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Gdańska delegacja TPPR
Kurt
Waldheim
otworzył
obrady
mmmm
wyjechała na zjazd
światowej konferencji żywnościowej

do Warszawy
ItaiJł

rozpoczyi»* *1«

w

Warszawie dwudnio vry, IX
Ogólnopolski Tjmrri Towar
raystwa Prayjeńni Polał* oRadzieckiej,

Wczoraj w godzinach
popołudniowych na dwórcu w Gdańsku odbyła adf
Uroczystość pożegnania 54osobowej delegacji gdań#kiej, która pod przewód
nłctwem Tadeusza Fiszbacha udała się do War
szawy.
W skład delegacji na
szego województwa wcho-

d*ą na. in. przedstawicie
le instytucji 1 przedsię
biorstw gospodarki mor
skiej Wybrzeża. Delega
tem na zjazd jest również
wybitny naukowiec, twórca metody
utwardzania
gruntów, Budowniczy Pol
ski Ludowej, prof, dr Romtiald Gebertowie*.
Gdańską delegację że
gnał sekretarz KW PZPR
Włodzimierz Sak. Obecny
był
konsul
generalny
ZSRR w Gdańsku. Fiodor
Sraryfehi.
(zh)

Przedstawiciele
fttfni im. H. Gorkiego

z Leningradu
w KW PZPR
Wowff'oj
««kretom
KW
PZPR
WŁODZIMIERZ SAK
przyjął przedstawicieli Oramatycznego
Akademickiego
Teatru Wielkiego im. Maksymo Gorkiego z Leningradu,
lak
już
informowaliśmy,
mokomici aktorzy rodzieccy prezentują publiczności
Wybrzeźa spektakl „Mieszczan
Gorkiego i „CKcwhjmie Cegarelego.
W przyjacielskim spotkaniu,
fctóre upłynęło w niezwykle
serdectnej atmosferze, udział
wrięH m. In.; kierownik orty-

Oddział izraelski
porwał

stgcaoy teatru t Leningradu
GlEOROI TOWSTONOGOW,
dyrektor WŁADIMIR WAKULENKO oraz aktorzy KIRYŁ
ŁAWROW, JEFIM KOPEUAN
i WŁADISŁAW STR2ELCZYK,
Wymieniono poglądy na temat dalszej owocnej współpracy między teatrami bratnicH miast,
Gościom radzieckim towarzyszył dyrektor i kierownik
artystyczny Teatru „Wybrzeże" STANISŁAW HEBANOWSKł oraz I sekretarz POP
przy Teatrze „Wybrzeże" STANISŁAW MICHALSKI.
Obecny był zastępco kie
rownika Wydziału Propagan
dy
KW PZPR
ANDRZEJ
SZCZEPAŃSKI.

(zb)

0 Od ponied złotku to
czą się w Bonn rozmowy
gospodarcze RFN - Grec
ja. Rząd zcchodnioniemiecki zapowiedział udzielenie Grecji pomocy
gospodarczej w wysokości
60 min marek.
• W RFN przebywa z
wizytą portugalski minis
ter stanu Vitor Alves. Po
zakończeniu rozmów w
RFN przybędzie on do Pa
ryże, Rzymu, Brukseli i
Londynu, Colo
podróż
potrwa 11 dni,
• Premier Banglade
szu, Mudżibur Rahman
przybył do Kairu z sześcio
dniową sviryiq oficjalną.
Rozmowy, jaki« przeprowodzi on z przywódcami
egipskim], maja na edu
ożywienie stosunków mię
dry jego krajem a Egip
tem przede wszystkim w
dziedzinie gospodarczej.
• Wczoraj przebywają
cy w Rzymie sekretarz sta
nu USA, Henry Kissinger
spotkał się z greckim mi
nistrem spraw zagranicz
nych, Dimitriosem Bitsiosem. Zdaniem kół żbliżonych da delegacji amery
kańskiej i greckiej obaj
mężowie stanu wymień i ii
poglądy związane ze zbii
żającą się podróżą Kissin
gerc do Ankary,

H. Kissinger
na audiencji

u papieża
Wczoraj rano amerykań
ski sekretarz stanu. Hen
ry Kissinger, udał się do
Watykanu, gdzie został
przyjęty przez papieża Paw
la VI, ? którym przeprowa
dził rozmowy. Zdaniem kół
poinformowanych
dobrze
rozmowy dotyczyły kryzy
su bliskowschodniego.

Sekretarz generalny ONZ go udzielenia pomocy ludKurt Waldhelm dokonał ności, której grozi głód,
wczoraj w Rzymie otwarPrzemawiając na konfecia światowej konferencji rencji. prezydent Włoch,
żywnościowej, w
której Giovanni Leone podzięko uczestniczą delegacje i ob wał Organizacji Narodów
serwatorzy z ponad
100 Zjednoczonych za wybrakrajów świata
Delegacji nie Rzymu na miejsce kon
polskiej przewodniczy mi ferencji. Leone stwierdził,

Wyrok

na działaczkę IRA
Sąd królewski w miejsco
wości Wakefield skazał na
karę 30 lat więzienia 25-1 et
nią Judith Ward. Ława
przysięgłych
uznała, że
Ward jest winna współ
udziału w zamachach bom
bowych. przeprowadzonych
przez Irlandzką Armię Re
publikańską (IRA) na tere
nie Wielkiej Brytanii, w
tym eksplozji w autokarze
wojskowym, w której zgi
nęło w
roku 12
osób.
'
(PAP)

Zatrucie
samogonem
Jak poinformował jeden
z dzienników ukazujących
się w Karaczi, w prowincji
Sindh zmarło ponad 30 osób w- wyniku spożycia tru
jącego samogonu. Policja
aresztowała 17 osób pod za
rzutem sprzedawania tru
jącego spirytusu. Władze
prowincji zawiesiły w obo
wiązkach 12 urzędników
pod zarzutem zaniedbania
obowiązków*, a dalszych 14
tostało usuniętych z pracy.

CAP — AP — Telefoło

Vrocr.yst>o*e ntwareła *«*»»•

nister
rolnictwa, Kazi
mierz Barcłkowski.
Konferencja wybrała na
przewodniczącego
byłego
ministra spraw zagranicz
nych
Włoch,
Giuseppe
Medici.
O twi erając
ś wi a to wą
ko nf er enc ję i y w n o ś c: o wą
sekretarz generalny ONZ,
Kurt Waldheim podkreś
lił, że problem zorganizo
wania systemu pomocy
żywnościowej w skali świa
towej jest najważniejszym
zadaniem i
opowiedział
się za potrzebą utworzenia
światowego systemu re
zerw żywnościowych
w
celu stabilizacji cen tych
produktów i stworzenia
możliwości jak najszybsze

Biura Politycznego KC PZPR

że problem głodu na śwje
cie nie powinien być rozpatrywany jedynie w' jego
aspekcie technicznym, ale
również w kontekście ak
fualnej polityki. Należy —
powiedział Leone — poszu
kiwać odpowiednich roz
wiązań. które pozwoliłyby
w miarę możności zapobiec powiększaniu się lure i między krajami wysoko rozwiniętymi i krajami
biednymi. Problemy te
zdaniem prezydenta Włoch
— nie mogą zostać szyb
ko uregulowane i jedy
nym rozwiązaniem w długi.m okresu j&Si lozwiąza
nie ;ch za pomocą han
dlu.

pracy naukowo-badawczej
i technicznej. Żadne badania, skądinąd potrzebne
gdyż n.p szkodniki roślin
niszcza około 15 proc. moż
liwych plonów, nie zastą
pią jednak inwestycji. Naj
ważniejszą z nich jest roz
wój produkcji nawozów
sztucznych; na dalszym
miejscu jest poprawa wa
przechowywania
runków
żywności oraz stosowania
środków ochrony roślin.

Na koniec H. Kissinger
wezwał do utworzenia sko
ordynowanego
systemu
międzynarodowych rezerw
żywnościowych, nie przeristawił jednak szczegółów
swojej propozycji.
(PAP)
Przemówienie na konfe
rencji wygłosił też amery
kański
sekretarz stanu.
Henry Kissinger. Omówił
on obecną sytuację żywno
ściowa świata, zwracając
uwagę na zjawisko wyczer
pania się nadwyżek żyw
nościowych oraz scharakte-

Biuro Polityczne KC
PZPR i Prezydium Rządu
na wspólnym posiedzeniu
w dniu wczorajszym rozpa
trzyły podstawowe Drobiemy projektu oianu społecz
no - gospodarczego rozwo
ju kraju w 1975 roku.
Biuro Polityczne i Pre
zydium Rządu oceniły, że
projekt planu na 1975 r.
zapewnia realizację celów i
zadań ustalonych w ’uch
wale VI Zjazdu Partii oraz
rezolucji I Krajowej Kon
ferencji PZPR.
Główne proporcje pro
jektu planu na 1975 r. pod
porządkowane zostały pod
stawowemu celowi polityki
społeczno - ekonomicznej
nartii i państwa, jakimi
jest zapewnienie systema
tycznej i odczuwalnej po
prawy warunków bytowych
i kulturalnych społeczeń
stwa w oparciu o stały i
dynamiczny rozwój oraz
unowocześnienie sil wy
twórczych kraju
Kontynuując procesy roz
budowy i unowocześnienia
gospodarki projekt planu
kładzie nacisk na poprawę
efektywności gospodarowa
nia a zwłaszcza na popra
wę relacji miedzy nakłada
mi i wynikami. Wymaga
to koncentracji działalnoś
ci inwestycyjnej przede
wszystkim na ooieKtacfi
kontynuowanych, kończo
nych w ciągu 1975 r. — co
nor wo’i na szybsze uzyska

nie efektów z poniesionych
dotychczas nakładów.
Jednocześnie zakłada się
dalszy wzrost wydajności
pracy w oparciu o zwięk
szone w bieżącym ó-leciu
techniczne uzbrojenie oraz
poprawę dyscypliny i or
ganizacji pracy. Podniesie
nie efektywności gospoda
rowania powinno nasta-pić
w wyniku obniżki kosztów
własnych przez oszczędniej
sze zużycie materiałów, su
rowców i energii, jak też
prawidłowa gospodarkę za
sobami
materiałowymi
przy wykorzystaniu pozytywnych wyników przepro
wadzortego przeglądu za
pasów
W dziedzinie wymianv
gospodarczej i handlowej
smmmmmmmmmmmmmmommmamm

n*m ptrtnfbrinwa.ł <lviurnv synoptyk, HtH na Wy
briefcu
będzie
zaehmursenie
umiarkowane.
Rano
mgły.
Temperatura <*ę 3 Ho 7 st.
Wiatry słabe, raehodnie.

Polscy siatkarz«, nrstnec metrów Piotr* Jarossewłwie świata 1974 roku. go- cza, skierowany do repre
śeiłi wczoraj w siedzibie zentacjj Polski
piłce
GKKFiT. W czasie spot- siatkowej.
kan ia
prze wo dniczący
.,Zdobycie
tytułu mi
GKKFiT — Bolesław Ka strzów świata jest najwy
pitan odczytał list gratu bitniejszym
osiągnięciem
lacyjny prezesa Rady Mi- w historii polskiej siatkówki. a jednocześnie wspa
małym akcentem końcowym w ogólnym dorobku
sportu polskiego w Roku
Trzydziestolecia PRL —
czytamy m. In, w liście
Piotra Jaroszewicza — Wy
rażam głębokie przekona
nie, że uzyskany rezultat
jest zapowiedzią dalszych
nowa próba dokonania roz znakomitych wyników".
łamu w łonie tej najwiękGratulacje i podzięko
szej siły politycznej w Chi
Ie. Wielu aktywistów chade wania za olbrzymi sukcji odmawia bowiem współ ces. wywalczony na midziałania z juntą, która nie strzostw'ach świata w Mek
tylko rozwiązała partie le- syku. złożył również ekipie obecny na spotkaniu
w icy, ale także zawiesiła członek
Sekretariatu KC
działalność partii chrześcijańsko-demokratycznej i In PZPR — Zdzisław Zandanych organizacji burżuazyj rowski.
Trener zespołu Hubert
nych, dawniej będących w
opozycji wobec rządu ludo Wagner, otrzymał 7. rak
przewodniczącego GKKFiT
wego.

Prowokacyjne zabójstwo
Widole ORÓlny roo#krew*ki*g«» c*n*raine*« «a-dioau im, I««MM «m t.n*n«ka«h,
bMteie główną areną HWagań poäeu« Letnich Ignyak uMniip*J»Mieti w t*M roten.
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Demonstracja syjonistyczna
przed siedzibą ONZ
W Nowym' Jorku przed
siedzibą Organizacji Narodów Zjednoczonych doszło
w poniedziałek do hałaśliwej demonstracji, zorganizowanej przez syjonistyczne organizacje działające
w USA.
Demonstranci protestowali przeciwko przyznaniu
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ statusu obserwatora
Organizacji Wyzwolenia Pa
lestyny, której delegacja be
dzie uczestniczyć w tym

charakterze w debacie nad
sprawą palestyńską na forum Zgromadzenia Ogólnego. Tłumnie przybyli demonstrahci nieśli trans pa-'
renty z hasłami antyarabvskimi, skierowanymi głów
nie przeciwko Palestyńczykom. W czasie demonstracji wystąpił amerykański
senator Henry Jackson oraz._ były minister obrony
Izraela, Mosza Dajan.
(PAP)

Jugosłowiańska nota protestacyjna
Rząd SFRJ skierował do
rządu Austrii notę protestującą przeciwko ograniczeniu lub całkowitemu
odmawianiu
słoweńskiej
i chorwackiej mniejszości
narodowej praw w dzie
dżinie oświaty, prawa dn
posługiwania się językiem
chorwackim i słoweńskim
na równi z niemieckim,
do
równoprawnego
uezestnfctwa przedstawicie1; mniejszości narodowych
w instytucjach kulturalnych, organach sądowych
i administracyjnych
Jugosłowiańska, nota po
_n w Austrii
* *
ipp^a działalność
sił. zajmujących pozycje
neofaszystpwśkie. O ich ist-

nieniu i działalności świad
czy m. in. zniszczenie pom
ników żołnierzy koalicji
antyhitlerowskiej w Raryntii. Nowym przykładem ich swobodnej dzia
łalności jest międzynarobyłych
dowe spotkanie
esesmanów, które odbyło
się 5 października br. w
Krumpendorfie.
W zakończeniu nota stwler
dza, że niektóre austriackie środki masowego prze
kazu przekształciły się w
międzynarodowy ośrodek
działalności
propagando
wej, wymierzonej przeciw
ko SFRJ | je.1 interesom
■ róż
..
oraz rozpowszechniają
M wymysły i dezrinformaej« o SFRJ.
(PAP)

asKMde
9 W Genew«« odbykj się
kolejne spotkanie delegacji
radzieckiej i amerykańskiej,
biorących udział w rozmo
wach w sprawie ogranicze
nia zbrojeń
strategicznych
(SALT). W czasie spotkania
obie delegacje kontynuowały
konstruktywną wymianę po
glądów/. Obie. delegacje pos
tanowiły z dniem dzisiej"
szym przerwać rozmowy na
krótki okres, aby umożliwić
przeprowadzenie konsultacji
ze swymi rządami.
• Wiceprezes Rady Minis
trów Jem Mitręga odbył roz
mowę z ambasadorem USA
w Polsce Richardem T. Daviesem. Tematem
rozmowy
były problemy Współpracy na
ukawo - technitznej pomię
dzy Polską i USA.
• Wczoraj w południe wy
buchł wielki pożar w rzym
skiej filii amerykańskiego kon
cemu „Honeywell". Według
ostatnich informacji został
on spowodowany przez nie
zidentyfikowanych podpala
czy. Jak dotąd nie wiadomo,
czy są ofiary w ludziach.
• Jak informuje prasa ka
irska, 16 bm., rozpocznie się
w stolicy Egiptu proces 95 osób oskarżonych o udział w
spisku, mającym na celu oba
lanie prezydenta Sadata. Osoby te należały do organi
zacji, która w kwietniu’ br,
dokonała ataku na wojskową
akadem.ię techn icyną w Ka
irze.

w

Santiago

Z Cliii« nadchodzą donie
sienią o nowych zbrodniach, jakich dopuszczają
się skrajnie prawicowe wła
dz« tego kraju. Oburzenie
mieszkańców Santiago wy'wołał tajemniczy mord, popełniony na Luni Videla
Moya; żonie jednego z przy
wódców ruchu lewicy rewo
lucyjnej (MIR). Sergio Al
fredo Pereza Moliny. Mło
da kobieta została uduszo
na w nocy z 2 na 3 bm.
Nieznani sprawcy wrzucili
.iej zwłok) do ogrodu am
basady Włoch, w Santiago,
przypuszczalnie z myślą c
zrzuceniu odpowiedzialno
ści za tę zbrodnię na prze
bywającą tam liczna, ok
200-osobową grupę uchodź
ców' politycznych. Ambasa
da Włoch kategorycznie za
przeczyła. aby Luni Videla
Moya znajdowała się uprze
dnio na jej terenie, w gru
pie uciekinierów politycz
nych. Nie ulega więc w*atpiiwości, że zginęła ona z
rąk oprawców z chilijskie
go aparatu represji.
Depesze agencyjne j San
tiago mówią także o skon
fiskowaniu domu światowej
sławy poety i działacza po
litycznego Pabla Nerudy,
na wyspie Negra, położonej
w pobliżu Valparaiso. Wdo
wa po pisarzu, Matilda Urrutia, musiała niezwłocznie
opuścić mieszkanie. Także
mieszkanie Pabla Nerudy
w Santiago zostało przeję
te na własność państwa.
Zdziwienie
obserwato
rów politycznych w Chile
wzbudziła nominacja dzia
łacza partii chrzęścijańskodemokratycznej,
Carlosa
Massada. na stanowisko rad
cy w ministerstwie koordy
nacji gospodarczej Je*t to

Wczoraj
przybyły do
Warszawy delegacje zagra
niczne, które wezmą udział w rozpoczynającym się
dzisiaj IX Zjeżdtie Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej i w obcho
dach 57 rocznicy Wielkiej
bócjaiiśtycźhej ’ Rewolucji
Październikowej.
Goście
odbędą również podróż po
kraju.

