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Batalia o plony trwa nadal

Rolnicy nie kapitulują
w zmaganiach z deszczem
Na gdańskich polach, podobnie jak w całym kraju,
nadal toczy się w niezwykle uciążliwych warunkach
batalia o tegoroczne plony. Takiej fatalnej jesieni nic
pamiętają nawet najstarsi rolnicy. Już nie tylko ma
szyny, ale i ludzie grzęzną w błocie.
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Piotr Jaroszewicz
złoży wizytą
w Iranie
Na zaproszenie premie
ra Cesarstwa Iranu Amina
Abbaso Hoveydy w dniu
11 listopada br. prezes
Rady Ministrów PRL Piotr
Jaroszewicz z małżonka udeje się z wizytę oficjalna
da Ironu. Wizyta to bę
dzie kolejnym krokiem w
rozwijaniu i pogłębianiu
tradycyjnej,
obustronnie
korzystnej wspópłrocy mię
dzy obu krojami.
(■PAP)

Humanizm socjalistyczny

żywnościowa w
Z udziałem delegacji po
nad 130 państw rozpoczyna
W dzisiaj w Rzymie źwialosva konferencja zyumosaowa. Jej zadaniem będzie
opracowanie
programu
przyspieszenia
produkcji
artykułów rolnych w skali
światowej,
wyeliminowa
nia głodu i poprawy wyży
wienia oraz ustahilizowa-

sytuacji na rynkach
roi n; •eh.
pierwmym dnlu obrad
0c2ek^je si wysl4pień
^
generalnego ONZ
™ Kurta Waldheima oraz
sekretarza stanu USA —
Henry Kissingera. Do Rzy
mu przybyła już delegacja
polska, której przewodni
czy członek Prezydium Rzą
du, minister rolnictwa —
Kazimierz
Barcikowski.
Konferencja potrwa do 16
listopada.
(PAP)
r; ij?
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Jutro wznowienie
rozmów cypryjskich
Miarodajne źródła w Ni
kozji poinformowały, że ne
goejacje między p.o. prezy
denta Cypru Glafkosem
Kleridisem a przywódcą
Turków cypryjskich, Rau
fern Denktaszem zostaną
wznowione we środę rano.
Oprócz kwestii humanitar
nych, dotyczących uchodź
ców omawiane będą rów
nież możliwości nawiązania
o ia log u grecko -tu reckiego,
mającego na celu politycz
ne uregulowania problemu
cypryjskiego.

Sesja naukowa w WSNS
Wczoraj rozpoczęła się .w
Warszawie 2-dniowa kon
ferencja naukowa, poświę
cona teoretycznym i prak
tycznym
zagadnieniom,
związanym z pojęciem hu
manizmu socjalistycznego
Organizatorem jest Wyższa
Szkoła Nauk Społecznych
przy KC PZPR oraz Instytut
Filozofii i Socjologii PAN
W obradach biorą udział
przedstawiciele instytutów
naukowych i wyższych uczelni z kraju oraz nau
kowcy ze Związku Radziec
kiego z prorektorem Wyż
szej Szkoły Partyjnej orzv
KC KPZR — Siergiejem
Popowem.
W obradach pierwszego
dnia konferencji uczestni
czył sekretarz KC PZPR
Andrzej Werblan.

Na posiedzeniu plenar
nym
wygłosili referaty:
prof Tadeusz M. Jaro
szewski — „Teoretyczne
postawy humanizmu socja
listycznego". doc. Jerzy Ła*
dyka — „Realizacja zasad
humanizmu w procesie bu
downictwa socjalistyczne
go”, doc. Józef Grudzień —
„Katolicka koncepcja hu
manizmu”. doc. Jerzy Kos
sak — „Świadomość kultu
ralna a przeobrażenia spo
łeczne” oraz prof. Siergiej
Popow — „Leninizm jako
wyższy etap marksistowskie
go humanizmu” i dr Niko
łaj Kisielów — „Socjalizm,
re wol u c j a
n auk owo - tech
niczna, człowiek”.
Po południu kontynuo
wano Obrady w czterecr
sekcjach problemowych.
(PAP)

Order
Przyjaźni Narodów

dla TPPR
Za wielkie zasługi w umacnianiu i rozwijaniu
przyjaźni -oraz współpracy
między narodami Polski
i Związku Radzieckiego,
Prezydium Rady Najwyż
szej ZSRR odznaczyło To
warzystwo Przyjaźni Pol
sko-Radzieckiej
Orderem
Przyjaźni Narodów.

W celu wzięcia «działu
w IX Ogólnokrajowym
Zjeździ«* Towarzystwa Przy
jaźni Polsko-Radzieckiej i
obchodów 30-Iecia powsta
nia towarzystwa wyjechała
wczoraj z Moskwy do War
szawy delegacja Centralne
go Zarządu Towarzystwa
Przyjaźni
Radziecko-Polskiej na czele z przewodni
czącym Centralnego Zarzą
du TPRP, przewodniczą
cym Rady Związku Rady
Zastępca przewodniczące ciężarowych .zwiększy się Najwyższej ZSRR, ALEK
go Rady Ministrów?' ZSRR 1,5 raza. a osobowych SIEJEM SZYTIKOWEM.
W. Nowikow dokona! wczo 3,8 raza.
(PAP)
(PAP)
raj w’ Moskwie otwarcia
wielkiej wystawy poświę
conej 50-leciu radzieckiego
przemysłu samochodowego.
Radzieckie
samochody
kupuje obecnie 75 krajów
W ciągu bieżącej pięciolat
ki produkcja samochodów
Podczas wczorajszego posiedzenia Sekretariat Ko
mitetu Wojewódzkiego PZPR, obradujący pod prze
wodnictwem I sekretarza KW TADEUSZA BEJMA.
rozpatrzył problem wykony wabia kar orzekanych przez
sądy i kolegia do spraw1 wykroczeń oraz omówił za
łożenia edukacji ekonomicznej z,ałóg zakładów produ
kcyjnych na rok 1974/75.
Amerykański
sekretarz
Stwierdzono m. in., że w spadła — średnio o 20
stanu Henry Kissinger opuścił wczoraj rano Buka porównaniu do ub. roku w7 proc. — liczba najgroźniej
jak:
reszt i udał się do Belgra naszym województwie na szych przestępstw,
stąpiło
umocnienie
ładu,
gwałty,
rozboje,
włamania
du. W czasie 18-godzinnego pobytu w Bukareszcie porządku, bezpieczeństwa i przestępstwa drogowe po
przeprowadził on rozmowy i dyscypliny społecznej, pełnione w stanie nietrzeź
z rumuńskim ministrem
spraw zagranicznych Georgem Macovescu oraz został
przyjęty przez prezydenta
SRR, Nicolas Ceausescu.
Henry Kissinger zakoń
czył wczoraj po południu
kilkugodzinną wizytę w
Belgradzie i udał się do
Rzymu. Przeprowadzi! on
rozmowy z prezydentem
Jugosławii. Josipem Broz
Tito, premierem Dżemalem
Bijedieiem
i ministrem
spraw zagranicznych Miiosem Miniciem.

50 lat radzieckiej motoryzacji

Była posłanka rio brytyjskiej Izby Gmiji * VHie.ru.
Bernadette - Devlin, przebywa w USA, gdzie wygłasza od
czyty na temat sytuacji w Irlandii Pin. 3 hm. B. Devlin
wystąpiła w- miejscowfMÜei Helene stan Montana,
CAP — U PI — Telefoto

Posiedzenie Prezydium WRN
err* mmmmmmmmmmatm
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Spodziewane zwycięstwo demokratów

Dzisiaj ludność Stanów7
Zjednoczonych udaje się
do urn wyborczych, aby
wybrać nową Izbę Repre
zentantów7 (435 mandatów),
34 nowych senatorów oraz
35 gubernatorów7.
Ostatnie dni przed wybo
rami poświęcone były in
tensywniej kampanii' w7ybor
czej. Prezydent Ford od
wym. Na poprawę sy wiedził sześć stanów7, wy
tuacji istotny wpływ wy głaszając przemówienia po.
warły zarówno właściwe święcone przede wszystkim
zróżnicowanie represji kar sytuacji wewnętrznej. Pre
nych orzekanych przez są zydent wskazywał na ko
dy. jak i doskonalenie sy nieczność uporania się z ostemu wykonywania kar becnymi zjawiskami infla
Stwierdzając to Sekre cyjnymi
i recesyjnymi,
tariat podkreślił, że dzia atakując demokratów7 za
łalność nad utrzymaniem wysuwanie
kosztownych
ładu i porządku oraz bez programów7 wydatków fe
pieczeństwa oraz walka z deralnych
i
podkreśla
ujemnymi zjawiskami spo jąc, że lepszą drogą w7
łecznymi musi być konsek tym kierunku jest maksy
wentnie kontynuowana. W malna oszczędność. Mimo
tym aspekcie poważną ro iż republikanie twierdzą,
lę powinien odegrać sy że odzyskują utracony te
stem wykonywania kar. ren. ostatnie sondaże wska
Podkreślono m. in. koniecz żują. iż należv spodziewać
ność bardziej operatywnej się zdecydowanego zwy
rewindykacji mienia w wy cięstwa demokratów. Prog
padkach jego zagarnięcia, nozy świadczą, że w7 Sena
zwiększenie
skuteczności cie demokraci zdobędą od
egzekwowania kar orzeka 5 do 7 mandatów7 kosztem
nych przez kolegia d/s wy republikanów, co oznaczało
kroczeń oraz zalecono prze- by że w nowym Senacie
9 Dokończenie na str. 2 zasiadałoby od 53 do 65 de-

sympozjum geografów
W Brunszwiku zakończy
ła się pięciodniowa konfe
rencja geografów7 Polski i
RFN. którzy działając w
ramach komisji obu krajów do. spraw rewizji podręczników szkolnych, dokonali krytycznego przegią
du podręczników7 geografii.

Tematem dyskusji było tak
że nauczanie geografii w
szkołach i możliwości za
cieśnienia współpracy mię
dzy naukowcami, szkołą i
wydawnictwami. Uczestnicy
sympozjum
przyjęli
szereg wspólnych zaleceń,
(PAP)

Prace nad pogłębieniem
Kanału Sueskiego

Serdeczne pozdrowienia

(Ha narodów Związka Radzieckiego

Malarstwo R. Kowalewskiego
w Klubie SDP

Wybory do Kongresu USA

Polsko-zachodnioniemieckie

*

Tureckie
ministerstwo
spraw zagranicznych oznai
i
Zblewie raiło, że Henry Kissinger
Wczoraj pod przewodni komisjom rad narodowych Gdańskim
ctwem Tadeusza Bejma uwzględnienie w swych stwierdzono, że najniższe w piątek 8 listopada przy
obradowało
Prezydium planach dokonywania kon komórki administracji pań będzie do Ankary z dwu
troll rozpatrywania, załat s Iwowej 1 samorządu mie dniową wizytą oficjalną. W
WRN w Gdańsku.
wiania skarg i wniosków szkańców' pomyślnie reali centrum rozmów szefa dy
Na wstępie rozpatrzono ludności oraz badania ich zują swoje zadania, zgo plomacji amerykańskiej z
informację przedstawioną wpływu na poprawę sy dnie z odpowiednimi prze politykami tureckimi znaj
przez Komisję Przestrzega tuacji wynikającej ze spo pisami i w interesie oby- dzie się problem cypryj
nią Prawa i Porządku Pu strzeżeń obywateli. Pre 9 Dokończenie na str. 2
. ,
ski. '
blicznego na temat załat zydium
zwróciło się do
wiania skarg i wniosków wojewody gdańskiego o
rnsm
ludnośćprzez niektóre zobowiązanie kierowników
instytucie i przedsiębior jednostek organiza cy jnych
stwa. Na podstawie wnik do śledzenia przyczyn po
liwej analizy stwierdzono, wodujących skargi, celem
że maleje ilość skarg wnn likwidacji źródeł ich pow
szonych do organów ad stawania oraz do zwraca
ministracji
państwowej, nia wnikliwej uwagi na
natomiast
nie zmniejsza praworządne ustosunkowy
się liczba wniosków } za wanie się do skarg 1 wnio
żaleń zgłaszanych w przed show.
siębiorstwaeh
gospodarki
Z kolei zapoznano się z
komunalnej, handlowych i
dotyczącymi • Z okazji zbliżającej się 5.7
W okolicznościowym wy
usługowych.
Postanowio materiałami
no dokonywać okresowej stopnia realizacji ustawo rocznicy Wielkiej Socjali stąpieniu konsul generalny
oceny metod i form załat wych uprawnień oraz or stycznej Rewolucji Paź ZSRR F. Szarykin przypo
mniał
bohaterstwo
ra
wiania skarg obywateli, ganizacji pracy gminnych
na
podstawie wyników rad narodowych i ich dziernikowej konsul gene dzieckich rewolucjonistów,
kon troi i przeprows dzanych organów w niektórych gmi ralny Związku Radzieckie którzy przed 57 laty obali
przez poszczególne komi nach powiatu starogardz go w Gdańsku Fiodor S za - li- pod przewodnictwem ko
sie WRN : organa kon- kiego. Po analizie danych rykin wydał wczoraj przy munistów stary ustrój ustanawiając pierwsze w
w Robowśe.
trolno-rewizyjne.
Prezy zebranych
Starogardzie jęcie. Przybyli na nie w świecie państwo socjali
dium zaleciło wszystkim Lubichowie.
przedstawiciele władz wo styczne, stanowiące dziś
jewódzkich: z I sekretarzem wielka potęgę światów7« —
rozwijający się nie
KW
PZPR, przewodniczą kraj
„Ludzie Idfku talentów"
zwykle dynamicznie.
cym WRN Tadeuszem BejI sekretarz KW PZPR T.
mem i wojewodą gdańskim Bejm wznosząc toast prze
Henrykiem
Sliwowskun, kazał w imieniu przedsta
przedstawiciele
kierow wicieli władz trzech wo
jewództw oraz stronnictw
nictw stronnictw politycz politycznych na ręce kon
nych i organizacji społecz sula generalnego dla na
nych. oraz liczny aktyw rodów radzieckich serdecz
społeczno-polityczny
W y - ne pozdrowienia i życzenia
Sekcja kulturalna Odd-zia nie reprezentowana public? brzeża,
przedstawiciele dalszych sukcesów w roz
łu Morskiego Stowarzysze nose.
świata
nauki,
kultury, woju i rozkwicie Związku
Gości powitał red. Ta
nia Dziennikarzy Polskich
Radzieckiego oraz w7 polizainaugurowała wczoraj w deusz Rafałowski. prezen dziennikarze. Obecni byli
przedstawiciele tyce pokojowego współistKlubie SDP („Dom Pra tując następnie autora 12 również
sy”) cykl spotkań pn. „Lu wystawionych obrazów o wojewódzkich władz z Ol niema, dzięki której pow
dzie kilku talentów” — tematyce górskiej, znanego sztyna i Bydgoszczy, a tak stały warunki do trwałego
wernisażem malarstwa ab alpinistę. Ryszarda Kowa
odprężenia w świecie i roz
solwenta
warszawskiej lewskiego, Artysta oprowa że przedstawiciele placó woju współpracy gospodar
wek
konsularnych
w
Trój
ASP, Ryszarda Kowalew dził gości po wystawie po
czej.
skiego. Na wernisaż przy czym opowiedział — ko miaście.
był II sekretarz KW PZPR mentując wyświetlane bar
Tadeusz Fiszbach oraz licz wne przezrocza — o swych
wyprawach na szczyty Pa
miru, Alp, TroIIyndene i
Dolomitów. (W przyszłym
roku Ryszard Kowalewski Komunikat policji seuiskiej tragedii tej nie doszłoby —
weźmie udział w gdańskiej stwierdza, że w wyniku stwierdzają ci. którzy się
wyprawie na szczyty An tragicznego pożaru dysko uratowali — gdyby właści
dów).
teki i hotelu w7 Seulu 88 o- ciel dyskoteki po alarmie
Kolejną imprezą w Klu sób poniosło śmierć a 40 nie
•Ja* nas poinformował dyżur
zamknął
jedynych
będzie spotkanie zostało rannych. Ustalono, drzwi
wyjściowych
na
ny synoptyk dziś na Wybrze bie SDP
TM Marianem
klucz. Nie chciał on wy
żu będzie zachmurzenie umiar z aktorem
że
przyczyną
pożaru
było
Rożkiem, wokalistą, mala
puścić młodych ludzi, oba
kowane, okresami duże i sla
Większość wiając sie. że nie uregulu
by deszcz. Temp. od Z do 1 st. rzem, rysownikiem i auto krótkie spięcie.
rem fraszek.
ofiar .to młodzi Judzie. Do ją rachunku. Ratowali się
Wiatry zmienne, słabe.

