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Wojewoda gdański
przyjął
nowego konsula
Finlandii
W dniu
wczorajszym
wojewoda gdański Henryk
Śliwo wski przyjął panią
Sirkka-Liisa Laitinen. Obejmującą obowiązki kon
sula Finlandii w Sopocie z
jurysdykcją na obszar wo
jewództw: gdańskiego, ko
szalińskiego, olsztyńskiego
i szczecińskiego.
Podffzas rozmowy, która
upłynęła
w serdecznej
atmosferze, wojewoda scha
rakteryzował
gospodarkę
województwa gdańskiego,
koncentrując się na per
spektywach jej rozwoju.
Omówiono rozwój kontak
tów polsko-fińskich oraz
rolę naszego regionu w za
eieśnianiu współpracy obu
krajów.
Następnie pani S. L. Lai
tinen złożyła wizytę pre
zydentowi miasta Gdań
ska Andrzejowi Kaznowskiemu.

Gdańsk, czwartek 14 listopada 1974 r.

Rozmowy

Piotra Jaroszewicza
i cesarza Iranu
Głównym akcentem trze
ciego dnia oficjalnej wizyty
premiera P. Jaroszewicza w
Iranie wczoraj były: au
diencja u cesarza Iranu oraz rozmowy plenarne obu
delegacji, na których czele
stall szefowie rządów obydwu krajów. Kluczowe
miejsce w prowadzonych
w tym dniu rozmowach
zajmowała
problematyka
gospodarcza.
Wczoraj prezes
Rady
Ministrów PRL, Piotr Ja
roszewicz, został przyjęty
przez cesarza Iranu Mo
hammada Rezę Pahlawi.
W toku dłuższej rozmo
wy omówiono
węzłowe
problemy dalszego rozwo
ju stosunków polsko-irań
skich, a także dokonano
wymiany poglądów na za
gadnienia międzynarodowe

będące przedmiotem współ
nego zainteresowania.
Cesarz Iranu przekazał
na ręce premiera PRL
najlepsze pozdrowienia dla
narodu polskiego, I sekre
tarza KC PZPR Edwarda
Gierka i przewodniczące
go Rady Państwa Henry
ka Jabłońskiego.
Premier Piotr Jarosze
wicz wręczył cesarzowi
Rezie Pahlawi dar narodu
polskiego dla narodu irań
skiego w postaci popiersia
Mikołaja Kopernika, wy
rzeźbionego przez
prof.
Ludwika Nitschowa.
W spotkaniu, które prze
biegało w serdecznej i
przyjacielskiej atmosferze,
uczestniczyli ze strony poi
sklej: wicepremier Kazi
mierz Olszewski, wicemi
nister spraw zagranicz
nych Jan Czapla i amba
sador PRL w Iranie Bo
gusław Paszek, zaś ze
strony irańskiej premier
stępują jednak przeciw # Dokończenie na str. 2
nadużyciom i wyzyskowi”.
Federacja
górników
oświadczyła także, że „obec
nie rozpoczęła się walka o
podstawowe prawa robotni
cze”. Inicjatywę górników
w sprawie strajku poparli
też robotnicy z innych ga
łęzi przemysłu. Ze swej
strony rząd gen. Jugo Banzera kontynuuje represje.
Zapowiedział on bezlitosne
tłumienie „przejawów dy
wersji”. Trwają dalsze aresztowania w szeregach sił
zbrojnych, wśród uczestni
ków nieudanego, wykryte
go przed tygodniem spisku.
Ponadto rząd wezwał wszy
stkich wyższych urzędni
ków do wystąpienia z par
tii politycznych i organiza
cji społecznych.

Walka górników boliwijskich
Federacja górników Boli
wii ogłosiła strajk protests
cyjny przeciwko zawiesze
niu swobód politycznych i
związkowych.. Deklaracja w
tej sprawie podkreśla, że
„górnicy nie są przeciwni
kami ładu i porządku, wy-

Rozbudowa
sił policyjnych
w Chile
Junta wojskowa w Chile
utworzyła tzw. sekretariat
państwa d/s policji bezpie
czeństwa, co — zdaniem ob
serwatorów politycznych —
jest dalszym krokiem na
drodze, terroru i prześlado
wań demokratów w tym
kraju. Policje włączono po
nadto do armii, w skład
której wchodziły dotych
czas wyłącznie siły lądowe,
marynarka wojenna, lotnie
two i karabinierzy.
Nowy wiceminister obrony
Chile, zajmujący się sprawa
mj policji bezpieczeństwa.
Federico Chaigneau oświad
czył, że junta zamierza utworzyć trzy nowe jednost
ki policji oraz zwiększyć
liczbę personelu, pojazdów
i koszar policyjnych.
(PAP)

Oświadczenie
arcybiskupa
Makariosa
Arcybiskup Makarios oświadczył • wczoraj, że za
mierza powrócić na Cypr
już w najbliższych tygod
niach, by podjąć swą funk
cję prezydenta kraju. De
klarację tę złożył Makarios
po spotkaniu z sekretarzem
stanu USA.
(PAP)

Gerald Ford
na prezydenta
w 1976 roku

odrabia zaległości

Prezydent USA? Gerald
Ford potwierdził na spot
kaniu z czołowymi działa
czami partii republikań
sklej z 12 stanów południo
wych, że zamierza ubiegać
się o stanowisko szefa pań *
stwa w wyborach prezyden 4
ckich w 1976 r.
G. Ford już raz oznajmił,
po objęciu urzędii prezyden
ckiego w sierpniu br., że
chce kandydować ponownie
na to stanowisko, lecz po
raz pierwszy potwierdził
swą intencję od czasu zwy
cięstwa demokratów, w wy
borach do Kongresu.

Henryk Gofdziela, Franciszek Sadowski, Wincenty Szopiński 1 Zbigniew Włodorek
przy modelu 105'tysięczniko. Obak model trawlera rufowego. Oba statki wykonane »
w tej samej skali.
Fot. W. Nieżywiński
j

Wystąpienie Jasera Arafata
rozpoczęło debatę palestyńską w ONZ

odwołany

Wczoraj rozpoczęła się w nowojorskiej siedzi
bie ONZ, zgodnie z decyzją Zgromadzenia Ogólnego, debata nad kwestia palestyńską. Pierw
szym mówcą był przewodniczący Komitetu Wyko
nawczego Organizacji Wyzwolenia Palestyny Ja
ser Arafat.
Kwestia zagwarantowa
nia praw narodu palestyń
skiego była wielokrotnie
przedmiotem debat, prac i
decyzji ONZ. Jednak po
stawa Izraela uniemożli
wiła zrealizowanie uchwał
ONZ.
Debata palestyńska j udziałem delegacji OWP bu
dzi ogromńe zainteresowa
nie. Nigdy dotąd przedsta
wiciele narodu palestyń
skiego nie mieii możliwo
ści bezpośredniego repre
zentowania swego punktu
widzenia na forum Zgro
madzenia Ogólnego ONZ
Decyzja Zgromadzenia Ogólnego w sprawie udziału
przedstawicieli OWP w de
bacie nad kwestia pale
styńska
stanowi
nunkt
zwrotny i ma zasadnicze
znaczenie dla Palestyńczy
ków. umożliwia bowiem
wypowiedzenie sie OWP
która została uznana za je
dynego
przedstawiciela
narodu palestyńskiego.
Zdecydowana większość
państw wyraża pogląd, iż
rozwiązanie konfliktu na
Bliskim Wschodzie musi

Miejsce odosobnienia
Hajle Sellasje
s

Wody Wisły na łąkach między wałami oraz poła żu
ławskie w okolicy wsi Ko ścielnica.
Fot. W. Nieżywińskii

19-letni piroman
Wczoraj Sąd Wojewódz
ki dla woj. warszawskiego
wydał wyrok w sprawie
19-letniego podpalacza ze
wsi Szlasy-Złotki (pow?.
Maków Maz.), Jana Kobyustalono w toku
cesu, J. Kobyliński wy
ał 9 pożarowy Oskarżotłumaczył swoje po>owanie chęcią obejrze
pożaru, bądź wzięcia
iału w gaszeniu ognia.
Kobyliński został ska
y na 6 lat pozbawienia
ności.
(PAP),

# Wczoraj rano rozpoczął
się we Włoszech strajk pra
cowników kin, teatrów, radia
i TV oraz prasy. Ponadto zastraikowali również pracowni
cy dwóch agencji prasowych
„Ansa” i „Italia”. Domaga
ją się oni poprawy warunków
pracy i płacy.

Jak nas poinformował
Wojewódzki Komitet Prze
ciwpowodziowy, z dniem
13 listopada br. odwołano •
obowiązujący dla terenów
nadwiślańskich stan alar
mu przeciwpowodziowego.
W dalszym jednak ciągu
obowiązuje dla powiatów:
kwidzyńskiego, sztumskie

Zmarł Vittorio de Sica
W wieku 73 lat zmarł
wczoraj w jednym ze szpi
tali paryskich światowej
sławy włoski aktor i re
żyser filmowy, Vittorw de
Sica. Przyczyną śmierci był
złośliwy nowotwór.
Jako aktor, de Sica za
grał w swej karierze ponad
100 ról filmowych. Jako re
żyser, w ciągu długiej ka
riery, której początek przy
pada na lata trzydzieste,
stworzył takie arcydzieła,
jak „Złodzieje rowerów”,
„Cud w Mediolanie”, „Umbertosd” — filmy uważa

Zachödnioniemiecki dzień
nik „Handelsblatt” pisze o
programie modernizacji ma
rynarki wojennej RFN. o
projektach wyposażenia jej
w jednostki przystosowane
do działań ofensywnych.
Pismo powołuje się na in
formacje ministerstwa obrony RFN. Zgodnie z tym
programem, do roku 1980
siły morskie RFN .. zostaną

go, tczewskiego, malborskiego, gdańskiego i nowo
dworskiego, stan pogoto
wia.
W czasie przepływu kul
minacyjnej fali na Wiśle,
nie stwierdzono groźnych
przecieków lub uszkodzeń
wałów ochronnych.
(now)

Pogoda

ne do dzisiaj za szczytowe
osiągnięcia
neorealizmti
włoskiego.
Jak nas poinformował dy
Ostatnim filmem de Siei żurny synoptyk, dziś na Wy
brzeżu
będzie zachmurzenie
była „Podróż” z Sophią Lo wzrastające,
po południu desz
ren. i Richardem Burto- cze.
Temp. rano od l do 9 st.
nem. Film ten nakręcił on w ciągu dnia. Wiatry dość sil
po poważnej operacji płu ne, południowe.
ca, której poddał się w
1973 roku. Sławny reżyser
pracował niemal do ostat
niej chwili swego życia,
przygotowując się do no
wego filmu, którego scena
riusz miał być oparty na
zbiorze nowel Gabriela
Zdaniem wielu komenta
d’Annunzio.
(PAP)
torów, konferencja mini
strów spraw zagranicznych
państw Ameryki Łacińskiej
w Quito, choć nie dopro
wadziła do zniesienia sank
cji politycznych i ekonomi
cznych wobec Kuby, to je
dnak wykazała, że dotych
czasowa polityka wobec rzą
du Fidela Castro, sięgają
ca czasów „zimnej wojny”
uzupełnione 8 fregatami i poniosła fiasko. Dwanaście
nowymi okrętami do zwal państw — Argentyna, Peru,
czania łodzi podwodnych. Kolumbia, Ekwador, Kosta
Ponadto w ramach zaku ryka. Wenezuela, Honduras
pów dla pąństwT NATO Salwador, Meksyk, Domini
przewiduje się dostawy z kana, Panama, Trinidad i
USA 40 kutrów rakieto Tobago opowiedziało się za
wych o podwodnych skrzy zniesieniem sankcji. Zabrak
dłach wartości 60 min ma
rek zachodniohiemieckich ło więc jedynie 2 głosów do
uchwalenia rezolucji w tej
każdy.
............. (PAP)
sprawie. Jest rzeczą zna

Kutry rakietowe
dla Bundesmarine

stem kontroli realizacji hat
monogramu.
Zagadnienia gospodarki
żywnościowej będą przed
miotem obrad w podstawo
wych organizacjach partyj
nych. Odbędzie się szereg
zebrań aktywu rolnego i
służb wiejskich na wszyst
kich szczeblach administra
cji terenowej. W wojewódz
kich i powiatowych semi
nariach
organizowanych
przez instancje PZPR wez
mą udział aktywiści brat
nich stronnictw.
Wytyczono zadania dla
RW FSZMP, WRZŻ i środ
ków masowej informacji.
Zgodnie z wczorajszymi
ustaleniami problematyka
XV Plenum KC PZPR stanie
się dominującym tematem
pracy społeczno-politycznej
w ciągu najbliższych miesiecv.
<zh)

Rolnictwo

mmi—im w» u......................... ..

0 jak podała ateńska cgencjc prasowa, 22 listopada
przybędzie do Aten na roz
mowy z przedstawicielami rza
du greckiego w sprawie Cy
pru arcybiskup Makarios.
01 Liczba osób chorych na
dur brzuszny w RFN wzrosła
do 390. Najwięcej zachoro
wań notuje się w BadeniiWirtembergii (348).
© Na giełdzie londyńskiej
obserwuje się dalszy wzrost
ceny złota, Wczoraj wzrosła
ona do 186 dolarów za un
cję.
© Rzqd francuski przyjął
wczoraj dymisję gen. Paula
Stehlina. Gen. Stehlin, były
szef sztabu lotnictwa publicz
nie skrytykował samoloty pro
dukcji francuskiej typu „Mi
rage”, oświadczając, źe są
one gorsze od podobnych ty
pów samolotów USA. Wywo
łało to wielkie poruszenie we
Francji i skłoniło go do re
zygnacji ze stanowiska wice
przewodniczącego
Zgroma
dzenia Narodowego oraz wy
cofania się z ugrupowania po
litycznego reformatorów.

którym udział wzięli przed
stawiciele Sekretariatu KW
PZPR z I sekretarzem KW
PZPR Tadeuszem Bejmem.
kierownictwa WK ZSL z
prezesem Bogusławem Dro
szczem i WK SD z sekre
tarzem Łukaszem Balce
rem.
Tematem dyskusji były
problemy doskonalenia go
spodarki żywnościowej w
naszvm województwie. II
■ekretarz KW PZPR Ta
deusz Fiszbach przedstawił
harmonogram
oolitycznoi r a an i za cvi n v ch przedsję
wzięć związanych z realizm
:ja uchwaiv XV Plenum
CC PZPR.
Zaakcentowano
szeroki
t vachiarz form upowszech’ ziania treści''ucKwały,* usta
łono metody wdrażania pro
blematyki gospodarki żyw
nościowej do codziennej
Draktvki oraz przyjęto śy--

będzie kandydatem

Alarm przeciwpowodziowy

Obalony we wrześniu ce
sarz Etiopii, Hajle Sellasje,
który dotychczas przeby
wał w głównej siedzibie
czwartej armii etiopskiej,
został przewieziony do wiel
kiego pałacu w Addis Abebie. W pałacu tym trzyma
ni są w areszcie domowym
byli ministrowie i wyżsi urzędnicy, którzy prawdopo
dobnie w końcu przyszłe
go tygodnia staną przed try
bunałem wojskowym.

Cena 50 gr

Wczoraj w siedzibie Ko
mitetu
Wojewódzkiego
PZPR odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji
Porozumiewawczej Partii i
Stronnictw Politycznych, v

Wydatki wojskowe
Izraela
Sekretarz generalny KC
Komunistycznej Partii Iz
raela, Meir Wiiner przema
wiając w Knesecid (parla
mencie izraelskim) w imie
niu frakcji tej partii przed •
łożył wniosek o wotum nie
ufności dla rządu w związ
ku z prowadzeniem przez
niego antynarodowej polity
ki wewnątrz kraju i awan
turniczego kursu wobec są
siedn-ich krajów arabskich
Podkreślił on, że przyczyn
kryzysu ekonomicznego w
Izraelu należy szukać w ol
brzymich wydatkach woj
skowych wynoszących prze
szło trzecią część całego
produktu narodowego. Za
komunikował on, że wy dat
ki na sprzęt wojskowy w
walucie zagranicznej wynio
są w 1974 r. 2 mld dola
rów. t
(PAP)

objąć jako część integralną
zagwarantowanie praw arabskiego narodu Palesty
ny.
Debata nad kwestią pale
styńską ma olbrzymie mię
dzynarodowe
znaczenie
Może okazać się bowiem —
jak oświadczają delegacje
krajów arabskich — ostat
nia próba skłonienia Izra
ela do szukania politycz
nego rozwiązania konfliktu
bliskowschodniego, próba
wejścia na drogę wysiłków
pokojowych.
Po wystąpieniu przewod
niczącego Komitetu Wyko
nawczego Organizacji Wy
zwolenia Palestyny — Ja
sera Arafata Zgromadzenie
Ogólne ONZ przerwało de
bate do godziny 21.30 (cza~u warszawskiego).
*
*
*
Wczoraj rano odbyła się
w Bejrucie przed siedzibą
Org-a n i zac j i
Wy z wo! en i a
Palestyny wielka manife
stacja przedstawicieli, li
bańskich studentów, lewi
cowych partii politycznych
oraz związków
zawodo
wych. Przeszło 3 tys. ucze
stników tej. manifestacji
wyraziło poparcie dla spra
wy palestyńskiej.
*
*
*
Kairski dziennik „Al-Ahram” pisał wczoraj, że
król Arabii Saudyjskiej
Fajsa] ostrzegł prezydenta
USA, że kraje arabskie
mogą ponownie posłużvć
się ropą naftową jako bro
nią polityczną, jeśli nie zo
stanie osiągnięte zadowa
lające rozwiązanie proble
mu palestyńskiego. Dzien
nik dodaje, że również Egipt poinformował
rząd
Stanów Zjednoczonych, iź
jego stanowisko w debacie
palestyńskiej w Zgromadzę
niu Ogólnym ONZ bedzie
„praktycznym testem” in
tencji amerykańskich wo
bec narodu arabskiego.

Żydów — terrorystycznej
organizacji syjonistycznej
demonstrują przed siedzibą
ONZ. Kilkakrotnie niezna
ni osobnicy grozili, iż wy
sadzą w powietrze hotel
..Waldorf-Astoria” w cen
trum Manhattanu, w któ
rym zatrzymała się delega
cja Organizacji Wyzwole
nia Palestyny.
Jeden z przywódców li
gi obrony Żydów, Russel
Kelner publicznie oświad
czył. że organizacja „dyspo
nuje specjalnie wyszkolo
nymi ludźmi, którzy nie
dopuszczą, aby Arafat i je
go współpracownicy opu
ścili Nowy Jork żywi”. Oświadczenie to złożył on w
wywiadzie,
udzielonym
jednej. z nowojorskich sta
cji telewizyjnych, a następ
nie powtórzył na konferen
cji prasowej w siedzibie
ligi. W czasie konferencji
przed Kelnerem na stole
„dis poparcia pogróżek”
leżał rewolwer.
Agenci FBI aresztowali
Kelnera na podstawie usta
wy o ochronie przedstawi
cielstw zagranicznych.
(PAP).

Amnestia
dla więźniów
politycznych
w Jordanii

Jak donoszą z Aramanu.
Jordania postanowiła uwolnić w ciągu najbliż
szych 24 godzin 60 więź
niów politycznych, którzy
zostali skazani na kary
pozbawienia wolności przez
wojskowy trybunał bez
pieczeństwa.
Decyzja o
amnestii została podjęta
przez króla Jordanii Hu
sajna.
Ogłoszona amnestia obej
mie osoby skazane lub aresztowane pod zarzutem
dokonania
przestępstw
przeciwko
bezpieczeństwu
*
*
*
(PAP)
Organizacje syjonistyczne państwa.
w USA nasiliły swoje pro
wokacje w związku z roz
poczętą na 29 sesji Zgro
madzenia Ogólnego ONZ
debatą nad kwestią pale
styńską.
Członkowie ligi obrony

Wykopki buraków cu
krowych są już wreszcie
na ukończeniu. Pozostały
jeszcze do wykopania bu
raki na obszarze około 20
ha, z tym, że plantacje te
są zalane wodą.
O wiele gorzej wygląda
sprawa ze zwózką wykopa
nych buraków z pól. Na
obszarze około 3 tys. ba
leżą jeszcze buraki, któ
rych nie sposób zwieźć.
W zasadzie również ukończono zbiór ziemnia
ków. poza tymi, które
znajdują się na polach za
lanych wodą. Wydział Roi
nictwa 1 Leśnictwa Urzędu
Wojewódzkiego zwraca za
naszym pośrednictwem uwagę rolnikom, aby ziem
niaków wykopanych obec
nie z terenów podmok
łych nie kopenwać, lecz
zużywać jc w> pierwszej
kolejności na paszę, wzglę
dnie parować.
Kilka dni bezdeszczowej
pogody, umożliwiło kon
tynuowanie zbiorów ku
kurydzy na kiszonki. Do

zebrania pozostało jesz
cze około 15 proc. areału.
Kontynuowane są obec
nie jesienne orki, utrud
nione, szczególnie na Żu
ławach, rozmokłą glebą. Do
tej pory prace te wykona
no zaledwie w połowie.
Opóźnione są także sie
wy zbóż ozimych. Wpraw
dzie siewy żyta już zakoń
czono, pozostało jednak
do zasiania około 20 proc.
areału pszenicy.
Prace
siewne winny być konty
nuowane. gdyż praktyka
rolnicza dopuszcza siew
pszenicy tuż przed zimą
(pod grudę). Taka pszenica
podobno lepiej wytrzymu
je mrozy.
Przy okazji przypomina
my rolnikom o konieczno
ści zaopatrzenia swych go
spodarstw w nawozy mi
neralne, tym bardziej że
nawozy fosforowo-potasowe można stosować w cza
sie orki. Poza tym w li
stopadzie obowiązuje sezo
nowa obniżką cen na na
wozy.
(now)

Największe na świecie?

Odkrycie złóż miedzi

na Haiti
Jak oświadczył w wywia
dzie udzielonym AFP jeden
z zachodnioniemieckich eks
pertów d/s górnictwa mie
dziowego. wykryte ostatnie
złoża miedzi na Haiti mo
gą okazać się największe
na świecie. Faktyczne roz
miary tvch złóż. które zna1
dują sie na północy tej wys
py, mogą być dopiero oce
nione w I kwartale 1975
roku, kiedy zostanie zakoń
czona zakrojona na szeroka
skale akcja wierceń geolo
gicznych, która została roz
poczęta w ub. roku, Już obecnie wiadomo, że są to
duże złoża, gdzie bogata ru
da miedzi zmieszana jest z

innymi rudami metali, w
tym srebra, molibdenu 1
cynku.
Waga tego odkrycia ma
niewątpliwe znaczenie dla
gospodarki Haiti, które zda
niem obserwatorów mogło
by w krótkim okresie za
pewnić trzykrotny
albo
czterokrotny wzrost docho
du narodowego na głowę
mieszkańca. Wiele znanych
na świecie koncernów gór
niczych. w tym Kennecott
(USA), Pennaroya (Francja)
i Comingo (Kanada! wyra
ziło wiele zainteresowania
uzyskaniem koncesji na
eksploatacje złóż haitańskich.
(PAP)

Francja bez gazet
telewizji i radia
Wczoraj w całej Francji
nie ukazały się dzienniki.
Na apel francuskiej federa
cji pracowników książki
wchodzącej w skład pow
szechnej konfederacji pra
cy. francuscy drukarze roz
poczęli 20-godzinny strajk
Akcję drukarzy poparł kra
jowy związek dziennikarzy
Podjęcie decyzji o zorga
nizowaniu strajku spowo
dowała nadal pogarszająca
się sytuacja w dziedzinie za
trudnienia w przemyśle po

ligraficznym. Związki za
wodowe domagaja się pod
jęcia niezwłocznych kro
ków dla rozwiązania próbie
mów, z którymi borykają
sie drukarze francuscy.
W związku z wczoraj
szym strajkiem agencja
AFP przerwała na 24 go
dziny nadawanie serwisu
krajowego. Dzisiaj rozpo
czyna się również 48-godzin
ny strajk dziennikarzy ra
dia i TV francuskiej.
(PAP)

Quito nie było „ostatnią szansą
mienną, że tylko przedsta
wiciele faszystowskiego re
żimu Chile i reakcyjnych
rządów w Paragwaju i Urugwaju głosowali przeciw
ko rezolucji. Inni wstrzy
mali się od głosu.
Agencje prasowe zwraca
ją uwagę na oświadczenie
złożone
po
konferencji
przez rzecznika Departa
mentu Stanu USA, Roberta
Andersona. Powiedział on
mianowicie, że wstrzyma
nie się delegata USA. od
głosowania nad rezolucją
stanowi
„konstruktywny
fakt” w stosunku do do
tychczasowego stanowiska
Stanów Zjednoczonych wo
bec Kuby.
Sankcje wobec Kuby zo
stały uchwalone 1Ü lat te

mu
przez
Organizację
Państw Amerykańskich, pod
naciskiem Stanów Zjedno
czonych. Rzecznik Departa
mentu Stanu podkreślił, że
na spotkaniu w Quito USA
nie sprzeciwiały się zniesie
niu blokady Kuby.
Podsekretarz stanu USA
d/s miedzyamerykańskich,
William D. Rogers oświad
czył, że Quito nie było „ostatnią szansą” przestudio
wania problemu kubańskie
go. Wyraził on pogląd, że
na następnym spotkaniu mi
nistrów spraw zagranicz
nych krajów’ OPA, rezolu
cja w sprawie zniesienia
sankcji wobec Kuby bę
dzie mogła uzyskać 14 gło
sów potrzebnych do jej
przyjęcia.1
(PAP)

Rzadko można oglądać dno ...c.i suciego doku w Slot/.ni .m.
Gdyni. To zdjęcie zostało wykonane tuż po wodowaniu trzeciego
„Marsza! Koniew”.

