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Wczoraj prezes Rady Mj
nistr&w PRL Piotr Jarosze
wie« przyjął zastępcę prze
wodniczącego rządu CSRS
Rudolfa Rohlicka, W cza
sie «potkania, które upły
nęło w serdecznej atmosfe
C2» omówiono aktualny
stąp i perspektywy polskoczechosłowackiej
współ
pracy gospodarczej i nau
kowo-technieznej.
. W spotkaniu udział wzię
Ii; r,e strony polskiej wice
premfier Franc!s*ek Kaim,
ze strony czechosłowackiej
zastępca przewodniczącego
Komisji Planowania Vite*
Slav Vinklarek.
Obecni byli ambasador o
wie PRL w Czechosłowa
cji. - Lucjan Motyka i
Ja» Mu
Polsce
CSRS
szal.

Edward Gierek
w Poznaniu
Program społeczno-gospo
darczego rozwoju Poznania
i woj. poznańskiego do
1980 roku, w oparciu o uchwały Biura Politycznego
KC PZPR i Rady Mini
strów było tematem obrad
rozszerzonego plenum KW
PZPR * udziałem radnych
WRN i Rady Narodowej m
Poznania oraz aktywu spo
łeczno-gospodarczego Wiel
kopolski.
Na obrady przybył T se
kretarz KC PZPR Edward
Gierek.
(PAP)

profesorskicn

Wczoraj przybył do Władywostoku sekretarz generalny KC KPZR LEONID BREŻ'
NI EW, W dniach 23—24 listopada odbędzie on robocze spotkanie z prezydentem
USA Geraldem Fordem.
Na zdjęciu: mieszkańcy Wiadywostoku witają L Breżniewa na lotnisku,
CAF - TASS - Telefotc

Dyskusja Zgromadzenia Ogólnego ONZ

Katastrofalna
powódź
na Ukrainie

nad rezolucjami
w kwestii palestyńskiej
Wczoraj o godzinie 21
ezasu warszawskiego Zgromadzenie Ogólne ONZ rozpoczęło dyskusje nad rezolucjami dotyczącymi kwestii
palestyńskiej. O północy cza
su warszawskiego rozpoezę
la się ostatnie posiedzenie
Zgromadzenia
Ogólnego
które miało się zakończyć
głosowaniem nad rezolucja
mi.

projekty dwóch rezolucji
dotyczących kwestii palestyńskiej. Projekty zostały
przedłożone przez państwa
arabskie i grupę państw
n i e z a a n gaż o warty c h

Tekst zasadniczej rezolu
cji* potwierdza niezbywalne
prawa narodu palestyńskie
go w jego ojczyźnie, W; tym
prawo do samostanowienia
do niezależności narodowe5
37 państw, przedłożyło w i suwerenności, orawo do
Zgromadzeniu
Ogólnym powrotu do swych ojczy
stych stron i do odzyskani",
utraconego mienia. Rezolu
cja przyznaje także Pale
styńczykom prawo docho
dzenia swych Draw wszy
stkimi środkami, zgodnie z
Karta NZ. Jednocześnie do
kument stwierdza, że Pale
styńczycy sa głównym uezestnikiem przyszłego po
kojowego. trwałego rozwią-

zania
konfliktu
bliskowschodniego,
W projekcie tej rezolucji
znajduje sie również Ijlau
żula zobowiązująca sekreta
rza generalnego ONZ do
nawiązania i utrzymywanie
kontaktu z OWP we wszy
«tkięh kwestiach, związa
nych r problemem palestyń
skim. Rezolucja zaleca rów
nież wpisanie na porządek
obrad następnej sesji Zgro
madzenia Ogólnego punktu
mtytułowanego: „Pr obi ero
palestyński”.
Druga rezolucja dotyczy
nadania OWP statusu sta
rugo obserwatora przy ONZ
Przyjęcie tej rezolucji o
zmacza w praktyce, że ON?
uznaje prawo Palestyńczy
ków do udziału w konteren
cji genewskiej. - odbywają
cej sie pod egida ONZ.'
(PAP)
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Działacze młodzieżowi
przyjęci przez prezeso
Rady Ministrów
Wczoraj preset Rady Mi
nistrów Piotr Jaroszewicz
spotkał sie z Komitetem
Wykonawczym Rady Głów
nej Federacji Socjalistycz
nych Związków Młodzieży
Polskiej z jej przewodni
czącym Stanisławem Cios
kłem,
przewodniczącymi:
Zarządu Głównego Zwiąż
ku Młodzieży Socjalistycz
nej — Bogdanem Waligór
skim. Zarządu Głównego
Związku
Socjalistycznej
Młodzieży Wiejskiej — Ta
deuszem Haładajem, na.
czelni ki em Związku Har
cerstwa Polskiego — ■ Je
rzym
Wojciechowskim,
przewodniczącym
Rady
Młodzieżowej Wojska Pol
skiego — gen. Albinem 2y
to i wiceprzewodniczącym
Zarządu Głównego Socja-

lodowarko hydrouliczno o pojemności czerpaka 3 m
sześć, i udźwigu 7 tort, pieszczotliwie zwana „mrówka",
n'odukowona jest w Hucie „Stołowa Wola”. „Mrówka"
rdala egzamin na piątkę przy robotach ziemnych.
Fat. W. Nieźywiński

Uprowadzenie samolotu
z 43 occbami na pokładzie
Wczoraj rano grupa u ,
zbrojonych mężczyzn opa
nowała na lotnisku w Du
bai samolot
brytyjskich
"mii lotniczych, .,VC-10’.
Samolot wylądował we z o
raj w oołudnie w Tunisie.
Sprawcy uprowadzenia, któ
”zy głoszą, iż należa do nie
wielkiej organizacji oalestyńskiej. zażadali od rzą
du egipskiego uwolnienia z
więzień uczestników terro
rystycznej akcji, dokonanej
na lotnisku w Rzymie ub
roku oraz sorawców ataku
na ambasadę Arabi: Sau
dyjskiej w Chartumie Po
dobne zadanie wystosowa
no ood adresem rządu ho
lenderskiego.
W wiązieblach holenderskich przeb.y
wają inni Palestyńczycy
sprawcy podpalenia brytyj
skiego samolotu pasażer
skiego na lotnisku w Am
sterdamie w marcu br.
W razie niespełnienia żą
dań. grupa, która opano
wała samolot brytyjski za
groziła wymordowaniem oa
sażerów j załogi samolotu
ida pokładzie znajdowało
się 27 pasażerów. 8 człon
ków załogi i 8 pracowni
ków lotniska w Dubai).
Według doniesień z Ka 
ru, rząd egipski zebrał sie
na nadzwyczajnym posie
dzeniu b' rozpatrzyć pow
s-H’a ■ /1 rację.
Palestyńska
agoneja
hifonnar-.ina WAFA przekazała
«»świadczenie rzecznika Orga
nizacji Wyzwolenia
Palesty
ny. potępiające uprowadzenie
brytyjskiego samo lotu. Akcja

ta jest oiłea metoaotn walki
narodu palestyńskiego — stwier
dza oświadczenie. Uprowadzę
nie brytyjskiego samolotu je*<
próbą
zaszkodzenia
sprawie
palestyńskiej
w
momencie,
kiedy jest ona
dyskutowana
na forum ONZ — głosi komu
nikat OWP.
(PAP)

listycznego Związku Stu.
dentów Polskich — Stani«
ławem Gabrielskim.
Członkowie komitetu po
informowali premiera o
ważniejszych przedsięwzię
ci iach społeczn o- wvcho w a w
czych
podejmowanych
przez organizacje młodzie
żowe, o nowych inicjaty
wach i kierunkach działa
nią na rzecz rozwoju gos
podarki narodowej. Piotr
Jaroszewicz wysoko ocenił
społeczno-gospodarcza dzia
łalność
socjalistycznych
związków młodzieży, za po
wiadając ‘ podjęcie przez
rząd niezbędnych decyzji
sprzyjających rozszerzaniu
tej ważnej sfery działania
organizacja młodzieżowych
(PAP)
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Drugi plac składowy kontenerów w porcie gdyńskim obok magazynów „Baltony”.
Fort. W, Nieżywiński
«

*mm* wm • mm « «■* • mm 9 mm w mm * wm w mm •mm mmmm wam w mm *

•

mm

u, ono ludzi nauki po •»
kszyło sie o kolejną grupę
najwyżej kwalifikowanych
jaracowndków. Rada Państwa nadała tytuły profe
sora zwvczajnego 30 profe
sorom, a profesora nadzwy
czajnego
106 docentom
ze wszystkich niemal ośrod
ków? naukowych w kraju,
reprezentującym różne dzie
dżiny wiedzy. Wczoraj spot
kali się oni w Belwederze,
by z rąk przewodniczącego
Rady Państwa —- Henryk?
Jabłońskiego odebrać nomi
nacje profesorskie.
Składając gratulacje no
wo mianowanym profeso
rom H. Jabłoński szczegól
nie wiele uwagi poświecił
roli nauki w realizacji na
szych narodowych celów i
zadań.
Mówiąc o zadaniach sto
jących przed różnymi dys
cyplinami] nauki prof. B,
Jabłoński nawiązał do ostatnich obrad plenarnych
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Moskiewski dziennik „lzwiestia” doniósł o powodzi
która nawiedziła ziemie za
chodniej Ukrainy. Długo
trwałe deszcze na przeło
mie października i listopa
da a następnie
zawieje
śnieżne, połączone z silny
mi burzami, spowodowały
wezbranie wód w rzekach
W niektórych rejonach Ukratnv. głównie w wołyń
skim. jwano-frankowskim.
lwowskim, rówieńskim, tar
nopolskim, czemiowieckim,
a także w żytomierskim
Winnickim, chmielnickim :
innych suma niespełna mir
siecznych opadów orzekro
ezyła przeciętna norme pó-1
roczną. Ziemia dawno orze
stała wchłaniać wodę. Kie
dy nadeszło ocieplenie wy
lały z brzegów podgórskie
sęki. Stryj np. przekroczył
stan alarmowy o 4 metry
Pod woda znalazły sic
dziesiątki tysięcy hektarów
pól uprawnych, z których
nie .zebrano jeszcze do koń.
ca — na skutek niesprzyja
jącej pogody — buraków
cukrowych,
ziemniaków
kukurydzy, warzyw itp Za
topione zostały znaczne ob
szary ozimin, a także koł
chozowe magazyny z ziem
niakami i paszami dla by
dła Uszkodzonych zostało
poważnie tysiące starych
nowo wybudowanych obiek
tów mieszkalnych, gospo
darczych. usługowych i in.
W wielu miejscach wody
podmyły nasypy kolejowe
drogi oraz mosty. Poważ
nyeh uszkodzeń
doznały
systemy sieci melioracyj
nej i wodociągowej. ..(PAP)

Sejmu. Czy chodzi o reaiizację wielkiego programu
żywnościowego, czy o orobierny oświaty i wychowa
nia. opieki zdrowotnej, ad
ministracji. każdej dziedzi
ny życia społecznego — zawsze zwracaliśmy się i be
dzietny sie zwracać o no
moc nauki i uczonych —
powiedział przewodniczący
Rady Państwa. Przy rozwią
zywaniu tych problemów
potrzebne są wszystkie dyscypliny wiedzy, potrzebna
i ważna jest nauka w ca
łym jej bogactwie, nauka
prawdziwa, posługująca się
najlepszymi, jakie znamy,
metodami badawczymi, uprawiana przez ludzi, któ
rych charakteryzuje twór
czy niepokój i pragnienie
wzbogacenia dyscypliny, be
dacei ich życiowa pasja.
W imieniu nowo miano
wanych profesorów podzię
kował prof. Mikołaj Latucb
z warszawskiej SGPiS.
Po zakończeniu urocz vstości przewodniczący Rady
Państwa rozmawiał z przy
byłymi do Belwederu pro
fesorami o ich osiągnię
ciach oraz problemach pra
cy nauko wo-badaw-czej i
dydaktycznej.
W uroczystości wręczania
nominacji profesorskich uczestniczyli członkowie Ra
dy Państwa.
Obecni byli: minister na
uki. szkolnictwa wyższego i
techniki — Jan Kaczmarek
oraz kierownik Wydziału
Nauki i Oświaty KC PZPR
Romuald Jezierski.

Nowo mianowani
profesorowie
Na wniosek prezesa Rady
Ministrów Rada Państwa
. in. nadała tytuły nau
kowe profesora zwyczajne
go nauk matematycznych
Zbigniewowi Ciesielskiemu
— prof, nadzw. w. Instytu
cie Matematycznym PAN —
pracownia w Sopocie.
Profesora nadzwyczajne
go nauk ekonomicznych —
Adamowi Skrzypkowi —
doc. w Politechnice Gdań
skiej.
Nauk fizycznych: Alfon
sowi Rawskiemu — doc, w
Uniwersytecie Gdańskim.
Nauk humanistycznych:
Wacławowi Odyócowi —
doc, w Uniwersytecie Gdań
skim.
Nauk przyrodniczych: Jó
zefowi Wiktorowi — doc. w
Morskim Instytucie Rybac
kim w Gdyni.
Nauk technicznych: Sta*
nisławowi Butnickiemu —
doc. w Politechnice Gdań
sklej.
Sztuki teatralnej: Tadeu
szowi Łomnickiemu — doc
w Państwowej
Wyższej
Szkole Teatralnej w War
szawie..
■ (PAP)

Sejm PRL, potwierdzając
wielkie znaczenie gospodarki
żywnościowej i rolnictwa dla
rozwoju kraju oraz uznając
racjonalne zaspokojenie potrzeb żywnościowych narodu
za nieodłączną część skladową programu budownictwa
socjaiistycznego w Polsce Ludowej, przyjmuje uchwalony
przez XV Plenum KC PZPR i
poparty przez VII Plenum NK
ZSl perspektywiczny program
dalszej poprawy wyżywienia
narodu i rozwoju rolnictwa za
podstawę określającą kierun
ki polityki państwa w dziedzinie unowocześniania rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego oraz rozwoju gałęzi
przemysłów,
produkujących
środki produkcji dla rolnictwa,
przemysłu spożywczego, handłu i gastronomii.
Sejm wyraża uznanie dla
rolników, pracowników rolnietwa i gospodarki żywieniewej oraz załóg zakładów/ prze
mysłowych za ich wysiłek na
rzecz wzrostu produkcji roinej, zwiększonych dostaw na
rynek artykułów żywnościowych i lepszego zaopatrzenia
rolnictwa w środki produkcji
W trzydziestoleciu Polski
Ludowej osiągnęliśmy bardzo
poważny postęp w wyżywięniu narodu, a zwłaszcza kiasy robotniczej i chłopów. Wie!
ne znaczenie społeczne posiada utrzymanie w bieżącym
5-Ieciu na niezmienionym poziomie cen podstawowych artykułów żywnościowych.
Reafizacja zadań w dziedzinie gospodarki żywnościowej wymaga podwojenia w okresie do 1990 r. globalnej
produkcji rolnictwa. Spowoduje to duże zmiany w odżywianiu się społeczeństwa,
Spożycie mięsa i jego przetworów w przeliczeniu na jed
nego mieszkańca wzrośnie do
85-90 kg, mleka i przetworów - do około 340 litrów,
jaj - do ilości ponad 270
sztuk, ryb i przetworów - do
około 12 kq, owoców i przetworów - do 80 kg, warzyw
; przetworów - do 145 kg.
Najważniejszym zadaniem
rolnictwa będzie uzyskiwanie
wysokiego tempa wzrostu produkcji zwierzęcej. Aby pomyśl
nie realizować te cele, należy
uczynić większy postęp w che
mizacji rolnictwa i szybkim
rozwoju mechanizacji prac
przy uprawie, zbiorze i konserwocji roślin pastewnych, w
bardziej intensywnym użytko-

waniu ląit i pastwisk, w upow
szechnianiu uprawy intensywnych gatunków traw i roślin
motylkowych oraz w zwiększę*
niu zasobów i poprawie konserwocji pasz.
W lepszym zaspokajaniu
potrzeb żywnościowych spoieczeństwa wielka rola przypada przemysłowi spożywczemu
Rozszerzać należy produkcję
koncentratów
spożywczych,
konserw, zestawów produktów
żywnościowych, umożliwiają*
cych szybkie przygotowanie
posiłków w domu, zwiększać
produkcję żywności dietetycznej, posiłków regeneracyjnych
itp. Nakłady inwestycyjne no
przemysł spożywczy w łatach
1976-80powinny wynieść co
najmniej 120 mld zł.
w gospodarce żywnościowej coraz większego znaczę*
nia nabiera gospodarka ryb*
na.
W polityce żywnościowej istotną rolę odgrywa upowszechnianie racjonalnego odży*
wiania. Należy popularyzować
wzrost spożycia mleko i jego
przetworów, warzyw, owoców
i roślin strączkowych.
Ważnym zadaniem ludności i władz komunalnych w
miastach jest przeciwstawię*
nie się marnotrawstwu żyw*
ności i wprowadzenie systemu
gromadzenia
niewykorzysta
nych produktów,
Jednym z najważniejszych
czynników wzrostu produkcji
rojnej jest pefne zagospodarowanie i właściwe wykorzystanie ziemi. Nie wolno nigdzie tolerować rozrzutnej go*
spodarki ziemią ani złego lub
niedbałego gospodarowania
na roli.
W najbliższym planie 5-łetnim konieczne jest przeznaczę
nie na inwestycje produkcyj*
ne w rolniczym dziale gospodarki żywnościowej co najmniej 410 mld zł. W struktu*
rze inwestycji rolniczych należy preferować nakłady na
mechanizację i budownictwo
inwentarskie. Znacznie zwięk*
szone powinny być nakłady
na melioracje, na zaopatrzę*
nie wsi w wodę oraz modernirację sieci elektrycznej. ,
W ramach środków gwaran
tujących realizację programu
poprawy wyżywienia narodu i
rozwoju rolnictwo, zasadniczą
rolę powinny odegrać ąałęzie
przemysłu wytwarzające środki produkcji dła gospodarki
żywnościowej. W najbliższych
8 łatach należy przeznaczyć