Przed 57 rocznicą Wielkiego Października

>'7,

Mimo przeszkód udało
się na Wybrzeżu gdańskim
zebrać prawie wszystkie
ziemniaki. Pozostają w zie
mi tylko resztki, w sumie
około 0,2 proc. Znacznie
więcej kłopotów jest z bu
rakami cukrowymi, upra
wianymi głównie na gle
bach ciężkich, o wiele wol
niej przepuszczających wo
dę.
Pracownicy rolnictwa by
najmniej jednak nie ka
pitulują, czyniąc wszystko,
by wydrzeć z ziemi i uchro
nić przed zniszczeniem ostatnie w tym roku piony.
Dzięki budzącemu uznanie
1 szacunek uporowi i po

święceniu rolników gospo
darujących indywidualnie,
załóg PGR i spółdzielni
produkcyjnych oraz dzięki
pomocy z zewnątrz zdoła
no dotychczas wykopać w
województwie gdańskim około 90 proc. buraków. W
ziemi pozostają jeszcze plo
ny na w przybliżeniu 1300
ha. w tym w PGR — na
400 ba.
Praca, z którą w normal
nych warunkach można
byłoby się uporać o wiele
wcześniej, teraz postępuje
bardzo powoli. Zwłaszcza
że jeszcze trudniejszym
problemem niż wykopki
jest ściąganie ziemiopło
dów z rozmokłych planta
cji. Około 50 proc. wyko
panych buraków pozostaje
jeszcze na polach, które tu
i ówdzie zamieniły się w
rozległe kałuże. Typiczasem na surowiec czekają

Z obrad Sekretariatu KW PZPR

Podróż europejska
Aresztowanie H. Kissingera
Laury Allende

Jak donosi agencja Reu
tera z Santiago junta chi
lijska aresztowała w ubie
głą sobotę siostrę prezy
denta Salvadora Allende
— Laurę Allende Gossens.
(PAP)

Najgorzej
przedstawia
się sytuacja na Żuławach,
choć i w wielu innych re
jonach, m. in. na Powiślu
jest niewiele lepiej. Z
wielkim mozołem, wśród
strug prawie nieustannego
deszczu, zbiera się każdy
kolejny kwintal buraków.
Część ziemiopłodów rolni
cy wynoszą z plantacji na
drogi ręcznie, jednak w
wielu przypadkach nawet
chodzenie po polu zamie
nionym w grzęzawisko jest
bardzo utrudnione. Tam,
gdzie jest to możliwe, plo
ny zwleka się przy pomo
cy urządzeń przypomina
jących sanie. Pola po ta
kich zabiegach wyglądają
niekiedy tak. jakby prze
szły po mich czołgi.,

Nabrzeże Polskie w porcie gdyńskim.

Fot, W Nie*vwińsk!
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prezydenta Tunezji
Habib Burgrhs został po
raz czwarty wybrany pre
zydentem Tunezji. Niedziel
ne wybory, mające na celu
odnowienie mandatu orezy
denekiego Burgiby na dal
sze 5 lat oraz wybranie 112
deputowanych do Zgroma
dzenia Narodowego, odbyły
się przy rekordowej, blisko
100-proe. frekwencji. Na
Burgibę głosowało 99,76
oroc. wyborców7.
(PAP)

Tragedia w seuiskiej dyskotece
skacząc z okien wyż
szych pięter. Dziesiątki
osób udusiło się w kłębach
dymu. Straż pożarna zio
kalizowała pożar dopiero
po trzech godzinach walki
z żywiołem. W momencie
wybuchu pożaru w dysko
tece znajdowało się 200 osób.
(PAP)

Wczoraj rozpoczął sit
pierwszy etap prac, mają
cych na celu rozszerzenie
i pogłębienie Kanału Sues
kiego. Prace te potrwają'ok.
15 miesięcy, a po ich za
kończeniu przez kanał bę
dą mogły przepływać tan
kowce o nośności do 260
tys. ton.

cukrownie i trzeba nie la
da wysiłków, by dostar
czyć im w porę zapasy nie
zbędne do nieprzerwanej
produkcji.
W tych trudnych tygodniach pomagają rolnictwu
żołnierze WP, których 2250
pracowało przy wykopkach
w październiku, a równo
cześnie ekipy z zakładów
pracy i młodzież. W wielu
wsiach organizuje się po
moc sąsiedzką. Członkowie
ZSMW tak jak w czasie
żniw spieszą w sukurs star
szym rolnikom, osobom cho
rym, wdowom itp.
Równocześnie z przedłu
żającymi się wykopkami
postępują powoli zbiory ostatnich roślin pastewnych.
Do sprzętu pozostało jesz
cze oprócz bobiku około 20
proc. kukurydzy. Szczegól
nie ważne jest zagospodaro
wanie liści buraczanych,
choć ściągnięcie ich z pól
jest w wielu przypadkach
również bardzo trudne.
T. Ch.

Pierwszym zadaniem ro
botników7 będzie zniwelo
wanie w7ału piaskowego o
wysokości
20
metrów,
wzniesionego przez W’Ojska
izraelskie na całej długości
wschodniego brzegu kana
łu.
(PAP)

mokratów na ogólną liczbę
1.00 senatorów..
Jeszcze większe zwycię
stwo demokratów7 oczeki
wane jest w7 wyborach gubernatorskich, gdzie njogą
oni zyskać 10 nowych sta
nowisk i tym samym około
40 stanowisk gubernator skich. na ogólną liczbę 50,
znalazłoby się w7 rękach de
mokratów. W chwili obec
nej demokraci piastują 32
urzędy.
Prognozy, co do Izby
Reprezentantów wskazują,
że demokraci powinni zys^
kac od 30 do 50 mandatów.
Dotychczasowy stan wyno
sił 248 do 187. tak więc w
wypadku sprawdzenia się
tych prognoz również w
Izbie Reprezentantów7 de
mokraci
dysponowaliby
większością dwóch trze
cich głosów7.
(PAP)

Zamach na działacza
związkowego
W sobotę w Detroit za
strzelono Nelsona Edwardsa, wiceprzewodniczącego
amerykańskiego
związku
zawodowego pracowników7
przemysłu motoryzacyjne
go.
Edwards był pierwszym
Murzynem, który zajął tak
wysokie
stanowisko
w
tym potężnym związku za
wodowym.
Znany był jako aktywny
bojownik i jeden z przy
wódców w7alki Murzynów
amerykańskich o prawa obywatelskie, M. in. w 1963
roku kierow7ał u7alką Mu
rzynów7 — pracowmików
przemysłu motoryzacyjne
go w7 Birmingham (stan
Alabama).
Do 58-letniego Edwardsa
oddano strzały z pistoletu,
kiedy wychodził on z baru.
(PAP)

Nowy szef

policji argentyńskiej
Wczoraj w7 Buenos Ai
res podano do wiadomoś
ci. że komisarz Luis Marg ar i de został mianowany
szefem argentyńskiej poli
cji federalnej na miejsce
zamordowanego w7 ubie
głym
tygodniu Alberto
Villara.

We właściwej polityce agrarnej
klucz do wyżywienia świata
Dziś rozpoczynają $ię w Rzym *
obrady światowej konferencji żyw
nościowej. Forum to zbiera się w okresie wysoce niekorzystnej sytuacji
żywnościowej na świecie. Co naj
mniej ok. 460 min ludzi, jak wyni
ka z oceny Międzynarodowej Orga
nizacji Wyżywienia i Rolnictwa —FAO, cierpi głód, Do 1980 r. za
potrzebowanie na żywność wzrośnie
w porównaniu z 1970 r., — jak ocen-ia FAO — w krajach rozwijają
cych się o 42 proc,, a w krajach
rozwiniętych — o 19 proc.
Sytuacja żywnościowa, w jakiej
znalazł się świat, jest wynikiem nie
tylko złych warunków klimatycznych.
Przyczyny jej !eżq znacznie głębiej
— w społeczno-politycznym porząd
ku świata. Dlatego droga do rozvda
zonio problemu żywnościowego na
świecie prowadzi poprzez przeobra
żenia społeczne i polityczne.
Świat, jak dowodzą tego opraco
wania FAO, jest w stanie wyżywić
do dwutysięcznego roku znacznie
więcej ludzi niż obecnie, pod wa
runkiem przeprowadzenia niezbęd

nych zmian Istniejących struktur ograrnych oraz wytyczenia właści
wej polityki rolnej.
„Kraje rozwijające się — jak
stwierdził dyrektor generalny FAO,
Addeke H. Boerma, jesienig ub, ro
ku w wywiadzie udzielonym PAP —
nie zwiększają swej produkcji rolnej
w takim stopniu jok to jest możliwe,
Muszg one położyć większy nacisk
no zwiększenie produkcji rolnej, in
westycje, zokup moszyn, stworzenie
podstaw infrastruktury gospodarczej,
a czym niektóre kraje zapominają.
Muszg one więcej inwestować w sy
stemy nawadniające.
W zbyt wielu państwach — mó
wił A. Boerma — utrzymują się ar
chaiczne systemy dzierżawne, istnie
ją polityczne opory przeciwko ich
likwidacji”.
Dopóki nie uwolni się świoto od
kolonializmu i neoicoianiaUzmu oraz
od pozostałości tych systemów nie sposób będzie nawet marzyć o
rozwiązaniu problemu wyżywienie
mieszkańców naszego globu. Świat
nie stoi bowiem wobec katastrofy

głodu z powodu braku środków i
zasobów do wytwarzania żywności,
lecz wooec kryzysu polityki agrarnej,
zwłaszcza w krajach tzw. trzeciego
świata.
Aby zapobiec groźbie głodu w
wielu rejonach świata konieczne jest
współdziałanie w skali światowej
między wszystkimi krajami bez wzgię
du na system społeczny. Potrzebny
jest dla osiągnięcia tego celu trwa
ły pokój, do którego droga wiedzie
tylko przez międzynarodowe odprę
żenie i rozbrojenie.
Polska, podobnie jok inne kraje
socjalistyczne, należy do tych państw,
które przez intensywny rozwój gos
podarki żywnościowej starają się roz
wiązać problemy wyżywienia naroclu. Świadectwem tego jest przyjęty
przez XV Plenum KC PZPR komplek
sowy, długofalowy program rozwoju
gospodarki żywnościowej, którego
realizacja wymagać będzie olbrzy
mich środków i nakładów inwesty
cyjnych.
Franciszek BOBULA
(PAP)

O
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DZIENNIK BAŁTYCKI

Górnicy Z obrad Sekretariatu KW PZPR
z wizytą
9 Dokończenie ze str. 1
prowadzenie analizy współ
pracy między kuratorami
sądowymi i społecznymi a
szkołą.
Z kolei Sekretariat KW
omówił i zaakceptował za
łożenia edukacji ekonomi
cznej załóg zakładów pro
dukcyjnych woj. gdańskie
go na rok 1974/75, prowa
dzonej zgodnie z decyzją
Sekretariatu KC PZPR z
października 1972 r.
O ile w roku szkolenio
wym 1972/73 szkoleniem
objęto 120 zakładów pracy,
a w 1973/74 — 298, to w ro
ku bieżącym szkolenie pro

u ludzi morza
Od ubiegłej niedzieli na
Wybrzeżu gdańskim prze
bywa 25-osobowa delega
cja górników, reprezentu
jących załogi 7 śląskich
kopalń węgla.
Podczas
trzydniowego
pobytu, goście naszych por
towców zapoznają się z
pracą portów Gdańska i
Gdyni, odwiedzą Port Pół
nocny i inne przedsiębior
stwa gospodarki morskiej,
zwiedzą Trójmiasto oraz
spotkają się z dokerami i
kierownictwem Zjednocze
nia Portów Morskich.
Spotkania górników t
portowcami, którzy prze
ładowują
wydobywany
przez nich węgiel, będą
stanowiły doskonałą oka
zję do lepszego wzajemne
go poznania, wymiany do
świadczeń oraz dalszego
zacieśnienia przyjaźni łą
czącej ludzi pracy Śląska
1 Wybrzeża.
E. M.

wadzone będzie we wszyst
kich
przedsiębiorstwach
przemysłowych, budowla
no-montażowych i trans
portowych.
Podkreślając konieczność
należytego zabezpieczenia
organizacyjnego szkolenia,
zalecono zwrócenie wię
kszej uwagi na dobór ka
dry wykładowców, ustale
nie tematyki zajęć, zapew
nienie lokali i pomocy dy
daktycznych. Przy organi
zowaniu szkolenia winny
zacieśnić współpracę administracje,
organizacje
związkowe i samorządowe
E.M.

Strauss kandydatem chadecji
na kanclerza RFN?

258 (2418) 5 listopada 1974 r.

: '■

No raproszeme Polskiej Agencji Artystycznej „Pagort”,
gości w naszym kroju zespól
Dramatycznego
Akademic
kiego Teatru Wielkiego im.
Maksyma Gorkiego z Lenin
gradu. Jest to jedna z naj
wybitniejszych scen radziec
kich, którą od roku 1956 kie
ruje wybitny reżyser GIEOR*
GIJ TOWSTONOGOW,
Podczas swego pobytu w
Polsce radzieccy artyści dadzq spektakle w Gdańsku i w
Warszawie. Przywieźli ze sobq dwa dramaty: „Miesz
czan" Maksymo Gorkiego
oraz nie znaną polskiemu wi
dzowi ludową komedie gru
zińską „Chanumo”, pióra A.
Cagarełiego,

W ostatnich tygodniach przywódcy bawarskiej CSU.
nasiliły się w CDU/CSU
Wczoraj przewodniczący
Udaremnienie
dyskusje na temat tego. frakcji CDU/CSU w Bun
kto w 1976 roku występo destagu Karl Carstens ować będzie w wyborach do świadezył w wywiadzie ra przewrotu wojskowego
Bundestagu jako kandydat diowym, że traktuje Stra
w- Sudanie
na kanclerza z ramienia ussa jako „ewentualnego
tej partii. Zaczęto przy tym kandydata na kanclerza”.
Libański
dziennik „Ai
wspominać
o
szansach Jednakże zdaniem CarstenFranz a Jozefa Straussa sa, nie należy się spieszyć. Liwa” doniósł, że w Suda
nie udaremniono próbę za
machu stanu. Miały ją pod
jąć jednostki wojskowe,
które powróciły z frontu
synajskiego. Według infor
macji dziennika, w Char
tumie aresztowano 200 ofi
du Pracy i Ubezpieczeń cji w rolnictwie, zaopa
cerów?,
podoficerów i żoł
Społecznych. Od 1 stycznia trzeniu ludności i groma
(PAP)
1975 roku w naszym wo dzeniu
zapasów'
zimo nierzy.
jewództwie działać będzie wych. Mimo bardzo złych
300 ławników, rozstrzyga warunków
atmosferycz
jących — wspólnie z za nych prace
wykopkowe
wodowymi sędziami — spo dobiegają końca. Na wy
ry wynikające ze stosunku różnienie zasługuje ofiar
pracy.
ność
wielkoprzemysłowej
Prezydium zatwierdziło klasy robotniczej. Np. w
nowy regulamin przyzna Gdańskiej Stoczni Remon
Liczba zachorowań na
wania
odznak
honoro towej na zgłoszone zapo tyfus brzuszny w RFN
wych „Zasłużonym Z'emi trzebowanie 300 osób. zgło wzrosła w niedzielę do 226,
Gdańskiej” oraz listę oby siło się 900 robotników, z tego 210 zanotowano w
wateli, którzy w najbliż pracowników technicznych B a d e n ii - Wir tern ber g ii, k tó szym czasie otrzymają tę i administracyjnych, aby ra jest siedliskiem epide
przystąpić do zbiórki zie
odznakę.
mii. 3 osoby zmarły. Przy
miopłodów'.
Podczas wczorajszego po
Prezydium zaakceptowa puszczą się, że przyczyną
siedzenia wysłuchano in ło zwołanie pod koniec bie
formacji wojewody gdań żącego miesiąca wspólne- zachorowań było zatrucie
skiego Henryka Słiwow- go posadzenia KW PZPR nieświeżymi
konserwami
skiego o aktualnej sytua- i WRN. Tematem obrad wa r żywni c zymi, w y pr od u będzie
koncepcja planu kowanymi w fabryce w
rozwoju
społeczno-gospo
darczego na lata 1976 — Ludwigshafen. 90 proc. cho
rych spożywało te właśnie
1980.
<zh)
konserwy.
(PAP)

-

Wczoraj w siedzibie Tea
tru „Wybrzeże' odbyło się
spotkanie z leningradzkimt
artystami Uczestniczyli w nim
m. in,, wiceprezydent Gdań
ska JÓZEF ŁACMAŃSKI, dyr.
Wydziału Kultury i Sztuki
Urzędu Wojewódzkiego MIE-

iyiko MRKS Gdańsk pozostał

aktorów i reżysera Towstofie
ri owa, Zobaczymy bowiem ostrą w swej wymowie publi
cystycznej, głęboką w warst
wie psychologicznej sztukę
Gorkiego, a z drugiej strony
wesoły gruziński
wodewil,
wzbogacony przez reżysera
/

mśmm

:

wateli. Podkreślono wzra
stającą aktywność człon
ków komisji
problemo
wych rad
narodowych,
które
coraz skuteczniej
sprawują funkcję kontrol
ną w gminie. *
Prezydium wyraziło uznanie działaczom rad na
rodowych
w powiatach
sztumskim i starogardz
kim za ich aktywną pracę
w okresie wprowadzania
w życie nowej struktury
organizacyjnej administra
cji państwowej.
Prezydium
postanowiło
zatwierdzić zaproponowa
ną przez prezesa Sądu
Wojewódzkiego liczbę ław
ników do Okręgowego Są

Konserwy

przyczyną tyfusu?

Scana i „Mieszczan" Gorkiego.
CZYStAW PREIS, przedsta
wiciele TPPR, gdańscy ludzie
teatru. Obecny był konsul
ZSRR w Gdańsku ROMAN
CZISTIAKOW, Spotkanie stwo
rzyło okazje do żywej wymia
ny poglądów na temat dzia
łalności scen dramatycznych
w obydwu zaprzyjaźnionych
miastach, Przedstawiciele te
atrów z Leningradu i Gdań
ska dali wyraz przekonaniu,
że będzie się rozwijać wy
miana doświadczeń i współ
praca obu tych placówek.
Leningradzki Teatr im. M.
Gorkiego zyskał sobie pełne
uznanie krytyków i teatrolo
gów. Dwie sztuki, jakie teatr
zaprezentuje gdańszczanom,
winny ukazać wszechstron
ność twórczych możliwości

Zamiast na eksport
na składnicę złomu...

