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Premier Piotr Jaroszewicz WRekonesansŁ
wyDKeMWJGO
UH Ziemi krakowskiej

Wczoraj na ziemi kra
kowskiej przebywał prezes
Rady Ministrów Piotr Ja
roszewicz. Odwiedził on m.
in. na Podhalu dwa zakła
dy pracujące na potrzeby
rynku oraz spotkał się w
Krakowie z członkami Se
kretariatu KW PZPR i kie
rownictwem urzędów: Miej
skiego i Wojewódzkiego.
Omawiano tu aktualne pro
Cena 50 gr bierny rozwoju ziemi kra
kowskiej oraz komplekso
wy program rewaloryzacji
krakowskiej Starówki. Pre
mierowi towarzyszył mini
ster rolnictwa Kazimierz
Barcikowski oraz gospoda
rze ziemi krakowskiej: Jó
zef Klasa i Wit Drapich.
Uruchomiona przed 3
miesiącami koło Makowa
Podhalańskiego fabryka osłonek białkowych (sztucz
nych opakowań wędlin)
jest pierwszą w kraju tego
typu wytwórnią. Wybudo
wana kosztem 370 min zł,
stosuje oryginalną polską
technologię, a jej produk
cja w poważnym stopniu

Gdańsk, czwartek 21 marca 1974 r.
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Z obrad konferencji dyplomatycznej w Helsinkach

Projekt Konwencji
o Ochronie Bałtyku

zaaprobowany przez wszystkie delegacje
Szybki postęp prac konferencji dyplomatycznej w
Helsinkach pozwoli) jej uc zcstnikom już wczoraj, a
więc w trzecim dniu obrad, ostatecznie uzgodnić i za
aprobować treść głównego dokumentu — Konwencji
o Ochronie Środowiska Morskiego Bałtyku. Nastąpiło
to po zakończeniu prac komitetu redakcyjnego, na
którego czele stał delegat Polski Jerzy Vonan. Dzisiaj
teksty konwencji zostaną wydrukowane, a w piątek
nastąpi unfezyste podpisa nie dokumentu przez prze
wodniczących delegacji 7 państw nadbałtyckich nczestniczących w konferencji.
Port gdyński. Prawie 50-letnia taśma przeładunkowa węgla wciął jeszcze
pracuje dla naszego eksportu czarnych diamentów.
*'ot- w

Przeciwko dyskryminacji rasowej

Wyrazy solidarności
z walczącą Afryką

Wielka Brytania
przygotowuje się
do negocjacji z EWG

Konwencja składa sag
*e
wstępu. 2S artykułów, S zale
ceń i 7 rezolucji. Załączniki
stanowią integralną część kon
wencji i są obowiązujące dla
państw-sygnatariuszy
dato
miast rezolucje mają charak
ter zaleceń.

Pod przewodnictwem mi
nistra spraw zagranicz
nych Wielkiej Brytanii
Jamesa Callaghana rozpo
częła się w Londynie wczo
raj rano narada ambasa
dorów brytyjskich w sto
licach krajów EWG. Ce
lem narady jest uzgodnie
nie taktyki jaką rząd la*
bourzystowski zastosuje w
ponownych negocjacjach
państwami EWG w spra
wie warunków przynależ
ności Wielkiej Brytanii do
Wspólnego rynku.
(PAP)

W związku z Międżynaro Centralna Rada Źwiązko w
dowyra
Dniem Walki z Zawodowych przyjęła oś
Dyskryminacją
Rasową wiadczenie, w którym —
w imieniu ludzi pracy na
szego kraju —wyraża pel
ną solidarność i zdecydo
wane poparcie dla słusznej
i sprawiedliwej walki lu
dów południowej Afryki,
Rodezji i kolonii portugal
skich o wyzwolenie naro
Wczoraj
przybył do dowe i społeczne, o całko
Paryże z tygodniowa wi witą likwidację wszelkich
zyta rnin. przemysłu che form rasizmu i apartheidu.
micznego — JERZY OL
W przyjętym z tej samej
SZEWSKI. Program wizyty
przewiduje rozmowy z min. pkazji oświadczeniu Polski
przemysłu, handlu i rze Komitet Solidarności z Na
miosło - YVES GUENA rodami, Azji i Afryki prze
oraz min. gospodarki i fi kazuje wyrazy ' poparcia
bojowników organiza
nansów - VALERYM GIS dla
cji
narodowowyzwoleń
CARD d-ESTAING.
czych walczących w po
Min. J. Olszewski zwie łudniowej Afryce, Namibii,
dzi także zakłady kilku Zimbabwe (Rodezji), Ango
koncernów chemicznych, li, Mozambiku i Gwinei
zaproszenie Komite
a m. in. „Rhone — Pou Bissau o pełne równoupra tuNa
Centralnego
PZPR —
wnienie
,
ludów
zamieszku
lenc” i „Creusot-Loire En
wczoraj przybył do Polski
jących te kraje. (PAP)
treprises”.

Minister przemysłu

chemicznego w Paryżu

We wstępie strony pod
kreślają Społeczną, ekono
miczną i kulturalną .war
tość środowiska morskiego
Bałtyku i jego zasobów dla
narodów żyjących wokół
tego morza, a także wspól
ną odpowiedzialność tych
narodów za Ochronę i pod
noszenie wartości.tego śro
dowiska. Stwierdzają także
pilną potrzebę współpracy
międzynarodowej w tej
dziedzinie, będącej integral
ną częścią pokojowej współ
pracy wszystkich krajów
europejskich. W tym kon
tekście akcentują także
możliwości
współpracy
stworzone poprzez podpi
sanie w ubiegłym roku w
Gdańsku — z inicjatywy

Przewodniczący Socjalistycznej
Partii Jedności Berlina Zachodniego
przybył do Polski

Jubileuszowy dar
dla Ojczyzny
Czyny społeczne i produkcyjne
■ Załoga Zespołu Elek
trowni Cieplnych Wybrze
że w Gdańsku podjęła czyn
produkcyjny wartości po
nad 5,2 miliona zł. Ponadto
pracownicy
przedsiębior
stwa wykonają prace spo
łeczne na rzecz zakładu i
miasta wartości 260 tys.
zł.
■ Uczniowie Liceum Ogólnókształcącego. Techni
kum Budowlanego i Li
ceum Ekonomicznego w
Kościerzynie w czynie 30łecia budują trójkanałową
strzelnicę sportową. Prące
wartości 160 tys. zł. zakoń
czone zostaną dp X maja
br.
■ Pracownicy Przedsię
biorstwa Budownictwa Rdl
niczego w Kwidzynie zobo

wiązali się oddać przed
terminem 154 mieszkania o
wysokim standardzie wy
posażenia,
przeznaczone
dla załóg państwowych
przedsiębiorstw
rolnych.
Dzięki zastosowaniu* uni
kalnej w .gdańskim budow
nictwie rolniczym, metody
pełnego ‘ uprzemysłów: er. i a
montażu, o osiem; miesięcy
wcześniej przekazane zo
staną trzy budynki, miesz
kalne w PGR Górki, Poza
tym na kilka miesięcy
przed terminem
załogi
PBRol. Kwidzyn przekażą
do użytku mieszkania i bu
dynki gospodarcze w Gurczu, Nowej Wiosce i Paw
licach. Dzięki temu zobo
wiązaniu o 650 dni wcześ
niej wybudowane zostaną

462 izby oraz o 244 dni
wcześniej — obiekty hodo
wlane na 1250 stanowisk.
■ Załoga Przedsiębior
stwa Remontowo-Montażowego Handlu Wewnętrzne
go w Gdańsku wykona do
datkowe usługi w zakresie
remontu maszyn i urzą
dzeń chłodniczych, gastro
nomicznych i reklam neo
nowych. Wartość zobowią
zania osiągnie kwotę 900
tys. zł■ Już ponad 60 załóg
statków Polskich Linii Oceanicznych zadeklarowało
dodatkowe prace w czynię
30-lecia. Zobowiązania do
tyczą czynności związa
nych ‘z, przemieszczeniem
i mocowaniem ładunków.
A Dokończenie na str. 2

W dniach od 1 do 5 mar
ca z małymi przerwami
trwał potężny sztorm.
Mimo fali pod kadłub
wchodził doskonały płetwo
nurek, st. bosman Bogus
ław Piechaczyk, który sma
rował co pewien czas hol
w miejscu narażonym na
największe tarcie. Całe ho
lowanie trwało 12 dni. W
nocy z 19/20 marca okręt
zawinął na redę portu
stki ratownicze Polskiego Gdańsk przekazując holo.
Ratownictwa Okrętowego waną jednostkę stoczniow
były zajęte różnymi zada com. Całość trasy wyniosła
niami. W tej sytuacji kie 5400 mil morskich, a więc
rownictwo stoczni zwróciło z holem około 2700 mil
się do dowództwa Mary Łatwo wyliczyć, że załoga
narki Wojennej z prośbą o „Piasta” uzyskała rekordo
użycie do akcji holowni wą w naszym ratownic
czej nowo zbudowanego rów twie morskim średnia szyb
nież przez tę stocznię okrę kość holowania 9.5 węzła
tu ratowniczego „Piast”. przyczyniając gospodarce
Przy stanie morza do 10 narodowej poważnych osz
stopni w skali Beauforta czędności.
okręt dotarł, do zagrożonej
Na nabrzeżu późną nocą
jednostki. Przedzierał . się
: oczekiwali na okręt przed
przez .pola lodowe i nie stawicieie dowództwa Ma
ma! . otarł się , o, wielką . gó rynarki Wojennej.
W)
rę lodową.

przewodniczący, zachodnioberlińskiej Socjalistycznej
Partii
Jedności
(SEW)
Gerhard Danclius.
Wczoraj I sekretarz KC
PZPR Edward
Gierek
przyjął
przewodniczącego
Socjalistycznej Partii Jed
ności Berlina Zachodniego
(SEW) Gerharda
DaneIiusa.
Przedmiotem
rozmowy
były zagadnienia interesu
jące obie partie, a zwłasz
cza problemy rozwoju ich
działalności, postępu spra
wy pokoju w Europie i u*
macniania jedności między
narodowego ruchu komuni
stycznego ’ i robotniczego.
Gerhard Danelius poinfor
mował o umacnianiu się
SEW i rozwoju sytuacji w
Berlinie Zachodnim. Ed
ward Gierek wyraził uznanie dla aktywnej walki
SEW o realizację postula
tów klasy robotniczej Ber
lina Zachodniego i norma
lizację stosunków z kraja
mi socjalistycznymi.
Podkreślono
pragnienie
dalszego zacieśnienia kon
taktów między. obu partia
mi.
(PAP)
mm

Polski — Konwencji o Ry
bołówstwie i Ochronie Za
sobów Żywych Morza Bał
tyckiego i Bełtów.
Pierwsze artykuły kon
wencji określają obszar jej
obowiązywania oraz zawie
rają wiolę definicji doty
czących miedzy innymi po
jęcia zanieczyszczeń, sub
stancji .szkodliwych itd. Ob
szar konwencji nie obej
muje wód wewnętrznych
umawiających się stron.
W dalszej części konwen

przyczyni się do zwiększe
nia na rynek dostaw wę
dlin.
Premier wysoko ocenił
pracę budowniczych tej wy
twórni oraz obecną pracę
załogi. Zasłużeni budowni
czowie udekorowani zostali
wysokimi
odznaczeniami
państwowymi.
Drugi obiekt, który od
wiedził premier — to naj
większy krajowy kombinat
obuwniczy: zakłady „Pod
hale” w Nowym Targu.
Piotr Jaroszewicz spotkał
się tu z aktywem politycz
no-gospodarczym fabryki.
Załoga „Podhala”, która w
br. wyprodukuje 10,5 min
par butów, zameldowała o
zobowiązaniach zwiększe
nia produkcji o dalsze 70
tyg. par obuwia.
Urząd Gminny w Jabłoń
ce na Orawie z którego
pracą zapoznał się premier
— wyróżnia się w rozwi
janiu czynów społecznych
i w specjalizacji hodowli
bydła.
(PAP)

państw niezaangażowanych
Algierski minister spraw
zagranicznych Abd el-Aziz
Buteflika wezwał państwa
rozwijające się, aby przeję
ły kontrolę nad swymi bo
gactwami naturalnymi -i
zmusiły uprzemysłowione
państwa kapitalistyczne do
płacenia wyższych cen za
surowce.
Przemawiając we wto
rek wieczorem na sesji
komitetu koordynacyjnego
ruchu państw niezaangażo
wanych, Buteflika zaata
kował kapitalizm zachodni
jako wyzyskiwacza bied
nych państw trzeciego świa
ta i ostrzegł, że obecnie
nieuchronne tą poważne
zmiany.
Komitet koordynacyjny
zebrał się w Algierze na
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K/.pital PöWiatowv w Starogardzie zostanie przekazany do użytku w »pen br. Ter
min spćżniony, ale budynek z* to imponujący.
Fot. W. NieżywiPski

3-dniową sesję, aby przy
gotować wspólne propozy
cje na sesję nadzwyczajną
Zgromadzenia
Ogólnego
NZ, która rozpocznie się
9 kwietnia w Nowym Jor
ku i będzie poświęcona
sprawom handlu i współ
pracy gospodarczej między
krajami rozwijającymi się
a państwami rozwiniętymi.
Wczoraj komitet złożony z
przedstawicieli 17 państw
obradował przy drzwiach
zamkniętych. Zasiadają w
nim m. in. delegaci Algierii,
Gujany, Indii, Jugosławii,
Kuby,' Kuwejtu, Malezji.
Senegalu, Syrii Tanzanii
i Zairu.

Z Bliskiego Wschodu
A Dowódca Doraźnych
Sif Zbrojnych ONZ
Bliskim Wschodzie gen.
ENSIO SIILASVUO udał się
wczoraj do Izraela, gdzie
przeprowadzi rozmowy z
szefem sztabu generalne
go Daviden» Elozarem.
A Wczoraj rano przy
był do Londynu z Wa
szyngtonu minister spraw
zagranicznych
Izraela,
Aba Eban. Spotka się on
prawdopodobnie z sze
fem dyplomacji brytyj
skiej, Jamesem Callagha-

zakończył azjatycką podróż
nicznych Cypru — Jiannaki Christofidesem.
Na warszawskim lotni
sku Stefana Olszowskiego
witali — członkowie Sekre
tariatu KC PZPR
Jan
Szydlak, Ryszard Frelek,
W drodze powrotnej s oraz członkowie kierowni
(PAP)
Indii i Bangladeszu mini ctwa MSZ,
ster spraw zagranicznych
PRL. Stefan
Olszowski
spotkał Się W Bejrucie z
szefem dyplomacji Libanu,
Füadem Naffahem. Obaj
ministrowie przeprowadzili
rozmowę na temat stosun
ków polsko-libańslcich. Do
O zapoczątkowaniu ukonano również oceny o- zbrojenia sił powietrznych
becnej sytuacji na Bliskim Bundeswehry w ponadWschodzie.
dźwiękowe odrzutowe myś
Stefan Olszowski, powra liwce bombardujące „F-4
cając do kraju zatrzymał Phantom” informuje biule
się również na krótko na tyn prasowy ministerstwa
Cyprze.
obrony NRF. Pierwsze sa
Na lotnisku w Nikozji moloty „Phantom” już we
min. Olszowski spotkał się szły w skład uzbrojenia
x ministrem spraw zagra lotnictwa
zachodnioniemieckiego.
(PAP)

Odrzutowe'myśliwce
dla Bundeswehry

• Jak donoszą * Aten.
nowo utworzona podziem
na
organizacja
Grecki
Front Antyfaszystowski »
głosiła oświadczenie, w któ
rym ostro potępia falę *resztowań greckich komu
nistów. Front antyfaszyato
wski zwraca się do między
narodowej opinii purtlicr>
nej z apelem o poparci«
demokratów greckich.
• Jak
donoszą * Da
maszku, wczoraj
wojska
izraelskie znów usiłowały
umocnić
swoje stanowi
ska na jednym z sektorów
północnej części sytyjsko
-izraelskiej linii przerwa
nia ognia Pojedynek arty
leryjski, do jakiego doszło,
rozszerzył się i na een
trałny sektor.
• Reakcyjne siły w Pu
erto Ricę dążą do zdławie
nia ruchu mas ludowych,
zmierzającego do osiągnię
cia przez kraj niepodległoś
ci.
Ul trapra wicowe
ele
menty dokonały
napada
na
redakcję
dziennika
.Claridad” — organu socja
»stycznej partii Puerto Rl
co i podłożyły tam ładu
nek wybuchowy. W wyni
ku eksplozji zostały znisz
czone biura redakcji. Cięż.
kie rany odnieśli członko
wie komitetu politycznego
KC partii Manuel Gonza
les i Miguel Vegas.
• Wczoraj rano w pob’i
żu Belfastu zginęło dal
szych dwócb źołnierz.y bry
tyjskieb. Zostali oni za
strzeleni przez
członków
organizacji
ekstremistycz
nych.
• Policja aresztowała
Atenach młodego, popular
nego piosenkarza greckie
go. MANOIISA WICIASA
który wvkonvwal główni«
utwory znanego kpmpozy
Wrą. Mikłsa Teodorakisa.