Przed 30-leciem TPPR
* Posiedzenie Prezydium ZW TPPR
* Spotkanie z,00762649
Konsulatu Generalnego ZSRR
Wczoraj odbyło sie robocze Dosiedzenie Prezydium
Zarządu Wojewódzkiego To
warzvstwa Przyjaźni. Polsko - Radzieckiej w Gdańsku. Przewodniczył mu U
sekretarz KW PZPR Tadeusz Fiszbach. Dyskusja toczyła sie wokół realizacji
uchwał
IX
Krajowego
Zjazdu TPPR i sposobu
przenoszenia ich do organizacji szczebla powiatowe
go i zakładowego. Ooracowano
również
nrograrr
działania na rok przyszły
gdv na terenie naszego woiewództwa beda odbywać
sie obchody 30-iecia TPPR
W drugiej części oosiedze
nia Prezydium ZW TPPR
sootkało sie z Dracownika-

mi Konsulatu Generalnego
ZSRR na czele z konsulem
gen. Fiodorem Szarykinem
oraz orzedstawicielami armatorów i soeci a listów radzieckich.
wsDÓłoracuiacych z naszym orzemysłem
stoczniowym.
Prezydium
Doinformowało gości radzieckich o swej obecnej
działalności i zadaniach,
które podejmuje w oparciu
o uchwały IX Krajowego
Tiazdu.
F. Szarykin z kolei po
1 uformował
działaczy
TPPR o oracyv która konsulat orowadzi na Wybrzeżu wśród ludności polskiei na rzecz przyjaźni
oomiedzy naszymi naroda*
mi.
(***1)

na rozwój przemysłu maszyno*
wego obsługującego potrzeby
gospodarki żywnościowej po*
nad 100 mld zł. Przemysł ehemiczny powinien zapewnić
zwiększone dostawy nawozów
mineralnych, środków ochrony
roślin, szeroki asortyment dodatków do pasz oraz opoko*
wań dla potrzeb rolnictwa I
przemysłu spożywczego. Za*
pewnienie realizacji programu inwestycyjnego gospodarki żywnościowej wymaga tak*
że znacznego wzrostu dostaw
materiałów budowlanych ł in
stalacyjnych oraz znacznego
zwiększenia potencjału przed*
siębiorstw budownictwa rojni*
czego. Ważnym gadaniem jest
dalszo rozbudowa sieci usług,
Program rozwoju gospodar*
żywnościowej formułuje po*
ważne zadania dla nauki.
Szczególną uwagę należy pa»
święcić pracom badawczym
nad zwiększeniem krajowych
zasobów białka t sposobami
racjonalnego jego wykony*
stania.
Sejm PRL przyjmuje do o*
próbującej wiadomości Erredstawiony przez^ prezesa “aay
® Dokończenie na str. 2

Afryka strefą
bezatomową
Komitet Polityczny Zgro
madzenia Ogólnego ONZ
uchwalił w czwartek wie
czorem 108 głosami przy
3
wstrzymujących
się
(Francja. W. Brytania t
USA) rezolucję która pro
kłam uje Afrykę strefą bez
atomową.
(PAP)

Zatonęło
500 pasażerów

promu
Istnieją uzasadnione oba
wy. że w wypadku, które
mu uległ prom na rzece
Dhakid znalazło
śmierć
500
osób.
Przedstawi
ciel władz lokalnych po
twierdził,
że
z
rzek®
wyłowiono zwłoki 18 osób, w tym 16 dzieci ł 2 ko
biet Dotychczas nie usta
lono ile osób znajdowało
srię na pokładzie. Wiadomo
że prom }u4 w czasie wy.
pływania z portu Khulna
miał przecieki. Jeden z
dzienników poinformował
ze przeładowany prom wy
wrócił kię. Stąd tak duż*
liczba ofiar.
(PAP)

Sprawa nominacji
N. Rockefellera
na wiceprezydenta USA
Senacka komisja prawna
jednogłośnie zaakceptowała
wczoraj nominację Nelso
na Rockefellera na wice
prezydenta Stanów Zjedno
czonych. Komisja zaleciła
zatwierdzenie
nominacji
Senatowi, który — jak się
oczekuje — zbierze się w
tej sprawie po 28 bm.
(PAP)

Proces chorwackich
terrorystów

Wczorajsza prasa jugo
słowiańska zamieszcza ob
szerne materiały o proce
sie w Zad arze, gdzie przed
sądem postawiono 16 człon
ków nielegalnej organiza
cji terrorystycznej, odpo
wiadających za czyny wy
mierzone przeciwko pań
stwu i narodowi Jugosła
wii.
Dzienniki opisują szczegó
łowo powstanie tej organicacji i jej powiązanie z e~
migracyjnymi kołami ustaszowskimi, głównie w RFN,
Francji i Kanadzie. Ujęci
przez jugosłowiańskie wła
dze bezpieczeństwa i obec
nie sadzeni
członkowie
„chorwackiej
armii re
w dSfi“ee*budowSic* wolucyjno . wyzwoleńczej"
produkcyjnego i mieszka** (HORA) otrzymywali stam
nJowego. Zadowalająco wyko- tąd oieniądze, broń, mate
nywany jest program poprawy
riały antypaństwowe i in
SSTÄÄÄrjS: strukcje dotyczące prowa
znacza się w tym 5-Ieciu kwo dzenia na terytorium
Ju
'•? 236 ra,n zł. w latach wi- gosławii akcji terrostycz9 Dokończenie na str. 2
no-sabotażowych.
(PAP)

Konferencje

sprawozdawczo-wyborcze PZPR

w DOKP, WPKGG i starogardzkiej „Polfie”
W konferencji sprawoz
dawczo - wyborczej Komi
tetu Zakładowego
PZPR
Dyrekcji Okręgowej Kolei
Państwowych, w Gdańsku
wzięło udział 77 delegatów
reprezentujących ponad 500
członków działających w 10
podstawowych organizaciach partyjnych.
W obradach uczestniczy
li: członek
Sekretariatu
KW PZPR, przewodniczący Wojewódzkiej Komisji
Kontroli Partyjnej Feliks
Pieezewski, członek
KC
PZPR Brunon Pela i sekre
tarz KD PZPR Gdańsk-Por
towa Jerzy Czarnecki.
I sekretarz KZ PZPR Sta
risław Kozicki wskazał w
>woim
referacie na istotne
, ,
.
problemy pracy wewnątrz
partyjnej, ideowo-wycho*
wawczej i gospodarczej.
W ostatnich
dwóch la
c,
lach znacznie wzrosła ak~
tywność**"społeczna ^ członków partii działających w
poszczególnych komórka cł
przedsiębiorstwa. Byli oni
inicjatorami wielu przedsię
wzięć mających na celu ugruntowanie wysokiej dyna
miki rozwoju zakładu, wy
zwalali inicjatywy pracownicze, ujawniali
rezerwy
przewo-zowe i wiele uwagi

poświęcali
zagadnieniom
właściwGgo wykorzystania
*............
zawodowych
kwalifikacji
pracowników.
Kolejarskie
organizacjo
partyjne osiągnęły znaczny
p0step w dziele umacniania wśród za}óg autoryte^ średniego kierownictwa,
przyczyniały śię do wytw
rzenia klimatu szacunku i
uznania dla ludzi
dobre
roboty, przodowników pi
,oy, racjonalizatorów7 i -wynałazców. Członkowie
partli % centrali
DOKP nie
szczędzili wysiłków w mo
bilizacji wszystkich praam
ników do realizacji czynów
społecznych. Wartość pra<
społecznych
wykonanych
dla uczczenia
30-lecia PR1
...
, „
przekroczyła
kwotę
1.2
min zł. M. in. 200 kolejąrzv, członków partii praco
m
lyało na budowie
Portu
Północnego, a 60 brało udział w odbudowie Zamku
Królewskiego w warszawie.
Dyrektor
gdańskiej
DOKP Stefan Michałowicz,
omawiając efekty gospodarowania
, .. . . ■ ,. w przedsiębior,
?tWie stwierdził, ze w koń
cowym bilansie bieżącego
roku okręg osiągnie prze
wozy osób w
granicach

218,5 min podróżnych, prze
kraczaj^c zadania planowo
o 4 min pasażerów. Przewozy ładunków przekroczą
:«1.5 min ton. W obu wypa l
kaeh wskaźniki są wyższe
od pierwotnych
założeń
...
, , . pla
nu
Trudności ta
borowe nakładają na kole
larzy obowiązek w7ygospostarowania rezerw przez usprawmenfg gospodarki wa
gonowej, poprawę organi
zacji, ruchu
pociągów i pra
..
cy stacji.
W ostatnim czasie uzyskano
dość znaczną poprawę w za
kresie wykorzystania
ładow
ności wagonów. Na każdy pod
stawiony
wagon
ładuje się
1620 kg więcej' niż w ubieg
łym roku. W okresie szczytu
przewozowego przyrost zdol
ności przewozowych wygospodarowany został przez właczenie do eksploatacji teoo wago
nów o ograniczonej sprawności technicznej. Dzięki podwyższeniu przeciętnego ciężaru po
ciągów towarowych, efektyw»ość wzrosła o 3 proc. w po

äo^poefa-'
e6w osobowych, nie zanofowa
no wyraźnego postępu w zakre
sie regularności
i szybkości
kursowania pociągów towaro
wych.
Dobre wyniki uzyskuje służ
ba zabezpieczenia ruchu i łącz
ności. W tym roku oddano do
eksploatacji urządzenia radiołączności manewrowej na staPóinm-nv PSe"opó/nie
nia występują w realizacji pro

s Jutro w „Rejsach

U

^ JÓZEF KRÓLIKOWSKI - „Suomen Tosavalto
nasi
bałtycki sąsiad”
, WALDEMAR NOWOWIEJSKI - „Hitlerowskie plany
^ uprowadzenia papieża”
S JERZY ANKUDOWICZ - „Ludzie, ciosy i książki”
i MARIAN WALIGÓRA - „Listopadową Insurekcja”
' LIDIA KĄTNA - „Życie i prawo”
\ IRENA GDOWSKA - „Pierwsza lokata dla miłości”
i ROMAN HEISłNG - „Muzyczna terapia w Ciecho.
cinku”
N WŁODZIMIERZ NIEŻYWIŃSKI - Syberia w fotografii”
^ (Fotoreportaż)
i CLARK HOWARD - „Bezpieczno kryjówka" (opowia7 danie)
V CZESŁAW SKONKA - „Uczcijmy pamięć pisarza-mary'
i
nisty”
' WŁADYSŁAWA WRZEŚNIEWSKA - „Spotkanie z No*
V wym Jorkiem"
i WOJCIECH DĄBROWSKI - „Apollonem” no Mykonos"
i

Ponadto

s

^

inne artykuły, felietony i stałe rubryki

N

s
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Konferencje *IOI:Y
sprawozdawczo-wyborcze PZPR Nie można pobłażać

325 zakupionych wniosków Wykonali już
na giełdzie stoczniowych roczne zadania

projektów wynalazczych
Do ostatnich godzin trwania wielkiej giełdy projek.
tów wynalazczych, odbywającej się w Domu Techniką
w Gdańsku, nie słabło zainteresowanie nią ze strony
pracowników różnych zakładów pracy z całego woje
wództwa, jak i słuchftczy oraz uczniów szkół technicz
nych. W sekretariacie giełdy, jeszcze na kwadrans
przed jej zamknięciem, było pełno „kupujących” i
„sprzedających”. Przedstawiciele przedsiębiorstw róż.
nych branż podpisywali umowy dotyczące wykorzysta
näa w swych zakładach pomysłów wynalazczych stocz
niowców.
Giełda trwająca od 18 do
22 hm. i zorganizowana
przez Wojewódzki Klub
Techniki i Racjonalizacji
przy WRZZ oraz dwa zjed
noczenia — Przemysłu Okrętowego
i
Morskich
Stoczni Remontowych zgru
powała dorobek racjonali
zatorski i wynalazczy z o»tat nich lat przedsiębiorstw
należących do obu sto
czniowych
branż.
Wy
stawiono bogaty wachlarz
dfcsponatów. modeli opra
cowań technicznych 1tp.
OBRONA ROZPRAWY
DOKTORSKIEJ
Dziekan 1 Rada Wydziału
Humanistycznego
Uniwer
sytetu Gdańskiego podają
do publicznej wiadomości,
że w dniu 3 grudnia 1974 r.
o godzinie 13.00 w sali 26
w gmachu Wydziału Huma
nistycznego w Gdańsku.Oli
wie, ul. Wita Stwosza 35 od
będzie się publiczna obrona
pracy doktorskiej mgr. An
drzeja Pryłowskiego na te
mat: „Produkcja i wymia
na towarowa w Nowem
n/Wisłą w latach 1662-1772”
Promotor: prof. Ar hab.
Stanisław Gierszewski
recenzenci: prof. dr. Jerzy
Topolski — doc. dr hab.
Jan Małecki
S pracą doktorską można
się zapoznać w czytelni
Wydziału Humanistycznego
w Gdańsku.Ollwie, ul. Wita
Stwosza 38,
K-10273

OBRONA PRACY
DOKTORSKIEJ
Dyrektor i Rada Naukowa
Instytutu Fizyki Politechni
ki Gdańskiej zapraszają na
publiczną dyskusję nad roz
prawą doktorską mgr. inż.
Leona
Murawskiego
pt. PRZEWODNICTWO E.
LEKTRYCZNE NIEORGA
NICZNYCH SZKIEŁ TLEN
KOWYCH.
Obrona odbędzie się w
dniu 3. grudnia 1974 r. o
godz. 12.30 w Aud. Maxi,
mum w gmachu głównym
Politechniki
Gdańskiej,
Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Maja
kowskiego 11/12.

godnych rozpropagowania,
325 zostało „zakupionych”.
Cenną pomocą dla przyby
wających były katalogi w
których zebrano nie tylko
informacje o wystawia
nych projektach wynalaz.
czych ale i o innych, mo
gących również mieć »zer
sze zastosowanie.
Pożyteczną rolę spełnia,
ły również prelekcje, wy
Myślą przewodnią tej kn_
głaszane przez pracowni
prezy było spopularyzowa ków
Urzędu Patentowego
nie i rozpowszechnienie PRL, Politechniki Gdań
projektów
wynalazczych, skiej i Uniwersytetu Po
sprawdzonych już w oroce znańskiego.
sie orodukcyjnym. a prze-*
(sta)
de wszystkim mających
szerokie, nozabranżowe za
stosowanie. Podkreślić zaś
należy, że dotychczas sytu
acja w zakresie uipowszech
niania Domysłów racjonali
Zatorskich — w stosunku
do ilości zgłaszanych —
kształtowała s'ie bardzo 9 Dokończenie ze str 1
niekorzystnie.
Ostatnia
Ministrów plan prac rzędo
giełda przełamała ten im wych orai zobowiązuje Radę
pas gdyż na 380 wyselek Ministrów do zapewnienia ko
cjonowanych
projektów rzystnych warunków i potrzeb
wynalazczych, najbardziej nych środków w rocznych i

Uchwała Sejmu PRL

wieloletnich plonach społecz
no-gospodarczego
rozwoju
kraju, zabezpieczających peł
ną realizację perspektywicz
nego programu żywnościowe
go.
5ejm zobowiązuje właściwe
komisje sejmowe do kontroli
realizacji programu żywnoś
ciowego.
Sejm PRL zwraca sie do
Rody Państwa o zalecenie ra
dom narodowym uchwalenia
wieloletnich planów rozwoju
rolnictwa, przetwórstwa rolno-spoźywczego, obrotu rolnego
i handlu żywnością oraz spra
kontroli nad ich re
Najbardziej zasłużeni w wowanio
alizacją.
budowie nowego zakładu
Sejm PRL zwraca się z ape
°!irzyrna^ odznaczenia państwowe, odznaki honorowe lem o aktywny udział w rea
„Zasłużonym Ziemi Gdań- lizacji programu żywnościowe
skiej”, medale pamiątkowe go do rolników, załóg PGR,
Gdyni oraz dyplomy hono wszystkich pracowników gosrowe. Złoty Krzyż Zasługi oodarki żywnościowej, człon
otrzymał kierownik działu ków i pracowników spółdziel
inwestycji Hubert Bławat, czości i kółek rolniczych oraz
Srebrne główny mechanik innych organizacji gospodar
Bolesław Switlicki, zasteo- czych j społeczno-politycznych,
ca dyrektora d/s technicz
nych Henryk Rusiński oraz działaczy rad narodowych,
kierownik budowy z Gdyń- młodzieży wiejskiej, wszystkich
skiego Przedsiębiorstwa Bu obywateli - całego społeczeń
downictwa Przemysłowego stwa o ofiarność w pracy •
Ra^mm,d Łapiński Brazowe — ślusarze Mirosław szeroką inicjatywę no rzecz
Wesołowski. Edmund Przy- pełnej realizacji doniosłego
programu
tarski oraz cieśla z GPBM kompleksowego
Antoni Demitruk.
żywnościowego.
(PAP)
(ak))
aaauMawg luumjwŁijag»

Święto załogi

gdyńskiego PBUCh
W gdyńskim Przedsiebior
stwie Budowy
Urządzeń
Chłodniczych odbyła
sie
.
, ,,
,
wczoraj uroczystość orzeka
zania załodze nowego i w
pełni nowoczesnego zararem zakładu produkcyjne
go przy ul.' Hutniczej 8.
który już w następnym pla
nie pięcioletnim pozwoli na
pod wojen ie
produkcji
przedsiębiorstwa., w tym
znaczne zwiększenie ekspoę
tu. Na spotkaniu załogi, w
którym udział wzięli przed
, . ...
,
stawi ciele władz z sekretarzem KW PZPR Adamem
Nowotnikiem i wice wojewoda gdańskim Adamem
Langerem,
przemówienie
wygłosił dyrektor Zjedno
czenia Morskich Stoczni Re
montowych Czesław Znajewski, po czym z nowym za
kładem zapoznał gości dy
rektor PBUCh Stanisław
Wiemann.