■X < V .

Przedsiębiorstwo Przemysłów u-t<andlowe „Siarkopol”.
Kruszarka ciarki w akcji.
Fot. W. Nieżywińskt

Pr/ed Sądem Wojewódzkim
w
Warszawie zakończy} sic
5>roces b. pracowników Przed
siębiorstwa Handlu Zagranicz
nego „Polimex-Cekop”:
LU
CJANA PUPPELA i ZENONA
PUI.KOSZNIKA,
oskarżonych
m, in. o niedostateczne zabez
pieczenie
interesów
stron y
polskiej w kontrakcie z zachoclnionicmiecką firma Man
freda Weissenhornera, co do
prowadziło do znacznych strat
w naszej gospodarce.
•lak ustalono w toku procesu
I . Puppel i Z. Pułkosznik. za
wierając umowę / wymienio
na firma na dostawę dla niej
1000
ocynkowanych
zbiorni
ków • na potrzeby rolnictwa —
niedostatecznie
sprecyzowali
szereg jej elementów, jak: ce
na, termin płatności i dosta
wy, warunki techniczne i wa
runki odbioru zbiorników. W

rezultacie złego kontraktu nie
doszło do eksportu większości
zbiorników, a wartość zbiorni
ków, które trzeba było oddać
na złom wynosi ponad 900
tys. zł.
Z, Puppel żądał ponadto pro
wizji od właściciela firmy za
każdy dostarczony
zbiornik;
brał również łapówki od in
nych zachodnich kontrahentów
w zamian za obietnicę pozy
tywnego załatwienia
umów,
Ustalono również, że fałszo
wał on rachunki podróżne oraz przeprowadzał za granicą
niedozwolone transakcje m.! in.
przywoził
do
kraju
ma
szyny liczące i tu je sprzeda
wał. Zyski % tego procederu osiągnęły sumę ponad pół mi
liona zł.
Z. Pułkosznik natomiast, peł
niąc funkcję kierownika dele

w pucharowych szrankach
Do tradycji należą już nie Lech 0:1, Górnik Włb. — Po
spodzianki, jakimi częstują nas lonia
Bytom
2:3,
Łechia
ligowe zespoły piłkarskie
w Gdańsk — Pogoń Szczecin 1:1
rozgrywkach Pucharu Polski. (w karnych 2:3), Hutnik Kra
Również i w obecnej rundzie ków — Górnik Zabrze 1:3, Wi
1/16 finału 6 drużyn 1 ligi po dzew — GKS Tychy 2:3. Piast
żegnało się już z,, pucharowy Gliwice — Śląsk Wrocław 1:3,
mi rozgrywkami, co ważniejsze Olimpia Poznań — ROW I 0:2,
zaś do 1/8 finału awansowały Urania — Wisła 2:3. Lublinian4 drużyny klas wojewódzkich, ka — I KS — mecz przełożony
a więc 25 procent biorących ze względu na zły stan boiska.
nadal udział w rozgrywkach.
(st)
Nas najbardziej cieszy fakt. iż
wśród lej czwórki znalazł się
MRKS GDAŃSK.
Piłkarze
z
Nowego Portu
zmierzyli się na swym boisku
z Migowa GWARDIA Warsza
wa i po zupełnie dobrej (zwła
szcza jak na błotnistą nawierz
chnię) grze. zwyciężyli i :0 (0:0).
Zwycięska bramkę zdobył w 70
min.
Bartosiak. Podopieczni
trenera Piotra Nierychły za
służyli na słowa uznania zaTylko po jednym zwycię
rów-no za dobrą grę, jak i am
bitną postawę. Życzymy im w stwie wywalczyli koszykarze
dalszych rozgrywkach pucharu GKS Wybrzeże i Spójni w ro
zegranych w sobotę i niedzie
wycb kolejnych Sukcesów.
lę w Warszawie spotkaniach
Po 120 minutach gry na blot- 1-ligowych. Wybrzeże po wy
uistej płycie stadionu przy ul. graniu w sobotę z Legią 98:81
Traugutta we Wrzeszczu wy (50:44), w niedzielę po zacię
nik meczu pucharowego LE tej walce uległo Polonii 66:75
CHU
z
i-ligowa POGONIĄ (47:34). Również gdańska Spój
nia przegrała w sobotę z Po
Szczecin był remisowy 1:1 (1:1).
lonią 54:91 (25:38), natomiast w
Bramkę dla Lecłiii zdobył już
niedzielę
wygrała z Legią 80:78
w 3 min. Radowski, wyrównał
zaś w 10 min. dla Pogoni Czu (41:39). A oto pozostałe wyniki
bak.
Biało-zieloni
rozegrali T ligi koszykówki mężczyzn:
Śląsk — Wisła 84:87 (44:52),
zupełnie dobry mecz i gdyby
byli bardziej skuteczni w sy Śląsk — Roso via 79:65 (35:36),
tuacjach podbramkowych, mie Górnik — Resovia 75:107 37:50),
Górnik — Wisła 79:100 (40:48),
liby szansę na awans do na
Pogoń — Start 85:76 (44:34),
stępnej rundy. Niestety, kiedy
doszło do egzekwowania kar
nych okazało się, że piłkarze
Lecłiii nie potrafili silnie i cel
U
nie strzelać. Nic dziwnego, że w
meczach mistrzowskich Ii ligi
zespół ten często też razi nie
skutecznością strzałów, jeżeli
nie potrafi nawet dobrze str ze
lać karnych.

Przegrana i wygrana
hokeistów Stoczniowca
Sobotnie i niedzielne spot
kania „na sączycie” II ligi ho
kejowej zgromadziły w hali
Olivii komplet widzów, którzy
emocjonowali
się
zaciętymi
pojedynkami hokeistów STO
CZNIOWCA j GKS TYCHY.
W sobotę Stoczniowiec prze
grał 3:5 (1:2, 2:3, 0:0), nato
miast w niedzielę w rewanżu
pokonał GKS Tychy 4:3 (2:1,
l:l, l:l). Tak więc pojedynek
dwu najlepszych drużyn gru
py północnej II ligi hokejowej
zakończył się remisem punkto
wym i jedną bramką przewa
gi Tych.
Dla gdańszczan oba te mecze
będą chyba dobrą nauczkę w
przygotowaniach do spotkań w
grupie finałowej.
frsł

Gdańscy koszykarze wywalczyli
tylko po 1 zwycięstwie w stolicy

Posiedzenie Prezydium WRN
0 Dokończenie ze str. 1
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Dzisiaj pierwszy spektakl

gatury PHZ „Polimex-Cekop”,
w Berlinie Zachodnim, przy okazji kontaktów
służbowych
przeprowadził nielegalną tran
sakcję z przedstawicielem in
nej firmy zachodnioniemleckiej, uzyskując przy tym po
ważne zyski.
Sąd skazał I.ucjana Puppela
na 5 lat pozbawienia wolno
ści i 4 lata pozbawienia praw
publicznych; ponadto wymie
rzy-! mu grzywnę w wysokości
IG5 tys. zł. i zasądził na rzecz
„Polimex-Cekop” 35 tys. zł
odszkodowania.
Zenon
Puł
kosznik skazany- został na 3,5
roku pozbawienia wolności, 3
łata pozbawienia praw pub
licznych, grzywnę 125 tys. złi przepadek ponad 4 tys, do
larów. Część postępowania zo
stała umorzona na mocy am
nestii.
(PAP)

muzyką, pantomimą, tańcem
i wierszem.
Dzisiaj (o godz, 19) i jutro
(o 17) w sali Teatru „Wyb
rzeże" będzie można obej
rzeć „Mieszczan”, zaś 7 i 8
bm, o godz. 19 grana będzie
„Cha mima”. W dniach 11—14
listopada zespół leningradzki
wystąpi na deskach Teatru
Polskiego w Warszawie.
I.

JANTAR
w grze, 907 i dnia 3. 11. hr.
płaci; za 14 rozwiązań %
*
traf. po zł 4 419, za 42 pretn,
„trójki” po zł 21.3, za 3S7
rozw. r, 3 traf, po zł 09, za
7743 ro?w z Z traf, po zł 5.
Nr PO I BANO. Z 4 TRAP.
1« — 023107. 54 ~~ 845490,
— 192045, 63 — 511899. 100
742641, 126 — 906490, 130
646331,
144 — 96203S, 162
436464, 175 — 669710. 176
104497. 180 — «94581. 185
745199, 193 — 836823.

56
—
—
—

—
—

NAGRODY DODATKOWE
,
ROZLOSOWANO:
5000 zł — 167 — 679444
w
Zblewie, po 3000 zł — 63 —201773 w Sopocie. 72 — 328100
w Gd .-Orłowie, ICO «- 763599
w Starogardzie. 207 — 21637
w Rumi, po 1000 zł
24 —
336505 i 193 — 806174 w Gdań
sku, 27 — 821284. 122 — 900175
we Wrzeszczu. 52/51 — 155850,
147 — 3322.94, 178 — 803182.
184 — 352256 w Gdyni, 99 —
390695 w Czarnej Wodzie. 104
— 405126 W Lęborku, 143
—
216718, w Kwidzynie, lSl —
286291 w Malborku. 209
—
886513 w Drewniey.
Wylosowane liczby:
1, 11, 19, 21, 30 i dod. 31.
Wygrane z 4 traf. 1 nagr.
pieniężne
wypłaca PKO
w
Gdańsku, ul. Okopowa 3 lub
GGK „JANTAR”. Z 3 i 2 traf.
PO „RUCH” od czwartku bież.
tygodnia
Życzymy szczęśliwych skre
śleń w kolejnej grze!

Cech
—
Lublinianka
8X;62
(49:37), Lech — Start 91:77
(39:36), Pogoń — Lubltnianka
84:79 (38:41).
W tabeli prowadzi Wisła % 1
pkt. przewagi
nad Resovią,
Wybrzeżem i Polonią, Spójnia
zajmuje 10 miejsce, mając 1
pkt. przewagi nad Górnikiem
i 2 pkt. nad Legią.
(st)

G. Sii
sportowcem
miesiąca
W
tradycyjnym
plebi
scycie’ dziennikarzy spor
towych i działaczy
na
sportowca miesiąca, organ!
zowanym przez „Przegląd
Sportowy”,
zdecydowanie
pierwsze miejsce za paź
dziernik br. zdobył cztero
krotny
medalista
mi
strzostw' świata w kaja
karstwie
w
Meksyku —■
zawodnik
Stoczniowca
Gdańsk,
Grzegorz SLEDZIEWSKI, Wyprzedził on
mistrza
świata w zapa
sach
Kazimierza
LIPIE
NIA
oraz
dwukrotnego
brązowego medalistę
mi
strzostw
gimnastycznych
świata Andrzeja SZAJNĘ.

samodzielnym liderem

W sobotę w Gdyni BAŁTYK
uległ poznańskiemu LECHOWI
0:1 (0:0). Bramkę zdobył w- 79
min. Olszyna. Gdyńscy
sto
czniowcy
stoczyli z poznań
skim I-ligowcem wyrównany
pojedynek, w którym mieli w
I połowie kilka' okazji do zdo
bycia bramek, Lech grał bez
swych trzech reprezentantów
— Jakóbczaka. Karwackiego i
Szpakows kiego.
Ostatni wreszcie nasz repre
zentant w 1/16 finału Pucharu
Polski — gdyńska ARKA prze
grał na wyjeździe z Ii-ligowym
GKS Katowice dopiero karny
mi 4:5, gdyż w normalnym cza
sie i po dogrywce wynik był
remisowy 0:0. Wprawdzie katowiczanie początkowo mocno
„przycisnęli” gdynian, później
jednak Arka toczyła już bar
dziej wyrównany pojedynek.
Znów jednak w karnych oka
zali się lepsi przeciwnicy.
A
oto komplet
wyników
pucharowych:
Zagłębie Lu
bin — Ruch 3:2 (największa
sensacja tej rundy).
MRKS
Gdańsk — Gwardia W-wa 1:(),
Start Łódź — Zagłębie Sosno
wiec 2:0. Stal Rzeszów —'Sasom
bierki 2:1. ROW II — Legia 3:2.
GKS Katowice — Arka 0:0 (w
karnych 5:4), Stal Poniatowa
— Stal
Mielec 0:4, Bałtyk —

Il-ligowcy odrabiają
zaległości
Na drugim froncie piłkarskim
rozegrano
tylko dwa zaległe
spotkania grupy północnej. Za
wiszą wygra? 3n (2:1) z Zagłę
biem Włb".. j a Ursus pokonał
Polonię 1:0 (0:0). Wyniki te spo
wodowały
pewne zmiany w
czołówce tabeli, która przed
stawia się obecnie następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zawisza
Widzew
Lr chla
Motor
Stoczniowiec
Bałtyk

18:10
17:9
16:10
16:10
15:11
15:11

17—11
is—s
17—8
12—19
20—13
12—11
<ńs)

.

Choć w niedzielnym rewan
żu gdańszczanie
mieli
tro
chę kłopotów, jednak ostate
cznie oba I-ligowe pojedynki
piłki ręcznej mężczyzn
roz
strzygnęła ..siódemka” gdań
skiej SPÓ.INI z' Grunwaldem
Ruda fil., wyraźnie na swoja
korzyść
31:17 (16:9) i 24:19
nn:ii), a oto pozostałe wyni
ki: Anilana — Stal Mielec
14:15 (6:6) ! 16:17 (10:8). Pogoń
Szcz. — Wawel 30:16 (8:8) i
25:17 (10:10). Pogoń Zabrze —
Śląsk 9:19 (11:11) i 8:19 (4:5),
Grunwald
Poznań
— GKS
WYBRZEŻE 9:14 (3:4) i 15:14
(7:5).
W tabel! prowadzi
samo
dzielnie
SPÖJNIA.
mająca
przewagę
1
pkt. nad
Ślą
skiem i S
pkt. nad Stalą
Afie3.ec,
ńrst

Po sukcesie w Bielsku
pięściarze GKS
bliscy tytułu

Serdecznie
gratulujemy
gdańskiemu kajakarzowi.

>

(st)

W SKRÓCIE
• W spotkaniach II ligi pił
ki
ręcznej
kobiet
Start
Gdańsk wygrał diyuhrotnie *
Przemysławem
Poznań 23:12
(10:6) I 16:9 (7:3).
• W zaległym meczu Pu
charu Polski rugby Ogniwo
Sopot wygrało z AZS War
szawa 10:8 (8:9). Stołeczni a*
kademlcy wystąpili
jednak
bez
swych
reprezentantów
kraju.

• Kolejny sukces odnieśli
Piękny sukces odnotował*
Stoczniowca, wygry
pięściarze GKS Wybrzeże, fctó siatkarze
wając
w
meczach
II-Iigorzy w wyjazdowym
meczu
wych
*
Calisią
w
Kaliszu
l-ligowym
wygrali z BBTS
3:1 i 3:1, natomiast w spot
Bielsko 11:9, Gdańscy gwar
kaniach Start Gdynia — AZS
dziści, prowadzą obecnie
w . Gdańsk,
raz wygrał
Start
tabeli grupy „B” z przewagą
3:2
i raz AZS 3:2. W tabeli
i pkt. nad Turowem Zgorze
prowadzi
Stoczniowiec,
lec. wprawdzie Wybrzeże ma
jeszcze do
rozegrania zale
• „Siódemka” męska Sto
gły mecz z Olimpią ty Pozna
czniowca wygrała mecze 71nu (10 bm.), ale w ostatniej ligowe
w Wągrowcu 24:14 l
kolejce zmierzy się na włas
23:20, prowadząc w tabeli.
nym ringu (24 bm.) właśnie z
Turowem i w wypadku zwy
• W II lidze koszyków łd
cięstwa będzie mistrzem gru mężczyzn AZS Gdańsk prze
py. Później zaś czekałby na
grał
Ostrowiu
ze
Stalą
szych bokserów pojedynek z 73:8« iw «1:72.
zaś Start Gdy
mistrzem grupy ..A” warszaw
nia uległ w Poznaniu Warcie
ska Gwardią już o tytuł mi
89:107 i 78:94. Obie nasze dru
strza Polski.
żyny zajmują ostatnie miej
*
*
*
sca w tabeli.
W Tl lidze bokserskiej Sto
czniowiec pokonał
Gwardię
• W II lidze koszykówki
Zielona Góra 18:4, natomiast
kobiet AZS Gdańsk przegrał
Start Elbląg przegrał w Byd
wyjazdowe mecze «« S*progoszczy z Zawiszą 4:18.
tawią 64:79 I S8:B3.
(ra)
4H0'

‘ßmmmmmmmtäSBB&Q
Koleżance Irenie Marszalek
serdeczne wyrazy współczucia z powodu 4rn)«arol

Dni8 ł listopada 1974 r umarła po nężłrich cier
pieniach. opatrzona św. Sakramentami, przeżywszy
75 lat, moja najdroższa żerna, nasza »kochana
matka i babcia

MĘŻA

marka
ś t p-

Kol. Aleksandrze Smuikowskiej
wyrazy serdecznego współczucia z powodu śmierci

MATKI
składają
dyrekcja, organizacje ypołeeano-poWtyewne,
koleżanki i koledzy z Polskiego Rejestru
Statków.
K-9703
Dyrektorowi technicznemu

Inż. Kazimierzowi Głębockiemu
wyrazy serdecznego współczucia z powodu tender«4

EWA i WIELOWIEYSKICH
SIEMIEŃSK A
wielka patriotka, działaczka w czasie piebłaeytu
aa Wanad w roku 1928 i II wojny światowej.
Przez całe swoje życie była pełna poświęceń dla
potrzebujących.
Zwłoki eksportowane będą do rodzinnego gro
bowca w Żytnie. Msza żałobna odprawiona będzie
dnia « listopada o godz. 8.00 w kościele Matki
Boskiej Różańcowej na Przymorzu, przy ul. Ślą
skiej.
>
Mąż, córka z dziećmi w Afryoe, synowie,
wnuki i rodzina.
G-9753
' Z głębokim bólem zawiadamiamy, 8« w dukt
30 października 1974 r. »marł najukochańszy mąż,
tatuś, teść 1 dłdadek

iat m
w. Mobma odiprawkma aomatai* w dtoóu
S. XI, 1974 r. o godz- 10 w kościele NMP w Gdyni.
Pogrzeb po m*sy świętej ' na emgntarau Wltomiń»kim.
Wyjazd autokarem «przed kościoła, e czym mwtadamta pogrążona w żaflu
KODEINA
S-7849
W dwhi 1. li. 1974 *. smart, praeżyw^RT Tą i**»
4 fp. '

WŁADYSŁAW PYCZ
Pogrzeb odbędzie się w dniu «. 11. 1974 r. o' sod*.
15. n® cmentarzu Kormmataytm w Sopoede, o c®ym
eawiftdaml« w głębokim armdiku
RODZINA
G-976'5

4. ♦ p.