Najstarszy kamień
świata... z Księżyca

Minister spraw zagranicznych PRL
Po zakończeniu oficjal
nej wizyty w Republice
Indii i Ludowej Republice
Bangladesz, wczoraj po
wrócił do kraju minister
spraw zagranicznych
—
Stefan Olszowski.

Wczoraj sekretarz KW
PZPR Adam Nowotnik
wraz z przebywającym na
Wybrzeżu gdańskim I za
stępcą kierownika Wydzia
łu
Ekonomicznego
KC
PZPR Edwardem Karetasem odbyli gospodarski re
konesans w niektórych
przedsiębiorstwach gospo
darki morskiej i na budo
wach.
W Porcie Północnym za
poznali się ze stanem przy
gotowań do uruchomienia
bazy
przeładunku
wę
gla, w Rębiechowie intere
sowali się
przebiegiem
końcowych prac przed od
daniem lotniska do eks
ploatacji, a w „Dalmorze”
omówili z kierownictwem
sytuację gospodarczą przed
siębiorstwa. Prócz ■ tego
szczegółowo
analizowano
aktualną sytuację i per
spektywy rozwoju obydwu
portów wschodniego wy
brzeża.
Ponadto E. Karelus prze
prowadził rozmowy w KW
PZPR.
E. M.

Algierska sesja

:

A W romach współpracy między europejskimi komiteta
mi do spraw UNESCO, odbyło się w Nicei - no zaprosze
nie francuskiego komitetu d/s UNESCO - spotkanie se
kretarzy generalnych tych komitetów.- W spotkaniu Wziqł
udział sekretarz generalny polskiego komitetu do spraw
UNESCO J. OCHĘDUSZKO.
.
A Na obszarze Hesji i Bawarii rozpoczęły się wielkie
manewry Bundeswehry, Bierze w nich udział około 9 tys.
żołnierzy oroz 3,5 tysiqca czołgów i samochodów pancer
nych.
A W Paryżu cena złoto ponownie przekroczyła pułap
180 dolarów. Za uncję płacono 181,47 doi. wobec 178,69
doi. w dniu poprzednim.
A Na londyńskiej giełdzie walutowej zanotowano wczo
raj wzrost ceny złota. Zo uncję tego kruszcu płacono
173,75 doi., o 4,75 doi. więcej niż we wtorek.
A Wczoraj uruchomiono w Atucha, 100 km na pólnoeny-zachód od Buenos Aires, pierwszą w Ameryce Łaciń
skiej elektrownię atomową.
A Obfite, długotrwałe deszcze spowodowały katastrofal
na powódź w sześciu stanach brazylijskich. Tysiące osób
straciło dach nad glowq. Zniszczone zostały zasiewy, wy
ginęło wiele bydła.
A W Ammanie podano, że rząd Jordanii zamierza zor
ganizować muzulmańsko-chrześcijańską konferencję na te
mat ochrony historycznego I religijnego charakteru Jero
zolimy. Celem konferencji ma być przeciwstawienie się po
lityce Izraela, zmierzającej do judairacji Jerozolimy.

W czasie sympozjum na
ukowego omawiającego wy
niki lotów załogowych na
Księżyc, jakie odbyło się
niedawno w Houston, pro
fesor A. Albee z instytutu
technologicznego w Kalifor
niż ujawnił, że Eugene Cernan członek załogi „Apollo-17” znalazł na powierz
chni Księżyca najstarszą
znaną dotychczas skałę,
której wiek oceni.', się na
4 600 min lat Najstarsza
dotychczas znaleziona ska
ła na Ziemi tniała „zaled
wie” 3 500 min lat.
Skała księżycowa jest
więc tak stara jak cały sy
stem słoneczny i „pamię
ta” czasy jego formowania.
Znalezisko ma bezcenną
wartość naukową dla uczo
ńych.
(PAP)

POGODA

Jak nas poi n formo wił liyłur*
my synoptyk, dziś na Wybr««żu będzie zachmurzenie dnia
I 7, możliwością przelotnych opa
i dów. Temperatura od 5 do U
1 stopni. Wiatry słabe, połud
niowo-wschodnie.

Po posiedzeniu Biura Politycznego KC PZPR

Bilans I wnioski

Żołnierze gospodarce narodowej

0RP „Piast" wykonał

pierwsze zadanie
20 lutego br. okręt ra
towniczy „Piast” otrzymał
swe pierwsze zadanie. Opuścił Gdynię i udał się na
dalekie wody Labradoru.
Znajdujący się tam statek
rybacki pod banderę ZSRR
uległ awarii. Statek „Sierie
brianka” typu JB-422/2” zbu
dowany został w Stoczni
Północnej w Gdańsku przed
kilkoma miesiącami, a więc
znajdował się w okre
sie
gwarancyjnym.
Obowiązkięm stoczni by
ło usunięcie awarii. Mo
żna było tego . dokonać
jedynie na miejscu. Jedno

cja określa podstawowe
zasady i obowiązki sygna
tariuszy, polegające między
innymi na podejmowaniu
wspólnie i indywidualnie
— ustawodawczych, admi
nistracyjnych i
innych
środków zmierzających do
zapobiegania zanieczyszcze
niom i jch redukowania oraz wzbogacania środowi
ska morskiego Bałtyku.
Strony będą również dokła
dać starań, aby wypełnia
nie postanowień konferen
cji helsińskiej nie powodo
wało wzrostu zanieczysz
czeń obszarów mórz leżą
cych poza Bałtykiem.
Konwencja dotyczy ochrony środowiska na ob
szarze, który obejmuje wo
dy i dno morskie wraz
ich żywymi zasobami i in
nych form życia morskiego
Z kolei wymienione zo
A Dokończenie na str.

zakładach pracy

Diii peiczqtek kolendar zowej wiosny.
Fot. W. Nieźywtńsfci

Dobrym bilansem zamknęliśmy w
nasiej gospodarce pierwsze dwa mie
siące roku. O uzyskanym postępie
świadczy najlepiej osiągnięty wzrost
produkcji o ponad 13 procent w sto
sunku do tego samego okresu ub. r.
(plan na br. -11 proc., korzystne ten
dencje w rolnictwie, a zwioszczo w roz
woju hodowli, rozmach w zakresie in
westycji, na które nakłady zwiększyły
się aż o 26,7 procentu).
Analizo dokonana 19 bm. przez Biu
ro Polityczne KC PZPR zawiera ocenę
zarówno pozytywnych doświadczeń jak
i wnioski na1 nadchodzący okres.
Niewątpliwie wielki wpływ na do
tychczasowe wyniki wywiera masowo po
dejmowany i pomyślnie realizowany
czyn 30-!ecio. Jak się wstępnie ocenia,
same tylko zobowiązania dotyczące
produkcji na rynek osiqgnq wartość co
najmniej 10-11 mld zł.
Godne odnotowania jest to, źe wy
soki wzrost produkcji przemysłowej osiągnęliśmy przy nieco mniejszym niż
planowano przyroście zatrudnienia, a
więc głównie dzięki znacznemu prze■ kroczeniu planowanej wydajności pra

cy. Tę tendencję trzeba bezwzględnie
umacniać i pogłębiać. Jednocześnie
należy bardziej energicznie ograniczać
stosowanie godzin nadliczbowych. Ko
lejny, niezmiernie aktualny problem
stanowi usprawnienie gospodarki su
rowcami i materiałami. Ustalone do
datkowe zadania w tej dziedzinie, do
tyczące obniżenia kosztów materiało
wych w br. o ok. 5 mld zł muszą być w
pełni wykonane, tym bardziej, że w
dostawach niektórych grup materia
łów obserwuje się spore kłopoty.
Szybkiemu rozwojowi produkcji to
warzyszy dokonywana na szeroką skalę
rozbudowa naszego potencjału gospo
darczego. W br. ma być oddanych do
użytku o 1/3 obiektów więcej niż w
ub. r. a w tym obiektów szczególnie
ważnych - 2-krotnie więcej. Realizacja
zadań inwestycyjnych w pierwszych
dwóch miesiącach roku przebiegała po
myślnie - znacznie powyżej planu.
Przekazano m. in. do użytku 8 dużych
zakładów, w tym 2 przewidziane uprze
dnio do przekazania w marcu. Na te
pomyślne wyniki niewątpliwie duży
wpływ miały dogodne warunki atmo
sferyczne i tę szansę trzeba maksymal

nie nadal wykorzystywać. Cały wysiłek
wykonawców oraz dostawców maszyn
i urządzeń musi być skierowany na
przyspieszenie realizacji tych inwesty
cji, które są zaplanowane do urucho
mienia w br., a zwłaszcza w ostatnim
jego kwartale.
W dalszym ciągu węzłowym zagad
nieniem jest sukcesywna poprawa zao
patrzenia rynku, szczególnie aktualna
w obliczu szybkiego wzrostu dochodów
pieniężnych ludności (w br. mają się
one zwiększyć - uwzględniając dodat
kowe regulacje plac - o ok. 12 proc.).
Na tym tle specjalnego znaczenia na
biera szybsze uruchamianie produkcji
nowości rynkowych i unowocześnianie
wielu dotychczas wytwarzanych wyro
bów. Niezależnie od tego. wszystkie
gałęzie naszego przemysłu i handel za
graniczny powinny w pełni wywiązać
się z zobowiązań wobec rynku.
Według danych to I dekodę marca,
również w tym miesiącu kontynuujemy
szybkie tempo wzrostu produkcji i eks
portu. Możno się zätem spodziewać że
cały I kwartał zakończymy pomyślnymi
wynikami.
Tadeusz SAPOCSŃSK! (PAP)
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DZIENNIK BAŁTYCKI

Katastrofa
w kopalni złota

mmwŁ
• Wczoraj przybyła do
Hanot polska delegacja
rządowa z członkiem Biu
ra Politycznego KC PZPR,
wiceprezesem Rady Mini
ztrów PRL, JÓZEFEM TEJCHMĄ na czele. Weźmie
ona udziot w IV sesji poi
•ko-wietnamsfciej komisji
współpracy gospodarczej
1 naukowo-technicznej.
• Stojący na czełeofic
jatnej misji wiceprezes Ra
dy Ministrów PRL KAZI
MIERZ OLSZEWSKI, spot
kał sią w Buenos Aires z
argentyńskim
ministrem
spraw zagranicznych, AL
BERTO VIGNESEM. Nastę
pnie misja polska złożyła
wizytę ministrowi aospodarki JOSE GELBARDOWI.
0 Do
Duessełdorfu
przybyła wczoraj radziec
ka delegacja rządowa z
zosteoca przewodniczące
go Rady Ministrów ZSRR
WtADlMIREM NOWIKOWEM na czele. Delegacie
weźmie udział w rozpo
czynające! sie 23 marca
Duessełdorfie oJerwsrei
handlowo - orremvslnwef
wystawie Związku Radziec
Mogę.

# Dokończenie ze str. 1
stały obowiązki i środki
zapobiegawcze, które będą
stosowane przeciwko róż
nego rodzaju zanieczysz
czeniom Bałtyku — zarów
no z lądu. jak z morza i
powietrza, a także przy okazji eksploatacji dna mor
skiego Załączniki do tej
części konwencji zawierają
długą listę substancji nie
bezpiecznych i szkodli
wych, które w przyszłości
w ogóle nie będą mogły
być wprowadzane do Mo
rza Bałtyckiego, względnie
zastosuje się tu daleko idą
ce ograniczenia.
Dla realizacji postano
wień konwencji powołana
została Komisja Ochrony
Środowiska Morskiego Bał
tyku z sekretariatem w
Helsinkach. Przewodnictwo
komisji będą sprawowali
kolejno (co dwa lata) przed
stawiciele państw — syg
natariuszy, posiedzenia ko
misji będą się odbywać co
najmniej raz do roku, przy
czym pierwsze posiedzenie
zostanie zwołane w 90 dni
po wejściu w życie kon
wencji. Każda ze stron
otrzyma w komisji jeden
głos, zaś przy podejmowa
niu decyzji obowiązywać
będzie zasada jednomyśl
ności, Do zadań komisji na
leżeć będzie między innymi
czuwanie nad realizacją

postanowień
konwencji,
formułowani« zaleceń, okre
sianie kryteriów kontroli
zanieczyszczeń, a także in
spirowanie — w razie po
trzeby — dodatkowych
środków ochrony środowi
ska bałtyckiego.
W konwencji położono
duży nacisk na współpra
cę naukowo-techniczną i
badawczą oraz szeroką wy
mianę informacji, dotyczą
cych źródeł zanieczyszczeń,
sposobów i środków zapo
biegawczych. Wreszcie —
konwencja precyzuje za
sady odpowiedzialności za
szkody wynikłe z działania
lub zaniedbania sprzeczne
go z przyjętymi ustalenia
mi. Konwencja helsińska
będzie otwarta dla każdego
państwa zainteresowanego
wypełnianiem jej celów 1
zadań — pod warunkiem,
że państwo takie zostanie
zaproszone przez wszyst
kich sygnatariuszy kon
wencji.
W rezolucjach postuluje się
między innymi budowę i
rozbudowę we wszystkich
krajach nadbałtyckich sku
tecznych oczyszczalni ście
ków przemysłowych i ko
munalnych oraz wyposaże
nie portów i statków w
odpowiednie urządzenia do
odbioru przerobów lub li
kwidacji zanieczyszczeń —
olejów, śmieci, toksycznych

substancji chemicznych, od
padów itd.
Inna rezolucja określa
zasady nawigacji statków
przed wejściem na Bałtyk
pod kątem unikania ryzy
ka zanieczyszczeń wskutek,
na przykład, zderzenia.
Sformułowane
zostały
również sugestie dotyczące
rozwoju jednolitego syste
mu radiolokacyjnego na ob
szarze Morza Bałtyckiego.
(PAP)

W
południowoafrykań
skiej kopalni złota „Kloof”
wydarzyła się w nocy z
wtorku na środę tragiczna
katastrofa. W wyniku pod
ziemnego zawału 14 górni
ków zostało uwięzionych
na głębokości 1 950 m.
Przedstawiciel dyrekcji ko
palni oświadczył, że do uwięzionych ekipy ratowni
cze dotrą prawdopodobnie
dopiero za 4 dni.

68 (2326) 21 marca 1974 r.