Spotkanie działaczy

kultury
Na ostatnim nosie d ze ni u
Wojewódzkiej Rady Stowa
rzyszeń Społeczno - Kulturalnych, które odbyło sie
21 bm.. przedstawiciele Wy
działu Kultury Urzędu Wo
jewódzkiego złożyli informac je o realizacji orogramu rozwoju kultury w naszym regionie, wytyczonego
uchwała WRN z 1970 roku
Kierownik Wydziału Pro
pagandy i Agitacji KW
PZPR Mirosław7 Demichowicz poinformował zebra-

Promotor: doc. dr hab.
Olgierd Gzowski — Politech
nika Gdańska
Recenzenci: prof, dr Igna
cy Adamczewski — Politech,
nika Gdańska, prof, dr Bog
dan Su jak — Uniwersytet
Wrocławski.
Z pracą doktorską i opi
niami recenzentów można
zapoznać się w Bibliotece
Głównej Politechniki Gdań
Skiej.
K-10239

Załoga nowodworskiego
Przedsiębiorstwa
Budów
nictwa Rolniczego,
jako
pierwsza w zjednoczeniu,
wykonała już roczny plan
zadań. Wartość rocznych za
dań tego przedsiębiorstwa
wynosi 67 min zł. PBRoi.
mimo wyjątkowo trudnych
warunków, spowodowanych
kapryśna pogodą, już 16
listopada zameldowało o -e
alizaeii planu. Do końca
grudnia załoga
obiecuje
dostarczyć jeszcze produk
cje wartości 7,5 min zł.
Warto podkreślić, że no
wodworskie PBRoi. jeszcze
przed czterema łatv miało
wielkie kłopoty z wykona
niem zadań. Przez trzy ko
lejne lata 1972. 1973 i obec
ny rok. przedsiębiorstwo
wykonuje roczne plany już
w połowie listopada.
U.

Ja* na* poinformował dyżur
ny synoptyk, dziś na
Wy
brzeżu
będzie zachmurzenie
duże, miejscami słabe deszcze
lub mżawki.
Rano
lokalne
mgły. Temperatura od 0 do
+ 6 st. Wiatry wschodnie i
płd.-wsch.,
okresami
dość
'silne.

Po długich i ciężkich cierpieniach zmarła w dniu
20. 11.1974 r. nasza najukochańsza matka, teściowa,
babcia i prababcia

ż+p.

nych o kierunkach działania partii w zakresie aktywiza cii zawodowej społeczeństwa Wybrzeża Omówił także imprezy, jakie
zorganizuje sie z okazji
30-leeia wyzwolenia Wvbrzeża i Dni Kultury Radzieckiei w roku 1975,
Nastepne obrady rady
stowarzyszeń odbędą sie w
n. .
...
Gdym’ a 3Ch gospodarzem
bedzde Stowarzyszenie Dzia
łączy Kultury Morskiej.

* domu TYBURSKA
Pogrzeb odbędzie się w dniu 23.11. 1974 r. o
godz. 13 na cmentarzu Sw. F ranciszka w GdańskuSiedlcach, o czym zawiadamia w głębokim smutku
pogrążona
RODZINA
G-11222

Koledze Adamowi Słupczyńskiemu

dyrekcja Oddziału Okręgowego i Oddział
Transportu PBP „ORBIS” w Gdańsku.
K-10265
Księdzu mgr, Wierzbowskiemu,
p.
prezesowi
Spółdzielni Pracy Wyrobów Skórzanych im. J.
Kilińskiego w Gdyni, współpracownikom, krew
nym. sąsiadom, znajomym ' za okazane wyrazy
współczucia oraz wzięcie udziału w pogrzebie naj
droższego męża, ojca i dziadka

K-Ä345

najserdeczniejsze podziękowanie składa
EONA
G-10998

Drogiej koleżance Rycie Binkiewicz
wyrazy najgłębszego współczucia a
gicznej śmierci

powodu

tra

MĘŻA

składają:
Rada apóMziełnd, zarząd, rada zakładowa, POP
oraz współpracownicy ze Studenckiej Spółdziel
ni Pracy „Techno-Service”
K. 18386

Koleżance Walentynie Pułka
głębokiego

współczucia s

powodu

agootv

MĘŻA
afetadała
dyrekcja, zada zakładowa, koleżanki i le«led*v ze „Społem” WSS O/Gdynia
K-16297

Nagrody
za wspomnienia

Polska „siódemka“

Morski Ośrodek MetodycmoInformecyjny w Gdyni ogło
sił wyniki konkursu literackie
go pod nazwa „Moje 30 lat na i
5 morzu”.
Reprezentacja Polsai w puce
Pierwszej i drugiej nagrody
ręcznej mężczyzn — czwarta
ze względu na niewysoki nó
drużyna ostatnich mistrzostw
ziom
prac
nie
przyznano.
Trzecia nagrodę za opowiada świata — po dwóch dniach
nie „Maxi” uzyskał II oficer
turnieju b Puchar Świata w
Szwecji ma jut praktycznie
z PLO Marek Frankowski, a
pewne
miejsce w głównym fi
wyróżnienie za wspomnienia z
nale, a więc zajmie co naj
trzydziestolecia przyzn.an-o II
mniej drugą pozycję.
oficerowi — również z'PLO —
Wacławowi Czerwińskiemu.
W piątek w wypełnionej do
M.
ostatniego
miejsca
wielkiej
hali w Vaesteraes, biało-czer
woni zmusili do kapitulacji
kolejną drużynę ścisłej ezołów
Id światowej — Węgry 16:11
(11:5). W Vaesteraes Madzia
rzy nie mieli wiele do powie
dzenia i przegrali z naszą re
prezentacją
bezapelacyjnie.
Zwycięzcy znowu prowadzili
od
początku
meczu,
demon
Statki gdyńskiego armatora
strując zaskakujące,
szybkie
zabierają z Ameryki Południo
ataki i szczelnie broniąc do
wej i portów śródziemnomor
stępu
do
bramki
Szymczaka.
skich kolejne partie owoców
Najlepsi w naszym
zespole,
cytrusowych.
to przede wszystkim Jan Gmyrek, Alfred Kałuzióski i nie
Ostatnio m/s „Ojców" zała
zawodny
bramkarz
Andrzej
dował
w
tureckim
porcie
Szymczak.
Mersin 130« ton cytryn i 440
ton
grejpfrutów'.
Następną
partie cytrusów — ok. 2000
ton — dostarczy do Gdańska
na początku grudnia statek
„Ostrołęka”. Dalsze dostawy
cytryn, pomarańczy, grejpfru
tów I mandarynek, tym razem
z Algierii, zapewnią statki PLO
w okresie przedświątecznym.
P,.M.

rewelacją w Pś

Kolejne partie
cytryn

Kto z kim
w ćwierćfinale
Pucharu Polski?

Czy 13 próba
okaże się
szczęśliwa ?

Wczoraj odbyło się losowanie
H ćwierćfinałów piłkarskiego Pu
chara Polski.
W poszczegól
nych meczach spotkają się (na
pierwszym miejscu gospoda
rze):

Wydawca amerykański
Malcolm Forbes podnformo
wał na konferencji praso
wej w Paryżu, że 30 grud
nia zamierza przelecieć ba
łonem przez Atlantyk.
Będzie to 13 już próba.
Wszystkie poprzednie za.
kończyły się tragicznie.

wówmn
WYSOKIE WYOiANE!

Stal Rzesaów — Stal Mielec,
OKS Katowice — Górnik Zab
rze, ROW Rybnik — Lech Po
znań, Pogoń Szczecin — ŁR5.
Spotkania ćwierćfinałowe zo
staną rozegrane 8. 12. br. z wy
jątkiem meczu Pogoń — ŁKS,
który odbędzie się 4. 12. br.
Trzy zaległa mecze I ligi zo
staną rozegrane w najbliższą
środę (27.11). W tym dniu grać
będą: GKS Tychy z Ruchem
Chorzów, Polonia Bytom z Le
gia Warszawa oraz ROW
z
Gwardią Warszawa.

Dnia 20 listopada 1974 r. po długich i ciężkich der
pieniach, opatrzona sakramentami świętymi, zmar
ła w wieku łat 81, moja najukochańsza żona, na
sza najdroższa mamusia, najlepsza babunia i też.
ratow a
8 t P-

Msza żałobna odbędzie się dnia X» listopada br.
o godz. 11 w kościele NMP, po czym wyprowadze
nie drogich nam zwłok na cmentarz Witomiński,
gdzie nastąpi pogrzeb o godz. 13.

30. X. 74
13. XI. 74

r. - 137 803 rł kol S/22 Gdońsk, ul Rajsko
r. — 92 851

kol. 8/7 Gdańsk, ^arg Węglowy

t. - 115 176 *ł kol 8/17 Gd.-Wrzeszez, Grunwaldzka
- 115 176 ił kol. 8/132 Gdynia, Czerw, Kosynierów
- 115 176 zł kol. 8/22 Gdańsk, ul. Rajska
- 115 176 zł kol. 8/86 Sopot, Boh. Monte Cassino

Zopmstamy do udsidki w następnych zakła dach Małego lotka
TOTALIZATOR SPORTOWY
K-10115

MA* * RODZINĄ
S-8501 .

MATRYMONIALNE
W dniu SO.II. 1974 r. po długiej i ciężkiej choro,
bie zmarł w wieku 74 lat były długoletni i zasłu
żony pracownik spedycji międzynarodowej, emeryt

Pogrzeb odbędzie w dniu S3.11, 1974 r. o god*.
13,00 na cmentarzu w Gdańsku-Siedlcach. Rodzime
Zmarłego serdeczne wyrazy współczucia składają
dyrekcja, rada zakładowa
i pracownicy PSM
C. Hartwig Gdańsk.
‘ k.16316

Koledze
WOJTKOWI
POŁOCZANSKIEMU wyra
zy
serdecznego
współ
czucia z powodu śmierci

OJCA
składają
dyrekcja, rada zakłado
wa i współpracownicy
z WP PGR Malinowo
G. 11263

Koledze inż- HENRYKO
WI
POŁOCZANSKIEMU
wyrazy głębokiego współ
czucia z p-iwo^u zgonu

OJCA
składają
współpracownicy z Wy
działu Inwestycji Zakła
du
Energetycznego
Gdańsk
G-ll’91

NOWOŚĆ

0

Kol. CZESŁAWIE TRY.
KOWEJ
wyrazy
głę
bokiego żalu i współczu
cia z powodu zgonu

MATK
składają
dyrekcja, grono peda
gogiczne, pracownicy ad
ministracyjni i młodzież
Szkoły nr 1* w Gdyni
S.8496

53222!
FRRMA reprodukcyjna G-»
sprzeda samce tchórzofre
tek. Stefania Rienter, 83-200
Starogard, ul. Freda 9, tel.
38-50.
P-1364
MA8ZTNĘ
„KaaiubScę” i
łożysko do SkcdT Octawii
sprzedam, t*L S3-6J-47.
G.wm

I06URT

OWOCOWY

NOWOŚĆ - NOWOŚĆ - NOWOŚĆ
6. XI, 74

składa
Kolo Eolskiego Towarsystwa Pfolęffnhurakiego w Gdyni.
0-8470

er

#

Radzie zakładowej, koleżankom ł kolegom za
pamięć w czasie choroby oraz wszystkim, którzy
wzięld udział w pogrzebie mego mb z a

EDMUNDA BICHOWSKIEGO

2 3- letni radziecki a-rcymistrz
szachowy
ANATOLU
KABPQW zdobył prawo
gry w
przyszłym roku o tytuł mi
strza świata z obrońcą tego
tytułu Amerykaninem BOB
BY FISCHEREM. W piątek, w
ostatniej 34 partii finałowego
pojedynku Karpow—Konano,?.
po 31 ruchach uzyskano wy
nik remisowy, który wystar
czał Karpowowi do ostatecz
nego zwycięstwa, przy prowa
d zen tu 3:2 i 19 remisach.

W MAŁYM LOTKU

FELIKS DETTLAFF

EONA * ROOZ.INA

A. Karpow
spotka sie
z R. Fischerem?

kibiców, przyzwyczajonych de
praktyki tuszowania tego ro
dzaju „występów” czołowych
piłkarzy ligowych klubów, 0~
kazuje się jednak, że w na
szym kraju coraz częściej do
chodzi do głosu rozsądek, któ
ry nie pozwala tolerować B*
dłuższą metę zbyt swobodnego
zachowania
się
sportowych
gwiazd. Wczesną jesienią dobry
przykład w tej dziedzinie d*i
lubelski Motor, który nie sastanawlał się długo, lecz uka
rał kilku swych czołowych pH
karzy, wiedząc, Iż będzie to mi*
ło wpływ na wyniki zespołu
i jego szanse na wywalczenie
awansu. W ślady Motoru poszli
działacze Arki, którzy — nie
zważając na trudną sytuację
drużyny w I lidze — nałożyli
n,a dwu piłkarzy z pierwszej
drużyny 3-miesięczne dyskwa
lifikacje. Miejmy nadzieję, W
kary te podziałają trzeźwiąco
nie tylko na bezpośrednio za
interesowanych, ale na cały
zespół, a być może i ną piłka
rzy innych naszych ligowych
drużyn na Wybrzeżu, którzy.
jak niesie wieść,
nie stronią
od kieliszka.

K.

Sobotnie I niedzielne
Imprezy sportowe
PIŁKA NO*NA
GDYNIA, stadion Arkf, m*T
dzieła godz. 10.30 — spotka*»*
I ligi: Arka —■ Gwardia W**“
»zawa.
GDANSK, stadion Lechfl, nie
dziela godz. 13 — spotkanie »
ligi: Lechia — Ursus.
BOKS
GDANSK, hala Stocani Gdań
skiej, niedziela godz. 11 — «pol
kanie 1 ligi: GKS Wybraełe —
Turów Zgorzelec.
ELBLĄG, hala
Modrzew*«,
niedziela godz. 11 — spotkanie
U ligi: Start Elbląg — Wisła
Kraków.
GDANSK, hala
ZNTK W*
Przeróbce, niedziela, goda. U —■
spotkanie o wejście do n lig*;
Gedanla — Gwardia Białystok,
HOKEJ
OLIWA, obiekt Olivit, sobota
l niedziela godz. 17 — spotka
nie II ligi hokejowej: Stocznio
wiec — Stilon Gorzów.
OLIWA, obiekt Olivil, eobota
godz. 14.39 i niedziela godz. 1*
— spotkanie centralnej iigl ju
niorów: Stoczniowiec — St»*
Toruń.
SIATKÓWKA
GDANSK, sala Starta, sobota
godz. 19 i niedziela godz. 11 —*
spotkania II ligi siatkówki ko
biet: Gedania — Energetyk P*
snań.
OLIWA, sala WSWF, sobota
godz. 18 i niedziela godz. 13.34
— olimpiada studentów pierw
szych lat w siatkówce kobiet »
mężczyzn.
KOSZYKÓWKA
GDANSK, sala AOS PO, tob«
ta I niedziela godz. 17 — spot
kania II ligi koszykówki męż
czyzn:
SZS-AZS Gdańsk —
AZS Poznań.
OLIWA, sala WSWF, sobota
godz. 18 i niedziela godz. U ”*
spotkania II ligi koszykówki
kobiet: SZS-AZS Gdańsk — li
nia Wałbrzych,
JUDO
GDYNIA, sala MDK, sobota
godz. 18 ! 18 ora« niedziela
godz. 18 i 1S — mistrzostwa
Gdyni w judo w kategoriach
seniorów, młodzieży I Juniorów
* udziałem zawodników wybrz«
żowych klubów.
PŁYWANIE
GDYNIA, basen kryty Arki,
sobota godz. 17 — zawody eli
minacyjne w kategorii dzieci.
SPORT SAMOCHODOWY
SOPOT, parking przy Oper**
Leśnej, sobota godz. 14 — start
do III eliminacji rajdowych sa
mochodowych mistrzostw okr*
gu gdańskiego (dwudniowe n*
trasie 256 km z odcinkami spe
cjalnymi). Zakończenie rajdu
*4 bm. w Wieżycy.

mmmm

ALFONS WICZUNO

FRANCISZKA ULATOWSKIEGO
serdeczne podziękowanie składa

Wczoraj zamieściliśmy krótką
notatkę
o
decyzji
zarządu
MZKS Arka ukarania dwu czo
łowych piłkarzy I-łigowego ze
społu— Stanisława Burzyńskie
go i Mieczysława Rajskiego ~trzymiesięcznymi dyskwalifika
cjami. Jak poinformował nas
klub, kara ta nałożona została
za ni es portowy tryb życia oraz
niewłaściwe zachowanie się obu piłkarzy w pociągu w dro
dze powrotnej z meczu z Ru
chem. W zasadzie zwrot „niesportowy tryb życia” w połą
czeniu z informacją o niewłaś
ciwym zachowaniu się podczas
powrotu z
meczu z Ruchem
nie wymaga wyjaśnień. Wsayst
kim, nawet najbardziej dale
kim od spraw sportowych wia
domo. iż chodzi tu o naduży
cie alkoholu.
Decyzja zarządu MZKS Arka
może zaskoczyła poniektórych

I sekretarz zakładowej or
ganizacji partyjnej
Zyg
munt Zieliński, mówiąc o
wysiłkach na rzecz upow
szechniania ideologii par
tii. oddziaływania członków
partii na swoje środowisko,
podkreślił rolę czynów par
tyjnych. Prace porządkowe
oraz dodatkowa produkcja
o łącznej wartości 3 min
zł były dobrą formą umac
niania więzi partii ze środo
wiskiem pracy. Temu ce
lowi służyło również zwró
cenie uwagi na pracę grup
partyjnych w przedsiębior
stwie. Grupowi w „Polfie”,
obok specjalnych szkoleń,
uczestniczyli także w spot
kaniu z dyrekcją, zapozna
jąc się z ważnymi proble
mami ekonomicznymi za
kładu.
Zgłoszenie
kandydatur
do nowych władz partyj
nych „Polfy” zakończyło
pierwszy etap konferencji
sprawozdawczo - wybor
czej. Dyskusja nad refera
tem dyrektora oraz spra
wozdaniem Egzekutywy, a
także wybory przewidziane
sa w dniu 3 grudnia br.
ał