Komuny Paryskiej w
105-tysięcsnika
m/*
Fot. W. Nieżywiński
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# Piotra Jaroszewicza Seria statków upamiętniająca Wystawa wyrobów
zasługi dla morza dobrej jakości
w Teheranie

Dokończenie ze sir. 1
A. A. Hoveyda i minister
spraw zagranicznych, Ab
bas Ali Ćhalathari.
Po
spotkaniu
cesarz
Iranu podejmował śniadaniem premiera Piotra Ja
roszewicza i towarzyszące
mu osoby.
Po południu odbyły się
polsko-irańskie
rozmowy
plenarne, pod przewodnietwem obu premierów, którym towarzyszyli członkowie delegacji f eksperci.
N» treść rozmów premiera Piotra Jaroszewicza z
premierem A. A. Hoveydą
złożyły się trzy grupy zagadnień: wzajemna infor-

Wczoraj w siedzib)* Zarzqdu Okręgowego Związku Bojowników o Wolność i De
mokrację w Gdańsku od była się uroczystość dekoracji medalami resortowymi Mi
nisterstwa Obrony Narodowej kombatantów zasłużonych w pracy społecznej i w upowszechnianiu wiedzy wojskowej wśród młodzieży.
Srebrnymi medalami „Za Zasługi dla Obronności Kraju” udekorowano: Teodoro J macja o węzłowych probSawickiego, Stefana Skalnego i Jonusta Tebinkę, a brązowymi - 13 osób.
^ łemach rozwoju społecznoNa zdjęciu: członek Prezydium WRN, wiceprezes Zo rządu Okręgu ZBoWiD Leon ^ gospodarczego Polski i Danu, stan i perspektywy
Lendzron dekoruje Stefana Skalnego.
Fot. W. Nieżywiński

międzynarodowe, stanowią
ce przedmiot zaintereso
wania obu rządów.
Kluczowe miejsce w roz
mowach zajęła problema*
tyk;a stosunków gospodarczyeh.
Obaj szefowie rządów
rozpatrzyli wzajemnie zgło
szone propozycje, zmierza
jące
do
długofalowego
rozwoju
polsko-irańskiej
współpracy
gospodarczej,
zgodnie z podjętą wspólnie
decyzją, dzisiaj będą kon
tynuowane rozmowy robocze czj0nków delegacji I
grup ekspertów. Icb cejem jesj skonkretyzowanie
j sfinalizowanie zgłoszonycj, propozycji. Przygo

Od objęcia rządów w łipcu br. przez
panią Marię Estelę Martinez Peron w
Argentynie w wyniku zamachów terro
rystycznych zginęło blisko 200 osób, Na
liście ofiar znaleźli się: szef policji fe
deralnej Alberto Villara z żoną, uchodź
ca polityczny z Chile, były głównodowo
dzący armii w rządzie prezydenta Allende generał Prats z żoną, 8 wyso
kich oficerów wojsk Argentyny, przy
wódcy związków zawodowych, działacze
młodzieżowi, senatorzy, dziennikarze,
wszyscy z kręgów aktywnie współdzia
łających z rządem w realizowaniu prze
mian gospodarczych oraz ochronie kon
stytucyjnego porządku politycznego w
kraju. Faszystowska organizacja pod
ziemna, argentyński sojusz antykomuni
styczny (AAA) zagroziła śmiercią set
kom lewicowych polityków, dziennika
rzom, profesorom wyższych uczelni i emi
grantom politycznym. Anonimowi kores
pondenci żądają natychmiastowego opuszczenia kraju przez adresata lub za
powiadają śmierć od kuli zamachowca.
Terrorem prawica wymogła ustęp
stwa, najpierw drobne, od zdjęcia z a*
fiszy sztuk Pabla Nerudy, później więk
sze, jak zmiany w rządzie.
W sierpniu pani Peron przyjęła dy
misję trzech ministrów: obrony, spraw
wewnętrznych i oświaty, w październi
ku ministra gospodarki, Jose Gelbarda.
Na ich miejsce do rządu weszli przed
stawiciele prawicy. Szczególna jest tu

postać ministra oświaty i kultury Osca
ra Ivanissewichiego, którą swą „nową
politykę uniwersytecką” realizuje w oparciu o wyznawców faszyzmu. Noszą
cy tytuł doktora, Raul A. Zardini, dzie
kan no uniwersytecie w Buenos Aires,
oświadczył ostatnio publicznie bez że
nady: Myślę, że jesteśmy wystarczają
co dorośli, aby traktować faszyzm jako
jedną z teorii rządzenia. Siły zbrojne
nie powinny bronić konstytucji, lecz war
tośęi narodowych. Rozpolitykowanie uczelni prowadzi do pogorszenia pozio
mu nauczania. Uniwersytet to instytu
cja, któro nie ma nic wspólnego z de
mokracją, tak jak ją rozumieją poli
tycy.
Za tymi oświadczeniami idą wydale
nia t uczelni naukowców i studentów
o przekonaniach nie tylko lewicowych,
ale umiarkowanych.
Ustąpienie z rządu ministra Jose Gel
barda zostało przez komitet wykonaw
czy Komunistycznej Partii Argentyny ocenione jako zapowiedź odejścia gabi
netu od realizacji założonego, jeszcze
ra życia prezydenta J. Perono, progra
mu niezależnej, społecznie postępowej,
patriotycznej polityki gospodarczej.
Dotychczasowe ustępstwa na rzecz
prawicy doprowadziły do uaktywnienia
się uitroprawicy i wzmożenia akcji ter
rorystycznych podejmowanych również
przez organizacje partyzanckie sprzed
powrotu rządów cywilnych w Argenty

Peron

Wieczorem premier Piotr
Jaroszewicz spotkał się w
Ambasadzie PRL w Tehe
ranie z pracownikami pla
cówek polskich w stolicy
(PAP)
nie: ERP i Montoneros, walczącymi o- Iranu.
becnie z pozycji skrajnie lewackich. W
tej sytuacji, 6 listopada, po konsulta
cjach z przywódcami partii opozycyj
nych, rząd Argentyny ogłosił wprowa
dzenie w kraju stanu wyjątkowego.
informuje
Ma to ułatwić walkę z terrorystami,
których działalność, niezależnie od po
Jak podaje Ministerstwo
zycji, z których występują, stwarzając
atmosferę chaosu i zagrożenia, ułatwić Łączności, w okresach od
może faszystowski zamach stanu, wzo 15 listopada do 31 stycz
rem zza Kordylierów. Coraz częściej bo nia oraz do 16 marca do
wiem ultraprawicowi poiitycy głoszą ha 5 kwietnia każdego roku
sło „pinoehetyzacji” życia w Argenty zwiększa się kilkakrotnie
nie.
liczba paczek wysyłanych
Naród argentyński nie walczy więc o za granicę. Powoduje to
jedną z form życia politycznego, wal trudności w terminowym
czy o swoje istnienie. Terror Pinocheta wyekspediowaniu tych prze
w Chile, najczystszej wody faszystowski, syłek i doręczeniu icb
jest bowiem w tej chwili najkrawawszy adresatom!
na świecie... A przypomnijmy, zacząi
W związku z tym, w po
się od legalnego objęcia przez genera danych terminach nie bę
ła Pinocheta stanowiska głównodowo dą przyjmowane do wy
dzącego armii w rządzie prezydenta Ai- słania zą granicę, przesył
lende, po dymisji generała Pratsa. Od ki pocztowe z zawartością
momentu jego wejścia do rządu do szybko psujących się ar
przewrotu, którego był przywódcą, mi tykułów żywnościowych.
nął zaledwie jeden miesiąc.
(PAP)
Przeciwko tak tragicznemu obrotowi
sprawy w Argentynie przemawia wciąż
dobra sytuacja gospodarcza w kraju
oraz skupienie wszystkich sił parlamen
tarnych wokół osoby prezydenta pań
stwa.
K. SłELAWA

Ministerstwo Łączności

współoskarżonego w procesie

250 osób

Zdzisławem był w domu je
go teściów i przypomina so
bie kłótnię na temat stałych zatargów, jakie rodzina K. miała z najbliższymi sąsiadami. Dodał jednak, iż nie wiedział, że
pierwszą ofiarą zabójcy ko
biet bvła sąsiadką rodziny
K„ u której przez pewien
«as mieszkał
Zdzisław
Marchwicki.
Oskarżony wyjaśnił następnie pochodzenie zakwe
stionowanych u niego zegarków oraz podał powody, dla których w pierwszych dniach marca 1970 r.
przyjechał do Katowic, do
kad wezwany został tele
graficznie przez brata Ja
na. Opisał również osoliczności, w jakicn siostra Ha*
Um żaliła się na częste uPijanie się brata Zdzisława
1 późne jego powroty do
domu, kiedy był sublokatorem w j«J mieszkaniu. Hen
ryk Marchwicki potwierd*ił ponadto posiadanie
Przez
brata
Zdzisława
szminki, stanowiącej rzeko
mo własność jego ówczesnej przyjaciółki oraz współ

ny wyjazd z Janem March
wickim i Józefem Klimczakiem w rejon, gdzie zamor
dowana została Jadwiga K
jak
również
spotkanie
wszystkich braci Marchwic
kich. Józefa Klimczaka
Zdzisława Flaka, umiejsca
wiaiąc jednak te zdarzenia
w różnych terminach,
Po odczytaniu przez prze
wodniczącego zespołu sądzacego wyjaśnień, złożonyeh przez oskarżonego w
różnych fazach śledztwa,
Henryk Marchwicki odwołał podane poprzednio fa<c
ty, z których wynikało, że
był świadkiem przyjmowa
nia przez Jana
. Marchwic, 7
,
kiego biżuterii od Zdzisia
wa Marchwickiego, sparzędąży przez tego ostatniego
damskiego zegarka na ba
z arze w Będzinie oraz zabójstwa
dokonanego
w
dniu 4 marca 1970 r. Dokładne onisanie przebiegu
morderstwa i poparcie zeznań szkicami - nazwał te
raz zmyśleniem Dziś dalszy ciąg przewodu sadowe(PAP)
go.

E, M.

" ' ' ‘ -Polska

Od 12 lat Polskie Linie
Oceaniczne utrzymują regn
lamę połączenie z Iranem.

Nasze statki zawijają do
portów Bandar Shahpur,
Khor Amshahr i Bandar
Abbas w Zatoce Perskiej.
Na razie statki PLO zawi
jaja do tych pArtów raz w
miesiącu, dostarczając od
biorcom irańskim ładunki,
składające się przeważnie
z wyrobów przemysłowych
a w drodze powrotnej za
bierają z Iranu surowce
takie jak: bawełna, rudy
cyniku, chromu itp. Lfni#
tę obsługują obecne statki
„Konin”, „Świecie”, „Ur
sus”, „Władysław Broniew
ski” i „Lelewel”.
Należy przypuszczać, iż w
najbliższej przyszłości, w

Technika przy ul. Rajskiej
czynna jest wystawca wy
robów ze znakiem jakości,
produkowanych przez za
kłady pracy woj. gdań
skiego.
Na wystawie eksponowa
ne są prawie wyłącznie
wyroby nowe, produkowa
ne przez zakłady przemysłu terenowego, spółdziel
nie pracy i spółdzielnie in
walidów
oraz przedsię
biorstwa przemysłu klu
czowego. Mimo szczupłego

Statek pasażerski, którv
odbywał rejs po rzece Buriganga w Bangladeszu wy
wrócił się i poszedł na dno.
Według oświadczenia władz
katastrofa nastąpiła z po
wodu przeładowania stat
ku. Na jego pokładzie znaj
dowało sie bowiem ponad
500 osób, a był przeznaczo
ny do przewozu jedynie 100
pasażerów. Według niepeł
nych danych, utonęło ok
250 osób.
(PAP)

Na zaproszeni# ministra
rybołówstwa Peru, gen. Xa
viera Tantaleana Vanini.w
dniach od 6 do 11 listopada przebywał w Limie wiceminister handlu zagranieznego i gospodarki morskiei Romuald Pietraszek,

Prezydent
Portugalii
Francisco da Costa Gomes
udzielił
swego poparcia
organizacjom społecznym,
prowadzącym
kampanię
na rzecz wprowadzenia w
Portugalii rozwodów. Pre
zydent przyjął czołowych
działaczy tej organizacji
w swojej rezydencji i prze
orowadził z nimi rozmowę.
Poprzednio rząd zapo
wiedział że opracuje pro
jekt ustawy legalizującej
rozwody na podstawie obopólnej zgody małżon
ków. Dotychczas na mo
cy zawartego w 1940 roku
konkordatu z Watykanem.

tolickiej istniejących
Warszawie i Krakowie.
W inauguracji wzięli u
dział przedstawiciele władz
państwowych i kościelnych
oraz zaproszeni goście z ośrodków teologicznych w
kraju i za granicą.
W czasie inauguracji 34
pracowników naukowych i
administracyjnych uczelni
w związku z 30-leciem
PRL, zostało udekorowa
nych wysokimi odznaczenia
mi państwowymi, przyzna
nymi przez Radę Państwa.

rozwody w Portugalii były
niedozwolone.
(PAP)

Zmiany

Stoczni Gdańskiej
W basenach wyposażenio
wych Stoczni Gdańskiej im.
Lenina znajduje się 13 statków
różnych typów o łącznej noś
ności ok. 80 tys. ton. Jednost
ki te przechodzą roboty wy
posażeniowe i wykończeniowe.
Tempo prac jest wysoki*.
Z prób morskich powrócił
m/s „Generał Stanisław Po
pławski” — czwarty semipojemnikowiec budowany dla PLO
do obsługi linii północnoame(sta)
rykańskiej

W czasie wizyty omówiono
stan dotychczasowej współ
pracy w dziedzinie rybo
łówstwa. oceniając ją pozy
tywnie. Podpisano szereg
dokumentów, przewidujących kontynuowanie te]
współpracy.
Wicemin. B. Pietraszek
przeprowadził również roz
mowy z ministrem handlu,
gen. Luisem Ariasem Grazzianim.

miejsca,
zaprezentowano
dość szeroki wachlarz wy
robów. I tak: „Unitra” po
kazała najnowsze modele
telewizorów „Neptun”, Za
kłady Mechaniki Precyzyj
nej — maszynę dziewiar
ską, aparat nurkowy i wa
gi analityczne, Pomorska
Fabryka Gazomierzy
—
różnej wielkości i przezna
czenia wentylatory, „Sonotplast”
— galanterię
damską, zakłady rybne
w Gdańsku i Gdyni oraz
„Dalmor” przetwory ryb
ne i efektowne opakowa
nia. „Dagoma” — artykuły
spożywcze,
spółdzielnia
„Współpraca” oraz Przed
siębiorstwo
Krawiecko-

Maltański dziennik rządu
wy „Gazette” opublikować
projekty ustaw przewidu
jących m. in., że królowa
brytyjska nie będzie już
dłużej głową tego państwa
Funkcje te będzie sprawo
wać prezydent. Projekty ustaw przewidują wprowa
dzenie odpowiednich poprą
wek do konstytucji, na mp
cy których Malta stanie sie
..demokratyczna republika
oparta na nracy j przestrze
ganiu podstawowych praw
i wolności jednostki”.
Premier
Malty,
Dom
Mintoff przedstawił te pro
pozycje członkom rządzącej
maltańskiej partii pracy w
ubiegłym miesiącu.
Malta uzyskała niepodleg
łość w 1964 r., ale pozosta
wała w ramach Commonwealthu i była związana z
koroną brytyjską. Projekty
nowych ustaw nie stwier
dzają wyraźnie czy Malta
pozostanie w przyszłości w
łonie Commonwealt.hu.
(PAP)

Bank Polska Kasa Opie
ki S.A. (Bank PeKaO) od
1 stycznia 1975 r. dokony
wać będzie skupu walut
wymienialnych i bonów to
warowych Banku PeKaO za
złote
w
relacji
33,20
zł za jednego dolara
USA, tj. według kursu
specjalnego
ustalonego
przez Narodowy Bank Pol
ski, powiększonego o pre
mię turystyczną stosowaną
przy skupie walut obcych
od cudzoziemców.
Nie ulegają natomiast
żadnej zmianie warunki
nabywania bonów w Ban
ku PeKaO za waluty wy
mienialne jak również wa
runki sprzedaży towarów
w eksporcie wewnętrznym
za te waluty i za bony
Banku PeKaO.

Największy statek PMH.
tankowiec
„Kasprowy
Wierch” popłynął — jak
wiadomo — w dziewiczy
rejs do Nowego Orleanu.
Miał on załadować 80 tys.
ton kukurydzy i pod ko
niec bm. wrócić do Gdyni.
Jak nas informuje arma
tor — gdyński Zakład Ek
spłoatacji Zbiornikowców
PZM — planowane na so
botę, 9 hm wyjście „Kas
prowego Wierchu” z No

wego Orleanu uległo opóżuieniu. Na Atlantyku pa
nuje bowiem sztorm i za
ładunek tankowca trzeba
było przerwać. Dotychczas
ma on w swoich zbiorni
kach ponad 60 tys. ton ku
kurydzy. Wczoraj wznowi©
"no załadunek statku i jeś
!1 pogoda nie ulegnie znów
pogorszeniu, wyjdzie
dziś w rejs powrotny do
Gdyni.
(j«t)

Cytryny i kawa
w drodze do Gdyni

Dżuma w Rodezji

Na Titaeu m«ohb>wyn sekcji okrętowych w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdy
ni można oglądać, jak na wystawi* pop-artu, niezamierzone tynru^razem.^^arcyd«cła

Na Morzu Północnym od
dłuższego czasu
szaleją
sztormy,. w czasie których
siła wiatru sięga 10 stopni.
w skali Beauforta, w z wiąz
ku z czym o kilka dni zo
stanie opóźniona dostawa
do kraju partii argentyń
skich cytryn. M.in. statek
„Henryk Jendza”, który
na począjtku tego tygodnia

miał przywieźć 400 ton, tj
20 753 skrzynki tych owoców,, opóźnił wyjście z Rotterdarau do Gdyni
Pora
cytrynami
m/s
„Henryk Jendza” ok. 16
bm. przywiezie do Gdyni
28 333 worki, tj. 1714 ton
brazylijskiej kawy,
Ł ML

Wietnamscy uczniowie
w Gdańsku
Do Stoczni Gdańskiej
im. Lenina przybyła 90osobowa grupa wietnam
skich dziewcząt i chłop
ców, mających nauczyć się
tutaj zawodu stoczniowca.
Młodzież z Wietnamu P**F
stąpiła najpierw do nauki
języka polskiego.
W bieżącym miesiącu
Wietnamczycy rozpoczyna
ją naukę w Zasadniczej
Szkole Budowy Okrętów.
(sta)

Turniej szachowy
o puchar kuratora
Remis na stadionie w Pradze

Dobry mecz

konstytucyjne „srebrnej jedenastki"
na Malcie

Kasprowy Wierch44
wychodzi z Nowego Orleanu

Banku PeKaO

E. M.
rot. W. Nieiywlńskl

13 statków w basenach

rozwodów

Inauguracja roku ^1728418
w.^064. . . . . . . Teologii Katolickiej
Wczoraj w Akademii
Teologii Katolickiej w War
szawie na Bielanach odby
ła się uroczysta dwudziesta
inauguracja roku akademie
kiego.
Akademia Teologii Kato
lickiej została powołana do.
życia w 1954 r. i połącze
nia wydziałów teologii ka-

Kuśnierskie — konfekcję.
Udane są meble produko
wane przez Zakłady im.
Wielkiego Proletariatu, spół
dzielnia „Zryw” i inn*Nie sposób wymienić ani
wszystkich
wystawców,
ani tym bardziej — eks
ponowanych wyrobów. To
trzeba i warto zobaczyć.
Na zdjęciu: w fotelach
produkowanych przez Spół
dzic,nie inwalidów „Zryw”
siedzi się bardzo wygod
nie.

związku . z dynamicznym
rozwojem polsko-irańskiej
wymiany towarowej, asor
tyment ładunków z tego
kraju będzie się zmieniał
i rozszerzał.

Z pobytu R. Pietraszka
w Peru

Komunikat

W Rodezji zanotowano
nowe wypadki zachoro
wań na dżumę. O trzech
przypadkach choroby na
deszła wiadomość z okrę
gu Łupani, w zachodniej
części Rodezji.
Agencje
prasowe przypominają, ż*
we wrześniu w kraju tym
trzy osoby zmarły na tę
chorobę.
(PAP"!

Dodajmy, że redakcja
pisma harcerskiego „Świat
Młodych”
zorganizowała
ogólnopolską akcję zbiórki
złomu i makulatury, z któ
rej fundusze przeznaczone
zostaną na rzeźbę przed
stawiającą Leonida Teiigę.
Rzeźba ta ma zdobić wnęt
rze statku, który będzie
nosił jego imię.

zmierza do legalizacji

Utonęło

W Sądzie Wojewódzkim
w Katowicach kontynuowa
no proces Zdzisława March
wickiego, któremu w akcie
oskarżenia zarzuca się dokonanie zabójstw 14 kobiet i usiłowanie pozbawięnia życia 6 dalszvch w iatach 1964—70.
‘
Wyjaśnienia składał nadal “brat Zdzisława. Hen
ryk Marchwicki, jeden z
piędu współoskarżonych w
tej sprawie. Zeznania roz
począł on od oświadczenia,
że siostra Halina nie mogła słyszeć dokładnie treści
sDrzeczki między nim, a
Zdzisławem Marchwickim
Zapytana o to Halina Flak
stwierdziła, że pamięta wy
powiedziane przez Henryka
Marchwickiego słowa: —
Zdzisiek zabił kobietę.
Z kolei Henryk Marchwi
ck. zaprzeczył jakoby w
latach 1965-70 przyjmował
od brata Zdzisława nrzedmiot? zabrane zamordowanym przez niego kobietom,
iakoby snął w mieszkaniu
Jana Marchwickiego w nocy z 4 na 5 marca
1970 r. i był świadkiem ni
szczenia dokumentów nie
żyjącej już wówczas Jadwi
gi K. Przyznał natomiast,
że razem ze swoim bratem

W związku z odbywają
fesor Aleksander Rylke”,
„Profesor Tadeusz Ocio* cymi się IV Gdańskimi
szyński” i „Leonid Teliga”. Dniami Jakości, w Domu

8539

Portugalia

Zeznania Henryka Marchwickiego
mordercy kobiet

niusz Kwiatkowski”. „Pro

towywana jest nowa, wic-

i0ietnia umowa handlowa,
a ta,kze listy towarowe oraz Wspólne przedsięwzięstosunków dwustronnych, cj3 gospodarcze,
a także niektóre problemy

Trudne dni pani

Polskie Linie Oceanicz
ne przewidują nadanie serii
nowych
kontenerowców,
przeznaczonych dla obsłu
gi linii dalekowschodnich,
nazw
upamiętniających
nazwiska osób, które przy
czyniły si? do upowszech
nienia sławy Polski na mo
rzu.
W związku z tym gdyń
ski armator zaproponował
nadanie semikontenerowcom nazw: „Profesor Euge

rozegranym na stadionie
Spartv \v Pradze towarzyskim
meczu piłkarskim, reprezentacia Polski zremisowała z
SSL 2T?lViCBTa"mtó"’di;
Solski zdobyli: GADOCHA w
Polski
y
------.„ w 53
:t0
min.zao
i SZARMACH
min., a dla CSRS: Svehltk w
61 min. i Masny z karnego w
74 ' min.
Mocnym akcentem zakończy
li połscy piłkarze dobiegający
końca sezon międzynarodowy.
Remis 2:2 w Pradze z silnym
zespołem CSRS — to sukces
naszej drużyny. Na boisku
Sparty
przegrały
niedawno
reprezentacje Szwecji 10:4) i
NRD (1:3), toteż środowy re
zultat podopiecznych trenera
K. Górskiego uznać należy, ja
ko bardzo wartościowy. Tym
bardziej że poparty został
dobrą, a momentami znakomi
ta grą biało-czerwonych.
Mecz, mimo towarzyskiego
charakteru, był zacięty, a gra
twarda, chwilami ostra. Go
spodarze dążyli do rehabilita
cji w oczach kibiców za po
rażkę z Anglikami na Wem
bley, Polacy natomiast po
serii potknięć, pragnęli do
wieść swych wysokich umie
jętności. Dowiedli ich, choć w
grze naszych piłkarzy obok
znakomitych momentów były
też słabsze.
Początek meczu miał cha
rakter wyrównany, obie dru
żyny nie odkryły na starcie
wszystkich atutów.
Pierwsi
ruszali do szturmu
Polacy,
kwadrans gry
pod koniec
pierwszej połowy w ich wy
konaniu, przypominał pamięt
ne mecze z mistrzostw świata.
Błyskawiczna zmiana pozycji,
mierzone szybkie podania z
pierwszej piłki.
ruchliwość,
fantazja i precyzja w poczy
naniach zespołu, stwarzały raz
po raz groźne sytuacje pod
bramką viktora. W tym okre
sie gry Robert Gadocha uzy
skał prowadzenie dla naszych
barw.
Przerwa nie osłabiła impetu
biało-czerwonych, przeciwnie,
po zmianie stron, nada) ton
grze nadawali goście, demon
strując wysoki kunszt, piłkar
ski. Gdy Andrzej Szarmach
po
wspaniałym
rajdzie
zdobył drugą bramkę, wy
dawało się, że połscy piłkarze
zapiszą na swym koncie pierw
sze zwycięstwo nad CSRS w
Pradze. Tym - bardziej że w
chwilę po wyczynie Szarma
cha. Grzegorz Lato omal nie
skopiował akcji kolegi. Będąc'
jednak sam na sam z Vikto
ren! przegrał „pojedynek ner
wów”.
Bramka zdobyta dość przy
padkowo, po rzucie wolnym,
Svehlika, dodała skrzydeł go
spodarzom, którzy
potwier
dzili. że ich sukcesy w poje
dynkach z finalistami MS nie
były
^ przypadkiem.
Dobre wyszkolenie techniczne, poparte szybkością i wiel
ką wolą walki przyniosło go
spodarzom
upragnione wy
równanie, Bramka padła jed
nak z rzutu karnego.
Cały nasz zespół zasłużył
na słowa uznania, a wybija
jącymi się
piłkarzami byli
zwłaszcza:
Robert Gadocha.
Zygmunt Maszczyk, Antoni
Szymanowski. Jerzy Wyrobek.
Cieszy powrót do formy Je
rzego Gorgonia, którego wy
soką ocenę pomniejsza jednak
fakt. te po jego trzech wej
ściach sędzia podyktował rzu
ty, z których padły bramki
dla gospodarzy. Potwierdził
olbrzymi talent Andrzej Szarmaeh, nie można mleć zastrzeżeń do gry Grzegorza Łaty. Kaoffmferz Deyna edeeuwaf

jeszcze
przerwy w tr«:
nlngu ale spełnił swe jMtda
me. Nieeo słabiej
wypadu
Bronisław Bula i Piotr Drze
wiecki, ale usprawiedliwia ich
mniejszy staż reprezentacyjny
{ zmęczenie intensywnym dla
Ruchu Chorzów sezonem. Również Jana Tomaszewskiego widziano już w lepszej formie.
* * *
W rozegranym w Tarnowie
międzypaństwowym spotkaniu
piłkarskim zespołów młodzie
żowych do lat 21. reprezen
tacja Polski zremisowała z
CSRS 1:1 (1:0). Bramki zdobvłi: dla Polski — Wolski w
21 min., dis CSRS — Bilsky
w 55 min.•
*
•
W rozegranym w Krakowie
międzypaństwowym spotkaniu
piłkarskich reprezentacji mło
dzieżowych do lat 23. Polska
zwyciężyła CSRS 1:0 (6:0).
Bramkę zdobył w S4 min. Ka
raś z rzutu karnego.