SIOSTRY
składa ja

PIAT 126 kupię, Piekarska,
Kwidzyn, Batalionów Chłop
»kich m,
S-782*7

MARCJANNA TOCZKO

4. t p.

dyrekcja 1 współpracownicy Zespołu Opie
ki Zdrowotnej Wejherowo.
K-St7(V4

IAN KRAUSE
dyrekcja, organizacje społeczno-politycane,
koleżanki i koledzy * Polskiego Rejestru
Statków.
K-9703

Nabożeństwo żałobne odprawione acwtanie w dołu
».11.1974 r. o godz. id w kościele Najśw. Serca
Pana Jezusa. Pogrzeb w tym samym dniu o godz.
13 z kaplicy cmentarza W1 tonkińskiego.
RODZINA
S-7842

Koleżance Annie Gruszczyk
wyrazy

t, 1974 r. sn«rto nasras najtikochańsm

głębokiego

współczucia

z

powodu

sgoms

MATKI
składają
pracownicy Kwestury Uniwersytetu Gdańskiego,
G-9641

Dyrekcji, radzie zakładowej, koleżankom I ko
legom z PP „Dom Książki" w Gdańsku, pracowni
kom
Zarządu
Wojewódzkiego
Przedsiębiorstwa
Handlu Spożywczego w Gdańsku, wszystkim sąsia
dom. krewnym i znajomym, którzy okazali serde
czne współczucie oraz wzięli udział w pogrzebie
S. t P-

Kol. Waldemarowi Chodkowskiemu oraz
Rodzinie
wyrazy głębokiego

współczucia

t

powodu

zgonu

MARIANA CICHOCKIEGO
najserdeczniejsze podziękowanie skied*
G-»<W

OJCA

LEON CZERNIAWSKI

Wszystkim, którzy oka
zali
współczucie
oraz
wzięli udział w uroczys
tościach pogrzebowych
i t p

Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego wwpMnmieia składają
zarząd sp-ui, rada ep-n(, rada zakładowa
ora* współpracownicy.
K-.9701

WŁADYSŁAWA
CEMBRZYNSK.XEOO

pracownicy adminis
tracji GPS w GdynJChyionł
8-78-41

a-rr«8

Hanoi* TOPOLNICKIE.T

serdeczne
składa

PIEKARNIĘ w Chojnicach
śródmieście sprzedam. Wia
dom ość: Schilt, Rumia, ul.
Sobieskiego 18
G-9125

podziękowanie
RODZINA

BOM
jednorodzŁnny
w
Trójmleście lub w pobliżu
kupię. Oferty „7541” OUPT
31-301 Gdynia 1.

wyrazy wdeweflo współczucia z powodu ćmie rei

Dnia 30 10 1974 t smart po długotrwałej eh ofohje

długoletni pracownik Kra w. Sp-ni Pracy „Ogndwo**
w Gdańsku-Nowym Porcie.

składają

Pogrzeb odbędzie .się dnia 5. XI. br o god». H
as omen tarza: Centralny m Srebrzyste we Wrzesz
ami
RODZINA

MATKI

dyrekcja zakładu, rada zakładowa i współ
pracownicy ZOUT „TECHMOR” w Gdań
sku.
K-9700

MATKI

JULIAN LENTOWICZ

O.UTLlcKl^li

HELENA LIC ROCK A

składają

Kierownikowi zakładu
STEFANOWI
KOŁAKOWSKIEMU
serdeczne wyrazy współ
czucia Z po vend u zgonu

Dnia 3 listopad* 1974 rofeu smart ir widteu » )»«
mój kochany mąż, nasz najdroższy ojciec i dziadek.

Koleżance

DOBRZE
urządzoną
ka
wiarnię w willi, i zaple
czem
oraz dwa garaże,
komfort sprzedara. Koście
rzyna.
ul.
Fornalskiej ,1.
tel, 12-14,
P-1242

PRZEPIĘKNIE położony obiekt na wczasy wynajmę
lub pilnie sprzedam, 33-380
Żegiestów Zdrój „Wisien
ka”.
P-1233

ir<Je*«nM

i

koledzy
S-7826

DOMEK, duży ogród, ga
raż,
możliwość
założenia
warsztatu — centrum Orło
wa sprzedam, w rozlicze
niu konieczne M-S w Gftlyni. Oferty „7992” OUPT 8130! Gdynia 1.
GOSPODARSTWO ? ho Z
sadem, zabudowania nowe,
zelektryfikowane, cena do
uzgodnienia, z powodu wy
jazdu sprzedam.
Pasane
Ortruln,
Czarna Dąbrowa
p-ta Fotcz.no, ,pow. Bytów.
P-1232

PRZYCZEPĘ do samocho
du Warszawa kupię lub
zlecę wykonanie, Gdynia,
Kopernika 98, teł, 22-28-58.
S-7650

PANNA wykształceni» śred
nie, posiadająca dom z og
rodem. z braku znajomości
pragnie poznać pana naj
chętniej pedagoga łub z
wykształceniem
technłćznym do łat 33. Ceł matry
monialny.
Oferty
„GM9306” Biuro Ogłoszeń 80-958
Gdańsk.
NAJSTARSZE
w Polsce
Biuro Matrymonialne ,.Mał
żeństwo”
61-707 Boznań,
Libelta 29 poleca swoje usługi w kojarzeniu mał
żeństw. Informacja 10 zł,
znaczkami pocztowymi.
K-9607

TRABANT -891
telefon 81-34-4«.

sprzedam,
G-9461

ZASTAWĘ T60/87 wifeiową,
stan
idealny.
sprzedam,
Gdańsk, Wrocławska 23 do
14.
G-9234

DWÓCH Inżynierów poszu
kuje mieszkania wydzielo
nego M-2 lub M-3, Oferty
,.7840” OUPT 81-301
Gdy
nia 1.

mm

ZGUBIONO złoty zegarek
KUPIĘ
M-S lub dornek męski, pamiątkowy, ze sto
jednorodsanny wartości do perera na trasie Gdańsk 400 000 zł. w rozliczeniu M- Oliwa, osiedle J. Krasic
-3 komfortowe,
spółdziel kiego. Uczciwego znalazcę
cze, telefon 22-18-33 godz. dobrze wynagrodzę. Tele
G-9742
9—13.
G-MSźs fon 52-29-82.

SOPOT — mieszkanie samo
dzielne, 60 ni kw. zamie
801, rok 1965. po nię na pokój — Trójmia
kapitalnym remoncie, «prze sto.
Konkretne
oferty
dam. teł. 52-27-74.
„8303” Biuro Ogłoszeń 80958 Gdańsk.
PIAT 125 P 1300. rok prod
1971, stan idealny, sprze ZAMIENIĘ mieszkanie 2dam,
Skurczyński,
Mal pokojówe, S3 m kw., kom
fortowe, 1 piętro, CO, tele
bork, Narutowicza IB—15.
P-123Ö fon na 3-pokojowe, budow
nictwo obojętne, tet. 32-31G-9297
NSU Prim t % powodu wy -?,B.
jassdu - sprzedam.
Oferty
„7561” OUPT 81-301 Gdynia ZAMIENIĘ komfortowy po
I.
kój z kuchnią we Wrzesz
czu, ul. Marchlewskiego 7J na 2 pokoje * kuchnią
we Wrzeszczu.
G-9195

OCIEPLAJĄCO - przaesłwpyłowe uszczelnianie okiaa
taśmą metalową wg za
twierdzonego cennika -wy
konuje Rzemieślniczy Za
kład w Gdańsku - Oliwie.
Zlecenia wyłącznie telefo
niczne prosimy kierować
32-17-1* w godz, 8—-U
K-7389

trabant

I ODOwKĘ ..silesia” zupeł
ni® nową sprzedam, tele
fon . 31-34-49
G-9462

C YBX1 NO W ANIE,
wanie parkietów,
-31-36

lakiero
tel. 32G-94Ü

PAN dyr. Jan Mięso pro
szony o kontakt telefonicz
ny 41-10-33.
G-9322
CZYSZCZENIE pierza
—
przeróbki pierzyn na koł
dry, pracownia kołder, So■*pot, 20 Października 727 te
lefon 51-39-08
G-2075

DR Ł KRAJEWSKI skór
ne, weneryczne, Wrzeszcz,
Grunwaldzka 24, tel, 41-86-47.
G-Ublfl
SPECJALISTA skórne, we
neryczne, dr lipiński, So
pot. Chrobrego 22, telefon
51-86-37,
G-21938
DR DZIEWANOWSKI skór
ne, weneryczne, Gdańsk,
9w. Ducha 257)7 tędefem
31-W-88.

BYDGOSZCZ — spółdziel
cze M~4, nowe budownic
two, telefon, I piętro, za
mienię na podobne
Trój
miasto, teł. 41-21-50 po 18.

PERKUSJĘ używaną »prze
de m. Gd. - Wrzeszcz, Ko M-S spółdzielcze, słoneczne,
z telefonem w Katowicach
chanowskiego 7«..-7.
G-W78 zamienię na równorzędne
w
TTójanięście. - Oferty
DYWAN jugosłowiański no ,,8302’’ Biuro Ogłoszeń 80wy, i X 4, cena 13 20« zł, »58 Gdańsk.
sprzedam, tel. 41-07-70,
GDANSK centrum — w
DYWAN używany o wy to. 1975 zamienię spółdzielcze,
378 X U5 .sprzedam, tel. 21- komfortowe M~4 na podob
-24-11 po 18.
,
S-7616 ne w Gdyni; Oferty „9033”
Biuro
Ogłoszeń
80-958
JAMNIKI 'sprzedam, Gd - Gdańsk.
Wrzeszcz,
Wyspiańskiego,
33-9 Po_18.
G-9333 SPRZEDAM mieszkanie 50
m kw., dwa pokoje, kuch
APARAT słuchowy w oprą nia,, wygody, telefon _ Owie okularów, magnetofon lłwa. Oferty ,.8955” Biuro
bateryjno - sieciowy, radio Ogłoszeń 80-958 Gdańsk.
..Ryga”, aparat fotograficz
ny „T.entt B”, obiektywy CENTRUM Wrzeszcza — 4
„Helios”, „Jupiter 12’’, a- pokoje, garaż, telefon za
parat fotograficzny
„FED mienię na 2 mieszkania, w
3”, kamerę filmową ,,Ovarz tym jedno dwupokpjowe,
M-’ 1 zegarek elektronowy garaż, telefon, tel. 41-26-87.
sprzedam. Wiadomość: tel. TORUŃ — mieszkanie M~4,
32-11-66.
G-9245 kwaterunkowe, nowe bu
FORTEPIAN, stan idealnv, downictwo zamienię na po
doskonałej marki (2,20) pil dobne w Trójmleście. naj
nie
sprzedam.
Oferty chętniej w Gdyni, telefon
„9524” Biuro Ogłoszeń 80- 2!-59-21 W godz. 7—18,
________
55-7547
958 Gdańsk.
POSZUKUJĘ dwóch
iub
trzech pokoi, kuchnia, ła
zienka, komfort, na okres
1-y2 lat.
Ofertv
„78! 5"
OUPT 31-301 Gdynia '
MAŁŻEŃSTWO
poszukuje
mieszkania lub pokoju nie
umeblowanego, tel. 41-08-24
G-9348

PRACĄ

KUPIĘ mieszkanie własnoś
ciowe M-3 na terenie Trój
miasta.
Oferty
„TCWT"'
OUPT 81-381 Gdynia 1.

POMOC do 3-lctniego . dziec
ka potrzebna,
Gdańsk Wrzeszcz, ul. Kręt® 4 po
godz. 17.
■
G-9388

ł

RB „Polmozbyt” w Gdańsku podaje do publicznej
wiadomości, ze w dniu 19. XI. 1374 r. o godzinie li)
w siedzibie przedsiębiorstwa „Polmozbyt” w Gdańfcku-OLiwie, ul, Grunwaldzką 487 — komornik rewiru I
przeprowadzi licytację publiczną następujących samo
chodów w trybie ustalonym zarządzeniem ministra
handlu ^wewnętrznego z dnia 14. I. 1988 r. w sprawie
sprzedaży indywidualnym nabywcom używanych po
jazdów przez przedsiębiorstwa zgrupowane w Central:
Techniczno-Handlowej „Polmozbyt"
Mon. Pol. nr
9/67 poz. 33.
SAMOCHODY POCHODZĄCE Z REKLAMACJI:
L „Moskwicz” 412. nr sil«. 98748. nr pod w. 15233, cena
wywoławcza. 104 440 zł,
2, Motocykl MZES-250,
nr siłn. 3538319,
«* podw
4788422, cena wywoławcza i§ 400 zł.
3, Motocykl MZES-250,
nr siln. 4788430.
rit po4w.
333831?,, cend wywoławcza 13 080 zł.
SAMOCHODY POCHODZĄCE ZE SKUPU:
1. „Warszawa” pick-up. nr siln. N015299, nr podw.
16Ö635, cena wywoławcza 18 000 zł
2. „Warszawa” pick-up, nr siln. 30126388,
nar podw.
292211, cena wywoławcza 16 000 zł
3. „Wołga” typ M-21, nr siln. 846391, nr podw. J90283.
cena wywoławcza 44 347 zł,
4. „Żuk” typ AO?,
nr siln. 211607, nr podw. 042743.
cena wywoławcza 56 540 zł.
5. „Warszawa" 224
nr siln
2T7208, nr podw. 179511,
cena wywoławcza 34 5 30 zł.
8. One! Rekord”,
nr siln.17E0270789,
nr
podw,
174054405. cena wywoławcza 73 065 zł.
7, „Warszawa” 224,
nr siln. 073783. nr podw, 219675,
cena wywoławcza 39 910 zł.
Samochody te garażują w Gd.-Oliwie, ul. Wita Stwo
sza 1 można je oglądać w miejscu ich garażowania,
w dniach 14 i 15 XI. 1974 r. w godz. od 13 do 18 oraz
zapoznać się z ocenami technicznymi PZMot. *w opar«
ciu o które dokonano wyceny samochodów. Jednocześ
nie podajemy, iż samochody które nie zostaną sprze
dane w I licytacji — w dniu IP. XL 1974 r. o godz.
12 — przeprowadzoną będzie li licytacja
zastosowa
niem dalszej obniżki od I ceny wyw’cła7.vczej ,.Polmozbyt" nie odpowiada z tytułu gwarancji za wady
fizyczne sprzedanych samochodów PrxysütmDacv do
licytacji winni złożyć . wadium w kasie 'n-*
biOTWtwa (pawilon) x dniu licytacji, w godv. od 6 do 1#
w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej.
k -9898

Äv.
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DZIENNIK

BAŁTYCKI

Przeciw żywnościowemu marnotrawstwu

Wysoki stan

Nie tylko kłos

wód
w delcie

na wagą złota

Opady atmosferyczne oraz
sztormy w sektorze pół
nocnym spowodowały w
rejonie Żuław poważne zagrożenie powodziowe. Na
silenie zagrożenia wystąpi
ło głównie na depresyjnych
terenach Żuław elbląskich,
w obrębię jeziora Drużno,
nolderów przyległych do
rzeki Tyny. na terenach
przylegających
do
rzek
Bierutówka. Wąska, Elska
i Kanał Graniczny.
Gwałtowne
wezbrania,
które wystąpiły na rzekach
spływających na Wysoczyź*
nie Elbląskiej, spowodowa
ły również szereg bezpo
średnich zagrożeń. M. in. w
obrębie Elbląga wystąpiła
t koryta rzeka Kumiela.
Wezbrania powodziowe spo
wodowane opadami oraz
sztormami stały sie przy
czyna licznych awarii silnie
nawilgoconych obwałowań
ochronnych.