B, Kapitana nominację na
trenera klasy I. Złote medale za wybitne osiągnię
cia sportowe i tytuły za
służonych mistrzów sportu
otrzymali: Ryszard Bosek
(Płomień Milowi cel. Wie
sław- Gawłowski (Płomień
Milowice).
s • , IW Stanisław_ Goś
, \
'-'h"ali <5®?™ R?sj6w)Marek Karbarz (Resovia
Rzeszów). Aleksander Ski
ba (Legia Warszawa! i
Zbigniew Zarzycki (Pło
mień Milowice).
Złote medale za wybitne
osiągnięcia sportowe i tytuły mistrzów sportu otrzymali: Wiesław Czaja
(AZS Częstochowa), Miro
sław Rybaczewskł (AZS
Olsztyn), Włodzimierz Sa'hWarszawa)
"aISK,. fbkra_ warszawa).
Włodzłmierz Stefański (Re
so via Rzeszów),h & Tomasz
.. .
Vńj,«'vl" (A',|a ś'«’idnik)
Złoty medal za wybit
ne osiągnięcia sportowe
wręczono Edmundowi Skór*
kowt (Legia Warszawa).
(PAP)

Dramatyczna walka o życie

ciężko chorego
W ubiegły poniedziałek
w czasie pracy brygadzista
gdańskiego „Elmoru”, 45-letni Władysław’ K. nagłe
zasłabł. Wkrótce został
przewieziony do Szpitala
Wojewódzkiego, gdzie powierzono go opiece lekarskiej. W dniu wczorajszym
przewieziony został on do
Akademii Medycznej. Tu
jego stan zdrowia zaczął
się gwałtownie pogarszać,
Lekarze stwierdzili w godżinach wieczornych, ie jedynym ratunkiem dla chorego, u którego rozpoznano tętniaka aorty, jest natychmias-towa
operacja,
Wymaganego zabiegu nie
można jednak było wykonać w Akademii Medycz
nej w Gdańsku. Dla prze
prowadzenia tak skomplikowanej operacji należało
chorego przewieźć do szpitala w Warszawie i oddać
pod opiekę specjalisty kardi-ocbimrgti dec, dr. Siat-

kowskiego. Oczywiście w
grą wchodził jedynie transport lotniczy, gdyż stan
zdrowia chorego oraz czas
nie pozwalały na przewóz
pacjenta samochodem. Tym
czasem złe warunki atmosferyczne
uniemożliwiały
lot nocą powietrznej karetce sanitarnej, zaś czekanie
z tym do dnia dzisiejszego mogło przesądzić o iyciu Władysława K. W tej
sytuacji dyżurny lekarz
wojewódzki zwrócił się do
kontradmirała
Zygmunta
Rudomino z prośbą o pomoc. Zapadła błyskawiczna
decyzja. Marynarka Wojenna stawia do dyspozycji
samolot, który poleci z
chorym do Warszawy.
W kilka minut później
karetka
reanimacyjna
mknęła z Władysławem K.
na lotnisko. Dr Mieczysław
Trenkne-r z Akademii Medycznej i sanitariusz Andrzej Ciechanowicz przy

z zagranicą projekt plan«
zakłada wysoka dynamiką
obrotów. Biuro Polityczna
i Prezydium Rządu zaak
ceptowały określone w pro
jekcie planu na 1975 rok
kierunki rozwoju i zadania
społeczno - gospodarcze nr
raz wysokość środków aa
ich realizację,
Zalecono Komisji Plano
wania przy Radzie Minis
trów- przygotowanie w oparciu o ustalenia wspólnego posiedzenia Biura Po
litycznego i Prezydium
Rządu ostatecznego projektu Narodowego Planu
Społeczno - Gospodarczego
ną r. 1975. Projekt ten
Rada Ministrów przedsta
wi Sejmowi PRL.
(PAP)

Przyjazd delegacji zagranicznych
na IX Zjazd TPPR

Gratulacje Piotra Jaroszewicza
dla mistrzów świata w siatkówce

•lak wynika z wojskowe
go komunikatu libańskiego,
wczoraj rano oddział izrael
ski wtargnął do miastecz
ka Majdel Zouk położone
go w południowym Liba
nie w pobliżu granicy iz
raelskiej i uprowadził bur
mistrza tego miasteczka oraz jego dwóch nieletnich
synów. W czasie akcji agre
sorzy wysadzili w1 powie
trze dom burmistrza. Arty
leria libańska odpowiedzią
la ogniem na wypad jedno
stki izraelskiej.
(PAP)

W poniedziałek zmarła
trzecia z kolei w ciągu ostatniego miesiąca ofiara
zapalenia opon mózgowych.
Jest nia 11-letni chłopiec,
który wkrótce po przewie
zieniu do szpitala w Calais
mimo wysiłków lekarzy
zmarł.
(PAP)

Wspólne posiedzenie

i Prezydium Rządu

libańskiego burmistrza

Trzecia ofiara
zapalenia
opon mózgowych
we Francji

ryzował
przedsięwzięcia,
.jakie dla zwiększenia pro
dukcji zbóż podjęto w Sta
nach Zjednoczonych.
Omawiając strategię roz
woju rolnictwa dla krajów
rozwijających się, Kiss in
ger zwrócił uwagę na ro!ę
międzynarodowej
wspól-

■ wm
OMlynia. Budynki przy skwerze Kościuszki. W głębi port

pomocy oficerówT Mar. Woj.
ułożyli chorego w samolocie, a jego załoga w składzie: kpt. Piotr Zając (I
pilot), kpt. pilot Aleksander Zielenkiewicz (II pilot) i mechanik pokładowy st. bosman Jerzy
Żebrowski, wkrótce poderwała maszynę do lotu.
W chwili, gdy przekazu■'errn'. ^ informację, tuż
Prze^ rozpoczęciem druku
fazet^, °^rz3'rna’;smy w:adon*osc, ze samolot Marynar. ’ -lennej, mimo trud
n-vcn warunków atmosfetycznych szczęśliwie wylą00 , w Warszawie, gdzie
n3 J°trllsKU oczekiwała juz
karetka pogotowia. Chory
przewieziony został natych
miast do szpitala przy ul.
Kopernika, w którym doc.
dr Siatkowski wraz z per
sonelem pomocniczym o~
czekiwał pacjenta.
(3. K.)

Na czele delegacji Towarzystwa »Przyjaźni Radziecko-Polskiej stoi prze
wodniczący Rady Zwiąż*
ku
Rady
Najwyższej
ZSRR,
przewodniczący
Centralnego Zarządu TPRP
Ałekslej Szytików.
W skład 9-osobowej de
legacji wchodzą:
znany
poeta radziecki, działacz
partyjny i aktywista TPRP
na
Białorusi
Maksim
Tank;
lotnik-kosmonauta,
Bohater Związku Radziec
kiego — Borys Wołynow;
terenowi działacze KPZR,
deputowani do Rady Naj
wyższej ZSRR. członkowie
władz towarzystwa.
Na Dworcu Gdańskim
w Warszawie delegację
radziecką powitał członek
Biura Politycznego, sekre
tarz KC PZPR. przewod
niczący ZG TPPR Jan
Szydlak,

Obecny był ambasador
ZSRR wt Polsce — Stani
sław' Piłotowicz. Wczoraj
A. Szytikowa i członków’
delegacji radzieckiej przy
jął marszałek Sejmu —
Stanisław’ Gucwa. W spot
kaniu uczestniczyli człon
kowie Prezydium Sejmu.
Przybyły
również na
IX Zjazd TPPR delegacje
z Bułgarii. CSRS. NRD,
Mongolii .i Węgier.
(PAP)

Minister oświaty
Peru w Polsce
Bawiący w Polsce mini
ster oświaty j wychowania
Republiki Peru — Alfredo
Carpio Becerra przeprowa
dził wczoraj rozmowy z kie
rownictwem Ministerstwa
Oświaty i Wychowania oraz Ministerstwa Kuitury
: Sztuki. Omawiano próbie
my dotyczące oświaty i wy
chowania. systemu naucza
nia w Peru i w Polsce oraz zagadnienia związane z
rozwojem kultury w obu
krajach.

Aresztowania
po pożarze w Seulu
W związku z pożarem
hotelu w Seulu, w cza
sie którego śmierć po
niosło 88 osób, a po
nad 40 odniosło obraże
nia, policja aresztowała
właściciela hotelu i 7 pra
cowników. Zarzuca im się
zaniedbanie obowiązków i
zlekceważenie
przepisów
przeciwpożarowych.
Policja ustaliła, że po
żar wybuchł wskutek krót
kiego spięcia w źle kon
serwowanej instalacji elek
trycznej w korytarzu hole
lowym na V piętrze. Pło
mienie objęły sufit, s na
stępnie VI piętro, gdzie
w nocnym lokalu bawiło
się około 200 osób
(PAP)

DZIENNIK
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W Wojewódzkim Komitecie ZSL
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dowie socjalizmu w swym
kraju.
Prezes WK przekazał na
ręce konsula z okazji rocz
nicy WSRP serdeczne po
zdrowienia od kierowni
ctwa instancji wojewódz
kiej ZSL oraz wszystkich
członków stronnictwa w
województwie gdańskim.
O udziale Polaków w
Revyolucji Październikowej
i przebiegu walk mówił dr
Walenty Aleksandrowicz.
Uczestnicy spotkania obejrzeli następnie filmy o
osiągnięciach ZSRR
(tor.)

Z okazji 57 rocznicy
Wielkiej
Socjalistycznej
Rewolucji Październikowej
odbyło sie wczoraj w WK
ZSL spotkanie kierowni
ctwa instancji wojewódz
kiej stronnictwa, pracow
ników WK i wojewódz
kich lektorów z konsulem
ZSRR w Gdańsku Antanasem Jurszenasem. Go
ścia powitał prezes WK
Bogusław Droszcz, który
podkreślił w swym wystą
pieniu bohaterstwo naro
du radzieckiego w walce
o zdobycie władzy ludu i
jej utrwalenie oraz w bu

Z okazji obchodzonych w tym roku XVIII Dni
Książki Radzieckiej, które przypadają na okres uro
czystości związanych z 57 rocznicą Rewolucji Paź
dziernikowej i 30 rocznicą powstania TPPR. otwarto
wczoraj w „Domu Książki” we Wrzeszczu Wystawę
Ks'ążki Radzieckiej.

Ambicje kanclerskie Straussa
nie. że właśnie Strauss,
a nie dotychczasowy fa
woryt, Kohl, zostanie la
tem 1975 roku mianowany
chadeckim kandydatem na
kanclerza.
•Jedno jest już dzisiaj
pewne: szanse Kohla na
razie wyraźnie zmalały,
zaś kandydatura. Straussa
jest coraz poważniej dys
kutowana. Bawarski przy
wódca osiągnął jeszcze jed
no, a mianowicie — za
blokował do lata przyszłe
go roku podjęcie formal
nej decyzji o wyborze cha
deckiego kandydata. Inte
resujące jest przy tym,
że mimo zawartego przed
kilku
dniami
między
Straussem a Kohlem po
rozumienia. by do lata
przyszłego roku nie dysku
tować publicznie sprawy
kandydatur
kanc ler sk ich,
osoba Straussa jest właśnie
przedmiotem publicznych
wypowiedzi.
(PAP) *

Pytanie czy Strauss, przy
wódca najbardziej prawi
cowego skrzydła opozycji
chadeckiej,
mógłby
w
sprzyjających
okoliczno
ściach zostać kanclerzem
RFN, towarzyszy spekula
cjom i kalkulacjom poli
tycznym bez
mała od
chwili, gdy bawarski przy
wódca zaczął na początku
lat 60-tych wybijać się
na bońskiej scenie poli
tycznej. Ponieważ jednak
dostrzegano wyraźną prze
wagę ujemnych cech cha
rakterologicznych i polity
cznych Straussa nad jego
cechami dodatnimi, osta
teczna odpowiedź na po
stawione wyżej pytanie,
brzmiała dotychczas „nie".
Obecnie, po spektaku
larnym zwycięstwie swej
partii CSU w Bawarii.
Strauss nie wyklucza już
gotowości
pretendowania
do fotela kanclerskiego w
1976 roku. Szereg komen
tatorów komentuje kandy
daturę szefa CSU całkiem
realnie, zaś szef frakcji
parlamentarnej CDU'CSU.
Carstens, określił w po
niedziałek Straussa jako
jednego z ewentualnych kan
dydatów na kanclerza. Po
dobne stanowisko wyrazili
inni czołowi działacze cha
deccy. Również rzecznik
SPD wyraził przeświadczę

Nowe inwestycje eifCiESf
ze środków NFOZ Kibice teź mają swe prawa

Otwarcie Wystawy
Książki Radzieckiej

Spotkanie
z konsulem ZSRR w'1

Część
eksponowanych
książek można zamówić
na miejscu w punkcie in
formacyjnym
wystawy
lub nabyć w księgarniach
wydawnictw
importowa
nych przy pi. Świerczew
skiego we Wrzeszczu, przy
ul. Świętojańskiej w Gdy
ni oraz w księgarni powia
towej w Elblągu.

Na uroczystość otwarcia
przybyli: sekretarz
KW
PZPR Włodzimierz Sak,
wiceprzewodniczący WRN
Łukasz Balcer, przedsta
wiciele władz miejskich
oraz dzielnicowych z I se
kretarzem KD PZPR, we
Wrzeszczu
Aleksandrem
Nawrotem, konsul ZSRR
w Gdańsku Roman Czistiakow, delegaci Przed
stawicielstwa Handlowego
ZSRR w Gdańsku, pracow
nicy księgarń i bibliotek.
W y stawę zor ga ni zo wan o
przy współudziale „Domu
Książki” i ..Mieżdunarodnoj Knigi”. Obejmuje ona
około 900 pozycji, wyda
nych w ostatnich 2—3 la
tach i jest pierwszą tego
rodzaju wystawą zorgani
zowaną w takich rozmia
rach.

Książki radzieckie wy
dawane są przez 214 wy
dawców, ktorz;. dostarcza-

RS9 ($417) 4 R#to|Kwl9 f$P4 *
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większym importerem wy
dawnietw radzieckich (w
roku ubiegłym sprowadzo
no 9 340 tys. egzempla
rzy). Największą popular
nością cieszą się w na
szym kraju starannie wy
dawane i tanie książki z
dziedziny techniki, litera
tury pięknej, dziecięcej i
młodzieżowej, a szczegól
nie doskonale oprawione,
o bogatej kolorystyce albu
my z dziedziny sztuki.
Na uroczystości otwar
cia ekspozycji Złotą Ho
norową Odznaką
TPPR
udekorowano zasłużonych
pracowników: kierownika
Księgarni
Wydawnictw
Importowanych w Gdyni
Kazimierę C’zarnak i z-cę

4 miliardy 300 milionów
złotych zebrano już na kon
cie Narodowego Funduszu
Ochrony Zdrowia. Najwięk
szy udział w świadcze
niach na NFOZ mają pra
cownicy gospodarki uspołe
cznionej, którzy wpłacili
1 młd 872 min zł. Młodzież
szkolna i organizacje mło
dzieżowe droga oodejmowa
nia- prac społecznie użyte
cznych zgromadziły 20 min
zł.
Na podstawie analizy do
tychczas zrealizowanych in
westycji ze środków NFOZ
wynika, że wysiłki woje
wództw koncentrują się
głównie na budowie wiej
skich ośrodków zdrowia oraz zakupie odpowiedniego
wyposażenia.
Przyszłoroczny program
inwestycyjny
przewiduje
budowę ze środków NFOZ
7 dużych szpitali o łącznej
liczbie 3124 łóżek. Są to m.