Szachy są grą popularną
wirdd dzieci i młodzieży, łą
cząc elementy sportu, nauki 1
sztuki. Spełniają też one rolą
wychowawczą, rozwijają zdol
ności logicznego myślenia 1
koncentracji uwagi.
Wychodząc naprzeciw popula
ryzacji szachów wśród młodzie
iy, Szkota Podstawowa nr * w
Sopocie, w ramach Klutou Ot
wartych Szkół, organizuje wraz
* Wydziałem Kultury Fizycz
nej i Turystyki Urzędu Miej
skiego w Sopocie drużynowy
tHrn!(Sj szachowy dla szkół
podstawowyCh naszego wojew6dztwa 0 puchar kuratora
~;
KOSG’
Turniej rozegrany zostanie 17
bm. w Szkole Podstawowej nr
g w Sopocie przy ul. Łoklets (początek o godz. 9.3«).
Drużyny zgłaszane przez pesg5Czeg61ne szkoły składają się
^ # cW0pc6w { j dziewczynki
urodzonych w i960 r. i młod
szych. Drużyny szkolne, prag
nące uczestniczyć w turniej«,
winny zgłosić się pisemnie pod
adresem SP nr 8 do 16 hm. luh
telefonicznie pod nr 91-93-97 fw
godz. 9—15). Każdy uczestnik
turnieju winien mieć własne
szachy oraz obowiązkowo legł*
tymaeję szkolną.
(T91

Dwie sensacje na tafli Olivii

Porażka Polaków z Bułgarami
i zwycięstwo Gdańska z NRD
Drugi dzień początkowo nie simum ambicji, zdołali ostat
zapowiadał większych sen nią tercję zremisować i wy
sacji, okazało się jednak, że grać cały mecz. Tak więc w
nie można w gdańskim tur siódmym spotkaniu gdańskie
nieju
nadziei
olimpij go turnieju doszło do naj
skich być pewnym niczego. większej jak dotąd, niespo
Na pierwszy plan wybija się dzianki, jaką jest porażka
tu nieoczekiwana, choć nie z niewysoko notowanymi w
stety,
zasłużona
przegraną hokeju Bułgarami.
Bramki dla Polaki zdobyli:
polskich hokeistów I to z...
Bułgarami. Zanim jednak o Sikora 2. Chowaniec, Dziu
tym meczu, najpierw' o wcześ biński i Ryczko po 1; dla Buł
niejszych środowych spotka garii: Ncmew 2, Atanasow,
niach, wr których zwycięstwa Zabunew i De«*ew po 1.
odnieśli faworyci całego tur
TABELA GRUPY ..A“
nieju, młodzi hokeiści CSRS
i ZSRR. W pierwszym meczu
22:9
4:0
1)
CSRS
Czechoslowacy bez. większego
14:11
2:2
2) Polska
trudu trokonali Węgrów 10:0
2:2
9:1?
3) Bułgaria
(3:0, 3:0. 4:0). Był to mecz
0:4
5:19
4)
Węgry
bez historii. Bramki dla CSRS
zdobyli: R. Gold 2. Kaspar 2.
środomeczu
W ostatnim
Kareta. Jama, Korbela Sa
dle, Lukac i Kuranec — po 1. wyra doszło do kolejnej nie
W następnym spotkaniu ze spodzianki. W najlepszym te
spół ZSRR wygrał z Rumu go dnia, bardzo zaciętym i
nią 11 :l (4:0, 3:0. 2:1). Młodzi stojącym na dobrym pozio
hokeiści radzieccy po wygra mie meczu Gdańsk pokonał
niu wysoko dwu pierwszych zespół NRD 4:2 (0:0. 1:0, 3:2}
tercji, w trzeciej trochę zwoi W Łodzi hokeiści gdańskiego
nili, oszczędzając wyraźnie STOCZNIOWCA zagrali z wiel
siły na następne mecze tur kim „zębem”. Swą grą i ambi
nieju. Bramki dla ZSRR zdo cją służyć mogą przykładem
byli: Kragnow 2, Drozdziecki fcadrowiczom z reprezentacji.
2. Dawidów, Szwecow — 2, W efekcie wygrali zasłużenie.
oraj- Oskin, Dordjejew i Ka Bramki dla Gdańska zdobyli:
L. Kaczmarek 2. H. Braneebanów — po l.
Pierwszy wieczorny mecz wicz i S. Bagiński po 1; dla
oomiędzy Polską a Bułgarią NRD P. Schuman 2.
zakończył się, jak już wspom
W ostatnich sekundach snot
niano przegraną naszego ze kania gdy gdańszczanie pro
społu 5:« (1:4, 2:0, 2:2). Pola wadzili 3:2. goście wycofali
cy podobnie jak w pierw bramkarza i... stracili bramkę
szym meczu turnieju z Wę z dalekego strzału Kaczmar
grami dali się zaskoczyć prze ka.
ciwnikowi i nie minęły dune
TABELA GRUPY „B”
minuty a Bułgarzy prowadzili
4:0
25:2
U ZSRR
2:0. Nasi do końca .pierwszej
2:2
T:ll
2) NRD
tercji grali niemrawo chao
2:2
5:1*
3) Gdańsk
tycznie, zaś obrońcy popeł
*1 Rumunia
0:4
9:1*
niali rażące błędy. Kiedy w
drugiej tercji Polacy zdobyli
dwie bramki, wydawało się.
We czwartek ostatnie me
podobnie jak poprzedniego cze eliminacyjne w grupach.
dnia nie będzie kłopotu r Grają
Bułgaria — Węgry.
pokonaniem
Bułgarów'.
C5 Gdańsk — Rumunia. Polska —
jednak, rzucili na szale wszy CSRS i ZSRR — NRD.
tm
stkte rw« umiejętności i mak-
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Gdańskie inwestycje

Niedaleko
morza
- górskie
schronisko
Piękny teren pod »aczy
tom Wieżycy był kiedy! obłektom przetargów. Osta
tecznie Jednak pierwszeń
stwo wykorzystania go dla
turystycznego zagospodaro
wania uzyskali kolejarze
którzy przecież od wielu
lat użytkowali popularną
„Sapą”.
Ostatnio
Biuro
Projektów Kolejowych w
Gdańsku opracowało doku
mentację nowoczesnego ko
lejowego ośrodka wcsaso
wego, zlokalizowanego wia
lnio na zboczach Wieżycy.
Obecnie nadszedł czas przy
stopienia do budowy ośrod
ka.

Ponieważ były kłopoty
wykonawcami, kolejarze po
stanowili wybudować ten
spory obiekt (na 250 miejsc,
przy koszcie ok. 30 min zł)
własnymi siłami. Obecnie
Oddział Robót Budowlanych
PKP z Malborka przygoto
wuje plac budowy i zwozi
potrzebne materiały. W
trakcie budowy jest też
droga dojazdowa. Przewidu
jo się, iż w ciągu najbliż
szych S lat w paśmie
Wzgórz Szymb ars kich, nie
tok daleko przecież od mo
rza, powstanie niemal gór
skie schronisko. Rejon Wie
życy jest szczególnie atrak
cyjny zimą, gdyż utrzymu
je się tu wyjątkowo długo
(ze względu na mikrokli
mat) śnieg. Są tu więc do
skonałe warunki do uprą
wiania sportów zimowych,
nic więc dziwnego, iż ko
lejarze projektują urucho
mienie tu wyciągu narciar
skiego.
Z pomocą fachowcom bu
dowlanvm przyjdą sami ko
lejarze, którzy w czynie
społecznym będą wspoma
gali realizatorów budowy
ośrodka. Codziennie praco
wać tu będzie społecznie
po kilkanaście osób przy
wznoszeniu pawilonów oraz zaplecza socjalno-byto
wego i gastronomicznego.
Warto przy okazji pod
kreślić, iż część gastrono
miczna budowanego ośrod
ka będzie udostępniona in
dywidualnym turystom nie
kolejarzom, podobnie jak
10 proc. bazy noclegowej.
(st)

Trudny początek
i koniec niełatwy
!grubym pliku papie
rów zwraca uwagę,
■
wpięta na samym
spodzie, pożółkła ze staro
ści i dobrze podniszczona
kartka: zawiadomienie De
partamentu
Przemysłów
Lekkich NBP o przyjęciu

łano wykonać zaledwie 4,6
proc. zaplanowanych prac.
Co gorsze nie ma widoków
na nadgonienie tych zale
głości, wykonawca bowiem
permanentnie boryka się z
brakiem siły roboczej. To
też niecierpliwemu inwesto
do finansowania zadania rowi z Sopotu powtarza się
inwestycyjnego pod nazwą niezmiennie:

W

Rozbudowa Sopockich Za
kładów Przemyślu Maszy WPIERW LODOWISKO
nowego”. Dokument liczy
POTEM LOTNISKO

sobie niespełna trzy lata,
zestarzał się więc chyba
przedwcześnie, przygniecio
ny ciężarem wciąż narasta
KRD. M/s „Dresden”, jeden z pierwszych lO-tysięeanlkftw zbudowanych w stoczni w Rosło oku, zakończy} swój kil
jącej korespondencji. Z za
kunastoletni żywot frachtowca. Jednak nie został oddany na złom, ale przekształcono go na ośrodek rekreacyjny, % ha
wiadomienia wypisuję trzy
la sportową, restauracją i interesującym muzeum morskim.
Na zdjęciu: m/s ..Dresden” Już na stałym lądzie.
CAP — AON
punkty obszerniejszej infor
macji: okres realizacji in
westycji — 24 miesiące, ter
min rozpoczęcia robót przy
gotowawczych — sierpień
1972 r., termin oddania in
westycji do eksploatacji •—
wrzesień 1974 r. Dziś, gdy
już wiadomo, że żaden z
tych terminów nie został
dotrzymany, udaję się na
■S ORTY morskie, ze te z jednej atromy J«pa- Zresztą Inn* towary maso ry można przecież wysyłać budowę, aby sporządzić peł
ną listę „obowiązujących”
sy” te korkując
kontując porty,
po
w we, a wśród nich ok. S0 bardziej regularnie.
m względu na swą »p* sy"
Tu jednak trzeba przy w kraju trudności obiek
cyfikę, zawsze były ogromnym stopniu utrud tys. ton tlenku glinu, spra
miejscem, gdzie gromadzić niały Ich pracę, hamowały wiły też sporo kłopotów znać, że brak jest w na tywnych.
ŻEBY
szych portach magazynów
się muszą pewne ilości to obsługę statków, wyrządza portowcom.
NAS KTO ZEĆHCIAI
A przecież wiadomo, te krytych klimatyzowanych
warów zarówno przezna If poważne straty z powe
czonych na eksport, jak i du ich przestojów, a z dru centrale handlu zagranicz i specjalistycznych dla po
Budowa jest niezbyt du
importowanych. Oczywiś giej — zamrażały ogromna nego, chcąc wykonać rocz szczególnych grup towaro ża (wartość robót 95,6 min
ny plan, dodatkowo zgłosi wych, wyposażonych baz zł), a więc i wykonawcę
cie, nic w tym złego, gdy środki.
Warto dodać, że porty ły do przeładunku do koń kontenerowych, co oczywiś znaleźć było niełatwo. To
towary przebywają w por
taeh krótki okres czasu, były i są wobec tych zja ca roku spore partie różno cie także rzutuje na spraw też — wspomina Mieczy
lub gdy ich przechowywa wisk niemal bezsilne. Cen rodnych towarów, a za kil ność pracy portowej
sław Ostrowski pracownik
nie w magazynach lub na
, Problem nowych magazy działu inwestycji — jeździ
z dyrektorem gdzie
placach jest konieczne, na
nów ma być rozwiązany liśmy
się dało, żeby nas tylko kto
przykład ze względu na
dopiero w ramach przysz zechciał.
Rozbudowa zakła
Emil Markiewicz
kompletowanie partii ek
łej modernizacji portów, du to była nasza pierwsza
sportowego ładunku od róż
tylko, że do niej droga jest wielka inwestycja, cieszyli
nych dostawców. Gorzej na
— Jak dowodzi praktyka— śmy się więc bardzo, gdy
tomiast, gdy eentrale han
dość długa.
w końcu zapadła decyzja,
dlowe i spedytorzy prze trał* handlu zagraniczne kanaście dni zawinie do
Usługi portowe są ren że jej wykonawcą będzie
go,
a
przez
to
i
spedytorzy,
Gdyni
„Kasprowy
Wierch”,
kształcają magazyny porto
townym
przedsięwzięciem
Gdańskie
Przedsiębiorstwo
we w swe składy konsygna bez zmrużenia oka płaca przywożąc ze Stanów Zjed przynoszącym dochody za Budownictwa Przemysłowe
nawet
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nie licząc się z kosztami — rydzy. Więc, aby nie było równo w złotówkach jak go. Fachowcy, z dużym po
produkcyjnym.
W naszych portach mor dalej trzymają towary w piekła, magazyny, place i i dewizach, uczynić więc tencjałem
Ale radość trwała krótko,
skich dominowała, nieste portach. Innych restryk elewatory w żadnym wy trzeba wszystko, zwłaszcza bo
— jak powiada główny
ty. ta druga, gorsza ten den cji wobec swych kontrahen padku nic powinny być zap pod względem organizaeyj mechanik Rajmund Żurek
cja. Swego czasu równiej tów porty nie miały i nie chane od podłogi do sufitu. nytm. by rentowności tej — okazało się, że „przemyprasa alarmowała o tym, mają.
Co najmniej dziwny jest nie pomniejszać.
słówka” nie wykona po
że wartość towarów zalega
trzebnych na terenie przy
RZEBA przyznać, że taki stan rzeczy, bo prze
jących magazyny po pół ro
szłej budowy rozbiórek sta
ogólnokrajowy prze cież mamy prawie taki
ku i więcej, osiągnęła wie
rych hal, elewacji goto
gląd zapasów suro w sam współczynnik nasyce
lomilionowe sumy. Nie ców i materiałów przyniósł nia powierzchni składowej
wych budynków, teraz do
piero „wcisnęliśmy” im dro
trzeba przy tym wyjaśniać, pewne zmiany na lepsze, na metr bieżący nabrzeża,
gi. Wiadomo, wykonawcy
zarówno w eksporcie jak i jak niektóre porty zachód
najchętniej biorą „masów
ni*
—
Rotterdam
lub
Ant
imporcie. Z kolei poprawa
kę”, to co daje przerób.
werpia
—
które
znane
są
ze
sytuacji wagonowej wpły
Motoryzacja zatacza tak Krótko mówiąc ohi śmie
sprawnej
obsługi
statków.
nęła m.in. na wywiezienie
szerokie kręgi, że stała się tankę, a my serwatkę.
praktyce wyglądało to tak,
towarów
importowanych
TĄD nasuwa się również pasją dzieci. Wyko żeWzałoga
sopockich zakładów
do odbiorców w głąb kra
I wniosek, że niezbęd rzystują to Częstochowskie Za w czynie społecznym dokonała
ju.
starych
obiektów.
ne są w pierwszym kłady Zabawkarskie, produku rozbiórki
Ale po pewnym czasie rzędzie działania w sferze jąc miniaturowe samochodzi Cegłę po cegle podawali sobie
ludzie Jak za czasów odbudo
sytuacja znów się zaczęła organizacyjnej, żeby nie do ki, które zdobyły olbrzymią po wy w pierwszych powojennych
pogarszać i na początku puścić do przekształcenia pularność wśród malców w latach. Już na tym etapie od
notowano pierwsze opóźnienia,
listopada ilość towarów by portów w centralne składo kraju i za granicą. Obecnie ale
— Jak wynika z jednego
la niemal tak sarno wyso wiska krajowe. Ktoś wresz zakłady przygotowują modelo protokołu budowlanej narady
w
kwietniu
1973 r. — „fakt
wą
serię
typu
„combi”
i
„Fia
ka, jak w lipcu. kiedy to cie powinien się zająć re
dostaw prefabryka
notowano poważne spięt gulacją dopływu i odpły tów 126”. Ponad 1,5 miliona rozpoczęcia
tów stwarza możliwość zreali
rzenie ładunków Dotyczy wu masy towarowej. Ruda tych „wozów”, przeznaczonych zowania przez wykonawcę za
ło to m.in. ponad 200 tys. winna leżeć koło wielkich dla młodocianych samocho- planowanego orzerohu”,
DOSTAWCY
ton drobnicy, brakowało pieców, a tlenek glinu na dziarzy, trafia na rynek kra
oraz do Bułgarii, NRD
I PROJEKTANCI
rozdzielników i wagonów zapleczu hut aluminium, jowy
Warto zazna
do wywiezienia kilkudzie importowane urządzenia u i Jugosławii.
Ten żelazny temat na
że maleńkie „Fiaty każdej
mieszkań, bowiem z ubudowie nie scho
sięciu tysięcy ton zboża tych, dla kogo je sprowa czyć,
125p”
zdobyły
złoty
medal
na
licy 1 podwórza również
dzi także z ust sopockich
którym były zapełnione dzono. Również nasze towa targach w Poznaniu.
płynie gaz. Uważamy,
inwestorów i wykonawców.
wszystkie elewatory I te
Za sprawą niesolidnych
że w takiej sytuacji na
stałe i pływające, brakowa
producentów prefabrykatów
leży szybko ustalić przy
ło placów do przyjmowa
w Gralewie budowa prze
ezynę i zapobiec dal
nia rudy, z którą nadcho
żywała najcięższe chwile.
szym skutkom systems
dziły wciąż nowe statki.
Podstawowe elementy kon
tycznego ulatniania się
strukcyjne dotarły z pół
gazu.
rocznym opóźnieniem. No
Zwracaliśmy się do
wo zbudowany zakład w
gdyńskiej placówki san
Gralewie nie mógł bowiem
epidu z prośbą o in
na czas uporać się ze swo
terwencję i zbadanie
ja produkcją, a na gotowe
stanu zagrożenia. Odpo
elementy czekało wielu od
wiedziano nam, że to
biorców. — Dyrektor w
nie należy do kompe
Gralewie miał nas już ser
tencji placówki i ode
decznie dosyć i tego nasze
słano nas do gazowni
go natręctwa — mówi Mie
ctwa.
Wyroby Cieszyńskiej Fabry
czysław Ostrowski — w
Zapytujemy, jaka pla
ki Sprzętu Elektrogrzejnego
końcu chyba pomylił wago
cówka zajmuje się o„Termika-Domgos” pozwala
ny i dostaliśmy te nasze
ehroną zdrowia zbioro
ją zmarzluchom przetrwać
prefabrykaty.
wego mieszkańców owiosenno-jesienne chłody, kie
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mi towarzyszą jednocześnie
ne. Produkuj* się tom kuchen
Brak doświadczenia w
wysiłki na rzecz poprawia
ki elektryczne, sztuczne komin
stosowaniu gazu ziem
nia projektów i umów. Ge
ki i właśnie ogrzewacze
nego na terenie Gdyni
neralny wykonawca pod
wnętrz. Za nowy typ ogrzewa
tym bardziej powinno
trzymuje bowiem koniecz
cza przeznaczonego dla ma
zmobilizować czynniki
ność
przeprojektowania
łych
wnętrz,
np.
kiosków,
fa
odpowiedzialne do kon
schodów (w naszym woje
bryka
otrzymało
srebrny
me
tro!*
urządzeń gazowództwie nikt takich nie
dal na tegorocznych targach
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produkuje), do umowy i
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„Termika-Domgos” jest naj
cze dołączyć budowę pod
41 podpisów
większym
polskim
wytwórcą
torza suwnic oraz ich mon
lokatorów
ogrzewaczy. Dostarcza
je
taż. Tak mija 7 miesięcy,
Nawet męskie koszule najlepiej
reklamują
zgrabne
przede
wszystkim
na
rynek
dziewczęta... Te najmodniejsze koszule w paski, znaj
w ciągu których brak ele
Gdynia
dujące «ię w sprzedaży w jednym z londyńskich domów
krajowy,
ale
ok.
10
proc.
wy
mentów i frontu robót sta
ni. Zamenhofa 1
towarowych,
demonstrowane
są
przez
najurodziw
sze
robów eksportuje się na Węg
nowi splot zazębiających
sprzed a w czy nie.
nl. Lubawska 1.
CAF
AP
gry, Bliski Wschód, do Au
się przyczyn, opóźniających
stralii, a także do Afryki.
® budowę. W tym czasie zdo

Porty, czy składy konsygnacyjne?

T

Maluchy

i „Polskie Fiaty”

Xvcdalicyjiuj
domu

2

Koncentracja brygad robot
niczych musi odbywać się
stosownie
do ważności
wznoszonych obiektów. W
niedalekim
sąsiedztwie
gdańska
„przemysłówka”
kończy właśnie halę sztucz
nego lodowiska Olivia.
Wszelkie zarzuty i uwagi o
zbyt wolnym postępie ro
bót odpierane są, słusznymi
skądinąd argumentami o
priorytecie takich obiektów
jak Port Północny, rafine
ria i lotnisko. A trzeba
przecież wziąć także pod
uwagę fakt, że rozbudowa
zakładu odbywa się w nie
zwykle trudnych warun
kach uciążliwej ciasnoty,
bez przerywania bieżącej
produkcji rozbudowywane
go zakładu. Gdy w końcu
inwestor dołożył budowla
nym dodatkowo wykonanie
fundamentów pod frezerkę
bramowa, ci z kolei „obie
cali”, że nie skończą hali
produkcyjnej wcześniej jak
w końcu grudnia br. Jest
to właściwie ultimatum, po
parte groźbą opuszczenia
placu budowy.
Już nieco wcześniej, gdy
jasne się stało, że inwesty
cja nie zostanie ukończona
w terminie, podjęto szereg
działań, również według
klasycznych i wypróbowa
nych wzorów.

„Termika-Domgos“

grzeje...