Jubileuszowy dar
dla Ojczyzny
0 Dokończeni« ze e*r
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złotych i wiele dzisiątek drodze powrotnej z Indii
tysięcy dolarów.
do kraju całkowicie wyko
remontów mechanizmów i
■ Pracownicy Gdańskie rzystano ładownie, dzięki
odnawiania
pomieszczeń. go Węzła PKP poza pla czemu załoga skróci swój
Marynarze przepracują spo nem przeprowadzą remont rejs
o 14 dni i zaoszczędzi
łecznie ponad 40 tys. go kapitalny 24 km torów na
dzin. Wartość czyimi sza trasie Stara Piła — Ko- ponad milion złotych.
E. M.
cuje się na kilka milionów koszki. Ogólna wartość czy
nu kolejarzy wyniesie 36
min zł.
■ Załogi Gdańskich Za
kładów Produkcji Betonów
„Trójbet” wyprodukują do
datkowo 5 tys. metrów
sześciennych wyrobów be
tonowych o wartości 7 min

podwyższonych emerytur i rent
I lipca br. pierwsza gru
pa emerytów i rencistów
— ok. 140 tys. osób — otrzyma swoje świadczenia
w nowej wysokości, z tytu
łu podwyżki najniższych
emerytur i rent. Następ
ne wypłaty podniesionych
świadczeń odbywać się bę
dą co 8 dni w zwykłych
terminach
płatności,
a
więc 10 lipca, 15, 20 itd.,
tak by w lipcu wszyscy
zainteresowani — a jest ich
ponad milion — otrzymali

Zawinił kontroler
ruchu lotów
Śmierć poniosło
35 pasażerów
Prokuratura okręgowa w
Titogradzie ogłosiła oświad
czenie w sprawie przyczyn
katastrofy samolotu jugo
słowiańskich linii lotni
czych, który rozbił się 11
września 1973 roku na tra
sie Skopje — Titograd. W
katastrofie
„Caravelle”
śmierć poniosło 35 pasaże
rów J 6 członków załogi.
Jak ustaliła prokuratura,
winę za tę katastrofę po
nosi kontroler lotów lot
niska titogradzkiego, któ
ry nie miał odpowiedniego
przygotowania fachowego,
ani też zezwolenia na wy
konywanie tego rodzaju
pracy.
Kontroler polecił zało
dze samolotu, który zbliżał
się do lądowania w Titogradzie. opuszczenie apa
ratu z bezpiecznej wysokoś
ci 3050 metrów na 1830
metrów, co spowodowało
uderzenie o szczyt „Babin
Zub”, którego wysokość
wynosi 2100 metrów.
(PAP)

Niedźwiadek himalajski.

podwyższone emerytury i
renty. Podwyżką tą będą
objęte wszystkie najniższe
emerytury i renty, zarów
no nowo przyznane jak i
wypłacane dotychczas.
Wprowadzenie w życie
podwyżki minimalnych emerytur i rent zapowie
dziano, jak wiadomo, od ł
sierpnia. ZUS płaci z gó
ry, w związku z tym eme
ryci i renciści otrzymają
w swoich lipcowych ter
minach świadczenia już w
nowej wysokości.
Niektórzy emeryci i ren
ciści — utrzymujący ze
swoich świadczeń rodziny
— skorzystają już tego lata
z podwójnej podwyżki: z
tytułu podniesienia rent
minimalnych oraz pierw
szego etapu reformy do
datków rodzinnych, wcho
dzącego w życie również od
1 sierpnia. Chodzi tu, przy
pomnijmy, o przesunięcie
górnej granicy dochodów
upoważniającej do wyż
szych dodatków — z 1000
do 1400 zł na członka ro
dziny.
Równocześnie w rodzi
nach, które osiągają do
chody na głowę nie wyższe
niż 1400 zł, podniesione bę
dą o 150 zł zasiłki na trze
cie i następne dziecko.
Zwiększą się także dodat
ki na n^e pracującą matkę
wychowującą troje i wię
cej dzieci. Przewiduje się,
że podwyższone dodatki
rodzinne przysługiwać bę
dą również wówczas, gdy
emeryt lub rencista aibo
jego współmałżonek jest
płatnikiem podatku grun
towego z tytułu użytkowa
nia działki nie większej niż
0,5 ha.
Wypłata wszystkich świad
czeń przysługujących z ty
tułu tych podwyżek jest
jednym z dwóch głównych
zadań tegorocznych ZUS.
Drugie zadanie — to przy
gotowania ęio wchodzącej

Fol. W. Nieftywiński

w życie 1 stycznia 1975 r
reformy całego systemu emerytalno-rentowego.
O
skali całej tej operacji mó
wi liczba ok. 3 min emery
tur i rent do przeliczenia
oraz ok. 700 tys. podwyż
szonych dodatków rodzin
nych dia emerytów i ren
cistów. Szybką i sprawna
wypłata
ubezpieczonym
należnych im podwyższo
nych świadczeń wymaga
więc pełnej mobilizacji ca
łego aparatu ZUS.
W maju emeryci l renciści
otrzymają formularze oświad
czeń dotyczących
wielkości
dochodów na człońka rodziny,
którą otrzymują. Wypełnione
oświadczenia trzeba będzie jak
najszybciej odesłać, gdyż na
tej podstawie zostanie usta
lone prawo do podwyższonego
dodatku rodzinnego.
Jest to jedyna sprawa wy•Hasająca udziału emerytów i
rencistów. Natomiast wypłata
wszystkich pozostałych
pod
wyżek, w pierwszej kolejności
emerytur i rent minimalnych,
nastąpi r. urzędu, bez potrze
by osobistego zgłaszania się.
W czerwcu wszyscy zaintere
sowani
zostaną
szczegółowo
poinformowani na piśmie o
wysokości podniesionych świad
czeń.
(PAP)

Wulkan Etna wykazuje
w dalszym ciągu dużą ak‘
tywność. Z główmego kra
teru wydobywają się kłę
by dymu i popiołu. Z kra
teru bocznego,, który pow
stał przed 10 dniami, wy"
rzucane są odłamki skał
na wysokość ponad 300
metrów. Po zboczu wulka
nu spływają z prędkością
10—15 metrów na godzi
nę trzy strumienie lawy.
(PAP)

Przed toruńskim

festiwalem teatralnym

zł.

ZUS przed egzaminem sprawności

5 fipca - pierwsza wypłata

Wulkan Etna
nadal czynny

Przodujące brygada transportowa CZESŁAWA KORCZAKA i „Energomontażu" taj
muj« się przewozem wszystkich nietypowych kotłów, armetury i walczaków z przy
stani na miejsce montażu elektrociepłowni na budowie rafinerii. Kotły, na tie którycn zrobione jest zdjęcio brygady ważą po 145 ton każdy.
Fot. W. Nieźywińsfci

Prokurator domaga się
kary śmierci dla Z. Bieiaja
Wczoraj
w
tociącym się
przed
Sądem
Wojewódzkim
dla woj. warszawskiego pro
cesie Zygmunta Bieiaja
vel
Iwana Slezko oraz jego żony
Marii» zabrał głos prokurator
Józef Gurgul, który zażądał
dla oskarżonego kary śmierci.
W swym wystąpieniu przy
pomniał on, że Zygmunt Bie
laj vel Iwan Slezko oskarżony
jest nie tylko o uprowadzenie
I zabójstwo * pobudek mate
rialnych dr Stefanii Kamiiiskiej z Płocka, lecz odpowia
da także za wysłanie 5 ano
nimów do męża lekarki,
w
których groził zabójstwem ko
biety w razie nie zapłacenid
300 tys. zł okupu. Akt oskar
żenia zarzuca Bie la,jo w i tak
że autorstwo anonimów z żą
daniami okupu do 5 miesz
kańców Konina. Ponadto wyłudził on na podstawie fał
szywych dokumentów — do
wód
osobisty
na * nazwisko
Zygmunta Bieiaja.
Sylwetkę oskarżonego
cha
rakteryzują jeszcze inne, ujawnione w śledztwie i na pro
cesje okoliczności. Ma on na
sumieniu dezercję t wojska oraz zabicie 3 żołnierzy
w
1945. roku. Zamordował rów
nież
ekspedientkę
swego
sklepu w Szczecinie — Broni
sławę A.

Uznając
Zygmunta Bieiaja
vel Iwana Slezko za wyjątkó
wo niebezpiecznego przestęp
cę, działającego konsekwent
nie i z premedytacją prokura
tor stwierdził, że postawa oskarżonego nie rokuje żadnych
szans na resocjalizację i za
żądał
najwyższego
wymiaru
kary.
Omawiając z kolei osobę oskarżonej Marii Bielaj, proku
rator przypomniał, iż w 1947
r. po zabójstwie przez swego
męża Bronisławy A. pomagała
ona w' zacieraniu śladów prze
stępstwa oraz wysłała dezin
formujący list rio rodziny za
mordowanej kobiety, w któ
rym sugerowała, że Bronisła
wa A. wyjechała do Anglii.
M. Bielaj odpowiada również
za nakłonienie córki do fał
szywych zeznań, niszczenie do
wodów rzeczowych przeciwko
swemu mężowi oraz wyłudze
nie dowodu osobistego na naz
wisko Bielaj.
Prokurator
zażądał w sto
sunku do oskarżonej łącznej
kary 3 lat pozbawienia wol
ności.
Dzisiaj głos zabierze obro
na. Jak się przewiduje, wyrok
zapadnie jeszcze w tym ty
godniu,
«PAP)

Od pielęgnacji

włosów
do raka wątroby

Grupa badawcza ochro
ny zdrowia organizacji ochrony konsumenta
w,
USA, wezwała firmę kos
metyczną ,,Clairol Compa
ny” do dobrowolnego wy
cofania z ryrłku szamponu i
„Jasny blond’ oraz aerozo
lu „Panna Claird” jako j
zawierające chlorek winy
lu.
Apel wystosowano w
związku ze stwierdzeniem,
że wśród załogi jednego z
zakładów chemicznych, Wy
iwarzających chlorek wi
nylu, zaobserwowano kil
kakrotni* C2ęstsze wystę
powanie raka wątroby.
Rzecznik firmy z oburze
niem odrzucił propozycje,
oświadczając, że od właści
wej pielęgnacji włosów
nikt jeszcze nie dostał ra
ka wątroby. Sprawa być
Wczoraj rozegrany został w
może znajdzie epilog w są Rotterdam!*
rewanżowy
ćwierćfinałowy mecz
piłkar
dzie.
(PAP)

SI marca 1960 raka w Rep u Mi Południowej Afryki w Staerpeville, podczas rozpędzania de
monstracji ulicznej z rozkazu ra
sistowskiego rządu Johna Vorstera, zginęło 69 Ä trykańezyków, a
przeszło 200 zostało rannych.
Z Inicjatywy ONZ data ta zo
stała upamiętniona przez ustano
wienie Międzynarodowego Dnia
Walki s Dyskryminacją Rasową.
W bieżącym roku światowe ma
nifestacje na rzecz pełnego rów
nouprawnienia wszystkich łudzi
niezależnie od koloru ich skóry,
zbiegły się z objawami buntu i
kryzysu w armii ostatniego euro
pejskiego państwa kolonialnego —
Portugalii, prowadzącej z coraz
mniejszym powodzeniem od 1*
lat walkę przeciw ruchom naro
dowowyzwoleńczym w Afryce.
Wbrew uchwałom ONZ, naka
zującym Portugalii niezwłoczne
wycofanie wojsk z Angolir Mo
zambiku i uznanej już przez *0
państw świata, niepodległej • od
września ubiegłego roku Repu
bliki Gwinei-Bissau, rząd portu
galski — działający w interesie
międzynarodowych monopoli —
przeszło 45 proc. budżetu państ
wa przeznacza na prowadzenie
wojen kolonialnych armią o sile
około 100 tys. ludzi. Sprawia to,
iż ludność Portugalii żyje na po
ziomie krajów przez siebie uciska
nych — 32 proc. Portugalczy
ków powyżej 20 lat jest analfa
betami, 80 proc, pozbawionych
jest prawa wyborczego. Podob
nie, spośród 13-milionowej lud
ności „terytoriów
zamorskich”
prawo do głosu ma jedjmie 400
tys. białych mieszkańców Angoli
i Mozambiku.
Prawdziwym Szokiem dla pra
wicy portugalskiej stała, się nie
dawno opublikowana książka za

stępcy szefa sztabu generalnego
armii portugalskiej generała An
tonio Spinoii, w którym ten — opierając się na realiach frontów
afrykańskich — wykluczył mo
żliwość zwycięstwa armii portu
galskiej, wezwał do przerwania
rujnujących kraj wojen i do
przyznania częściowej niepodle
głości terenom faktycznie już wy
zwalonym. Uznanie faktów nie
było jednak nigdy mocną stroną
reżimu portugalskiego... Jeszcze w
zeszłym roku oficjalna statystyka
rządowa rap. zaliczała trzy enkla
wy byłych kolonii — Goa, Da
ma i Din do terenów portugal
skich, mimo ich przynależności
od 1961 roku do Indii... Toteż i
generał Spinola, na wniosek pre
zydenta Portugalii — Americo
Tomaza, został zdymisjonowany.
Portugalia podobnie jak Rode
zja i Republika Południowej Af
ryki rządzone przez rasistowskie
białe mniejszości lana Smitha i
Johna Vorstera, nie zamierzają
zrezygnować z uciskania koloro
wych. Ci ostatni czynnie walczą
0 ndieżne im prawa. Opór ucis
kanych jest jednak brutalnie tłu
miony. Rzecznik policji RPA oficjałnie poinformował np. ostat
nio, że jedynie w ubiegłym ro
ku funkcjonariusze policji tego
kraju
zastrzelili 117 i zranili
352 obywateli kolorowych.
„Trzy miliony Afrykańczyków
1 kolorowych mieszkańców RPA
wygnano siłą z ich domów I prze
siedlono do obozów położonych
w nie nadających się do życia
rejonach kraju, ludzie ci są skaza
ni na powolną śmierć” — oświad
czył na konferencji prasowej w
Londynie Trever Haddleston, mi
sjonarz, który przebywał w Jo
hannesburgs
Rządząca Republiką Południo
wej Afryki partia narodową Jo
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maturgii (wśród zgłoszeń
najwięcej
jest bowiem
sztuk polskich) oraz wy
stawę scenografii 30-lecia.
Teatr „Wybrzeże” poje'
dzie do Torunia ze „Snem”
Felicji Kruszewskiej, ewen
tuaLnie także z „Teatrem
osobnym” Mirona Biało
szewskiego (zależy to od
tego, jaki repertuar ustali
się na czerwcowy festiwal
sztuk współczesnych we
Wrocławiu). Teatr Drama
tyczny w Gdyni z „Lęk*"
mi porannymi” Stanisława
Grochowiaka.
(■W

Dwa „Fiaty 125 p“ i ciągnik „Ursus”
wygrano na Wybrzeżu
w loterii C1D
W Wielkiej Loterii Fan
towej Centrum Zdrowia
Dziecka tym jej uczestni
kom, którzy liczyli na wię
ksze wygrane, Wreszcie do
pisało szczęście. Dwaj gdy
nianie — Przemysław Prze
kwas i Stefan Michalski
— ten drugi nabył los w
Pruszczu Gdańskim — wy
grali po „Polskim Fiacie
125p”, a ob. Zofia SzyfęrHelme z Malborka — ciąg
ntk „Ursus” C'330.

Mieszkańcy Wybrzeża w
trwającej od końca lutego
loterii CZD nabyli już pra
wie 800 tys. losów. Proipor
cjonalnie do liczby ludnoś
ci województwo gdańskie
znalazło się pod tym
względem w krajowej czo
łówce. Warto pamiętać, że
jeszcze nie wszystkie naj
wyższe wygrane padły, a
w kioskach „Ruchu” pozo'
stała już nieznaczna ilość
losów.

Rozstrzygnięcie uzyskano

dopiero w dogrywce

skiego Pucharu LEFA Feyenoord Rotterdam — Ruch Cho
rzów.
Zgodnie
*
oczekiwaniami
nieć* rozpoczął cię od buraga
nowych
ataków gospodarzy.
RAz po raz pod bramką Czai
dochodziło de ostrych spięć.
Defensywa Kuchu grającą w
tym okresie bardzo nerwowo
popełniała spoi o błędó w i kil
i kakrotnie szybcy
napastniev
Feyenoordu znaleźli się
aa
,»czystych
pozycjach”.
Na
szczęście dla chorzowian Krisi tcnseh, Schoenmaker, de Jong
| i Ich koledzy nie potrafili w'y
korzystać świetnych okazji, a
bramkarz Ruchu Czaja,
był
tym dniu wyjątkowe
do
brze usposobiony.
W 20 minucie, w okresie wy
raźnej
przewagi
gospodarzy
rajd Manta zakończył się nie
oczekiwanym zdobyciem pro
wadzenia przez gości. Napast
nik Rucuu strzel!} ostro
*
2S m, a piłka odbiła *pę po
drodze o stopera Van Daele,
zmyliła beytila 1 wpadła do
siatki.
•Po zmianie ition ofensywa
Feyenoordu nie straciła
na
sile, ale obrońcy Ruchu grali
coraz pewniej. Olbrzymią am
hic ją i poświęceniem niwelo
wali piłkarze Ruchu wyższość
rywali w wyszkoleniu techńicz
nym i szybkości. Niestety, za
chwilę było już 1 :l. W 53 mm.

hna Vorstera rozpisała na 24
kwietnia br. wybory do parla
mentu i rozpoczęła właśnie kam
panię wyborczą pod hasłem: „żad
nych odstępstw od polityki apar
theidu”, przy czym* hasło to ad
resowane jest oczywiście do bia
łej ludności ponieważ Afrykańczycy, Azjaci i przedstawiciele
ras mieszanych są
na mocy
ustawodawstwa RPA, podobnie
jak w Rodezji — pozbawieni
praw wyborczych i nie mają
swych przedstawicieli w parla
mencie.
Mimo swej nieustępliwości
rząd Vorstera napotyka jednak
na coraz większe trudności wo
bec narastającego w RPA oporu
ekonomicznego i politycznego lu
dności kolorowej. W roku ubie
głym cały kraj objęły potężne
strajki, które zmusiły międzyna
rodowe monopole do ustępstw «kohomicznych.
John Vor ster w ostatnich
dniach, nadając temu odpowied
nią propagandową oprawę spot
kał się z delegatami ośmiu re
zerwatów. Na ten — bez prece
densu w rasistowskiej RPA —■
krok — Vorster przystał, zmu
szony zorganizowaną formą na
cisku przywódców bantuatanów
domagających się poszerzenia
granic
terenów zamieszkałychprzez ludność afrykańską. Mamo
że zademonstrował światu jak to
niby liczy się z ludnością koloro
wą, żadnych ustępstw jeszcze nie
uczynił.
Tak więc walka a apartheidem
nic nie traci na aktualności i wy
maga wsparcia o czym przypom
nieć ma właśnie obchodzony dziś
Międzynarodowy Dzień Walki z
Dyskryminacją Rasową.

