjaźń,
El Dorado,
USA, od 15
g. 16, 19. Wa
tra — Dom Harcerza, niecz.
Żak — studyjne, niecz.
WRZESZCZ,
Znicz,
Cenny
łup. fr.. od 18 1 , g. 15.15, 17.45,
20.15,
Bajka, Akcja Bororo,

«
wiedzieć

wm*i®

* W Dzielnicowym
Domu
Kultury przy ul. Dąbrowszcza
ków dziś o godzinie 17 spot
kanie z filmowcem-aniatorem
Ryszardem Krupowiczem.
■ W Klubie MPiK w So
pocie dziś o godz. 18.30 „Pol
ski turysta w stolicach na
szych sąsiadów” — prelekcja
E. Wijtuszkiewicz.
■ Dziś o godz. 18 — WOK
— pierwsze powakacyjne ze
branie Sekcji Przeźroczy Bar
wnych GTF.
R Zarząd Miejski TKKF w
Gdańsku informuje zaintere
sowane ogniska o terminach
poszczególnych turniejów roz
grywanych w ramach impre
zy sportowo - rekreacyjnej o
,, Puchar Października”:
tenis stołowy — Ognisko
TKKF
„Argon”, sala ZSBO,
ul. K. Marksa, 25 bm.. godz.
16,
szachy — finał,
Ognisko
„Kolejarz”, ulica Kołobrzeska
25 E, 25 bm,, godz. 18.00,
piłka siatkowa — Ognisko
„Pogoń”, sala Jednostki Woj
skowej. Wrzeszcz, ul. Słowac
kiego i, 29 i 30 bm. — godz.
16,00.
piłka ręczna — Ognisko „Po
goń” — tamże, 31 bm., godz.

16.

mieszkańcy I

20. '

CHYLONIA,
Promień,
Wi
nnetou i król nafty, jug., od
6 1.. g. 15.30, 17 45. 20.
OBLLŻE, Marynarz, Syn Go
dzili'. jap., od 6 l„ g. 17; Doktor
Popaul, fr., od 15 1., g. 19.
RUMIA. Aurora, Haiti wy
spa przeklęta, USA, od 15 1.,
g. 15.30, 19.
ŚWIBNO, Barkas, Nic o mej
nie wiedząc, wł., od 18 1 , g.
18.30.
OKSYWIE, Mewa, Zbrodmarka czy ofiara, jap., od 18 1.,
g. 16. 19.30.
.
MAŁY RACK, Jagienka —
niecz.

PIĄTEK

18.40 — Fakty, Opinie. Hipote
zy — Opowieści Biblijne II,
19.10 — Reklama,
19.20 _ Dobranoc „Piaskowy
dziadek” — kolor,
19.30 — Dziennik TV — kolor,
20.20 — Z cyklu: „Mój pro
gram” przedstawia:
Halina
Mikołajska,
21.10 — Panorama — tj^godnik
aktualności społeczno - politycznych — kolor,
21.50 — RECITAL MARION —
FINLANDIA —
PROGRAM
ESTRADOWY Z GDAŃSKA
— scen. i real. Grażyna Bral,
Jerzy Partyka, Zbigniew Liszyk,
Włodzimierz Pawlak,
Włodzimierz Wieczorkiewicz
— kolor.
22.15 — Dziennik Tv — kolor,
22.30 — Wiadomości sportowe
oraz
Kronika
Mistrzostw
Świata w gimnastyce spor
towej.
PROGRAM II
17.30 — Transmisja
z
Mis
trzostw Świata w gimnasty
ce sportowej — ćwiczenia \y
wieloboju
najlepszych
ko
biet,
19.20 — Dobranoc „Piaskowy
dziadek” — kolor,
39.30 — Dziennik TV — kolor,
20.20 — Przemówienie ambasa
dora Cesarstwa Iranu, w Pol
see (kolor),
20.30 — „Iran” film dokumen
talny,
20.50 — „Ścieżka zdrowia”
Rekreacja i wypoczynek.
21-05 — 24 godziny — kolor,
21.15 — „Jazz Jamboree* 74”,
22.35 _ TEST — płace.