Afrykanczyków

Wakacje i urlopy zimowe za pasem

Wczasowe nowości
HOC można by uwierryć, to jesteśmy nusy dwojakiego rodzaju: zimowiska dla
skazani na wieczną porę deszczową dzieci i młodzieży oraz wczasy rodzinne.
I nigdy nie nastąpi zima - najwyż
Zakłady pracy powinny więc bezzwłoczni*
szy w istocie już czas, aby przygotować zanalizować
się
swe możliwości i potrzeby i odo niej, a także do zimowego wypoczynku. kreślić zamówienia pod adresem FWP. Rzecz
Jakie zmiany wprowadza FWP w organi w tym, aby rady zakładowe i służby socjal
zacji wczasów zimowych w związku z prze ne na podstawie rozeznania wśród załóg
sunięciem terminów szkolnych ferii?
zdecydowały, co wybierają w danym termi
Po pierwsze - terminy turnusów zostaną nie - zgodnie oczywiście z przysługującym
dostosowane do terminów przerw szkolnych, Im rozdzielnikiem: zimowisko czy wczasy roktóre dla dzieci ze szkól podstawowych trwać dzinne. Zamówienia w sprawie zakupu skie
będą od 21 stycznia do 4 lutego, a dla rowań należy zgłaszać do wojewódzkich
młodzieży szkół średnich od 5 do 18 lutego. biur skierowań FWP.
FWP będzie prowadził w tych okresach tur
Warto zaznaczyć, to przewidywania FWP,

C

iż wiele zakładów zdecyduje się no zakup wprowadzi w tym okresie ipecjaine menu,
miejsc no turnusach typu zimowisko, uwzglę m. in. czwarty lekki posiłek.
dniają najbardziej korzystne dla pracujących
FWP rozważa ewentualność odstąpienia
vyy korzysta ni* zakładowych funduszów so od 14-dniowych turnusów w tym okresie na
cjalnych, bowiem, jak wiadomo, środki na rzecz krótszych, które na pewno przyciągnę
kolonie czerpie się z osobnych przegródek łyby więcej chętnych i byłyby bardziej przy
tych funduszów, toteż wyjazd na kolanie zi stosowane do nowego porządku szkolnych
mowe nawet kilkorga dzieci jednej rodziny wakacji
nie przekreśla, w myśl przepisów, szans tej
Na zakończenie warto jeszcze poinformo
rodziny no wykorzystanie w tym samym jesz wać o innej wprowadzonej ostatnio przez
cze roku ulgowych wczasów letnich, pod FWP nowości - specjalnych wczasów dla
czas gdy wyjazd na zimowe wczasy rodzin osób otyłych. Prowadzi się je w Juracie, w
ne taką możliwość wyklucza. Zakłady procy 2-tygodniowych turnusach.
powinny brać to pod uwagę.
Szersze wprowadzenie przez FWP wcza
Na miejscu jest tu przypomnienie radom sów specjalnych - np. lingwistycznych, odwy
i komórkom pracowniczym zakładów pracy kowych (dla palaczy), ma tę dodatnią zale
o obowiązku dokładnego informowania za tę, że stanowi rzeczywiście realny sposób
łóg o przysługujących im wczasowych moż przeciwdziałania marnotrawieniu się społe
liwościach.
cznych środków, zamrożonych w tzw. bazie
Cała organizacja wczasów FWP w czasie wczasowej, czyli na wykorzystanie domów
ferii zimowych w styczniu i lutym podporząd wczasowych przez cały rok. Jak Informuje
kowana zostanie zapewnieniu jak najwięk naczelna dyrekcja FWP, jedną z istotnych
szej ilości dzieci i młodzieży najbardziej ra barier na drodze do upowszechnienia tych
cjonalnego | przyjemnego wypoczynku. Za wczasów są trudności z zakupem odpowied
mierza się zwrócić uwagę no zajęcia spor niego sprzętu — głównie urządzeń sporto
towe - poprzez zapewnienie Instruktorów I wych f rekreacyjnych, których brak odczuwa
organizatorów gier I zabaw. Ponadto FWP się na rynku.

Stoję na rozkopanym terenie
budowy. Tu pokazują mi frag
ment estakady, której część
musiała rozebrać załoga. Jed
no przęsło waży 9 ton, a lu
dzie bez odpowiednich narzę
dzi i doświadczeń. W miejscu,
gdzie stoi już bryła wieżowca,
budowlani natknęli się niespo
dziewanie na bunkry przedwo
jenne i dużo czasu stracili na
ich rozbiórkę., Pod folią stoją
maszyny, gotowe do zainstalo
wania, tymczasem beton pod
ich fundamenty dopiero schnie.
W ciasnocie i rozkopach pra
cują budowlani i załoga pro
dukcyjna, nie ułatwiając sobie
wzajemnie pracy. Czas na za
stanowienie się nad pointą zre
lacjonowanej dość pobieżnie
historii jednej, dość typowej
chyba inwestycji.

ZAMIAST

WNIOSKÓW

Zanotowałam nasuwające
się po zwiedzeniu budowy
refleksje. Wątpię aby w
przyszłym roku sopockie
zakłady wywiązały się ter
minowo ze wszystkich swo
ich zobowiązań jako dos
tawca maszyn dla przemy
słu meblowego. Zbyt wiel
kie jest opóźnienie budowy.
Tak jak dla tej Inwestycji
problemem było Gr&lewo,
zalegające z dostawą prefa
brykatów, tak w przyszłym
roku z pewnością nasze za
kłady postawią pod zna
kiem zapytania realność
planów w innym przedsię
biorstwie. Można więc so
bie zadać nieco filozoficzne
pytanie o sens „wciskania”
do planu pewnych, * raczej

niepewnych inwestycji. Zr*

sztą co mówię, do planu.

Sopocka rozbudowa to by*
la w 1972 r. 26 pozycja w
portfelu zamówień GPBP,
-6 pozycja poza planem!
No cóż, łatwo pisać mo
ralitety, gdy jest już po
wszystkim. Przecież nie
trudno sobie wyobrazić jak

wyglądałby artykuł pisany
wówczas, gdy ważyły się
decyzje o podjęciu budowy
i wszystkim, łącznie z pra
są, wiadome było, jakie są
w tej materii nasze możli
wości. Mniej więcej tak
brzmiałyby argumenty za
natychmiastowym rozpoczę
cieni inwestycji. Już od 15
lat sopocka załoga czeka na
rozbudowę starego zakładu.
Ciasnota i prymitywne wa
runki pracy sprzeczne są s
wymogami bhp, uniemożli
wiają też dalszy rozwój pro
dukcji maszyn, na które
czeka przemysł meblowy w
całym kraju i odbiorcy **•
graniczni. Im prędzej ze
starych ruder załoga prze*
niesie się do nowych hał.
tym prędzej powstaną n*
tym terenie bloki mieszkał
ne Nauczycielskiej Spół
dzielni Mieszkaniowej. Czy
te argumenty nie sa także
wielce słuszne ze społecz
nego punktu widzenia?

Aleksandra Łoś

ŚRODKI ZARADCZE

A więc sprawa była
przedmiotem
interwencji
departamentu NBP w Zje
dnoczeniu Przemysłu Ma
szynowego Leśnictwa. Z
kolei interwencje zjedno
czenia w GPBP spowodo
wały wyznaczenie koordy
natora budowy z ramienia
wykonawcy i zobowiązały
uczestników procesu inwe
stycyjnego do miesięcznych
narad mających ną celu...
itd., itp. Radzą wlęę i Spo
tykają się przedstawiciele
dyrekcji
przedsiębiorstw,
zjednoczeń 1 ministerstw.
Ostatnio narady odbywają
się już co tydzień. Nie kwe
stionując dobrych chęci uczestników tych spotkań
zacytujemy jeszcze jeden
fragment z obszernej doku
mentacji sopockiej inwe
stycji: ...narady koordyna

Kłopoty z gazem ziemnym
W związku z wpro
wadzeniem gazu ziem
nego do powszechnego
użytkowania w kuchen
bach gazowych zanie
pokojeni jesteśmy na
stępującymi faktami:
Od dłuższego czasu
stwierdzamy ulatnianie
się gazu w mieszka
niach i pozą mieszka
niami. Szczególne na
tężenie gazu stwierdza
się w ostatnim tygod
niu. Gaz wyróżnia się
specyficzną, odrażającą
wonią. Natężnie tej wo
ni wzrasta w godzinach
nocnych, dręcząc mlesz
kańców, powodując bó
le głowy, zawroty, pod
rażnlenia dróg oddecho
wych, torsje. Początko
wo wielu mieszkańców
uważało, że powodem
powstawania tych wy
ziewów byty uszkodze
nia w przewodach ka
nalizacyjnych,
dlatego
nie interweniowano w
Zakładach
Gazowni
czych. Z czasem sytua
cja pogorszyła się, a efekty oddziaływania ga
zn na organizmy ludz
kie stawały się coraz
bardziej
odczuwalne.
Okazało się, że niemoż
liwe Jest
wietrzenie

cyjne zespołów roboczych
miały poprawić organiza
cję robót..., w rzeczywistoś
ci niewiele uzyskano poprą
wy, nadal istnieje duże opóźnienie.

Na monach
ujfoczriach

Tporrach
św tara
O krajów, które w os
tatnich latach robią na
ropie naftowej koko
sowe interesy, należy rów
nież Cesarstwo Iranu. Już
w epoce taniej ropy, w la
tach 1968—1972 roczny przy
rost dochodu narodowego
na jednego
mieszkańca
(12,9 proc.) należał tam do
najwyższych na świecie. Te
raz, kiedy ceny płynnego
złota wzrosły 4-krotnie, tem
po to jest jeszcze wyższe.
Jak oświadczył szachinszach Reza Pahlawi na nie
dawnej sesji parlamentu,
w ciągu półrocza (marzec
— wrzesień) dochód naro
dowy wzrósł o 44 proc., co
jest niewątpliwym rekor
dem w skali światowej. W
ciągu obecnej 5-latki (1973
—1978) Iran spodziewa się
zainkasować za naftę i gaz
ziemny 100 miliardów dola
rów.
Ale, nawet gdy ma się
pieniądze, przekształcenie
do niedawna półfeudalnego
państwa, w nowoczesny
kraj przemysłowy nie jest
rzeczą łatwą ł chyba nie
jest możliwe w ciągu jed
nego pokolenia. A Iran ma
pieniądze i kredytuje dziś
nie tylko biednych (Afga
nistan, Indie, Bangladesz,
Senegal, Syria), ale także —
coraz częściej — bogatych:
•Francję, Wielką Brytanię.
Włochy czy nawet USA. Do

D

Turyści i wczasowicz« przebywający
topadzie mogą podziwiać uroki zimy.
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Ironu

morskie ambicje
zapowiadają zasadniczą re
wizję swej taktyki w odmie
sieniu do przetwórstwa i
transportu ropy naftowej.
Zamierzają oni rozbudować
przemysł rafinacji ropy i
przewozić własnymi statka
mi przynajmniej 40 proc.
eksportowanych produktów
pochodnych. „Będę ekspor
tował aspirynę, a nie ropę
naftową” — miał powie
dzieć podczas niedawnego
pobytu w Szwajcarii panu
jący 33 milionom Irańczykom.
Jak podaje prasa zachodnia, osiem krajów produ
kujących ropę (wśród Któ
rych' nie ma jednak Iranu)
utworzyło Arabskie Towa
rzystwo Morskich Przewo
zów Ropy (AMPTC) z kapi
talem zakładowym 100 min
doi. Wiele banków świato
wych wyraziło chęć kredy
towania zakupów tego no
wego armatora, którego ka
pitał zakładowy już w 1977
roku wzrośnie do 500 min
doi. Na razie AMPTC za
mówiło dwa tankowce we
Francji i cztery w RFN o
łącznym tonażu 1 936 tys.
DWT. Do roku 1980 prag
nie ono stworzyć flotę zbiór
nikowców do przewozu ro
py i ciekłego gazu o tona•:u 10 min DWT.

Irańska marynarka han
dlowa w połowie br. liczy
ła niecałe 200 tys. ton noś
wodem prężności kapitału ności. Było w tym 28 ma
irańskiego jest też wykupie łych statków do przewozu
nie za 100 min doi. 20 proc. ładunków suchych (łączny
tonaż 111,5 tys. DWT) j 15
akcji koncernu Kruppa.

Na liście trzydziestu naj
większych krajów armator
skich współczesnego świata
nie ma na razie Iranu, po
dobnie jak nie ma też żad
nego innego państwa arab
skiego. Łącznie tonaż floty
14 krajów arabskich —
członków OAPEC nie prze
kra cza 2 min DWT. Ale już
wkrótce ta sytuacja ulegnie
zmianie. Politycy arabscy

w Tatrach w lis
CAF — Olszewski

niewielkich tankowców o
łącznym tonażu 61,7 tvs
DWT. Jest w tej liczbie kil

ka drobnicowców zbndowa
nych w Polsce i — o ile
nam wiadomo — cieszą się
one dobrą opinią irańskie
go armatora. Dalsze statki
tego typu dostarczymy Ira
nowi jeszcze w tym roku.
W dziedzinie przewozów
ropy naftowej 1 jej pochod
nych polityka Iranu wiąże

się ściśle z realizacją proje
ktu budowy na wybrzeżu
Zatoki Perskiej trzech du
żych rafinerii. W roku
1979/80 mają one produko
wać 25 min ton przetwo
rów naftowych. Na zlece
nie Irańskiego Towarzys
twa Naftowego (NIOC) za
mówione zostały w Japonii
dwa tankowce, każdy po
228 tys. DWT. W dalszej
perspektywie Iran nosi się
z zamiarem zakupienia tan
kowców używanych oraz —
na razie bliżej nie określo
nej — pewnej ilości zbior
nikowców do transportu
czystych produktów nafto
wych i gazów ciekłych.
Już w lecie br. władze
irańskie podpisały znaczny
kontrakt z Francją, m.in.
na dostawy w latach 1977/
78 gazowców. Wydaje się,
że Iran — jeden z najwiękkszych producentów i eks
porterów’ gazu ziemnego —będzie w przyszłości starał
się stworzyć własną dużą
flotę wyspecjalizowaną w
transporcie gazów ciekłych.
Polska, jako producent te
go typu jednostek, ma rów
nieź szanse Ich zbytu na
chłonnym rynku irańskim.
Nowa polityka Iranu i
krajów arabskich w dzie
dzinie przewozów ropy i
produktów naftowych sta
nowi zapowiedź głębokich
zmian strukturalnych na
światowym rynku frachto
wym. Dotychczas bowiem
gros przewozów ropy z kra
i ów arabskich przypadało
na statki będące własnością
wielkich koncernów nafto
wych z USA, Japonii i Eu
ropy zachodniej. Ponieważ
monopol arabski na rynku
ropy naftowej nie jest już
raczej kwestionowany, Za
chód będzie się musiał Drży
stosować do nowej sytuacji.
NEPTUN
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Pomidory po abisyńsku
Dyskusje nad toyższością
nauk ścisłych nad humani
stycznymi bądź odwrotnie
— dziś nie należą do po
ważnych. Daleko posunięta
specjalizacja może mieć
sens tylko wtedy, gdy po
parta jest ścisłą współpra
cą między dyscyplinami z
pozoru niezwykle odległy
mi. Podstawą tak rozumia
nego rozwoju stała się cy
bernetyka, zmierzająca do
powtórnej integracji nau
ki. Cybernetyka praktycz
ne zastosowanie znalazła
m. in. w budowie maszyn
do tłumaczenia, do prze
twarzania tekstów w mowę
i dźwięków w tekst.

uczemią
regionem, krajem
uloifi
HU

Jednym z elementarnych
zadań integracji nauki jest
rozwiązanie problemu ko
munikacji językowej mię-

Zebranie

Rozmowa z przewodniczącym ZW SZSP H. Miśkiewiczem

grupy „Bałtyk"

dzy żywym organizmem i
elektroniczną maszyną. Użytkowanie maszyn mate
matycznych do potrzeb ję
zykoznawstwa od kilku lat
jest, przedmiotem pracy
sekcji cybernetycznej Koła
Naukowego Językoznaw
ców Uniwersytetu Gdań
skiego. Z kolei studenci
elektroniki na Politechnice
Gdańskiej, zajmujący się
konstrukcją testów, głowią
się nad semantyczną anali
zą tekstu.
Nic więc dziwnego, że
obie grupy zapaleńców mu
siały dojść do porozumie
nia, a spotkanie wyznaczy
ły sobie nad
jeziorem
W dzydze w samym środku
minionego lata (1—15 sierp
nia). W takim plenerze
współpraca nawiązała się
nadzwyczaj łatwo.
Zaczęło się od wspólnych
kajakowych kuligów holo
wanych przez żaglówkę, od
razem sporządzanych pomi
dorów po abisyńsku (spe
cjalność obozu); od studio
wanej nocą „astronomii”
(znamy, znamy...). Stąd na
wet wykłady elektroników
dla studentek polonistyki
były całkiem... zrozumiałe,
a dyskusje problemowe —
znacznie bardziej bezpośre
dnie.
Program obozu nauko
wego językoznawców sku
piał się jednakże na bada
niach stanu polszczyzny li
terackiej u dzieci z okolicz
nych wsi powiatu kościerskiego, rozpoczynających w
tym roku naukę w Zbior
czej Szkole Gminnej w Wąglikowicach. Natomiast elektronicy w wolnych od
zajęć chwilach reperowali
bezpłatnie telewizory, zy
skując uznanie miejscowej
ludności.
Dalsza współpraca obu
kol naukowych PG i UG,
już w czasie roku akade
mickiego, polegać ma na
wykorzystaniu
statystyki
matematycznej do opraco
wania zebranych latem ma
teriałów językowych na
granych na taśmach ma
gnetofonowych.
Językoznawstwo podjęło
próbę zatarcia dyspropor
cji w rozwoju nauk ści
słych i humanistyki. Czy
stanie się ono arką przy-,
mierzą człowieka z techni
ką?
Z. M.