Ustalone już zostały ra
mowe założenia tegoroczne
go XVI Festiwalu Tea
trów Polski Północnej, któ
ry odbędzie się w dniach
18—26 maja w Toruniu. W
dążeniu do uniknięcia prze
ładowania programu ogra
niczona nieco zostanie licz
ba festiwalowych przedsta
wień, w przeglądzie tea
trów małych form przewi
dziano wyłącznie spekta
kle kameralne, małoobsadowe. Równolegle z festi
walowymi
prezentacjami
przewidziano sympozjum
na temat współczesnej dra

Ruch wyeliminowany

Międzynarodowy Dzień Walki
z Dyskryminacją Rasową
oś

■ Pracownicy Wieloza
kładowego
PrecdsiębiokStwa PGR w Elblągu zobo
wiązali się przekazać do
datkowo 370 tys. litrów
mleka j 104 tony żywca
wołowego.
■ Załoga Wielozakłado
wego Przedsiębiorstwa PGR
w Brontewle wyprodukuje
ponad plan 130 ton suszu,
12 tys. piskląt i 2 tony żyw
ca wołowego.
■ Pracownicy, Fabryk!
Drożdży w Tczewie w
czynie jubileuszowym do
starczą dodatkowo 100 ton
drożdży. Łączna wartość
zobowiązań osiągnie kwotę
2,5 min zł.
(*h)
■ W dalszym ciągu na
pływają do centrali gdyń
skiego armatora — PLO
— meldunki o pomyślnym
przebiegu rejsów, o wyko
nywaniu podjętych dodat
kowych zadań. M. in. o
całkowitym wykonaniu za
dań dodatkowych podję
tych z okazji 30-iecia PRL
zameldowała załoga m/s
„Śniadecki”.
Marynarze
wykonali w lutym 2905
godz, prac sztauerskich i,
remontowych o wartości
ponad 81 tys. zł. Wyrazy
uznania dla załogi m/s
„Ądcflf Warski” przesłała
dyrekcja Zakładu Linii Azjatyekich i Australijskich,
zó osiągnięcie znakomitych
efektów ekonomicznych w
kolejnej, 34 podróży. Z ko
lei na m/s „Mikołaj Rej” w

za faul Ostafińskiego na polu
karnym sędzia Woehrer
po
dyktował rzut karny przeciw
ko Ruchowi. Czaja znakomi
cie wyczuł precyzyjny strzał
Schoenmakera obok
słupka,
lecz do udanej interwencji za
brakło mu kilkanaście centy
metrów.
W końcówce gra stała się
nerwowa, a akcje mniej pre
cyzyjne. W rezultacie po
90
minutach pry wynik brzmiał
1:1. Ponieważ takim
samym
rezultatem zakończył się pierw
szy pojedynek cbu zespołów
w Chorzowie sędzia zarządził
dogrywkę 2X 15 minut.
W 92 min. meczu
wynik
brzmiał 2:1. Bramkę
zdobył
da Jong, w 95 min. na 3:1 pod
wyższył Schoenmaker. Takim
wynikiem zakończył się wy
stąp piłkarzy Ruchu w roz
grywkach Pucharu UEFA.

Puchar Europy
Rewanżowy pojedynek ew.erć
finałów klubowego
Pucharu
Europy między CSKA Sofia a
Bayern Monachium zakończył
się zwycięstwem
CSKA 2:1

(i:l)

Do
półfinału
awansowa!
BAYERN MONACHIUM, gdyż
pierwszy mecz wygrał 4:1 (4:1).
Piłkarze Ujpest Rossa awan
sowali do półfinału Pucharu
Europy. Wczoraj Węgrzy zre

7 medali przywieźli gdańscy pływacy
z mistrzostw iPoiski seniorów
Niezbyt liczna ekipa
wy
brzeżoWyeh pływaków, która
startowała w rozegranych od
niedzieli do wtorku włącznie
| indywidualnych mistrzostwach
Polski. seniorów, powróciła z
Krakowa
z
dorobkiem
I
I miejsc medalowych oraz ł dal
szych miejsc w finałach. Nie
jest- to może mało, ale też
i nie za wiele. Na uwagę na
tomiast zasługuje fakt, Iż ca
ła piątka, która wywalczyła
miejsca w finałach krakow
skich mistrzostw, nie należy
do zbyt
młodych
wiekiem,
gdy tymczasem większość me
dalistów rekrutowała się spo
śród młodzików, juniorów, a
czasem nawet dzieci.

I

Najlepiej spisała się na mi
strzostwach
Polski Elżbieta
PILAWSKA,
z
gdańskiego
Startu, która wygrała wyścigi
na 80S m st. dow., (ustanawia
jąC na obu tych dystansach
rekordy Polski) l 400 m st.
dow., zaś na 190 m st. dow.
była trzeeia. Zawodnik gdańskiego
AZS
WOJTAKA JTIS
był trzeci na MO m st. dow.,
piąty na 100 m st. dow. i dru
gi na 400 m st. dow., przy
czym na tym ostatnim dystan

sie minimalnie tylko
uległ
Betowi z Astorii. Nieźle spi
sały się żabkarki Startu
—
PISZCZYK była na 100 m st.
klas. trzecia, a ZAWADZKA
na 100 m st. klas. — piąta,
zaś na 200 m st. klas. — szó
sta.
Wteszcie
OOBOSZYNSKA (Start) zajęła w fina
łach 100 i 200 m st. dow. pią
te miejsca.
Pozostali wybrzeżowi ucze
stnicy mistrzostw Polski nie
zakwalifikowali się do fina
łów, choć w niektórych wy
padkach
byli bardzo
bliscy
tego celu.
Krakowskie mistrzostwa wy
kazały, iż napór młodzieży na
pozycje dotychczasowych mi
strzów jest wyjątkowo silny 1
za rok będzie o wiele trud
niej obronić zdobyte teraz
pozycje. Zaś młodzieży, mo
gącej zastąpić swych trochę
starszych kolegów jakoś u nas
nie widać za wiele. Zresztą
wykazały
to rozegrane
die
tak dawno mistrzostwa Polśkt
młodzików w Łodzi i junio
rów w Olsztynie, a poprzednio
w grudniu
korespondencyjne
mistrzostwa Polski dzieci.
R. St.

misowali
w
Budapeszcie a
Spartakiem Tmava 1:J (1:1).
Ponieważ pierwszy mecz tych
drużyn zakończył »ię Iden
tycznym rezultatem o awan
sie zdecydowały rzuty karne.
Skuteczniejszymi ich egzeku
torami
(4:3)
byii
piłkarz.
UJPEST DOZSA.
Piłkarze CELTIC GLASGOW
pokonali po dogrywce w re
wanżowym meczu Pucharu Eu
ropy FC BASEL 4:2 (2:2,3:2).
Pierwszy mecz zakończył sie
porażką CELTICU 2:3, lecz w
ogólnym bilansie lepsi okazali
się Szkoci awansując do półfi
nałów.

PZP
W rewanżu „,>.a ćwierćfina
łowym meczu Pucharu Zdo
bywców Pucharów PAOK SA
LONIKI zremisował z AC MI
LAN 2:2 (i:o>.
Uo półfinału awansowali pił
karze AC MILAN, którzy pier
wszy mecz wygrali 3:0 (3:0).
Piłkarze FC
MAGDEBURG
awansowali do półfinału Pu
charu Zdobywców Pucharów.
Zespół ten zremisował w Sta
rej Zagorze z miejscową dru
żyną Beroa 1:1 (0:0).
W
rewanżowym
meczu
ćwierćfinałowym PZP FC ZU
RICH zremisował ze SPOPTfN
GIEM LIZBONA 1:1 (1:1)
Pierwszy mecz przyniósł swy
cięstwo SPORTINGOWI 3:0 i
do półfinału awansowali Por
tugalczycy.
Piłkarzt BORISSI
MOŁN •
CHENGLARBACH
awansowa
li do półfinałów Pucharu Zdo
hywców Pucharów. W rewan
żowym meczu pokonali oni
GLENTORAN
BELFAST 1:0
(2:0).

UEFA
W rewanżowym ćwierćfinał
łowym meczu Pucharu UEFA
Lokomotive
Lipsk
pokonał
Ipswich Town 1:0 (0:0). Po
nieważ
pierwszy mecz tych
drużyn zakończył się zwycię
stwem Ipswich również 1:0 o
awansie
zadecydowały
rzuty
karne. Skuteczniejsi byli go
spodarze (4:3) i w półfinale
grać
będzie
LOKOMOTIVE
LIPSK.
Piłkarze VITORII SETUBAX
awansowali do półfinałów Pu
charu UEFA wygrywając
re
wanżowy mecz z VFB STUTT
GART 2:0 (2:0).
Pierwszy mecz wygrali pił
karze VFB STUTTGARD 1:0.
Piłkarze TOTTENHAM HOT
SPUR pokonali w rewanżo
wym meczu ćwierćfinałów Pu
charu UEFA FC KOELN 3:0

(2:0).

Do
półfinałów awansował
TOTTENHAM, który
wygrał
również pierwszy mecz 2:1.

„DZIENNIK
Gdańsk
Targ Drzewny
t-11, Skrytką
pocztowa
nr «», II
90-9M
Gdańsk
t a Targ
TELEFONY;
trałtel.
a -31-35-8«?Obwodow*^
S1-S0-4L aekretarlat Urząd
redakr*
»I-3Ś-00 rtn.i -u:,w v_ia is
ue go*P-mor«Id ..
„
K-20-62,
hala BAŁTYCKI”,
maszyn 31-26-51.
inna działy
łączy centrala
Redakcja
nocna 31-06-71
Biuro
Ogłoszeń
Drzewnycan
J/U
Poratowo-T^ekómunikaLyj1^*
w tfiJ
*i^-M,
dział, terenowy »-20-W.
sekratars redakcji Ji-27-33 „Śmiało i szczerze"
Dług» 22/28 tel. 31-80-84 w godz. *-20. Gdynia. 1« Lutego tel. U-73-70. ODDZIAŁ REDAKCJI W ELBLĄGU, ul. Grunwaldzka 31 teł 30 05 ■ PismoTeda “7EolBgTctiTiricUdSf J ‘Ju'** * 4188 51 w *>«*• «-» UPT Gdańsk 1
- sekretarz redakcji, Cz Stankiewicz • Dyrekcja I sekretariat wydawnictwa - te!. 8I-JS-S» * Nakład i druk: Gdańskie Wydawnictwo Prasowe RS w „PRASA - KSIĄŻKĄ - RUCH’* Ta'gtoieemJ'
ff» >da£k m L ,u ?
M ‘ **sw-,>e*
naczelnego R Boiduan
•rag Przedsiębiorstwa Upowszechniania Prasy i Książki RSW „Prasa - Książka — Ruch” w całym kraju ■ Nie wmówionych rękopmów redakeja nie rwraea Sam, WO _ X-4
*
5£®A,k Infoym*CJ1 8 pręnume ao.e udzielają wszystkie placówki poczt,

DZIENNIK

68 (2326) 21 marca 1974 r.

Rosną kwoty
na koncie
NFOZ
Zarząd Cechu Rzemiosł
Włókienniczych w Gdań
sku, w odpowiedzi na apel komitetu Narodowego
Funduszu Ochrony Zdro
wia, zebraną wśród rze
mieślników cechu kwotę
19 tys. zł przekazał na kon
to NFOZ. Jest to niejako
pierwsza rata zadeklarowa
nej sumy, wynoszącej na
rok bieżący 102 tys. zł.
Równocześnie rzemieślnicy
tego cechu wzywają inne
cechy do systematycznego
wpłacania
zadeklarowa
nych kwot. Apel tym istot
niejszy, ponieważ rzemio
sło swój tegoroczny plan
Wpłat wykonało do końca
lutego br. tylko w 11,6
proc. Wprawdzie spółdziel
czość plan zrealizowała za
ledwie w 3,4 proc., ale pra
cownicy Instytucji uspołecz
nionych, handel prywatny,
rolnicy, plan do końca ub.
miesiąca zrealizowali zna
cznie lepiej.
Na podkreślenie — tym
razem — zasłużyli rolnicy
indywidualni, wykonując w
ciągu 2 miesięcy br. rocz
hy plan zbiórek w 14,4
proc.; ogółem wojewódz
two gdańskie plan zbiórek
na NFOZ zrealizowało w
12,8 proc.
ir.

BAŁTYCKI

Prześcignęły w jakości...
sos
INTENSYFIKOWALI
ŚMY produkcję w
związku z potrzebami
rynku — wyjaśnia dyrek
tor naczelny ZR Zbigniew
Galiński. — Ustalone bodż
ce zmierzające d°. preferen
cji ilości —■ średnioroczna
dynamika przyrostu utrzy
muje się w granicach 20
proc. Przy hołdowaniu ilo
ści powstaje jednak oba
wa, że proces produkcyjny
odbywa się kosztem jakoś
ci. Otóż wprowadziliśmy
czynnik, który powinien
wpływać na równowagę
między jednym a drugim.
Niezależnie od; administra
cyjnych reguł, takich jak
np. rygorystyczna kontrola,
zainteresowaliśmy . załogę
współzawodnictwem .jakoś
ciowym.
Znalezienie
wspólnego
dla całej załogi kryterium
jakości było trudne, gdyż
zakłady operują wieloma
asortymentami surowca ryb
nego, różne są też czynno
ści technologiczne w posz
czególnych ogniwach pro
dukcji, w dodatku zakład
pracuje na trzy zmiany.

Z

Zakładów Rybnych w Gdańsku ni» trzeba przedsta
wiać. Każdy mieszkaniec naszego województwa miał
zapewne okazję do posmakowania konserwy rybnej z
ich znakiem firmowym. A mógłby nawet każdy Polak,
gdyż ilość konserw pochodzących z Gdańska pokrywa
się prawie z liczbą mieszkańców naszego kraju - 34
min puszek wyprodukowały ZR w ub. roku. I jest to
około 240 proc. więcej niż siedem lat temu - w 1966
roku produkcja wynosiła - 14 min. A więc dynamika
wzrostu produkcji znaczna, przy niewielkim (o 19 proc.
w ciągu 7 lat) wzroście zatrudnienia.
hrygada Pawia Spanowskiegó, w oddziale obróbki
wstępnej -- Genowefy Ma
kowskiej, w wydziale, pro
dukcji konserw, gdzie są
trzy linie — przy linii kon
serw podwędzanych bryga
da Eufemii Murzyn, paro
wanych — Marii Czortek i
różnych —- Krystyny Lesz

na korzyści w postaci pra
widłowego układti między
młodym
kierownictwem
brygad i starą doświadczo
ną kadrą.
ytworzyła się w
zakładach jeszcze in
na (nie objęta ofi
cjalnymi kryteriami) for
ma współzawodnictwa 'mię--

W

Maria Leng
ozyńsklej. Pierwsze miejsce
zajęły , też brygady: w od
dziale przygotowania so
sów i opakowań — Teresy
Spiże wskiej, w oddziale
wyrobu gotowego brygada

1738,6), miała też najmniej
„potrąceń" za jakość pro
dukcji! Ale — gwoli spra
wiedliwości — zaraz też
uzupełniła: — Mieliśmy bar
dzo istotne kłopoty z usta
leniem przodownika zakła
dów, ze względu na przyję
cie formy współzawodni
ctwa zespołów, w ogniwach
technologicznych. Bo na
przykład — z uwagi na wa
runki pracy może bardziej
pretendowałaby do tej roli
brygada patroszarek w ob
róbce wstępnej. Z drugiej
strony, nie oddziałuje ona
bezpośrednio na jakość wy
produkowanych konserw...
Natomiast pakowanie, w
ocenie konserwy gotowej,
jest najważniejszym eta
pem produkcji. Dlatego też
Czortkowa ze swoim ze
społem, zwyciężyła!

dzy młodymi a wieloletni
mi brygarizistkami, oparta
na czynniku ambicjonal
Maria Czortek uwija się
nym. . Te ostatnie nie po
znały teorii szkolnej, a przy taśmie w śnieżnobia
awansowały w rezultacie łym fartuchu i chusteczce.
Sympatyczna, o niebieskich
oczach. W gdańskich Za
kładach Rybnych pracuje
od 1962 roku. Zaczynała
jako pakowaczka.
ÓW! prosto: — Irka

Beton dla miast
na morzu
W wielu Krajach coraz szer
•zego
rozmachu
nabierają
prace naukowo - techniczne,
prowadzone z myślą o zagos
podarowaniu morza. Japonia
należy do państw, które w;
owych pracach są najbardziej
zaawansowane. Ostatnio nau
kowcy w tym kraju zapropo
nowali wtryskiwanie do wy
tworzonego uprzednio betonu
tttanomeru styrenu. Otrzyma
ny materiał, ogrzewany pod
ciśnieniem z dodatkiem pew
nych katalizatorów, staje sic
trzy razy bardziej wytrzyma
ły od betonu
tradycyjnego.
Charakteryzuje się on rów
nież większą odpornością na
erozję, wodę 1 działanie róż
nych związków chemicznych.
Twórcy nowego materiału uważają. że znakomicie nadaje
sie on np. na fundamenty
miast, które mają powstać
na morzu.