STAŁE DYŻURY NOCNE
od godz. 21—8
Apteka nr 21 — Gdańsk*
-Orunia, ul. Jedności Robotni
czej Ul; nr 60 — GdańskStogi, ul. Hoża 12 (remont); nt
106 — Gdańsk, ul. Długa Gro
bla 7: nr i — Gdańsk — No.
wy Port, ul. Ołiwska 83/4; nr
20 — Gdynia — Orłowo, ul.
Boh. Stalingradu 68.
STALE DYŻURY NOCNE
ORAZ DZIENNE
W NIEDZIELE I ŚWIĘTA

PROGRAM LOKALNY
12.05 — 10 minut w sprawach
socjalnych, 12.15 — Wykonaw
cy
Festiwalu
Kamieńskiego,
12.30 — Tygodnik Wiejski, 16.15
_ Siady na brzegu morza —
audycja Henryka Lechowskie
go, ii.oo — Przegląd aktual
ności Wybrzeża, 17.15 — Fun
dusz społeczny — komentarz
Józefy Chybowskiej. 17.25 —
Szczecińskie popołudnie.
PROGRAM I
10.08 — Polskie uwertury operowe,
10.30 — „Dwunastu”
fragment 5 powieści Tadeusza
Nowaka, 10.40 — Marek Gre
chuta dawniej i dziś, 11.00 —
Melodie małego ekranu, 11.18
_ Nie tylko dla kierowców,
11.25 — Refleksy. 11.30 — Ka
towice na muzycznej antenie,
12.25 — Katowice na muzycz
nej antenie, 12.40 — Kluby roi
nika dla rolnika, 13.00 — Tań
ce i pieśni śląskie,
13.15 —
Rolniczy kwadrans, 13.30 —
Rytmy lat 70-tych, i4.oo — Z
mikrofonem jlrzez rzeszowską
wieś, 14.30
Sport to zdrowie,
14.35 — Śpiewamy i tańczymy
PWM, 15.05 — Listy z Polski,
15.10 — Różne arie. różne gło
sy. 15.45 — Radiowa skrzynka
muzyczna,
16.10 —
Radiowa
kronika muzyczna, 16.30 — Ak
tualncści kulturalne, 16.35 —
„Beat znad Dunaju”, 17.00 -Radiokurier,
17.20 _ Rytmy
młodych.

Ü22SE3:
PIĄTEK
PROGRAM I
9.30 — „Telefon” z cyklu:
..Najważniejszy dzień życia”
film produkcji TVP — kolor,
16.30 — Dziennik TV — kolor,
16.40 — Dla dzieci: „Pora na
Telesfora”.
17.15 — „Prawda w oczy” —
publicystyka sportowa,
17.40 — Dla młodzieży —„Swią
to pieczonego ziemniaka”.
18.20 — „PANORAMA”
MA
GAZYN INFORMACYJNY Z
GDAŃSKA,

Apteka nr 79 — Gdańsk -Siedlce, ul. Kartuska 17: nr 88
— Gdańsk, al. Zwycięstwa 49:
nr 71 — Gdańsk — Wrzeszcz,
al Grunwaldzka 126; nr 116 —
Gdańsk
—
Przymorze,
ul.
Krzywoustego 25; nr 15 — So
pot ul. Boh. Monte Caąsino
21; nr 13 — Gdynia, ul. Staro
wi ejska 34.
Informacje o dyżurach noc
nych antek ood nr tel. 418

OSTRY DYŻUR PEŁNIĄ:
Instytut Chirurgii z Instytu
tem
Chorób
Wewnętrznych
AM w Gdańsku, ul Dębinki 7,
*
*
*
Wojewódzka Poradnia Cho
rób Skórno-Weherologicznych
w Gdańsku
ul.
Długa 84/83
czynna
całą
dobę
—
od
dział w Gdyni przy ul. 22 Lip
ca 44, czynny w poniedziałki,
wtorki, czwartki (
piątki W
godz. 19—7
POGOTOWIE RATUNKOWE
Gdańsk — Wrzeszcz — naffłe
wypadki
tel. U-IO-OO, zacho
rowania ł inne zgłoszenia, tel.
32-36-14. 32-39-24. 999; Gdańsk
dyżury pełni Przychodnia Ob
wodowa przy al
Zwycięstwa
31 '32 we Wrzeszczu
w godz.
19.30 do 7 przez całą dobę W
niedzielę I święta Sa tu czyn
ne gabinety: laryngologiczny,
pediatryczny, chorób
wewnę
trznych I stomatologiczny.
T EL E FON Z A UF ANIA
GDANSK - tel. 31-00-00
godz. 16—6.