YDAJE się, te rzec*
nie w rozpierającym
nas bogactwie, ale w
określonych
sytuacjach,
które skłaniają do przyj
mowania takich postaw.
Nie jest tajemnicą dla
zwykłych zjadaczy chleba,
że do niedawna pieczywo
(szczególnie w dużych mia
stach) było bardzo złe. Te
raz nieco się poprawiło,
zarówno jeśli chodzi o
smak, jak i czas zachowy
wania świeżości. Chleb mu
si być w domu zawsze, ku
pujemy więc taki, jaki jest
w sklepach — nawet „z no
cy”, czy z dnia wczorajsze
go. Tyle, że jeżeli zaraz po
tem trafiamy na pieczywo
świeże — kupimy je tak
że, nie bacząc, iż w domu
odkłada się zbędny zapas.
I nie zawsze wina klien
tów w tym nadmiernym
spożyciu
i marnotraw
stwie. Gdyby piekarnie pie
kły chleb, który nie tylko
w niektórych (droższych)
gatunkach zachowuje świe
żość przez czas dłuższy —
już wiele komplikacji by
łoby rozwiązanych. Dużą
zasługę w tej materii mógł
by mieć także przytomnie
zorganizowany dowóz pie
czywa — piekarnie powin
ny przede wszystkim zao
patrywać sklepy najbliżej
położone, a nie przewozić
pieczywo z jednego końca
miasta na drugi, jak to się
jeszcze często zdarza.
Do rangi probłemu ura
sta także rytmiczność do
staw chleba, szczególnie w
okresie lata, sezonu urlo
powego i żniw. Nauczeni
smutnymi doświadczeniami
kupujemy wtedy na zapas,
a jeżeli handel okaże się
potem łaskawszy — stary
chleb wędruje na śmiet
nik.
To tylko kilka przykła
dów, których rozwiązanie
zgodne ze zdrowym rozsąd
kiem umożliwiłoby sensów
niejszą i oszczędniejszą go
spodarkę chlebem. Z dru
giej jednak strony nie uda
się uniknąć zupełnie gro
madzenia się starego pie
czywa. Problem jego po
nownego zużytkowania, to
następny punkt w „chleb
nej sprawne”.

W

Port rybacki w Kołobrzegu.

Turystyka

Od 1 listopada w obrębie
pow. elbląskiego, na tere
nie gmin: Tolkmicko. Ko
morowo,
Gronowo
oraz
Markusy — obowiązuje
alarm przeciwpowodziowy.
Z dniem 2 listopada alarm
AMY Kotarbińskiego
i w naszym kraju
powodziowy wprowadzony
został
także na terenie
powstała „biblia orga
pow. sztumskiego w gminie nizatorów” —- „Traktat o
Szropy, w związku z wy dobrej robocie”. Również
stąpieniem z brzegów rzeki nasze ludowe przysłowie
Tyny w obrębie wsi Złoto ostrzega przed skutkami
wo.
gospodarowania sześciu ku
W akcjach obrony bez charek... Tymczasem w na
pośredniej. polegającej na
likwidacji przecieków i
przesięków
przez
wały
przeciwpowodziowe
oraz
awaryjnym
podwyższaniu
za pomocą worków z pias
kiem wałów ochronnych,
pracują w bardzo trudnych
warunkach
atmosferycz
nych ekipy robocze w licz
bie 400 osób. Ekipy te skła
dają się z miejscowej lud
ności, ze służb melioracyj
nych i wojska.
Na dolnym odcinku rze
ki Wisły w obrębie naszego
województwa w dalszym
ciągu utrzymują się wyso
kie stany wód, W związku
z tym na terenie powiatów
Kwidzyn. Sztum, Nowy
Dwór, Malbork, Tczew i
Gdańsk
trwa pogotowie
przeciwpowodziowe.
(zh)

Kraszewski

i wypoczynek

Na przykład w Bułgarii

to w* dysponuje wygodny krytymi basenami kąpiel omi autokarami, a nawet wymi.
własnymi taksówkami. W
A
od Warny, południe
przy ujściu
rzeki
,
■
.
najbliższej
przyszłości
Kamczlja, powstanie
transportowcy
wzbogacą do
i*98o’nowy "kurort
?je także o własne jednos- dla ok 40
tysięcy wezasot. . ^vwajac.
więzów. Plaże w tym miej
scu są bardzo szerokie, a
Bułgarzy pomyśleli rów dodatkową' atrakcję stanonież o godziwym zatrudnię Wi dziewiczy i nieomal
niu ludzi w „martwym” se „tropikalny” las,
zonie, W tym też czasie ca-. Powodzenie turystyczneła armia, kelnerów, pilotów go przemysłu uzależnione
wycieczek, kucharzy i obprzede wszystkim ' od
, . ,
.
odpowiednio przygotowanej
sług! hotelowej zatrudmo- j^adry. Z tego dobrze zdają
na jest w przedsiębior- sobie sprawę Bułgarzy. W
stwie. zajmującym się szko Sofii, na uniwersytecie i w
leniem i praca zastępczą, wyższej szkole ekonomicz, , ,
.
, nej, istnieją wydziały tuAlało kto z zagranicznych rySty.jęj międzynarodowej,
turystów wie, że przeróżne podobnie jak w Warnie w
gliniane cacka i inne pa- miejscowej "WSE. Poza tym
miątki
produkowane są
Warne i Burgas działa, , .
x
, .
ją
szkoły pomaturalne,
właśnie w tym przedsie- przygotowujące do zawodu
biorstwie, gdzie błyskotli- pilotów wycieczek, kierowwy kelner zamienia się w ników restauracji oraz hogarncarza, a kucharka w J-e'- i^P- i to niezależnie od
rozbudowanej sieci szkół
szwaczkę.
na poziomie średnim. We
Wykorzystując wielce ko wszystkich wymienionych
rzystną koniu.*,u« Bu!ea “„,,0,1^1*»
rzy w dalszym ciągu z roz- ee
machem rozbudowują swe
Dużą wagę przywiązuje
kurorty w iście zdumiewa- slę w Bułgarii do spraw
jącym tempie, t ykl budo- związanych z informacją i
'"*T
wy
przeciętnego hotelu reklamą. Foldery i ulotki
wraz * zapleczem gastro- Wy(jawarie są w językach
nomieznym trwa tam.., od tyC^ narodów, które korzys
Jeden i typowych hoteli w Słonecznym Br/egu.
4 do 6 miesięcy.
tają z ięUr0rtów. Corocznie
Kiedy kapitan John Ca szym kraju, na przekór Komitet do Spraw TurysW
najbliższym
czasie
także
organizowany jest
hill opuścił w Southamp zdrowemu
rozsądkowi, tyki i Wypoczynku przy
przewiduje się wybudowa- międzynarodowy przegląd
ton, na ziemi brytyjskiej, sprawami turystyki, rekrea Kadzie Ministrów.
swą luksusową kabiną I cji i wypoczynku zajmuje
poszczególnych mian,e w Złotych Piaskach je- filmów turystycznych, któklasy na pokładzie „Queen sie kilkanaście różnego ro
stach wojewódzkich szcze tylko trzech hoteli ry stanowi w pewnym senElizabeth 2”, powiedział: dzaju instytucji i organiza
„Była to wspaniała pod cji. Wypada chociażby wy- ..... ......działają oddziały ko- na ok. tysiąc miejsc. Na sie wymianę doświadczeń
róż”. Pilot z Nowego Jor mienić „Orbis”, „Gromadę”, przypominające zakresem mi te tu. Są to instytucje tym budowa tego kurortu
ku, Cahill, wyprowadzał Biuro Turystyki Zagraniez działania nasze zjednocze- z ostanie w zasadzie zakon- niu Bułgarów, wśród krawielki liniowiec z tamtej nej PTTK,
„Juventur”, nia przemysłowe. Najwięk czona. Trwać będą tylko jów
uczestniczących
w
szego portu. Ale kuter, któ „Alma tur”.
POSTiW
i
ry miał, go odebrać, wez MOSTiW, „Gdańsk — Tou sze tego rodzaju „zjedno
wany został do awarii. W rist'”, „Bieszczady — Tou czenia’" istnieją w Warnie
ten sposób kapitan Cahill rist”. „Wawel — Tourist” i Burgas. Warneńskie „zjed
odbył za darmo przejażdż ifcd. itp. Każda z tych nienoczenie” składa sie z nie
kę przez Atlantyk, na któ
skoordynowanych
ze
sobą
cju
pionów organizacyjrą nie byłoby go stać.
lub tylko luźno współpraca
nych:
dyrektora generalnejących instytucji dysponuje
własną armią kierowników
Pionu ekonomicznego,
czy dyrektorów, masą u- eksploatacji bazy hotelorzedników, przewodników, wej i restauracyjnej, propomieszczeniami biurowy- pagan(jyj kultury i rekia,
mi, środkami transportowy
mi (bez zaplecza technicz- m-v oraV'>,onu inwestycji,
Niecodziennych pasaże nego) i funduszem dewizo- Organizacji tej podlegają
wym.
przedsiębiorstwa dysponurów — cztery strusie »
_furystyką
, .
.i organizacją .iące
hotelami i restaura,
lamparta — dostarczy z
wypoczynku zajmuje sie cjarm w Złotych Piaskach,
Gdyni do Buenos Aires także instytucja sprowadzo Warnie i Drużbie (gdzie
m/g
„Paweł Szwydkpj”. na obecnie do roli ubogie- wypoczywają
Tu nawet »tiul potrafi zarobić ua turystyce...
Bułgarzy).
Fot. H. Nowaczyk
Zwierzęta te. pochodzące go krewnego — mowa o Odrębne przedsiębiorstwa,
zoliwskiego ZOO. wysyła FWP, a także działy socjal również silnie zintegrowa- ‘prace remontowe oraz in- przeglądach nie ma naszene poszczególnych zakła
centralnego
ogrze- go
ne są do ogrodu zoologicz dów pracy, które dysponu- ne ze „zjednoczeniem”, zaj- staiacja
.
, , .
, kraju.
. , Czyżby
__ stanowiło
. „
. i . _____
, ,
/ wama. Chodzi bowiem o to swoisty omen dla nanego „Pampa” w Argen ją nieraz
o wiele lepszym mują sie obsługą turystów t0 abv przedłużyć jeszcze szej turystyki? Precz —
tynie. prowadzonego przez zapleczem niż wymienione zagranicznych
(wymiana i tak długi sezon turystycz niedobre myśli, lepiej prze
i utytułowane instytucje.
Polaka Sądeckiego.
walut, informacją, organi- ny, wykorzystując leczni- cięż być optymistą...
Bułgarię, jak ml oświad- zacją wszelakiego rodzaju c,ie. wf.iorv niektórych
................ .......
W drodze wymiany oliw
, , .
,
deł. W kurorcie „Drużba”
rtono w Warnie, nie stać' ,
skup ZOO otrzyma inne na lego rodzaju rozrzut imprez up.), a także usłu- powstaną natomiast, przy
H, Nowaczyk
zwierzęta.
transportowymi, współudziale szwedzkiej fir
ność. Tam turystyką, rekre g3rm
E. M. lącją i wypoczynkiem, któ- Przedsiębiorstwo transporABW, nowe hotele z

M

re obejmują zarówno własnych obywateli jak i obco
^jowców
*£“«!«««
ledna, doskonale zorgamzo
wana instytucja, podniesiona do rangi resortu, reprezentująca prężny i doskon ale rozwijający
się
przemysł turystyczny

N

Przez ocean
bez biletu

W

Z Oliwy
do Buenos Aires

Warszawie
robiono
próby ze skupem sta
rego pieczywa. Zain
teresowane — i to bardzo
— podstołeczne PGR or
ganizowały transport, da
wały specjalne worki do
zbierania, opłacały osoby,
które chciały w' ten sposób
dorobić do pensji czy ren
ty. W początkowej fazie
wydawało się, że akcja
przyniesie poważne korzyś
ci i PGR i gospodarce.
Niestety, powoli cała spra
watejupadła.
JużKu
tylko
„nie
w
materii.
zdziwiedobitki” zbieraczy egzystu
ją i działają. I rzecz nie w?
powodach ekonomicznych
(staw'ki „zbieraczy” były ostatnio nawet podniesione),
ale w ogólnym braku zain
teresowania.
Trzeba bowiem sprawę
prowadzić równocześnie w
dwu kierunkach — przez
dogadanie się z zaintereso
wanymi jednostkami gospo
darczymi i sensowną orga
nizację skupu chleba, a
równocześnie przez stałe
uświadamianie społeczeń
stwu wagi tej sprawy.
Stałe i długotrwałe, aż
nam ów zwyczaj wejdzie
w krew i skup czerstwego

W

Hite budzenie
Mediolański zegarmistrz
Luigi Qiuntavalle skon
struował budzik, który nie
dzwoni, ale o określonej
godzinie rozpoczyna kon
cert muzyki rozrywkowej.
„Jeśli dzień rozpoczyna się
od czułych słów piosenki
miłosnej — twierdzi Qiun
tavalle — łatwiej się wsta
je”.

chleba będziemy traktować
— na równi z kupnem
.świeżego pieczywa — jako
odruch zwykły i codzien
ny. Tak, jak to jest np. u
Anglików.
Nie jest chyba koniecz
ne, by dla załatwienia tej
kwestii powoływać specjał
ny „organ” lub dorzucać
kompetencji któremuś z
już istniejących. Jest. to
sprawa, której nadmiar ad
ministracji może tylko za
szkodzić i niepotrzebnie ją
skomplikować. Najprostsze
i najskuteczniejsze byłoby
załatwianie „od ręki1” zbyt
wielkiej liczby pośredni
ków. Co nie znaczy, że
przychylne zainteresowanie
i ewentualna pomoc poważ
nej instancji w rodzaju Mi
nisterstwa Przemysłu Spo
żywczego i Skupu, łub Pań
stwowej Rady Gospodarki
Materiałowej — nie była
by tu pożyteczna...
PRAWA chleba była
poruszona na XV
Plenum KC PZPR
jako jeden z przykładów
nieracjonalnej gospodarki
żywnością. Przykładów po
dobnych życie przynosi
więcej. Ot, weźmy chociaż
by coraz powszechniej sto
sowany w handlu obyczaj
sprzedawania na wagę to
warów nie tylko w ilości,
jakiej żąda klient, ale ile
się sprzedawczyni ukroi.
Co grzeczniejsze pytają,

S

ZSRR-światowy lider
w budowie wodolotów
ODOLOTY „Rakieto”
zaprojektowane zostały
jako oryginalna formo
robusu przez radzieckiego
łtruktora Rostislowa Alek
sa, a do eksploatacji
zły po raz pierwszy w 1957
i. Jednostka eksperymena, zbudowana przez stoe w mieście Gorki nad
gq, przeszła długotrwale
zechstronne próby teehni"
rekspioatacyjne, Kilkaset
olotów tego typu w róż"
i wariantach kursuje te
po wielkich rzekach i je3ch ZSRR (włącznie z je*
sm Bajkał na Syberii), a

także na Dunaju i labie. Je
dna ..Rakieta” kosztuje zale
dwie ok. 125 000 funtów szter
łingów, co zawdzięczać1 nale
ży głównie ich seryjnej pro
dukcji.
Niewielka 'wyporność i wy
miary (w odróżnieniu np. od
wodolotów włoskich) sprawia
ją, że eksploatowane np.
przez przedsiębiorstwo Speed
Hydrofoils Ltd (Anglia) wodo
loty kursować będq na Tami
zie przez cały rak bez wzglę
du na stan wody.
„Rakieta” zabiera 1Ö0 pa
sażerów, z których aż 58 zaj

mować będzie miejsce w
przeszklonym,
klimatyzowa
nym, komfortowym salonie,
który znajduje się pod siłow
nią, oddzielonym od niej wo
doszczelną, ognioodporną i
dźwiękochłonną grodzią. Jed
nostka zbudowano została
niemal całkowicie l alumi
nium i jest bardzo dogodno
w obsłudze. Przewiduje się,
iż dalsza obsługa wodolotów
tego typu na eksport rozwi
jana będzie także w oparciu
o stocznie w Leningradzie i
Batumi.
Korzystając . z materiałów
zebranych przy eksploatacji

bawem wprowadzona zosta
nie jeszcze nowocześniejszo
jednostka z napędem strugo
wodnym „Delfin", która żabie
rajqc na pokład 150 pasaże
rów rozwijałaby szybkość ok.
70 węzłów. W ten sposób ro
dzina radzieckich wodolotów
śródlądowych obejmuje już
cały rozgałęziony typoszereg
jednostek o różnym przezna
czeniu i możliwościach eks
ploatacji.
Równolegle z badaniami
nad wodolotami śródlądowy
mi prowadzi się w Związku
Radzieckim prace nad kon
strukcją pełnomorskich jed
nostek tego typu. Morskie
odmiany „Komety1' — „Rakie
ty” eksploatowane są na Mo
rzu Czarnym i Bałtyckim m.
in. przez Żeglugę Gdańską.
Ostatni wariant „Komety-M"
został zakupiony przez Air
avia Ltd - przedsiębiorstwo
transportowe z wyspy Wight
(koszt, ok, 200 000 funtów
szterl.).
Nabierają także realnych
kształtów projekty pełnomors-

kiego wodolotu „Kosmos", któ
ry rozwijając prędkość ok. 45
węzłów utrzymałby regularną
komunikację między Odessą
i Batumi. Typ ten, podobnie
jak „Tajfun”, to jednostki o
dobrej dzielności morskiej, za
pewniojąc« pasażerom luksu
sowe warunki podróży. Mają
one kursować także przez Za
tokę Fińską między Tallinnem
i Leningradem.
Jest rzeczą ehorokterystyc*nq, Iż w trosce » komfort
jazdy pasażerów, konstrukto
rzy radzieccy dążą stole do
wyeliminowania hałaśliwych
napędów silnikami spalino
wymi poprzez ich szeroki« za
stąpienie cichobieżnym napę
dem turbinowym. Dotychczaso
we sukcesy w produkcji wo
dolotów pozwalają sądzić, że
przyszłość przed tym typem
transportu wodnego stoi otwo
rem.
Oprać.: Stefan W. KLUJ
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INFORMACJA
W „POIMOZBYCIE”
Proszę o zamieszcze
nie mego listu w spra
wie niezadowalającego
informowania klientów
przez „Polmozbyt” (tel.
52-12-61 oraz 51-41-61).
przy czym chodzi mi o
kupno
Importowanych
samochodów osobowych.
Zgodnie z ogłoszonymi
30 września br. warun
kami sprzedaży importo
wanycb samochodów o*
sobowych
dokonałem
pełnej wpłaty na samo
chód
osobowy marki
„Wartburg de Lux”.
W ostatnich dniach usiłowalem dowiedzieć się
o terminie realizacji za
kupu lub przynajmniej
o
ilości
dokonanych
wpłat na samochód tej
marki, celem zorientowa
n!a się, jakie mam szan
se otrzymania go w 1975
r.
Ze
zrozumieniem
przyjmuję odpowiedź, że
brak rozdzielnika (ilość
samochodów do rozdys
ponowania), brak ro
zeznania, ile przyjęto
wpłat na dany^typ samo
chodu w pierwszym ter
minie, świadczy o braku
chęci zadania sobie mi
nimum trudu celem spo
rządzenia odpowiedniego
zestawienia.
Właściwa informacja
pozwoliłaby na podjęcie
odpowiedniej
decyzji
przez kandydatów do ku
pna „W7artburga'\ celem
ewentualnego wyboru in
nego typu samochodu,
mniej „obstawionego”.
Wilhelm Sierocki
Gdańsk-Oliwa