Podwyżka
ceny złota
Wczoraj na giełdzie lon
dyńskiej znów wzrosła ce
na złota. Wyniosła ona 173,5
dolara za uncję, co stano
wi wzrost o 2,5 dolara w
porównaniu z poniedział
kiem 4 bm. Wzrost cen
złota nastąpił także na
giełdzie w Zurychu, gdzie
wczoraj ukształtowała się
ona na poziomie 172,5 do
lara za uncję podczas gdy
leszcze w poniedziałek wy
nosiła 169,25 doi. (PAP)

.-.Oóflfou:-

ją 75 tys tytułów rocznie
w 89 językach narodów
radzieckich ; 56 językach
innych narodów. W sumie
wynosi to 1,5 miliarda
egzemplarzy
rocznie, a
więc w ciągu minuty pow
staje około 3 tys. nowych
książek. Polska jest naj-

kierownika Księgarni Wy
dawnictw Importowanych
z Wrzeszcza p. Barbarę
Popkowska.
Wystawę Książki
Ra
dzieckiej można
będzie
zwiedzać w „Domu Książ
ki” do 15 listopada br.
M. Z.

Hobib Bur-giba, w niedzielnych
wyborach wybrany został ponow
ni« prezydentem
Rozpoczyna jat
crwartq 5-!®tniq kadencję 70-letni
Burqiba, potwierdził 'opinię o Tune
zji', jako o kroju o niezwykłej — jak
na warunki afrykańskie — stabilno
ści Doiftvcsnei- lest on obecnie po
litykiem
sprawującym
najdłużej
władze na afrykańskim kontynen
cie. Wystawienie ieqo kandydatury
wymagaJo zmiany konstytucji Re
publiki Tunezji, która zezwalała na
sprawowanie władzy prezydenckiej
tej samej osobie jedynie przez trzy
kadencje. Również sam Burqiba na
zjeździ© jedynej leaafnej partii po
litycznej: partii koratytucyfno-socjallstycznei, której jest przewodniczą
cym, zapowiadał rezygnację z kolejneqo wystawienia swojej kandyda
tury na prezydenta. Oświadczeniu
temu nie pozostał wierny, co
pozwoliło mu na rozpoczęcie 16 ro
ku władzy prezydenckiej. Jest ona
bardzo rozległa. Prezydent mianuje
bowiem rzqd. (Dotychczasowym pre
mierem Turxer.fi był H, Nuśrc, se

i... slrzela
Policja włoska prowadzi
poszukiwania niebezpiecz
nego zboczeńca, który prze
brany jest za kobietę. Po
strzelił on jednego z prze
chodniów.
•Tak oświadczyła policja,
chodzi tu o szaleńca, który
niezwykle poważnie traktu
ie swój sposób ubierania
sie. Gdy przechodnie zaczę
li się z niego wyśmiewać,
wyciągnął z mini-spódniczki pistolet i zranił 24-letniego Francesco Catalano.
(PAP).

KirąiskM ilae« aA ua.jjaulodtzych 1*4 xyją
i końmi.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, i* date I. 14.
ytrtĄ i, «marł opatrzony ft\«r mkr(wweexmi

Dnia 1. 11. 1974 r. smawś
mistrz ozapniewy

A t 9-

Rząd premiera Harolda pierwsze zwycięstwo parła
Wilsona
odniósł
swoje mentarne, na forum nowo
wybranej Izby Gmin. Izba
odrzuciła stosunkiem gło
30 rannych
sów 310 do 296 projekt re
zolucji zgłoszonej przez opo
w starciu z policją zycję konserwatywną. Re
zolucja
sprzeciwiała się
w Lizbonie
rządowym projektom nacjo
Jak podają agencje za nalizacji przemysłu lotni
chodnie, w poniedziałek czego, stoczniowego i przed
wieczorem doszło w Lizbo siębiorstw zajmujących się
nie od starć między policją wydobyciem ropy naftowej
a lewackimi demonstranta na Morzu Północnym.
mi. którzy usiłowali nie do
25 szkockich i walijskich
puścić do wiecu zorganizo
wanego przez portugalską nacjonalistów oraz przed
partię ćentrowo-demokraty stawicieli partii union istów
czna o tendencjach prawi z Ulsteru wstrzymało się
cowych. W wyniku rozru od głosu.
chów 30 osób zostało ran
(PAP)
nych.

kretarz q«n«rohy partii konstytucyj
no-socjalistycznej}. Rzqd odpowie
dzialny jest przed prezydentem, a
nie Zgromadzeniem Narodowym.
Prezydent jest dowódca sił zbroj
nych, posiada uprawnienia ustawo
dawcze ! wykonawcze.
Od czasu uzyskania niepodleqfo
»ci w r. 1956 Tunezja w zasadzę
pozostaje krajem rolniczym, słyną
cym z uprawy oliwek, winorośli, owoców cytrusowych oraz eksportu
jącym ropę naftowg, fosforyty, ru
dę żelaza. Jei rozwój qaspodarczy
opiera się qłównie o kapitały: cmerykański i francuski. Kapitały te,
zapewniając zyski obcym monopo
lom, nie zabezpieczają właściweqo
rozwoju qospodarczeqo kraju, w
którym prawie pół miliona młodych
ludzi emigruje zarobkowo, aibo
pozostaje bez pracy. Zwłaszcza w
roku ubieqtym narosły niepokoje
społeczne i nasiliły się działania
a rvtyl ©wicowe
przywódców
partii
k on stytucYino-socfafi stycznej — or-p
zydenta Burqi by i premiera Nuśro.
Głośna pa św1 ecie stała się spra

WŁADYSŁAW PYCZ

WŁADYSŁAW ZYGMUNT KÖPERS«

członek Cechu Rzemiosł Włókienniczych w Gdań
sku, działacz społeczny odznaczony złota edmaką
za szkolenie uczniów, honorową odznaką Związku
Izb Rzemieślniczych.
Pogrzeb odbędzie się w dniu * listopada 1974 t.
o godz. 15.00 na cmentarzu Komunalnym w So
pocie.
Rodzinie
Zmarłego
wyrazy
głębokiego
współczucia składają

Nabożeństwo żałob«« odbędaie mą w dniu *. U.
1974 r. o godz, 17 w kościele OO. Frasscśsfcksnów
w Gdyni. Ekaportacja drogich nam zwłok odbę
dzie się z kościoła 7. 11. br. o godz. $ Si) rano do
grobu rodsrtnnoga na Bródnie w Warszawie. W
nieutulonym żalu zawiadamia
HOÓZtMA
MW

zarząd i pracownicy Biur* Cad»« )t»«nik>«(
Włókienniczych w Odańkkn.
O-teM
listopada

19i4

r.

zmarł

przezy w«xy

©ot* 3. U l*M t. tmmt w w*«kw te 'm «»-<$ nęj-

(trośMw soą*. wmm wnęki»w7 ojetea, »«te 1

i ni. IZYDOR SARAD '

*. fP

długoletni

nauczyciel Ze»poi u SzAtbł
wych w Gdańsku.
W Zmarłym straciliśmy wzorowego pracownika,
przyjaciela i wychowawcą młodwwży, nieodżało
wanego kolegę.
czesc jego pamięci:
Dyrekcja, rada pedagwgiciMia. komitet ro
dzicielski i młodzież Zeepołn
Samo
chodowych w Gdańsku.
________________________________ G aoóś

I—— Hi'IWF—WW
Z głębokim żalem zawiadamiamy, *« dnia ? lis
topada 1974 r odeszła od na* na zawsze najdroż
sza matka, teściowa, siostra, babcia, prababcia

W dniu 3. 11. W74 r. po długi oh 1 dężkieb cier
pieniach zmarła w wieku 1st 31, nejtikochańaaa
żona, córka, siostra, bratowa, »zwagierfca

Msza św odprawiona zostanie dnia * Hstop«<*a
Pr. o godz 9 w kościele NMP w Gdyni Wyprowa
dzenie- zwłok w tym samym dniu o godz. 14-99
z kaplicy cmentarza Witomlństeiego w Gdyni, o
czsrm zawiadamia pogrążona w głębokim smutku
RODZINA

Prezesowi
Zarządu
Wojewódzkiej
Transportu Wiejskiego w Gdańsku

Mm* ftwśę*« żałobna odbędsza •*< w koócłele
Naj#w. Marti Panny w Gdyni przy 'A 9wlętoj#tiskiej dala 7 listopada br. o godz. 9. Wyprowa
dzanie zwłok x kaplicy na cmentarzu Witomlńsküi» tego samego dnia o godz. 1A, o «żyra naw Sadami a w głebokam amutkw
RODZINA
8-7W8

Kofedz« Antamiewu Groth

Bpóktełeteś

głębokiego 1 swewrega wgpó»«wi«te a

Stanisławowi Gryciukowł

głębokiego

współczucia

x

te rada

układów«, Podstawowa
Partyjna oraz pracrowolcy.

IAŁ1 gospodarstwo,
buynki stare lub bez do M*
y«„ niedaleko Tczewa ku
lę, Pttjftowoki, Piaseczno.

Dłut* 4 äatopad« WH t. »marłia
żona. mama i ba bota

DOMEK jednorodzinny w
Tczewie
kupię,
teslefon
Tczew 33-18.___________F-1252
DOMEK z ogrodem w Trój
mieście lub okolicy kupię.
W rozliczeniu mogę dać
komfortowe mieszkanie *pokojowe
—
Wrzeszcz
tramwaje, autobus
przed
domem). Dora może być
nie wykończony.
Oferty
jaw Biuro Ogfoazeń M£■ “

tow. JAN WOŹNIAKOWSKI

Pogrzeb odbędzla alę dała 9. XI 1*74 *> a fade14 na cmenta*-*« Centralny nt Gdańdk-Srobrzyako,
Wyrazy głębokiego wapółcwieśa rodtente Z marże
go składają

S-7916

Pogreeb odbędnls alt ćtó* 6 Metoraoda ha.

meatm

żałoby
X-9734

OOWPODARKTWO rolne 14

dara.

f

KUPNO

G«rwa«y Maj. <tea-

tMww. p-te Su«hy Dąb, po-

BURSZTYN kuplą, tei. 82
»

mm. m

CZARNE
łapki kanadyj
skie na wagę lub błam ku
plę.
Oferty ,.mir*
UPT
81-701 Sopot i.
BARAK drewniany tanie
kupią, Grabowraki, Gdańek-

Wvseaaes, Mlektewies» 18-L
, .

o-««

BONY PeKaO kuple Ofer
ty ,.9530”
Biuro Ogłoszeń
Rfi-958 Gdańsk.

I

in*. wr»o*
SARAD

Wyrrnm głębeklef« wepół

peaeownley Kakłado LlaÄ Arjatyeklrb
f Australljakkth PLO Gdyni

* ■ *
godz. 10.00 Wyprowradaeml* zwłok
przy ulicy 1 Maja 30 w K*rtu*ach.

Dante * listopad« WR4 r
zmarł

STAR 2S sprzedam, T«e*w,
Jedooteś Naród«# k #. i
P-Ś0Ś9

żonie

1

rodsinie

'/.m*rłego składają
kokbrakl i kolęd ay *
BPBK prac. AB—7

VOLKSWAGEN 1200,
Stan
b, dobry, sprzedam. Adres:
Ód. - Oliwa, ul. Szyprów
® B ~~ m- • po godz. 1«.
URŚtM Ć~4S • w dobrym
stanie,
szęści
zapasowe,
nowe, wał korbowy, koebowód i panewki, snopowiązałki Fela sprzedam, Ber
nard Buchholz, 83-110 Gniszewo, po»w. Tczew. P-1239
ANTYKOROZYJNĄ konaerwację podwoci na autoikolebjcaeh poleca stacja ob
sługi, Oliwa - Przymorze,
Dąbrowszczaków 14, S~ttos

1

mm

SZCZENIĘTA . pudle dużą,
po
złotych.
medalistach,
sprzedam, Starogard Gdaóaki, Bajona 1,___ __ P-1SM

SZÄIT5

wn<^tową”

j'äeny

dąb apnetero, telefon M«MM9

ubrał...

ÜHMlIBj

piłkarskie but)

Skąd całe Zakopane wiedzia
ło, że wczoraj WŁODZIMIERZ
LUBAŃSKI
ubrał piłkarskie
buty i biegał w nich po śnie
gu na miejscowym stadion!*
COSTiW, tego nikt nie dojdzie.
Korespondent PAP również o
tym
usłyszał
i
postanowił
sprawdzić to u źłódła:
— Tak, to prawda — powiedział popularny piłkarz — ale
przecież nie ma o czym mó
wić. Spędzam w Zakopanem
urlop z żoną i dzieckiem. Jest
to naprawdę urlop, znakomity
relaks, a nie trening. Z tego,
że sobie biegam nic przeeiei
nie wynika. Prawdą jest, t*
jeszcze się nie poddałem, ale
tyle już razy zapowiadano mój
powrót na boisko, że wolę juś
teraz... „dmućhać na zimne”,
W Zakopanem nie trenują,
tylko jak najzwyklejszy wcza
sowicz zażywam ruchu
»*
świeżym powietrzu. O tym e«
będzie dalej, jeszcze nie m*
co mówić”.
Tyle Włodzimierz Lu bański,
którego popularność nie wy4
gasa. Najlepszy dowód, że na
wet pod Giewontem, gdzie
przecież nie ma piłki nożnej,
wszędzie natychmiast wszyscy
go rozpoznają i stale towa
rzyszy mu uśmiech przyjaźni 1
sympatii. Być może ta popu
larność czasami nawet męczy,
ale przecież mało jest nawet
wielkich sportowców, którzy by
tak jak Lubański, zaskarblÓ
sobie względy sympatii wśród
całego społeczeństwa — n<*
tylko kibiców sportowych.

W. Korcznoj
wreszcie wygrał
Wczoraj
dogrywana
byte
odłożona * poniedziałku 19 p*jjś
tia finałowego meczu preten
dentów do walki o tytuł mtaie
rbowego mistrza świata, mię
dzy ANATOLI JEM KARPOWMt
i WIKTOREM KORCZNOJFESf
Po 7* ruchach zwyciężył Kof*
cznoj. Jest to jego pterwsatw
punkt w tym meczu.
Po 1» partiach prowadsi wse
dal Karpow 3:1.

INŻYNIER samotny, kultu PRZYJMUJEMY r.głoazeote
rainy poszukuje nlekrępu- na kursy redaktorów tech
jącego pokoju na trasie nicznych, żywienia zbioro
Sopot — Gdańsk.
Oferty wego, obsługi sztapla rek,
,,9531” Biuro Ogłoszeń 80- palaczy kotłów» oraz na pjp
958 Gdańsk.
radmetwo zawrodowe
na
tytuły
czeladnicze - mis
trzowskie w zawodach ślu
sarsko - mechanicznych, elektrycznych. budowlanych,
drzewnych i gastronomicz
nych,
Informacji udziela
OPIEKUNKĘ do 1,3-roozne- WZS „Oświata” Wrzeezc^,
go dziecka dochodzącą za Waryńskiego 4, teł 41-21raz przyjmę. Gdynia. Po -8*.
K-8571
morska 5—3, informacje po
godz, 1«.
S-78J.fi WPISY na zaoczne (koretk
pondencyjne) kursy projeär
DOCHODZĄCA pomoc do fantów kosztorysowych (k»
kolatorów),
asystentów I
dziecka potrzebna.
Sopot,
pomocy technicznej inży
2* Października 798—87.
G-9SU nierów. kreślarzy budowla
nych, maszynowych, insta
— przyj-m ute.
PILNIK potrzebna opiekun lacyjnych
szczegółowych
informaoM
ka do półrocznego dziecka
pisemnych
udziela „Wie
na 8 godzin dziennie, wa
31-139 Kraków,
runki dobre, Zofia Michał- dza'’,
9
boczńg
czak, Gd. - Wrzeszcz, ui. Spasowsklego
Łobzowskiej).
K4al
Grunwaldzka lOt—70.
a-m»

PRACA
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% głębokim żalem zawiadamiamy, ż* w
V
XI. 1974 r. zmarł śmiercią tragiczną, długoletni, *a~
ałużońy pracownik PLO w Gdyni, specialist« d*
spraw konferencyjnych

i koledzy « Powiatowego
Lokalnych w Kartuzach.

ha * aafeudowantemś «prxa-

primo voto Grabowłka
s Nieświeża

najtiteochadexa

Pogrzeb odbędzie się dnie ♦ Uetepeda lk?4 r. a
goda. 1} ne cmeutaa-Ku Srebrzysko w* WraeiKozu,
o orym zawiadamia pogrążona w żalu
rodzi«*
G-M»f«

MsmiraienMb nte*

K-mi

DOMEK jednorodzinny —
sprzedam, Kwidzyn, Kas
P-1248
prowicza 73.

rodzi««, brał * mdsśuą
G-łOólO

W Knnartym atracłłińmy cenionego kolegę t odda
nego towarzysza.