*

zapraszamy na

kiermasz

SPRZĘTU RADIOWO-TELEWIZYJNEGO w szerokim asortymencie.

TELEFONY ALARMOWE KO
MEND STRAŻY POŻARNYCH:
Gdańsk — Sopot. —• Gdynia
993.

o # e r « / e
nowoczesne, w pełni zautomcityzowane

KORY CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
PRODUKCJI RFN,

K-9302

UWAGA! Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Meblami w Gdańsku
ORGANIZUJE w świetlicy POD im. Gen. Sikorskiego GdańsicOrunia, ul.

STÓŁ i krzesła cepeliow
skie _ stylowe, jasny po
łysk, stan idealny, sprze
dam, teł. 51-63-92,
G-8790

Wschodnia 6

MOTORYZACYJNE
KAROSERIĘ
Fiata 125 P
po wypadku
tanio sprze
dam,
Gdynia, Kopernika
6—6.
G-8791
MERCEDES 200D, mało używany,
zdecydowanie
sprzedam, tel. 22-11-83, go
dzina 15—18.
S-7262

Duża wydajność w/w kotłów - od 11 do 15 tys. Kcai/h - za
bezpiecza wystarczające ogrzanie powierzchni mieszkalnej od
90 do 150 m kw.

0 Estetyczne i precyzyjne wykonanie kotłów — to gwarancja czy
stości, bezpieczeństwa i wygody.

Informacji udzielają oraz zamówienia przyjmują placówki han»
MEBLI TAPICEROWANYCH w okresie od 28. 10. do 9. 11, 1974 r. Przy transak
cjach powyżej 3000 zl wśród nabywców rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe.

dlowe:

GDAŃSK, ul. Łąkowa 39/44
GDANSK-WRZESZCZ, al. Grunwaldzka 92/98
GDYNIA, ul. Zygmuntowska 4
TCZEW, ul, Sobieskiego 1
ELBLĄG, ul. Gwiezdna 18.

Zapraszamy i życzymy pomyślnych zakupów
,, ,!! ! Imimi
!!!/%;!: iii!

KUPIĘ kawalerkę. Oferty
„8776” Biuro Ogłoszeń 80958 Gdańsk,

FIAT 125 P, rok 1972, sprze
dam, Sopot,
Słowackiego
14.
G-83S6
WARTBURG, nowszy typ,
kupię, Wrzeszcz, Górnicza
17 (garaż biaszak) godz. 14
_ 20.
G-9002

MAŁŻEŃSTWO bezdzietne,
członkowie spółdzielni, po
szukuje pokoju, tel. 41-46-65 godz. 8—14.
G-8662

FIAT 125 P 1970 sprzedam,
tel. 31-60-35.
G-9249
RENCISTĘ lub emeryta oraz ucznia w zakładzie elektrotechniki i diagnosty
ki samochodowej zatrud
nię, Sonot, ul. 20 Paździer
nika 641.
S-22356

K-9324

ÄSjkL

MIEJSKI Związek Kółek
Rolniczych, 80-831 Gdańsk,
ul. Piwna 36/39, pokój 61,
poszukuje willi lub lokalu
5—6-pokojowego
na
po
mieszczenie biurowe.
G-8798
2- LUB 3-pokojowego mie
szkania w Gdyni poszuku
je pilnie obcokrajowiec, te
lefon 21-85-12, 7—18.
S-7237

przectMONETY sieome,
wojenne kupię, tel 52-11G-B778
-85.

0

0 Nabywcom kotłów przysługują bezpłatne naprawy gwaran
cyjne.
SPRZEDAŻ ZA WALUTY WYMIENIALNE ORAZ
BONY TOWAROWE BANKU PeKaO SA.