W dniu 20.il. 1974 r. zmarł nasz długoletni pracow

CZESŁAWA MROWIECKA
składają

jeden z najwyższych we Wrze
szczu wskaźników upartyjnię
nia zakładów pracy. Około Ti
proc. składu organizacji par
tyjnej stanowią pracownicy fi
zyczni, jest to jednak zaledwie
ok. 16 proc. liczby tych pra
cowników zatrudnionych
w
przedsiębiorstwie.
Około
3«
proc. członków'
posiada staż
partyjny wynoszący ponad 20
tat. Oznacza to wprawdzie, ie
organizacja partyjna ma duże
doświadczenie w pracy- partyj
nej, ale także niestety i to, że
wielu członków
partii będzie
stopniowo odchodzić na zasłu
żony odpoczynek,
a na ich
miejsce muszą przychodzić no
wi ludzie. Świadoma tego za
kładowa organizacja partyjna
przyjęła w okresie swej ka
dencji 47 osób w poczet człon
ków PZPR, w większości ro
botników.

njk

wyrazy współczucia z powodu zgonu

OJCA

str. 1

Przewidywany
wzrost
przewozów ładunków o 2
miliony ton rocznie i osób
o 7 milionów pasażerów,
będzie wymagał intensyfi
kacji procesów przewozo
wych. doskonalenia metod
kierowania i zarządzania
oraz znacznej poprawy or
ganizacji pracy,
W dniu 3 grudnia br. od
będzie się druga część kon
lerencji
sprawozdawczowyborczej Komitetu Za kia
dowego PZPR w centrali
Członkom partii stawia
DOKP w Gdańsku.
się wysokie wymagania za
(zb)
równo w działalności zawo
jak i polityczno-or
Wojewódzkie Przedsię dowej
ganizacyjnej,
tak, aby sta
biorstwo
Komunikacyjne wali się oni przodującymi
Gdańsk-Gdynia należy do pracownikami przedsiębior
tego typu zakładów7, któ stwa, aby czynili
pracę
rych działalność często de
bardziej wydaj
cyduje o rytmice, spraw wszystkich
ności i punktualności za ną f łatwiejszą.
Czekające WPKGG rosną
czynania pracy pozostałych
przedsiębiorstw i instytu ce zadania przewozowe sta
cji w Trójmieście. WPKGG wiają przed wybraną wczo
przygotowuje się do przy je raj Egzekutywą KZ PZPR
cia roli gospodarza i organi nowe obowiązki w zakresie
zatora komunikacji miejs utrzymania osiągniętego au
kiej w całym wojewódz torytetu organizacji partyj
twie, a wiec musi wyjść ze nej i jej polityczno - orga
swą działalnością poza Trój nizatorskiej roli wśród za
miasto. Charakter pracy łogi.
Delegaci na konferencji
wymaga od ludzi zatrudnić
nych w WPKGG szczegól sprawozdawczo - wybor
nej dyscypliny przy wydłu czej ponownie wybrali I se
żonym — ze względu
na kretarzem Komitetu Zakła
brak personelu — dniu pra dowego Stanisława Szydlicy, przede
wszystkim w ka.
(tet)
tych działach, które bezpo
średnio obsługują komuni
kację.
V
Delegaci
liczącej
800
Z tych powodów7 rola or członków, i kandydatów or
ganizacji partyjnej jest, tu ganizacji partyjnej w staspecjalna i wyjątkow-o wa rogadzkiej „Polfie” obra
żna. Poza
prowadzeniem dowali wczoraj w Zakłado
normalnej działalności poli wym Domu Kultury. Na
tyczno - organizacyjnej, konferencję przybyli tak
musi ona brać udział w że: członek
Egzekutywy
rozwiązywaniu najtrudniej KW PZPR I sekretarz Ko
szych problemów przedsię mitetu Powiatowego w Sta
biorstwa.
rogardzie Henryk Masłów
Liczącą 304 członków or ski i zastępca kierownika
ganizację partyjną repre Wydziału Przemysłu KW
zentowało wczoraj na kon PZPR Mieczysław Kulczyc
ferencji sprawozdawczo-wv ki. Zebrani wysłuchali spra
borczej KZ PZPR 84 dele wozdania ustępującej Egze
gatów.
Wszyscy oni już kutywy oraz informacji dy
przedtem otrzymali wydru rektora na temat sytuacji
kowane
na
powielaczu ekonomicznej przedsiębior
sprawozdanie z działalności stwa.
POP za ubiegłą kadencję i
Bieżący rok. to dla zało
projekt programu
pracy
okres,
przedsiębiorstwa na 1975 r. gi ..Polfy” trudny
Konferencję otworzył I zagrożona jest poważnie re
ekretarz KZ PZPR Stani alizacja wielu wskaźników
sław Szydlik, witając człon planu. Złożyły się na to m.
ka Egzekutywy KW PZPR in. niepełne i nietermino
Jerzego
Kołodziejskiego, we dostawy materiałów oz-cę kierownika Wydziału raz opakowań, rozruch i aPropagandy KW PZPR Ka warie nowych obiektów in
zfmierza
Wrzesińskiego, westycyjnych, niedobory ka
członka Egzekutywy
KD drowe. Zaległości te trzeba
PZPR Wrzeszcz Stanisława teraz nadrabiać. W swoim
Ziółkowskiego, TI sekreta referacie dyrektor naczelny
rza komitetu branżowego Jerzy Sumczyński podkreś
budownictwa i gospodarki lił jednak, że mimo wielu
komunalnej przy KD PZPR trudności, w wyniku pod
Wrzeszcz
Sławomira Ró jętych działań, średnia pła
ca pracownika „Polfy” w
życkiego.
Referat wprowadzający
do roku 1.973 wzrosła o 8 6 proc.,
dyskusji wygłosił I sekreta??. a w tym roku będzie wyż
KZ PZPR STANISŁAW SZYOŁIK, realizacje zadań gospo sza o dalsze 9 proc. Najważ
do
darczych
WPKGG w- tatach niejszymi problemami
1973—74 przedstawił
dyrektor rozwiązania przez zatogę i
tego przedsiębiorstwa
JOZEF
sa obecnie
WINCENCIAK, a oceny pracy kierownictwo
powstające nadmierne i
POP dokonał II sekretarz ko
mitetu
branżowego SŁAWO zbedne zapasy oraz niepo
MIR RÓŻYCKI.
kojąco rosnąca absepcja,
At 11,3 proc. załogi WPKGG
to członkowie partii. Jest to szczególnie chorobowa.

Rodzinie Emarłęgo wyrazy głębokiego współezosia

ANTONINA GIEDE

wyr asy

Dokończenie

1974 kolejarze otrzymali ponad
1006 nowych mieszkań. W ostatnieb dwóch
łatach płace
wzrosły o ok. 36 proc.

SAMOTNI!
Dyskretne
i
kulturalne nawiązanie zna
j »mości
zapewnia
Biuro
Matrymonialne
„Jutrzen
ka”, 31-963 Gdynia 1, ul.
Migały 35, skrytka poczt.
106, tel. 21-3S-S2. Informa
cje 16 zł w znaczkach pocz
towyeh.
K-9R03

1 nieruchomości!
ROZPOCZĘTĄ budowę lub
parcelę budowlaną na tra
sie Wrzeszcz — Gdynia, ku
pię. Oferty „10702” Biuro
Ogłoszeń 80-968 Gdańsk.
PAWILON handlowy,
no
wy, nad jeziorem Borówno
koło Skarszew, sprzedam.
Adres:
Eugeniusz
Glara,
Starogard Gdański, Grun
waldzka 31—12.
P.I301
WILLĘ lub domek w miej
scowości nadmorskiej woje
wództwa gdańskiego kupię.
Oferty „19820’' Prasa, Łódź.
Piotrkowska »6.
K-10099
RZESZÓW: „bliźniak’' stan
surowy zamienię na parce,
lę budowlaną lub rozpoczę
tą budowę w Trójmieście
Oferty „10703” Biuro Ogło
szeń 80-958 Gdańsk.

DR X. KRAJEWSKI Skór
ne, weneryczne, Wrzeszcz,
GrunwaJkhŚca m. tal. 4ł-©e-40.
G.971«

MAŁŻEŃSTWO lub męż
czyznę do pracy przy ho
dowli drobiu, najchętniej s
prawem
j«*dy
IX
kat.,
przyjmę.
Mieszkania
na
miejscu. Oferty „11016” Biu
r<* Ogłoaaeń *0-968 Gdańsk.
KRAwlKC(-owa) do aayeda
tpodnł na stała lub doryw
czo
potrzebny.
Oferty
,,16018’* Biuro Ogtcamb M
968 Gdańsk

CHEMIA —
tel. 21-47-1«.

korepetycje,
' s'-80«i

Jogurt wbogacony przecierami owocowymi nabie*
r© wyższych walorów smalcowych. Kwas mlekowy
i specjalne szczepy zawarte w jogurcie działają
leczniczo na choroby przewodu pokarmowego.
Okres gwarancji 7 dni w temp. 5 st CL
Opakowanie jednorazowego użytku o za
wartości 1/4 I — cena 5 zł.

53-20-38.

PeKaO

Jogurt owocowy
do nabycia we
wszystkich skle
pach z artykuła
mi spożywczymi.

NOWY pokrowiec na Sy
renę sprzedam, tel. S3-69-06G-10920
WARTBURG M3 sprzedam,
Gdynia, uł. Powstania Wieł
kopolsklego 12S—4, godz. 18
—20.
0-11194

VOLKSWAGEN
1200, StA*
b.. dobry, okazyjnie sprza
dam, Oliwa Ż a blanka, ul.
Szyprów 6B—9, oglądać po
1«.
G. 11233

10957

•GoTs^'

kupię,

tel.

‘ G. 11048

V. P.
t*L 41-96-89.

ANTYKOROZYJNĄ kom*«
■wacją podwozi na autefleolebksch poleca stacja ob
sługi, Oliwa Przymorze, ul.
Dąbrowszczaków 14.
'
S-7768

SYRENĘ 105, odbiór Fołmo
zbyt, sprzedam, telefon 41-51-60 godz. 18—22.

fl'lll | 11|1
POGOTOWIE

chodzie
ul. El
31-46-81
G-16348

ZASTAYĘ 750 sprzedam na
tychmlaet, cena do uzgod
nienia. Tczew, Spółdzielcza
23 po 15.
P-1S18

KUPNO
BONY

NYSĘ
N59
na
sprzedam, Gdańsk,
bląska 38 nu I, tel,
po godz. 18.

telewizy ine,
0-1666«

Urząd Miejski w Gdańsku, Miejska Pracownia Urba
nistyczna informuje o zatwierdzaniu następujących
miejscowych szczegółowych planów zagospodarowania
przestrzennego:
— planu Osowy 1! i Osowy mb zatwierdzonego za
rządzeniem nr 88/74 prezydenta miasta Gdańska *
dnia 27 czerwca 1974 r„ opublikowanego w Dzien
niku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej w
Gdańsku, nr 10 poz. 73, z dnia 20 sierpnia 1974 r.;
— planu Jednostek strukturalnych Zaspa Rozstaje za
twierdzonego uchwalą nr 119/73 Prezydium Miej
skiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia *5 czerw
ca 1973 r„ opublikowanego w Dzienniku Urzędo
wym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku,
nr 13, poz. 110 z dnia 8 września 1973 r.
K-1009V

PRACOWNICY PCSHIWAN
Przedsiębiorstwo Państwowe „Dom Książki” w Gdań
sku, zatrudni zaraz kierownika do Jednoosobowej
księgarni w Radzie — wymagane wykształcenie #rednie, co najmniej- 3-Ietni staż pracy w gospodarce
uspołecznionej. Warunki pracy i 'płacy do omówieni«
w Mfcrji kadr, Gd. • Wnzoazc*. uł. MHatseeeskciego 18

K-mm

„KĄPIELISKO MORSKIE” SOPOT

PRZYJMUJE ZGŁOSZENIA KWATER
i terenu całej Gdyni na wynajem stały
i sezon letni 1975 r.
Ogłoszenia przyjmuje i udziela informacji Biuro
Zakwaterowań w Gdyni, ul.. Dworcowa 11 (w ho
tel» dworcowym) tel. *1-89-77, w godz. 8—22
K-101B»

PRZETARGI UICVWCjE
Przedsiębiorstwo Wagonów Sypialnych 1 Restauracyj
nych „WARS” Oddział Eksploatacyjny Gdynia-Chyicnia Stacja Postojowa PKP, dojazd pociągiem elek
trycznym na stację Gdynia-LeszczynM ogłasza prze
targ nieograniczony na samochód „Äuk” A03 w II
terminie, cena wywoławcza 25 500 zł. Przetarg odbę
dzie *fę w świetlicy przedsiębiorstwa dnia 9.12. ł»74 r.
o godz. 10.06. Wadium w wysokości J 530 zł od ceny
wywoławczej wpłacić do dnia 7. 12. 197* r. godz. 11.60
w kasie zakładu. Pojazd można oglądać codziennie w
godzinach 9.00—12.00. W przetargu mogą brać udział
instytucje uspołecznione i osoby prywatne Zakład
zastrzec« sobie prawo odatąipl«n-ia od przetargu bez
pada «4« pr*ye»ynyK

ELBLĄG — zamienię mieś*
kanie — 3 pokoje, na rów
norzędne trasa Pruszcz Gd.
— Rumia. Wiadomość: El
bląg. ul. Armii Czerwonej
46—24, tel. 51-07.
G-I0466
ZAMIENIĘ 2-pokojowe Z
kuchnią, z wygodami, kom
fortowe, słorteczne, III pię
tro na 2 mniejsze mieszka,
nia, telefon 43-06-87 po go
dzinie 17.
G-106J2
ZAMIENIĘ mieszkania »pó?
dziełeze M-5, I piętro, kom
fort__Szczecin Pogodno
na równorzędne lub więk
sze w Trójmieście, Oferty
„10701” Biuro Ogłoszeń 80958 Gdańsk.
t INŻYNIERÓW bud. okrę.
tów poszukuje pokoju na
umowę z zakładem. Oferty
tel. 41-95-38 godz. 16-A8.
G.10919
WROCŁAW — mieszkanie
trzypokojowe,
kuchnia,
komfort, IV piętro, nowe
osiedle, blisko centrum, ogród działkowy
zamienię
na podobne lub większe —
Trójmiasto. Oferty: Aneta
Jankowska. Wrocław, Oporowska 11—15.
P.131S
ZAMIENIĘ spółdzielcze M-7
w Gdańsku na podobne w
Kwidzynie
Oferty ,.18921”
Biuro
Ogłoszeń
*6-95»

DZIENNIK

874 (9432) 23 listopada 1974 r.

W oczekiwaniu na dzień „X"

Na Wybrzeżu

Finał obchodów

Leczyć chory nerw

100-lecia

turystyki polskiej
Mamy już więc za sobą
Wojewódzkie obchody 100l«cia turystyki polskiej.
Odbyło się uroczyste ple
num
Zarządu
Okręgu
J*TTK, podsumowano to,
ttsego dla uczczenia roczni
cy w naszym województwie
dokonano. Dla przypom
nienia więc — nieco infor
ftiacji.
Wszystko zaczęło się 8
sierpni.a 1873 roku w Za
kopanem, gdzie grono zapa
ionych miłośników gór utworzyło pierwsze Galicyj
skie Towarzystwo Tatrzań
•fee. Od tego liczy się wła
feie historia polskiej tury
•tyki. Wtedy ilość człon
ków pierwszej turystycz
nej organizacji była nie
wielka, w granicach 1500—
*000 osób. Dzisiaj rzesza
Bonków Polskiego Towa
r*ystwa Turystyezno-Kra
^znawczego liczy 600 tys.
°«6b; na ziemi gdańskiej
Oohad 25 tysięcy.
Zalążki zorganizowanej
turystyki na
Wybrzeżu
sięgają pierwszych lat po
Pierwszej wojnie świato
wej. Pierwszy oddział Pol
skiego Towarzystwa Kra jo
•nawczego powstał w Puc
ku 3 listopada 1021 r. W b.
dolnym Mieście Gdańsku
turystykę uprawiali harce
r2e — nie było tam ognjiw
PTT i PTK
W setnym roku istnie
nia polskiej turystyki od
było silę tam wiele imprez,
które czciły nie tylko ten
okrągły jubileusz, ale takfe nawiązywały do innych
Ważnych w naszej histo
rii wydarzeń, a także po
pularyzowały
osiągnięcia
Ciecia PRL. W naszym
Województwie zorganiżowa
Po łącznie 71 imprez z róż
pych dyscyplin turystyki
kwalifikowanej, w których
Uczestniczyło blisko 45 tys.
°sób oraz ponad 3 tys. raj
ców, złazów, zlotów czy też
•Pływów, z których skorzy
stało około ćwierć milio
ma ludzi.
Nad obchodami 100-lecia turystyki polskiej w
Województwie
gdańskim
Uiiał pieczę okręgowy ko
mitet. któremu przewodni
czył mgr Adam Majew
ski. Podczas uroczystego
Plenum Zarządu Okręgu
pTtk,
podsumowującego
fok obchodów wręczono
Paj ofiarniejszym
działa*
^om honorowe odznacze
nia,
przyznane
przez
QfcKFiT.
J. G.