ŻONY
HILARIJ GROTH

por—*—

OJCA

I.W,|iH!l.MH

Msz« *w odprawiona zostanie « ltetopada br o
godz. u w kościele
Sw. Stanisława Biskupa
Wrzeszcz,, uł. Dzierżyńskiego 13.
Pogrzeb nastąpi w tym samym dniu o godz. te
n* cmentarzu w Oliwi« (boczne wejście).
Rodzina

przeżywszy lat T4

O-flOM

wyMsy

HENRYK MATUSZAK

EDYTA GADECKA

JOANNA BENTER

Ob.

ZOflA BUŁHAKOWA

KATARZYNA ROZMARYNOWSKA

* tr
I. t P

K. SIELAWA

W dołu *. XI. WH z. wnwrł ***** ntum kochany
ty® 1 bras
i, f p.

a-?m

W. Lubański

Tenisowa reprezentacja Poj
ski ma już za sobą treningi
na kortach w hali Hełlerup
w Kopenhadze,
na których
w dniach fi—7 bm.
zmierzy
się z drużyna Danii w eli
minacyjnym meczu o puchar
króla szwedzkiego.
„Na podstawię treningów 1
gier kontrolnych
postanowi
łem wystawić do meczu
*
Dania
TADEUSZA
NOWIC
KIEGO
i
JACKA
MEOZWIEDZKIEGO — oświadczył
kapitan tenisowej reprezenta
cji Polski
Józef Piątek. —
Obaj zademonstrowali niezłą
formę. Nawierzchnia w hali
Hełlerup jest szybka
(drew
niany
parkiet).
Największe
kłopoty nasi tenisiści mają *
odbieraniem serwisów”.
Trybuny hali Hełlerup mo
gą pomieścić około 1000 wi
dzów, Początek gier wp śro
dę o godzinie 19.00. Spotkania
rozgrywane
będzie
piłkami
marki Slazengers.

Z głębokim talem zawiadamiamy, te 3 Matopada
1974 r. zmarła mając 99 lat, opatrzona sakramenta
mi św najdroższa nasza matka, teściowa, babcia
ł prababcia
i t p

Msza święta odbędzie się dnia s. XI WD* » J
godz. 9 W kościele parafialnym w Brzeźnie. Pogrzeb
odbędzie się w tym samym dniu o godz. 1« na M
cmentarzu Srebrzysko,
o o*5’ras zawiadamiają w głę«>ofcii« gmutł#«

Piłkarze
Ruchu
Chorzów
przybyli wczoraj w południa
do Stambułu. Prosto z lotni
ska polska ekipa udała Nie na
stadion inonu (50 tys. miejsc),
gdzie przeprowadziła lekki tr*
ning. Po treningu nasza eki
pa udała się do hotelu „Carl
ton Ahosptiore”. Trener VTCAN nie podał jeszcze składu,
który grać będzie przeciwko
Fenerbahce. Mecz Fenerbahca
— Ruch rozpocznie się o godz*
20.30 czasu
miejscowego, a
więc o 1.9.30 czasu warszaw
skiego. Spotkanie sędzi ową#
bedzle arbiter szwajcarski D»ż*
ucheli.

przeciwko Duńczykom

Pogrzeb odbędzie się dni» «. XI, 74 r. o gnćte łS
na cmentarzu Komunalnym w Sopocie.
Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczu
cia składają
zarząd, rada i członkowi* spółdzielni „Aldona”
K-9751

Msza ^ Iw. żałobna
za »pokój Jego doazy zoteanie odprawiona w dniu 6 listopada br. o godz. 10
w kościele Sw. Stanisława Biskupa we Wrzeszczu
przy ul. Dzierżyńskiego. Wyprowadzenie zwłok na
wieczny spoczynek nastąpi w tym samym dniu o
godz. 13 s kaplicy cmentarnej na Srebrzysku.
Pcętrąńona w »mutku
Rodzina

Ruch Chorzów
w Stambule

T. Nowicki
i J.Niedźwiedzkl

WŁADYSŁAW PYCZ

Jni JZYDOR SARAD

związku i to ze sporym wy
przedzeniem <abv kluby mog
ły dostosować porą rozpoczy
nania innych spotkań do trans
misji). Wydaje się, że identy
cznie powinno być z transmi
sjami lokalnymi, gdzie decy
dujący głos powinna mieć Sek
cja Piłki Nożnej
Wojewódz
kiej Federacji Sportu, od któ
rej akceptacji zależeć powin
no przeprowadzenie transmi
sji. Miejmy nadzieję, że
w
przyszłości sprawa ta będzie i
u nas odpowiednio uregulowa
na od strony formalnej.

Dzięki współpracy wybrzeże
wych klubów ora* pomocy Sek
cjji Piłki Nożnej Wojewódzkiej
Federacji Sportu, przez kilka
miesięcy
wybrzeżowi
kibice
nie mieli kłopotów z wybie
raniem się na ligowe piłkar
skie mecze, gdyż godziny ich
rozpoczęcia były odpowiednio
zróżnicowane. Okres
późnej
jesieni zmusza jednak (choćby
w trosce
o
klubowe kasy)
przy braku na naszych stadio
nach sztucznego
oświetlenia,
do rozgrywania ligowych spot
kań tylko w niedziele, przy
czym ze względu na wcześniej
szy zmierzch, można obecnie
rozpoczynać mecze nie później
jak o godz. 14.
Nie byłoby z tym większych
kłopotów, gdyż wystarczy, aby
jeden z meczów rozpoczynał się
np. o godz. 11, drugi zaś o 14,
gdyby nie transmisje telewizyj
ne, prowadzone ostatnio w lo
kalnym programie ze spotkań
Arki. I tu dochodzimy chyba
do nonsensu — do całkowite
go podporządkowywania
go
dzin
rozpoczynania
spotkań
Arki programowvm możliwo
ściom XV.
Jak to wygląda w praktyce?
Otóż np. w najbliższą niedzie
lę odbędą się na naszym tere
nie dwa ligowe spotkania pił
karskie: l-ligowe Arki z Za
głębiem oraz Il-ligowe l.echii
z Ursusem. Gdyby mecz Arki
rozpoczynał się o godz. 11, Lechia mogłaby grać o godz. 14.
Niestety, ze względu na pro
ponowaną transmisję gdyński
mecz ma się rozpocząć o godz.
11.45. Tak więc mowy nie ma,
aby kibice mogli być na obu
meczach. Zresztą Łechia
też
zapowiedziała początek swego
meczu na wcześniejsze godzi
ny, a mianowicie na 11.
Czy jest jakieś wyjście z tdj
sytuacji? Jedyne rozsądne, to
cofnięcie początku gdyńskiego
meczu na godz. 11 (TV trans
mitowałaby ewentualnie, jeśli
nie może inaczej, tylko drugą
połowę), zaś meczu l.echii na
godz. 14. W przeciwnym wy
padku oba kluby poniosą spo
re straty finansowe gdyż ci,
którzy zdecydowaliby się
na
pójście na oba tnecze, zrezyg
nowaliby albo z jednego, al
bo być może z obu na korzyść
oglądania jednego z nieb
w
TV.
Pogoda jakby się trochę po
prawiała. kibice mogliby zapeł
nić oba stadiony, a tymczasem
może się okazać, że oba będą
puste.
Na koniec sprawa Jui formal
na. Otóż istnieje przepis wy
dany przez PZPN, iż wszelkie
bezpośrednie transmisje TV li
gowych meczy, przeprowadza
ne w programie
ogólnopol
skim,
wymagaj*
akceptacji

UtotęaMftnł zasłużony członek Spółdzielni Rmoxtate.
nlczej Wielobranżowej „Aldona’’ w Gdaftśkn

lekarz medycyny

kods.lv a

Na Arkę, czy na Lechię?

Dnia l XI. 74 i. zmarł przeżywszy 1«t żś

długoletni pracownik WPKGS

LEON KIERSZKA
Moby dm*
WyprowadawKBŚe zwłok % dom« ta*rab'
T, U. Ifń4 r. o godk. 13 na dmewfearz w fmr wbu.
o a*yw lamadamit w «routku poggążoma

wa b. ministra gospodarki Ahmeda
Ben Saiaha, zwolennika rozwoju
sektora spółdzielczego na wsi, ska
zanego - pod zarzutem zdrady
stanu - na 10 lat więzienia, z któ
rego w roku ubiegłym zdołał zbiec.
W maju br., wybuchły w Tune z i
zamieszki o podłożu politycznym ś
ekonomicznym, Niezwykle młode
społeczeństwo (ponad połowa lud
ności ma powyżej 20 lot) domaqa
się od rządu szybszeqo rozwoju
kraju.
Obecnie, w chwili spodziewarteqozbliżenia między Jordania i OWP
warto przypomnieć, że jeszcze w r.
1970 ówczesny
premier Tunezji,
Bahi Ladgham, podejmował się ro
li mediotoro pomiędzy królem Jor
danii, Husajnem, a Palestyńczyka
mi. Polityka zagraniczna Tunezji,
daleka od jednoznaczności, coraz
bardziej
podporzqdkowana
jest
wspólnym interesom krajów arab
skich i większych trudności H.
Burqiba może spodziewać się raczej
w kwestiach wewnętrznych Tunezji.

Dnia 3 listopada 1974 r. po ciężkiej ehorobi*.. opa trzony św. sakramentami, preeżywszy lat #*
zmarł kooKaivr, nieodżałowany mą*, tatuś 1 *t*v’
•tawernie*
l t t

1

Ze środków NFOZ planu
je się ponadto budowę 8
domów rencistów o 1141
miejscach i 2 domów po
mocy społecznej o 350 miej
scach. Realizowane będą
także dalsze wiejskie ośroaki zdrowia, przychod
nie, żłobki i szkoły specjał
ne dla dzieci wymagających
specjalnej troski.
Kontynuowane będą też
rozpoczęte w 1973 roku pra
ce przy budowie Instytutu
Medycyny, Morskiej i Tro
pikalnej w Gdyni. Jeszcze
wt br. rozpocznie się rozbu
dowa Instytutu Onkologii
w Krakowie. Ok. 20 min
złotych przekazano ostatnio
na budowę podobnego in
stytutu w Warszawie.
(PAP)

Po raz czwarty prezydentem

w mini-spódniczce

dniu

łÓŻk ciCłl

Zwycięstwo rządu Wilsona
w nowo wybranej Izbie Gmin

Chodzi

W

in. szpitale w Krakowie,
Gdańsku. Katowicach, Oleśnie, Gorlicach, Lubaniu
i Wieliczce, oraz 18 pawi
lonów szpitalnych o 1887

:

MATEMATYKA — korepe
tycje, telefon 4i i* so
G-W/-9

POSIADAM mierzkanie po PRZYJMUJEMY dodatkowe
kój z kuchnią w Krakowie, zapisy na rozpoczynające
zamienię na mieszkanie w się
w pierwszej
połowie
Gdańsku.
Oferty
,,9638'” listopada kursy radiowo Biuro
Ogłoszeń
80-938 telewizyjne, spawaczy ga
Gdańsk.
zowych i elektrycznych, o~
peratorów dźwignic, kreś
ZAMIENIĘ czasowo pokój leń technicznych, kroju i
w Bydgoszczy na pokój w szycia oraz z zakresu szko
Gdańsku. Bydgoszcz, tele ły podstawowej i ZSZ me
fon 277-88.
«-9670 chanicznej,
elektrycznej,
b ud owianej, ga stronom i c zWYDZIERŻAWIĘ pomiesz hej. handlowej dla pracu
czenia na warsztat, rzemieśl jących dorosłych. Informa
niczy lub garaże w Staro cji udziela WZS „Oświata’’
gardzie Gd. tel. 29-78.
Wrzeszcz. Waryńskiego 4,
P-lją# tai. 41-21-82.
K-9578

Uwaga

DR DZIEWANOWSKI ąkórne, weneryczne. Gdańsłs,
Sw. Ducha 3SÓ7 1 telefop
31-83-88.
G-9921
DR z. KRAJEWSKI skór
ne, weneryczne. Wrzesz ei.
Grunwaldzka 24. tei. 4I-08-47.
.. G-97M

ROŻNE
POGOTOWIE
tel. 41-96-89.

telewizyjną.
G-9779

WSPÓLNIKA z większą |o
tówką do hodowli drobiu
oraz trzody chlewnej po
szukuję, Oferty „9514” Biu
to Ogłoszeń 80-958 Gdańsk.

mieszkańcy |

Pruszcia Gdańskiego ■

w dniach 4. XI. — 9. XI. br,

zapraszamy

rta

kiermasz

SPRZĘTU RADIOWO- TREWUYJNfG©
w szerokim asortymencie.
SORrT-43 — Pruszcz Gdański, uł. Obrońców Pokoju 9.
ŻYCZYMY

POMYŚLNYCH

ZAKUPÓW I

259 (9417) 6 listopad© 1974 r.

DZIENNIK
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BAŁTYCKI

IX Zjazd TPPR

Nadal sporo
wypadków

Przyjaźń budująca
orobek,

z jakim
Towarzystwo Przy
jaźni Polsko-Radziec
kiej przychodzi na
IX Zjazd, można wyrazie
liczbą 1640 nowych ogniw?,
powstałych w latach 1970
«— 1974. W sumie więc
statystyki towarzystwa re
jestrują 56 57rt jednostek
organizacyjnych, działają
cych na terenie wszyst
kich regionów’ i we wszy
stkich środowiskach. Sa
ma tylko organizacja ka
towicka zrzesza ponad 700
tys. członków?. Wielka po
pularność TPPR jest za
razem miarą popularności
idei
reprezentowanych
przez tę organizację —
idei przyjaźni, współpracy
i sojuszu z Krajem Rad.

D

„Jest to — jak stwier
dził na XIII Plenum KC
PZPR tow. E. Gierek —
sojusz prawdziwie brater
ski, nowy, odmienny od
tradycyjnych sojuszów mię
dzypaństwowych. Wyrasta
* zasad internacjonalizmu
proletariackiego, jego pod
stawę stanowi ustrojowa
jedność naszych krajów
tożsamość społecznych re
łów".

Pielęgnowanie tej przy
jaźni, przekazywanie mło
dzieży jej tradycji, dopro
wadzanie do jej świado
mości racji dziejowych te
go sojuszu — to podsta
wowe zadanie wielomilio
nowej rzeszy działaczy i
członków TPPR. A ich
osiągnięciem
jest pow
szechna dziś świadomość
tych racji w społeczeń
stwie polskim, jest popu
larność, jaką się cieszą
wszelkie
podejmowane
przez TPPR inicjatywy
mające na celu upowszech
nienie wiedzy o Związku
Radzieckim.
umacnianie
przyjaźni łączącej nasze
narody, wymianę wzajem
ną doświadczeń i twór-

cze współdziałanie w u- najkrótszą — przez Leni
trwalarriu pokoju na świe- no.
A gdy umilkły działa, nie
cie.
swój ESTEŚMY dziś naro- kto inny, a żołnierz radziee
^Bdem,
dla którego so- ki pisał na murach naszych
m\
cjalizm stał się nie miast krótko i dosadnie
tylko materialną rzeczywi — „min niet”, otwierając
stością, lecz także podsta tym kolejny etap w dzie
wą myślenia i odczuwa jach
polsko - radzieckiej
nia. Podstawowym elemen przyjaźni — na czas poko
tem tych odczuć jest przy ju, na dziś i jutro. Jej
jaźń i nierozerwalna •więź, kamieniami milowymi sta

Tadeusz Płóciński
łącząca nasz naród z na
rodami Związku Radziec
kiego i całej wspólnoty
Wiólkośe
socjalistycznej.
Polski — jak zresztą każ
dego kraju wspólnoty —
jej autorytet i znaczenie
na arenie międzynarodo
wej —• jest wielkością
tej przyjaźni, braterstwa i
współpracy.
Przyjaźń ta ma długie i
bogate tradycje, że wspom
nimy choćby siedemdzie
sięcioletnią walkę rewolu
cyjnego ruchu robotnicze
go o utworzenie ludowe
go państwa polskiego. Tyl
ko u boku Związku Ra
dzieckiego mogliśmy na
szą wrześniową klęskę obrócić w zwycięstwo nad
faszyzmem, odzyskać wol
ność, stwarzając tym sa
mym pierwszą przesłankę,
niezbędną do przeprowa
dzenia zasadniczych re
form społecznych, odbudo
wy i rozbudowy kraju.
Dzięki
mądrej, daleko
wzrocznej linii politycznej
Polskiej Partii Robotni
czej — opartej na sojuszu
i przyjaźni ze Związkiem
Radzieckim— żołnierz poi
sk‘ mógł wkroczyć do
Berlina i zatknąć na jego
gruzach biało - czerwony
sztandar. Szedł doń drogą

się Huta im. Le
nina,
naftociąg
„Przy
jaźń", płocka „Petroche
mia", staje się Huta „Ka
towice". Była to pomoc
wielka, skracająca znacz
nie dystans dzielący nas
od krajów rozwiniętych,
była i jest to pomoc, któ
ra mogła się zrodzić jedy
nie w warunkach socjaliz
mu.
LA młodzieży
w
większości przypad
ków konkrety owej pomocy z pierwszych
lat powojennych są histo
rią, której uczy się w
szkole. Nie zawsze zdaje
onä sobie w pełni sprawę,
czym dla pokolenia dzisiej
szych czterdziesto- i pięćdziesięciolatków były owe
dowody przyjaźni w okre
sie odbudowy zniszczonego
wojną kraju i jego roz
budowy.
Przekazywanie młodzie
ży' tych treści jest naczel
nym zadaniem Towarzy
stwa Przyjaźni PolskoRadzieckiej, a efekty osią
gane na ■ tym polu —/ są
jego największymi osiąg
nięciami. Bo przecież to
młodzież najliczniej uezest
ni czy w nauce języka ro
syjskiego, ona jest organi
zatorem i odbiorcą licz
nych imprez i inicjatyw
ły
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Bilans 10 miesięcy