KALORYFERY 1 metr, 29
szt., łóżeczko z siatką sprze
dam, tel. 31-72-71 od godz.
17.
G-8802
ZIEMNIAKI jadalne, więk
szą ilość, sprzedam. Wła
dysław Makurat,
warzno,
p-ta Kielno, pow. wejherowski.
G-9004

w

*

’dniach od 21, X, do 30. X, br.

ŻYCZYMY POMYŚLNYCH ZAKUPÓW!
WÓZEK głęboki, niemiecki,
używany, kojec, wanienkę,
nosidło sprzedam tanio, te
lefon 53-20-92.
G-8781

*

PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPORTU
WEWNĘTRZNEGO „PEWEX“
Oddział w GDAŃSKU

TRÓJMIASTA i

G-9262

serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

składają

GDAŃSK, Opera, Rigoletio,
g; 19. Teatr „Wybrzeże”, nieez.
Miniatura,
Tymoteusz
Rymcirnci, g. 9.30, 12 (szkolne).
SOPOT. Kameralny, Anioł i
czart, g. 19.
GDYNIA,
Muzyczny,
Liii
chce śpiewać, g. 19.15.
Dra
matyczny, Świętoszek, g. 18
ELBLĄG, Teatr im. S. Ja
racza, Dwa klony, g. 10.

Meblowego. Jak się oka
zuje, zamówienia na me
ble „Łask V", które miały
być dostarczone klientom
w III kwartale, udało się
dotąd zrealizować zaled
wie w około 70 proc., wy
twórca
tych
poszuki
wanych segmentów nie wy
wiązuje się bowiem w ter
minie z zawartych umów.
Kolejna partia tych mebli
nadeszła w środę, ale i
ona nie pozwoli zrealizo
wać wszystkich zamówień.
Ta nieterminowość do
staw jest ' też przyczyną,
że nie można dokładnie
informować klientów, kie
dy mogą się spodziewać
oczekiwanych mebli. I tak
oto koło się zamyka. Bo
przecież fakt, że producent
będzie musiał płacić kary
za niewywiązywanie się z
umów, z punktu yzidzenia
klienta jest bez znacze
nia. ,
W)

czes., od 6 1., g. 10; Pierwsza
spokojna noc, wł., od 18 L, g.
17.30, 20; Pygmalion XII, NBD,
od 15 L, g. 12.30, 15. Tramwa
jarz, Królewna w oślej skórze,
fr.. b. ogr., g. 16, Był sobie glina,
Ir , od 15 L, g. 18, 20. Zawisza,
Druga twarz ojca chrzestnego,
wł., od 15 1., g. 16, 18, 20.
OLIWA, Delfin, Dzieci lwicy
z buszu, ang.. od 6 1.. g. 16,
18,
Człowiek, który przestał
palić, szwedz., od 15 1., g. 20.
NOWY PORT, 1 Maja, W
poszukiwaniu miłości, ang., od
18 i., g. 16. 18, 20.
SOPOT,
Bałtyk, Potop,
1
ser., poi., od 6 L, g. 16, 19.15.
Polonia, Tragedia na wrzoso
wiskach, duń., od 15 L, g. 15.30,
17.45, 20.
GDYNIA, Warszawa, Potop,
1 ser., poi., od 6 1., g. 9,
12.30.
16,
19.80.
Goplana,
Wspomnienia
z
przeszłości,
RFN, od 15 1,, g. 10, 12.30,
17.45; Wojenka, wojenka, fr..
od 15 L, g. 15.30; Opowieść w
czerwieni, poł., od 15 1., g. 20.
Atlantic — studyjne. Człowiek
orkiestra, fr., od 6 1„ g-^16;
Pięć łatwych utworów, USA
od 15 1., g. 18. 20.
ORŁOWO,
Neptun,
Skarb,
poi., od 6 1., g. 15.30; Wielki
łun gangu Olsena, duński, od
6 L. g. 17.30, 19.30.
GRABÓWEK, Fala, Łobuz,
fr.. od 15 l„ g. 15.30; Szan
tażyści, fr., od 15 1., g. 17.45,