IcomunUcacfi
EZ kolei elek
trycznej nasza
nadmorska aglomeracja by
łaby nie do po
myślenia. Żółto
-niebieskie, pociągi wrosły
w krajobraz miast i pod
miejskich osiedli. Poczciwe
..metro” jest swego rodzaju
kręgosłupem wciąż rozwi
jającego sie wąskiego pas
ma zabudowy, ciągnącego
się wzdłuż brzegów Zatoki
Gdańskiej. Pociągi spinają
klamrą potężne stocznie,
porty, dzielnice zabytkowe
i
wypoczynkowe.
Linia
przecinająca Trójmiasto jest
jednocześnie
elementem
miastotwórczym. inicjują
cym, gdyż właśnie ta oś obrasta w nowe zakłady pra
cy, skupisko domostw, no
we obiekty uczelniane, ko
munalne. usługowe oraz
sportowe. Do stałego ruchu
pociągów elektrycznych w
ciągu niemal całej doby tak
sie przyzwyczailiśmy, jak
do mieszkań, jak do do
brych znajomych. I oto ten
towarzysz naszych codzien
nych wędrówek zaczyna co
raz bardziej niedomagać.
Nerw komunikacji jest cho
ry. Co to oznacza, aż za do
brze wiemy w dniach zakłó
ceń pociągów, oczekiwań
na peronach, podczas jazdy
w nadmiernym tłoku, na
skutek czego traci sie hu
mor nieraz na cały dzień,
gubi ład i porządek. A za
tym oo dalej z tym stanem
rzeczy, czego możemy ocze
kiwać? Na tego rodzaju py
tania szuka odpowiedzi wię
kszość mieszkańców Trój
miasta i okolic, a zwłasz
cza stali pasażerowie szyb
kiej kolei miejskiej.
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INigodt»« drogi

nłalwiab «to*ploat*cJ«j

tego »»jwjękłiego bogactw* Finlandii,
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W którym miejscu jesteśmy?

Żywnościowe
dylematy świata
ROBLEM zaczął po
ważnie niepokoić nie
tylko światowych eks
pertów do spraw wyżywie
nia, ale też opinię publicz
na oraz rządy licznych kra
jów właściwie dopiero dwa
lata temu. choć zarysowy
wał się i narastał znacznie
wcześniej. Do niedawna je
dnak uspokajano się m. in.
tym, że w latach sześćdzie
siątych produkcja żywności
rosła nieco szybciej niż li
czba ludności świata. Wpra
wdzie istniały wciąż obsza
ry głodu, ale wiele nadziei
łączono z tzw. zielona rewo
lucja w krajach niedoży
wionych. Pierwsze próby
zdawały się potwierdzać ten
pochopny i przedwczesny
optymizm. Niemałe znacze
nie miał też fakt. że w kra
jach. które sa głównymi
eksporterami zbóż, istniały
duże rezerwy w magazy
nach. a takżć w postaci zie
mi leżącej odłogiem.

P

Wypływające stąd Iluzje
rozwiały się w 1872 r. Wów
czas to, w wyniku suszy,
pokaźnie zmniejszyły się
zbiory zbóż, determinują
cych całą sytuację żywnoś
ciową. Pociągnęło to za so
bą spadek zapasów do po-

W okresie startu do realizacji programu szybkiego
wzrostu produkcji żywności i rozwoju rolnictwa zasta
nówmy się jak przedstawia się w tej dziedzinie sytuacja
na świecie, Pomoże nam to uprzytomnić sobie, w któ
rym miejscu jesteśmy my sami i co mamy do wygrania,
jeśli pokonamy własne trudności.
owiec wpłynęło na zniszczę
nie w wielu rejonach roślin
ności, której nie można
równie szybko regenerować
jak np. w Szkocji, ze wzgle
du na niedostatek wody.
Naukowcy oceniają, że gdy
by udało się rozwiązać pro
blem wody, Australia mo
głaby żywić 500—600 min
ludzi. Wprawdzie znane są
metody
odsalania wody
morskiej, jednak jest to pro
ces tak drogi, że - jak do tej
pory mógł sobie pozwolić
na to jedynie najbogatszy
kraj świata — Kuwejt. Po
prze
nadto w grę wchodzą du
że odległości rodzące pro
blem transportowania wo
dy, a także zwierząt, które
ile znoszą podróże w tam
tejszych warunkach, znacz
nie tracąc na wadze. Do
dajmy do tego plagę klesz
czy, które niekiedy w ka
tastrofalnym wprost nasile
niu atakują bydło.
Potencjalnym
źródłem
żywności w znacznie wnękśzym niż dotychczas stop
niu jest również m. in. Mon
golia, a także tereny Sybe-„
rii w ZSRR, gdzie ważkie
przedsięwzięcia jak budo
wa dróg, instytutów i fa
bryk nawozów zmierzają do
rolniczej aktywizacji tych
trudnych obszarów.
W sumie skala możliwoś
ci zwiększania produkcji
środków żywności na świe
cie jest bardzo duża. Nie
mniej wielkie są jednak
trudności z uruchamianiem
tych rezerw. Konieczne sa
ogromne nakłady m. In. na
wodę i na energię. Potrzeb
ny jest przede wszystkim
czas na rozwiązanie skomnlifcowanych spraw, na po
konanie barier natury gos
Sam* Europa, w tym oczywiśclc* kraje socjalistyczne, ni podarczej i politycznej. W
barier poli
gdy nie była tak syta jak o- pokonywaniu
becnle, jednak lokalne I świa tycznych istotnym krokiem
towe trudności rolnictwa i tu naprzód
jest listopadowa
daja się odczuć na rynkach.
Sytuacja kształtuje Sie różnie światowa konferencja żyw
w poszczególnych krajach i nościowa w Rzymie.
dalsze możliwości zwiększania
produkcji wiążą sie * iej sy
ymczasem potrzeby
stematyczna
intensyfikacją.
szybko rosną. Aby
zapełnić
niedobór
Australii, liczącej 13
żywności zwłaszcza w
—14 min ludności, uruchamianie rezerw jach niedożywionych i gło
jest znacznie bardziej skom dujących, należałoby do
nitkowane ze względu na 1985 r. zwiększyć jej pro
bardzo niekorzystny klimat, dukcję o 40 proc. i w sto
pozostałości kolonialne itp. sunku do ówczesnego stanu
Wprowadzenie w tych wa o następne 40 proc. do 2000
runkach masowego wypasu roku, a więc w sumie pra

złomu najniższego od 20 lat,
odpowiadającego 6-tygodniowemu wyżywieniu lud
ności świata. Tymczasem
liczba mieszkańców' naszej
planety wzrosła — jak co
roku — o około 2 proc.
Spowodowało to znaczną
zwyżkę cen artykułów żyw
nościowych oraz pogorsze
nie się sytuacji żywnościo-;
wej na świecie. zwłaszcza
w krajach głodujących.
EST rok 1974. Ko
lejne obniżenie się
plonów soi, kukury
dzy i meosiągndęcie
widywanej wydajności psze
nicy w Stanach Zjednoczo
nych i Kanadzie oraz m. in.
klęski żywiołowe w części
Azji. znów pogorszyły sy
tuację. Zapasy spadły zna
cznie poniżej „stanu bezpie
czeństwa”. Równają się za
ledwie 26-dndowemu spoży
ciu ludności świata. W cią
gu ostatnich trzech lat przy
było 200 min ludzi Demo
grafowie przewidują, że w
1980 r. będzie nas około 4,5
mld, a w roku dwutysięcz
nym — około 6,5—7 mld.
a więc prawie dwukrotnie
więcej niż obecnie. Teraz
średnio na świecie na 1 km
kwr. przypada 27 ludzi. Roz
piętość zaludnienia jest je
dnak ogromna, poczynając
od 2 osób na 1 km kw. w
Australii do 100 osób w Eu
ropie.
Człowiek do wini en otrzy
mywać na dobę średnio co
najmniej 2.500—2700 kalorii,
w 1 tym minimum 20—25 s
protein (białka) pochodze
nia zwierzęcego. W rzeczy
wistości
odżywianie się
ludzkości jest bardzo zróż
nicowane.
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***?Nte& Florencja, Piazza della Signorła. Pomnik Neptuna.
CAF — Wolski

Klient chce wiedzieć
ii Syreny“, „Skody“, „Fiaty“
- i przedpłaty
SZYSTKO, cokolwiek dotyczy motory przyczyniały się te« de windowanie cen w
zacji — zakupu i użytkowania samo sprzedaży ra giełdzie czy „z ogłoszenia”.
chodów osobowych — przyjmowane
Według ostatniego, oficjalnego komunika
lest przez opinię z większym zainteresowa
tu -- spóźnionego o kilkanaście dni - w cig
niem, niżby to wynikało z liczby aut z*naidu gu pierwszego miesiąca przedpłat wpłynęły
jqcych się w prywatnym użytkowaniu, Spra zamówienia (pieniądze) na ok. 36 tys. sa
wia to, rzecz jasno, niezaspokojony popyt mochodów. W porównaniu z roczną pulą
Wydłuża jqcv kolejkę oczekujących na zakup. sprzedawanych samochodów — ok. 150 tys.
Dlatego też sprzedaż samochodów w syste sztok — nie jest to wpłata zbyt duża; to
mie przedpłat wywołała duże zainteresov<Kr pierwsza uwaga, która nasunie się każdemu
nie Brak jednak dokładnych, oficjalnych re znieehęcaijqc qo do kupna samochodu na
lacji o przebiegu pierwszych tygodni przed wolnym rynku po wygórowanych zazwyczaj
cenach. W informacji „Poimazbyitju” powie
płat - przysporzył wielu nieporozumień.
Oto na przykład rozeszły się pogłoski, że dziano także, że n i e jest jeszcze zna
Oewne typy samochodów sq już obłożone n a liczba sprawdzanych w roku przyszłym
^omówieniami no dziesięć lat Podawano wozów, gdyż „Polmoł" — centrów zjędoo
też z ust ck> ust wieść o możliwości łatwego .czenia zojmutjqca się handlem z zagranicę
Nabycia waza w województwie „X”, na któ — nie podpisała jeszcze importowych kon
ry trzeba czekać kilko lat w województwie traktów na rok 1975. W ten sposób pewna
„Y", Te • podobne wiadomość- wywoływały część nieporozumień została M wyjaśniona
e»fni£»rowe nastroje wśród »»interesowanych, — cm« oie -wszystkie.
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wie podwoić. Średniorocz
ny przyrost powinien wyno
sić 3—3,5 proc.
Teraz świat przeżywa
pierwsze skutki błędów
trudności krótkowzrocznej
polityki i niedoceniania pro
blemów produkcji żywnoś
ci. Wraz ze spadkiem zapa
sów rynki światowe wyka
zują dużą wrażliwość na
bieżącą sytuację produkcyj
na w rolnictwie, reagując
przede wszystkim skokami
cen w górę wT nie notowa
nym od dawna stopniu
Trzykrotnie wzrosły w os
tatnich latach ceny pszeni
cy.
Wręcz
paranoicznie
kształtują się ostatnio ceny
cukru. Jeszcze nie tak daw
no tona cukru kosztowała
około 40 dolarów, a ostat
nio wvnosi 1400—1600 do
larów. Nowym zjawiskiem
jest zarysowywanie się tru
dności żywnościowych w
krajach tradycyjnie nasyco
nych i produkujących nad
wyżki.
Charakterystyczne
było np. zapewnienie pre
zydenta Stanów Zjednoczo
nych w orędziu noworocz
nym, że administracja bę
dzie się starała o ciągłe za
opatrzenie rynku w woło
winę.
Zasadnie** poprawę sytuacji
W skali światowej mogłoby
przynieść rozwiązanie następu
jących spraw: zmiana trendów
demograficznych;
opanowanie
syntezy
produkcji
środków
żywności w oderwaniu od bio
logicznych cyklów, bądź po
przez Ich skrócenie np. przez
znaczne przyśpieszenie wzrostu
i dojrzewania zbóż czy tuczu
•zwierząt;
wreszcie
przysto
sowanie,
jak
już
mówiliś
my, do intensywnej produkcji
rolniczej
nowych
obszarów,
znacznie trudniejszych, bo prze
cięż ziemie najlepsze s* już
wykorzystywane.

IZJE te, wysnuwane
wielokrotnie
wciąż
jednak w zasadzie
porost,ają. poza nieodgrywa
jacymj większej roli wyjąt
kami. w sferze teoretycz
nych rozważań. Na razie po
prostu wszystko zależy od
tempa wzrostu produkcji
rolniczej sposobami trady
cyjnymi.
Liczące się miejsce i re
alne choć zarazem trudne
do osiągnięcia cele. skon
kretyzowane w uchwale
XV Plenum KC PZPR oraz
w uchwale Sejmu PRL, ma
w tym waglę dzie i nasz kraj.
Należymy wprawdzie zde
cydowanie do sytej części
kra
świata, ale sporo jeszcze
należy i rńożna w naszej
strukturze odżywiania się
poprawić. Nie do pogardzę
nia jest również i eksport
artykułów żywnościowych.
TERES A CHUDEK

W

Otóż pogłoski o dziesięciotetmim okresie
oczekiwania na niektóre typy samochodów
wynika iq z całkiem mechanicznego porów
nywam ia tegorocznych dostaw dtSa określone
qo województwo z iiczbq wpłat na ten typ
wozu — przy założeniu... że dostawy utrzyma
ja si« na obecnym poziomie. Także na po
dobnym założeniu opierają się „wieści” o
tym, że w niektórych województwach można
uzyskać w przedpłatach dobre miejsce w
kolejce, podczas gdy w innych — bardzo da
leide, Przecież nie dokonano jeszcze podzia
łu między województwa dlatego, ponieważ
nie wiadomo jeszcze — co dzielić.., 1 nie ułe
go wątpliwości, że podczas dzielenia puli
wazów do sprzedaży kryterium decydującym
będzie liczba przedpłat, a więc jeśli w któ
rymś z regionów wpłaty o-p na „Syreny”
wmieśie 500 chętnych, to nikt nie przydzieli
tam tysięcy wotów, skoro gdzie indziej wpłc
cano na dwa czy trzy tysiące tych somccho
dów
Wśród czynników, które jprowioją, że nie
można dziś jeszcze określić liczby wozów bę
dących w dyspozycji handlu - a więc miej*
ca w kolejce — należy jeszcze wymienić spro
wę tzw. puli 15%. Jest to część zostrzeżo
na dło kierowników resortów i ogniw admi
nistracji terenowej z przeznaczeniem do
sprzedaży dla osób, którym z racji kryteriów
zawodowo-społecznych należy sprzedać sa
mocłtfód w możliwie pierwszej kolejności: le
karzom, agronomom itp- - a takie przezna
czonych na różnego rodzaju nagrody ery wy
różnienia. Potóstaije także do rozważania
kwestia «przedoży out dyrektorom, ir*e-kaigaym się etatu kierowcy w ramion *« prawo
raabyeki samochodu wa kosa* włowny- Sonowo

czasem ciągle w ruchu znaj
dować się musi 16 „waha
deł” złożonych % czterech
zespołów.
W OCZEKIWANIU
NA DOSTAWY
Oczywiście kolejarze czy
nią wiele w celu poprawytrudnej sytuacji. Przepro
wadza się liczne spotkania
i rozmowy celem przyjścia
z pomocą i usprawnienia
współpracy z ZNTK (do te
go tematu powrócimy). Je
dnocześnie w DOKP w
Gdańsku zabiega się o po-