BIEGŁOROCZNA kan — poszanowanie pracy i
Do wszystkich młodzieżo szy nacisk kładziemy w tej
W ubiegły czwartek w Klu*
ferencja programowo- nauki. W tym celu prowa wych środowisk chcemy chwili na doskonalenie i
bi« Studentów
Wybrzeża
wyborcza
zamknęła dzimy rozmowy indywidua! docierać z informacjami o rozwijanie pracy grup dzia
„taW* odbyło się plenarne po
ostatecznie proces organi
ne ze studentami, organi studiach wyższych. Bę łania: efekty ich pracy nie
siedzenie członków środowis'
zacji SZSP w gdańskich zujemy pomoc koleżeńską dziemy kontynuować różno w
kowej grupy „Bałtyk'*. Było
pełni zadowalają. Dosko
uczelniach. Po półtorarocz oraz inicjujemy współza rodne formy współdziałania nalić
ono poświęcone podsumowa*
będziemy także funk
nej działalności zjednoczo wodnictwo w nauce i w z ZMS i innymi organiza cjonowanie
niu dotychczasowych badań
innych agend
nej studenckiej organiza pracy społecznej. W kwe cjami młodzieżowymi. Wię — rad wydziałowych
w zakresie ochrony środowis
i
u-,
cji można pokusić się o stii ekonomicznej zabezpie cej uwTagi pragniemy po czelnianych. Półtora roku
ka naturalnego. Następnie od
próbę podsumowania do czenia studiów organizacja święcić także problemowi pracy
była się dyskusja, w wyniku
i
zebrane
doświad
tychczasowych
dokonań. zajmowała się wdrożeniem adaptacji ludzi z wyższym czenia pozwalają na wyprą
której ustalono plan pracy
Zwracamy się z tą prośbą nowego systemu stypendia! wykształceniem w miejscu
grupy „Bałtyk** na bieżqc>
lepszych form dzia
do przewodniczącego Za nego w jego wszystkich pracy. Wydaje się, że wła cowanie
rok akademicki.
rządu Woj. SZSP HEN formach. Staramy się tak śnie wszechstronna współ łalności.
RYKA MICKIEWICZA.
że w ramach swych moż praca z młodzieżą robotni
niedługo rozpoczną
— Był to rok dalszego liwości pomagać studentom czą powinna Ułatwić tę sięJuż
kolejne „Spotkania Je
umacniania autorytetu or zamiejscowym w znalezie adaptację.
sienne”. W tym roku chce
ganizacji w środowisku stu niu locum i tym samym
— Jeśli chodzi o pracę wew- my zaprezentować na nich
denckim i poza nim, dosko rozładowywać trudną sy
stu
nątrzorganizacyjną, to jakie dorobek artystyczny
nalenia naszego działania tuację mieszkaniową stu zadania
stoją w tym zakresie dentów całego kraju. Na
tak pod względem organi dentów Trójmiasta. Wiele na najbliższy okres:
stępnie planujemy odbycie
zacyjnym jak i progra uwagi poświęcamy tajcże
Na uczelniach Rozpoczęła
mowym.
Ustalone
za małżeństwom studenckim, się już kampania sprawo plenum ZW, poświęconego
kulturze studenckiej w na
mierzenia programowe na których status mieszkanio zdawczo-wyborcza SZSP
ten
czas
zrealizowaliś wy został — na nasz wnio etap rozliczeń instancji z' szym środowisku i jej roz
Ukierunkowania
my,
a
efekty
naszej sek — uregulowany.
realizacji przyjętego pro wojowi. także
nasza zagra
działalności stanowiły wi
gramu. Czeka nas wybór wymaga
ZKOŁY wyższe, po czątkiem obecnego roku
zytówkę podczas tegoro
władz uczelnia niczna działalność.
— II Plenum ZVC SZSP na nowych
AMI studenci w dy duchem czasu, ale nie przy
cznego
Zlotu Młodzieży kreśliło kompleksowy program nych oraz ustalenie kierun
dległe Ministerstwu akademickiego otrzymały
skusji nad tym regu czynią się przecież do
Rozmawiała:
szerokiej działalności studenc ków przedsięwzięć na na
Polskiej w
Warszawie, kiej
Nauki,
Szkolnictwa
nowy regulamin gtudiów
aminem eksponują zmiany kredy j tablicy na
na rzecz regionu...
przypadającego na okres
Wyższego 1 Techniki, z po- dziennych. Nawet pobieżna oczywiście przywileje i pra magnetowidy
stępną kadencję.- Najwięk
ANNA JĘSIAK
i komputery,
obchodów 30-lecia PRL.
jego lektura nasuwa gene wa, które przewiduje dla ani nie zlikwidują kultu
C3K3I
— W roku 30-lecia
W
warszawskim zlocie
ralny wniosek: jest on du nich. Generalnie stwarzają
kwitnącego
nasze środowisko studen nasza działalność na rzecz
żym krokiem naprzód w one szansę swobodnego stu przeciętności,
wśród studentów. Dlatego
środowiska
pozauczeiniam
ckie zaprezentowało 23 de
€4' 11 #1
» r Lr
stosunku do obecnego stu chowania oraz preferują od dyskusji nad regulami
legatów — najlepszych stu nego przejawiała się w wie
diowania { stwarza poważ formy nauki indywidualnej. nem pora przejść do dzia
dziedzinach.
Przede
dentów i aktywnych dzia iu
ną szansę, by uczelnie wyż Spełnione zostały postula łania, zmierzającego
m
'%&
H
ś
a
m
do
a &
wszystkim zadbaliśmy o
łaczy organizacji.
sze z „producentów” absol ty organizacji studenckiej przygotowania gruntu do
Naszym głównym zada lepsze przygotowanie obo
wentów raczej e przecięt oraz samych studentów.
wdrożenia no
niem jest ideowo-politycz- zów naukowych i ściślej
nym poziomie wiedzy sta Również władze uczelni w efektywnego
wego regulaminu.
sze
związanie
prowadzo
ne wychowanie studentów
ły
się
żywym
i
prężnym
indywidualnych
formach
w
s. c.
i kształtowanie ich socja nych na nich badań z pro
i", Ii
S isi
ośrodkiem żyda naukowe studiowania dostrzegały po
listycznej
świadomości, blematyką regionu. Nawią
go, przekazującymi swoim ważną szansę podniesienia
Chodzi nie tylko o zwięk zaliśmy współpracę z wie
absolwentom w nowocze
URKU — najstarsze
W ub. roku podpisana zo może być Międzynarodowy sny sposób wiedzę odpo efektywności procesów nau
szenie szeregów zaangażo loma jednostkami gospodar
czania.
i
trzecie
pod
wzglę
Międzynarodowy Tydzień Studenta
wanego w pełni aktywu, czymi. W Gdańsku np. ma
s;ała druga umowa, będą Tydzień Studencki w maju wiadającą potrzebom przy
Trzeba jedna* otwarci« po
dem wielkości miasto
ale przede wszystkim o swoją siedzibę kierowana
ca uzupełnieniem i rozsze br.. w którym uczestniczyli spieszonego społecznego i wiedzieć, że z indywidualnym
przygotowanie jak najszer przez ZW SZSP, grupa Finlandii — liczy ponad rzeniem poprzedniej. Usta
— jak do tej po
również przedstawiciel« U- gospodarczego rozwoju kra studiowaniem
160
tys.
mieszkańców.
Jest
„Bałtyk”
Komitetu
Kształ
ty — było raczej miernie.
szęj rzeszy naszych człon
ju.
Mimo
wielkiej
kampanii pra
ono
ważnym
ośrodkiem'
towania
i
Ochrony
Środo
lono,
że
pomiędzy
obu
uniwersytetu
Gdańskiego.
ków do świadomego ui zażartych dyskusji na
Nic więc dziwnego, że sowej
czestnictwa w realizacji wiska ZG SZSP. Cało przemysłu, handlu i cen
uczelniach, na palcach jednej
komunikacyjnym.
nowy regulamin wzbudzi! ręki policzyć można studentów,
programu kraju oraz za kształt jej prac prowadzo trum
duże zainteresowanie nie którzy wybrali tę form« zdo
chodzących w nim prze nych na terenie 3 nadmor Rok 1640 — to data założe
bywania wiedzy. Przyczyn te
tylko wśród studentów i go
stanu rzeczy szukać należy
obrażeń. Zaszczepienie i skich województw (organi nia pierwszego uniwersy
akademickich,
nauczycieli
zowane
seminaria,
badania
zarówno
wśród naukowców
tetu
w
Turku
—
Abo
Akaugruntowanie wśród stu
ale również wśród szero jak i studentów. Kadra nau
dentów głębokiej wiedzy naukowe zagrożonych re demi — który szybko zys
kowa
obciążona
ponad miarę
kich rzesz społeczeństwa. pracą dydaktyczną,
Międzynarodowym
budowę uczelni. Najpoważo prawidłowościach rozwo gionów. m. in. Zatoki Puc kał światową sławę. Obec
nie chcia
Bowiem
sprawy
jakości
kiej.
terenów
przyległych
Tygodniu Studenta, niejszą inwestycją są w tej
ła ściągać sobie na głowę do
ju społecznego — to za
procesów dydaktycznych, a datkowego kłopotu, związane
który obecnie trwa, chwili wznoszone obiekty
danie, które realizujemy w do wielkich bu-dów prze nie w Turku działają dwa
z opieką nad „indywidual warto przypomnieć, że ak dla uniwersytetu, choć i w
tym samym jakości tysięcy go
ciągu całego roku akade mysłowych, analiza zanie uniwersytety: fiński Turun
nym’» studentem. Studenci
absolwentów
opuszczają kolei woleli nie wysilać się tualnie w Polsce uczy się pozostałych uczelniach pro
mickiego, a także w okre czyszczeń powodowanych Vliopisto oraz szwedzki
cych corocznie mury wyż zbytnio, gdyż bardziej opłaca 364 tys. studentów’, funk wadzi się prace budowlane.
sie letnim. Pod tym wzglę przez zakłady uciążliwe dla Abo Akademi oraz także
się „powalczyć” trochę na
szych uczelni, zawsze sta ło
dem minione lato było re środowiska) — spotkał się trgy szkoły wyższe. Łącz
egzaminie, aby za uzyskane cjonuje 85 wyższych uczel Powstają nowe sale wykła
nowiły
przedmiot
ożywio
z
wysoka
oceną
władz
wo
dobre
stopnie otrzymać premię ni, 327 placówek naukowo- dowe i ćwiczeniowe, labo
kordowe. Akcją letnią ob
nych dyskusji. Tyle tylko, od rektora. A te indywidualny badawczych i 60 towa ratoria i biblioteki.
jęliśmy ponad 10 tys. gdań jewódzkich oraz minister nie w Turku studiuje po
system
stadiów
umożliwiał rzystw naukowych.
że dyskusjom tym i wnio szybsze
nad 11 tys. młodzieży.
skich studentów. Studenci stwa.
uczelni
W życiu każdej uczelni
skom z nich wypływają przyznaćopuszczenie
trzeba, iż niewielu
pracowali na obozach nau
Jak na krajowym tle ważną role odgrywa Socja
Studencką
organizacją
W
ub.
roku
akademickim
studentom
zależy
na
tym.
cym
nie
towarzyszyły
żad
kowych w ramach stu ustanowiliśmy stałą współ
prezentuje się środowisko
ne konkretne posunięcia ze
listyczny Związek Studen
RUDNO więc i ad no akademickie Wybrzeża?
denckich praktyk robotni pracę i pow. kościerskim. młodzieży w Turku jest
strony resortu czy władz
tów Polskich. Pod jego
weg o regulaminu stu
czych oraz uczestniczyli
zjednoczony związek Tu
uczelni. Czy nowy regula
W Trójmieście działa 7 przewodnictwem studenci
diów oczekiwać, iż
w szerokiej akcji turysty Daje to nam ogromne moż run Yliopiston Ylioppilasmin studiów jest począt swoją urzędową mocą spra j wyższych uczelni, które ocznej — krajowej i zagra liwości prowadzenia badań kunta. Jego głównym zada
kiem generalnej zmiany w wii, że większą liczba stu becnie kształcą ok. 25 tys, uczestniczą w rozwiązywa
oraz zdobywania doświad
nicznej.
.
tej dziedzinie?
dentów zacznie raptem stu studentów. Tylko Uniwer niu istotnych problemów
W obozach uczestniczył czeń przez studentów roz rtiem jest prowadzenie ak
nie tylko aktyw z uczelni maitych kierunków stu cji, mających na celu po
Jedno nie ulega wątpli dfować indywidualnie. Wy sytet Gdański skupia w organizacyjnych i nauko
Poprzez obozy nau
wości: założenia nowego daje się, że ani uczelnie,
wych, stając się współgo
i Poszczególnych wydzia diów. organizowane
w po prawę warunków studiowa
regulaminu są nowoczesne ani studenci nie są do te- swych murach blisko 12 spodarzami swoich uczelni.
łów, ale także i studenci kowe
Tłelegacja
Narodowego
Związku
Studentów
ni
a
oraz
podejmowanie
Fińskich
wiecie oraz poprzez nie
w duchu i treści i zmierza go przygotowani. Uczelnie tys. młodzieży akademic- Na Wybrzeżu SZSP skupia
przyjęć} dopiero na I rok. dziele
Wydziału Kultury Urzędu
Wojewódzkiego
czynu studenckiego bieżących' spraw uniwersy dyrektora
Gdańsku.
Fot, B. Urbanowicz
ją m. in. do tego, aby atu- — ze względu na skromną [kiej. Politechnika Gdańska
Umożliwiło to im wcze nawiązaliśmy
już kontakty teckich. Fińscy studenci do
w’ swoich szeregach ok. 70
śniejsze zetknięcie się z z mieszkańcami.
dent w czasie pobytu na bazę lokalową i techniczną
8 tys., a Akademia MeW pla
niwersytetami nastąpi sze
Istnieje możliwość jesz uczelni rzeczywiście studio oraz trudności kadrowe, a
proc. studentów.
atmosferą studenckiego ży nach organizacji dalszy
magają
się
przeprowadze
dyczna liczy 3 tys. sturoz
cze ściślejszej współpracy wał wybraną przez siebie studenci...
cia oraz poznanie pracy wój współpracy z regionem
nia reform administracji roka wymiana informacji, naukowej na szczeblu u- dziedzinę
We wszystkich uczel
W Uniwersytecie Gdań I dentów.
wiedzy. Zada
organizacji. W dalszym
wiele miejsca. Po uczelnianych, gdyż
ich grup kulturalnych i spor czełnianym. Chodzi tutaj o niem zaś wykładowców i skim pow*ażnym problemem
ciągu będziemy prowadzić zajmuje
Ponadto mamy Wyższą niach Trójmiasta działają
towych.
W
przyszłym
roku
przez
badania
naukowe
i
przyjmowanie
studentów asystentów jest sterowanie jest, by 60 proc. studentów Szkołę Morską. Wyższą koła naukowe. Jest ich w
i udoskonalać nasz system działania praktyczne chce szkolnictwo wyższe oparte
przewiduje się wyjazd siat geografii i biologii z uni procesem zdobywania wie w ogóle ukończyło studia Szkołę Wychowania Fizycz sumie 73 i skupiają one
szkoleń, współdziałając z my stać się rzeczywistymi jest na starych wzorach.
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będzie rozwijana współpra Turku Zarząd Wojewódz na obejmuje około 50 o- zowanych na Pojezierzu
stron do pełniejszego, niż można Trójmiasto zaliczyć pogłębiają swoją wiedzę i
— Ostatnio koncentro ca z młodzieżą robotniczą, ki ówczesnego ZSP nawią sób.
Kaszubskim.
do tej pory, wdrożenia do jednego z większych o- doskonalą zdolności, przy
waliśmy się wokół stwa wiejską i szkolną. Np. pro zał wiosną 1972 roku. Za
form nauki indywidualnej. środków akademickich w czyniając się również do
Na
pewno
sprzyjać
temu
rzania w środowisku at gram współdziałania SZSP warto pierwszą umowę o
Środowisko akademickie
wielu sukcesów naukowych
Sprzyjać temu będzie wpro kraju.
wadzany nowym regulaminem
mosfery • warunków sprzy z ZHP w zakresie szkół współpracy i przyjaźni w Turku utrzymuje ponad będzie fakt. że w tym roku
swych uczelni. Zdobywana
roczny
system
zaliczeń
ora*
• TUDENCI Wybrzeża w czasie nauki wiedza jest
jających dalszej poprawie ponadpodstawowych prze
uniwersytet w Turku sta
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Uniwersytetem
k mają do dyspozycji sprawdzana w praktyce
warunków lepszego- wypo widuje m. in. przygotowa między
nie się uczelnią państwo wie obradować będzie VI Ple w procesach naukowo-badaw
^ 26 domów akademic podczas obozów naukowych
czynku. Bowiem zdajemy nie aktywu dla drużyn har Gdańskim a Uniwersyte tami w Sztokholmie i Le wą. co niewątpliwie' umoż num Zarządu Głównego So" czych swojej uczelni. Tryb za
liczania
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pozba
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sobie sprawę, że polepsze cerskich, rozważamy też tem w Turku. Jesienią te ningradzie.
cjaiistycznego
Związku
Stu
wiony
uprzedniefo
rygorów
i
liwi rozszerzenie kontak dentów Polskich. Tematem terminów dla jednych studen tys. osób, w 14 stołów nych przez SZSP. .Do nich
niu sprawności nauczania możliwość włączenia do goż roku w Gdańsku goś
W Turku organizowane
wydatnie sprzyja nie tylko prac naukowo-badawczych, ciliśmy studentów fińskich
tów z naszymi północnymi obrad będzie udział młodzie tów stanowić może okazje do kach. działających na te należy zaliczyć m. in. ak
są seminaria i dyskusje, w
potwierdzenia własnej dojrza renie uczelni i w osiedlach
system stypendialny i baza prowadzonych przez studen
przyjaciółmi.
ży akademickiej w realizacji łości I samodyscypliny, dla in akademickich, żywi się co cje „Puck” i „Wisła”.
socjalna. Nie bez znaczenia tów, najzdolniejszych ucz na Seminarium Krajów których biorą udział zagra
procesu dydaktyczno-wychowa nych może on oznaczać począ dziennie ok. 5 tys. studen
AJCIEKAWSZYM do
tek.,. końca studiowania. Re
Nadbałtyckich.
pozostaje również klimat niów szkół średnich.
niczni goście. Przykładem
Henryk* KAR NECK A
wczego,
(wch)
robkiem naukowym,
sort jest w tej mierze bardzo tów. O zdrowie studiują
mogą się wykazać
przewidujący I adążył
już cej młodzieży dba 33 spe
większość wyższych uczelni za
koła naukowe studentów
opatrzyć w sążniste wykazy cjalistów z Woj. Przychod Techniki Okrętowej „Ko
i terminarze zaliczeń, egzami ni dla Studentów. Dyspo
skiego U3 nt. „Konferencja prawa morza". ! seminaria naukowe, w zwiagrku z fyjn po nów, poprawek itp. Czyli, że nuje ona gabinetami lecz rab” Handlu Zagraniczne
studiowania dalej po
Koło współpracuje również przy redago siadamy kontakty z podobnymi kołom? w swoboda
nictwa podstawowego, izbą go, Historyków TJG. Obec
zostanie w sferze marzeń.
waniu informacji i komentarzy, nadawanych Holandii, Danii i RFN,
chorych, szpitalem, półsa- nie w Gdańsku, Sopocie i
O do udziału studen natorium, szeregiem labo Gdyni działa 20 studenc
przez studenckie radiowęzły, o członkowie
- Ile członków zrzesza kole?
tów w pracach nau ratoriów i pracowni specja kich klubów, realizujących
koła publikują artykuły i opracowania ro
4767
tematy międzynarodowe.
kowo-badawczych, to listycznych. Obliczono, że szeroki program kultural
- Koło gdańsko SSP ONZ liczy ak- 80
Ponadto
- Czy gdańskie SSP ONZ posiada kon członków, Są to studenci f młodzi pracow ni® »potkałem się jeszcze przeciętny student co naj no-artystyczny.
takty z innymi kołami naukowymi?
nicy naukowf ze wszystkich uczelni Trój ze stanowiskiem osób kom mniej 4 razy w roku ko przy każdej uczelni istnie
petentnych. które określiły rzysta z porad tej przy ją kluby turystyczne, orga
— Koło nasze jest samo w sobie kołem miasta.
nizujące wiele ciekawych
by jak ta praca ma wyglą chodni.
TUDENCKIE Stowarzyszenie Przyjaciół ność prowadzimy w dwóch zasadniczych naukowym. Najbardziej rozwiniętą współpra
W
jaki
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można
de
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trafić?
imprez, rajdów i wycieczek
dać. A wydaje się, że j.e*t to
ONZ jest spoleczno-naakowq orga n i - kierunkach. Pierwszy — to praca samo-1 cę mamy z KN Handlu Zagranicznego,
Baza
socjalno-bytowa turystycznych.
- Zarząd koła pełni dyżury w „Żaku” w doskonała okazja dla uczel studentów
zaejq dziolaiqcq w szkołach wyższych kształceniowa typu naukowego, zmierzająca współpracujemy także z kołami naukowymi:
z roku na rok
Morskiego, Prawników, Ekono poniedziałek w godz. 11—12 w -sal: nr 23, ni współpracujących z gos
w ramach SZSP. SSP ONZ jest członkiem
Akademicki
Związek
do pogłębienia znajomości problematyki Transportu
mii Politycznej i środowiskowg qrupq „Baf- no i oczywiście prosifny śledzić plakaty in podarką do powiększenia wzbogaca się o nowe o- Sportowy
Międzynarodowego Ruchu Studentów na międzynarodowej wśród członków koło. —. tyk’’.
skupia w swych*
biekty.
Nakłady
finansowe
Ponadto
współpracujemy
z
młodzieżą
swojego potencjału nauko
formujące o naszych zebraniach.
rzecz Narodów Zjednoczonych (ISMUN). Drugim kierunkiem jest działalność infor
szeregach wielu sportow
szkół średnich Trójmiasta, c szczególnie z
wego drogą np. szerszego niż na te cele w roku 1973 wy ców’. a wśród nich także
1SMUN, jatk dotychczas, jest jedyną orga macyjna i szkoleniowa w środowisku stu IX
Plany
na
przyszłość?.«,
LO w Gdań sku -W rzesze zu.
do tej pory zaangażowania nosiły ok. 100 min zł. Prze członków kadry narodowej.
nizacją młodzieżowq ze statutem w Radzie denckim, mająca na celu szerzenie znajo
- W studiowaniu problematyki międzyna
W semestrze zimowym mamy zamiar sku kół naukowych w tej współ widuje się, że do 1980 ro W klubach AZS uprawiać
Gospodarczo-Społecznej ONZ i ma możli mości i zrozumienia problematyki międzyna
rodowej konieczne jest korzystanie w szero pić się wokół tematyki morskiej, foko że pracy. Są już natomiast
wość bezpośredniego wpływu ro akcje ONZ rodowej.
ku wzrosną one kilkakrot można niemal wszystkie
kim zakresie z literatury obcej...
położenie naszego środowiska predestynuje cenniki i taryfikatory^ okre
dotyczące młodzieży.
— W jaki sposób gdańskie koło realizuje
nie. Największą część środ dyscypliny sportu.
—
Osobną
formą
działalności
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ślające
ściśle,
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■nas do tego. Cykl spotkań chcielibyśmy
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kształceniowej
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stanowiq
kluby
kon
ków
przeznacza się na rozw klubie dyskusyjnym zakończyć seminariom rocznie może student „nau
Waldemar CHYLIŃSKI
w Gdańsku mówi jego przewodniczący An
— Podstawową formą tej działalności są
drzej Sochacki — student IV raku Ekonomiki otwarte zebrania dyskusyjne. Referaty na wersacji języka angielskiego, niemieckie regionalnym pt „Rolo morza w Integracji kowo” przepracować i ile
go
i
hiszpańskiego.
międzynarodowej”. W semestrze letnim z tego tytułu zarobić. Ale
Transportu Morskiego Uniwersytetu Gdań nich wygłaszają wybitni znawcy przedmiotu
W ciągu ostatnich czterech lat zorgani chcemy skupić się głównie no tematyce chyba i samym studentom
Akademicki” redaguje zespół Klubu Dzien
skiego:
(naukowcy, publicyści międzynarodowi, po zowaliśmy trzy ogólnopolskie seminaria na skandynawskiej. Cykl spotkań poświęconych nie o to chodziło.
nikarzy Studenckich Zarządu Wojewódzkiego Sociali— Koła SSP ONZ zajmują się problema litycy, dyplomaci). Np. 24 października br. ukowe: „UNCTAD a trzeci świat”, „Ochro poszczególnym krajom planujemy zakończyć
stycznego Związku Studentów Polskich.
Reasumując powtarzam:
tyką międzynarodową ze szczególnym u- (Dzień Narodów Zjednoczonych) zarząd ko na środowiska człowieka”, „Problemy i-nfe- międzynarodowym seminarium.
regulamin jest dużym kro
Adres: „Dziennik Akademicki” - KSW „Żalk” wząlędnieniem polityki zagranicznej PRL o- ła zorganizował spotkanie z dr, Straburzyń qracji socjalistycznej”, Na>si członkowie czę
Ockmsfc. Wały Jagiellońskie 1. tel, 31-62-53.
kiem naprzód, założeni« Je
raz idei i działalności OŃZ. Naszą działal skim — pracownikiem Instytutu Prawa Mor sto wyjeżdżają na międzynarodowe sesje
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Koleżance Krystynie Sokół
wyrazy serdecznego współczucia z powodu zgonu

MATKI

BAŁTYCKI

Informacja dla klientów

ZOFII LEJKOWSKIEi

składają

dyrekcja, POP, rada zakładowa oraz koleżanki
I koledzy z Portowej Składnicy Surowców
Skórzanych w Gdyni
K-8948

- którzy posiadojq do zbycia towary pochodzenia zagranicznego.

WOJEWÓDZKIE

PRZEDSIĘBIORSTWO

TEKSTYLNO-ODZIEŻOWE W GDAŃSKU

Koleżance Helenie Paszek
wyrazy serdecznego współczucia * powodu śmierci

MATKI
okładają
dyrekcja i współpracownicy z Wojewódzkiego
Biura Projektów Budownictwa Wiejskiego
w Gdańsku
SC-9939
Z głębokim Żalem zawiadamiamy o zgonie w
dniu lł. XI. 1974 r. kochanego męża, ojca i dziadka

*. t P

podoje do wiadomości, źe z dniem 16. XI. 1974 r. zostanie uruchomiony
PUNKT SKUPU ARTYKUŁÓW POCHODZENIA ZAGRANICZNEGO

Dochód na rozwój sportu szkolnego.

w Gdyni-Orłowie, ał. Zwycięstwa 218, tel. 29-02-59.

w poniedziałki od godz. 12 do 18,

w czwartki i ostatnie dni każdego miesiąca punkt skupu nieczynny.

Msza iw. odprawiona zostanie w piątek S®. XI.
1974 r. o godz. 11 w kościele Sw. Józefa w GdyrsiLeazczynkach. Po mszy wyprowadzenie zwłok z ko
ścioła na cmentarz Witomiński.

ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY PRZYJEMNYCH TRANSAKCJI HANDLOWYCH.
K-Mtt

RODZINA

S-Ó19*

CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ

Doi« ll. XI. 1974 r. jBEGjeł nas* ukochany ojciec
i dziadek
i, f p.

JAN GNILANSKI
Wyprowadzenie zwłok z kaplicy cmentarz* n*
Srebrzysku nastąpi 14. XI. 1974 r. o godz. 1«,
o czym zawiadamia pogrążona w głębokim żalu

poszukuje
kwater prywatnych dla swoich pracowni
ków na terenie Gdańska.

Zgłoszenia przyjmuje dział socjalny, tel 314-756
od SodŁ 7.30 do 9.30.

RODZINA

G-4.0552

GDAŃSKIE ZAKŁADY NAPRAWY SAMOCHODÓW
ZAKŁAD NR 1
GDYNIA, ul. Czerwonych Kosynierów nr 189

W piątą rocznicą śmierci niezapomnianego
ś. t P-

ANDRZEJA C GOEBEL

kapitana żeglugi wielkiej
w dniu 18. XI. 1974 r. o godz. 19 w kaplicy Sióstr
Miłoeierdzia, Gdynia, ul. Starowiejska 2, odprawio
na zostanie msza św., o czym przyjaciół i znajo
mych zawiadamiają
ZONA 1 SYNOWIE
G-10410
_________________
Wszystkim, którzy okazali serce, życzliwość, po
moc, złożyli wyrazy współczucia, wieńce i kwiaty
oraz wzięli udział w pogrzebie kochanego męża
i naszego drogiego ojca i dziadka
ś. f P.

w ramach usług dla ludności przyjmują
samochody „Fiat 125 P" na wymianę opon radialnych „Dębica’* oraz sambchody „Dacia-1300” na wymianę oryginal
nych opon „Victoria”,
Ponadto * uwagi na zbliżający się okres zimowy
przyjmowane są samochody do wymiany płynu
niezamarzającego „BOHYGO”.
Oferowane usługi wykonywane są wg kolejności
wpływu zleceń.
K-9799

MIECZYSŁAWA MARSZAŁKA
dentysty
szczególnie duchowieństwu, krewnym, przyjacio
łom, kolegom Zmarłego, sąsiadom, dyrekcji i RZ
ZOS, pracownikom protezowni w Wejherowie oraz
delegacji WSM w Gdyni, serdeczne podziękowania
składa
ZONA Z RODZINĄ
G-1042A
Wszystkim, którzy wzięli udział w uroczysto
ściach pogrzebowych kochanego męża 1 ojca
*. t p.

WŁADYSŁAWA PYCZA

Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych i Montaży
Budownictwa Rolniczego „FREMSTAL”
w Pruszczu Gd., ul. Grunwaldzka 64
ODSTĄPI BEZPŁATNIE
przedsiębiorstwom, spółdzielniom i osobom fizycz
nym, posiadającym własny transport - 15 000 m
sześć, gruntu z możliwością wykorzystania na
podsypkę,
r
W przypadku odbioru ziemi o wielkości co naj
mniej 5000 m s.ześc., zapewniamy bezpłatnie rów
nież pracę koparki o pojemności łyżki 0,9 m sześć.
Informacje - tel. 82-22-71, dział inwestycji.
K-9864

składają tą drogą serdeczne podziękowanie
żona, syn oraz rodzina
G-10500
W dniu 11. XI. 1974 r. zmarł w wieku 79 iat emerytowany, długoletni pracownik Zarządu Portu
Gdynia, b. st. inspektor d/s towarów niebezpiecz
nych

LUDWIK ADAMOWICZ

DO HONOROWYCH DAWCÓW KRWI !
Wojewódzko Stacja Krwiodawstwa w Gdańsku
uprzejmie zawiadamia P.t. honorowych dawców
krwi, że przy zgłaszaniu się do rejestracji
"
należy przedłożyć dowód osobisty
wzgl. inną legitymację z fotografią.

Osoby nie posiadające w/w dokumentów nie będą
mogły być rejestrowane.
k-9961

Wyrazy współczucia Rodzinie Zmarłego składa
dyrekcja i samorząd robotniczy
Pogrzeb odbędzie się w dniu 14. XI. 1974 roku na
cmentarzu Witomińskim.
K-10007
W dniu 12. XI. 1974 r. zmarł ukochany Mąż, Oj
ciec, Teść i Dziadek
ś- t P-

WALENTY PAJĄK
Pogrzeb odbędzie sie dnia 15 listopada 1904 r,
Wyprowadzenie zwłok z kaplicy szpitalnej w Wej
herowie nastąpi o godz. 8.40, o czym zawiadamia
pogrążona w głębokim smutku

RODZINA

G-22465
W dniu ii. XI, zmarł

EDMUND BiCHOWSKI
przeżywszy łat ll
długoletni I zasłużony pracownik n/ftp-nł
Pogrzeb odbędzie sie dn. 14. XI. 1974 r, * godz.
14.00 na cmentarzu w Oliwie.
Rodzinie Zmarłego wyrazy współczucia Składają:
zarząd, rada, rada zakładu oraz koleżanki
I koledzy Sp-ni Metalowo-Chłodniczej
K-9974
Zawiadamiamy, że w dniu U. XI. 197« r. «marł
były długoletni pracownik RPP „Bacutil”

JULIAN SIDOROWICZ
Pogrzeb odbędzie się w dniu 14. XI. m* r. o godz.
13 na cmentarzu w oliwie.
głębokiego

współ-

dyrekcja, POP, rada sakładowa
i robotnicza, oraz koleżanki
i koledzy RPP „Bacutil’’

K-10001

Koleżance
ANNIE BASIUK
wyrazy serdecznego współ
czucia z powodu zgonu

składają
dyrekcja i pracowni
cy Zespołu General
nego Realizatora In
westycji GZB

.