SORiT 72 SOPOT, ul. 20 Października 710/712;
Dnia 21, X, 1974 r. zmarła

Dyrektorowi Hotelu „Orbis-Grand” w Sopocie

otrzymać meble w III
kwartale br., żali się. że
nie tylko do tej pory ich
nie otrzymali, ale w do
datku nie informuje się
ich, kiedy to nastąpi. Cho
dzi tu szczególnie o meble
segmentowe typu „Łask V”.
które cieszą się .szczegól
nym powodzeniem gdań
szczan.
Aby sprawę tę wyjaśnić,
rozmawialiśmy z kierow
nikiem gdańskiego Domu

emeryt kolejowy, aktywista b. Polonii gdańskiej

S-7588

wyrazy

250 (9408) 25 poźdiiemiko 1974 r,

BAŁTYCKI

<-9435
KOBIETĘ do pracy w og
rodnictwie na stałe zatrud
nię, tel. 32-08-23.
G-8783
CZELADNIKA w warszta
cie ślusarskim zatrudnię otaz wyuczę zawodu ucznia.
Gdańsk - Letniewo, ul. Że
lazna 4.
G-8601
RENCISTĘ zatrudnię
na
termie lisów. Mieszkanie i
wyżywienie
zapewnione.
Kamienny Potok, Bernardowska 15 — za wczasami
kolejowymi.
G-8510

SOLIDNEGO mechanika sa
mochodowego w akordzie
zatrudnię. Oliwa, Dąbrow
szczaków 14.
S-7145
DOCHODZĄCA pomoc do
dziecka potrzebna, tel. 51-59-50.
G-8833

POGOTOWIE
telewizyjne,
tel. 41-96-89, 21-46-77.
G-8535

W DNIU U. X. 74 w oko
licy przystanku kol. Gd. Przymorze zginął pies, ow
czarek niemiecki (wilczur)
6-miesięczny, czarny, pod
palany
(prawdopodobnie
skradziony).
Ostrzega Się
przed kupnem. Ewentualną
wiadomośę
proszę
kiero
wać tel, 52-35-66. W przy
padku wiadomości zapew
niającej odzyskanie psa —
nagroda równa jego wartoś
ci.
G-880Ö

OCIEPLAJĄC© - przeciw
pyłowe uszczelnianie okien
taśmą metalową, wg za
twierdzonego cennika, wy
konuje Rzemieślniczy- Za
kład w Gdańsku - Oliwie,
Zlecenia wyłącznie telefo
niczne prosimy kierować
52-17-26 W godz. 8—11.
K-7989

iiilJSS
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SPECJALISTA skórne, weneryczne, dr Lipiński, Sopot. Chrobrego 22. telefon
S-22309
51-06-37. '
DR DZIEWANOWSKI skór
ne,
weneryczne, Gdańsk,
Sw, Ducha 25/27, teł. 31-6,1-83.
G-8288

GDAŃSKA

ÖRA I ICZBOWA

„J A N t a Pr
Ń 3 (raf. + liczba

ZAPRASZA MIE S Z K A CÖ'W ZIEMI GDAŃSKIEJ
DO
UDZIAŁU
W 906
GRZE, przeznaczonej na
fundusz Polskiego Kornitetu
Pomocy Społecznej
w Gdańsku.
Niezależnie od regulami
nowego podziału fund uszu wygranych ustalono
dod. ATRAKCYJNE PRE
MIE I NAGRODY:

— do wygranych z 3-ma
trafieniami 200 000 zł i SAMOC HO D „FIAT 125 P —
1300” lub 167 700 Zł
— do wygranych z 4-ma
traf
iiczba dod. SAMOC H OD „SYRENA 105”
lub 74 OOO zl
— do każdej wygranej z

+

dod. pre-

mie po 150 zł.

Do rozlosowania na kupony - banderole 5- i 1zakładowe:
ODBIORNIK TELEWIZJI
KOLOROWEJ lub 19 500 zł
i nagrody pieniężne:
4
4
9

X><X

po 4 0(10 zł
PO 2 009 zl

po 1 000 zł

W NIEDZIELĘ NOWE
SZANSE WYGRANIA 11!
SKŁADAJĄC

KUPONY

1 W „JANTARY”
PO „RUCH” —
!1 ŚLUDZI STARSZYCH!!!
K-8813

wiadczysz na rzecz