ZIMNO
W MIESZKANIACH
„Rakiet", Rostisław Aleksiejew i jego zespół z Biura
Projektów i Badań Wodolo
tów w Gorkim, zaprojektował
dalszych 10 typów wodolotów,
z których jeden „Meteor" jest
. stosowany z powodzeniem na
Wołdze i wielkich rzekach sy
beryjskich. Te 150-osobowe
wodoloty wraz ze 130-osobowymi „kometami” tworzą już
regularny system komunikacyj
ny w tym regionie. Powstał
także w 1961 roku wielki wo
dolot „Sputnik" przeznaczony
na jezioro Bajkał i Morze Kas
pijskie. Jednostka ta zabiera
260—300 pasażerów w trzech
salonach i rozwija szybkość
prawie 50 węzłów.
Ostatnio prof. Aleksiejew
i jego zespół postarali się o
nowa
sensację.
Wodolot
„Czajka” napędzany jest pęd
nikiem strugowodnym i rozwi
ja szybkość ponad 50 wę?łów.
Pnjbna eksploatacja tej nie
wielkiej (30-osobowej) jed
nostki pokaże na ile nowy ro
dzaj napędu zdc egzamin
także pod względem ekonomi
cznym. Oczekuje się, ii nie

ka rosołowa, befsztyk, czy
rostbef...
SZYSTKIE te przy
kłady dowodzą, Jak
dużo winy w marno
trawstwie wszelkich surow
ców, w tym i żywności, le
ży jeszcze po stronie złej
organizacji handlu i pro
dukcji. Zlikwidowanie tych
czy może być więcej sera przyczyn winno być pierw
lub wędliny, mniej grzecz szym krokiem na drodze
marno
ne na zwróconą uwagę je przeciwdziałania
szcze się oburzają: „A co trawstwu w gospodarce
ja potem z tymi kawałka żywnościowej.
mi zrobię?” Kiedyś pewna
starsza pracownica handlu
opowiadała mi, że warun
Elżbieta Dąbek
kiem jej pracy w sklepie
mięsnym było takie „dzie
lenie” wędliny," aby ukro
jony kawałek był jeśli nie
zupełnie
równy
wadze
żądanej przez kupującego,
to przynajmniej nie wyma
gał większej dokładki jak
jeden plasterek. Widać nie
które nauki idą w handlu
w las...
Każda gospodyni wie, że
idąc do sklepu mięsnego
kupi powiedzmy pół kilo
grama, czy kilogram okreś
lonego gatunku mięsa, ale
wybierze spośród różnych
kawałków
leżących
na
ladzie taki, który bę
dzie odpowiadał jej ku
linarnym zamierzeniom. By
wa też, że aby dostać
kawałek ładniejszego mię
sa — trzeba kupić część du
żo większą od pierwotnie
planowanej, dawno bo
wiem zniknął zwyczaj kro
jenta mięsa na żądanie
klienta. Zniknął w momen
cie, w którym handel prze
jął od przemysłu dzielenie
całych sztuk. I robi to w
sposób, który doprowadził
do zupełnego zaniku pew
nych pojęć w rodzaju sztu

Szanując zboże, szanujemy przede wszystkim cel, ja
kiemu ono służy - zapewnienie każdemu podstawo
wego artykułu żywnościowego, jakim jest chleb. Sa
mym natomiast chlebem gospodarzymy źle. W setki
ton liczyć można resztki chleba, jakie każdego dnia
wędrują na śmietniki. Skąd nabraliśmy tych wielkopańskich manier, my, którzy przez wieki całe mieliśmy
wpajany tradycyjny kult chleba?

My, mieszkańcy dru
giego bloku z 1 i 111
klatki schodowej przy
ulicy Partyzantów 39 w
Gdyni, prosimy uprzej
mie o skuteczną pomoc.
W mieszkaniach na
szych jest zimno, kalo
ryfery są zaledwie let
nie, a bywa i tak. że są
zupełnie zimne■ Nie ma
my czasu i nerwów na
dalsze interwencje, po
cząwszy od kotłowni, a
skończywszy na dyrek
cji MZBM. Tłumaczenie
że jeszcze nie ma mro
zów, nie upoważnia da
nieogrzewania mieszkań,
o tej porze roku. Niska
temperatura
wpływa
szczególnie ujemnie na
ludzi starszych i schorowanyćh oraz dzieci.
Tylko podczas gotowa
nia obiadu temperatura
w kuchni podnosi się do
13 stopni. Jesteśmy prze
konani, że umowa o na
jem.
obowiązuje obie

strony. Mamy prawo
domagać się tego, ażeby
uy
naszych mieszka
niach było ciepło.
Jak nam wiadomo, w
bieżącym roku, do na
szej kotłowni dołączono
następne bloki. Nie by
łoby w tym nic dziwne
go, gdyby nie to, te w
kotłowni na 5 kotłów
czynne są tylko 2, a to
dlatego, że 3 wymagają
remontu•
Zapytujemy
wiec, dlaczego nie prze
prowadzono remontu w
lecie, skoro już wtedy
było wiadome, w jakim
są stanie? Dlaczego mamy marmąó z powodu
czyjegoś niedbalstwa?
17 podpisów lokatorów

KAŁUŻE NA ULICY
STRYJEWSKIEGO
Od kliku lat oczekuje
my na uporządkowanie
i wyrównanie ul. Stryjewskiego na Stogach.
Domyślamy się, że brak
odpływu wody sprawia
iż ulica wraz z chodni
kami zalane są wodą.
Szczególnie dotkliwie od
czuliśmy to podczas os
tatnich obfitych opadów
deszczowych. Już wycho
dząe z bloku zmuszeni
jesteśmy dzieci przeno
sić, sami brniemy przez
kałuże. Istniejąca sy
tuacja jest uciążliwa dla
wszystkich mieszkańców
tej ulicy. Dlatego też
prosimy o zainteresowa
nie się opisaną prze*
nas sprawą.
Lokatorzy
ul. Stryjewskiege KI
Gdansk-Stogi

BAR
W KOKOSZKACH

wysłuchiwać pod naszy
mi oknami do późnych
godzin nocnych wulgar
nych słów i śpiewów.
Dzieci nasze narażone
są na przypatrywanie,
się gorszącym scenom
nietrzeźwych osób.
Mieszkańcy osiedla

DYMIĄCY
BARAKOWÓZ
Przed trzema tygodnia
mi ekipa remontowa Wo
jew. Przed«. Wodno-Ka
nalizacyjnego GdańskLetniewo, w odległości
jednego metra od mo
ich okien, ustawiła ba
rakowóz nr 380. Przyczy
ną mego niezadowolenia
jest to, że dym z komin
ka barakowozu przedo
staje się nawet przez za
mknięte okna do mojego
mieszkania. Muszę do
dać, że dym ze spalają
cych się różnych odpa
dków jest niesamowicie
żrący. Po powrocie z pra
cy zastajemy w mieszka
niu pełno dymu, który
nie daje się wywietrzyć.
Nie możemy w nocy
spać. Widząc to zwróci
łam się z prośbą do bry
gadzisty, ażeby przesu
nięto barakowóz, lecz zle
kceważono moją prośbę.
Udałam się więc do dy
rekcji i rozmawiałam z
naczelnym inżynierem,
który przyrzekł mi, że
załatwi to zgodnie z mo
im życzeniem. Ponieważ
do dnia dzisiejszego nie
uczyniono nic, proszę uprzejmie o spowodowa
nie przesunięcia barako
wozu.
Zuzanna Selwestrzuk
Gdańsk-Oliwa
ul. Pomorska 68

Od marca tego roku
WODA W ŁAZIENCE
mieszkamy na osiedlu
w Kokoszkach i zanie
Od przeszło roku w
pokojeni jesteśmy ist-wiejącą sytuacją. Przy domu przy ul. Sienkie
szosie obok nowego o- wicza 5 w Gdańskusiedla stoi tablica z na Wrzeszczu trwa remont
przeprowa
pisem.: Gastronomiczny kapitalny,
dzany przez MPBB nr 3.
bar „PRZYLESIEZdą
ramach
remontu
żyliśmy już przekonać W
się. jaki cel spełnia ów przed miesiącem wy
bar i czym on jest dla mieniono rury wodocią
naszego osiedla. W cało gowe. Od tego czasu w
dziennym
jadłospisie mieszkaniu moim w ła
niewiele figuruje posił zience leje się woda i
to tak obficie, że musi
ków. Najczęstszym da
niem na gorąco jest my kilka razy dziennie
...herbata. Pomimo wszy wylewać pełne miednice
stko konsumentów tu wody. W wyniku mojej
nie brak, alkoholu i pł- interwencji uszczelnio
uxi jest zawsze pod do no rurę, ale to nie zmie
statkiem. Bywalcami te niło sytuacji, woda leje
go baru są nastolatki i się dalej■ Dociekając
przyczyny
dowiedzia
nrzybysze z pobliskich
roiosek. Wieczór bez bi łem się, że nowa rura
jest. pęknięta i to jest
jatyki należy do wyjąt
kóio. Nie pomagała czę powodem przecieków.
' Uprzejmie proszę o
ste interwencje MO. 23
interwencję.
ub■ m. bywalcy baru skuteczna
zniszczyli zupełnie przy Dor. dr
stanek autobusowy.
Zbignicti? Rynduch
Gdańsk
Nie
chcemy dłużej
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Młodzi artyści
z Leningradu
Wczoraj w auli Techni
kum Budowy Okrętów w
Gdańsku — Wrzeszczu, w
części artystycznej aka
demii poświęconej 57tocz'
nicy Rewolucji Październi
kowej, wystąpił
Zespół
Pieśni ? Tańca Domu Pio
nierów im. Zdanowa w le
■ningrodzie. Zespół liczy
700 osób. Do Gdańska
przybyła siedemdziesięcioosobowa grupa. Młodzi ar
tyścj są gośćmi młodzieży
Technikum Budowy Okrę
tów i zakwaterowani zo
stali w internacie przy ul.
Piramowicza we Wrzesz
czu. Zespołem kieruje Eu
geniusz Tkaczenko, kierów
niklem artystycznym i dy
rygentem jest Włodzimierz
Badulrn, choreografami —
Gennadij Kurynrewskij i
Nana J astrę bo wa. kapel
mistrzem Dymitr Nikoła jew. Kierownictwo orkies
try symfonicznej sprawuje
Henryk A wilca, profesorem
klasy bajanu jest Aleksan
der Fadziejew, akompaniatorkq - Jełena Mikoła
jowa.

Poaczas dziesięciodnro
wego pobytu na Wybrze
żu członkowie zespołu da
dzq 5 koncertćfw, w tym
dwa występy dla doros
łych.
Dziś o godz. 12,00 zes
pół len In grodzki wystąpi
w hali Stoczni Gdańskiej
dla młodzieży szkół gdań
s.kich oraz dzieci pracow
ników Konsulatu General
nego ZSRR w Gdańsku.
Jutro o godz. 14.00 w Te
atrze Muzycznym w Gdyni
zespół da koncert dla
dzieci stoczniowców ,,Ko
muny”. W czwartek rów
nież w Teatrze Muzycznym
o godz. 19,00 odbędzie
się występ dla mieszkań
ców Gdyni, a w piątek o
godz. 19.00 w Morskim
Domu Kultury w Nowym
Porcie dla marynarzy
i
portowców.
W wolne od koncer
tów dni członkowie zespo
łu zwiedzą Trójmiasto, We
sterplatte i Malbork.
Fot. W. Nieżywiński

Sygnały i odpowiedzi
31-^517
■Wczorajsze
sygnały
doty
czyły głównie
zacieków
w
mieszkaniach.
Nic dziwnego,
wystarczy spojrzeć za okno...
Deszcze ostatnio nie oszczę
dzają Trójmiasta, a szczegół
nie... budynków z dziurawym dachami, w wielu domach
nie można teraz obejść się bez
wiader, balii, cebrzyków, które
podstawia się w różnych ką
tach mieszkania. W przyśpie
szonym tempie rośnie wilgoć,
coraz hardziej panoszy
się
grzyb.
Takie
właśnie , mieszkanie
posiada czytelniczka z Gdańska-Siedlec, zam. przy ulicy
Kłopot 2. Batalia o naprawę
dziurawego dachu toczy się
tam już od trzech lat, jak na
razie bez skutku. Porozumie
liśmy się w tej sprawie *
A OM 7, Naszą rozmówczynią
była pani piastująca godność
technika grupy
remontowej.
Dowiedzieliśmy się, że
—
„obowiązuje kolejność
w re
montach dachów, a że aku
rat pada, więc i kolejność nic
nie pomoże, bo trzeba prze
czekać deszcze...’'.
Na
ko
niec otrzymaliśmy coś w ro
dzaju obietnicy o pamięci o
dachu przy ul. Kłopot 2. Pra
wdopodobnie w tym jeszcze
miesiącu będzie naprawiony.
Szkoda, że dopiero po in
terwencji redakcji ADM przy
pomniała sobie o budynku
przy ul. Kłopot 2. Dom nie
duży, jednorodzinny, zatem i
dziur w dachu chyba niewie
le, co nasuwa wniosek, że
można
było
przed 3 łaty
załatwić lokatorskie S.O.S.
W osiedlu Żabianka szcze
gólne udręki z powodu zacie
ków przeżywają
mieszkańcy
budynku przy ulicy Sztormo
wej «a. W tymże domu np.
lokatorzy
spod
,.10’’ — od
marca
alarmują administra
cję swego rejonu. Alarmy sta
ły się przysłowiowym
gro
chem o ścianę. Zgnębieni za
ciekami
czytelnicy
wierzą,
że pomoże
opisanie”
tego
faktu w naszej gazecie, Oby
się nie zawiedli...
W sytuacji nie do pozazdro
szczenia znajdują się lokato
rzy mieszkania nr 76 w wie
żowcu Nauczycielskiej
Spół
dzielni
Mieszkaniowej
przy
ul. Kraszewskiego 30 w So
pocie. Przyczyną zalewanych
w czasie deszczu
pokoi je$t
zła
izolacja płyt balkono
wych piętro wyżej, skąd wo
da przedostaje się do miesz
kaniu nr 76. \V dziale techni
cznym NSM wyjaśniono nam,
że wymieniony wieżowiec zo
stal
przekazany do użytku
dwa lata temu, zatem jeszcze
obowiązuje go okres gwaran
cyjny (gwarancja trwa trzy
łata). Wykonawca:
Gdańskie
Przedsiębiorstwo
Budowlane
dobrze jest poinformowany o
kłopotach
lokatorów bloku
przy ul. Kraszewskiego 30 i
stale obiecuje skuteczną inter
wencję.
Na razie tylko rośnie stos
papierków, krążących między
spółdzielnia a GPB, lecz wil
goci w mieszkaniu nr 76 nie
ubywa. Cała nadzieja w pla
nowanym w tym miesiącu
przeglądzie
technicznym budvnku. poprzeglądowe wnio
ski winny przyśpieszyć pozy
tywne załatwieuie sprawy.

W Gdańsku, w domu przy
ol. Strzeleckiej 7 od ubiegłe
go wtorku panuję lodowata
temperatura. Po prostu z bra
ku... opału i palacza zasto
powała
lokalna
kotłownia.
Lokatorzy proszą o pomoc
Opiekun budynku ADM nr 6,
* ściśle pani Klaman z te.i£e
ADM — po zbadaniu
sygnału i przekazaniu go in
stytucji odpowiedzialnej
za
ogrzewanie budynku, zapew
niła redakcję, że już DZIŚ
na pewno w sześciu mieszka
niach domu przy ul. Strzelec
kiej 7 będzie moiua poru
szać się bez szalików, rękawa
czek, czapek i sterty swet
rów na sobie,
Dziś, jak zwykle, od godz.
1« do lt czekamy na sygna
ły czytelników.