Zgodnie
z prawem...
Collin Robertson z Londy
nu od dawna żyje z... prze
stępstw, choć nigdy nię na
ruszył prawa. Jest doradcę
autorów „dreszczowców" i
zdobył w kolach literackich
sławę jako znakomity eks
pert kryminalistyki, medycy
ny sądowej, broni palnej i
prawa karnego. Z zawodu
jest lekarzem chemikiem i
psychologiem, ale pisarze i
dziennikarze placq mu wię
cej, nii mógłby zarobić w
kaidym z tych zawodów.

Lemies&ek (obecnie |
M
kierowniczka oddzia
łu) wówczas była mistrzem,

Brygada pakowaczek Marii Czortek

Ostatecznie zdecydowano, sterylizatorów Hieronima
że współzawodnictwo ja K u beza k a i brygada etykiekościowe będzie obejmo towa Sylwestry Giełażyn.
Warte podkreślenia jest
wać konkretne ogniwa te
chnologiczne np. obróbkę to, że 11 spośród 15 bry
wstępną, przygotowanie so gad pracuje pod kierowni
sów, pakowanie do pu ctwem młodych kobiet, ab
szek itp. Brygady współ solwentek Technikum Prze
zawodniczą wewnątrz tych twórstwa Rybnego. Kierują
..operacji”. Decyduje w\vnik one zespołami kobiet zna
zespołu, toteż ludzie dobie cznie od siebie starszych,
rają się starannie, szanując a mimo-to stosunki w bry
gadach układają się korzy
reguły akordu.
stnie.
statnio w gdań
Składają się na to dwa
skich Zakładach Ryb
nych rozpatrzona zo czynniki — dobre przygo
towanie
młodych przez
stały efekty współzawodni
ctwa jakościowego za ubie szkołę oraz twarda prakty
gły rok. Praca komisji nie ka, jaką każdy absolwent
była łatwa. Po rozlicznych przechodzi w zakładzie, wy
„przymiarkach”
postano konując czynności robotni
wiono rozdysponować pierw ka. Fachowość — wynika
sze miejsca następująco:
jąca z poznania teorii w
W oddziale przygotowa połączeniu z praktyką w
nia surowców otrzymała je zakładzie przynosi wymier-

O
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CoidEa
Opony, opony...
PONA jest jednym z
młodszych wynalaz
ków, który jednak
umożliwił
błyskawiczną
karierę samochodu. Wyna
leziona dopiero w 1887 r
przez angielskiego wetery
narza Duniopa, już od koń
ca XIX w. produkowana
jest na skalę przemysłową.
Poprawia bezpieczeństwo
jazdy, zwiększa jej kom
fort, stanowi jeden z pod
stawowych elementów wy
posażenia
współczesnego
samochodu. Jest też — nie
stety .— jednym z najbar
dziej lekceważonych . ele
mentów tego wyposażenia.

O

Najwięcej zastrzeżeń uodczas
doraźnych kontroli stanu technicznrgo samochodów wzbudza
właśnie stan ogumienia. Wśród
obfitej kolekcji dowodów nie
dbalstwa właścicieli 1 użytków
ników samochodów można wy
mienić zbvt niskie, lub zbyt
wysokie ciśnienie powietrza w
oponach, różne rodzaje ooon
na kolach jednej osi. wresz
cie nadmiernie zużyty bieżnik
i zniszczone, pokaleczone bo
ki onon. A trzeba nrzy tym
namietać. że przesłanka wic
iu ..trudnych do wytłumacze
nia” poślizgów i wywołanych
przez nie wvnadkdw jest wła
śnie brak dostatecznej troski
o ogumienie samochodu.
Jazda z niewłaściwym ciśnie
niem w ©zumieniu w wydat
nym stonniu skraca okres ek
sploatacji opon. Opony .»n»e
lubią”
długich postojów w
miejscach silnie nasłonecznionycir. ulegaia też szybkiemu
niszczeniu w kontakcie z pali
wami. z olejami i smarami. W
, -;
s ..........
zu
żywają sie nrzy nieumiejętnej
jeździe. a zwłaszcza przy ewał
towr.ym zwalnianiu sprzęgła
podczas ruszania, przy hamo
wani u
o ącrnr:' .
V: otniem kół oraz jrzy pokonywa
niu luków z
niebezpieczną
szybkością. Pisk onon podczas
gwałtownego hamowania lub
łazriy na łuł." jest skutti ym ir
tensywnego tarcia bieżnika o
nawieebrznie jezdni i dowo,1 i i iczc’
b- -m, *■ --os”-.
rowey.
a
nie
„sportowej
tecbniH jazdy. Szkodliwie na
trwałość onon wpływa docie
ranie ich bokami do krawęż
nika Jezdni. Boki opony nie

są przecież chronioną warstwą
bieżnika, ą ich
uszkodzenie
grozi tzw. wystrzałem, czyli
nagłym rozległym pęknięciem
opony i dętki połączonym z
trudnym do opanowania za
rzuceniem samochodu.

Bezmyślnym prowokowa
niem losu jest jazda sa
mochodem z nadmiernie
zużytym bieżnikiem ogu
mienia. Pogorszenie przy
czepności opon daje o so
bie znać zwłaszcza na śli
skiej, zaśnieżonej lub mo
krej nawierzchni. Na jezd
ni pokrytej wodą, nawet
przy niewielkiej szybkości,
„łysa” opona traci kontakt
z nawierzchnią, a samo
chód z dużym opóźnieniem
reaguje na skręty kół.' W
poważnym stopniu wydłu
ża się droga hamowania.
Opony takie znacznie czę
ściej są przebijane przez
przypadkowe gwoździe i
odłamki szkła, niż opony
z zachowaną głęboką rzeź
bą bieżnika. Dlatego też
jazda z nadmiernie zuży
tymi oponami została za
kwalifikowana jako jedno
z najniebezpieczniejszych
wykroczeń,
zagrożonych
nie tylko karą grzywny,
ale również zatrzymaniem
dowodu rejestracyjnego ł
uniemożliwieniem* dalszej
eksploatacji samochodu do
czasu wymiany opon. Na
kary takie narażony jest
właściciel ł kierowca sa
mochodu, w którym choć
by jedne z kół nawet na
części obwodu miało startą
rzeźbę bieżnika, lub znisz
czone, pokaleczone 1 popę
kane boki opon.
PrxysTMeszo-ne »iiiycie <M>óny
dość często następuję tv wyni
ku
mewyważenia kół. łub
złej regulacji zbieżności kół
przednich. Dlatego przewidują
cy właściciel samochodu nowinien nie rzadziej, niż co
S—Kł tys. km przebiegu kon
trolować ustawienie nrzeSnich
kół w sta cii diagnostycznej, a
nawet cześriej — Kdy tylko na

dobrej postawy i umiejęt
ności organizacyjnych. Kil
ka z nich: Gertruda Huf
nagel, Leokadia Maczkowska, Eufemia Murzyn, Ire
na Szczerba, Stefania Saldat. Sylwestra Giełażyn, Ma
ria Czortek, zdało wyma
gane egzaminy otrzymując
papiery mistrzowskie i ty
tuł mistrza przetwórstwa
rybnego. To współzawodni
czenie „o pozycję” ma swo
je dobre strony. Laury zdo-

mmi i1

©pout© zaczynała być widocz
ne ślady jednostronnego ście
rania bieżnika. Dobrv ciśnieniomerz winien być często używanym elementem dodatko
wego wyposażenia aamochodą,
przv czym ciśnienie powietrza
należy kontrolować przed roz
poczęciem Ia7dy — wtedv kie
dy ogumiepie nie Jest rózgi zo
ne przez, iaz.de. Na nieco ob
niżone ciśnienie, w porówna
niu do ciśnienia określonego
przez wytwórnie samochodu,
można sohl# pozwolić wyłącz
nie wówczas.
gdy samochód
Jest eksploatowany z częścio
wym obciążeniem, przez jed
na lub dwie osoby i be* więk
szych bagaży.

Dużym powodzeniem cie
szą się ostatnio tzw. opony
opasane (inaczej — opony
radialne). Od dominują*
cych dotychczas opon kon
wencjonalnych,
krzyżo
wych (diagonalnych) różnią
się innym układem osnowy
kordu, położonej prosto
padle, poprzecznie do kie
runku obrotu opony. Emie
niona konstrukcja opony
zwiększa jej trwałość, ela
styczność oraz poprawia
przyczepność podczas • jaz
dy na łukach drogi, przy
czym przebiegi opon opa
sanych są przeciętnie o 50
proc. wyższe, niż tradycyjnyćh- opon krzyżowych
Opony te należy jednak
montować na wszystkie ko
ła samochodu. Dopuszczal
ne jest montowanie opon
opasanych na tylną oś
samochodu i zachowańłe
opon krzyżowych na osi
przedniej, ale nie przynosi
to efektów w postaci poprą
wy stateczności samochodu
na lukach.
Niedopuszczalne jest mon
towanie opon opasanych i
krzyżowych na kołach jed
nej osi, podobnie jak mon
towanie opon opasanych
na przedniej osi, a krzyż»'
wych na kołach tylnej osi
Należy sie wówczas liczyć
z niebezpieczeństwem po
gorszenia stateczności sa'
mochódu i zwiększonym
ryzykiem wypadku pod
czas szybkiej jazdy na łu
kach drogi. Oszczędność w
postaci zakupu opon opa
sanych tylko na przednie
koła może więc przynieść
opłakane skutki, a więc na
pewno nie opłaca się.

Andrzej Siwek

Brygadzistka

Maria

Czortek

Fot. W. Nleżywińskł

bywają lub tracą to absol
wentki technikum, to brygadzistki z awansu o dłu
goletniej praktyce.
Już dwukrotnie wymie
niłam nazwisko Marii Czor
tek. To jej zespół właśnie
zakładowa komisja współ
zawodnictwa pracy uznała
za najlepszą brygadę pro
dukcyjną roku 1973. Ogól
na opinia: wybijają się sta
rannością, dyscypliną, do
świadczeniem, długoletnim
stażem. A Elżbieta Bogda
nowicz, szef komisji, dopo
wiedziała cm najistotniejsze:
Brygada Ozortkowej ozyskała największą Hość
punktów *a jakość (aż

po dwóch latach mej pracy
zapytała, czy chciałabym
zostać brygadzistką. Wyty
powała mnie i od 1964 ro
ku kieruje brygada, liczą
cą 17 osób. Większość z
nich, posiada staż pracy po
nad 10-!etni. tylko trzy są
młodsze, ale to nie znaczy,
że gorsze. Na przykład Elż
bieta Jarosz pracuje do
brze, w ubiegłym roku nie
miała ani jednego dnia
zwolnienia lekarskiego, a to
w brygadzie liczy się, nie
t-zeba za nikogo pracować.
Są pracownice, które nig
dy nie spóźniają się na
zmianę, „mało chodzą do
lekarza”, obowiązkowe, do
kładne, sumienne. Spośród
najstarszych: Leokadia Pi
wowarska, Zofia Skrzelowska (z 18-ietnim stażem),
Izabela Ślusarczyk, Krysty
na Krepsztul (z 14-ietnim)
i z ponad 10-letnim stażem
pracy — Irena Walrndzik,
Jadwiga Sikora, Teresa Ku
ta.

Nawet trudności benzynowe nie sprawiają przykrości, jeżeli rozdziałem paliwa zajmuje sie taka panienka. Tak w katCAF — UPI
dym razie mysią członkowie yącbt Club« z Boa Raton na Florydzie.

Czy (i jak) można pomóc pracującej kobiecie?

W sprawie zakupów
lutego br. pod tytu
łem „Czy (i jak)
można pomóc pracu.lącej kobiecie?” publiko
waliśmy artykuł, prosząc
Czytelników o nadsyłanie
uwag i propozycji, zmierza
jących do ułatwienia życia
zawodowo pracującej ko
biecie. Wprawdzie otrzy
maliśmy szereg listów w
tym właśnie tonie, ale —
niestety —• większość mia
ła charakter incydentalny
i bardzo osobisty. Nie uj
mujemy wagi również i
tym listom, nie stanowią
one jednak tła dla naszego
założenia: jak pomóc ko
bietom zawodowo pracują
cym, zwłaszcza matkom?
Chciałoby się Dowiedzieć
wszystkim, a przynajmniej
większości!

1

Tak więc dziś, ograni
czając się do jednego te
matu: Kolejki w sklepach,
„pozwolę sobie również na
kilka ogólników”; ale o~
gólników — przynajmniej
w moim mniemaniu —
istotnych, które, być może.
sprowokują Czytelników do
nowych listów. Z tym —
tu prośba — by uwagi w
nich zawarte miały charak
ter społeczny. By one, po
dobnie jak propozycje, czy
inspiracje miały na wzglę
dzie „ród kobiecy” w ogó
le. Kobiety zawodowo czyń
nc w woj. gdańskim re
prezentują 41 proc. zatrud
n'onych!

■Wydajność pracy bryga
dy zmienia się w zależno
ści od rodzaju i jakości su
rowca rybnego. W br. nie
możemy narzekać na brak
dobrej ryby — »twierdza
brygadzistka. Szprotów, bez
domieszki (odchodzi sorto
wanie) było pod dostat
kiem. 14 marca brygada
A.IĄ rację Czytel
zapakowała 12 902 puszki
niczki, które domaga
„brislinga w oleju”, to jest
ją się reorganizacji
o 2,5 tysiąca więcej niż po pracy w handlu, posługu
przedniego dnia. Jej rekord jąc się przykładem skle
mięsnych. Twierdzą
dotychczasowy sięga 13 600 pów
—- i chyba słusznie — że
puszek w ciągu zmiany.
system sprzedaży mięsa w
większości sklepów jest
Szybkość ! zręczność rąk niewłaściwy. Że —- skoro
zespołu
pracownic oraz mamy tu braki — nale
zmysł organizacyjny bry- ży
wydać
przynaj
gadzistki decydują o nie mniej zarządzenie o dzie
przerwanym rytmie pro leniu dziennych nrzvdziadukcji. — Ną jej jakość łów: 1/S do sprzedaży ra
składa się to, co i jak robi no, 2/3 od godz. 16 w gó
Maria Czortek — uzupełnia re. Sprzedaż całej puli W
sylwetkę przodującej bry- godzinach porannych za
gadzistki, kierownik wy dowala osoby, które maja
działu Andrzej Jagodziń ’możność czynienia o tej
ski: — Przestrzega ona ści
śle zasad technologicznych,
reaguje w miarę szybko na
wszystkie uwagi oraz uchybienia w technologii i
je eliminuje. Nie zajmuje
stanowiska „jakoś to bę
dzie”...

Nakręcany

anioł stróż...

DY
zapytałam M,
Czortek, co zdaniem
jej i brygady można
by jeszcze załatwić, żeby
pracowało się lżej, odpo
wiedziała: — Tylko pracę
na dwie zmiany. I to
właśnie jest jut w planach
dyrekcji ZR.

G

Na rynek NRF weszły ze
garki z czujnikami ciśnienia
krwi. Ponieważ nadciśnienie
stało się już chorobą spo
łeczną - zegarki cieszą się
dużą popularnością. VJ przy
podku skoku ciśnienia na
tychmiast alarmują, umożli
wiając choremu zażycie w po
rę lekarstwa.