TPPR. Jej też — jak wy
raził to tow. E. Gierek —
wśród prawd, które prze
chodzić powinny z pokole
uia na pokolenie jako fun
damenty świadomości narodowej — my, Polacy,
przekazywać
będziemy
prawdę o słuszności histo
rycznego wyboru, którego
dokonali polscy komuniści,
wiążąc losy naszego naro
du z socjalistyczną drogą
rozwoju, z sojuszem, nie
wzruszoną przyjaźnią
i
wszechstronną współpracą
ze Związkiem Radzieckim.
Rezultatem owego wybo
ru jest to, że jako naród i
państwo staliśmy się sil
nym i niezawodnym ogniwem
wspólnoty so
cjalistycznej.
Skutecznie
postępujący proces inte
gracji państw — członków,
RWPG przyczynia się do
zwielokrotnienia
naszych
sil. wzbogacenia i przyśpie
szenia rozwoju całej współ
noty socjalistycznej i wy
datnego zmniejszenia spo
łecznych i ekonomicznych
kosztów tego rozwoju.
Twórcze rozwijanie form
cementujących wspólnotę
form gospodarczych, poli
tycznych, kulturalnych i
wszelkich innych — to ko
lejne wielkie zadanie, któ
rem u Towarzystwo Przy
jaźni
Polsko-Radzieckiej
poświęca wiele uwagi. Wy
chodzi ono przy tym z za
łożenia, że zrozumieniu
istoty procesów integracyj
nych służą najlepiej licz
ne organizowanie przez
TPPR, ; kontakty osobowe.
Służą temu pociągi, autobu
sy i samoloty przyjaźni,
służy współpraca
szkół,
uczelni, zakładów pracy i
województw przygranicz
nych. służy rozwój ruchu
turystycznego i wszech
stronna wymiana doświad
czeń. Popularność, jaką
cieszy się w naszym spo
łeczeństwie muzyka, film,
teatr, piosenka rosyjska i
radziecka — są pięknym
, .
dopełnieniem t-vc , treści,
jakie niesie zę sobą na
co dzień przyjaźń i wspdłPraca polsko-radziecka.
rzydziestolecie

* 41,6 min łon przeładowali dokerzy
* Dobre efekty pracy floty liniowej
* 15 statków zwodowanych w „Komunie
W ciągu ubiegłych
10
miesięcy cztery porty mor
skie Gdańsk. Gdynia, Szcze
cin i Kołobrzeg przełado
wały łącznie 41 691 tys. ton
ładunków, wykonując plan
rocmy w 87.4 proc. Jest to
o 4,1 proc. więcej niz prze
widywały na ten okres operatywne zadania.

W okresie tym dokerzy
Gdańska
przeładowali
12 326 tys. ton i wykonali
pian roczny w 82,7 proc.,
Gdyna — 11 085 tys. ton, co
stanowi 89,4 proc. rocz
nych zadań. Szczecina —
Świnoujścia — 18105 tys.
ton (88,8 proc. planu rocz
nego) oraz Kołobrzegu —
178 tys. ton (99,3 proc. pla
nu rocznego).
Realizacja
tych zada*,
znacznie wyższych niż w
analogicznym okresie roku
ubiegłego, przebiegała w
niepomyślnych warunkach
atmosferycznych. Przerwy
w pracy portów, spowodowane niepogodą, wyniosły
w Gdańsku — 238 godzin,
w Gdyni — 279 godzin i w
Szczecinie — 181 godzin.
W minionych 10 rniesiąeach węgla przeładowano
21 245 tys. ton, czyli wyko
nano 98 proc. rocznego pla
nu. Dodajmy, że Port Pół

w obrocie portowym wyniósł 6 641 tys. ton, co sta
nowi 78,1 proc. planu na
rok bieżący.
*

#

*

Polskie Linie Oceaniczne

,amkn ,y ,w„,

j„.mlesie„;

ny bilans pokaźnym dorob
kiem.
Flota gdyńskiego

produkcji towarowej (o 1,8
proc. więcej niż w? tym sa
mym okresie ub. r.). Wyso
ko, bo blisko o 19 proc.,
zwiększyli
stoczniowcy
gdyńscy poziom wydajno
ści pracy.
Niezależnie od tych pomyślnych rezultatów „Komuna” przeżywa
bardzo
trudny okres. Jest on wyniklem prototypowości niektórych statków-, w tym
105-tysięczni ka, nietermi
nowości dostaw, a. jedno
cześnie — szerokim fron
tem toczących się robót in
westycyjnych, równolegle

armatora, licząca 174 statki o łącznej
nośności
1 025 442 tony, podczas 1780
podróiy przewiozła już
4 529 567 ton ładunków, uzyskując
ponadplanowe
wpływy, w tym także dew:
zowe.
Wspomniane efekty osiągnięto nie przekraczając
Dlanowvch wskaźników za,
, ,‘
8B > d ugoplanowych
za trwałe
deszcze utrudniają
trudnienia oraz mimo trud pracę
stoczniowcom, opóź

T

PRL. zbliżające się
trzydziestolecie roz
gromienia faszyzmu i trzy
dziestolecie podpisania hi
storycznego Układu o Przy
jaźni, Pomocy i Współ
pracy między Polską i
Związkiem Radzieckim —
to trzy wielkie rocznice,
jakby syntetyzujące nasze
dzieje najnowsze i okreś
lające naszą przyszłość,
w którą
każdy Polak
patrzy z ufnością i opty
mizmem. Realia tego opty
mizmu wspierają się na
mocnych filarach przyjaź
ni, uświęconej wspólnie
przelaną krwią, wspólnie
przebytą drogą budowni
ctwa
socjalistycznego i
walki o pokój i postęp
społeczny. Jest w tym rów
nież wielka zasługa Towa
rzystwa Przyjaźni PolskoRadzieckiej i jego odpo
wiednika ... Towarzystwa
Przyjaźni Radaieeko-Polstóej.

na kolei

Trujillo: 4«a-tysięczne. przewiysłowo-hajMilowe miast© nart Pacyfikiem w północnym Peru, dały ośrodek kul
turalny z siedzibą uniwersytetu, na którym wykłada Polak prof. Władysław Dorobek.
Na zdjęciu: uliczka w centrum Trujillo.
CAP — Niekr&w

Polityka i praktyka mieszkaniowa

Szanse rozwiązania problemu
A szczególną złożo
ność sytuacji miesz
kaniowej
w' woj.
gdańskim wpłynęło wiele
czynników, m.in. wysoki
stopień urbanizacji regio
nu, znaczny import siły ro
boezej
z innych woje
wództw, wzrost liczby za
wieranych małżeństw’, po
ważna dekapitalizacja sta
rej substancji mieszkanio
wej i niedostateczne tem
po budownictwa w okresie
do 1970 r.
W spółdzielniach na przy
dział nowych mieszkań
(lub na zamianę mniej
szych na większe) oczekuje
57 tys. członków i 41 tys.
kandydatów.
Ponadto ze
względu na trudną sytuację materialną, zajmowanie
pomieszczeń
niemieszkal
nych oraz prowadzone wy
burzenia — ok. 17 tys. ro
dzin
powinno otrzymać
mieszkania z tzw. puli rad
narodowych. Takie są sza
cunkowe potrzeby na dzień
dzisiejszy. A jakie są moźli
wości ich zaspokojenia?
.
_
wstępne załozema przewidują wybudowanie w iataca 19/b 0 otioio »I 8a
tys. lokali. Pozwoli to na
przydzielenie mieszkań rocizinom najbardziej ootrzebująeym i najdłużej ocze
kującym na swoją kolejkę
w spółdzielniach, ale prob
lemu całkowicie nie zlik
widuje, Ponieważ wstępny
program budownictwa tnie
szkaniowego na przyszła
5-latkę wydaje się być
programem
optymalnym,
wielkiej wagi nabiera konsekwentne przestrzeganie
przyjętych dotychczas za
sad rozdziału mieszkań i
zabezpieczenie określonych
priorytetów.
opracowanym przez
Urząd Wojewódzki w
™ W (Gdańsku programie
dalszego doskonalenia gospodarki komunalnej i mie-
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9 mm * am im«

niając tempo robót kadłub«
wych i wyposażeniowych.
„Komunardr!” czynią wszy
Zasługuje również na stko, aby sprostać zada
podkreślenie spadek awa- niom.

'

• n ’

K aj'

ryjności we flocie i dalsza
Obecnie, pracują
oni
poprawa stanu bhp
przy wyposażaniu 12 stat
E, M.
ków, w tym dwu 105-tysię
czników. dwu 55-tysięczni14 statków o łącznym to ków, drobnicowca z serii
nażn 142 800 DWT przeka B-41/II, trawlerów- dla ar
zanych do eksploatacji oraz matorów bułgarskich oraz
15 statków zwodowanych francuskich. Na m/s „Mar(łączny tonaż 327 300 DWT) szał Budionnyj” trwają
— oto bilans 10 miesięcy intensywne próby mechabr. załogi Stoczni im. Ko- nizmów 1 urządzeń; stamuny Paryskiej. Plan pro- tek wkrótce wyruszy na
dukcji globalne! na ten o- morski egzamin. Poza tym
kres stocznia wykonała w w suchym doku dobiegają
101,1 proc... co stanowi końca prace przygotowawwzrost. w porównaniu do cze do zwodowania trzeanalogicznego czasu ubie • eiego z serii statku typu

nocny, który szybko zwięk*
sza tempo prac, w najbliż
szym czasie przeładuje mi
lionową tonę węgla. Po
nadto w 101 proc. wykona
no roczny plan przeładun
ku rudy, wynoszący 4 251 głego roku. o 21,5 proc. W OBO.
tys. ton, a udział drobnicy 102 proc. zrealizowano plan

fcusyjne. Chodzi bowem « to, by wypoczy
nek wiązać z budzeniem ro interesować, by
byt on aiktywny zarówno w sens i® fizycznym
jak i umysłowym.

leca $ię organizowanie punktów wypoczyn
kowych w miejscu zom>esrkanio, a także
grup środowiskowych przy szerokim wyko
rzystaniu doświadczeń harcerskiej akcji
„as©obozowej zimy” oraz TPD i szkoły. Wie
i© dobrego może tu zdziałać udostępnienie
młodzieży pozostającej w mieście szkolnych
ży wypoczynek. Nowy układ ferii jest także
korzystny die tej grupy nauczycieli mają pływalni i sai sportowych, a także base
nów i sal gimnastycznych, należących do
cych dzieci, którzy studiują: zyskują oni
klubów sportowych. Ale. jak słychać, z tym
lepsze warunki dla przygotowania *ię dc
jest kłopot. Kluby sportowe bardzo niechęt
sesji egzaminacyjnej,
Nowa organizacja ferii jest natomiast. nie udostępniają młodzieży swoje obiekty
co najwyżej za wysoką opłatą. Również or
mniej dogodna dla rodziców, posiadających
ganizowanie seansów w kinach i przedsta
dzieci w szkole podstawowej i ponadpodsto
wień w teatrach o odpowiedniej porze z
wowej, a więc wyjeżdżające na wczasy w
różnych terminach. Ci rodzice zarzucają no odpowiednim repertuarem mogłoby mieć
pewne znaczenie dla wypoczynku pozostają
wemu układowi, że deźorganizui© im pocyoh w mieście,
ządek domowy i uniemożliwia wyjazd na
vczasy zimowe z cala rodzina.
Nowym elementem’ przyszłorocznych ferii
jest też zwrócenie szczególnej uwagi na wy
W okresie ferii zimowych formy wypopoczynek młodzieży wiejskiej, a zwłaszcza
rjynku różnicuje się według czterech pod• lawowych grup młodzieży kwalifikowanej dzieci rolników indywidualnych, Tutaj pod
stawowa forma powinny być wczasy w du
la wczasy. ! tak resort oświaty i wychowa
żych miastach z programem poznawczym.
na uważa, że dla młodzieży szkół średnich
Jeszcze innym novum ma być grupowanie
nowinny być organizowane specjalistyczne
-boży zimowe, soortowe i turysty cm© po •młodzieży na obozach przygotowujących do
szkolnych igrzysk sportowych. Szerokie pele
nadto rozma te kursókonfereacje, obozy dys

Ferie zimowe-75
świąt Bożego Narodzenia i w
różnym czasie dla szkół pod
stawowych i średnich. Przy
pomnijmy : szkoły podstawowe mają ferie
w okresie od 21 stycznia do 4 hrtege, o
szkoły średnie od 5 do 18 lutego.

Nowe zasady organizacji roku szkolnego
moją wieie zalet. Wydłużenie okresu fen.
(21 stycznia - 18 lutego) pozwoli na zwię
kszenie liczby korzystających z wypoczynku
(przewiduje się w 1975 r- ok. 400 tys. ucz
niów wobec 250 tys. w roku bież.), o taisźe
na dłuższa eksploatację obiektów wczaso
wych w martwym na ogól sezonie. Nnew:gże
nie ferii ze świętami, podczas których ob
serwuje się największe nasilenie ruchu pasazerskiegc, po'»oszv w s‘otnv so-'ob wo
runie- podróży młodzieży i dzieci oraz wydłu

nom zajmującym potnieszczenia niemieszkalne (ok.
2400 rodzin), rodzinom wyprowadzonym z budynków
przeznaczonych do rozbiór-

Wojewódzkiego jest, aby
spółdzielcy, którym przyrzeczono mieszkania
do
końca 1975 roku, bezwzględ
nie je otrzymali.

Jan Fiebig
ki, członkom spółdzielni,
RZEDSTAWILIŚMY
którym przyrzeczona mie
szacunkowe dane na
szkania na ten okres oraz
temat potrzeb miesz
osobom o wysokich kwalikaniowych naszego
fikacjach zaw-odowych, spro wództwa oraz zasady poii-
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wadzanych do pracy spoza
naszeg0 województwa. Z
prymatu w przydziałach
będą również korzystać
njektöre rozbudowujące sie
wyższe uczelnie oraz inne
placówki naukowe. Wymaga tego ranga Gdańska jako coraz prężniejszego ośrodka naukowego,

• tyki mieszkamow,ej w najbliższym czasie. Warto zatrzymać się przez chwilę
nad możliwościami pokrycia istniejących potrzeb jeszcze w tej 5-latce. a więc
praktycznie — w ciągu naj
bliższego roku.

W uspołecznionym budownictwie
nierolniczym
wybudujemy w latach 1971
-75 ok. 51 tys. mieszkań,
Przy równoczesnej wyraź
nej poprawie ich jakości,
wielkości i funkcjonalności.