Występ
radzieckiego
pianisty
Dziś, o godzinie 19.30 w Operze Bałtyckiej wystąpi zna
komity pianista radziecki A*
LEKSIEJ SK A WROŃSKI.
A. Skawrońskiego
cechuje
autentyczny rozmach, tempe
rament i doskonała technika.
„Subtelny artyzm, pełna prze
konania interpretacja, wywie
rająca wrażenie
wirtuozeria
— to charakterystyczne
ce
chy pianisty. Sztuka A. Ska
wrońskiego jest żywa, prze
pełniona mądrą, szczera emo
cją” („Krasnoje Znamia”).
W programie recitalu usły
szymy
utwory
Fryderyka
Chopina —- 4 ballady i 12
etiud z op. *5

sklepowych przy ul. GrunOla wielu mieszkańców Gdańska. Wrzeszcz stanowi
wal dzk ie j, przeznaczony eh
swego rodzaju centrum handlowe, w którym chętnie
na wielką nowoczesną pla
dokonuje się niezbędnych zakupów. Jednak najlepiej
cówkę
„Mody
Polskiej”.
Prace te mają zostać ukoń
nawet rozwiązane centrum nie jest w stanie zastąpić
czone do końca bieżącego
należycie zorganizowanej sieci placówek handlowych
roku. W przyszłym roku
i usługowych w poszczególnych osiedlach i we wszy
realizacja plau-ut moderniza
eji ciągu handlowego bę
stkich większych skupiskach mieszkaniowych. Władze
dzie kontynuowana, po podzielnicy doceniają wagę tego zagadnienia. Wczorajsze
\ nownym
przekonsultowa
posiedzenie Egzekutywy wrzeszczańskiego Komitetu
niu całego programu mo
dernizacyjnego.
Dzielnicowego PZPR któremu przewodniczy! 1 sekre
tarz Aleksander Nawrot, poświęcone było m. in. oce
Podkreślając wagę i ran
nie stanu zabezpieczenia potrzeb ludności dzielnicy
gę tematu, Egzekutywa KD
przez istniejącą sieć handlu i usług.
przyjęła wczorajszą infor
Jak wynika z informacji ce już ponad 2 tys. miesz mację jako wstępną, zobo
złożonych »a posiedzeniu kańców. nie ma ani jedne wiązując Wydz. Handlu do
go sklepu. Mieszkańcy tego
przez kier. Wydz. Handlu osiedla muszą więc z ko oipr a co w an i a ko mp 1 ekso we go planu rozwoju sieci i
Urzędu Miejskiego — T. nieczności korzystać ze jej modernizacji oraz zabez
Ulińskisgo i kier. Referatu sklepów pobliskiego Przy pieczenia
odpowiednich
Handlu Urzędu Dzielnico morza, co z kolei powoduje kadr.
<d)
wego — L. Mlecaek-Wy tam tłok i występowanie
braków towarowych. Po
szyńską, mimo iż w ostat dobnie jest na przymor
nich latach nastąpiła po skim osiedlu „D” w rejo
prawa w zakresie zaspoko nie ul. Kołobrzeskiej, .na
jenia potrzeb mieszkańców, osiedlu Czyżewskiego, na'
Żabiance, Kolonii Uroda
to jednak w tej dziedzinie i bp. Jedynym chlubnym wy
wiele pozostało jeszcze do jątkiem jest tu pawilon
Ocena przebiegu realizaurobienia. Tak np. wskaź handlowy na Zaspie o pow. cji inwestycji za 3 kwartanik powierzchni placówek 1300 m kw. który został ły 1974 roku w jednostzbudowany z wyprzedze kach gospodarczych dzielni
handlowych
na
tysiąc niem w stosunku do bu cy Śródmieście, była tema
mieszkańców wynosi obec downictwa mieszkaniowe tern wczorajszego posiedzę
nie 230,3 m kw., podczas go. Jego oddanie do użytku nia Egzekutywy KD, odbi
gdy obowiązujący norma przewidziane jest w najbliż tego -pod przewodnictwem
I sekretarza KD PZPR
szym czasie.
tyw wynosi 330 m kw. Po
Gdańsk-Śródmieście Fran
.lak wynika % przedsta ciszka Majewskiego.
dobnie wygląda sytuacja w
wionych materiałów, w <ią
dziedzinie placówek usługo
gu najbliższych 2—3 lat sy
Jak wynika z oceny do
tuacja w tej dziedzinie u- konanej przez Zespół Anawych (93.2 m kw. na tysiąc
legnie znacznej poprawie.
KD, zaawansowanie
W wielu rejonach dzielnicy liz
mieszk.. wobec normatywu
planuje się 'zbudowanie no rocznych nakładów
inwe150 m kw), i gastronomicz
wych placówek handlowo- stycyjnych za 3 kwartały
-.
usług
owych.
deszcze
w
br.
nych (powinny być 33 miej
gospo
budowlani oddadzą
duży br. w jednostkach
sca konsumpcyjne na ty
pawilon na Żabiance i dru darczych, zarpyka się wska
si — nieco mniejszy — na źnikiem śfednio 61 pro
siąc mieszkańców, a jest
styku Żabianki i Wejhera.
W 197.5 r. nastąpi budowa cent, z czego w robotach
zaledwie 18).

J „Lot“ informuje
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Z okazji rocznicy
Rewolucji
Październikowej
Ogólnomiejska
uroczy
stość, związana z obchoda
mi 57 rocznicy Rewolucji
Październikowej,
odbyła
sią wczoraj w Gdyni, w
studyjnym kinie ..Atlantic’’.
Organizatorami
akademii
byli:
Miejski
Komitet
Frontu Jedności Narodu i
Zarząd Miejski Towarzy
stwa
Przyjaźni PolskoRadzieckiej.
Program artystyczny za
prezentował
Wojewódzki
Komitet Filmowy premie
rowym filmem produkcji
polsko-radzieckiej pt. „Za
pamiętaj imię swoje”. Pro
jekcja tego interesującego
filmu w reżyserii Siergie
ja Kołosowa, wyświetlone
go po części
oficjalnej
gdyńskiej akademii, była
inauguracją Dni
Filmu
Radzieckiego w naszvm
województwie.
J.

Nowy

przewodniczący
RZ w 31 ’ M
W Stoczni im. Komuny
Paryskiej nastąpiła zmiana
na stanowisku przewodni
czącego rady zakładowej.
Na własną prośbę ustąpił z
tej funkcji Tadeusz Cupisz
— wieloletni pracownik
stoczni, wieloletni działacz
związkowy, piastujący funk
cję przewodniczącego RZ
przeszło od 18 lat, odzna
czony wieloma wysokimi
odznaczeniami
państwo
wymi, w tym Krzyżem
Oficerskim Orderu Odro
dzenia Polski.
Nowo wybranym przewo
dniczącym rady zakłado
wej w „Komunie” został
dotychczasowy
sekretarz
KZ PZPR. długoletni stocz
niowiec — spawacz oraz
działacz partyjny i społecz
ny Walenty Fryzowski.
(sta)

Tadeusz Kerner
dyplom x odznaczeniem. W
dalszym ciągu pogłębiał 'swe
umiejętności u kilku znakomi
tych
pedagogów, m. in. u
wielkiego pianisty prof. Sta
nisława Szpinalskiego, brał
udział w różnych konkursach,
koncertował na wielu zna
nych estradach w Europie i
na zachodniej półkuli, aż osiadł, jako koncertujący artys
ta i pedagog w Nowym Jor
ku. Przyjechał do Gdańska,
by w 125 rocznicę śmiesci
Fryderyka
Chopina
złożyć
hołd temu geniuszowi.
Sala POiFB była wypełnio-

W rejonach starej - zabu
dowy dzielnicy, wciąż jesz
cze zbyt duży procent sta
nowią sklepy male, nie
funkcjonalne.. o stosunko
wo niewielkim zapleczu,
nie pozwalającym na gro
madzenie większej ilości
towarów — co przy zdarza
jącej się nierytmicznośei
dostaw, jest często jedną z
przyczyn braków zaopatrzę
niowych. Jeśli zaś idzie o
nowe osiedla mieszkanio
we, to na wielu z nich nie
zrealizowano jeszcze zapla
nowanej sieci placówek
handlowych i usługowych.
Tak np. osiedle Czerwony
Dwór w Oliwie, posiadają

kolejnych dwóch , pawilo
nów — spożywczego i wie
lobranżowego na Żabiance.
oddanie do użytku pawilo
nu
Kolonii
Uroda,
roz
poczęcie bodowy pawilonu
na oś. Czerwony Dwór.
Czynione są też usilne sta*
. rania o przystąpienie do re
alizaeji
dużego
centrum
handlowo - usługowego na
Przymorzu i drugiego cen
trum
w
rejonie
placu
S w i ercze wsk i e g o we Wrzes*c#u. Obie inwestycje są
w pełni przygotowane i
czekają na wprowadzenie
do planu.
Nie najlepiej przebiega
też realizacja zaplanowane
go łączenia sieci sklepów’.
Stanowe*« za długo ciągnie
się adaptacja pomieszczeń

budowlano - montażowych
62,7 proc., a w zakupach
maszyn i urządzeń tylko
54,1 proc. Główna przy
czyna stosunkowo niskiego
stopnia zaawansowania ro
cznych nakładów inwesty
cyjnych leży przede wszy
stkim w niewywiązywaniu
się przedsiębiorstw budo
wlanych z ustalonego har
monogramu, co z kolei rzu
tuje na postęp robót przed
-iębiorstw instalacyjnych i
specjalistycznych, opóźnie
nia w dostawach inwestor
skich maszyn i urządzeń,
a także niedobór w poten
cjale wykonawczym przed
siębiorstw
budowlanych.
Istnieje obawa, że tegorocz

na po brzegi. Odświętny ner
strój znamionował kulturalne
wydarzenie. Już pierwsze Ura
zy Nokturnu b-moll op. 9 za
powiadały, że wieczór upłynie
pod znakiem nowej poetyki
muzycznej)
kształtowanej
przez odrębną osobowość ar
tysty. Klasyczna przejrzystość
każdej frazy, lekkość i precy
zja, wyraźne rzeźbienie obli
cza
poszczególnych
myśli
kompozytora, oparte na głę
bokim
przemyśleniu
cało
kształtu
dzieła i każdego
szczegółu, nadawały utworom
własne, skończone piętno od
twórcze. Wypływało ono ze
szczerej intuicji artysty, jego
wysokiej kultury, dużej mocy
wyrazu i subtelności. Wrażli
wy estetyzm Kernera nakazu
je mu uwypuklać wartości emocjonalne dzieła i jego ar
tystyczną prawdę w kolorysty
ce dźwięku, o nasyconym
brzmieniu w najdeiikatniej-

a tego roku. do chwili obeenej — 87 chorym, nad
którymi sprawuje opiekę
13 sióstr PCK. Praca to
ciężka, nieraz w bardzo
trudnych warunkach, jed
nak siostry pracują przez
wiele lat z jednakowy ofiarnością i poświęceniem.
Pier wo tnym
założeni em
punktu była pomoc w doj
śeiu do zdrowia ludziom,
po wyjściu ze szpitala. Obecnie jednak siostry ma
ją pacjentów, którymi opiekują się przez 3—4
lata;
przynoszą
pomoc
starcom nieraz przewlekle
chorym.
Pomoc ta jest udzielana
przede wszystkim ludziom
chorym samotnym, pozba
wionym rodziny i prze
bywającym w trudnych
wa runkach
ma terialn y eh.
W ich mieszkaniach zja
wiają się codziennie ży
czliwe osoby, przygotowu
ją im posiłki, podają le
karstwa. pomagają umyć
się. czy zmieniają pościel.
Chorym pozbawionym ro
dziny placówka zapewnia
w miarę własnych możli
wości kompleksową opiekę
i załatwienie
wszelkich
życiowych potrzeb (opła-

ta za mieszkanie, zakup
niezbędnych rzeczy).
Niektórych chorych, któ
rzy nie wymagają już fa
chowej opieki pielęgniar
skiej. punkt przekazuje
pracującym z dużym za
angażowaniem
szkolnym
kołom PCK, sprawującym
pieczę nad takim pacjen
tem do chwili, kiedy wró
ci on do pełnego zdrowia.
Wystąpiono również z
propozycją
zorganizowa
nia
opieki
sąsiedz
kiej nad ludźmi stary
mi, schorowanymi, którym
zły stan zdrowia nie pozwala na samodzielne za
spokojenie potrzeb (zaku
py, załatwienie spraw w
urzędach,
posprzątanie
mieszkania itp.). Postano
wiono nawiązać współpra
cę z dziesięcioma gdyński
mi
komitetami osiedlo
wymi. które zorganizowały
na swoim terenie koła
PCK
niosące sąsiedzka
Pomoc.
Byłaby to okazja
do pracy dla ludzii dobrej
woli. którzy okazaliby sję
pomocni
i potrzebni sa
motnym, wymagającym opieki sąsiadom.
Dwa komitety: „Sródb mieście” i „Działki Leś
ne , podjęły tę inicjatywę
PCK i skontaktowały się
szym piano. To podkreślało z punktem opieki nad oho
szlachetność melodii, którymi rymj przy ul. Nowogrodz
mienią się chopinowskie dzie kiej. Potrzeby społeczne są
ła, ich wzniosła logika i głę znacznie większe niż może
boka treść uczuciowa.
podołać temu
skromny
Bogaty program recitalu i punkt: PCK, dlatego , też
jego naddatki w takim wirtu placówka liczy na pomoc
oząwskim wykonaniu skoncen pozostałych komitetów7 otrowały wszystkie myśli słucha s:edlowych. które prowa
czy w 125 rocznicę śmierci dziłyby pracę w swoim
Chopina, o którym Cyprian miejscu zamieszkania.
PCK szkoli siostry na
Norwid pisał w swym „Ne
krologu”: „Umiał on najtrud czteromiesięcznych, bezpłat
niejsze sztuki zadania rozwią nych kursach przygotowu
panie w7 wieku
zywać z tajemniczą biegłoś jących
cią — umiał bowiem zbierać 18.-55 lat do przyszłej
kwiaty polne, rosy z nich ani pracy z chorymi. Obecnie
puchu nie otrząsając najlżej trwa kurs sióstr pogoto
szego, f umiał je w gwiazdy, wia, zorganizowany przez
w meteory, że nie powiem, w Zarząd Miejski PCK i na
komety, całej świecące Euro bazie tego kursu planuje
pie, ideału sztuką przepro- się zorganizować w Gdy
mieniać (...) To jest — co naj ni w7 przyszłym roku dru
większego sztukmistrz może gi taki punkt, który roz
poważny prob
uczynić i to uczynił Fryderyk.. wiązałby
lem samotnych i starych
Chopin",
ludtfi.
Roman HEISING
M Z.

ITałewizjal

V

Od dnia 2 listopada w
^ gdańskim Oddziale Pai^ skich
linii
lotniczych
y „Lot" wprowadzono cało\ dobową służbę informacyj
/ ną. W związku z tym za’ instalowano specjalne urządzenia, które będą wfą
czane po godz. 19.
Wystarczy nakręcić nu
mer 31-11-61, aby uzys
V kać informacje o aktual/ nym' rozkładzie lotów, o
7 komunikacji z lotniskiem
\ oraz, czy na skutek złych
ć warunków
atmosferycz• nych, lub innych przesz
kód. lot nie został odwo
łany. Informacje te będą
nagrane na taśmie mag
netofonów ej. Auto maty czny informator bedzie czyn
ny do 7 rano, a więc do
chwili rozpoczęcia pracy
przez personel „Lotu”.

ny plan nakładów inwesty
cyjnych w dzielniej- nie
zostanie zrealizowany w
całości,
Egzekutywa KD, wyra
żając
niezadowolenie
z
istniejącego stanu rzeczy,
zaleciła jednocześnie po
nowne
zweryfikowanie
wszystkich z a p 1 a n o wa n y c h
inwestycji, które zostaną
przesunięte na pierwsze
półrocze przyszłego roku, a
także’ poinformowanie o
istniejącym stanie rzeczy
jednostek nadrzędnych.
(alp)

WPKGG zawiadamia
...że zmieniono trasę kurso
wania autobusu linii 155. Obet
nie w dni powszednie i świą
teczne co 45 minut kursuje
„155” ulicami: Kalinowskiego.
Świerczewskiego, Kartuską
i
Łostowicką przez Ujeściśko do
Łostowic i z powrotem, z po
minięciem ulic: Jedności Ro
botniczej, Podmiejskiej i Mało
miejskiej. Jak dotychczas o*
i)owiązują dwie strefy: Ujeścisko i Ujeścisko _ Łostowice.
Z
no
113
do

dniem 1. listopada zawieszo
działalność autobusu linii
z Oliwy, ul. Westerplatte
ZOO.