Wszystkim, którzy wzięli
udział w pogrzebie mego
męża
* f PLEONA
KIERSZKI

OJCA

# Samochody „Fiat 125 p" I „Syreny 105"
0 motocykle
0 sprzęt sportowy
0 magnetofony
4) telewizory
0 i wiele innych cennych przedmiotów

Działalność skupu będzie prowadzona:

lat m

wyrazy

MŁODZIEŻOWEJ AGENCJI WYDAWNICZEJ RSW „PRASA — KSIĄŻKA - RUCH**

wtorki, środy, piątki, soboty w godz, od 10 do 18,

WALERIANA KOLIŃSKIEGO

Rodzinie Zmarłego
czucia składają:

€1 #

a szczególnie dyrekcja, ra
dzie zakładowej i współ
pracownikom ze Stoczni
Mar. Woj. serdeczne po
dziękowanie składają
żona I rodzina

G-10471

S-8118

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBOT MALARSKICH
IZOLACYJNYCH „MALMOR” w Gdańsku
ul. Piwna 1/2

I

POSZUKUJE PILNIE
1 pokoju z używalnością kuchni
na okres 8 miesięcy na trasie Prus*c* Gdański
— Gdańsk.
Zgłoszenia w dziele «praw pracowniczy oh, telefon
31-19-44.
K-9T7»

CITROEN DS 19 sprzedam, WIĘKSZĄ ilość obornika
tel. 21-53-10.
S-7766 sprzedam,
Leon
Sikora,
Gdańsk — Wysoka.
WARTBURG 353, Flat125P
_______
G-10455
sprzedam.
Gdańsk,
ul.
Gdyńskich
Kosynierów SZCZENIĘTA
— pudle
10—1, po godz. 15.
duże. po złotych medali
G-10324 stach,
sprzedam. Staro
gard Gdański Bajana 1.
CASTRO!, GTX sprzedam,
P-1228
tel. 29-03-94.
S-8104
kombinowany,
KAROSERIĘ
„Zastawy” WÖZEK bahama,
używany,
używaną lub do remontu yellow
tanio
sprzedam
kupie tel. 23-08-35 po go 52-33-37, godz. 8—20. telefon
dzinie 17.
S-8106
S-22138
PIAT 125P 1500, z wrześ SZCZENIAKA pekińczyka
nia 1974, przebieg 4000 km, rodowodowego
sprzedam.
sprzedam tel. 51-50-77.
Gdynia,
Jana z Kolna
G-10331
10—3.
S-8087
WARTBURG 1000, stan do
bry. sprzedam, oglądać po
godz. 16, Zenon Wons —
Gdańsk - Wrzeszcz,
Nad
StaWem 9 m. 3
G-10341
FIAT I25P, 1969 rok. sprze
dam tel. 53-05-52.
SYRENĘ 105. odbiór z Mo
tozbytu, sprzedam. Wła
dysław Bobrowski, Cedry
Wielkie,
pow.
Gdańsk,
telefon 22.
G-10385

DYWAN indyjski 1,6X2,
niebieski — włochacz, łó
żeczko dziecięce sprzedam.
Chylonia, Wieżycka 8 v!s
ä vis przychodni przy
Wawrzyniaka
S-8101
WÖZEK niemiecki, uży
wany
sprzedam telefon
21-98-19.
S-8096
WOZY konne sprzedam
Gdynia, ul. Śląska 92-1.
S-8105

WARTBURG 1000. typ 312,
przejściowy, w
dobrym
stanie, sprzedam, telefon
41-04-39 od godz. 16.
G-10387

TOKARKĘ 600 mm tocze
nia sprzedam. Oliwa, Żabianka. Sztormowa 2d—4G-10336

SYRENĘ 105, odbiór „Polmozbyt”. sprzedam. tel.
41-17-20.
G-10397

FUTRO z nutrii, beżowe,
rozmiar średni, sprzedam,
tel. 52-27-70
G-10354

SYRENĘ 103 sprżedam —
Gdańsk, Zaroślak Spadzi
sta 2—31.
G-10403
SYRENĘ okazyjnie sprzedam, Oliwa ul. Sublsława
23 B m. 23.
G-10407
SKODĘ S-I00L.
1971 r.,
sprzedam . Gdańsk, Elbląska 67 B-—7, godz. 15—17.
G-10409
SYRENĘ 104. 1972 r..
w
bardzo
dobrym
stanie,
sprzedam. Oliwa, Lumumby 44 E m. 13. po 16
G-10424
OPEL 1949 r. na części
sprzedam, Gdynia, ul. Ol
kuska 119.
S-8121

TELEWIZOR Neptun 17.
cena 2000, sprzedam, tel.
32-09-50.
G-10330
WÖZEK głęboki
dam, tel. 31-44-17.

sprze

G-10348
PÓŁ willi, domek z ogród CZYNNY warsztat usługo
kiem lub mieszkanie wła wy
wraz z surowcami,
snościowe
2—3-pokojowe
tworzyw sztucz
kupie lub wydzierżawię. branży
nych
w
Gdańsku, 120 000
Oferty 7990” OUPT 81-301
zł,
sprzedam.
31-301 Gdy
KAWALER łąt 34, doma Gdynia 1.
nia I. skrytka pocztowa
tor, bez nałogów, posiada
293.
G-10363
jący studia wyższe i osz , domes , campingowy, ma
czędności pozna religijną ły. stan dobry, nadający SZAFĘ
trzydrzwiową,
pannę do lat 29, najchęt się na działkę ogrodnicza, wersalkę tanio sprzedam.
niej z mieszkaniem.
Cel kupię, tel. 51-34-14.
Wrzeszcz, ul. Dzielna 74—2.
G-10333
matrymonialny,
.Oferty
G-10378
„SM-8128”
OUPT
81-30!
GOSPODARSTWO
rolne ZEGAR stojący sprzedam,
Gdynia 1.
na Żuławach, 10 ha ziemi Wrzeszcz, ul. Dzielna 74-2,
PANNA lat 26,
wysoka, ornej, położone nad dużą teł. 41-42-01.
G-10377
przystojna,
wykształcona, wodą, sprzedam. Konstan
religijna pozna pana o po ty Mańkowski.
Powale, TAKSOMETR „Poltaks 1”
dobnych walorach do lat poczta Marzęcino.
pow. sprzedam, Gdańsk. Elblą
33 w celu matrymonialnym. Nowy Dwór Gdański.
ska 2—70.
G-10381
E-1629
Poważne fotooferty kiero
wać
pod
nr ,,SM-8l49"
PÓŁTORAROCZNEGO psa
OUPT 81-304 Gdynia 1.
OKAZJA! W RabÓe Zdro Base ta. z rodowodem oju sprzedhm' dom pod oś raz nowe teleskopy przęd
wypoczynkowy. ni« do opla Kadett* sprze
PANNA lat 29, ładna, wy rodek
kształcenie średnie, dom Zgłoszenia: Gdańsk 80-958, dam. tel, 41-16-19.
0-10386
z ogrodem i warsztatem skrytka pocztowa 127.
na wsi pozna religijnego
SPAWARKĘ
elektryczną
kawalera do lat 35. chęt DOM nowy, piętrowy w
sprzedam. Oferty
ni® mechanika, elektryka Kolbudach
zamienię na nowa,
Biuro
ogłoszeń
lub ogrodnika. Ceł matry mieszkanie
własnościowe ..10398”
80-958
Gdańsk.
monialny.
Óferty
„GM M-4 w nowym budowni
10391”
Biuro
Ogłoszeń ctwie
na trasie Gdańsk Żaglówkę omega, po
80-958 Gdańsk.
— Oliwa. Kazimierz To kryta
laminatem, sprze
porek, 83-050 Kolbudy, ul. dam. Wiadomość:
telefon
PANI Z synkiem cztero Reknlcką 6, pow. Gdańsk.
51-24-63,
po godz. 16.
letnim, mieszkaniem M-3
G-10416
pozna pana do łat 40. Cel DOMEK, ogród 800 m,
matrymonialny.
Oferty sprzedam, w rozliczeniu
„GM 10399” Biuro Ogło za mieszkanie, Starogard, POPIELICE damskie oraz
pelisę męską nutriety z
szeń 80-958 Gdańsk.
Murarska 8, Konke.
wydrowym —
S-22448 kołnierzem
sprzedam, tel. 41-42-78.
KAWALER
z zawodem,
G-10418
kończący służbę wojsko-, GOSPODARSTWO
rolne
wą pozna pannę z miesz do 150 Ö0Ö zł kupię. Ofer
UŻYWANE:
pralkę.
fro
kaniem w celu matrymo ty ,.10342” Biuro Ogłoszeń
terkę. wersalkę, rower i
nialnym.
Rozwiedzione 80-958 Gdańsk.
wygraną Syrenę 1X15, od
wykluczone. Oferty „SM
8119” OUPT 81-301 Gdy GOSPODARSTWO rolne o biór w Motozbycie” sprze
nia 1.
powierzchni 5 ha, w tym dam, tel. 51-07-52. G-10437
i ornej, blisko Lęborka,
SZATYNKA lat 30. wy sprzedam. Michał Batejko.
kształcenie średnie tech wieś Lubowidz, pow. Lę IMADŁO kowalskie, wier
ręczną, stołową, wy
niczne. materialnie nieza bork.
G-10346 tarkę
żymaczkę sprzedam. Usłu.
leżna, bez nałogów; pozna
gi
ślusarskie.
Gdynia,
odpowiedniego pana do lat DOMEK jednorodzinny lub
S-8111
40. Cel matrymonialny. O- pokój z kuchnią, najchęt Świętojańska S4.
ferty Biuro Ogłoszeń El niej w Pruszczu Gd., w NOWY telewizor koloro
bląg. Mickiewicza 43 pod cenie do 300 tys, zł kupię, wy „elektron” sprzedam,
,.1633”.
tel. 82-26-04.
G-10382 tel. 21-58-31.
S-812Z
KAWALER lat 25. tech JEZIORO zarybione 9 ha FUTRO karakułowe, czar
nik wzrost 176 cm. miły, 1 1,5 ha roli sprzedam.
ne, kołnierz i mankiety z
religijny,
spokojnego u- Dymarkowfśki, SJkórcz. 4, brązoWej
norki, rozmiar
s-8090
spośobienia, bez nałogów Marca 25.
średni,
sprzedam, telefon
pozna pannę o podobnych
31-34-10.
S-8.125
zaletach lat 20—25. korpu
lentną. Cel matrymonial
Pff
FUTRO
z
tchórzo-fretek
ny. Oferty „GM 10329”
sprzedam, Wrzeszcz, Ba
Biuro
ogłoszeń
80-358
czyńskiego 10B m. 7, Osied
Gdańsk.
WOŁGĘ Gaz'.'24, nOWY typ, łe Kolonia ~- Uroda, po 16.
G-98B1
1972
■
rok,
przebieg
70
COO,
KAWALER lat 27, prżpT
stojny pozna pannę do lat sprzedam, tel. 27-05-44, od
S-8127 KALKULATOR kieszonko
26, z wyższym wykształ godz. 15.
wy „Lloyds”, amerykański,
ceniem, najchętniej blon
WARTBURG
311
po
napra
ośmiocyfrowy,
czterodziadynkę. Cel matrymonial
ny. Fotooferty mile wi wie głównej,, z zapasowym laniowy, potęgowanie, pro
silnikiem
i
częściami
za
centy
sprzedam.
Oferty
dziane, dyskrecja zapew
niona. „SM 8108” ÖÜFT miennymi sprzedam, Gdy-, „8151” OUPT 81-301 Gdynia
nia
Witomino,
Narcyzowa
i.
81-301 Gdynia 1.
8 m. 49.
s-8136
OBIEKT, nadający się na
MIKRUS w bardzo dobrym hodowlę, o wym, 45X8.5 m
stanie sprzedam, teł. 31-13- z działką ogrodzoną 30 a-34 do godz. 15.
G-10443 rów
sprzedam.
Oferty
„10302” Biuro
Ogłoszeń
SKODĘ S—100 sprzedam, 80*958 Gdańsk.
SZKLARNIĘ lub działkę teł. 51-60-43.
S-22450
pod zabudowę kupię. OferFUTRO _ łapki karakuło
ty „10444” Biuro Ogłoszeń SAMOCHÓD Warszawę 223 we, czarne, nowe, rozmiar
combi. 1970 r. produkcji, 50, krosno metrowej szero
80-958 Gdańsk.
sprzedam: Wiadomość: Zy kości, wełnę dederonową
MAŁY domek jednorodzin gmunt ;, Szadkowski , 83-120 sprzedam, tel, 41-61-77 po
ny kupię. Oferty z ceną Subkowy, telefon Subko 16.
G-10458
„22454” UPT' 81-701 Sopot 1 wy 92.
P-1274
ELEMENTY ścienne, ocie
DZIAŁKĘ budowlaną lub FIAT 128P 1300 sprzedam, plane, z desek, na gara
rozpoczętą budowę dpmku odbiór
„Folmozbyt”
— że. campingi, okna, drzwi
Jednorodzinnego kupię. O- Gdańsk: Oferty
„10318” używane
sprzedam
furty t ceną „22455” UPT >- BłUtó Ogłoszeń 80-958 Wrzeszcz, Grodzieńska I
•.Gdańsk.
-.bj ■/.81-701 Sopot 1.
G-IM6I

•IMlMEm

i

ZAMIENIĘ działkę budo
wlaną w Redzie z możli
wością
zamieszkania
na
M-3 lub sprzedam. Oferty
„8126” OUPT 81-301 Gdy
nia 1.

MOŻNA

WYGRAĆ

WITOMINO — M-4 zamie
nię na dwa samodzielne.
Oferty: „10370”, Biuro Ogłoszeń 80-958 Gdańsk.
MATEMATYK
poszukuje
niekrępująeego pokoju z
wygodami. Tel. 37-64-28.
G-10369
DOMEK jednorodzinny —
3 pokoje w Tczewie, ogród, możliwość hodowli,
zamienię na mieszkanie w
Trójmieście.
Wiadomość:
Orunia, ul. żuławska 5 C
m 9 telefon 31-61-91, po
godz. 16.
G-10383
MIESZKANIE spółdzielcze
M-5 w centrum Sopotu,
I p. z telefonem, zamienię
na podobne na Wybrzeżu,
w miejscowości wypoczyn
kowo-letniskowej, z moż
liwością adaptowania pun
ktu usługowego. Oferty:
.,10396”
Biuro
Ogłoszeń
80-958 Gdańsk.
8 STUDENTKOM lub pra
cującym odstąpię pokój
wygody, do końca czerw, ca. Sopot, Majkowskiego
10/2.
G-10402
PILNIE kupię mieszkanie
jedno- lub dwupokojowe.
Oferty: „10426” Biuro Ogłoszeń 80-958 Gdańsk.
PRZYMORZE: M-4 dwu
pokojowe.
komfortowe
(obudowy, boazeria, ka
felki) z telefonem, zamie
nię na trzypokojowe, naj
chętniej Zaspa ż.abianka.
Tel. 53-12-24.
G-10427
ZAMIENIĘ dwupokojowe
z kuchnia I P. oddziel
na klatka schodowa, du
ży strych, piwnica ogród
1000 m kw, stare budow
nictwo bez wygód (Siedl
ce) na półtorapokojowe.
now« budownictwo. Ofer
ty „10438” Biuro Ogłoszeń
80-958 Gdańsk.

MIESZKANIE M-4 spółdziel
cze zamienię na komforto PUCK — zamienię miesz
wy pokój z kuchnią, tele kanie M-4. nowe budow
fon 27-01-96 po 20.
nictwo. na M-3, na trasie
S-81S1 Wejherowo—Pruszcz Gdań
ski. Telefon 31-03-80 lub
G-10431
GRUDZIĄDZ — mieszka 73-20-31
nie spółdzielcze typu M-2,
ZAMIENIĘ
spółdzielcze
komfort łub większe żarnie
nię na mieszkanie M-2 w M-4 Warszawa, na równo
Trójmieście, Łucja Likier* rzędne Sopot lub Gdyniaska, Grudziądz, Aleja Woj śródmieście. Oferty: „8113”
OUPT 81-301 Gdynia 1.
ska Polskiego 26 A--7.
S-8144
ZAMIENIĘ
mieszkanie
z wygoda
FANI, członek spółdzielni, dwupokojowe
mi
w
centrum
Gdyni, na
poszukuje pokoju przy kul
pokoje w Gdyni, Oturałnej rodzinie wzgl. sa trzy
ferty
„8124”
OUPT
81-301
motnej pani na 1,5 roku _
Gdynia lub okolice. Możli Gdynia 1
wość zapłaty z góry. Ofer CENTRUM Gdyni — mie
ty „8145” OUPT 81-303 Gdy szkanie własnościowe, pół
nia 1.
tora pokoju, kuchnia —
sprzedam, telefon 23-03-08.
ZAMIENIĘ mieszkanie włas
S-7890
nościowe M-4, w centrum
Gdyni na mieszkanie S-poPRACUJĄCA
—
członek
kojowe w Gdyni, może być
z kwaterunku, tel. 21-52-71. spółdzielni mieszkaniowej
S?8146 poszukuje pokoju. Oferty:
,9860” Biuro Ogłoszeń —
PRACUJĄCA poszukuje sa 80-958 Gdańsk.
modzielnego, niekrępującego pokoju z wygodami lub PRACUJĄCA — członek
kawalerki. Zapłata z góry. spółdzielni, poszukuj« niena
Gdynia Witomino, ul. Sos krępujacego pokoju
nowa 2, Piosik.
S-8I52 trasie Oliwa—Gdańsk. Oferty: „10314” Biuro Ogłor
PANIENKA pracująca poi szeń, 80-958 Gdańsk.______
szukuje pokoju, trasa So
pot — Rumia. Oferty „8155” POSZUKUJĘ
kawalerki
OUPT 81-30! Gdynia 1.
lub pokoju z używalno
ścią kuchni
na
trasie
MAŁŻEŃSTWO bezdzietne, Pruszcz — Trójmiasto. Teł.
członkowie spółdzielni, za 31-35-66, godz. 9—16.
meldowanie czasowe, po
G-10338
szukuje pokoju na okres
około roku, tel. 31-07-36 do MŁODE małżeństwo bez
godz. 14.45.
G-10442 dzietne poszukuje pokoju
umeblowanego na trasie
NOWE M-4 Przymorze za Gdańsk—Gdynia.
Oferty:
mienię na dwa mniejsze. ,10304” Biuro
Ogłoszeń,
Oferty „22142” UPT 80-206 80-958 Gdańsk.__________ _
Gdańsk 6.
MIESZKANIE własnościo
we, 2-Pokojowe w TrójSAMODZIELNEGO
poko mieście,
kupię.
Oferty:
ju pilnie poszukuję
—
ogłoszeń,
członek spółdzielni. Ofer .,10306” Biuro
80-958
Gdańsk.
ty:
„8095” OUPT 81-301
Gdiynia 1.
MIESZKANIE 2-pokojowe
POSZUKUJĘ
lokalu
w z kuchnią, stare budow
Gdyni na pracownię: rzeź nictwo w Sopocie, zamie
biarstwo w drewnie. O- nię na pokój z kuchnia.
ferty: .,8093” OUPT 81-301 Oferty: „22444” UPT 81-701
Sopot 1.
Gdynia 1.
S POKOJE, wygody, 43 m
kw, Przymorze, zamienię
na 3 pokoje. Oferty: ,8107”
OUPT 81-301 Gdynia 1.
KWATERUNKOWE j po
koje. kuchnia, nowe bu
downictwo, Sopot, zamie
nię na większe,
również
nowe
budownictwo
w
Trójmieście. Tel. 51-23-92.
S-22446
STAROGARD Gd. — spół
dzielcze M-4, zamienię na
równorzędne łub mniej
sze, może być stare bu
downictwo, z CO, w Trójmieście. Tel. 41-00-01, do
godz. 15.
G-10335
KUFIE kawalerkę.
ty Z ceną:
.22140”
81-306 Gdańsk 6.

Ofer
UPT

POSZUKUJĘ pokoju
w
Gdańsku. Wiadomość: tel.
31-48-21, wewn. 140 do go
dziny 15.
G-10340
MAŁŻEŃSTWO bezdzietne
poszukuje mieszkania lub
pokoju nie umeblowanego.
Tel. 41-06-24.
G-10339
KUFIE mieszkań!« de 200
tys. zł. Oferty: „10347”
Biuro
Ogłoszeń.
80-95«
Gdańsk,
DO WSPÓLNEGO ookoju
z wygodami, przyjmę pa
nią w zamian za oomoe
w nauce z zakresu Zasad
niczej Szkolv Zawodowej.
Oferty: .,10360” Biuro Ögłoszeń, 80-958 Gdańsk.
KULTURALNA na stano
wisku poszukuje pokoju,
Tel. 31-42-08, godz. 8—15.
0-10366

MIESZKANIE

W

*

zamienię na mieszkanie w
TrótmieŚcie.
Ofertv:
,10364”
Biuro
Ogłoszeń.
80-958 Gdańsk.

kupując los MŁODZIEŻOWEJ LOTERII FANTOWEJ.

Losy w cenie 5 zł sq do nabycia w punktach sprzedaży „Ruch" w Poznaniu
i woj. poznańskim, Gdańsku i woj. gdańskim oraz w Krakowie i woj. kra
kowskim.
K*9934

MIESZKANIE M-J, 37 m
kw. w Gdańsku, przy ul.
Elbląskiej lla/2, zamienię
na większe, może być sta
re budownictwo. Telefon
371-623 do godz. 14.30.
G-10317

MASZYNOPISANIE
mę. Tel. 41-08-55.

przyj
G-8939

DZIEWCZĘTA do pracy
w ogrodnictwie przyjmę.
Gdynia, ul. Śląska 92/1,
S-8102
POMOC domowa docho
dzącą do małżeństwa z
dzieckiem 8 lat. potrzebna,
Gdańsk. Elbląska 67 B/7,
po godz. 15.
G-10408
OPIEKUNKĘ do 2-letnlego
dziecka dochodzącą
łub
na stałe przyjmę. Wrzeszcz,
Sobótki 22/2._______ G-10421
GOSPOSIA do małej ro
dziny
zaraz
potrzebna.
Wynagrodzenie dobre. Te
lefon 52-45-70.
G-10441
W RESTAURACJI „Bałtyc
ka” zatrudnię szefa kuch
ni, kucharzy i kelnerów.
Zgłoszenia osobiście w biu
rze restauracji, ul. Boh.
Monte Cassino 521
S-22452
UCZNIA 1 czeladnika do
piekarni przyjmę. Zamiej
scowym mieszkanie 1 wy
żywienie zapewnione. Du
dziak, Gdynia Witomino,
Słoneczna 2.
G-10448
2 UCZNIÖW — uczennice
zatrudnię, Pracownia kra
wiecka, Gd. - Wrzeszcz, ul.
Hanki Sawickiej 7—3, kaszkur.
G-10457

RADIO do saipocuodu mar
ki „Blaupunkt” lub „Stern”
oraz antenę automatyczną
kupię. Zgłoszenia: Sopot,
Kopernika 5a. tel. 51-33-40.
G-1044S

SPRZĄTACZKA, uczeń do
cukierni potrzebni. „Ro
ma”, Sopot, 20 Październi
ka 754.
'
G-10037
POMOC domowa na sta
łe potrzebna. Warunki do
bre, osobny pokoik. Sopot-Wyścigi. ogrodnictwo,
tel 51-17-48
G-22443
POMOC dochodząca
do
1,5-rocznego dziecka na 8
dni po 8 godzin potrzebna
(sobota wolna).
Telefon
51-46-39.
G-22445
CZELADNIKÓW:
piekar
skiego
i
cukierniczego,
ekspedientki,
sprzątaczkę
(dla zamiejscowych cze
ladników kwatera zapew
niona) zatrudni oiekarniaciastkarnia, Gdańsk. Pod
wale Staromiejskie 82.
G-10316
POMOC do chorej na sta
łe potrzebna, najchętniej
osoba samotna, możliwość
zamieszkania na miejscu,
v/arunki dobre, praca we
Wrzeszczu.
Zgłaszać stę
Gdańsk-Oliwa,
Pomorska
MB m, ». godz. 15—20.
<3-10366

KOMUNIKAT/
Komenda Ochotniczego Hufca Pracy przy Zakładach
Naprawczych Taboru Kolejowego „Gdańsk” w Gdań
sku, ul. Siennicka 25, przyjmuje zapisy chłopców na
roczny kurs w zakresie przyuczenia do zawodu Ślu
sarza napraw taboru kolejowego.
Junacy Ochotniczego Hufca Pracy otrzymują:
1) wynagrodzenie 600 zł miesięcznie + 25 pro«, pretn«
2) bezpłatne umundurowanie
3) legitymację służbową ze zniżką 80 proc. na prze
jazdy koleją oraz 12 biletów rocznie na bezpłatne
przejazdy
. .
,. . ,
4) po roku nauki zapewnienie pracy w zakładzie
oraz uprawnienia do deputatu węgłowego lub ek
wiwalentu pieniężnego
6) ponadto w trakcie nauki Junakom zapewnia się
ukończenie kursu na uzyskanie zawodowego pra
wa Jazdy (samochodowego).
Warunki przyjęcia:
1) ukończone 16 lat życia
^ .
,
2) ukończone minimum 7 klas szkoły podstawowej
3) stan zdrowia wg orzeczenia lekarza.
Do hufca rekrutuje się kandydatów z terenu Trój
miasta i okolic (hufiec dochodzący).
Szczegółowych informacji udziela i dokonuje zapisów
dział kadr i szkolenia zawodowego przy ZNTK, po
kój nr 12, tel. nr 31-18-31, wewnętrzny 51-51. Nauka
rozpocznie sdę z dniem 2. I. 1975 r„ a nie jak podano
w poprzednim ogłoszeniu 2. X. Dojazd do zakła
du tramwajami nr l, 9, II 1 U w kierunku Stogów
K-9913

BONY PeKaO kupię. teł.
41-21-44 po godz. 15,
S-22141
WYRÓWNARKĘ z piłą tar
czową. mała kuplę, telefon
27-08-44, dzwonić do godz.
8, po 1«.
S-8019
ŁÓZECZKo dziecinne małe
i kojec kupię
telefon
52-94-82.
G-10315
BONY PeKaO kuplę, Przy
morze, Chłopska 44D—9.
S-418
BUTLĘ gazową kuplę, tel.
52-43-39 po godz. 19
___________________ G-10331
BONY PeKao kupię. tel.
31-50-08.
codziennie
w
godz. 7—11.
G-10361

MATEMATYKI, francuskie
go udzielam w domu ucz
nia, Starogardzka 12—33.
S-8154
25 LISTOPADA rozpoczy
namy kursy kroju i szy
cia dla potrzeb własnych,
poranne godziny li, wie
czorowe godz. 18.30. Przyj
mujemy dodatkowe zgło
szenia na kursy: spawa
nia gazowego, elektrycz
nego, dziewiarskiego ma
szyn ręcznych, suwnic, żu
rawi. kierowców wózków
akumulatorowych i spali
nowych, uprawnienia SEP
i budowlane, na tytuły
kwalifikacyjne:
malarz,
murarz, stolarz, piekarz.
WZDZ Wrzeszcz. Mlszewskiego 12. tel. 41-03-62.
____________________ K-9878
PRZYJMUJEMY dodatko
we zapisy na rozpoczyna
jące się w pierwszej po
łowie listopada kursy ra
diowo-telewizyjne, spawa
czy gazowych i elektrycz
nych, operatorów dźwig
nic, kreśleń technicznych,
kroju i szycia oraz z za
kresu szkoły podstawowej
i ZSZ mechanicznej, elek
trycznej. budowlanej, ga
stronomicznej,
handlowej
dla pracujących dorosłych.
Informacji udziela WŹS
„Oświata” Wrzeszcz, Wa
ryńskiego 4, tel. 41-21-82.
________________
K-9376