Towary NRD na rynkach
krajów RWPG
17 do pon-cd 35 mid morek, o więc
przeszło dwukrotnie, wzrosły w lo
tach 1965-1973 obroty Niemieckiej
Republiki Demokratycznej z krajami RWPG.
Tylko w ubiegłym roku w porównaniu z ro
kiem 1972 nastąpił 11-procentowy wzrost wy
miany towarowej. W roku bieżącym obroty ro
sną dalej w podobnym tempie. Dzięki wielołet
nim umowom dotyczącym wyższych form wpótpr-aey w przemyśle, coroz większą część to
warów będących przedmiotem wymiany
między . NRD a innymi ' krajami .wspólnoty
soćjoRstycżhej stanowią .moszythy i urządze

nia bądź (eh częśd, będące obiektem koo
peracji ł specjalizacji. W ub, roku, np. już
blisko czwartą część eksportu z NRD do
ZSRR stanowiły towary objęte umowami
o wzajemnej kooperacji i specjalizacji. Na
rok bieżący przewiduje się dalszy wydatny
wzrost udziału tego typu towarów w wy
mianie między obu krajami.
Zawarte już porozumienia z Polską i Buł
garią przewidują, że do roku 1980 w wy
mianie towarowej między NRD a tymi kra
jami udział obrotów z tytułu specjalizacji
wzrośnie do 30 proc. Podobne tendencje

porze zakupów'. Nie zado
wala natomiast tych. któ
re wracają z pracy po
południu,
znajdując
w
sklepach wyłącznie świń
skie łby i słoninę. Opo
wiastki personelu w ro
dzaju: „Mięso było przed
południem”, albo zgoła
niegrzecznie: „Trzeba było
przyjść rano”, doprowadza
ja niedoszłe klientki do pa
sji, której nikt normalny
nie może sie dziwić.

się z moimi wywodami
gdyby czynili zakupy przed
południem — o ileż krót
sze byłyby sklepowe ko
lejki i czas trawiony w
sklepach.
Kolejną przyczyną apra
wdającą, że wiele kobiet
traci w sklepach nadmier
nie wiele czasu, jest niedo
stateczne zaopatrzenie skle
pów w niektórych nowych,
również 1 peryferyjnych
dzielnicach. Dotyczy to też

1

Ireija Mielcarzewicz
„Zreformowanie” syste
mu sprzedaży przydałoby
się i z innego względu. W
obecnej sytuacji bowiem
każda kobieta, która tylko
może „urywa się” od biur
ka czy warsztatu, gna do
sklepu, byle tylko coś ku
pić na rodzinny obiad. Nie
Dowiem, że jest to naj
szczęśliwsze
rozwiązanie
również i dla zakładów
pracy...
„Kolejki w sklepach —
pisze jedna z Czytelniczek
— zżerają ml dziennie 2
godziny, z których przy
najmniej jedną mogłabym
ofiarować dziecku. Zakupy
robie codziennie. Nie mam
lodówki. Wiem, żę nie
słusznie. ale denerwują
mnie Mileny z kasami, sura
wdające, że w jednym skle
pie sterczę w dwu kolej
kach”...

— niemal generalnie —■ Oliwy, dzielnicy ani nowej,
ani peryferyjnej.
Handlowcy chyba nie
wiedzą jak wiele kobiet
(również nie pracujących
zawodowo), od lat (!) przy
jeżdża z Oliwy do Sopotu
po zakupy. Tracą czas, któ
ry mogłyby spędzić ina
czej. Z cała więc pewno
ścią troskliwsze zaopatry
wanie wszystkich sklepów
we wszystkich dzielnicach
ogromnie ułatwi żywot
kobietom. Zwłaszcza mają
cym ~~ poza swymi zawo
dowymi — obowiązek pro
wadzenia domu dla licznej
rodziny.

całą pewnością ułat
wiłoby życie pracu
jącej kobiecie. Dotyczy to
więksżyćb i średnich za
kładów. Nie budki z wyj
dą sodową, wątpliwej war
tości oranżadą i nie naj
tańszymi sokami owocowy
mi. są w nich potrzebne,
lecz normalne, przyzwoicie
zaopatrzone kioski spożyw
cze, w których — w czasie
śniadaniowej przerwy —
można zaopatrzyć się w
świeży chleb. wędlinę, cu
kier, artykuły nabiałowe czy
wreszcie, ogólnie dostępne,
wyroby garmażeryjne. War
to by dyrekcje zakładów',
rady zakładowe bliżej za
interesowały się tym jak,
też ich pracownice, zwłasz
cza wielodzietne matki
„spędzają wolny czas” po
zakończeniu pracy. Jeśli
nawet dobrze zaopatrzony
kiosk spożywczy nie jest
doraźnym
„błogosławień
stwem” dla zakładu, baf1dzo ‘ sie bedzie opłacał w'
ogólnej kalkulacji. Mniej
na temat pracujących ko
biet słownych deklaracji,
a wlecel zwykłej (ze stro
ny socjalnych referatów),
troski o kobiece sprawy —
oto czego potrzeba.
Tyle chwilowych „sygna
łów'”. O innych sprawach
— innym razem. Prosimy
o listy I czekamy na nie.
i - '>:,■!A-..X-.'<

m A kolejki — niestety

nię ma radykal
nego
rozwiązania,
jest natomiast częściowa.
Wprawdzie nie istnieje ża
den „przepis” regulujący
kto i kiedy ma czynić za
kupy, aie... Dlaczego takie
masy nie pracujących ko
biet, względnie już nie
pracujących
zawodowo,
rozpoczyna je dopiero po
południu,
niepotrzebnie
zwiększając w sklepach
tłok? Przynajmniej w’ pod
stawowe artykuły można
bez ścisku i straty czasu
zaopatrzyć się przed po
łudniem.
Mam szacunek dła ludzi
wiekowych, przede wszyst
kim choćby dlatego, że są
ode mnie słabsi. Niemniej
kupowanie przez nich pod
stawowych artykułów (do
stępnych w każdej porze
dnia) w godzinach popo
łudniowych, czyli w godzi
nach szczytu i nierzadkie
legitymowanie się dowo
dem. uprawniającym do
kupna poza kolejką, wpra
wia mnie (i innych zapew
ne) w nieżyczliwe zniecier
pliwienie. N Gdyby chcieli
rozważyć sprawę, zgodzić
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Francuski transatlantyk „FRANCE”, który odbywa rejs
dookoła Świata, znajduje się obecnie w rejonie Dale
kiego Wschodu.
Oto ciekawe zdjęcia luksusowego statku zrobione c
masztu radarowego.
CAF — AFP

charakteryzują wymianę NRD z Innyms kra
jami RWPG.
Zacieśnianie się współpracy I coraz bliż
sza kooperacja przemysłu krajów RWP3 są
jednym z czynników powodujących korzyst
ne zmiany jakościowe w strukturze wzajem
nych obrotów, w której coraz wyższy udział
mają wyroby . przemysłowe o wysokim stop
niu przetworzenia, W chwili obecnej w ek
sporcie NRD do krajów RWPG stanowią
one już ponad 50 proc., zaś w imporcie
przekraczają 40 proc. (wobec 12 proc. w
roku 1960).
Związek Radziecki, najpoważniejszy part
ner NRD spośród krajów RWPG, z którym
coroczne obroty przekraczają 20 mW ma
rek dewizowych, obok obrabiarek, ciężkiego
sprzętu budowlanego, urządzeń energetycz
nych, maszyn matematycznych 1 elementów
elektronicznej techniki obliczeniowej, loko
motyw, traktorów, dostarcza przemysłowi
Niemieckiej Republiki Demokratycznej nie
zbędnych surowców, takich jak ropa nafto
wa, gaz ziemny, rudy żelaza I metali kolo
rowych, bawełna, celuloza, drewno. NRD
pokrywo również importem z ZSRR sp'-rq
cześć zapotrzebowania na płody rolne.
Na liście importowanych z ZSRR arty

kułów konsumpcyjnych trwałego użytku fi
gurują samochody osobowe, aparaty telewi
zyjne i radiowe. Po raz pierwszy w,.tym ro
ku sprowadza też NRD z ZSRR autobusy.
W ogólnym enerdowskim eksporcie ma
szyn i urządzeń, któreąo prawie 50 proc.
odbiera ZSRR, ważną pozycję stanowią sil
niki okrętowe, dźwigi budowlane, maszyny
poligraficzne, różnego typu obrabiarki,
prasy, maszyny rolnicze ttd.
Wieloletnie umowy gospodarcze określają
również planowy rozwój współpracy NRD z
innymi krojami! RWPG W bieżącym roku

wymiana towarowa NRD z Polską i CSRS
po raz pierwszy przekroczy poziom 1 miliar
da marek. Obroty z Polską w roku ubieg
łym wzrosły o 26 proc. w porównaniu z ro
kiem 1972.
Szczególnie charakterystyczną cechą teqo przyrostu wymiany towarowej między
‘ krajami RWPG iest duży ostatnio udział no
wych towarów. Między innymi lista towa
rów importowanych przez NRD z Polski roz
szerzyła się w ubieąlym roku o wielkie sa
mochody ciężarowe do przewozu ładunków
no dalekich trasach, maszyny budowlane
I wyroby przemysłu elektrotechnicznego.

4M

DZIENNIK BAŁTYCKI

68 (2326) 21 marca 1974 r.

„na pojutrze
Prezydent Gdyni Afekty Łotra w rozmowie o mieście,
którym zarządza, chętnie używa sformułowania myślenie
„na pojutrze". Ma to swoje uzasadnienie tym większe, że
w różnych dziedzinach gospodarki miejskiej obecnie po
dejmuje się działania, których efekt (w pozytywnym sen*ie) może hyć odczuwalny rzeczywiście dopiero „pojutrze”,
a dziś i jutro może powodować nawet pewne niedogod
ności.

„Malinowo" dostarcza rocznie ok. 2 min kwiatów dla Trójmiasta.

Na naszym

Jd)$ciu - szklarnia pełna goździków, które zakwitną za kilka dni.

Fot. W. Nieżywiński

Pocieszająco
wiadomość
Dio mieszkańców ul. Koło
brzeskiej i sąsiednich na
Przymorzu, mamy wreszcie po
cieszającą wiadomość w spra
wie budującego sie tom pa
wilonu handlowego. Jak sie
dowiadujemy, przedsiębiorst
wo wykonawcze „Budrem”,
które miało oddać obiekt je
szcze w grudniu ub. r., przy
rzeka, że upora sie z robota
mi w najbliższych
dniach.
Prawdopodobnie więc w koń
cu marca br. pawilon o po
wierzchni 840 m kw. będzie
przekazany do zogospodaro
wonią. Jeżeli przy odbiorze
nie bedzie zbyt wielu usterek,
w ciągu dwóch do trzech ty
godni wnętrze pawilonu be
dzid kompletnie umeblowane,
a towar zwieziony.
Na tą placówkę * nieder
piiwością czekoją klienci, bo
wiem bedzie ona przeznacz©
no tylko dla branży spożyw
czej. Przewidziano tóm skle
py; ogólnospożywczy i mieś
njt Użytkownik! Wój. Przed
siębiorstwo Handlu Spożyw
ceego (oddeiał gdański).
Jor

Karygodne

niczyja

91

ny klomb, usytuowany w po
bitżu przystanku autobusowe
40 Gdynia — izeznia.
Nie
długo
jednak
cieszyli
się
swoim dziełem. Z onia na
dzień kwietnik
ulega
coraz
większej
dewastacji,
jeżdżą
bowiem
po
nim
wszystkie
autobusy, zatrzymujące się na
wymienionym
przystanku
Wczoraj np. o godzinie 7.15
autobus „i25” (numer boczny
22222) beztrosko
wjechał na
klomb, a na uwagę pasaże
rów — notabene
pracowni
ków Zakładów Mięsnych
—
kierowca zareagował niezbyt
uprzemie, twierdząc, że prze
cież „nic się nie stało”. O
incydencie
powiadomiono
WPKGG.
„Ziemią
niczyją”
nazwać
można odcinek ul. Władysła
wa Łokietka między Oliwą a
Sopotem Wyścigi.
Jaaąc
tą drogą, można łatwo poła
mać resory, a nawet — w dni
deszczowe — utknąć w błocie.
Iść tamtędy też niezbyt przy
jeranie — zważywszy, że brak
tu l nawierzchni i chodni
ków.
Służby komunalne w
Sopocie uważają, ie to gdań
ska „drogówka” ma zająć się
zapomnianym odcinkiem
ul.
Władysława Łokietka, w Gdań
sku zaś zainteresowanych od
syła się do... Sopotu.
Dziś znów od godziny 1« do
12 pełnimy dyżur przy telefo
nie.
Czekamy
r.a
sygnały
krytyczne i pozytywne.
Te
mat najbardziej wiosną
ak
tualny: porządki na co dzień
Zapraszamy
wszystkich
za
interesowanych
estetyką na
szego Trójmiasta.

«r<

31^5-17
Mieszkańcy z ul. Starowiej
skiej 13 w Letnie* ie skarżą sie»
ie nie mogą doprosić się w
swojej administracji systema
tycznego wywożenia
nieczy
stości z szamba. Ostatnia wi
zyta MPO, spowodowana kil
koma
interwencjami,
miała
miejsce dwa miesiące
temu.
Od tego czasu szambo zdąży
ło wypełnić się po brzegi i
brudy wylewają się na zew
nątrz.
Rozmawialiśmy w tej spra
wie x technikiem A DM przy
ul, Dyrekcyjnej w Gdańsku,
p.
WANDĄ SZIŁKOWSKĄ
Nasza rozmówczyni
obiecała
zająć się kłopotami czytelni
ków z Letniewą, lecz twier
dzi, że Miejskie Przedsiębior
stwo Oczyszczania ponosi wi
nę za taki stan rzeczy, bo
wiem... w ogóle nie honoruje
zleceń na wywóz szamba, lub
tefc realizuje jo po terminie.
Wydaje się, że nie obejdzie
się bez „dogadania sie” dwóch
kontrahentów': DZBM i MPO
— i to na dyrekcyjnym szczeb
lu. Nie wolno nadal tolero
wać takich sytuacji, jak wy
żej opisana — szczególnie te
raz, w okresie wiosennym.
Uwaga, mieszkańcy działek
leśnych w Gdyni! Kierownik
Samodzielnego Oddziału Wyko
nawstwa Zakładu Energetycz
nego W Gdyni, A. TROJANÓW
SKI poinformował redakcję, że
roboty prowadzone w waszej
dzielnicy zakończone zostaną
w kwietniu (do 3« IV). Wyko
nu je się tam nie tylko Insta
lację 135 punktów świetlnych,
lecz również remont sieci ni
skiego napięcia. Ogólna war
tość robót wyniesie ponad RöO
tys. *1.

Rokrocznie jest to samo.
Wraz ze zbliżającą się wio
sną i budzącymi się do ży
cia krzewami, drzewami i
kwiatami leśnymi — na
targowiskach pojawiają się
sprzedawcy z naręczami
gałęzi kasztanów, wierzby,
brzozy, krzewów, a także
znajdujących się pod oPracownicy Zakładów Mięs
chroną śnieżyczek, zawi nych
w Gdyni w czynie spo
lców, przebiśniegów, ślicz łecznym wykonali bardzo ład
nych kwiatów leśnych.
Wszyscy chętnie te okazy natury kupują, prag
nąc przyozdobić nimi mie
szkanie. A nie powinni, są
Rejon Eksploatacji Dróg Pu
to bowiem rośliny chronio
tołicznych
w
Starogardzie
ne.
Gdańskim uprzejmie informu
Tyle się mówi i pisze o je, że x dniem 1 KWIETNIA
ochronie środowiska. Alę 1874 t. zostają otwarte prze
u niektórych chęć łatwego prawy promowe na Wi
zysku przewyższa sens tej śle dla pojazdów osobo
racji. Czy funkcjonariusze wych ł towarowych miejscowo
MO lub ORMO nie mogli ści Gniew i Korzeniewa.
by na ten wandalizm rea
Prom w Gniewie czynny bę
gować mandatami — i to dzie w godz. 4.30—20.3«, w Ko
najwyższymi?
rseniewi* — w godz. *.«ó—
H, 21.10.

Promy na Wiśle

ii

— Podjęliśmy np. batalię
- mówi prezydent - o czys
tość i esietysę w skali; jaka
cłotycnczas n.e miaia in.ejsca w dziejacn miasta. Ko.-.ne są tego formy — i nie
wszysesie zapewne zyska;q
apiauz zaiateiesowanycn. Wy
daliśmy więc np. woikę roż
nym nieestetycznym budom,
szopom.
altanom i innym
dziwnym twoiom, szpecącym
miasto. Przy pomocy adm,lu
stracji terenowe,, komitetów
osiediowych zwróciliśmy uwci
gę użytkownikom i właści
cielom na konieczność uporząd-kowo -.ia ich obejść, za
powiadając iz z nastaniem
wiosny w przypadKacn, kiedy
ok o ze się to niezbędne, wkto
czy spychacz, burząc rażące
w mieście budy. Nie działa
my tu z zaskoczenia, uprze
dziliśmy zawczasu o naszych
zamiarach. Działalność ta
przyniosła w wielu przypcdkadi pozytywne skutki, wiele
szpecących szop już zniknęło,
będziemy jedne,:< tą akcją
oczyszczającą" obejmowali
cole miasto — zaczynając od
ul. PIk. Dąbka, Zajęliśmy się
też zakładami pracy, znajdu
jącymi się na terenie Gdyni
- odbywając spotkanie z icn
dyrektorami, którym przedarta
wiliśmy dokumentacją fdtografiejną, ukazującą przypąd
ki bałaganu .w ich gospodar
stwacn, braku troski o mie
nie społeczne itp. Niektórzy
dyrektorów okoroevi zostali
grzywnami, o warto przy oka
zji zaznaczyć, iż wydajemy
walkę bałaganowi i nieporzą
dkom wszędzie: w zakładach
pracy, wnętrzach blokowych,
podwórzach. Miasto nasze
zmienia swe oblicze i kożdy
gdyntanin powinien włączyć
się w ten nurt. Zaczynamy
operować innym-i skalami...