Słanisław Stefański

zyskanie nowego taboru i
nowych urządzeń.
Lada dzień wrocławski
„PAFAWAG” zakończy pro
dukcje prototypowej jed
nostki przeznaczonej dla
gdańskiego okręgu kolejo
wego. Prototyp o symbolu
EW-58, przeznaczony do
wysokich peronów, posia
dać będzie dwa wagony sil
nikowe i jeden doczepny.
Dzięki temu uzyska odpo
wiednią moc i przyspiesze
nie. Tego rodzaju tabor o
szczególnych parametrach
technicznych przeznaczony
jest do specyficznego ruchu
podmiejskiego (częste przy
stanki) w rejonie Trójmia
sta. Zakłada się, że do koń
ca br. uzyskamy dwa takie
zestawy, w 1975 r. — 5, a
w następnych 2 latach po 45.
Pozwoli to w połowie 1976
roku dokonać unifikacji na
pięcia. Nastąpi dzień „X”,
który będzie wymagał peł
NIECO HISTORII
nej mobilizacji eksploatato
Tuż po wojnie między rów, zgrania wszystkich za
Gdańskiem a Gdynią jeź interesowanych służb, aby
dziło się byle czym i byłe wymiana taboru i napięcia
jak. W sukurs podróżnym dokonana została Jak naj
przyszli pionierzy gdańskiej' sprawniej.
kolei, którzy już w pierw
Zanim to jednak nastąpi
szych latach powojennych należy przedsięwziąć szereg
myśleli o wykorzystaniu na kroków w różnych dziedzi
darzającej sie szansy w po nach. W najbliższych mie
staci uzyskanego w ramach siącach i latach oczekuje
rewindykacji taboru ponie gdańskich kolejarzy wiele
mieckiego. Był to okres wiel pilnych zadań inwestycyj
kiej improwizacji, a jedno nych. Tak więc należy wy
cześnie śmiałości w poko budować obszerną zajezd
nywaniu przeszkód. Urzą nię w Gdyni-Cisowej, która
dzenia zasilające pochodzi dysponować będzie zaple
ły z najprzeróżniejszych żró czem warsztatowym i so
deł nawet ze... zdobycznych cjalno-bytowym. Oczekuje
łodzi podwodnych. Dzięki się pomocy w dziedzinie
temu już w marcu 1951 r. wykonawstwa budynków.
pierwsze pociągi elektrycz
ne ruszyły do Nowego Por
tu. Z biegiem czasu docze
kaliśmy się wydłużenia tra
sy do Wejherowa I często
tliwości kursowania pocią
gów co 6 minut.
Po pomyślnych latach za
czął się chudy okres. Wa
gony przebudowywane, mo
dernizowane,
uzupełniane
w Zakładach Naprawczych
Taboru Kolejowego wGdań
skil, mimo wszystko zesta
rzały sie nadmiernie. Nie
długo tabor kolejowy 800 V
obchodzić będzie 50-lecie
swych urodzin. A tymcza
sem mówi się, że tego ro
dzaju urządzenia komuni
kacyjne winny znajdować
sie w eksploatacji ok 25 lat.
Załoga gdańskich ZNTK
dwoi się i troi, aby spro
stać zadaniom, zwłaszcza w
ostatnim okresie, kiedy Ilość awarii zaczęła alarmu
jąco wzrastać. Postanowio
no zatem przekazywać do
przeglądów i remontów ze
stawy taborowe po 50 tys
kilometrach przebiegu. Ten
zagęszczony cykl zabiegów
naprawczych powoduje, iż
obecnie co dk. 3 dni trzeba
kierować do zakładów ko
lejne składy. Jednocześnie
brak jest, części zamien
nych i wielu elementów
głównie do silników. A tym

czy w 15-.procentowej pułi zachować zasadę
proporcji w stos-umku do każde! morki samo
chodu, czy też ograniczyć np, dö dwóch ty
pów samochodów — jest konsultowana przez
trzy za i nteresowaine resorty (Min. Handlu
Wewnętrznego i Usług, Min. Finansów i Min.
Przemysłu Maszynowego), które zarazem
przygotowują rozporządzenia wykonawcze do
decyzji o sprzedaży w systemie przedpłat.
Wszystkie nieporozumienia wokół przedpłat
zasługują na uwagę, albowiem ich powód
jest oczywisty: brak wyczerpujqcej, autoryta
tywnej informacji, która - podano w porę zapobiegłaby domysłom. Zwłaszcza w sferze
handlu ł zaopatrzenia na linii urząd - oby
wato! występują częstokroć zakłócenia wsku
tek takiego braku informacji. Cały dział ban
dłu ogromnego już zjednoczenia „Polmo”
winien wyciągnąć i t-aj historii należyte
wnioski.
Obsługa coraz większego rynku scwmocho
doweąo i usług motoryzacyjnych w ogóle za
sługuje na pełnq reformę w zakresie infor
mowania zainteresowanych w kwestiach pod
stawowych: co, gdcie, kiedy, za ile? Zjedno
czenie handlujące sprzętem wartości wielu
miliardów złotych, powinno się zdobyć na
kilkanaście etatów i tyleż numerów telefo
nicznych, pod którymi każdy mógłby się do
wiedzieć, ile trzeba czekać na „Syrenkę”, ja
kie placówki prowadzą serwis do „Traban
ta”, gdzie można dostać szybę do „Wołgi”,
czy też, która z pobliskich stacji oferuje naj
krótsze terminy naprawy głównej silnika
„Wartburga”. Byłaby to ze wszech nriior dzia
łołnośe sensowniejszai, niż np. wydawanie
setek tysięcy złotych na reklam« w rodzaju
„F«rt-125p najmilszym podarunkiem”
Ryseomd WOłJW®

FRK-12 z Gdańska-Wrzesz
cza i inne przedsiębiorstwa,
przy współudziale koleja
rzy dokonają modernizacji
peronów przez ich wydłu
żenie. zbudują nowe przej
ścia. jak np. na Przymo
rzu oraz nowe przystanki, a
wśród nich Żabiankę. Do
wodem rozpoczęcia tych ro
bót jest rozbiórka starej na
stawni na peronie gdyńskie
go dworca.
Do dnia „X” przeszkoli
sie kadrę do obsługi nowe
go taboru. Specjaliści *e
służby zabezpieczenia ruchu
pociągów wykonają nowo-

ozesną blokadę samoczyn
ną, która umożliwi w 1977
roku wprowadzenie ruchu
pociągów 3000 V co 5 mi
nut w Trójmieście a doce
lowo po 1980 roku nawet
co 2,5 minuty. Będzie to w
sumie wielki i poważny egzamin dla tysięcy pracow
ników żelaznych szlaków.
Wreszcie mieszkańcy Wy
brzeża gdańskiego doczeka
ją się nowego rozdziału w
komunik a cjii miejskiej i ko
lęd z prawdziwego zdarze
nia. Dopiero wńwczas po
pularne wagony 800 V bę
dzie można odesłać do la
musa, zlikwidować dokucz
liwą przesiadkę w rejonie
Gdynia — Stocznia ttp.

nie dostaw nowego taboru.
W tej dziedzinie władze wo
jewódzkie wraz z kierow
nictwem DOKP czynią od
powiednie kroki. Doraźnie
wprowadzono. * szczególnie
w godzinach trudnych, ran
nych dojazdów między 5 a
8. dodatkowe pociągi mię
dzy Gdynią a Gdańskiem,
biegnące po torach daleko
bieżnych. Jak dotąd, pasa
żerowie nie przyzwyczaili
się jeszcze do korzystania z
tych możliwości dogodniej
szych przejazdów. Warto
zainteresować się dodatko
wymi! połączeniami zwła
szcza na takich stacjach,
jak Sopot, Oliwa i Wrzeszcz.
Aglomeracja
portowo~pr zem y 3 łowo - miejska prze
jawia dynamiczny charak
ter. Przybywa nam coraz
więcej zakładów pracy i po
prostu mieszkańców. Spraw
na komunikacja jest nieod
zowna do dobrego funkcjo
nowania całego złożonego
organizmu miejskiego. Od
tego zależy dobre samopo
czucie mieszkających tu lu
dzi.

POMOC KOLEJARZOM
Na obsługę SKM sypią
się często gromy, tysiące lu
dzi zgłasza pretensje i pe
tycje. W tej sytuacji kolei
należy pomóc. Wiadomo bo
wiem, iż wzdłuż naszego
„metra” wyrastają nowe osiedla mieszkaniowe. Jak
np. Żabianka i Zaspa, któ
re wkrótce zasiedlone będą
tysiącami nowych osób, po
tencjalnymi pasażerami ko
lei miejskiej. Jest to zatem
sprawa
zainteresowanych
władz miejskich. Należy
przyśpieszyć roboty torowe
przy układaniu tramwajo
wej linii odciążającej oraz
zabiegać o szybką realiza
cję odgałęzienia, tzw. przy
morskiego, od głównej ze
lektryfikowanej
trasy
Gdańsk — Sopot. Przede
wszystkim jednak czynione
są starania o przyśpiesze

Model
„Warszawianki”
sezon „Lato-75”, prezen
o wany w Muzeum Histoycznym Miasta Stołeczneo Warszawa.
CAF — J. Kleju
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SKARGA NA MAG

List ten piszemy w
sprawie fałszywych In
formacji podawanych w
dniu 8. XI. br. przez od
dział Agencji Morskiej
w Gdańsku członkom za
łogi m/s „Hutnik”, a do
tyczących godziny wyjś
cła statku w morze.
Tego dnia w godzi
nach
przedpołudnio
wych na m/s „Hutnik”,
stojącym przy nabrzeżu
rudowym w Gdańsku,
ustawiono tablicę Infor
mującą o wyjściu w mo
rze o godz. 19. Na sku
tek przedłużającego się
wyładunku,
o
godz.
16.50 (w porozumieniu
z pracownikami Zarzą
du Portu)
zmieniono
czas odejścia na godz.
21, powiadamiając o
tym telefonicznie Agen
cję Morską. W odpowie
dzi na telefoniczne zap}'
tania członków załogi w
tej sprawie
(pr
teł.
43-09-21 i 43-07-78) Agen
eja Morska Informowała
między godziną 16 a 17,
ie godzina odejścia m/s
„Hutnik” ulegnie przesu
nięciu. Telefonując po
wtórnie do Agencji Mor
skiej około godz. 18 po
wiedziano nam, że wy
znaczona godzina pozo
stanie bez zmian.
W tej sytuacji kilku
nastu członków załogi,
chcąc stawić się w ter
minie na statku, zostało
zmuszonych do skorzy
stania z taksówek i po
niesienie znacznych ko
sztów oraz skrócenia i
tak przecież niedługiego
czasu pobytu na lądzie
po to, aby usłyszeć, że
zjawili się niepotrzeb
nie o 2 godziny za wcze
śnie, a wszystko w imię
panującego bałaganu i
nieodpowiedzialności pra
cowników Agencji Mors
klej.
Nadmieniamy, te ma
rynarze PMH za spóź
nienie się „na tablicę”
są obciążani kosztami
przestoju statku, idący
mi w tysiące
złotych.
Mając na uwadze, że po
dobne wypadki zdarza
ją się częściej, żądamy
od Agencji
Morskiej
zwrotu poniesionych ko

sztów oraz ukarania dy
scyplinarnego i pociąg
nięcia do odpowiedzial
ności finansowej lekce
ważących swe podsta
wowe obowiązki praoow
ników.
Marynarze
s m/s „Hutnik**
(6 podpisów)
INCYDENT W PDT
18 bm. około godz.
15.45 na stoisku z orty•
kulami elektrotechnicz
nymi w PDT w Gdańs
ku - Wrzeszczu kupo
wałem transformator ek
dzwonkowy to cenie 37
zł. Po wręczeniu bank
notu
100-zlotowego,
sprzedawczyni poprosiła
0 2 zł, po czym wydała
resztę 15 zł. Źwróciłem
uwagę, że dałem 100 zł
1 należy mi się jeszcze
50 zł. Po kilkuminuto
wej dyskusji zapropono
wałem przeliczenie kasy
i porównanie z tym, co
wykaże maszyna do li
czenia, ale nie doszło do
tego.
Czuję się pokrzywdzo
ny, tym bardziej, że po
traktowano mnie jak oszunsta.
A. K.
Gdańsk-Wrzeszos
WYBRAKOWANE
KOZACZKI
26. X. br. kupiłem dla
córki kozaczki damskie
w cenie 1000 zł w skle
pie
obuwńiczym
w
Gdańsku przy ul. Rajs
kiej 4. Po włożeniu na
nogi i przejściu kilkuna
stu kroków córka zau
ważyła, że jest odklejony spód. 29. X. udałem
się do sklepu z żąda
niem wymiany. Nieste
ty, oświadczono mi, ie
mogą jedynie przyjąć re
klamację (nr 1620/74) do
komisyjnego rozpatrze
nia.
Po
osiemnasta
dniach, tj. 16. XI. br. po
informowano
mnie w
sklepie, że komisja ob
niżyła wartość kozacz
ków o 300 zł i że należy
je odebrać i oddać do
uaprawy. Nie zgodziłem
się na takie załatwienie
reklamacji. Wydałem ty
lo pieniędzy 1 w zasa

dzie córka
tyle czasu
jest bez butów
zimo
wych. Takie orzeczenie
jest krzywdzące i nie do
przyjęcia przez klienta,
który butów nie nosił.
Jeszcze bardziej przykre
i denerwujące jest to,
że kierownik sklepu po
wiedział mi, żebym się
zastanowił, bo mogę nic
nie otrzymać.
Piszę ten Ust nie tyl
ko po to, by otrzymać
satysfakcję, ale i po to,
by ostrzec innych klien
tów przed brakorobami
z Oleśnickich Zakładów
Obuwia.
Mieczysław Szydłowski
Gdańsk
KOMUNIKACJA
DO SZPITALA
Zadowoleni

jesteśmy

z oddania do użytku no

wego szpitala w Staro
gardzie Gd., zadowoleni
też jesteśmy z pracy sa
mej służby zdrowia. Je
dynym „ale” jest komu
nikacja. Odległość, jaką
musimy pokonać mię
dzy Przychodnią Rejono
wą a Szpitalem Powia
towym, gdzie mieszczą
się wszystkie niemal po
radnie
specjalistyczne,
pracownie analityczne i
rentgenologiczne,
jest
dla nas ludzi chorych,
często i starych,
zbyt
męcząca i uciążliwa.
Prosimy, by utładze
naszego miasta, bądź co
bądź niemałego i prze
mysłowego, pomyślały o
jakimś dogodnym roz
wiązaniu komunikacji.
Najbliższy
przystanek
autobusowy Unii „11”
znajduje
się dopiero
przy ttl. Kościuszki, tj.
około 15 min drogi od
przychodni. Ludzie cho
rzy na pokonanie tego
odcinka drogi potrzeba
ją znacznie
dłuższego
czasu. A gdyby tak mo
żna
było
uruchomić
chociaż przystanek „na
żądanie”?
Mieszkańcy
Starogardu
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BAŁTYCKI

jednak Gdańs

miastem kwiató

Ogółem zasadzonych bę-/
^ dzie 40 ty®, róż, a prócz
/ nich, w kwiatowych misach
N oraz na rabatach znajdzie

dernizaeję istniejącej zieleni miejskiej oraz małą architekturę. Przedsiębiorstwo ma pod swoją bezpo-

je 13 na, docelowy obszar:
ok. 30 ha.
W zmodernizowanym w
tym roku parku jelitkowskim buduje się efektowną
fontannę, zdobioną elemen
tami plastycznymi. Posa
dzono już w parku sporo
róż, w przyszły roku urzą
dzi się dalsze kwie'tniki.
„Ciągi kwiatowe” powstaną
na całej trasie od Sopotu
po granice Gdańska obejmu
jąc ul., ul. Grunwaldzką,
Szymanowskiego, węzeł ul.
Słowackiego, park Uphagena i pozostałe tereny par
kowe, Hucisko, ul. Szeroką
ltd., itd. Ładny dywanowy
kwietnik powstanie przed
„Monopolem” podobny dy-

wadza się do Gdańska z
innych
województw
-..y
---v--_ (np. z
Poznania i z ?*>dza - jarzębmy głogi szczepione,
klony). WT tym roku zasadfzono w mieście 1500 drzew,
tyle samo (w większości
szlachetnych gatunków) otrz>'ma Gdansk w Prz-VS7łym roku
„Gdańsk na pewno będzie miastem kwiatów i zie
leni” — twierdzi obecny
dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Budowy i Konserwacji Terenów Zieleni J.
Liberski. Wierzy w to świę
cie także pracujący w tym
przedsiębiorstwie od r. 1945
kierownik Zakładu Eksplo
atacji Terenów Zieleni Bru
non Dasclike. uwierzyli
inni członkowie załogi, wi
dząc tegoroczne rezultaty
działalności na rzecz ukwie
cenią i „uzielenienia” wie!kiego Gdańska. Mimo niesprzyjającej przecież aury
(najpierw wiosenna susza,
potem długotrwałe deszcze)
do 14 bm. udało feię zrealizować wszystkie zadania
planow-e na rok bieżący, głó
wnie zaś renowację i mo-

zaś na zlecenie zakładów
pracy czy poszczególnych
^
®—T, .
DZBM wykonuje wszelkie
zielone roboty w osiedlach,
bądź na terenach zakładowych.
Ostatmio opracowano bot . realn program dzia
łania na najbliższy okres.
Zgodnie z tym programem,
w 1975 r. kosztem 24 min
zł. aż 37 obiektów poddanych będzie przebudowie i
kapitalnemu
remontowi,
Pięknymi „centrami” kwiatowymi staną się dwa parki: im. Kasprzaka i park
Mikołaja, gdzie przewidzi ano nawet oryginalne stoły
szachowe i ławki, wkompo
nowane w ładnie zaprojek
towany teren trawników i
rabat. Już niedługo do reprezentacyjnych
punktów
miasta należeć będzie park
oroński z -wodotryskami, no
woczesnym
oświetleniem,
placami zabaw i rekreacji
nad wodą. Kończy się obec
nie prace przy sporządzandu dokumentacji technicznej na parkowe drogi i ukształtowanie terenu. Obecnie park w Oruni obejmu-

Szeroka. Dodatkowe roboty]
zaplanowano na Westerplat
te,
te, ww nowym
Nowym Porcae
Porcie na
na pa.
pl.j
Demokratów i w wielu wie
iu innych rejonach wieikiego Gdańska.
.
Materiał kwietny przygotowywać mają własne za
kłady ogrodnicze, które obecnie nastawiły się przede
wszystkim na produkcję ro
ślin niezbędnych dla upięk
szenia miasta. Załoga „zielonej wielobranżówki”, zaj
mującej pod względem wie!
kości przerobu jedno z pier
wszych miejsc w kraju (na
turałnie wśród pokrewnych
przedsiębiorstw), coraz bar
dziej skonsolidowana, znacznievlepiej zarabiająca, ma
jąca też lepsze warunki pra
cy, zapewne podoła pianowanym zadaniom. W przed
siębiorstwie chce się teraz
pracować po nowemu, nikt
tu nie boi się roboty, a
przeciwnie — wysu-wa się
różne koncepcje, które raczej przysporzą pracy. Niektóre z tych koncepcji warte sa poparcia i ..rozgłosu”,
Postaramy się o nich infor
mować czytelników.
Jar
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Od ez«u zainstalowanie słynnego w Trojmiescie neonu;
„Gdańsk — miastem kwiatów” minęło sporo lat i jak
dotychczas piękne to hasło nie ma pełnego pokrycia. Spra
wiedliwie rzec trzeba, że ostatnio przybyło miastu zieleni,
że doczekaliśmy się nowych parków, że ładniej wyglqdajq
ozdobione zielenią osiedla mieszkaniowe, place, główne
ciągi komunikacyjne. Wciąż jednak Gdańsk za mało ma
rabat kwiatowych i kwitnących krzewów.
Lecz i pod tym względem niebawem nastąpi radykalna
poprawa, o czym przekonają się naocznie gdańszczanie
już w przyszłym roku. Na nowych zieleńcach porządkowa
nego wreszcie Targu Drzewnego i Targu Rybnego panować
będzie królowa kwiatów — róża, różane krzewy ucieszą oczy mieszkańców rejonu ulicy Chopina we Wrzeszczu (war
to tam zajrzeć, trwają właśnie ostatnie prace przy zagospodarowaniu placu i całej ulicy) oraz w innych dzielnicach
Gdańska.
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v swój ZUK
Interesujące novum wpro
wadzono
w
Zakładzie
\ Doskonalenia
Zawodowe
go w Gdańsku, przygoto^wująe wspólnie z Wydzialean Zatrudnienia i Spraw
S Socjalnych Urzędu Woje. wódzkiego kursy III stop\nia dla służb
pracowni. czych
przedsiębiorstw
i
\ instytucji.
Kurs, którego celem jest
dokształcanie kadry służb
S pracowniczych,
przeznaczony jest dla osób po> siadających
wykształcenie
, wyższe, bądź średnie %
\ odpowiednim stażem pra
scy. Program
uwzględnia
1 kompleks zagadnień zwią
zanych z działalnością zayłogi w danym
przedsięWarstwie oraz zaspokaja\niem jej potrzeb. Każdy
,sr. uczestników kursu moW uzyskać
specjalizację
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'bSStS Zaczęły się „Spotkania Jesienne“
tlonym stanowisku pracy. ^
Główne
tematy
zajęć: /
\wiadomości ogólne o służ >