Zakład Budowy Sieci Elektrycznych „ELBUD” w
Gdańsku ogłasza drugi przetarg nieograniczony
na
samochód marki „Gaz-69”, nr rej 45-46-GK, nr ewid.
C-955, cena wywoławcza 14 000 zł. Przetarg odbędzie
się dnia 27. XI. 1974 r. w bazie transportowo-sprzętowej, Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 87. Wadium w
wysokości 10 proc. wartości należy wpłacić do kasy
zakładu lub na konto NBP II O/Gdańsk nr 357-6-8192
najpóźniej w przeddzień przetargu. Pojazd oglądać
można w Gospodarstwie Transportowo-Sprzętowym w
Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 87.
K-9913
Oddział Transportu Osobowego PKS w Gdańsku, ul.
Wałowa 19, ogłasza przetarg nieograniczony na wyko
nanie remontu budowlanego dachu o konstrukcji
drewnianej nad pomieszczeniem hali stacji obsługi
na terenie zajezdni autobusów w Gdańsku, przy ul.
Wałowej 19. Dokumentacja techniczna do wglądu w
dziale zaplecza technicznego, Gdańsk, ul. Wałowa
nr 19, pokój nr 49. W przetargu mogą brać udział
przedsiębiorstwa sektora państwowego, spółdzielczego
oraz osoby prywatne. Oferty w zalakowanych koper
tach należy składać w siedzibie Oddziału PKS w ter
minie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia o prze
targu w prasie. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w
15 dniu od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia
w prasie o godz. 9. Oddział zastrzega sobie prawo
wyboru oferenta oraz unieważnienia przetargu bez
podania przyczyn.
K-9938
Państwowy Teatr „Wybrzeże” w Gdańsku, ul. Sw.
Ducha 2, ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż
przyczepy samochodowej marki „Sanok-D-3”, nr rej6-03-28, cena wywoławcza 6000 zł. Przetarg odbędzie
się dnia 26. 11. 1974 r. o godz. 10 w Państwowym Te
atrze „Wybrzeże” przy ul. Sw. Ducha 2. Osoby przy
stępujące do przetargu winny najpóźniej w przed
dzień przetargu wpłacić wadium w wysokości 10
proc. ceny wywoławczej do kasy teatru. Przyczepę
można oglądać na terenie teatru w godzinach od *
do 14. Dyrekcja teatru zastrzega sobie prawo odwo
łania przetargu bez podania przyczyny.
K-997J
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
t Mieszkaniowej w Sopode, ul. Chrobrego 1/3 ogłasza
przetarg nieograniczony na wykonanie w roku 1975
robót elewacyjnych i towarzyszących na budynkach
w Sopocie: 1. 20 Października 651/653, 647/649, 655, 657,
654, 665, 668, 609 872, 673, 677, 685, 686, 687, 688, 689, 695, 7Ö3,
705, 715, 718, 722, 724, 725, 727, 728, 738a, 741a, 740, 742,
744,743a, 743,746, 745a, 748, 756, 758, 760 , 770,772,773, 782,
784 792 798, 808, 810, 811, 821, 825, 825a, 822, 827, 831,
833^ 833a, 836, 855, 857, 859, 861, 863, 873, 878, 877,
879, 891, 890, 874, 874a, 874b, 875, 2. Boczna 1, 3. Wy
blakłego 2, 4, 4. Boh. Monte Cassino 4, 37, 12, 21, 23,
5, Dzierżyńskiego 71, 8. Sobieskiego 18, 7. Podjazd I.
Ślepe kosztorysy można otrzymać w Dziale Technicz
nym tut. przedsiębiorstwa pok. nr 10 tel. 51-20-61.
W przetargu mogą brać udział przedsiębiorstwa pań
stwowe spółdzielcze (Rzemieślnicza Spółdzielnia Za
opatrzenia i Zbytu). Oferty należy składać w termi
nie 10 dni od daty ogłoszenia. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 15 dni od daty ukazania się ogłoszenia o
godz. 9.00 w siedzibie przedsiębiorstwa. MPGKiM za
strzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta lub
unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
K-990S

MATEMATYKI
(matura,
egzaminy wstępne) uczy
student PG. Tel. 41-28-07.
G-10308
FRANCUSKIEGO nauka —
konwersacja, korepetycje.
Tel. 52-48-48, pi 18.

MĘŻCZYZNA do pracy w
gospodarstwie rolnym za
raz potrzebny
Edmund
Bieliński. Rzeżęcin 83-132,
p-ta Morzeszczyn.
stacja
kolejowa Morzeszczyn.
P-1258

Dr DZIEWANOWSKI skór ZAKŁAD Ubezpieczeń Spo
ne, Gdańsk.
Sw. Ducha łecznych, oddział w Gdań
sku. unieważnia zagubio
21/27. tel. 31-43-68.
G-9527 na legitymację służbową
nr 390, uprawniającą
do
DR Z. KRAJEWSKI skór ulgowych przejazdów ko
lejami.
wystawiona
na
ne, weneryczne, Wrzeszcz,
Grunwaldzka 24, tel. 41-06- nazwisko Eugeniusz Bed
G-10379
-47.
G-9716 narczyk.

MOTEL w Wieżycy, pow.
kartuski
informuje.
że
posiada
jeszcze
kilka
miejsc wolnych na wcza
sy świąteczne w okresie
23. XII — 2. I. Wieczór
wigilijny, Sylwester, kuligi, wyciągi narciarskie.
________
G-10229
SETER angielski pies du
ży. plamy
biało-czarne,
zaginął w niedzielę 10 bm.
Wiadomość: tel. 31 57-20.
Nagrodzę. Ostrzegam przed
kupnem.
G-10490
POSZUKUJĘ garażu dla
„Fiata” 126-P, w okolicy
ul. Dzielnej w* Wrzeszczu.
Tel. 41-16-96 po 16.
G-10312
MALOWANIE,
tapetowa
nie mieszkań szybko so
lidnie, tanio. Tel. 22-06-33.
G-10357
POSZUKUJĘ garażu, dziel
nica
obojętna.
Oferty
, 10371”
Biuro
Ogłoszeń
80-958 Gdańsk.
USŁUGI dla ludności! Na-prawa
maszyn szwalni
czych 1 dziewiarskich. —
Gdańsk-Stogi. ul. Rozłogi
11/1 .
G-10422
POGOTOWIE
tel. 41-60-89.

telewizyjne,
G-10416

Centralny Ośrodek Sportu, Turystyki i Wypoczynku
„Cetniewo” we Władysławowie, ul. Sportowa 17-21, za
trudni zaraz majstra z wykształceniem średnim tech
nicznym i uprawnieniami budowlanymi, kierownika
ZRB oraz dwóch techników budowlanych. Warunki pra
cy i płacy do uzgodnienia na miejscu. Przy zatrudnieniu
obowiązuje skierowanie z Wydziału Zatrudnienia w
Pucku.
K-9947
PKP Oddział Napraw Maszyn Torowych w Gdań
sku, ul. Sandomierska 17, zatrudni natychmiast męż
czyzn na stanowiska: technik mechanik, technik elek
tryk, ślusarz, mechanik, tokarz, spawacz gazowo-elektryczny oraz robotników niewykwalifikowanych. Wa
runki przyjęcia: wiek do 45 lat, uregulowany stosu
nek do usłużby wojskowej, posiadane wykształcenie
średnie techniczne, zasadnicze zawodowe i podstawo
we. Praca polega na naprawie i wykonywaniu części
zamiennych układów hydrauliki siłowej i układów
mechanicznych do wysoko wydajnych maszyn toro
wych pochodzących z importu. Bliższych informacji
w sprawie pracy 1 płacy udziela referat ogólny, po
kój nr 5 lub 6 — PKP Oddział Napraw Maszyn Toro
wych w Gdańsku, ul. Sandomierska 17. Konieczna
książeczka ubezpieczeniowa oraz dowód osobisty z ak
tualnymi wpisami.
K-9941
Dyrekcja Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa TekstylnoOdzieżowego w Gdańsku zatrudni zaraz: kierownika
działu księgowości, z-cę kierownika działu księgowo
ści. Warunki pracy i płacy do omówienia w dziale
spraw osobowych WPTO w Gdańsku, ul. Łąkowa nr
39/44, od godz. 7.30 do 15.30, tel. 31-68-71.
K-9923
ZARZĄD PORTU GDYNIA zatrudni natychmiast: ro
botników do _ prac przeładunkowych; strażaków
p.poż.; maszynistów lokomotyw spalinowych; mane
wrowych, ustawiaczy pociągów; palaczy CO; straża
ków — wartowników; ślusarzy; kierowców ciągni
ków; pracowników umysłowych na stanowiska eks
pedientów portowych; kierowników robót wodno-ka
nalizacyjnych. Warunki pracy i płacy wg Zbiorowego
Układu Pracy dla pracowników zatrudnionych w por
tach morskich. Zgłoszenia do pracy przyjmuje dział
d/s osobowych Zarządu Portu Gdynia, ul. Rotterdamska 9, pokój nr U.
K-987I
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DJMINNIK BAŁTYCKI

Sygnały
i odpowiedzi
31^5-17
• Mieszkańcy- domu przy ul.
Aldony 8 we Wrzeszczu złoży
li w sierpniu br. podanie o re
mont zniszczonego dachu. Mi
mo interwencji w ADM nr 9,
do tej pory naprawy dachu nie
wykonano, co powoduje syste
matyczne zalewanie mieszkań
położonych na górnych pię
trach — podczas najmniejsze
go nawet deszczu.
O tych żalach naszych czy
telników poinformowaliśmy kie
równika ADM nr 9, który wy
jaśnił nam, iż przyczyną prze
ciągającego się terminu rozpo
częcia remontu
dachu jest
przede wszystkim brak fachów
ców. ADM zatrudnia tylko 1
dekarza, który w dodatku ostatnio chorował. Biorąc zaś
pod uwagę fakt, że liczba awarii dachów po ostatnich de
szczach znacznie wzrosła, nie
jest on w stanie w krótkim
czasie wykonać wszystkich na
praw. Niemniej materiał na
naprawę dachu przy ul. Aldo
ny 8 jest już pobrany i - w
przyszłym tygodniu — po za
kończeniu obecnie prowadzo
nych robót — przystąpi się
tam do pracy.
• Lokatorzy mieszkania nr
8 przy ul. Seredyńskiego w
Gdańsku skarżą się, że okna
w ich piwnicy (wstawione w
1961 r.) są już zupełnie znisz
czone, a ADM nr 3 nie chce
wymienić ich na nowe.
Jak nam wyjaśnił z-ca kier.
ADM nt 3 - Stanisław Wój
cik, właściwie konserwowana i
zadbana stolarka okienna po
winna wytrzymać 15—20 lat.
I dopiero po takim czasie —
w' ramach kapitalnego remon
tu — bywa ona wymieniana
przez administrację budynku.
W przypadku przedwczesnego
zniszczenia stolarki znajdują
cej się w pomieszczeniacb na
leżących do lokatora — ADM
może dokonać jej wymiany,
ale tylko odpłatnie, na zlece
nie lokatora.
• Zadzwoniła do nas z inter
wencją kierowniczka sklepu
spożywczego Spółdzielni „Przo
downik” przy ul. Słowackiego
w Sopocie, że od wtorku nie
otrzymuje zamówionego Chleba
z piekarni WSS nr 4 przy ul.
20 Października, o co klien
ci mają do niej pretensję.
Sygnał ten przekazaliśmy dy
lektorowi WSS „Społem” .w
Sopocie, który poinformował
nas, iż pieczywo do tego skle
pu było dostarczane ręcznym
wózkiem. Ponieważ zaś dowo
żący je pracownik, bez uprze
dzenia porzucił pracę, piekar
nia nie miała możliwości zrea
lizowania
dostaw. Dyrekcja
WSS przekazała już jednak
zlecenie innej piekarni, która
własnym transportem samocho
dowym dostarczać będzie pie
czywo również do tego sklepu.
• Mieszkanki Gdyni skarżą
się, że w tamtejszych sklepach
nie mogą otrzymać żelatyny.
Podobna sytuacja występuje
zresztą we wszystkich sklepach
Trójmiasta.
W Woj. Przedsiębiorstwie
Handlu Spożywczego, dokąd
przekazaliśmy ten sygnał, wy
jaśniono nam, że żelatyna jest
artykułem importowanym. Do
stawy są, niestety, niewystar
czające w stosunku do po
trzeb, niemniej handlowcy ro
bią wszystko, aby na święta
ukazały się w sprzedaży nieco
większe ilości tego poszukiwa
nego artykułu.
Przypominamy, że sygnały
naszych czytelników przyjmu
jemy codziennie, oprócz sobót,
w godz. 10—12.

Po zdrowie
pisk TKKF
Po urlopie zabraliśmy się do pracy ze zdwojoną
energią. Ruch i pobyt na świeżym powietrzu popra
wiły nasze samopoczucie, podniosły kondycje. Upły
nęło jednak parę tygodni I oto znowu jak przed ur
lopem sapiemy wchodząc na piętro, po przebiegnięciu
paru metrów do przystanku tramwajowego czujemy
zmęczenie, nie możemy złapać tchu, a przecież do
następnego urlopu trzeba będzie jeszcze sporo pocze
kać... Nie bezczynnie jednak. Z pomocą dla poprawy
samego samopoczucia wychodzą ogniska TKKF, które
na terenie całego miasta organizują szereg zajęć spor
towo-rekreacyjnych.

Każdy chętny do zadba
nia o swą kondycję fizycz
ną może wybrać z nich
coś interesującego. TKKF
nie zajmuje się sportem
wyczynowym (od tego są
kluby sportowe), lecz pro
ponuje udział w zaję
ciach zespołów sportoworekreacyjnych dostosowa
nych do wieku, zainteresowan i możliwości uczest
ni ko w. Na obszarze Gdań
ska działa 36 środowiskowych ognisk terenowych
TKKF i ponad 100 ognisk
przy zakładach pracy. W
sifmie skupiają one 35 tys.
członków.
Co proponują ogniska
TKKF? Przede wszystkim
zajęcia w zespołach spe
cjalistycznych, a w nich
gimnastykę ogólnorozwojo
wą, kulturystkę, tenis sto
łowy, piłkę
koszykową,
siatkową, piłkę nożną (tak
że dla kobiet), tenis, sza
chy, brydża, grę w komet
kę i inne zajęcia rucho
we podnoszące sprawność
i będące zarazem czyn
nym wypoczynkiem po co
dziennych zajęciach. Szcze
gólnyrn
powodzeniem
wśród pań cieszy się gim
nastyka odchudzająca (or
ganizowane są w tym ce
lu dodatkowe godziny ćwi
czeń) i gimnastyka dla mło
dych matek (przed i po
porodzie).
Zajęcia odbywają się w
godzinach popołudniowych
lub wieczorem w wynaję
tych salach gimnastycz
nych i na boiskach spor
towych. Niezbyt jednak
wygodna jest możliwość
korzystania przez miejskie
ogniska TKKF z zajęć re
kreacyjnych na terenie lo
dowiska Olivia. Miłośni
kom jazdy na łyżwach za
proponowano bowiem po
rę raczej niemożliwą do
przyjęcia: godziny 22.15 —
24.00.
W roku ubiegłym na te
renie Gdańska zorganizo
wano w sumie 2290 im
prez sportowo-rekreacyj
nych, w których uczestni
czyło 343 tys. osób. TKKF
było organizatorem różne
go rodzaju spartakiad śro
dowiskowych,
dzielnico
wych, miejskich, festynów

sportowo - rekreacyjnych
turniejów i igrzysk.
TKKF zamierza dokład
nie rozplanować działalność SWoich ognisk na te
rende całego miasta — tak,
aby z ćwiczeń i zajęć spor
towych mogła korzystać
jak największa liczba mie
szkańców. Istnieje tenden
cja, aby przy każdej rą
drie os-edla i ADM pOW_
sta}o ognisko TKKF. Moż
na juź zanotować po2/ tywne przykłady takiej
współpracy: ognisko „Dębinki”,
„Zawiślak”
gzy
„Pod Starym Piecem”,

MiGaW^I

Piękny recital

Najpierw było dużo ra
dości, kiedy w GdańskuOlszynce zapłonął po raz
pierwszy w lśniących no
wością kuchenkach butlowy gaz propan-butan. Pa
lii się on długo (butla za
wiera go sporo) ku uciesze
pań domu, którym odpa
dło wreszcie gotowanie po
siłków na kuchenkach wę
glowych. Potem,... A potem
zaczęły się kłopoty z or
łowskim „Minolem”, stale
poważnie opóźniającym do
stawy gazu w butlach. Do
szło już do tego, że na
propan-butan, dostarczany
przez spółdzielnię usługo
wą w Orłowie, czeka się
aż trzy tygodnie. Jeśli do
damy do tego, że dostawy
odbywają się w godzinach
od 7 do 15 i że nigdy nie
wiadomo dokładnie, które-

Kto jest
sprawcą?

W maju br. robotnicy wy
kopali doły tuż obok jez
dni na ul. Kapitańskiej
29—31 w Gdyni. Część tych
dołów oszalowano. Ale od
tego czasu nie prowadzi się
tam żadnych robót, a wo
da spowodowała już znacz
ne szkody; jezdnia się ob
suwa, ogrodzenie otaczają
ce zespół szkół zawodo
wych również uległo częś
ciowo zniszczeniu, lada mo
ment runą słupy telefoni
czne.
Komitet osiedlowy usiło
wał odnaleźć wykonawcę
dołów, a zarazem sprawcę
powstałych szkód, lecz bez
skutecznie. Bez względu na
to, kto poczynił tyle szkód,
gospodarze terenu winni
jak najszybciej zająć się tą
sprawą.
• H.

nie. 23.05 — Korespondencja z
zagranicy, 23.10 — Dyskoteka
przed północą, 0.05 — Kalen
darz Kultury Polskiej, 0.10—
I.55 — Program nocny.

Generalną zasadą przy
powstawaniu nowych, do
stosowanych do potrzeb
środowiska ognisk TKKF,
jest oparcie się na istnie
jącej już na danym tere
nie bazie w postać- szkol
nych sal gimnastycznych
i hal sportowych oraz po
zyskanie do współpracy
Przyjaciel ptaków.
instruktorów i nauczycieli
wychowania fizycznego.
Bardzo popularną ostat
nio
formą
działalności
TKKF. są ścieżki zdrowia,
zwane również ścieżkami
kondycyjnymi W Gdańsku
zapoczątkowano urządzenie
takich ścieżek w ogni
skach usytuowanych w po
bliżu parków i terenów
zalesionych. • Ścieżki zdro
wia działają już na Przy
morzu i w Osiedlu Mło
dych. Zapraszamy zatem
na ścieżki zdrowia do ci
gnisk TKKF. działających
na rzecz podniesienia na
Mieszkańcom
domów
szej sprawności fizycznej. przy ul. Opolskiej na Przy
M. Z. morzu nie chodzi już o to,
aby ich ulica stała się od
razu piękna, o asfaltowej
nawierzchni. Nie rozumieją oni bowiem, że Drzyj
d7’> i na to — ink i w n
, f 1 na t0
3aV w °"
zapasy, jabłek nadających
gole
na małą architekturę
się właściwie tylko na'kom
pot.
— odpowiedni czas, to zna
Mieszkańcy Przylesia py- czy po .zakończeniu budo
tają. dlaczego w porówna- wy planowanych tu do
niu z innymi sklepami
kiosk przy pętli jest tak mów. Chodzi im natomiast
nieprzy chy In ie t rak towa ny o kilka wywrotek zv'iru
przez zaopatrzeniowców?
lub o kilkadziesiąt płyt, któ
fzd)
tę. by umożliwiły przejście

wani i na burzliwe oklaski od
powiedzieli bisami (Debussy,
Wieniawski). Był to jeden *
najpiękniejszych wieczorów »«
zycznyeb na Wybrzeżu.
Roman HEłSlNG

Komunikaty MO
Mężczyzna, który u czerw
ca bm. około godz. 13 został
pobity nad kanałem w pobli
żu Szkoły Podstawowej nr 59
w Gdańsku-Olszynce, uł. Mo
dra, prószony jest o skontak
towanie się x Komendą Dziel
nicową MO Gdańsk-Sródmieście, .ul. Piwna 32/34, pok. 3* —
teł. 31-62-21, wre, 71*.

Inspektorat Ruchu Drogowe
go Komendy Miejskiej MO w
Gdyni zawiadamia, że 19 listo
pada o godzinie j 6 w Pałacu
Młodzieży w Gdyni przy ul.
Żeromskiego
26
odbędzie
się zebranie i szkolenie społe
cznych inspektorów Ochotni
czej Rezerwy Milicji Obywatel
skiej d/s ruchu drogowego.

GDAŃSK, Opera. mecz. Te
atr „Wybrzeże”, Szat* Prospe
ra. g. 16 (premiera studencka-).
SOPOT, Kameralny, niecz.
GDYNIA,
Muzyczny,
Uli
chce śpiewać, g. 19.15. Drama
tyczny, Od wieczora do połud
riia, g. 1« (Oksywie!, Lęki po
ranne, g. 19 (Dom Rzemiosła?.

Fot. W. Nieżywiński

Czekają
0ÜÜ1

na mrozy

Pokrzywdzeni klienci z Przylesia

Większość mieszkańców
osiedla. Przylesie w Sopoeie 3 zadowoleniem przykła spore stoisko warzywno-owoeowe. czynne przez
cały rok tuż przy pętli auto-busowej w pobliżu ul, 23
Marca. Bo to i blisko osie
dla mieszkaniowego i dwu
osobowa obsługa stoiska
przyjemna, życzliwa klien
tom, a ponadto — co także
ważne -- kiosk ten zna j du
je się na trasie codzienne
go powrotu z pracy wielu
osób.
Kłopot tylko” z bardzo
słabym i nieregularnym
zaopatrzeniem stoiska w
warzywa i owoce, nawet
te podstawowe. Na przy
kład latem, kiedy półki
sklepów tej branży, czy sto
isk znajdujących się w
centrum Sopotu uginały się
pod koszyczkami z truskaw
kami — stoisko przy pętli
tych owoców właściwie nie
miało w sprzedaży wcale.
Gdy przyszła pora na wi
nogrona — kiosk przy pę
tli także ich nie miał.
Teraz, w stoisku braku
je kapusty, buraków i zwy
kłych warzyw smakowych,
a na przykład jttż o papry
ce nie ma co i marzyć.
Puste prawie całkowicie
były także półki w trzy os
tatnie dni października.
Dopiero po interwencji kii
entów w dyrekcji przedsię
biorstwa przywieziono po
południu towar z magazy
nów znajdujących się w
Sopocie. Ale poprawa w za
opatrzeniu nie trwała dłu
go. W ubiegły piątek zde
nerwowani klienci, zmusza
ni ustawicznie do wędrów
ki po warzywa i owoce do
sklepów w centrum Sopo
tu, znów interweniowali.
Odnieśli taki skutek — jak
twierdzą — że kierownik
sopockiego magazynu zao
ASFALTOWE
go dnia gaz będzie przy patrzył stoisko W niewielką
NIESPODZIANKI
wieziony — to trudno się ilość zielonej pietruszki i
dziwić, iż mieszkańcy Ol- kopru. Nie dostarczono na
Kolejność rzeczy była szynki, zwłaszcza ci pracu- tomiast żadnych jabłek,
następująca: najpierw roz jący zawodowo, mają star- chociaż w stoisku znajdo
kopano (gruntownie) ulicę gane nerwy.
(zd)
wały się tylko niewielkie
Kochanowskiego we Wrze
szczu, potem dość długo
czekała ona na zasypanie
dołów. Zdziwili się więc
mieszkańcy okolicznych do
mów, kiedy w ślad za tym, Recital radzieckich artystów, słuchaezy. Ciekawv i ambitny
nie zwlekając, przystąpiono skrzypka
Borysa GUTNIKOWA program (m in. Haendel - So
do budowy nowej nawierz i Emmy ZOCHOWEJ przy for- * ®
tepianie
długo
pamiętać będą Mata ", op. 1, Beethoven
chni asfaltowej na tej uli wybrzeżowi melomani,
Sonata G, op. 96) pozwoli! arcy. Chwalili jednak poś licznie zjawili się w którzy
sali tyście przedstawić się z najpiech.
.
»
POiFB. Nieczęsto zdarza się ...
okazja. Borys Gutnikow,
strony,
Niestety, sprawdziło się taka
to artysta wielkiej miary, dys
Pianistka Emma ZOCHOWÄ
tu ludowe przysłowie: ,,Co ponujący przepięknym tonem, * wielką precyzją i mistrzomuzykalnością i ogrom stwem współdziałała w osiąga
nagle, to po diable”. Po głęboką
nym arsenałem środków wy- hi« jednolitej koncepcji artypewnym czasie asfalt, po razu. Szeroka rozpiętość jego stycznej recitalu. W części dru
dynamiki świadczy o gorącej giej programu znalazła się założony na niewłaściwie u- żarliwości, polocie wvobrazni i skakująca nowoczesnymi środsile
A przy kami wyrazu Sonata-Burleska
bitym gruncie — osiadł w tym indywidualności.
rzetelna, ujmująca inter- L. Prigożyna z preparowanym
wielu miejscach. Potworzy pretacja każdego utworu, sub- fortepianem. Słuchaliśmy tej
odczucie nastroju, tech- kompozycji z zaciekawieniem,
ły się w związku z tym telne
nlczna brawura i temperameut gdyż utwór jest świetnie napitrzymają
w napięciu uwagę sany i znakomicie był wyko
nierówności, a nawet spore
nany, jednak przyszłość okaże,
doły. które w dni deszczo
czy tego rodzaju kompozycje
długo utrzymają się na kon
we stale wypełnione są wo
certowych estradach.
dą,
(zd)
Artyści byli gorąco przyj»«0
KRÓTKA RADOŚĆ
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Mistrzowie techniki
pilnie poszukiwani
Nasycenie naszej gospodarki wysoko kwalifikowanytni kadrami syatematycznie wzrasta. Rokrocznie
wyisze uczelnie Gdańska opuszcza ponad 1000 absolwentów różnych specjalności. Jednakże efektywność
pracy kadr z wyższym wykształceniem jest ciągle
niezadowalająca. Inżynierowie w przemyśle tylko
część^ czasu zużywają na
zajęcia odpowiadające ich
kwalifikącjom, a przeprowadzone w wielu przedsiębictostwach badania wykazują. że sporo absolwentów
uczęlni technicznych przejawaa brak samodzielności,
micjatywy oraz nienmiejetność dalszego rozwijania
wiedzy w drodze samokształcenia.
Celem rozwijania aktyw
ności zawodowej młodej
inteligencji technicznej co
rocznie organizowany jest
w poszczególnych zakła
dach pracy Turniej Mło
dych Mistrzów' Techniki.
Sprzyja on wykorzystaniu
energii i zapału młodej
kadry dia spraw wynalaz
czości i racjonalizacji w
d an ym
przed«! ęblor s t wi e.
Tak na przykład w przed
siębiorstwach
dzielnicy
Wrzeszcz —* Oliwa w ra
mach Turnieju Młodych
Mistrzów Techniki zgłoszo
no w roku ubiegłym 93
projekty racjonalizatorskie,
z czego połowę zastosowa
no w produkcji. W zakła
dach tej dzielnicy zaoszczędz-oino w ten sposób
ponad 5 milionów złotych.
W ramach turniejów pro
wadzony jest corocznie w
środowisku młodzieży pra
cującej ogólnopolski kon
kurs na najlepsze prace
techniczne i techniczno-or
ganizacyjne, rozgrywany 0
tytuł ’ ..Młodego - -Mistrza
Techniki”. Obejmuje on
trzy kategorie: debiuty,
grupę projektów wynalaz
czych • dokonanych po raz
pierwszy oraz grupę pro
jektów wynalazczych i pra-

ce wykonane w ramach obowiązków służbowych,
Turniej Młodych Mi
strzów Techniki przewiduje eliminacje zakładowe,
wojewódzkie i centralne,
Efekt takich turniejów —
to zaoszczędzone miliony
złotych. Udział młodych
pracowników w ruchu wy*
nalaz-czym na terenie gdańsłrich zakładów pracy stoi
jednak w dysproporcji zarówno z ilością zatrudnionej młodzieży, jak i z po
ziomem wiedzy wyniesionej przez nią ze szkół i uczelni. Dlatego też potrzebny jest większy udział młodych inżynierów i techników
p-opularyzowaniu
zasad, celu i regulaminu
TMMT.
M.Z.