Objazdy
Roboty torowe i trakcyjne
przy budowie węzła ulic Sło
wackiego,
Grunwaldzkiej
i
Kościuszki we Wrzeszczu, są
tak zaawansowane,
że nad
szedł czas podłączenia jedne
go z dwóch nowych pasm
torów tramwajowych (od stro
ny ul. Słowackiego) do jed
nej z istniejących już linii.
W związku z tym powstała
konieczność zamknięcia prze
jazdu
x
ul. Kościuszki na
ul. Grunwaldzką w kierunku
Gdańska. Pojazdy wyjeżdżają
ce
z ul. Kościuszki w stro
nę Gdańska, będą musiały je
chać do al. Wojska Polskiego
i tam zawracać, w kierunku
Gdyni
jazdą
pozostaje
bez
zmian. Na węźle
ustawiono
Odpowiednie tablice, gdyż no
wy objazd obowiązuje od d/i
siejszego ranka.
Ekipy WPKGG 1 WPRED,
które pracowały prawie całą
noc, czeka jeszcze trudne za
danie nocą w sobotę, kiedy
to nastąpi włączenie pary no
wych
torów
(w kierunku
Gdańska).
W następnym ty
godniu nastąpi usunięcie na
węźle drugiej
linii
starych
torów i podłączenie nowych.
WPRED,
wykonując
roboty
energetyczne, przestawi także
dwa maszty oświetleniowe.

W dniu 17 marca 1974 r, zmarł śmiercią tragiczną
w wieku lat 19, nasz najukochańszy syn i brat

Dnia 1* marca 1974 s. zmarła po krótkich i siat
kach cierpieniach

*• t P*
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KRZYSZTOF DUDA

RODZICE 1 RODZEŃSTWO

G-17973

t. t p.

K-J551

setvSANA‘ CHRONI DZiECt PRZE!O ZAKAŻENIEM.
ZAPEWNIA WYGODĘ, 2DPOWIE.

TWÓJ DOM

siedliskiem zarazy...
Bardzo nam się podoba
nie tyle może samo de
monstrowane tu urządze
nie, które skłonni bylibyś
my uznać za normalne, ile
sposób jego „podania",
charakterystyczny w pew
nym
sensie dla . naszej
handlowej reklamy. Otóż
Rzemieślnicza Spółdzielnia
Zaopatrzenia i Zbytu z Ot
wocka przy ul, Kołłątaja
1 obesłała podobnymi sedesikami spółdzielcze pla
cówki handlowe w kraju,
dołączając do swego wy
robu
reprodukowane tu
rysuneczki (radzimy zwró
cić uwagę, . jaka błogość

GERTRUDA JASNOCH
Msza *w. żałobna odbędzie się dnia Jl. III. 1*74 r.
o godz. 7.30 w kościele, Św. Stanisława we Wrze
szczu. Wyprowadzenie zwłok z kaplicy cmentarnej
na Srebrzysku w tym samym dniu o godz. 13.
G-17977

L.

Koleżance
TERESIE DE YI
wyrazy głębokiego współ
czucia x powodu zgonu

męża
składają

w*p4łpr»««wnicy

współpracownicy
* Bazy 7 Zarządu
Portu Gdynia

G-1SM5

S-13845

składa j*

Koleżance
MARII TOMALI
wyrazy głębokiego współ
czucia z powodu śmierci

ojca

Koledze
LUDWIKOWI
LUDWIKOWSKIEMU
wyrazy głębokiego współ
czucia z powodu śmierci

zony

składają
koleżanki i koledzy
a Wydziałów Kredy
tów
iv
Oddziału
w Gdańsku

RODZINA

rozlała się na licu malca,
korzystającego z „Sany')
oraz instrukcję użycia: „Se
desik „SANA" nakłada się
na muszlę sedesową, UNI
WERSALNA wielkość sede
siku ,,SANA" umożliwia za
stosowanie go na wszyst
kich wielkościach muszli
WG".
Sedesik zapewni Ci, a
właściwie Twoim następ
com tronu wygodę, zdro
wie i — co ważniejsze —
uchroni ich przed zakaże
niem, gdyż (jak wiadomo)
dom Twój jest siedliskiem
vyszelkiej zarazy...

składają:
rada,
zarrąd
oraz
członkowie sp-ni
„Szkło”
w
Sopocie

W dnłu 1« marca 1OT4 r. zmarł nagle w Wa««Mwia

w dniu 17. III. 1974 roku zmarł nagle długoletni
zasłużony pracownik Zakładów Rybnych w Gdynt

kol. LEON SCHOEN
W Zmarłym tracimy nieodżałowanego
współtowarzysza i dobrego rzemieślnika.

kolege„

ANTONI

CZESC

JEGO

pamięci:

Miejeka łtiblieteka Pufcticeaa
w Gdyni

Serdeczne wyrazy współcsuoia rodzinie Zmarłego
składają

Pogrzeb odbędzie aię dni* 21 marca 1W4 r. na
cmentarzu Powązkowskim w Warszawie,
S-13864

dyrekcja, rada zakładowa i współpracownicy
----Rybnych
•
• w Gdym
- ‘ ni
z Zakładów
K-3555

M

Z głębokim talem zawiadamiam, że w dniu 18
marca 1974 r. zmarła opatrzona
sakramentami
świętymi moja najukochańsza żona
ś. f p.

URSZULA DOBROWOLSKA
z domu Kornobls
Pogrzeb odbędzie się we czwartek 21 marca
1974 r. o godz. 14 z kaplicy cmentarza Witomińskiego w Gdyni.
MĄŻ, RODZEŃSTWO i RODZINA
S-13925
Dnia 17 marca 1974 r. zmarła nagle najukochań
sza żona. mama, teściowa i babcia

JANINA SOKALSKA
Pogrzeb odbędzie się dnia 21 marca 1974 r. o go
dzinie. 15 na cmentarzu Srebrzysko, o ezym zawia
damia pogrążona w smutku

RODZINA

_________ _

G-8387

SŁOWIKOWSKI

prawnik
długoletni, ofiarny działacz społeczny Koła Pmyjaciół BiMioteki przy Filii nr I Miejskiej Bibtteteki
Publicznej w Gdyni.

Pogrzeb odbędzie sie w dniu 21 marca 1974 r.
o godz. 12 na cmentarzu Komunalnym w GdyniWitominle.

G-J.792#

UNIWERSALNY SEDESIK „Sana”

;

GRZEGORZ JUNG

Zarząd i rada układowa
Krajowego Związku Spółdzielni Rybackich
'w Gdyni

Rozmawiał; A. K. |
Fot. W. Nieżywiński

JERZEGO
S7.ERMINSK1EGO

BRACIA, BRATOWE i ROREfRA

S-13917

Dnia 17. III. 1974 t. zmarł

W Zmarłym tracimy wzorowego kolegę i o«*rnego działacza ruchu spółdzielczego.

—, Spraw' -tych jest oczy
wiście wiele, warto może ' jed

Kocko całej
Infrastruktury
technicznej. Trzeba tu wspo-n
nieć też o rozbudowie EC-ill,
co pozwoli na likwidację ma
łych kotłowni lokalnych, zoniecjyszczających środowisko.
EC-H! zasili obszar od Ciso
wej poprzez Witamino, Wiel
ki Ko-ck aż po Sopot.

brata

M«zą i w. odbędzie się dnia 21. III. 1674 r. • go
dzinie 12 w kościele NMP w Gdyni, po ezym na
stąpi wyprowadzenie zwłok na cmentarz Witominski, o ezym zawiadamiają

Dnia 19. III, 1974 r. po długich i ciężkich cierpie
niach zasnęła w Bogu, przeżywszy lat 7«, ukochana
mama, teściowa, babcia i prababcia

komandor ppor. w stanie spoczynku, emerytowany
pracownik Krajowego Związku Spółdzielni Rybac
kich w Gdyni, wyróżniony licznymi odznaczeniami
wojskowymi i państwowymi.

- Czym władze miejskie
zajmują się „na dziś”?

tywizacja przemysłowo Wiel
kiego Kocka, gdzie zlokaiizo
warte będą' fabryki farb i
lak-erów oraz cukierków. Be
dzie to wprawdzie przemysł
nieco uciążliwy dlc środowis
ka, a!« stworzy on możliwości
doprowadzenia do Olewa i

Koleżance
mgr URSZULI BRANKA
wyrazy
wzpółczueia
z
powodu śmierci

KRYSTYNA CZYŻEWSKA

Msza św. żałobna za spokój duszy Zmarłego od
będzie się w dniu 21 marca 1974 r. o godz. 6.30 w
kościele Sw. Stanisława Biskupa w Gdańsku-Wrzeszezu, przy ul. Dzierżyńskiego 13. Pogrzeb w tym
samym dniu o godz. 14 na cmentarzu Centralnym
Srebrzysko, o czym zawiadamiają w głębokim
smutku

3

NAJSTARSZE
w
Polsce
Biuro Matrymonialne „Mai
żeństwo”
61-767
Poznań,
Libelta 29, poleca swój*
usługi w kojarzeniu mał
żeństw. Informacje
L0 zł
znaczkami pocztowymi.
K-1991

i
GOSPODARSTWO
rolne
1« lub 9 ha z budynkami
w
Postolinie.
sprzedam.
Stefania Pawelczak, Kał
wa, p-ta 82-410 Stary Targ.
P-252
WILLĘ z dużym ogrodem
w Sopocie, sprzedam. W
rozliczeniu
koniecznie 3ookojowe mieszkanie.
Oferty: „13774” OUPT 81-3*1
Gdynia 1.

DOM lub połowę, dom go«
podarczy, 0,50 ara ziemi w
dużej
wiosce,
sprzedam.
Anna
Kosecka,
Bobowo,
pow.
Starogard Gdański,
woj. gdańskie.
F-2 5«
DOM mieszkalny, 1 ha zie
mi w pow. Starogard Gd.,
sprzedam. Oferty: „I7R45”
Biuro
Ogłoszeń
80-058
Gdańsk.
ZIEMI < hektarów, poło
żenie
w pow. kartuskim
tanio
sprzedam.
Wiado
mość: Franciszek Bychow
ski. Wejherowo,
Boj.
o.
Wolność i Demokr. 27.
P-2S1

WEROCDISS trspes — wyby (przednie, tylne), »prze
dam. Tel. «-11-59.
*-19994

Koledze

W trzecią rocznicę śmier-

EDMUNDOWI
GOZDKOWI
t powodu zgonu

ojca
dyrekcja,
rada za
kładowa i praeow'nicy PUM „Port —
Service”
Gdynia —•
Gdańsk
K-2512
SAMOCHÓD „Żuk”
oka
zyjnie Sprzedam. Wacław
Derewońko,
Rumia,
ul.
Metalowców 34, tel. 71-05____________
'g-17308
„HJNAK’'
z
przyczepa,
sprzedam.
Tel.
41-38-85,
Wrzeszcz, Traugutta 37/12.
„VOLKSWAGEN” 1600 TL,
w bardzo dobrym stanie,
1988 r. prod, oraz' „żuk”
prod.
197» r. sprzedani.
Starogard Gd. Tel. 33-66.
P-257
MOTOCYKL WSK-125. rok
1972, sprzedam. Gdańsk —
Wrze,zez, Fiszera 7/8, po

i«-_______

i+p.
MIECZYSŁAWA
GODURKIEWICZA

wyrszy głębokiego współ
czucia »kładają

e

«KIEDY

nck wspomnieć tu;C pewnych
decyzjach dotycza.cych np.
komunikacji miejskiej, z któ
rej korzysta gros mieszkań
ców, Objazdowa, a zatłoczo
ną obecnie trasą Slaska-Czer
wonych Kosynierów przejeż
dża 47 trolejbusów' na godzi
nę, co teoretycznie oznacza
ich kursowanie co minutę i
20 sek. Ale tylko teoretycz
nie, gdyż nadmierny tłok w
wozach powoduje zatargi z
obsługa, korki przy wejściu —
i w rezultacie mamy owe
„trolejbusowe stada", nie ma
jcce mc wspó!neqo z kurso
wałem pojazdów według
iakieqokolwiek
rozkładu.
Cncemy więc wprowadzić kur
sowonis trolejbusów linii 25
i 22 tylko a'o dworca w ody
mi (skąd iatwo przeiść no in
ne środk lokomocii). a no
tresie okrężoei do placu Ko
szubsk ego pozostawić jedyn e ,,30" - to powinno przy
najmniej zapewnić regularne
ich kursowanie. Chcemy też
ulż rć trochę kobietom pra
cującym, podróżującym owy
mi trolejbusomi z ciężkimi
sionkami pełnymi wystanych
w kolejkach zakupów przez
otwarcie w mieście 35 no
wych punktów handlowych i
usługowych. Zresztą, wbrew
dość powszechnemu mniema
mu, kobieta pracująca rest
w naszym mieście istota bar
dro poszukiwana. O ile jesz
cze niedawno trudno było o
rai jęcie dla kobiet, to obec
nie na każda żałaszałneg się
c-ękad co na-mniei 4 wo 'ne
miejsca pracy...

— Mianowicie?
— 4 miliardy złotych wy
noszą tegoroczne nakłady na
wszystkie dziedziny gospoda- to przecież ogromna su
ma. Z tego no inwestycje i
remonty kapitalne w samej
tylko gospodarce komunalnej
przypada 300 młn zł tj, mniej
więcej tyle, co ze poprzednie
4 lato. Zadania no przyszłość
sa jeszcze bardziej imponu
jące; droga obwodowa do
bazy. kontenerowej kosztować
będzie 1 200 min zł - o jej
realizacjo mc trwać zaledWi-e
trzy lata. To inwestycja o ska
zbliżonej do Trasy Łazien
kowskiej; droąa ta na dłu
gości ok. 2 km poprowadzo
na zostanie estakadą, p-zy
zasłosowanru zupełnie n-owej
nas technologii. To jest m.
owo myślenie „no po
jutrze".
W tym myśleniu nie chce
my zapominać także o dziew
icach oddalonych od cen
trum miasta, które tradycyjbyły jednak zaniedbywa
ne. Stąd np. wychodzenie z
nowa zabudowa na wzgórza
morenowe: Ch-warzno, Wieź
li no. ąd zie powstań je osiedl»
na 50 tys. izb I ok. 1 200
donrków jednorodzinnych, ak

n

CL‘_L7^1!

„FIAT 126 I*” odbiór „Mo
t.ozbyt” sprzedam.
Cena
108 899 zł. Telefon 43-05-24,
godz. 9—15.
G-17580

dnia 12 marca 1974 r. o
godz. 19 zostanie odpra
wiona msze św. żałobna
w kaplicy Matki Boskiej
Niepokalanego
Poczęcia
przy ul. Starowiejskiej 2.
RODZINA
_____________ S-I3754
SYRENĘ” 105. sprzedam.
Sopot,
Wybickiego
14/5,
po 17.
G-17688

pteatry 1
GDANSK, Opera,
Travrata.
S- 18 Teatr ..Wybrżeże”. PotęJ
pienie Doktora Fausta, g. l9.
SOPOT, Kameralny. Lament,
g. 19.
GDYNIA. Muzyczny. Pancer
ni i pies, g. 19.15 Dramatycz
ny. (Dom Rzemiosła),
Don
Carlos, g. 18.
EI.BLĄG,.. Teatr im. S. Ja
racza, Kroi Mięsopust, g. 19.