*

*

l

Wczorajsze spektakle kra
kowskiego teatru „STU” zainaugurowały
tegoroczne
spotkania Jesienne”. Ofi£jaklie jednak' ta n.ai wię. ksza z dorocznych imprez
' studentów Wybrzeża zaczyi na się dopiero jutro. W po

CvC osobowe^*1 szkoleniowi S
^zatrudnienie i płace, spra- .
'wy socjalno-bytowe, psy- >
Scy°ln£źulyS°Słec^ePrw S

i działaniu służb pracowni'ezych. Kurs może być pro
system
stacjonarnym 2 do 3 razy w ty- '
\ godni u lub zaocznym — l
nunfttach szkolenia te
te- '
w punktach
cenowego i w
Ośrodku i
Szkolenia
Kursowego ;
\ WZDZ we Wrzeszczu przy i
. ul. Miszewskiego 12, lub
\ w ośrodkach wskazanych V
Takie
marnotrawstwo
. przez
zleceniodawców.
'
nr7prn,
razi przeć
przechodniów.
Od roV Koszt — 300 zł od jedne-\ razi
ni
i go słuchacza.
ku bowiem na ul. Koło' wydział zatrudnienia i S brzeskiej naprzeciwko bu~
\ Spraw socjalnych Urzędu i dynku nr 53 w Oliwie, le-

s

Już od roku...

i specjałue pismo do przed- i
1 siębio-rstw i instytucji,_ za '
\ wiadamiając o podjętej i

\ konalenia
ejatywie

Zawodowego ini i
i
zapewniając '

) S’VLffÄIJS'
\ cy

V

>
,
\
I

\

i

S
,

j
i

teoretycy i praktycy.
falezy liczyć na odzew
ze strony adresatów', bowiem organizowany kurs
dla służb
pracowniczych
na pewno przyniesie kórrcść
zarówno uczestnikom jak i ich rodzimym;
zakładom oraev.

\
/

V
1
\
^
^

zż kilkaset cegieł, ponoć
przywiezionych na budowe garażu. Ale budowy
nie rozpoczęto.
nledawna bvło tu
nawet jakieś ogrodzenie.
Obecnie pozostały tylko
jegQ szczątki, a i cegieł
. . 0._
coraz mniej. Stały się one
przedmiotem zabawy oko■f;r7rivrh d7;pf>:
«cznycn aziec*.
Mozę by się znalazł włas
ciciel cegeł i je zabrał lub
zabezpieczył?
H.

Sygnały i odpowiedzi
31*1517
• Przejście przez ul, Grunwaldzką od ul. Pilotów do ul.
Wojska Polskiego na wysokośei
przystanku
kolejowego
Gdańsk-Lotnisko jest bardzo
niebezpieczne _ donoszą nasi
ezytelnicy. Ostatnio było tam
jni kilka wypadków. Czy nie
można by tam założyć sygnaUtacji świetlnej?
Już w przyszłym roku, jak
odpowiedziała nam dyr. Stankiewicz z Miejskiego Zarządu
©róg i Mostów, będzie tam
przeprowadzana mała moder
nizacja węzła komunikacyjne
go, polegająca m. in. na upo
rządkowaniu przejść dla pie
szych oraz wprowadzeniu peł
nej sygnalizacji świetlnej,
• „Od 3 tygodni staram się
o naprawę dachu w naszym
budynku przy ul. Orłowskiej
9 D na Osiedlu Młodych w
Oliwie — i jak dotąd bezsku
tecznie. Tymczasem zaciek w
mieszkaniu nr 20 stałe się po
większa. Co będzie dalej, kie
dy znowu nastaną deszczowe
dni?”
Sygnał ten przekazaliśmy ad
ministracji osiedla, gdzie za
pewniono nas, że w przyszłym
tygodniu dach budynku przy
uł. Orłowskiej 9 B zostanie na
prawiony.
• Sporo telefonów' mieliśmy
wczoraj z osiedla C na Przy
morzu. w sprawie braku cie
płej wody. M. in. mieszkańcy
z ul. Chłopskiej 12 A m. 4 i
Kołobrzeskiej «9 C m. 10 skar
żyli się, że od długiego czasu
* kranów w ich mieszkaniach
leci tylko zimna woda. Wpra
wdzie w nocy pojawia się i
ciepła, ale trudno przecież —■
majac w perspektywie normal
ny dzień pracy — wykonywać
wówczas kosztem snu pranie,
zmywanie, kąpiel itp.
Te Interwencje naszych czy
telników
przekazaliśmy dyr.
Kmieciowi ze spółdzielni „Przy
morze”. Jak wynika z uzys
kanych wyjaśnień, sytuacja ta
jest spowodowana niedostatecz
aym ciśnieniem wody w woIdciągu magistralnym, co poffóduje niedogrzanie części bu*
Jjmków. Przy tym ciśnieniu,
Wide GPEC dostarcza osiedlu,
Ute sposób myśleć o właścizaspokojęniu
potrzeb

mieszkańców i to zarówno w
zakresie ciepłej wody, jak i
ogrzewania mieszkań. Popra
wa miała nastąpić od ll listo
pada, tj. z chwilą uruchomie
nia w elektrociepłowni dodat
kowej pompy. Niestety, nic się
od tej pory nie zmieniło. Po
za uruchomieniem dodatkowej
pompy niezbędna jest również
regulacja sieci
magistralnej.
Niemniej, aby doraźnie pomóc
mieszkańcom obu wspomnianycji bloków i dostarczyć im
nieCo wjęcej ciepłej wody, w
reionie postanowiono - korzy«tając z dotychczasowej ładnej
pog0tjy — uczynić to kosztem
ojerzewania. w najbliższej jednajc przysz}0ści sprawa ta wymagać będzie generalnego rozwiązania.
DZlS przerwa. Następne
sygnały naszych
czytelników
przyjmować będziemy dopiero
w poniedziałek, jak zwykle w
godz. 10—12.

mieszezeniach KSW „Żak”
od godz. 16 do 21 będzie
trwał „jarmark próżności”
Niewątpliwą atrakcją staną
się wybory „miss jesieni”,
Którym towarzyszyć będą
liczne występy artystyczne
(wymieńmy recitale M. Umer i E. Jodłowskiej). O
godz. 16.30 w sali kawiar
nianej licytacja staroci, od
17 projekcje kina „non-stop”.
Wreszcie o
21
„gwóźdź wieczoru” — w sa
li teatralnej spotkanie „sam
na sam” z historia „Żaka”
— długą i bogatą.
W poniedziałek Dzień
Teatru. O godz. 17 wystą
pi sławny teatr „ósmego
Dnia” z Poznania, organi
zatorzy zapowiadała także
zespoły z Olsztyna: „Nie
bo” i teatr pantomimy głu
chych. O 20.30 dyskusja —
nie wątpimy, że burzliwa
— o funkcjach młodego te
atru.
(wł)

Ćwierć wieku

z konwią mleka
Niecodzienny
jubileusz
obchodził ostatnio pracow
nik Wojewódzkiego Zakła
du Transportu Mleczarskie
go Aleksander Gutkiewlez.
Przepracował on 25 lat na
stanowisku sprzedawcy —
rozwozi ciel a mleka, przez
cały ten okres obsługując
sklepy w śródmieściu Gdy
ni. Obecnie
Aleksander
Gutkiewicz rozwozi mleko
razem ze swym synem —
kierowcą samochodu.
Jubileusz obchodzony był
uroczyście w gdyńskiej ba
zie WZTM. A. Gutkiewicz
otrzymał jubileuszową pre
mię, dyplomy uznania za
długoletnią i sumienna pra
cę oraz wiązanki kwiatów.

Dziś witamy leningradzki
bal@ł na lodzie
Dyrektor Wydziału Kul
tury i Sztuki Urzędu Wo
jewódzkiego
Mieczysław
Preis, witając na wczoraj
szej konferencji prasowej
kierownictwo i artystów
lenmgradzkiego baletu no
lodzie, stwierdził, iż wpraw
dzie Dni Kultury Radziec
kiej w Polsce przewidzia
no (z szerokim dość pro
gramem) w kwietniu przy
szłego roku, ale na Wy
brzeżu właściwie one już
trwają — jeżeli weźmiemy
pod uwagę niedawne wy

stępy u nas Teatru im. M.
Gorkiego z Leningradu,
zespół dziecięcy Pałacu
Pionierów, Dni Filmu Ra
dzieckiego, czy trwająca
obecnie w Elblągu wysta
wę „ZSRR - Syberia i
Daleki Wschód". Podczas
spotkania, w którym ucze
stniczył także konsul ZSRR
w Gdańsku Roman Czistiakow, dyrektor leningradzkiego zespołu Wła
dimir
Markowski
oraz
główny dyrygent Leo Kou
chm mówili o pracy swe-

(now)

na światowych rynkach
Skupu Surowców Włókienniczych i Skórzanych. Rocz
nie wyprawia sie tu około
2 400 tys. skór, sprzedawanych potem do domów mo
dy i spółdzielczości pracy,
W ciągu tego roku zakła
dy uszyją w sumie 26 tys.
kurtek''nuter~ 65" proc zh
mowej odzieży fuljr2anej
tvafin
rant; vattraninvtrafia na rynki
zagraniczne stałymi nabywcami futer wykonanych z natural
nych, barwionych na różne
kolor’y gk6r_ sa stany Zjed
noczone i RFN, ostatnio
doszedł do tego rynek
befgijski
W
pierwszych dniach paździor
nika
Zakłady
Oprócz produkcji goto..........
- Gdańskie
-------— —v
wej konfekcji, zakłady zaj Futrzarskie zameldowały o
mują się przerobem skór, wykonaniu rocznego planu
których dostawcą jest Wo- eksportu, wynoszącego 2 175
jewódzkie Przedsiębiorstwo tys. złotych.
Do końca

as kt g. 38-

grudnia wartość eksportu
osiągnie 3 min złotych,
Kurtki i futerka szyje
450-osobowa załoga, której
ponad 65 proc. stanowią
kobiety. Dla zapewnienia
dopływu
nowych
kadr
przedsiębiorstwo szkoli w
zawodzie kuśnierza około
50 uczniów rocznie. Częsc
z mc^ T>o ukonczemu nauki trafia do gdańskich za
kładów’.
Chcielibyśmy prądukować więcej towaru na
rynek krajowy — mówi dy
rektor Gdańskich Zakładórv Futrzarskich Kdmurnl
Sablowskt — wzbogacić i
-uatrakcyjnić
asortyment
wzorów, lecz nie jest to
możliwe w dotychczasowych warunkach. Potnieszczerwa zakładów, usytuo-

wane przy uł. Łąkowej, są
stare i bardzo zniszczone;
niemal codziennie zdarzają
się tu przerwy w dostawie
prądu, ni« możemy zasto
sować w pełni nowoczes
nych maszyn.
Pomimo tych trudności,
produkcja w ciągu ostat
nich trzech lat wzrosła tu
o 67 proc., przy czym za
trudnienie. o dziwo, zmala
ło; obecnie pracuje mniej
ludzi, niż przed trzema la
ty. Aby sprostać potrze
bom rozwijającej sie wciąż
agiomeracji/zaspokoić "żapotrzebowanie Polski półnoenej na wyroby futrzarskie (w kraju są tylko 4 po
dobne zakłady),"' konieczna
je,st nowa lokalizacja. W
przyszłej
pięciolatce piano
- wana jest rozbudowa i mo
demizacia zakładów: nowa,
nowa.
demizacja
bardziej przestronna baza
umożliwi rozszerzenie asor
tymentu towarów (w pers
pektywie są wyroby ze
głównie
skór owczych
kożuchy) i przyczyni się
przede wszystkim do wzros
tu produkcji. A popyt na
«dansiki« fiMxa w f^rrom
*aanSÄ1f
jestogrom
n-V. zarówno w kraju jak i
z» #r-amcą,„
M.Z.

go baletu, istniejącego
od siedmiu lat. „Od
pieiwszego dnia swej pra
cy pozostaliśmy zawsze
wierni sztuce, choreografii,
żywiołowi tańca” — stwier
d z i I i, podkreślając, iż ze
spół jest pierwszym na
świecie choreograficznym
teatrem na lodzie: ewo
lucje łyżwiarskie są w
nim podporządkowane pra
widłom baletu. Zespół li
czy 115 osób, z czego 82
stanowią tancerze. Balet
zaczynał swa pracę z 60
uczestnikami, którzy do
dziś stanowią trzon ze
społu — co roku ogłasza
ne są konkursowe egza
miny dla nowych kandyda
tów, wymogi jednak na
nich są dość ostre. W r.
ub,, z 60 kandydatów
przyjęto np. 5, a chyba
,nie więcej ntż 2 podejmie
występy...
Wielka rewia na lodzie
t której premierą ■ wystę
puje dziś w Olivii !e_
ningradzki baiet, skła
da się z dwóch części;
pierwsza obejmuje kompo
zycje choreograficzne do
muzyki klasycznych już
autorów, druga — o cha
rakterze bardziej estrado
wym, łqczqcym elementy
akrobatyki, humoru, paro
dii — będzie miała pre
mierę właśnie u nas. Le
ningradzki balet będzie
występował w Gdańsku
do 4 grudnia, dając spek
takie o godz. 20, a w
dniach 24 i 30 bm. oraz
1 i 4 grudnia także o go
dzinie 16.30 Orkiestra ze
społu w godzinach wol
nych od spektakli wystą
pi także z koncertami w
większych zakładach pra
cy Wybrzeża. Po Gdańsku
leningradzki zespół kon
certować będzie w Lodzi,
Sosnowcu i Warszawie,
gdzte 24 stycznia 1975 r.
zakończy swe tournee. Na
17 stycznia 1975 r. arty
ści leningradzcy przygoto
wali specjalny program,
związany z rocznica wy
walenia stolicy,
L.

„DZIENNIK BAŁTYCKI”, Gdańsk Targ Drzewny 3-11, Skrytka pocatowa nr «8 S0-9S8 Gdańsk J ■ TELES’ONY; centrala — M-S0-«, sekretariat redakcji 34-35-60, dadeł miejeki 31-48-17,
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cerssa, Motyl«, poi,, b/o g. 15;
1-0ute, USA, öd 1« f.. g. 17,
lS.15. Żak
studyjne, W7
imieniu
narodu
-włoskiego,
wł., od 1S i., g. 15.45, W, 20.15.
WRZESZCZ,
Bajka,
Opo
GDAŃSK, Opera, Noe w We
wieść w czerwieni, poi., od
necji,. g. 19. Teatr „Wybrzeże”,
15 1., g. 10, 12, 14, 16, 18, 20Hamlet, g. 19. Miniatura, Dziew
Znicz
—
Potop,
I
część,
czynka szuka piosenki, g. 9.15
poi., od 6 1, g. 16, 16. Tram
i 11. SARP — Strzelnica Św.
wajarz. Winnetou i król naf
Jerzego, Kabaret „Strzelnica”,
ty, jug.. b/o, g. 16; Nokaut,
g. 22.
jug., od 18 1., g. 18, 20. Za
SOPOT, Kameralny, Zeszłego
wisza,
Szantażyści, fr., od 15
lata w Czulimsku. g 19. Dra
1.. g. 16. 1«, 20.
matyczny,
niecz.
Muzyczny,
OLIWA,
Delfin, Najazd esww
Przygody
Sindbada Żeglarza,
nogo księcia, radź., od « 1..
g. 19.15 (zamknięte).
ELBLĄG, Teatr im. S. Jara g. 16; Ned Kelly, ang.. <*d .’sfi
1., g. 18, 20.
cza, Na szkle malowane, g. 19.
NOWV PORT, i Maja, Po
OLIVIA — Leningradzkä re
top, Tez., poi., od 6 1., g. 16,
wia na lodzie, g. 20.
19.30.
SOPOT, Bałtyk, Potop, U
oz., poi., od 6
g. 14.30, 17.16.
20. Polonia Potop, II ez., poi.,
od 6 1., g. 16. 19.30,
GDYNIA,
Warszawa,
Po
top. II oz., poi., od 6 1-, g.
10.30,
13.30,
16.30,
19.30.
Gopla
W Gdańsku
Narodowe, g.
na, potop, I ez., poi., od 6 L,
9—11; Morskie., g. Ul—-16, His
g. 10, 13. 1«, 19,
Atlantic,
torii Miasta Gdańska, g. 10
Bądź w pofcie nocą, USA, od
—Ki; Archeologiczne, g. 10—15,
Pałac
Opatów
w
Oliwie, , 1 15-, g. 15.30: Szaleństwo mi
łości. norw., od 18 1-, g. 17.45.
g. 9—13.
ORŁOWO, Neptun, Cudow
W
Gdyni
Oceanograficzne
na lampa Alladyna, radzi, od
i Akwarium Morskie, g. U—1«.
6
1., g. 15.15; Druga twarz oj
W
Helu
Rybołówstwa,
g.
ca chrzestnego, wł., od Ts 1.»
10—17.
g
17.30, 19 30.
W Malborku zamkowe,
g.
GRABÓWEK, Fala, niecz .
9—15.
CHYLONIA,
Promień, Wódz
W Kwidzynie zamkowe, g,
Seminolów, NRD. od M, g.
9—15.
15.30, 17.45. 20.
W
Sztutowie,
Stutthof g..
O BLUZĘ,
Marynarz,
Win
8—15.
netou i król nafty, jug., od
W
Pucku
Etnograficzne,
6 1.. g, 17; Zabolev. USA. od
te. 11—15.
18 1.. g. 19.
\ We
Wdzydzach Kaszubski
RUMIA,
Aurora,
Z księgi
Park Etnograficzny, 2- 10—17.
królów,
radź., od 6 1., ?. 14;
W Elblągu, g. 12—16.
Potop. I oz., poi.; od 6 1„ gW
Wejherowie
Piśmienni16. 19.30. ' .
ctwa i Muzyki Kaszubsko-PoSWIBNO. Barkas, nie<^.
mprskiej, g- 10—16.
OKSYWIE,
Mewa,
Deiecs
lwicy z buszu, ang.. b/o, g.
19.30.
MAŁY RACK, Jagienka
—

i raw >

r^uzeal

t Kina 1

/ GDANSK,
Leningrad,
po
top, 11 cz„ poi.., od 6 1., g. 9,
12.30, 16, 19,S0. Kameralne, Za
czarowane podwórko, poi., od
6 1., g. 15.30; Mania wielkości,
fr.. od 15 1., g. 17.30, 20. Kos
mos. Iwan Wasdljewicz zmie
nia zawód, radź., od 6 I., g,
16; Grzeszna natura, wł., od
15 1., g. 18, 20. Drukarz.
Złoto Mac Kenny, USA, od
15 lat, godz, 16.30;
Śledz
two skończone, proszę rapom
nieć. wł. od 18 1.- g. 19- Gedania. Jeźdźcy. USA, od 151-,
g. 16. 18; Heca. RFN. od 15 1., g.
20. Piast, Weronika, rum., b/o,
g. 16:
Szczęśliwy człowiek,
ang.. od 13 1., g. 18. Przyjaźń,
Syn Godzili!, jap. b/-o, g. IS
IS; Godzina szczytu, poi., od