W zasadzie przyznanie
preferencji
tym grupom
ludności uznać należy za
słuszne, oczywiście pod w a
runkiem, że w? toku realizacji przyjętych zasad po- Widoczny też jest już po
lityki mieszkaniowej nie stęp w tempie budownic
zostaną one wypaczone. twa, mieszkaniowego; o ile
Rzecz bowiem w tym. aby w 1971 r. wybudowaliśmy
nie uszczuplać puli miesz 7568 lokali, to w przy
ich liczba
kaniowej w powszechnym szłym roku
budownictwie
spółdziel wzrośnie do 12 143, tj. o 60
czym i nie doprowadzać do proc. Większość nowych bu
sytuacji, w której następu- dynków wznoszona jest
pomocy nowoczes
ją częste wypadki niedo- przy
nych technologii wielko
płytowych, a produkcja elementów odbywa się w
warunkach fabrycznych.
Pomni na te pozytywne
zmiany,
dokonujące się
sukcesywnie od 1971 roku,
nie możemy jednak zamy
kać oczu na to. co czyni
jeszcze problem mieszka
niowy trudnym ł co zatru
wa życie wielu mieszkań
ców' miast i osiedli.
Jednym z najpoważniej
szych zagadnień na tym
polu jest znaczna ilość usterek i wad. W 74 budyn

fryzury nu rrtentn zaprojektowane preez jednego % najełynniejszyrh ftvzjeröw —
Aleksandra * Pary**.
c'\V _ ATV

Die młodzieży pozostającej w mieście za

W

szkaniowej w łatach 1975— trzymywama przez zarzą
76 mówi się, że w pierw dy spółdzielni przyrzeczo
szej kolejności należy przy nych terminów wręczenia
dzielać mieszkania rodzi kluczy. Intencją Urzędu

(sta)

Poza domem i w różnych terminach

przyszłym roku ferie zimowe or
ganizowane będą inaczej niż
dotychczas:
poro
okresem

Mtmo ogromnego w ckjgu ostatnich czterech łat
wzrostu budownictwo mieszkaniowego, problem miesz
kaniowy jest i przez pewien czas jeszcze będzie kluczo
wą sprawą w polityce socjalnej państwa. Wprawdzie w
sytuacji mieszkaniowej ludności miejskiej naszego wo
jewództwa nastąpiła w lotach 1965—1973 poprawa, co
wyraża się zmniejszeniem liczby osób przypadających
na jedną izbę z 1,40 do 1,24, ale trudno tę poprawę
uznać za wystarczającą.

do popisu będą tu rniaty w*aysłkio organizes
cje młodzieżowe.
Głównym argontzatorem wypoczynku mło
dzieży są zakłady pracy, Ictóne powinny za
dbać o pozostawieni« na ten c*i części
funduszu socjalnego.
Zakład« się, generalni* rzec* biorąc, ie
zimowe mają być wypoczynkiem no
świeżym powietrzu, śniegu I lodzie. Stad re

ferie

sort oczekuje wydatnej pomocy z© strony za
kładów pracy i instytucji turystycznych w
zakresie zwiększenia sieci wypożyczalni
sprzętu ty rys tycznego i uruchomienia w tym
celu wszelkich możliwych rezerw. Pomocą
v organizowaniu wypoczynku może być
również poradnik opracowany przez Szkolny
Związek Sportowy: „Sportowa zima - 75”.
Jeśli chodzi o rejonizację wczasów
zimowych, ciągle trudnym orzechem do zgry
z lenia jest przełomami« tradycyjnego sposo
bu myślenia: uważa się, że jeśli dziecko nie
było zimą w górach, to nie miało ferii.

kach
wybudowanych do
1970 roku występują prze
cieki dachów i tzw. prze
marzanie ścian. Kombinat
Budowy Domów w Kokosz
kaeh nie uporał się jeszcze
w 1(H) proc. z uszczelnie
niem okien w mieszkaniach,
w których zastosowano do
tego celu niewłaściwe ma
teriały izolacyjne. Mamy

D

szy, aby przedsiębiorstwa
budujące domy mieszkalne
zostały zobowiązane do
równoległego
oddawania
do użytku obiektów handhnvo - usługowych. Roz

tych tradycji, wykorzystanie wielu obiektów
szkolnych, pustych w okrasie ferii, a znaj
dujących się np. na terenach województw
białostockiego, kieleckiego czy lubelskiego,
w istotny sposób wpłynęłoby na wzrost licz
by dzieci I młocheży korzystających x ferii
pots miejscem zomieszkenia.

na

V Plenum
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Robin Hood
w spódnicy...

DDZIELNY problem
ściśle związany ze
sprawnym wykorzys
taniem istniejących jut za
W czasie wesela, które
sobów mieszkaniowych sta
nowi cała obszerna sfera odbywało się niedawno w
usług komunalnych, od do Pärnu (Finlandia), goście
zorców’ poczynając, a na namówili nowożeńców, by
remontach domów i kom rozegrali zawody w strze
pleksowym projektowaniu laniu z luku o to, kto ma
i urządzaniu mieszkań koń być prawdziwą głową ro
cząc. Ale o tym warto na- dziny. Konkurs wygrała»..
pisać oddzielnie.
panna młoda.

O

9 tys. ciężarówek „Magirus“

Dostawy przemysłu RFN
dla ZSRR
Ponad 1 miliard marek
wyniosą wpływy zachodnioniemieckiego koncernu
Kldckner - Humboldt-Deutz
za dostawę w przyszłym
roku 9 tys. wielkich samo
chodów ciężarowych „Ma
girus” do ZSRR. Kontrakt
ten poprzedza, spodziewane przez kierownictwo za
kładów Magirus-Deutz w
Ulm, zawarcie porozumie
nia o budowie w ZSRR
wytwórni silników do tych
samochodów na licencji
zachodnioniemiedkiego koncernu.
Kontrakt na dostawy cię
żarówek do ZSRR wypeł
nia w 25 proc. moce prze
robowe zakładów w Ulm.
Sytuacja zakładów, jak oświadczył dr K. H. Sonne,
przewodniczący rady nad
zorczej, ulega dzięki temu
radykalnej poprawie. W
ciągu pierwszego póirocza
. , .
„
.
br.
produkcja
s.lnuęów
wzrosła o 50 proc. w po-

nadzieję, źe do końca roku
kombinat upora się całko
wicie * tą sprawą.
RUGIM
niezwykle
ważnym
zagadnie
niem jest brak kom
pleksowości w zagospoda
rowaniu nowych osiedli. Uzasadnioną radość z otrzy
mania nowego mieszkania
psuje często brak podsta
wowych urządzeń i usług
w osiedlu — chodników,
śmietników, skiepów. przed
szkoli, szkół, punktów usługowych, sprawnej ko
munikacji itp. Czas najwyż

dział budownictwa miesz
kaniowego od tzw. budow
nictwa ogólnego nie przy
nosi bowiem żadnej popra
wy w tzw. kompleksowym
zagospodarowaniu nowvch
osiedli. Tym bardziej jeśli
się zważy, że gros nowych
osiedli wznosi sie obecnie
w znacznej odległości od
centrów miast.
Warto przypomnieć, źe

Tymczasem warunki klimatyczne i wypoczyn
kaw«, jakie stwarzają np. Góry Święto
krzyskie czy Puszcza Białowieska, nie są
gorsze od tych w Zakopanem, Przełamanie

przyjęto zasadę powoływa
nia w nowo wznoszonych
osiedlach jednego inwesto
ra i jednego generalnego
wykonawcy. W Gdańsku
zasada ta została już częś
ciowo wprowadzona w to
ku budowy osiedla Zas
pa. Jej dalsze rozwinięcie
wymaga jednak przygoto
wania odpowiednich ram
prawnych, organizacyjnych
i ekonomicznych* Z dru
giej strony
ZJed_ Gdańskie
,
n,ocze_m!_ ®u.d°WTlctw.a
s* opracować i wdrożyć
br0Sram dalszego uprzeWsiowienia budownictwa
handlowo - usługowego. W
sytuacji, gdy domy miesz
kalne buduje się wysokowydajnymi metodami uprzemysłowionymi, a pawi
lony usługowo - handlowe,
szkoły i inne obiekty wzno
«4 się tak samo jak 50 lat
temu, trudno się dziwić, źe
między tymi dwiema meto
dami budownictwa istnieje
w tempie i w efektach tak
wielki rozsiew.
woje-

Mimo licznych ostrzeżeń
o niebezpieczeństwie lek
ceważenia porządku na
PKP, mimo nakładania na
lekkomyślnych pasażerów
mandatów, mimo przepro
wadzania wspólnych, akcji
profilaktycznych przez MO.
SOK i ORMO, nadal notu
jemy liczne wypadki, zda
rzające się na kolejowych
terenach. Większość tych
wypadków
powodowana
jest lekceważeniem ł na
ruszaniem obowiązujących
na kolei przepisów porząd
kowych.
W ciągu 10 miesięcy
1974 r. straciło w wypad
kach na terenie DOKP ły
dę i doznało poważniej
szych obrażeń wiele osób,
przy czym większość i
nich
do
końca
żyda
zostanie kalekami. Zwła
szcza
ostatnio
zanoto
waliśmy
całą
„czarną”
serię wypadków na to
rach, przy czym ofiara
mi ich są przeważnie męż
czyźni w wieku 20—40
lat. Przeważnie ginęli n»
torach „spacerowicze”, osoby postronne, nawet nie
pasażerowie PKP. Takich
wypadków zanotowano po
nad 80. Podstawową przy
czyną ciężkiego kalectwa
jest natomiast wskakiwa
nie i wyskakiwanie z po
ciągów.
Cóż z tego. że tak SOK,
jak i MO znacznie więcej
wymierzają kar niezdyscy
plinowanym, jeżeli nadal o
każdej porze dnia i nocy
można zobaczyć młodzież
dorosłych, skracających
sobie drogę przez tory.
Niszczone są przy okazji
ogrodzenia torów, a kole
jarze nie nadążają z na
prawą urządzeń zabezpie
czających, zwłaszcza na Oruni i w okolicach Wzgórza
Nowotki w Gdyni.
Prawie do każdego pocią
gu będącego już w biegu,
ktoś usiłuje wskoczyć, nie
mówiąc Już o mrożących
krew w żyłach „sporto
wych” wyczynach młodych
ludzi zabawiających się
wskakiwaniem i wyskaki
waniem z pociągów kolei
elektrycznej. Nagminne są
też wędrówki wzdłuż to
rów, nic wrięc dziwnego, iż
ok. 50 proc, wypadków ma
miejsce na szlakach kole
jowych.
(stl

równaniu z tym samym ®kresem roku minionego,
2aś ciągników rolniczych,
wytwarzanych pod firmą
Deutz, o 34 proc.
W efekcie tegoroczny
portfel zamówień firmy
sięga 5 mld marek, z czego
67 proc. stanowią zamówienia z zagranicy. Kon
trakt z ZSRR stanowi naj
poważniejszą
pozycję ■
perspektywą dalszego, po
ważnego rozszerzenia transakcji. W wyniku pomyślnego rozwoju eksportu za
istniała wyraźna nadzieja
na zamknięcie zyskiem te
gorocznego bilansu, mimo
spadku zamówień na sprzęt
ze strony niemieckich od
biorców. W ten sposób
koncern KHD po ubiegło
rocznym — pierwszym po
w.0>™ ~
bilansla dz.ałataości. znów po
*'raca do P^nego zatrudniema, wykorzystania mocy produkcyjnych i osiągania zysków z produkcji.

DZfiifMt«

Zabawa
w ciuciubabkę
Do Gdańska jechaliśmy i
wielkim e-ntuzjazme-nj. wy
jeżdżamy pełni pesymizmu
— stwierdzają uczestnicy
wycieczki Koła Przewodni
ków PTTK z Ojcowa, któ
rym
przyszło zamieszkać
w hotelu „Monopol”. Już
w sierpniu zlecono oddzia
łowi „Orbisu” w Krakowie
zorganizowanie
wycieczki,
aby po sezonie turystycz
nym móc w dniach 22— 27
października zwiedzić zie
mię pomorską i Trójmia
sto. Zgodnie z programem
i potwierdzonym
zgłosze
niem noclegów' w dniu 24
października 47 uczestni
ków wycieczki zakwatero
wano na dwie doby właś
nie w hotelu „Monopol”.
Tego właśnie dnia grupa,

pozostawiwszy w pokojach
swoje bagaże, od rana wy
jechała na zwiedzanie mia
sta i około godz. 1S wró
ciła do hotelu, aby sie prze
brać (padał tego dnia uiewny deszcz) i posilić. Ku
powszechnemu
zdziwieniu
nie wydano
uczestnikom
wycieczki kluczy od zajmo
wanych pokoi, tłumacząc
to koniecznością przekwa
terowania
połowy
grupy
do pensjonatu
„Maryla”
w Sopocie. Tak się złoży
ło, że
wycieczkowicze z
Ojcowa sami są organiza
torami turystyki, przewod
nikami PTTK, pracownika-

obsługi turystów, n«**k
Wig*
przepisy,
dotycząc*
zakwaterowania
uczestni
ków wycieczek. Dlatego nie
odeszli potulnie na deszcz,
lecz dopominali się w dy
rekcji o należne im prawa.
Po pewnym czasie, w wy
nikli dość burzliwej dysku
sji, wydano klucze osobom
zakwaterowanym w poko
jach 3-osobowych (połowa
wycieczki), bagaże z pokoi
2-osobowych miały nato
miast być spakowane i od
stawione do hallu. Nie opo
dal
wycieczki z Ojcowa
znajdowała się grupa tury
stów,
z
którymi
doga
dali się polscy wyciecz
kowicze. .Jak się okazało —
goście
czekali
właśnie
na
opuszczenie
pomie
szczeń. Wyjaśniła się za
tem przyczyna incydentu.
W czasie pertraktacji stało
się jasne, że grupa z Oj
cowa Wie już dlaczego nie
udostępnia Się jej kluczy
od zajmowanych pokoi. Mi
mo przemoczonej odzieży i
obuwia,
starszego
wieku

w

Sygnały i odpowiedzi
31-45-17
• Kilka krotni* interwentów*
H u na« wczoraj mieszkańcy
ł^siedl*
Młodych
im. Janka
Krasickiego w Oliwie w spra
wie sklepów tej dzielnicy, Mia
nowicie spośród trzech znajdu
jąeycb się tam sklepów spo
żywczych, od dłuższego czasu
ceynne były tylko dwa, gdyż
jeden poddawany jest remon
towi. Jednak od poniedziałku

55
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— aa notatki z dmśa l i i«
mb, m. SM „Osiedle Młodych”
Informuje, że wskutek remontu
urządzeń w EC II osiedle ta.
blanka było pozbawione cie
płej wody od W do 30 czerwca.
Przerwa
nastąpiła
też
we
wrześniu (od X do 18), tym
rasem z uwagi na awarię ma
gistrali ciepłowniczej. Przepro
wadzono potem regulację urzą
dzeń to. ta. w budynku prty
ud. Goepody 14, gdzie ciepła
woda dochodzi obecnie rów
nież do klatek B i E.
NIE POWTÖRZT SIR...
„.incydent opisywany w not.
z - dnia 1« ub, m. — twierdzi
Przedsiębiorstwo „Bary Mlecz
ne” w uwagach ł wnioskach
wysuniętych po kontroli dosiaw masła do baru „Zacisze”.
Okazuje się, żer powodem po
dawania konsumentom masła
nie pierwszej świeżości była
odmowa konwojentów na prod
hę kierowniczki baru o dos
tarczanie mniejszych ilości ma
da. ale w częstszych dosta
wach.
Kierownictwo
barów
zwróciło się w tej sprawie do
OSM w Gdańsku, gdzie otrzy
mano zapewnienie odpowied
niej interwencji.
SŁUSZNA KRYTYKA
Dyrekcja Okręgu Poczty i
Telekomunikacji w Gdańsku
przyznaje rację naszemu czy
telnikowi (patrz notatka dnia
9. X. br.)
potwierdzając, że
zachowanie się praco wnicrhi
GPT Gdańsk 6 jak I naczelni
ka tego urzędu było niewłaści
we. W stosunku do winnych
wyciągnięto
konsekwencje
służbowe.
M2TBM W GDYNI...
„.odpowiada na sygnały w
«prawie leżących przy budyn
ku przy ul. Opata Hackiego 3t
krawężników. Cenny ten. a
nie zabezpieczony materiał bu
dowlany ulegał
zniszczeniu,
stanowiąc ulubiony przedmiot
zabaw okolicznych dzieci. Miej
sbi Zarząd Budynków Miesz
kalnych informuje nas, że kra
wężniki już usunięto, a osoby
odpowiedzialne za mt zostały
ukarane.
W SPRAWIE .„MINT*
.Wojewódzkie Zrzeszenie Pry
watnego Handlu i Usług — de
legatura we Wrzeszczu wyjaś
nia sprawę p r zed w czesnego —
zdaniem naszych czytelników
— zamknięcia kawiarni „Cafe
Mini”, Jak się okazuje pawi
lon kawiarniany zbudowany w
w i9€7 r. jako obiekt typowo
sezonowy nie posiada insta
lacji ogrzewniczej, a próby ogrzewania elektrycznością nie
zdały egzaminu.
Obecnie
najaktualniejszą
uprawą jest realizacja dobudo
wy zaplecza, bez którego dal
sza działalność kawiarenki jest
niemożliwa. Dokumentację na
ten obiekt już
wykonano,
właściciel kawiarni czeka te
ra* na zezwolenie na rozpocaę
eie dobudowy. Do zakończe
nia robót lokal nie będzie
czynny.