18; Liliowa akacja, weg., od 14
L. a. 20.
OLIWA, Delfin, Zycie, mi
łość, śmierć, fr., od ie :.. g.
15.43. 18. 20:i5.
NOWY PORT, i Maja —
Śmierć Czarnego króla, czes.,
od 16 1., g. 16. 18, 20.
SOPOT, Bałtyk, Węgorz za
3Ó0 milionów wł„ od 16 i„ g.
Pi5, 17.30, 20. Polonia, Dekada
strachu, fr., od 1« 1.. g. 15
17.30, 20.
GDY’NIA, Warszawa, Samu
raj i kowboje, fr., od 161„ g.
11. 13.15, .5.30, 17.45, 20. Goplana,
Ciemna rzeka, poi., od 14 1„ g.
10, 12.30. 15.30. 17.45. 20. Atlantic-studyjne, Miłość straceń
ców, jap, od 16 1,. g. lfi. 18.20.
ORŁOWO. Neptun,' Naszyjnik
dla' mojej, ukochanej.
radź.,
od .11 1., g 13; Dziewczyna z
pistoletem, wł„ od iS 1 , £ 17
19.
CHYLONIA,
Promień,
Ja
wam Dokaże, NRD od 11 i.,
g. 11. 13.15: Nieszczęścia Alfre
da, fr. od 14 I., g. 15.30. 17.45
89.
OBLUŻE, Marynarz,
Wilk
morski, rum., od 14 ].. g. 17, 19.
RUMIA. Aurora,
Francuski
łącznik, USA. od 16 I.
SWIB.VO Barkas. mecz.
MAŁY
RACK,
Jagienka,
niecą.
OKSYWIE, Mewa,

GDANSK Leningrad. Samu
raj i kowboje, fr., od is 1., g
10. 12.30 15 17.30 20 Kameral
ne. ty kręgu 7,la tr. od 16 T..
g. 15.. 17.30. 20. Kosmos, Kró
lewna w o-ŚIej skóręe, fr.. od
7 1., g 16: Czwarta pani An
derson. tUszp., od 16. 1.. g. 18 .
23. Drukarz, Zerwanie, fr.. <jci
15 1., g. 16.30. 18. Gedania, Ka
nal, po!., od 14 l.. g. w: Helga
NRF. od 14 1., g. 18. 19.45.'
Piast, Kroiowe Dzikiego Zacho
du Ir, od 14 1.. g ię.30 is.
Przyjaźń Boy friend
ang.,
od li i., g. 15.45; Porachunki,
ang.. od 18 t, g. 18 20.15. Wa.
tra-Dom Harcerza Powrót z
frontu radź., od 14 i., g. is;
Sklep z. modeikami, USA. od
16 1„ g. 18 Żak-siudyjne, Pra
wo gwałtu. USA, od 1« 1
z
16 18 20
WRZESZCZ, Bajka. Prywat
ne życie Sherlocka Holmesa,
CZWARTEK
ang.. od 14 !„ g. w. 12.30. 1.5,
17.30 . 20, Znicz. Byt sobie gli_
PROGRAM I
na, fr., od 14 ]., g. .15.30. 17.45.
9.15 — Z sera:
tęczy” —
20. Tramwajarz. Port lotniczy,
ode. VIu pt. „Zagrozeiae” —
USA_. od 14 i., g, 15.45. 18. 20.15
ińm seryjny produkcji TV
Zawisza, Wódz Indian .— Te
czechosłowackiej,
eumseh. NRD, od 11
g. n.
9.0U — „Zawiść — film fabu
larny
czechosłowa
mtmmmmmmmmmmmna ckiej —produkcji
kolor,
— Program dnia,
lfi.;*(j — PKr,
• .
16.30 — Dziennik Tv — kolor,
16.40 — Dla młodych Widzów:
„Ekran z bratkiem’’ — w
programie m. in.: film .,sa_
nnuyiausivi uczynek
z* se
rii; „Hobin flood".
W I*KO G zawiadamia, że
17.45 — z cyklu: Ludzie na
związku z pracami na Wałach
uki — Prof, dr Juliusz Alek
Jagiellońskich nocą
z
dnia
sandrowicz,
21/22 bm. w godzinach od 24
18.15 - „PANORAMA” — MA
do 4.30 nastąpi zmiana trasy
GAZYN INFORMACYJNY Z
linii tramwajowych i tak:
GDAŃSKA.
linia 20 kursować będzie
18.35 — JVarszawskie perspek
Oliwy do Siedlce i z powro
tywy — kolor,
tem ul. 3 Maja, linia 80 z Łą
19.20 — Dobranoc'— „Bolek i
Nowej do lotniska i z powro
Lolek wyruszają w świat”
tem 3 Maja. Obie linie pomi
— kolor (Złote miasto In
jaja przystanek
tramwajowy
ków),
przy
dworcugłównym
19.30 — Dziennik Tv — kolor.
Gdańsku. Linia 99 kursować 20.20 — Teatr Sensacji: Micha
będzie z Nowego
Portu do
el Brett „Na jedną kartę".
pętli
Doki I
ze Stogów do
Tłumaczenie
—
Kazimierz
pętli Siedlce.
Piotrowski. Reżyseria — Jan
Bratkowski.
Od
Huciska do Doków
tramwaje
kursować
będzie 21.20 — Wiadomości sportowe,
autobus.
21-30 — Rozmowy wiedeńskie
— publicystyka międzynaro
dowa,
21.55 — „Krix — Krax” — wę
gierski program rozrywkowy
— kolor.
22.15 — Informacje — Towa- i
ry — Propozycje,
22.25 — Dziennik TV — kolor.
22.40 — Program na piątek.

mm®

Zmiana tras

POKOJU, mieszkania na
okres 2—3 lat w Trójmieś
cie, poszukuje małżeństwo
z dzieckiem.
Opieka dla
dziecka
mile
widziana.
Tel. 31-56-51, wewn. 142 do
góetz. 14.30.
S-13798

PROGRAM OŚWIATOWY
18.40 — Język rosyjski — lek
cja 23 (Katowice),
22.05 — Język francuski — po
wtórzenie lekcji 22.

STAŁE DYŻURY
Apteka nr 21 Gdańsk-Orunia, ul. Jedności Robotniczej
Ul: nr 60. Gdańsk*Stogi, ul.
Hoża 12; nr 4 Gdaósk-Nnwy
Port ul. Ołiwska 83/4; nr 20
Gdynia-Ortowo ul. Boh. Sta*
lingradu 66.
STAŁE DYŻURY NOCNE
od godz. 21—8
ORAZ DZIENNE
W NIEDZIELE I ŚWIĘTA
Apteka nr 79 Gdańsk-Siedl*
ce, ul. Kartuska 17; nr 83
Gdansk, al.
Zwycięstwa 49;
nr 71
Gdańsk-Wrzeszcz, al.
Grunwaldzka
126;
nr
126
Gdansk-Przymorze, ul. Krzy
woustego 25: nr 15 Sopot, ul.
Boh. Monte Cassino 21; nr 13
Gdynia ul. Starowiejska 34.
Wszystkie
w/wym.
apteki
realizują
recepty
na
środki
odurzające.
Informacje o dyżurach noż
nych aptek pod nr teł- 912.

tramwajowych

|0 tymi
warto K
wiedzieć

• Dziś « godzinie
i*
w
„Rudym
Kocie’*
wieczorek
„Gdańskiej
Discoramy”.
W
tym samym czasie w klubie
„Tramwajarz” we Wrzeszczu,
prz,y ul. Wita Stwosza 112 inż.
:\. Mieszko wski wygłosi pre
lekcję o budowie elektrow
ni w Żarnowcu.
• Jutro o godz. 1* w MDK
w Oruni przy ul. Dworcowej
H Klub Seniora
„Złota Je
sień” będzie gościł Gdańska
Kapelę Podwórkową.
Wstęp
bezpłatny.
• Zespół muzyczny „Altera
pars” zaprasza jutro >»a go
dzinę 18 do kawiarni Mor
skiego Domu Kultury na wie
czór muzyczny.
• W Sali Białej
Ratusza
Głdwnomiejskiego jutro o go
dzinie J8 odbędzie się mie
sięczne spotkanie sekcji b. Po
Jonii
gdańskiej
przy
GTP.
Podczas spotkania nastapi wre
czenip sekcji Medalu Komisji
Edukacji Narodowej.

POKOJU, pokoju 7. kuch
nią lub 7 używalnością
kuchni na 3—4 miesiące,
w
Gdańsku
poszukuje
starsze, bezdzietne małżeń
stwo. Zapłata z góry. Ofeity: 80-801
Gdańsk 1,
poste - restante, Edward
Piotrowski.
G-17719
MIESZKANIE 2 pokoje, Z
wygodami, «3 ni kw., par
ter, nadające się na pra
cownię lub sklep, zamie
nię na podobne lub 3-pokojowe w Trójmieście. So
pot, 20 Października 822
m. 1.
_
G-17501
ZAMIENIĘ M-2 (2 pokoi
ki)
śródmieście Gdańska,
na większe. Oferty „17955”
Biuro
Ogłoszeń.
80-958
Gdańsk.

ra ca
POMOC domową na stałe
przyjmę.
Warunki dobre.
Wiadomość: Gdańsk, Sze
roka 17, sklep elektrcJtech
niczny.
G-17919

PROGRAM OŚWIATOWY
6.30 — TTft: Fizyka — lekcja
22 — Ruch cząsteczek naiauo
wanych w polu elektrycz
nym
i
magnetycznym (z
Gdańska),
7.00 — tir: Uprawa roślin —
iekcja 28 — zbiór i suszenie
roślin motylkowych pastew
nych (ze Szczecina),
li.Ós — Dla szkol: Język pol
ski dla klas VII — Stani
sław Moniuszko,
12.00 — Dla szkół: Język pol
ski dla klas VIII — Ernest
Hemingway,
12.55 — Dla szkół: Język pols
ki dla klas III—iv liceal
nych — Konstanty Ildefons
Gałczyński,
13.25 - Telewizyjny Kurs In
formatyki —
Efektywność
systemów informatycznych —
cz. II,
13.55 — TTR: Botanik« — lek
cja » — Grzyby i porosty
ze Szczecina,
14.30 _ TTR: Hodowla zwie
rząt — lekcja
5 — Układ
rozrodczy (z Poznania),
15.05 — Matematyka w szkole
— Własności ilorazu — cz.
II — Kraków,
19.00 _ Test
dochód naro
dowy.

WYPADKI
• Na al. Zwycięstwa
we
Wrzeszczu, Adam B., prowa
dząc samochód „Fiat”
GN
07-28, potrącił na przejściu dla
pieszych 26-Ietniego Henryka
W'.
Pieszy odniósł
opważne
obrażenia. Kierowcę — aresz
towano.
• Przed wrczoraj
w
godzi
nach wieczornych na torach
kolejowych w pobliżu ul. Po
morskiej w Oliwie, znalezio
no zwłoki 46-letniego Wikto
ra N. Jak ustalono, będąc w’
stanie nietrzeźwym
przecho
dził on w miejscu niedozwo
lonym i wpadł pod nadjeż
dżający pociąg.
• U zbiegu al. K. Marksa
i ul. W'rzeszczanskiej,
Piotr
P.,
kierując
samochodem
„Zuk” GA 65-94, w trakcie omijania pojazdu zaparkowane
go po prawej stronie jezdni,
zderzył się z nadjeżdżającą z
przeciwka ciężarówką „Stär”
GN 24-27. W wyniku kolizji
pasażer „Żuka”
— Andrzej
G. doznał obrażeń;
pojazdy
uległy uszkodzeniu.
(JET)

organizowanego przez ZURiT

w SORiT 47 w GDAŃSKU, ul. Heweliusza 24/30
w SORiT 70 w OLIWIE, ul. Lumumby 8
w SORiT 54 w GDYNI, ul. Władysława IV - 50
w SORiT 66 w ELBLĄGU, ul. Hetmańska 10
Prezentujemy szeroki asortyment gramofonów mono i Stereo,
Wśród Klientów, którzy zakupiq w okresie trwania kiermaszu gra
mofon — na każde 100 zakupionych gramofonów - rozlosowanych
zostanie 15 nagród rzeczowych jak:
odbiorniki Jubilat - stołowe
odbiorniki Mariola — tranzystorowe
gramofony Mister Hit

korepetycji z matema
tyki, fizyki
udzieli
stu
dent v roku politechniki.
Orunia,
Związkowa
6a/14.
ZAMÓWIENIA
mieszkań
G-17488
ców na uszczelnianie okien i drzwi po zł 10,50 za
1 rab.
taśmą aluminiową
szwedzką
przyjmuje Za
kład
Usługowy
Nr lii
W.S.P. „Szklarz” GdańskSiedlce,
ul Kartuska 35,
telefon 32-13-86
w
godz. DR DZIEWANOWSKI skór
Gdańsk
7—15.
K-108 ne. weneryczne
,
gw.
Ducha
25-27.
teł.
USŁUGI telewizyjne. Tel. 31-63-88.
G-16886
S-13621 __ ___________ ___________^
22-28-80.

cen

GDANSK
—
Anonimowy
Przyjaciel — 31-00-00 w godz.
18—6.
TCZEW - tel. 28-30 w po
niedziałki, środy i piątki w
godz. 17—22.

DZISIAJ OSTATNI DZIEŃ
KIERMa&ZU GRAMOIrittęOW

POMOC domowa, potrzeb
na.
Gdańsk,
Fastoriusza
16 m. 20.
__
G-17596
ROBOTNIKA do pracy w
go^odarstwie rolnym, po
szu kuję zaraz.
Tczewskie
Łąki, ul. Moiławska 4.
________ ^_____
U
P-254 USŁUGI telewizyjne. Tel.
G-16777
POMOC do dziecka, pilnie 32-39-89.
potrzebna.
Tel.
41-66-78.
__________
G-17847
PRACOWNIK do zakładu
elektronicznego i elektro
instalacyjnego.
potrzebnv.
Oferty: „17723” Biuro Og
WPISY na zaoczne (korełoszeń 80-958 Gdańsk.
srondencylnę) kursy
pro
jektantów
(kalkulatorów)
iosztorysowych,
asysten
tów i oomoey technicznej
inżynierów kreślarzy ma
budowlanych,
W OKOLICACH ni. Szyp szynowych.
rów
na
Żabiance
zgu konstrukcyjnych, instalacyj
szczegó
biono czapkę z tudego li nyeh. przyjmuje
oisemsa, z daszkiem i ogonem. łowych informacji
udziela
..Wiedza”
Zwrot
za
wynagrodze nych
niem. Władysław Jaszow- 31-139 Kraków ul. Spasowski, Oliwa, Szyprów 7 c/7. skiego 8 (boczna Łobzowskiel),
K-8S0

GARAŻU w Sopocie

\V Gdańsku: Oddział Chirur
giczny Szpitala Marynarki Wo
jennej w Oliwie z Instytutem
Chorób Wewnętrznych AM, ul.
Dębin ki 7.
»
*
»
Wojewódzka Poradnia Cho
rób
Skórno-Wenerologicznycl)
w Gdańsku, ul. Długa 34/85.
czynna całą dobę — oddział
w Gdyni przy ul 22 Lipca 44.
czynny w poniedziałki, wtorki,
czwartki i
piątki
w
godz.
19—7.
TELEFON ZAUFANIA

uwaga r^n

i

obraz
Włastymila Hof
mana, Mofewy lub innego
polskiego malarza, kupię.
Oferty: „17647” Biuro Og
łoszeń 80-958 Gdańsk.

PROGRAM II
17.35 — Program dnia,
17.40 — „Wąskie gardła" —
program publicystyczny,
18.10 — „Spotkanie z jazzem’’
— program prowadzi Andrzej
Trzaskowski,
19.20 — Dobranoc — kolor,
19.30 — Dziennik TV — kolor,
20.60 — studio przebojów —
program TV NRD.
21.05 — Dziecko w świecie do
rosłych — program publicy
styczny.
21.35 — „Ja i mój pies” —
ifyptyk pantomimiczny. nr 1
— wykonawca Ladislav Fialka — czechosłowacki
pro
gram rozrywkowy — kolor,
21.55 — 24 godziny — kolor,
22-35 — Program na piątek.

trum, poszukuję. Tel. 51- DR Z. KRAJEWSKI skór
-07-51.
S-13723 ne. weneryczne. Wrzeszcz.
Grunwaldzka .24, ; telefon
POGOTOWIE
telewizyjne, 41-06-47;
Teł. 41-96-89.
G-17722
G-16413

gramofony G 5Ó0 fs
gramofony Yogi
płyty gramofonowe

w STAROGARDZIE, plac 1 Maja 10

) płaszcze damskie z bistoru w różnych
kolorach, fasonach - 1400 - I960 zł
> spodniumy damskie z bistoru czerwo
ne i beżowe - 1660 - 2180 zł
I garsonki damskie z bistoru brązowe,
czerwone, granatowe - 1190 - 1370 zł
I prochowce męskie z elanobawełny
ocieplone podpinką -1150- 1260 zł
bez podpinek
- 765 - 1210 zł
K-2489