Komunikaty MO

Aby chory
nie był samotny
Spośród wielu akcji, pro
wadzonych przez Polski
Czerwony Krzyż, ważnym
zadaniem jest opieka nad
chorymi
potrzebującymi
pomocy. Obecnie PCK po
siada 357 punktów opieki
nad chorymi w domu. które
zatrudniają około 5 tys.
sióstr. O wielkim trudzie
sióstr PCK zapomina się
zwykle na co dzień, parnię
tają o nim tylko ludzie
chorzy i cierpiący, którzy
oczekują na opiekę z ^ewnątrz, na życzliwą pomoc
ną dłoń.
Odwiedziliśmy
gdyński
punkt opieki nad chorymi
w domu, mieszczący się w
niewielkim pomieszczeniu
przy ul. Nowogrodzkiej,
którego kierowniczką jest
pani Anna Lorenc-Minkowska — wieloletni pra
cownik
służby zdrowia.
Od 12 lat znajdują tu życz
liwość ; pomoc ludzie,
których choroba przykuła
do łóżka. Zaczynano od 5
chorych, lecz z każdym
rokiem potrzeby j zakres
pracy^ punktu wzrasta. W
roku 1967 opiekę znalazło
tu 37 chorych, tymcza
sem w7 roku ubiegłym nie
siono pomoc 85 osobom,

Co, gdzie, kiedyż

^ całą dobę

Inwestycje w Śródmieściu...

Z estrady POiFB

Minęło 28 lat, gdy w
„Dzienniku Bałtyckim” pisajem recenzję z występu Ta
deusza KERNERA, który wów
czas był uczniem prof. Sta
nisława Staniewicza w Gdań
skim Instytucie Muzycznym w
Sopocie, kierowanym przez
dyrektora, doc. Władysława
Walentynowicza. Już wtedy
ten młody pianista wykazał
swe wysokie uzdolnienia i
rokował jak najlepsze nadzie
je. Z chwilą otwarcia PWSM,
został przyjęty do klasy prof.
Olgi liiwickiej i ukończył stu
dia w roku 1951, otrzymując

2SS (941$) 5 listopad© 1974 r.

BAŁTYCKI

Komisariat I MO w Gdyni
prowadzi dochodzenie
prze
ciwko Ryszardowi KużmowiCzowi.
który posługując się
nazwiskiem
Wojtowicz
lub
Kotowicz, a podając się
za
„dyrektora” czy ,,kontrolera”,
obiecywał załatwić przydział
mieszkania oraz różnymi inny
mi sposobami wyłudzał pie
niądze. Wr związku z tym
wszystkie osoby, od których
wymieniony pożyczył lub usiłował pożyczyć jakąkolwiek
kwotę, proszone są
o
nie
zwłoczne zgłoszenie się do
Komisariatu I MO w Gdyni,
ul. Portowa nr 15 pnk. 616
lub 110 w godzinach 9.00—13.00
lub
telefonicznie
21-49-01,
wewn. 271.
Komenda Miejska MO w
Gdańsku poszukuje mężczyzn,
którzy zostali okradzeni
w
następujących okolicznościach:
®

•

około 15 września 1974 r.
w lasku przy plaży w Gdań
sku---- Stogach, okradzio
no
mężczyznę
w
wieku
około 30 lat, zabierając mu
pieniądze w kwocie około
<00 złotych,
w dniu 15 września 1974 r.
obok Domu Marynarza w
Gdyni okradziono mężczyz
nę w starszym wieku, któ
remu zabrano pieniądze w
kwocie około 1500 zł,

• "w dniu 19 września 1974 r.
w godzinach rannych
na
terenie parku
oliwskiegó
okradziono mężczyznę
w
wieku około 40 tal. zabie
rając mu pieniądze w kwo
cie około 500 zł,
9 w dniu 22 września 1974 r„
w godzinach
rannych na
terenie poczekalni Dworca
Głównego PKP w Gdańsku
okradziono mężczyznę w
wieku lat
30,
zabierając
mu pieniądze w kwocie 300
złotych.
Osoby pokrzywdzone proszo
ne sa o osobiste łub telefo
niczne skontaktowanie się
7.
Komendą
Miejską
MO
w
Gdańsku pok. 113, lei. 370—275
lub tel. 370-222.
Niewiasta, która w dniu. 4.
10. 1974 r. około godziny 3.00
tano przy ulicy Grunwaldz
kiej 17 w Sopocie była światl
kieni uderzenia
samochodu
m-kj „Warszawa” w zaparko
wany samochód m-ki „Volks
wagen”, proszona jest o zgło
szenie się w KMMO w Sopo
cie przy til. 20 Październi
ka 73«, pokój nr 111 w godz.
8.00—IR.OO osobiście lub telefo
nicznie 51-00-21, wewn. 16

GDANSK,
Opera,
Cyrulik
Sewilski, g. 12 (szkolne); Fil
harmonia, Recital fortepiano
wy — Aleksiej Skawroński
(ZSRR), g. 19.30. Teatr „Wy
brzeże”, Mieszczanie, g. 19 —
Gościnny występ Teatru Wiel
kiego im. M. Gorkiego z Leningradu.
SOPOT, Kameralne.
Śluby
panieńskie, g. 17 (zamknięte).
Muzyczny, Liii chce śpiewać.
g. 18.15. Dramatyczny, Święto
szek. g. 18 (Dom Harcerza w
Gdańsku).
WRZESZCZ, Miniatura,
Muromiec, g. 9.30 i 12.15.

Ilia

w Gdańsku
Narodowe,
g.
10—18; Morskie, g. 10—16; Hi
storii Miasta Gdańska, g. 10—16;
Archeologiczne, g. 11—18; Pa
łac Opatów7 w Oliwie, g„ 9—15.
W Gdyni Okręt „Burza”, g.
10—13 i 14—17; Oceanograficz
ne i Akwarium Morskie, nieczynne.
Helu
Rybołówstwa,
g
W
10—17
W Malborku Zamkowe, *
g_j g.
W Kwidzynie Zamkowe. *.
9—15
Stutthof, g
W Sztutowie
8—15.
Pucku
Etnograficzne.
W
niecz.
Wdzydzach
Kaszubski
We
JJa rk Etnograficzny, g. 10---17.
W Elblągu, g. 10—16.
W’ Wejherowie Piśmiennic
twa 1 Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, g. 10—16.

nemin
GDANSK, Leningrad. Przy
gody Hucka Finna, sadz., od 6
1., g. 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ka
meralne, Bułeczka, poi., od 6
!., g. 15.30; Los człowieka,
radź., od 15 1., g. 17.30, 20.
Kosmos, Zimorodek, radź., od
6 1., g. 16; Pociąg pancerny,
radź., od 15 1., g. 18. 20. Dru
karz, niecz. G,edania, Lautarzy, radź., od 15 i ., g. 19.
Piast, Jeździec
bez
głowy,
radź., bez ogr., g. 17, 19. Przy
jaźń, Świat się śmieje, radź.,
od 15 1., g. 16, 18, 20. W7atra
— Dom Harcerza, niecz. Żak
— studyjne, Andriei Rublow,
radź., od 15 1., g. 16. 19.
WRZESZCZ, Znicz, Aferzy
sta, radź., od 15 1., g. 16, i«.
20. Bajka, Przygody Robinsona
Kruzoe, radź., od 15 1., g. 10.
12, 14, 16, 18, 20. Tramwajarz,
Aleksander Newski, radź., bez
ogr., g. 16; Waterloo, radź.', od
15 1., g. 18. Zawisza, Lecą żu
rawie. radź., od 15 1„ g. 16,
18. 20.
Öl. IW A,
Delfin,
Bajka
o
zmarnowanym czasie, radź., od
6 1,, g. 15; Czerwony namiot,
radź., od 15 ł„ g. 17, 20.
NOWY PORT, 1 Maja, Maco
cha, radź., od 6 1., g. 16, 18, 20.
SOPOT, Bałtyk, Szach królo
wej brylantów, radź., od 15 1„
g. 14, 16. 18.30. Polonia, Zapa
miętaj imię swoje, radź., od
15 1.. g. 15.30, 18. 20.
GDYNIA, Warszawa,
Wódz
Prusów, radź.,
od 6 1., g. li,
13.15, 15.30, 17.45, 20. Goplana,
Tajemniczy mnich, radź., od 6
1., - g. 12, 14, 18, 20; Opowieść
o prawdziwym człowieku, ra
dziecki, od 6 1., g. 10, 16. Atlantic — studyjne, Przygody
Robinsona Kruzoe, radź., od 6
1., g. 16; Aferzysta, radź., od
15.]., g. 18, 20.
ORŁOWO, Neptun, Awantu
ra o Basię, poJ., od 6 1., g,
15.30; Cichy Don, I cz„ radź.,
od 15 1., g. 17.30. 19,45
GRABÓWEK, Fala, Królew
na z długim warkoczem, radź.
od 6 1., g. 15.45: Białe słońce
pustyni, radź., od 15 1„ g. 18.
20.

CHYLONIA, Promień, Hełm
Aleksandra
Macedońskiego
radź., od * 1., g. 15.30, 17.45;
Woda życia. radź., od 15 1. g
20.

OBŁOŻE, Marynarz, Cztery
serca, radź., od 6 1., g. 17. 19
R CMI a,
Aurora,
Nokaut,
jug.. od 18 1., g. lfi. ig. 20.
SWIBNO, Barkas, niecz.
OKSYWIE, Mewa, Kremłowskie kuranty, radź!, bez ogr .
g. 16, 19.30.
MAŁY KACK, Jagienka, nie
czynne

I

Radio 1
WTOREK
PROGRAM LOKALNY
NA T’KF 70,31 MII z

19.06 21.30 —
Ogólnopolski
muzyczny program stereofoni
czny.
PROGRAM LOKALNY
Rybacka prognoza pogody: 3.00
5.35. 12.58. 18.25 0.01.
5 4o
Reklama. 8.05 -- Pora
dy agrochemu, 6.40 — Studio1
Bałtyk, 12.05 — Młodzi muzvcy Wybrzeża, 12.23 — Tygodnik
Wiejski, 16.15 — Trybuna Wy
brzeża, 16,45 — Ze światowej
estrady, 17.00 — Przegląd ak
tualności Wybrzeża, 17.15
—
Nasze sprawy — komentarz
17.25
50 x M — magazyn dh
młodzie.ży, 18.15 — Wspomnie
nia aktywisty — and. M. Wa
lickiej.
PROGRAM HI
8.05 — Kiermasz płyt, 8.30 —
W podwójnej roli Chałturnik X
Hagaw. 9.00 — ..Noc amery
kańska'’ — 21 ode.
powieści
Christophers Franka. 9.45
—
Bela Bartok — „Na wolnej prze
strzępi”, 10.05 — Ella Fitzge
rald śpiewa przeboje, 11.40
„Szafirowy zmierzch” -1 12 ode.
powieści Wiktora Astafiewa.
11.50 — Pocztówka dźwiękowa
z Paryża. 15.00 — Ekspresem
przez świat, 15.05 — Program
dnia, 15.10 — Piosenki Jonasza
Kofty, 15.30 •— O sporcie roz
mawiają Bohdan Tomasz,ewski
i Stefan Wysocki, 16.15 —• w
podwójnej roli Dawid Ojstrach,
17.05 — „Noc amerykańska” —22 ode. powieści Chrlstophera
Franka, 1.7.15 — Kiermasz płyt,
18.00 _ Muzykobranie, 18.45 —
Przebój za przebojem, 19.15 —
Książka tygodnia — Jean Giono „Huzar na dachu”,« 20.68 —
Między Nowy Jorkiem a Ge
newą, 20.10 -- Kroniki włoskie.
20.40 — 43 lekcja języka nie
mieckiego, 21.25 — „Sami swoi”
grają standardy, 21.50 — Ser
giusz Prokofiew „Opowieść o
prawdziwym człowieku’’, 22.00
—/Fakty dnia.

WTOREK
PROGRAM I
10.45 — „Jak
hartowała
się
stal'’
ode. IV — film se
ryjny prod. TV ZSRR — ko
lor,
16.25 — Program dnia,
16.40 — Dla dzieci: Z cyklu;
„Legendy z wiślanego brze
gu”,
17.10 — wystąpienie
kon
sula GENERALNEGO ZSRR
— FIODORA SZARYKINA
(Z GDAŃSKA),
17.20 — PRZED
FESTIWALEM
FILMÓW RADZIECKICH iZ
GDAŃSKA).
17.40 — Telewizyjne Studio Mio
dych,
18.20 — „PANORAMA” MAGA
ZYN
INFORMACYJNY
(Z
GDAŃSKA),
18.40 — Eureka — magazyn po
pularnonaukowy — koku.
19.10 — Przypominamy, -radzi
my,
19.15 — Reklama,
19.20 — Dobranoc — Dwa koty
, i pies trzeci — kolor,
19.30 — Dziennik TV — kolor.
20.20 — ,,Jak
hartowała
sie
stal” — ode. IV — serial fil
mowy prod. TV ZSRR
21.25 — interstudio — magazyn
Krajów Socjalistycznych —
kolor,
22.05 — Wiadomości
sportowe
kolor.
22.10 — „W dniu i mierni n El
żbiety”,
22.30 — Dziennik TV —. kotow
22.45 — Program na środę.
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PROGRAM U
17.05 — Program dnia,
17.40 — Wiedza i Film,
18.15 — Dla młodych widzów;
— Tylko dla zastępowych.
18.45 — „Portrety
XXX-lecia”
— Poręba,
19.20 — Dobranoc
i pies trzeci — kolor,
19.30 — Dziennik TV — krńof,
20.20 — „Zapraszamy na wto
rek” — SOPOT 67.
21.00 — Śpiewa
Aleksander
Wiedemik — bas — film
prod. ZSRR — kolor.
21.20 •— 34 godziny — kolor,
21.30 — Teatr TV — Anton:.
Czechow -- „Oświadczyny” 1
„Jubileusz” tłumaczenie Ar
tur Sandauer, ,
22.35 — „Słowa za słowa —
sylwetka tłumacza” — kolor*
23.05 —• Program na środę.
POLSKIE RADIO I TELEWI
ZJA ZASTRZEGAJĄ SOBIE
PRAWO DO ZMIAN W PRO
GRAMIE.

Apteki 1
mi 1

n i mu

^m

STALE DYŻU RY NOCNE
od godz. 21—6
Apteka nr 21 — Gdańsk*
Orunia, ul. Jedności Robotni
czej 111; nr 60 -- Gdańsk*
Stogi, ul. Hoża 12 (remont); nr
100 — Gdańsk, ul. Długa Grob
la 7: nr 4 — Gdańsk — No
wy Port, ul. Oliwska 83/4; nr
20 — Gdynia — Orłowo, ul,
Boh. Stalingradu 68.
STALE DYŻURY NOCNE
ORAZ DZIENNE
W NIEDZIELE I ŚWIĘTA
Apteka nr 79 —- Gdańsk -Siedlce, ul. Kartuska 17; nr 8?
— Gdańsk, al Zwycięstwa 49;
nr 71 _ Gdańsk — Wrzeszcz,
al. Grunwaldzka 126; nr 116 —
Gdańsk
—
Przymorze,
ul.
Krzywoustego 25; nr 15 — So
pot ul. Boh. Monte Cassino
21: nr 13 — Gdynia ul. Starowiejska 34.
Informacje o dyżurach noc
nych aptek pod nr tel. 418.
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OSTRY DYŻUR PEŁNIĄ}
Instytut Chirurgii r Instytu
tem Chorób Wewn. AM w
Gdańsku, ul. Prof. Z. Kieturakisa 1.
Wojewódzka Poradnia Cho
rób
Skórno-Wenerologicznycb
w Gdańsku, ul. Długa 84 35
czynna
cała
dobę
—
od
dział w Gdyni przy ul. 22 Lip
ca 44, czynny w poniedziałki,
wtorki, czwartki i piątki w
godz. 19—7.
POGOTOWIE

RATUNKOWE

Gdańsk — Wrzeszcz — nagłe
wypadki tel. 41-lu-oo, zacho
rowania i inne zgłoszenia, tel,
32-36-14, 32-39-24, 999; Gdańsk
dyżury pełni Przychodnia Ob
wodowa przy al.. Zwycięstwa
31/32 we Wrzeszczu w godz.
19.30 do 7 przez całą dobę w
niedziele i święta. Są tu. czyn
ne gabinety: laryngologiczny)
pediatryczny, chorób wewnę
trznych i stomatologiczny.
TELEFON ZAUFANIA
GDAŃSK —
SOdZ. 16—6.

tel.' 31-09-86

w

TELEFONY ALARMOWE
KOMEND STRAŻY
POŻARNYCH
Gdańsk — Sopot —

Gdynie

Reporter
zanotował
Jak rias poinformował oficer
dyżurny Komendy Wojewódz
kiej mo w Gdańsku, wczoraj
do późnych godzin wieczornych
na terenie Trójmiasta nie za
notowano poważnych wypad
ków drogowych. Było
kilka
tzw. stłuczek — na szczęście
—. bez ofiar w ludziach. Nato
miast- na obszarze woje wództwa gdańskiego wydarzyło się
kilka tragicznych w7ypadków.
W Nowym Dworze, 19-letnia
Teresa D., wybiegła nagle ba
jezdnię ul. Sienkiewicza, zza
stojącego autobusu „Jelcz” i
wpadła pod koła nadjeżdżają
cego samochodu „Żuk” GO
18-81. Dziewczyna odniosła bar
dzo poważne obrażenia i w7
stanie
ciężkim
przewieziona
została do AM w7 Gdańsku.
Na ul. Grunwaldzkiej w Ru
mi, Jerzy G„ kierując „Żu
kiem” GX 16-59, nie zachował
ostrożności i najechał na tył
stojącego na przystanku auto
busu WPKGG GS 21-23. W wy
niku
zderzenia
pasażerowi^
„Żuka” 28-lemi Franciszek. M.
i 24-letni Jan M. doznań' po
ważnych obrażeń j nrzewiezteni zostali do Szpitala Miej
skiego w Gdyni.
(JET)
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