Reporter
zanotował
# Na skrzyżowaniu »lie ■—
Dzierżyńskiego i Czołgistów w
Gdyni. Urszula .A., prowadząc
samochód „Volkswagen” 58-81
GA, potrąciła 56-letniego
Al
fonsa M. Pieszy doznał obra
żeń, jednak on ponosi winę,
gdy# wszedł nagle na jezdnię.
• W Sopocie u zbiega ulic
Rej* 1 Armii Czerwonej, Jan
}>..
kierując
samochodem
„Warszawa” 17-93 GS, wymu
sił
pierwszeństwo przejazdu
przed motorowerem „Jawa”
GA B-588. Doszło do zderzenia,
w wyniku którego motorowe
rzysta Stefan O. odniósł obra
żenia .
(JET)

nieczynne są wszystkie
trzy.
Zamknięto bowiem — i powo
du remontu — drugi z kolei
«kiep (przy ul. Michałowskie
go), natomiast w trzecim (przy
ul. Rodakowskiego» zarządzono
remanent.
Tę żale naszych czytelników,
którzy nie mają gdzie zaopa
trywać się w podstawowe ar
tykuły- spożywcze, przekazaliś
my referatowi handlu urzędu
Dzielnicowego. Jak nam wyjaś
oiono, remont sklepu pray ul.
Michałowskiego rozpoczęto zgod
dnie z ustalonym harmonogra
mem i w tym czasie rolę „geueralnego zaopatrzeniowca” ido
czasu
zakończenia
remontu
sklepu mleczarsko-piekarnicze
go) miał pełnić SAM przy ul.
Rodakowskiego.
Niespodziewa
nie jeduak zarządzono w tym
sklepie
remanent. Ponieważ
zaś terminy rozpoczęcia rema
nentów okryte są tajemnicą i
nie uzgadnia się ich z refera
tem handlu, przeto nie można
było zawczasu
przeciwdziałać
jednoczesnemu zamknięciu nbu sklepów. Obiecano nam je
dynie, poczynić usilne stara
nia o maksymalne przyspiesze
nie prac remanentowych.
• Nasza czytelniczka z ul.
l.endziona 7 we Wrzeszczu ma
kłopot z telefonem, który ort
połowy października jest prak
tycanie nieczynny. Zaczęło się
od uszkodzenia kabla ziemne
go. lecz po usunięciu tej awa
rii — prawdopodobnie wskutek
źle połączonych numerów —
z telefonu nadal nie można ko
rzystać.
Kierownik nadzoru RI T, któ
remu przekazaliśmy ten syg
nał, obiecał, że tego samego
dnia po południu technik z biu
ra napraw odwiedzi naszą czy
telniczkę, aby
na
miejscu
sprawdzić działanie urządzeń.
• Od blisko dwóch tygodni
przy ul. Łąkowej, tuż obok re
stauracji „Kotwica”, leży pad
ły owczarek
niemiecki. Pies
rozkłada się już. a nie można
znaleźć nikogo, kto by go uprzątnął — sygnalizują czytel
nicy, prosząc o interwencję.
Poinformowaliśmy
o
tym
dział oczyszczania MPO. gdzie
obiecano nam natychmiast usunąć padłe zwierzę.
• Lokatorzy mieszkań w\ żej
położonych w budynku
przy ul. Sw. Ducha 39/61
w
Gdańsku mają niedogrzane tnie
szkania i powodu nieczynnego
pionu łazienkowego CO.
Interweniowaliśmy
w
tej
sprawie w ADM nr 4, gdzie po
informowano nas. że przyczy
ną *ą samowolne
przeróbki
CÖ, jakich dokonali lokatorzy
mieszkania nr '3 na parterze.
Spowodowały one bowiem od
cięcie całego pionu łazienkowe
go w innych mieszkaniach. Spe
cjalna komisja, która
badała
tę sprawę z ramienia ADM i
GPEC, zobowiązała lokatorkę
do usunięcia dokonanych prze
róbek w terminie do 25 paź
dziernika. Ponieważ termin ten
nie został dotrzymany, komi
sja udała sie ponownie do tnie
szkania nr 3, lecz nie została
tam wpuszczona. Nie wpuszczo
no też ekipv ADM. która chcia
ła wykonać niezbędne prace.
Ponieważ jednak przeróbki te
muszą zostać usunięte, ADM
zamierza zwrócić się o pomoc
do organów porządku publicz
nego. Natomiast lokatorzy nie
dogrzanych mieszkań zwolnie
ni zostaną z opłat za okres, w
którym pion był nieczynny.
Przypominamy, że sygnały
przyjmujemy codziennie, r wy
jątkiem sobót, w godz. ł*—12.

Szczepienia
dzieci
Do 9 listopad» pcOMT>d*«a*a
będzie w Gdańsku akcja obo
wiązkowych szczepień przeciw
chorobie Heinego-Medina.
Szczepieniu
podstawowemu
podlegają dzieci od « miesiąca
życia do 15 lat, które nie ma
ją rozpoczętego
szczepienia,
bądź otrzymały tylko pierwszą
lub drugą dawkę. Szczepieniu
powtórnemu podlegają dzieei,
które III dawkę szczepionki otrzymały najpóźniej w grudniu
ubiegłego roku.
Szczepienia wykonują wszyat
kie poradnie „D” w przychod
niach obwodowych i rejono
wych.

Niechciane

więką/ości t<e««»tit>fców «gr
nW.ztri. dyrekoja nadal pfę
zgadzała się na
wydanie
kinowy. Zapraszano nato
miast gości na obiad (©o
miało pra wdopodobnle uła
twić zakwaterowanie grapy
I powbycie się bagaży wy
cieczki z Ojcowa).
Pertraktacje w hallu Za
kończono ostatecznie po 3
godzinach decyzją wydania
kluczy i prośbą dyrektora
o zwolnienie jednego już
tylko 2-osobowego pokoju,
który miał
przypuszczal
nie wystarczyć dla gości.
Obiad spożyto późno wie
czorem,
a
popołudniowy
program
wycieczki
nie
został zrealizowany.
Mieli
wiec przybysze z Ojcowa
dodatkową
rozrywkę
w
Trójmieście. Ciekawe, co by
stało się z inną grupą, któ
rej obce byłyby obowią
zujące w turystyce prze
pisy? Czy dałaby się wy
rzucić * hotelu?
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Sopocki« Schronisko dki schronisk© - jedno z najład
Zwierząt zwiedzam w towa niejszych na Wybrzeżu „za
rzystwie prezesa Towarzystwo mieszkuje” liczna grupa lo
Opieki nad Zwierzętami p. katorów: około 50 psów prze
Izabeli Kasprowiczowej i kie różnej maści, 20 kotów, są
rowniczki schroniska p. Hali też i ptaszki: gołębie i pa
ny Koralewskiej. Juz. od bra pużki.
my witają przybysza psie gło
Większość psłch . mieszkań
sy o najrozmaitszym tonie i ców, ta zwierzęta porzucone
barwie, Położone pod lasem, i niepotrzebne już swoim do
w pobliżu Opery Leśnej, tychczasowym „panom”, Jak
trafiają one d© azylu? Błą
kające się po mieście, bez
domne psy są zgłaszane w
schronisku i jeżełi przez 2
tygodnie nie będą poszukiwa
ne przez swego właściciela,
zostają tu. Bardzo często od
dają- psy. do schroniska sami
właściciele — tłumacząc, że
nie ma zwierzęcia kto pilno
wać. Często pozbywa się , w
ten sposób starego psa; taka
spotyka go zaplata za wier
ność. Pies tęskni wówczas k>
swoim „panem”, męczy się i
w krótkim czasie kończy swój

psy przerzucone przez płoł
na teren schroniska, A sehro
nisko nie jest miejscem, gdzie
przyjmuje się stare psy na
dożywocie: jest to azyl przej
ściowy. Pies przebywa tu do
chwili, aż znajdzie się nowy
jego właściciel, który zapew
ni mu opiekę i dom, W roku
ubiegłym 302 psy ze schroni
ska trafiły w dobre ręce no
wych „panów”, lub też zosta
ły odnalezione przez dotych
czasowych właścicieli.

Po zabraniu go z azylu,
pies nie zawsze trafia w tzw,
dobre ręce. Ujawniają to wy
n i ki kontroli, którą przepro
wadza inspektor Iow. Opieki
nad Zwierzętami, aby spraw
dzić jakie warunki ma pies
w swym nowym miejscu za
mieszkania.
W każdym schronisku zda
rzają się psy ukochane, do
których przywiązują się wszys
cy pracownicy. I schronisko
żywot.
przy ul. 1 Maja ma swego
Bywaja i tocy właściciele, ulubionego Tarzanka, który
którzy przychodzą tu z cho trafił do azylu w bardzo cięż
rym psem, chcąc sie go poz kim stanie.
Wygłodniały i
być. Zwierzę jest wówczas nie chory, znalazł troskliwą opie
bezpieczne dla
pozostałych kę personelu i po dojściu do
mieszkańców azylu, lecz u* zdrowia
stał się głównym
party właściciel mimo pers psim lokatorem, strzegącym
wazji ze strony perso-nelu bramy azylu.
schroniska,
zostawia
psa
Ai« — czy w ogóle zwierzę
przed brama i odchodzi. Po
trzebna jest wtedy natych ta powinny tu trafiać?. Naby
miastowa opieka lekarska lub wając nowego psa czy kotka,
albo chcąc się pozbyć nie
uśpienie takiegc psa, aby nie
wygodnego czworonoga, przy
zaraził innych. Zdarzają się i pomnijmy sobie słowa Alber

t riH

■

roznoszeniu
mleka

,vf,y

Sm 'źMr

im

Parasolowe etiudy.

Fot. W. Nieżywiński

Mała Akademia Muzyczna
Wojewódzki Ośrodek Kul
tury uru-chamia w listopa
dzie Małą Akademię Mu
zyczną, której siedzibą bę
dzie Ratusz Staromiejski
w Gdańsku. Założeniem pro
gramowym MAM jest przy
gotowanie kadry instruk
torskiej o specjalizacji ore
legende) ej w dziedzinie upowszechniania muzyki.
Formą kształcenia będzie
roczny kurs szkoleniowy,
obejmujący cyk; wykła
dów. seminariów i ćwiczeń
praktycznych (w miejscu i
terenie), odbywających się
dwa razy w miesiącu.

praktycznych oraz, wyda
nie słuchaczom uprawnień
do działalności prelegenckiej. organizacyjnej i u*
powszechnieniowej w d»ie
dżinie muzyki.

Kandydatami do MAM
mogą być zarówno czynnie
działający w ruchu amator
skim instruktorzy muzycz
ni. jak i melomani, Dragnący rozwijać swoje wia
domości i umiejętności. Re
kmtacja nie obejmuje za
wodowych muatyków.

Program MAM zawierać
będzie cyM wykładów t
zakresu
historii
mar
zy-ki,
teorii
muzyki,
głównie w odniesieniu
do
tecłmik
kompozy
torskich, audycje muzycz
Zakończeniem
rocznej ne, przy współudziale ar
pracy MAM będzie egza tystów muzyków oraz z
min' z zakresu wiedzy teo wykorzystań iem środków
. retyeznej i umiejętności audiowizualnych.

ta Schweitzera — „Etyka nie
byłaby pełna, gdyby dotyczy
ła tylko ludzi”...
M. 1.

■Jesiema i zima najbar*
dziej się doceń; a. czym
jest dostawa mileka ao do
mu. Jak to sie popularnie
mówi — wystarczy wyciąg
nać tylko za drzwi rękę i
iuż się ma mleko. Bez cz.e
kania w kolejce w sklepie,
bez odprawienia ze sklepu
z kwitkiem bo.......mleka
zabrakło”. Inna rzecz, że
nie wszyscy roznosiciele
mleka wywiązują się nale
życie ze swych codziennych
obowi azków dost a wez.ych.
Mieszkańcy domów przy
ul. Zaroślak, Spadzistej i
Xa Kocurki dość często
stkarża się. że dostawa mle
ka odbvwa sie tu ..w krat
kę”: dwa. a nawet trzy dni
przerwy (było tak jakieś
trzy tygodnie temu), a po
tem jak gdyby nigdv nic.
następnie idealna dostawa
or,7.ez. kilkanaście dni z r/ę
du. Czym to -wytłumaczyć?
Gorzej już jest z dostawa
mleka w Gdy-ni. konkretnie
chodzi tu o domy przy ul.
Świętojańskiej i w obrębię
olacu Kaszubskiego. Dwa
— trzy lata temu dostawę
mleka prowadził i inkaso
wał opłaty za nie sklep na
białowy nr 51 przy ul. Swię
tojańskiej. Wszyscy byli
wówczas zadowoleni: klien
ci. roznosi ciele i oczywiście
sklep. Polem coś się zaczę
ło psuć w tym triumwiracie. Z jakich przyczyn —
mieszkańcy
nie wiedzą.
Pewne test tylko, że sklep
nie chce więcej przyjmo
wać opłat za mleko, ani
też prowadzić jego dosta
wy. Z początku jako po
wód podano brak roznosi
cie ii. Potem powód ten
..upadł”, pewnie z tego
względu że funte-cije rossnosicieii przrjwoi«
e-hętnte
studenci.

Innego rod®a.fw

Mopo-ty

maja na*ołWMWt. mieszkań cy domów przy wL Grobla
Angielska w Gdańsku. Per
sonę. «k'eou

przy

tej

nabiałowego

uHśey wyzna«*«

niewygodne
(M* klientów
gochriny' pggrjmowam*. w

płat /a miete© bsiteVko-wane,
rnz.nosz.nne do domów. Do
tvc7.v to zwłaszcza okresu,
kiedy trwa przyjęcie towa
ru lub też przeprowadza
się remanent czy remont.
Ostatnio na przykład przyj
mow ano opłaty w godz. 7
— 15, a więc w czasie,
kiedy pracujący zawodowo
nie mogą uiścić rachunku.
..Muszę się zwolnić z pracy
na godzinę, bo lece płacić
za mleko”
to argument
raczej nie do przyjęcia w
zakładzie pracy.
Aby zamknąć tę listę opty
mistycznym akcentem, trze
ba wspomnieć o bardzo su
miennej. punktualnej roz
nosicie lce mleka do domów
przy ul. Ogarnej i Długiej
w Gdańsku. Zatrudnia ją
sklep przy ul. Ogarnej.
Nawet zapominalscy, ci któ
rzy nie wvstawia na czas
nustych butelek pod drzwi,
są przez nią traktowani
jednakowo. Pani Bronia
puka wtedy do drzwi. I co
ważne — roznosi mleko
bez hałasu, na który skarżą
się stale na przykład miesz
kaócy Przymorza.

Brawo
„piętnastka“!
M ieszkańcy
gdyńskiej
dzielniej- Obłuże powinni
być
dumni z uczniów
Szkoły Podstawowej nr 15,
którzy systematycznie bio
rą czynny udział w pra
cach na rzecz swego śro
dowi s-k a,
Os t a tn i o
m ł odzież szkolna ułożyła har
monogram
prac jesien
nych. T tak we wrześniu
uczniowie klas VII i VIII
— po lekcjach — przez
trzy dni pomagali zbierać
ziemniaki z 3 ha miejsco
wego kółka rolniczego. W
ubiegłym zaś miesiącu kia
sy VI—VIII zajęły
się
zbiorem
buraków
cu
krowych na 4 ha Stacji
Hodowli Roślin Ogrodni
czych w Starym Obłużu.
Na szczególne wyróżnie
nie zasłużyli uczniowie ki.
VII, o czym
sygnalizuje
dyrektor stacji, dziękując
młodzieży oraz nauczycie
lom (zwłaszcza: R. Różale i R. Tr uszkowskiemu).
Podobne podziękowanie za
pomoc w jesiennych pra
cach polowych składa mło
dzieży z ,,15” kierownictwo
kółka rolniczego.
Przykład , szkoły na Obłużu wart jest naśladow
nictwa.

(wił

Zvt. Chórów i Orkiestr, Henffk Csyi«w*4ii, wręczając »s
połowi * i .zasłużonym - człon
kom związkowe odznaczenia.
W imieniu Urzędu Miejskie
go Gdyni, kierownik Wydzia
łu Kultury Adam Patok, wrę
czył dyplomy, dowody uznarwa i gratulacje złożyli po
nadto kierownik Domu Kuku
ry Kolejarza i przedstawiciel
Rady' Opiekuńczej PKP. za
gdyńskiego
okręgu
da Opiekuńcza
Oddeśofc rząd
śpiewaczego, wszystkie brat
Drogowego PKP Gdynia.
nie chary oraz Miejskie To
Z tej racji odbył sśę jubi warzystwo Kultury Teatralnej.
leuszowy koncert zespołu, po Było mnóstwo kwiatów i dużo
szczerych słów.
■szerzony repertucwowo pasej
W koncercie uebsarł wfflęły
cztery dalsze chóry
okręgu
gdyńskie chóry: „Echo" (dyr.
gdyńskiego, któremu sprężyś Zdristow Bytncw. sal i sta JÓcie przewodnłciy Kawrmerz i0( figm, art. op., Stefan
Rudko-ł, „Sywrfonia”
(dyr,
Szmyt.
Stamśdaw
Kwiatlce-wekt),
Założy ©Mete „Sonaty" był „Dzwon Kaszubski — Chylo
Antoni Stanmewsfó, któremu nia” (dyr, Zbigniew Stań
okazano
wiele
dowodów czyk) , ,, Stella Mwis” (dyr, ^
szczerego uznania. Złożył je Damit« Kowalczyk). „Sona
prezes Oddziału Gdańskiego tą" dyrygował jubilat Art łon i

Dwudziestolecie
gdyńskiej „Sonaty"
w «Lmknacjcch wojewódzkich
Og ółnopołśk ieg o
Fest) walu
Pieśni Żołnierskiej, zdobywa
nie wysokich lokat w wystę
pach punktowanych przez zc
wodawe jury. Występowano
n-a imprezach, organizowa
nych przez Dom Kultury Ko
lejarza w Gdyni, w Klubie
Oficerskim Marynarki Wojen
nej. Dziesiątki opanowanych
pozycji chóralnych, wszystko
to stanowi tylko część dwu
dziestoiełmiego dorobku tego
zespołu, któremu od roku
1969 patronuję kierownictw©
Domu Kultury' Kolejarza i Ra

GDAŃSK, Opera, Student że
brak, g.
19.
Teatr
„Wy
brzeże”, Mieszczanie, g. 17 —
Gościnny występ Teatru Wiel
kiego im. M. Gorkiego z Le
ningradu.
SOPOT, Kameralny,
Śluby
panieńskie, g. 19. Muzyczny,
Liii chce śpiewać, g. 19.15.
Dramatyczny, Ballada o tam
tych dniach, g. 12. 17.30 (Ru
mia).
WRZESZCZ, Miniatura, SM®
Muromiee, g. 9.3fl i 12.15.

nWyz©ä 1
------- —rnrinn iiiiiiiiiiiiiiwiiinwi—\mm

W Gdańsku
Narodowe,
g,
ił—14; Morskie, g, 10—16; Hi
storii Miasta Gdańska, g. 10—16;
Archeologiczne, g. 10—13; Pa
łac Opatów w Oliwie, g. 9—15.
W Gdyni Okręt „Burza”, g.
10—13 i 14—17; Oceanograficz
ne i Akwarium Morskie, nie
czynne.
W
Helu
Rybołówstwa —
godz. 10—17.
W Malborku — Zanikowe —
godz. 9—15,
W Kwidzynie — «Zanriwwe
godz. 9—15,
W Sztutowie — Stutthof —
godz. 8—15.
W Pucku —
—
godz. 11—15.
We
Wdzydzach
Kasząds&l
Park Etnograficzny, g. 10—17,
W Elblągu, g. 10—16.
W Wejherowie Piśmiennie,
twa 1 Muzyki Kaszubsteo-Pomorskiej, g. 10—16.