Komunikat WPK6G
WPKGG informuje, że z po
wodu podłączenia nowego od
cinka torów w ul. Karola
Marksa nastąpi zmiana w kur
sowaniu tramwajów od godzi
ny 16 dnia 23 Inn. do godz. 6
dnia 24 bm. Tramwaje linii 13
kursować będą na trasie Prze
róbka — pętla przy Dzierżyń
skiego (Lotnisko), od Mickiej
wieża do Brzeźna
kursować
będzie autobus. Tramwaje linii
15 kursować będą do Nowego
Portu i z powrotem ulica Gdań
ska pomijając Mazurską. Linia
15 kursować będzie nieregular
nie.

Zgubiono znaleziono

Futerka poszukiwane
Zgrabne futra, futerka,
kurtki i kurteczki; dziecięce, młodzieżowe, damskie i
męskie. wykonane ze skór
króliczych i z nutrii — to
produkcja Gdańskich Za
kładów Futrzarskich, któ
rych wyroby cieszą się nie
słabnącym
powodzeniem
wśród klientów płci obojga. Solidna jakość i podazające zawsze za najnowszą modą wzory — oto ta
jemnica tego powodzenia
Konfekcja gdańskich zakładów była wielokrotnie
nagradzana — m.in. 4 me
dalami
na tegorocznym
Jarmarku Dominikańskim

wa<n 7. Aii'nnwipri ni m i akfp-n
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p. G. Grażewicz (tel. 37-26-89) znalazła 11 bm. w kolej
ce elektr. na trasie GdyniaGdańsk siatkę z parasolką o*
raz portmonetkę z pieniędz
mi. p. Gostkowski, /.am. Skar
s/ewy. ul. Dworcowa 37 (te
lefon
271)
znalazł
20
bm.
skrzynkę z artykułami
spo
żywczymi.
W szatni restau
racji
„Bałtycka”
w
Gdyni
przy ui. Szenwalda je.sf
do
odebrania garderoba.
pozos
tawiona
przez
konsumenta.
P. Gołębiowska (tel. 41-53-24)
znalazła ]6 bm. we Wrzeszczu
jeden
but damski w torbie
reklamowej. P. Czyńozyk (te
lefon 52-25-24, po god*. 16)
zaopiekowała
się ratlerkiem
ze złamana łapka.
P.
M,
Konieczna,
zam.
Gdańsk-Oliwa, ul. Tetmajera
4U/6 zgubiła rysunki technicz
ne
uczciwego znalazcę pro
si o z w not. )8 bm. starsza
osoba zgubiła pamiątkowy z.e
garek
marki
„Zima”
we
Wrzeszczu. Uczciwego znalaz
cę prosi o skontaktowanie z
nr telefonu 41-36-35.

» Klub MPiK w Gdyni za
prasza dziś o godz. 18 na prze
gląd aktualności politycznych
w oprać. red. Przemysława Ku
ciewieza, w niedzielę o godz. 18
— na spotkanie autorskie z Ed
mundem Kosiarzem.
• Rada Seniorów NOT zaprą
sza dziś o godz, 17 do Domu
Technika na wieczór wspom
nień.
• Dzielnicowy Dom Kultury
Gdańsk, ul. Dąbrowszczaków 13
zaprasza w niedzielę o godz. 15
na zawody strzeleckie, organi
zowane przy współudziale koła
LOK.
• Niedzielne wycieczki: „Vfa
noga” zbiera się o godz. to na
dworcu PKP w Oliwie, „Bąbel
ki” wędrują „Szlakami prehi
storii” do Przywidza — zbiór
ka o godz. 7.40 na dworcu PKS
w Gdańsku, „Dreptusie” wy
bierają się na trasę Cieplewo
— Zameczek — Koźyny — zbiór
ka o godz. 9.3o przy kasach
PKP w Gdynii
• Oddział Miejski ZZERiI za
prąsża w niedzielę o godz. 17
z okazji
Dnia
Seniora
na
spotkanie w sali Klubu TPPR
przy skwerze Kościuszki 20.
• Scenka muzyczna „Mattinata” zaprasza w niedzielę o
godz. 12.30 ńa koncert z cyklu
„Wielcy wirtuozi” — Włodzi
mierz Horowitz.
• W' niedzielę w Operze Bał
tyckiej w partii G. Germonta
w „Traviaeie” wystąpi znako
mity radziecki baryton Jermek
Serkiebajew — solista opery w
Ałma A cie.
• W Muzeum Narodowym w
Gdańsku w niedzielę o godz.
11
prelekcja
W.
Zaleskiej
„Francuskie malarstwo rokoko
we”.
• W klubie
„Ad Rem” w
Oliwie przy Grunwaldzkiej 569
w niedzielę o godz. 18 spotka
nie członków Klubu Seniora z
radcą prawnym, który omówi
nowe przepisy dotyczące eme
rytur i rent.

f Radio 1
SOBOTA
PROGRAM LOKALNY
12.03 • .— •■ Gdański
Koncert
Życzeń) 16.15 — sportowe roz
maitości,
16.35 —
Karuzela
przebojów,
17.00 — Przegląd
Aktualności . Wybrzeża,
17.13
— Komentarz aktualny, 17.25
—■ Czwarta
zmiana _ a-ud.
rozrywk.. 18.05 — Koncert ży
czeń dla PCK.

13.20 — Piosenka dla Cieb»«
14.10 — „Koncert Mistrw
daska” — film prod
ertch osłowa c kiej
14.50 — Bank Miast fi) —
lor — Międzyrzecz — Area»
16.05 _ Nie tylko dia pań
16.35 — Losowanie Toto-L«***
16.30 — Lektury Pegaza
17,08 — S p rawoz dawęzy m»#*“
zyn sportowy
18.05 — Bank Miast (II) kok*
18.25 — Tele-Echo — kolor
19.15 — Dobranoc —
rynka” — kolor
19.30 _ Dziennik TV — kolor
20.20 — Bajka dla dorosłych
20.25 — Puccini — oz- 1 —
tnu seryjnego produkcji w*®*

kiei

21.25 — Bank Miast (III) —
lor
22.00 — Recital Czesława
mena — (kolor) reż. jerö
Gruza, real. TV Marian U"
geza — z Gdańska
22.30 — Informacyjny magaZW
sportowy — kolor
PROGRAM It
10.30 — Sprawozdanie z
piłki nożnej
Arka Gdy1"®
— Gwardia
Warszawa *
Gdańska
13.20 — Spotkanie z Warszawo
kolor
,
13.50 — Ludzie z pasja — Pr0t‘
dr Tadeusz Kobusiewicz
14.10 — Madame Irene — w1«®
wisko słowno-muzyczne
romansów Aleksandra Wer
tyńskiego
14.50 — Imiona
przyjaźnij^
XXX lat Towarzystwa P1'2'
jaźni Polsko-Radzieckiej
.
15.25 _ Militaria,
obronno»«
nowoczesność,
15.55 — „Napad na bank” Pu'
blic. kult.
^
16.30 — Puchar Interwiz.fi *
gimnastyce artystycznej z s
fii — kolor
17.30 — ,.A piosenka tak ■*'
dziom potrzebna”. Spotkań*
z Maria Pachonienko
„
18.00 — Świat, obyczaje, P°v
t>'ka
18.25 — Ojciec Goriot ode. Py
„Mandaryn” — film
produkcji angielskiej — *

1or — Dobranoc — kolor . nrt*
19.15
w
ezorynka”
13 30 — Dziennik TV — koio^_
20.20 — Gra orkiestra K3r0
Valdauffa — kolor
,
Ii .00 — Teatr Faktu —
Czarny — Scen. Andrzej
piński i Krzysztof Wojciech
wski
21.45 — Klub Filmowy ,s>!T
jazd” — film fabularny P- j
dukcji bułgarskiej (dozwlat 15)

PROGRAM I
.10.30 — Nie jestam zabobon
r.y — wspomn. .1. Małgorzm’ skiego, 10.40 — Mistrzowie gi
tary, 11.00 — z lubelskiej fonoteki
muzycznej,
11.18 —
Nie tylko dla kierowców, 11.25
— Co słychać w świecie, 11.30
— Koncert Chopinowski — z
nagrań ,R.
Baksta, 12.23 —
Gra Orkiestrą Count Basiego.
12.40 — Koncert życzeń. 13.00
— Melodie ż Rzeszowskiego.
1.3.15 — Rolniczy
kwadrans,
13. :w — Dyskoteka — Praga,
Berlin,
Budapeszt,
14.00 _
Ze świata
nauki i techniki.
14.05 — Spotkanie z piosenką
radziecką, 14.30 -- Sport to
zdrowie. 14.35 — Bing
Band
Klausa Lenza, 15.05 — Listy z
Polski; 15.10 — Muzyka i poe
zja, 16.10 — Propozycje do „Li
sty Przebojów”, 16.30 — Podró
że muzyczne po kraju, 17.00 —
Radiokurier — magazyn, 18.00
— Muzyka i Aktualności, 18.25
— Nie tylko dla kierowców,
18.30 — Piosenki kataaretotve
— and. Antoniego Wrońskie
go 19.15 — Gwiazdy świato
wych estrad, 19.45 — z księ
garskich witryn, 20.00 — Tak
ty j kontakty nr 6, 21.30 _
Kronika sportowa i Komuni
kat Totalizatora Sportowego,
21.43
—
Minirecitał
Izaaka
Hayes’a. 22.15 — Śpiewa Cześ
ław Niemen, 22.30 — Sobot
nia .dyskoteka, 23.05 -T Kores
pondencja z zagranicy, 23.10
— . Sobotnia
dyskoteka,
0.05
— Kalendarz Kultury
Pol
skiej. o.io — 2.55 — Program
nocny.

ITetewfrial

STAŁ* DTAURT VOCN*
od godz. 81—6
Apteka nr 21 —
-Orunia, ul. Jedności Robotny
czej lii;
nr 00 - Gdao*»_
Stogi, ul. Hoża 13. nr 4
Gdańsk — Nowy Port, ul. Y
liwska 83/4; nr 30 Orłowo, ul. Boh. Stalingr»“
68.

STAŁE DYŻURY NOCN®
ORAZ DZIENNE
W NIEDZIELE 1 SWlE* *
Apteka nr 79 — Gdańsk J
Siedlce, uł Kartuska 17; nr 0— Gdańsk, al. Zwycięstwa
... 7.
Gdańsk — Wrze5*c^
nr
al. Grunwaldzka 83. nr li* ^
Gdańsk — Przymorze, ul. o' ,
woustego 25; nr 15 —_ S0’’,?;
ul. Boh. Monte Cassino
nr 13 — Gdynia, ul. Starostw
ska 34
Informacje o dyżurach
nych aptek pod nr tel.

iipitale
OSTRY DYŻUR PEŁNIA*
Szpital Wojewódzki w Oda
sku, uł. Świerczewskiego i/”
Wojewódzka Poradnia c $
rób Skórno-Wenerologiczń^(Sj
w Gdańsku, ul. Długa
j
czynna cała dobę —
w Gdyni, przy ul. 22 Lipc* .
■ czynny w poniedziałki.
czwartki i piątki w godz. 1'*"''

SOBOTA
PROGRAM I
10.30 — Morze w ogniu —
film fab. prod, radź., — teol dr, 13.35 — Reklama.
14.10 — Redakcja szkolna /.apowiada,
14.20 — „PANORAMA”
MA
GAZYN INFORMACYJNI' Z
GDAŃSKA,
14.40 _ TV Informator Wy
dawniczy,
15.00 — Puchar Interwizji w
gimnastyce artystycznej —
kolor' (Sofia),
16.30 — Sztygar Roman Wilk
— public.,
17.00
Dziennik TV - kolor.
Sobótka
17.10 — Dla dzieci;
—. kolor,
17.30 —Dla młodzieży
Studio odkrywców,
,
18.00 — „Spółdzielcy” — p u bied
13.10 — Notatnik światłoczuły.
18.30 — Pegaz — magazyn kul
. turatoy,
19.20 _ Dobranoc — „Pomys
łowy Dobromir” — kolor,
19.30 —' Monitor — kolor,
20.20 — Córki Joshua Cabe —
film fab. prod, ameryk.
.21.35 — Aleksander Fredro —
Koncert — intermezzo w 1
akcie wyk ; Magda'Zawadz
ka. Bogdan Łazuka, Zdzis
ia w Mrożewski oraz tance
rza Teatru
Wielkiego w
Warszawie,
22.10 — Dziennik Tv — kolor,
22.25 — Wiadomości »portowe
— kolor,
22.40 — 720 stopni wokół Nati
Mistral i zespołu „The Pop
Topk — hiszpański
prog
ram rozrywkowy — kolor.
PROGRAM

II

18-35 — Spotkanie ze sztuką
_ „Amator — kto to jest?”
— kolor.
17.40 — „Zakłady, których nie
było” — odra, — program
public.,
...
18.10 — Gra Trłil Biret — pia
nistka turecka,
18.35 —' „Z
kamerą
przez
świat” — filmy Tv Radziec
kiej — kolor,
19.20 — Dobranoc — „Pomys
łowy Dobromir” — kolor,
19 30 — Monitor — kolor,
20.20 — Teatr Rozrywki
—
Walentyn Kat aj ew „Zacisz
ny pensjonat”,
21.90 — 24 godziny — kolor,
21,:» — Wieczór autorski.
NIEDZIELA
PROGRAM I
8.40 — Bieg po zdrowe
9.00 — lilia młodych widzów;
Tełeranek — w programie
m. in.; film z *. „Bella i Se
bastian”
10.15
Antena
10.35 — „Drogi zwycięstwa”
12.40 — Dziennik TV — kolor
13.00 — Spotkanie w' gminie —
program dla wsi

POGOTOWIE RATUNKÓW®
Gdańsk-Wrzeszcz — naßfe Za
padki teł. 41-10-00, zachorow '
nia i inne zgłoszenia, tejet
32-30-14, 32-39-29, 999; GdąnSły
dyżury pełni Przychodnia y .
wodowa przy al. Zwyeię*”
31/32 we Wrzeszczu w
19.30 do 7 przez całą dobę.
niedzielę i święta. Sa tu czy
ne gabinety: laryngologie*1 "j
pediatryczny, chorób wewnć
nych i stomatologiczny.
TELEFON ZAUFANIA
GDANSK
godz. 16—6.

— teł.

^

TELEFONY ALARMÓW#
KOMEND STRAŻY
POŻARNYCH
Gdańsk

Sopot

»9«.

Reporter
zanotował
■ Wczoraj e goń*. 15.*# **
skrzyżowaniu
ulic — Be*1'
sławskiego i Okopowej
Gdańsku, EDWARD K.,
^
rując
samochodem
cięźar<>
wym „Jelcz” BG 45-14, nie **'
chował bezpiecznego odsteP ^
bocznego między pojazdau*-1
ń"
otarł się o bok „Fiata ’
v
32-45. Samochód osobowy uł*“
uszkodzeniu.
■ O godz, 14.30 u zbieli11
ulic — Jana z Kolna i
wowiejskiej w Gdańsku. A• ,
DRZEjt F„ prowadząc auto”
„Jelcz” 58-19 GK, cofał P°ia*
dem bez upewnienia się i njechał na przód stojącego „
nim samochodu „Warsz»*'
27-11 GK. „Warszawa”
uszkodzeniu.
■

Przedwczoraj, ELŻBIET*

L„ weszła nagle na skrzy*0,
wanie
ulic — Pomorskiej
Subisława w Gdańsku-Oł>,ł‘e
w miejscu nie wyznaczodł
dla pieszych, a następnie c°
nęła się, wpadając na Pr*
„Warszawy” 65-23 GA. Pi****
odniosła obrażenia.

(JF.T)

dział gosp.-morski 31-5S-38, dział terenowy 31-20-27, sekretarz redakcji 31-27-33, „Śmiało i szczerze”