GDAŃSK, Leningrad, Przy
gody Hucka Finna, radź., od fi
1., g. 10. 12, 14, 16, 18, 20. Kar
meralne, Bułeczka, poi., od 6
g. 15.30: Los człowieka,
radź., od 15 1., g. 17.30, 20
Kosmos, Zimorodek, radź., od
1., g. 16; Pociąg pancerny,
radź., od 15 1., g. 18. 20. Dru
karz,
Pozwólcie
startować,
radź., od 15 1., g. 17; Minuta
milczenia,
radź.,
od
15 1.,
godz. 19. Gadania, nieczynne
Piast, . Jeździec
bez
głowy,
radź., bez ogr., g. 17, 19. Przy
jaźń, Świat się śmieje, radź.,
bd 15 1.. g. 16, 18, 20. Watra
— Dom Harcerza, Janosik, poi,,
bez ogr.. g. 16; Ucieczka, I i II
cz. radź., od 15 1. g. 18.30. *ak
— studyjne, Andriej Ru blow
radź., od 15 1., g. 16, 19.
WRZESZCZ, Znicz, Aferzy
sta, radź., od 15 1., g. 16, 18,
20. Bajka, Przygody Robinsona
Kruzoe. radź.., od 15 1., g. 10,
12, 14, 16, 18, 20. Tramwajarz,
Aleksander Newski, radź., bez
ogr.. g. IS; Waterloo, radź., od
15 1., g. 18. Zawisza, Lecą żu
rawie. radź., od 15 1., g. 16.
18. 20.
OLIWA,
Delfin,
Bajka
o
zmarnowanym czasie, radź., od
6 1., g, 15; Czerwony namiot,
radź., od 15 1., g. 17. 20.
NOWY PORT, 1 Mają, Maco
cha, radź., od 6 1., g, £4, 18, 20.
SOPOT, Bałtyk, Szach królo
wej brylantów, radź., od 16 1.,
g. 14, 16, 18, 20. Polonia, Zapa
miętaj imię swoje. radź., od
15 !.. g, 13, 20; Żółtodziób, radź.
od 6 1., g. 16.
GDYNIA, Warszawa,
Wódz
Prusów, radź.,
od 6 1., g. 11,
18.15, 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. Attantic — studyjne, Przygody
Robinsona Kruzoe, radź., od «
1.. g. 16; Aferzysta, radź., od
15 1., g. 18. 20.
ORŁOWO, Neptun, Awantu
ra o Basię, poi., od 6 1., g,
15,30; Cichy Don. I cz.. radź.,
od 15 L. g. 17.30. 19.45
GRABÓWEK, Fala (remont).
CHYLONIA, Promień, Hełm
Aleksandra
Macedońskiego,
radź., od « 1., g. 15.30, 17.46;
Woda życia. radź.', od 15 1.. g.
20.
OBŁUŻE, Marynarz, Cztery
serca. radź., od « ]., g, 17. 19. ’
RUMIA,
Aurora,
Nokaut,
jug.. od 18 1., g. 16, 18, 20.
ŚWIBNO, Barkas, ni e cz.
OKSYWIE, Mewa, K reoJowskie kuranty, radź., bez o*gr ,
g. 19.30.
MAŁY KACU, Jagienka, .nie
czynne

Środa
PROGRAM

Sędcu/e epilogi

i

10,0*
Tańce polskie w mu
zyc* rosyjskiej i radzieckiej.
10.30 —- .Dwunastu”
fragns

Alimenty
trzeba płacić
Wy*o4d«m sądowym z
wto. raku rozwiązany zo
stał związek małżeński ślu
sGrio Wojciecha D. j jege żony. Tym samym wy
rokiem sąd zobowiązał go
do łażenia rva utrzymanie

Skmm-ewsk,

dyrygent

grocfzJri.

omr

Bugen»«*?

\
aktualny

Nowo-

l
,
S

dziecka samy 700 ś swe- '
siecznie.
^
Wojciech D, nie kwa- \
pił się jednak do płace- i
nia alimentów aai w roku 7
ubiegłym ani w bieżącym, j
Stanął więc przed sądem i
pod zarzutem uchylania /
się. od obowiązku łożenia 7
na utrzymanie małoletnie- ^
go syna. Amnestia go nie ć
dotyczyła, ponieważ z o- 7
bowiązków
ahmentacyj- y
nyoh nie wywiązywał się i
także p© 15 sierpnia br. /

ś

Repertuar składał się z
Dotychczasowa
karełnieśni ws* półczesnych (wspa- i po-ść Wojciecha D., nega
am/rł es
-»i ys »oo I ojczys
^ -ws,,J ftywna
I/AA/n/N /-vrY
f«łrt I r*
~rz
iY» ' ter-.
opinio
miejsca
sca ^
niały „Poemat
o ziemi
tej” B, Kiimczuka — „Echo”)
zamieszkania,
uchyla: nie t
-» rn /
się od podjęcia stałej pra
i dawniejszych, a w wykona
cy i skłonność do alkoho
niu wyczuć można był© u każ
lu, potwierdzona aż 16dego
zespołu
staranność
krotnym pobytem w iz
przygotowania występu, co
bie
wytrzeźwień — tQ
wpisać naieźy na konto po
wszystko
przemawiało
ważnego wkładu pracy dyry
przeciw oskarżonemu, nie
gentów. W „Sonacie” wymie
było natomiat niczego, co
nić należy prezesa Stanisła
wa Stanisławskiego, który w , mogłoby łagodzić jego wi
pięknej piosence Adolfa Wik 7 nę.
tofskiego „Gdynia i ja”, 7 Sąd Powiatowy w Gdyni
wykonany z towarzyszeniem
skazał Wojciecha O. na
chóru, wykazać swój dżwięrok pozbawienia wol-nosci,
czny g#o* tenorowy.
zaliczając na poczet orze
czonej kary okres tymcza
lak band»© ońszem-y pcesowego aresztu (od 21
g-ratn < jwbileuszowej urocz yssierpnia b. r.). Tak więc
taśoi i koncertu (24 pozycje
Wojciech D, nada! prze- .
chórałne) prowadziła Ir etui
bywa w więzieniu.
t
Kamie »ko.

(Wic.)

s

14, 10.40 — Apetyt wzrasta Z6
miarę
słuchania,
10.45
m
Śpiewa Josif Kobzon, 11.00 #
Nonstop
melodii
polsldelL
11.18 — Nie tylko dla kierów
ców, 11,25 — Refleksy,
11.3Ó
— Gdańsk na muzycznej an
tenie — część I,
12.25 —
Gdańsk na muzycznej ante
nie — część II, 12 40 — Kon
cert życzeń, 13.00 — Gra Pol
ska Kapela pod dyr. F. DzierżanowTskiego,
13.15
Rolni
czy kwadrans, 13.30 — Z an
tologii polskiego jazzu, 14.00
— Muzyka ludowa. 14.30 ~ySport to zdrowie, il.35 — i
płyt Reda Stewarta, 15.05 — Lł-,
st>' z Polski, 15.10 — Włoskie
płyty 15.35 — Operetka, jej
twórcy i wykonawcy,
16.18
— Radiowa kronika muzycz
na, 16.30 — Aktualności kul
turalne, 16.35 — Rytmy mło
dych, 17.00 — Radiokurier -*•
audycja informacyjna Studia
Młodych, 17.20 — Od „Niebies
ko-Czarnych” do ,,Pro Con
tra”, 18.00 — Muzyka i Ak
tualności, 18.25 — Nie tylko
dla kierowców, 18.30 — Prze
boje
nonstop,
19.15 — Ra
dzieccy goście polskich festi
wali. 19.45 — Rytm,
rynek,
reklama. 19.55 , —
Alkohol,
alkoholizm, alkohol,
20.00 —
Naukowcy rolnikom, 20.15 ^
Fonoserwis, 20.47 — Kronikę
sporto%va i komunikat Tota
lizatora Sportowego, 21.00 —
Spory o wartości — audycja
dr, Henryka Leszczyny, 21.25
—
Koncert
Chopinowski,
22.15 — Mind-recital wieczońn
— Paola, 22.30 — Moto-spra wy. 22.45 — Przeboje z Ka
nady, 23.05 — Korespondencja
z zagranicy. 23.10 — Panorą*
ma jazzowa,
0.05 — Kalen
darz Kultury Polskiej, OćtO
— 2.35 — Program nocny.

ŚRODA
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Pracowite to było dwu
dziestolecie
gdyńskiego
chóru mieszanego ,,Sono ta”
119 publicznych występów z
okazji różnych
uroczystości
po ń stwowy ch, Dni Morza.
Dni Pelplina, rc dożynkach
w Brentowi© i Obłuż-u, na
Targach Rybnych w Gdyni
udział w imprezach śpiewa
czych w Wejherowie oraz uczestnictwo
w
Festiwalu
Pieśni o Morzu, -występy w
Tczewie, Malborku i Gdyni,
w Chojnicach i Rucianem,
udział w zawodach śpiewa
czych o Laur XX-lecia PRL,

a Co, gdzie, kiedy ą
Teatru 1

,
PROGRAM I
.9.35 •— Arsen
Lupin —
ser. prod.
francuskiej
A,
., Sherlock
Holmes
rzuca
wyzwanie’’ — kolor,
lfi.30 — Dziennik TV — kolo?
16.40 _ DLA MŁODYCH W*
DZÓW:
, LATAJĄCY
LENDER” POD RED. BC
DANA
SIENKIEWICZA
Z
GDAŃSKA,
17.00 — Losowanie
Małego
Lotka,
17.10 — „Artur
Becker”
ode, III film seryjny prwSv
NRD — reż. Rudi Kurz,
18.00 — Dialogi historj'czne
18.25 — „PANORAMA” MA.GAZYN
INFORMACYJNY
Z GDAŃSKA.
18.45 — Spotkanie z Jerzym
Michotkiem — kolor.
19.20 — Dobranoc — Bajki {
mchu
i
paproci —
Żwirek i Much om orek m-błądzili”) kolor,
19.30 — Dziennik TV — kofcm
20.20 —
Sportowy magaz^
sprawozdawczy.
21.20 — Arsen Lupin — fttęe
ser. prod.
francuskiej
pi
„Sherlock
Holmes
rzuca
wyzwanie” — kolor.
22.15 — Śpiewa Walentin
BAGŁAJENKÓ — KOLOR
REŻ TV — JERZY GRU
ZA, REAL. TV — MARIAN
LIGĘZA.
ZAPOWIADA
LUCJAN
KYDRYŃSKI
Z
GDAŃSKA,
22.35 —• Dziennik TV — kolos,
22.50 — Wiadomości
sporto
we
PROGRAM 11
18.00 — Za
kierownice
r*
program
poptilarnor.sukefs
wy,
18.30 — Kino
Miniatur
*«•
program stud, filmowy,
19.20 — Dobranoc — Bajki «
mchu
i
paproci — (.„Tak
Żwirek i Muchomorek ?.&»
błądzili”) — kolor,
19.30 — Dziennik TV — kolt»,
20.20 — Informator Turystyć?
ny,
20.50
..Tydzień W Rodzi
nie” — program
publicys
tyczny — kolor.
21.20 — Koncert
Symfonicz
ny' WOSPR — w programie
„Don
Juan”
Ryszarda
Straussa
w
wykonaniu
Wielkiej
Orkiestry Symfo
nicznej pod
dyr.
Jerzego
Maksymiuka.
22.20 — 24 godziny . kolor,

I Apteki 1
STAŁE DYŻURY VGCNE
od godz. 21—6
Apteka nr 21 — GdaAskp
Orunia, ul. Jedności Robotni
czej Ul; nr 60 — GdańskStogi, ul. Hoża 12 (remont); ra
100 — Gdańsk, ul. Długa Grob
la 7; nr 4 — Gdańsk — Na.
wy Port, ul. Oliwska 83/4: og
20 — Gdynia — Orłowo, u?
Boh. Stalingradu 68.
STAŁE DYŻURY NOCNE
ORAZ DZIENNE
W NIEDZIELE I ŚWIĘTA

Apteka nr 79 — Gdańsk —
Siedlce, ul. Kartuska 17; nr ąt
— Gdańsk, ał. Zwycięstw® 4§i
nr 71 — Gdańsk — Wrzeszcz
ał. Grunwaldzka 126; nr 116
Gdańsk
—
Przymorze,
?$j
Krzywoustego 25; nr 15 —
pot ul. Boh, Monte Cs
21; nr 13 — Gdynia ul. Sf
wiejska 34.
Informacje o dyptoęgte &m*
rtyc.h aptek pod nr (let. im,:

• Teatrzyk „Bemol” zapra
sza dziś o godz. 17 do Klubu
GTPS na koncert „W kręgu
opery i baletu” VS programie
,Wilhelm Tell” Rossiniego,
• W Krowiej Bramie dziś o
f”dz 17 z. Choińska będzie
mówiła o „Pomorzu Gdańskim
we wczesnym średniowieczu”.
• Klub
Nauczycielski
we
Wrzeszczu przy ui. H. Sawic
kiej 28 zaprasza dziś o godz.
16 i 18 na spotkanie z Ceza
rym Chlebowskim,
• W Domu Tu ry sty w So
pocie — dziś o godz. 17 zebrahie szkoleniowe pilotów PTTK.
• Międzyspóldzielniany Klub
Inwalidów
Gdańsk-Wrzeszcz,
ul. Jesionowa 10 (teł. 41-26-83)
przyjmuje zapisy dziewcząt i
chłopców do zespołu wokałnomuzycznego.
Wiek kandyda
tów: 15—19 lat. Przesłuchania
w każdą środę w godz. 16—18.
• „Przemiany demograficz
ne w woj. gdańskim w 30-leciu”, to tytuł odczytu, który
jutro (7 brn.) o godz. 17.30 w
siedzibie GTN przy ul. Grodz
kiej 12 wygłosi dr Izydor Sob
czak.
• Turyści z PI.O zaprasza
ją jutro na kolejny spacer wie
czorny „Z gwiazdami na ty”.
Spotkanie o godz. 18 na pero
nie kolejki elektrycznej SopotWyścigi.
• 8 hm, o godz. 18.30 w Klu
bie MPiK w Sopocie spotkanie
z doc. dr. Florianem Nieważ
nym nt. „Literatura radziec
ka”. 1
• Zarząd
Cechu Rzemiosł
Różnych w Gdańsku zaprasza
gdyńskich
rzemieślników
do
udziału W turnieju bilardowym
i szachowym. Zgłoszenia w kłu
bie do 8 btn.
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Instytut Chirurgii z
tem Chorób Wewn.
Gdańsku, id. Dębinie;
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Wojewódzka Poradnia
rob
Skórno-Wenerołogi<s*n$*a|
w Gdańsku, ul. Długa titiwS
czynna
całą
dobę
—
od
dział w Gdyni przy u!. 27 Lip
ca 44, czynny w pcwfiedziałkj,
wtorki, czwartki i piątki «
godz. 19—7.
POGOTOWIE

RATUNKOWE

Gdańsk — Wrzeszcz — nagle
wypadki tel. 41-10-00, zacho
rowania i inne zgłoszenia, tel.
32-36-14, 32-39-24, 999; Gdańsk
lyżury 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

EA URANIA
tel.

34-00-00

TELEFONY ALARMOWE
KOMEND STRAŻY
POŻARNYCH

Gdańsk — Sopot
998.
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