Dyrektor Miejskiego Zarzadu Dróg i Mostów w
Gdańsku mgr inż. Halina
Stankiewicz
prawdziwą
zmora gdańskich ulic nażywa rozkopy prowadzone
przez różne przedsiębior
stwa. Nie zdarzyło się
jeszcze, aby którekolwiek
z nich solidnie uporządko
wało rozbabrany chodnik
lub jezdnię.
Przyczyną takiego Dostę
powania jest nie tylko ba*
łaganiarstwo wykopkowych
przedsiębiorstw, ale także
to. że nie zatrudniają one
wykwalifikowanych bruka
rzy. W tej sytuacji należa
łoby zaniechać zobowiązy
wania
wykopkowych
przedsiębiorstw do dopro
wadzania
rozbabranych
ulic do porządku, ale stwo
rzyć w MZDiM brygadę
brukarzy, której zadaniem
byłoby — oczywiście od
płatne — doprowadzanie
jezdni i chodników do po
rządku po wykopkach.

^
Stosowni« do ort. 51, piet. 3 ustawy z dnia 10 kwieti ni a 1974 r. (Prawo lokalowe, Dz, U. Nr. 14, poz. 84)
^ w sprawach lokalowych (mieszkaniowych) zastrzeżonych
i dla terenowych organów administrciaji państwowej, tj.
r w so rowac h przydziałów lokal i m ieszkainych i użytko\ wych pozostojacych w dyspozycji tych organów, orzel
kaja na terenie miasta Gdańsko w pierwszej instancj:
riaczDlnicy dzielnic. Organem orzekającym w tych
sprawach w drugiej instancji jest prezydent miasta
Gdańska.
/
Celem maksy mai neqo usprawni iowia załatwianie) spraw
lokalowych, utworzono wspólny Wy,dział Spraw lokalowych dla wszystkich trzech dzielnic miasta Gdańska.
Pod względem organizacyjnym ? osobowym wydział ten
pocKego naczelnikowi dzielnicy Gdańsk-Śródmieście,
'zaś w zakresie prowadzonych spraw - właściwym dia
/ tych spraw naczelnikom dzielnic.
5
Wydział mieści się w gmachu Urzędu Miejskiego w
i Gdańsku przy ul. K Świerczewskiego 8/12 (pokoje
25—29 i 140—143, wejście od tyłu gmachu). W tym
samym miejscu majdaj« sie Wydział Spraw Lakaio^ wych Urzędu Miejskiego w Gdańsku, prowadzący spra. wy rozpatrywane przez prezydenta miasta Gdańsko
S w drugiej instancji
*

—

Mimo znaku
jakości...
nie radzimy k upować
mlecznej czekolady (wcza
sowej) w’ cenie 19 zł, pro
dukcji ZPC „Bałtyk”. Na
opakowaniu jej widnieje
port rybacki w Helu, Tak
niesmacznej czekolady jed
nak dawno nie próbowaliś
my.
Jak to się dzieje, że na
tego rodzaju wyrobach wid
n-ieją znaki jakości? Być
może kiedyś zasługiwała
ona na taka ocenę, ale nie
H.
teraz.

Zmora gdańskich ulic

j Wspólny Wydział s
J Spraw Lokalowych j

~

ul. Opolska do ul Koło
brzeskiej.
W tej chwili bowiem ul.
Opolska — to błotnista
maź, w której mieszkańcy
brną powyżej kostek. Z tego też względu żaden roznosiciel mleka nie zapuści
si* W ten' rejcn (od jesie'
ni nie można na ul. Opolską w żaden sposób wjechać wózkiem z mlekiem).
Tak więc mieszkańcom tej
błotnistej ulicy wypada tyl
ko czekać... na mrozy.
Druga sprawa — to brak
oświetlenia ulicy i sąsiednjej szkoły podstawowej. I
w' tym przypadku miesz
kańcy domów przy ul. Opolskiej nie maja wygóro
wanych wymagań., Chodzi
im tylko o kilka punktów
świetlnych — ze względu
na długie jesienne i zimo
we wieczory.
zd.
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Przedsiębiorstwa wykopkowe powinny równocześnie z
otrzymywaniem zezwolenia
na wykopki, zawierać urno
we z wymienioną brygadą
brukarzy na. załatanie dziur
w jezdniach i chodnikach.
Ko

W OKRESIE
G W A RANCYJNVM
29 tib. m. pisaliśmy o kło
potach lokatorów rlomu prr.y
ul. Słowackiego 24 we Wrze
szczu: domu, który z miesią
ca na miesiąc coraz bardziej
ocieka wilgocią. W odpowiedzi
na tę notatkę . otrzymaliśmy
pismo z Dzielnicowego Zarzą
du Budynków
Mieszkalnych
we Wrzeszczu, podpisane przez
inspektora kontroli technicznej
rejonu V.
Jak sie okazuje, krytykowa
ny budynek znajduje sie w
tzw. okresie gwarancyjnym, bo
wiem w Kpcu i sierpniu tego
roku otrzymał nową elewację.
Wykonawcę robót, w wyniku
których elewacja porosła już
wilgocią, zobowiązano do usu
nięcia usterek. Niestety, nie
dowiedzielismv sie, kiedy te usterki beda zlikwidowane, a o
to przecież głównie chodziło
naszym czytelnikom.
J.
WBBCTMW9IWW Rgią)l«mjWJW«MBIgBBaai

Maria Kuncewiczowa
w Gdańsku
Okazją do spotkania się z
Marią Kuncewiczowa, tegorocz
ną laureatką nagrody państwo
wej I stopnia, znakomitą au
torką wielu powieści i opowia
dań, będzie jej prelekcja pt.
„Czy obecne pisarstwo w Pol
sce jest nowe?”, którą wygło
si ona w niedzielę o godz. U w
auli Kolegium Humanistyczne
go EG, Oliwa, ul. Wita Stwo
sza «55. Zaprasza Gdański Od
dział Towarzystwa Literackie
go im. A. Mickiewicza. Po
przedniego dnia autorka „Fan
tomów” spotka się z pracowni
kami Instytutu Filologii Pol
skiej EG.

PROGRAM III

10.15 — „Wodna tortura” —
gra zespół Herbie Hancooka,
10.3« — Ekspresem przez świat,
lO.jS — Dzień jak co dzień,
II.40 — ,,150 warkoczyków pan
ny młodej” — ode. 4 powieści
Fazu. Alijewej. 11.50 — Mikrorećital Cleo Donardou, 12.05 —
Południowe wydanie magazynu
Z kraju i ze świata. 12.20 —
Chwila muzyki. 12.25 — Za kie
równicą, 13.00 — Na lubelskiej
antenią, 15.00 — Ekspresem
przez świat, 15.05 — Program
dnia, 15.10 — Człowiek — or
kiestra — Jan Ptaszyn-Wróble
W Gdańsku Narodowe, niecz. ws,ki. 1,5.30 — Postrzeganie i
Morskie, g. 12—18: Historii Mia światopoglądy — a ud. Ewy Ka
sta Gdańska, g. U—-18 wstęp mińskiej. 15.45 — Rozszyfrowu
wolny; Archeologiczne, g. 10— jemy piosenki, 16.05 — W po
15; Pałac Ooatów w Oliwie, g. dwójnej roli Dawid Ojstrach
9—15.
(6), 16.45 — Nasz rok 74, 17 00
W Gdyni, Okręt „Burza”, — .Ekspresem przez świat, 17.05
niecz. Oceanograficzne, niecz. — „Noc amerykańska”' - 31
powieści
Christophera
W Helu Rybołówstwa, g. 10 ode.
Franka. 17,15 — Kiermasz płyt
-17.
i
—
aud.
Treny
Neneman,
17.40
W Malborku Zamkowe, g «
— Fotoplastykon — Londyn —
-15.
aud. Joanny Zadrowskiej, 38 00
W Kwidzynie Zamkowe,
—• Muzykobranie, 18.30 — Po
3—15
W Sztutowie Stutthof, g. lityka dla wszystkich, 18.45 —
8—15.
- •
Inter radio — magazyn muzycz
W Pucku, Etnograficzne g. ny. 19.15 — Książka tygodnia,
U—15.
19.30 — Ekspresem przez, świat,
We Wdzydzach Kaszubski 19.35 — Muzyczna poczta UKF,
Park Etnograficzny, g, 10—17.
30.90 — Wieczór autorski. 20.25
W Elblągu, g. 10—16.
— Z kompozytorskiej teki Ma
W Wejherowie Piśmiennictwa riana Zimińskiego, 20.45 . — 6 łe
i Muzyki Kaszubsko-Pomors- keja języka niemieckiego —
kiej, S. 10—16.
kurs dla zaawansowanych, 21 .Ot
— Reminiscencje muzyczne —
Izoldy umierające — aud. Ja
na Webera. 21.50 — Opera ty
godnia — Giacomo Puccini
„Cyganerią”, 22.00 — Fakty
dnia, 22.08 — Gwiazda siedmiu
wieczorów — Paul McCartney,
22.15 — Co wieczór powieść w
GDANSK, Leningrad, Potop. wydaniu dźwiękowym —- „Trze
II cz„ poi., od 6 1., g. 9. 12.30; cia, granica” Adama Bahdaja —
Potop, I cz., g. 16, 19.30. Ka ode. 9, 22.45 — „Swoje sny po
meralne, Tygrysią tko, bułg., wierzyłam poduszce” —- śpie
od 6 1., g. 15.30; Nie ma moc wa Ella Fitzgerald, 23,00 —
nych, poi., od 8 !., g. 17.30, 20. Swoje ulubione wiersze recytu
Kosmos, Wielka włóczęga, fn, je Stanisław Żeleński. 23.05 —
od 6 1., g. 16; Wspaniały in Laboratorium ~~ magazyn An
teres, fr„ od .18 1;, g. 18, 20.15. drzeja Kormana, 23.45 — Pro
Drukarz, Bubu z Montparna gram na piątek, 23.50 — Na do
sse, wł„ od 15 ł., g. 17; Noc brańpc śpiewa Gianni Moran
ny kowboj, USA, od 18 I., g- di.
19. Gedania, Wódz Seminolów,
NR 13, ód 15 L, g. 15.30; Dziew
czyna szuka szczęścia: ang., ód
15 1., g. 17.45. 20. Piast, Wios
na nanie sierżancie, poi., b/o,
g. 15.30, 17.30; Opowieść w
czerwieni, poi., od 13 1., g.
19.30, Przyjaźń, Siadem dziew
cząt kaprala Zbrujewa, radź.,
CZWARTEK
od i5 1.. g. 16, 18, 20. Vl7atra —
Dom Harcerza, Pippi w1, kraju
PROGRAM I
Taka-Tuka. szwedż., b/o/' g. 18;
Oto jest .głowa zdrajcy, ang..
od 15 1., g. 18. Żak — studyj 10.30.-i- „Jak w kinie” — film
fąb. prod, jugosłowiańskiej
ne, Kabaret, ÜSA. od 15 1.. g.
— kolor,
15.45. 18. 20.15. 1
16.25 — Program dnia,
WRZESZCZ, Bajka, Bajka o
Mrozie Czarodzieju, radź., od 16.30 — Dziennik TV — kolor,
(i l„ g. 10; Barbarełla, wł„ od 16.40 — Dla młodych widzów:
Ekran z Bratkiem,
15 1., g. 12, 14, 16, 18, 20. Znicz,
Pierwsza spokojna noc, wł„ 17.4« — Popularne arie operet
Od 18 1., g. 15.15, 17.45, 20.
kowe — śpiewa Lidia Kło
Tramwajarz, Winnetou i Apabucka — kolor,
naczi, jug. b/o, g. 16; Med
Kelly, ang., od 13 I., g. 18, 20. 18.05 — „PANORAMA” — MA
GAZYN
INFORMACYJNY Z
Zawisza, Mania wielkości, fr„
GDAŃSKA,
Od 15 1„ g. 16, 18, 20.
OLIWA, Delfin,
Osobliwa X8.20 — Poligon — wojskowy
magazyn filmowy,
miłość,. wl.f 'od- 15-'!'.,
16. 18,
20.
18.50 — TEST — Telewizyjny
Słownik
Ekonomiczny,
NOWY PORT, j Maja. Sza
Przypominamy, radzi
leństwo miłości, norw.„ od 18 19.05
1„ g. 16, 18, 20.
my...,:
SOPOT, Bałtyk. Potop. Ii 19,10 — Reklama — MiM,
cz„ poi., od 6 1„ g. 14.30, 17.15, 19.20 — Dobranoc — Proszę
20. Polonia, Potop, II cz„ poi.,
słonia — kolor,
od ,6 l., g. 1«, 19.
GDYNIA, Warszawa, Potop 19.30 — Dziennik TV — kolor,
U CZ., poi., od 6 l„ g. 9. 12.50; 20.20 — Teatr Sensacji — Jo
seph Conrad-Korżehiowski —
Potop, I cz., gi 16, 19.30. Gopla
„Tajny agent”' wyk.: Ma
na, stara panna, fr., od g l„
riusz Dmochowski, Ewa Wag. 10, 12.30, 15.30. 17.45, 20. Awrzoń,
Marek Lewandowski.
tłantie-studyjne,
Bezbronne
Henryk Machalica, Maciej
nagietki, ■USA. od 15 !., #. ts.
Maciejewski,
Mieczysław
18, 20.
Voit, Witold Skaruch, An
ORŁOWO, Neptun. Legenda,
drzej Stockinger i inni.
poi., od 6 I„ g. 15.:»; Na krań 21.25
— Z cyklu: „Czym żyje
cu świata, austr.. od is 1 g
świat -- kolor.
17.30, 19.45.
’
21.55 — Wiadomości sportowe
GRABÓWEK, Fala, niecz
- kolor,
CHYLONIA, Promień, Dzie
ci lwicy z buszu, ang., od 6 1.. 22.05 — ..Wieczory Krakows,
kie”
— wieczór I — spotka
g. 15.30, 17.45; wdowa Cotiderc,
nie z ludźmi teatru.
fr„ od 15 1.. g. 20.
OBLEZE, Marynarr, Po dru 22.50 — Dziennik TV — kolor.
giej stronie słońca, ang., od «
PROGRAM II
h. %■ 17; Heca, RFN. od 15
I-, g. 19.
Co
17.30 — Dia młodzieży
RUMIA, Aurora, Przygody
o tyra myślisz?,
Robinsona Kruzoe, radź., od 18.00
— „A może Muzillo?” —
6 1-, g. 16: Monolog radź., od
program muzyczny,
15 1.. g, 18, 20.
18.30 — Bomba i — Wrocław
SWIBNO, Barkas, Nie ma
ska diagnostyka komputero
mocnych, poi., od 6 K g: 18
wa.
OKSYWIE. Mewa. niecz.
— Kalejdoskop sportowy
MAŁY
KĄCIK,
Jagienka. 19.00
— kolo-r,
niecz. ,
19.20 — Dobranoc — Proszę
słonia — kolor,
19.30 — Dziennik TV — kolor,
20.20 —- Dzień dyrektora — re
portaż,
20.49 ■— „Plus i minus’’,.
21.25 — 24 godziny — kolor.
21.:«
„Sześć żon Henryka
CZWARTEK
VIII”
ode. pt. ..Katarzyna
Psar” — film seryjny prod,
PROGRAM lokalny
angielskiej —- kolor.
12.05 -- Gdańscy śpiewacy 3CPIĄTEK
lecia, 12.23 — Bandera Czarne
go Zawiszy — kol. ode, pow.
PROGRAM
I
K. Radowicza, 12.38 — Z so
pockich festiwali, 10.15 — Ko
10.00
—
Z
cyklu:
.„Najważniej
mentarz aktualny. W. Srokow
szy dzień życia” — film prod.
skiej, ts.25 — Reportaż aktual
TVP pt. „Złoto” — kolor,
ny R. Mysiaka, 16.45 — Rekla
16.25
— Program dnia,
ma. 17.00 ~ Przegląd aktualnóś
ci Wybrzeża. 17.15 — Morskie 16.30 — Dziennik TV — kolor.
16.40
— Dla dzieci: Pora na
problemy .kraju, 1.7.25 — Z cy
Telesfora,
klu: „Zony sławnych mężów” 17.15
•
—
\VF receptą na zdro
„Panie małarzowe” — audycja
wie — 'Polor,
■ E. Kochanowskiej. 17.55 — 17.40
— Dla młodzieży: SpotZespoły rozrywkowe Rozgłośni
kanie z naczelnikiem ZHP
Gdańskiej, 18.03 — Zawsze jest ; Jerzym
Wojciechowskim,
się potrzebnym — audycja J. 18.20 — „PANORAMA”
— MA
Bieleckiej.'
■■
GAZYN INFORMACYJNY Z
GDAŃSKA.
PROGRAM I
18.40 — Fakty, opinie, hipotezy
—
Akupunktura,
10.30 — „Bilans wstępny”, fra
gment 7 powieści Jurija Trifo- 19,10 — Reklama.
nowa, 10.40
Przezorny zawsze 19.20 —- Dobranoc — Proszę
słonia („Przeprowadzka Do
ubezpieczony, 10.45 — Śpiewa
Maria Rottroya, 11.00 —•- Non
minika”) — kolor.
stop polskich melodii, 11.18, — 19.30 — Dziennik TV — kolor.
Nie tylko dla kierowców. 11 25 20.20 — „Mój
program” * —
— Co słychać w iw:ecie. li 3(1
przedstawią Ryszarda Hanin
— Olsztyn na muzycznej an
— też. Olga Lipińska, wyk.:
tenie. 12.25 — Olsztyn na muzy
Ryszarda Hanin oraz Zdzi
cznej antenie. 12.40 — Dom i
sław Mrożewski i Wojciech
my. 13.00 — Graja i śpiewają
Zeidler.
zespoły regionalne z Kieleckie
go, 13.15 _ Rolniczy kwadrans. 21.20 — Panorama — tygodnik
aktualności społeczno-polity
13:30 — Estrada młodych, 14 00
cznych •— kołor.
— Człowiek i środowisko. 14 05
— Spotkanie z folklorem, 14.30 22.00 — Wiadomości sportowe
—• Sport to zdrowie, 14.35 —
—. kolor,
Monografia zespołu. ..Trubadu 22.15 — Spotkanie z Virginia
rzy”. .15.06 — Listy x Polski,
Vee -- piosenkarka amery
15.10 — Muzyka na wolnej prze
kańska.
strzeni. 15.3« — Estrada przyja 22.49 — Dziennik TV — kolor.
źni. 16.10 — Propozycje do lu
sty Przebojów, !«.3Ó — Aktu
PROGRAM II
alności, kulturalne, 16.35 — Stu
dio jazzowe PR. 17.00 —Radio- 17.15. — Transmisja z między
kurier, 17.20 — Rytmostop. 1740
państwowego meczu ‘ w hoke
— Polskie zespoły jazzu .-trądy
cyjnego, 18.00 — Muzyka i aktu
ju na lodzie CSRS — Szwe
alności, 18.25
Nie tylko dla
cją — Puchar „izwdestŁi” (z
kierowców, 18.30 — Przeboje
Pragi),
nonstop, 19.15 ~- Gwiazdy eu
ropejskich estrad. 19.45 — 2 18.30 — Mała Encyklopedia
księgarskich witryn; 20.00 —
Zwierząt — ode. 21 pt. „Tor*
NURT. 20.20 — Nagrania z ma
baczę i łożyskowce” •— film
łych płyt, 20.50 — Kronika spor
ser. prod, francuskiej — ko
towa, 21.00 — Koncert, życzeń,
21.35 — Dźwiękowy plakat re
lor.
klamowy. 21.30 — Grają Marek 15.00 — Angola u progu woii Wacek, 22.15 — Kwadrans
• nośei — public, międzynaro
wspomnień __ Chór Dana, 22.30
— Z płyt duetu Delaney i Bon
dowa.

19.20 — Dobranoc — Proszę sło
nia („Przeprowadzka Domi
nika”) — kolor,
19.30 — Dziennik TV — kolor,
20.20 — Z cyklu: Rekreacja i
wypoczynek — Ścieżka zdro
wia,
20.3.5 — TEST — Telewizyjny
Słownik Ekonomiczny,
20.50 — 24 godziny — kolor,
21.30 —• „Hokeiści” — film- falx
prod, radzieckiej — kolor.

STAŁE DYŻURY NOCNE
od godz. 21—6
Apteka nr 21 — Gdańsk-Orunia, ul. Jedności Robotni
czej 111;
nr 60 — GdańskStogi, ul. Hoża 12 (remont); nr
106 — Gdańsk, uł. Długa. Grob
la 7; nr 4 — Gdańsk — No
wy Port, ul. Qliwska 83/4-; nr20 — Gdynia — Orłowo, ul.
Boh. Stalingradu 68.
STAŁE DYŻURY NOCNE
ORAZ DZIENNE
w NiEDziEUE i Święta
Apteka nr 79 — Gdańsk —
Siedlce, ul. Kartuska 17; nr 88
— Gdańsk, ał. Zwycięstwa 49;
nr 71 — Gdańsk — Wrzeszcz,
al. Grunwaldzka 126; nr 116
Gdańsk — Przymorze, ul. Krzy
woustego 25; nr 15 — Sopot,
ul. Boh. Monte Cassino 21;
nr 13 — Gdynia, ul. Starowiejska 34.
Informacje o dyżurach noc
nych aptek pod nr tel. 418,

I Szpitale 1
OSTRY DYŻUR PEŁNIĄ:
Instytut Chirurgii z Instytu
tem
Chorób Wewnętrznych
AM. w Gdańsku, ul. Dębinki 7.
*
*
*
Wojewódzka Poradnia Cho
rób Skórno-Wenerologicznych
w Gdańsku, ul. Długa 84/85
czynna całą dobę — oddział
W Gdyni, przy ul. 22 Lipca 44,
czynny w poniedziałki, wtorki,
czwartki i piątki w godz. 19—7.

Gdańsk-Wrzeszcz — nagłe wy
padki- tel. 41-10-00, zachorowa
nia i inne zgłoszenia, telefon
32-36-14,. 32-39-29, 999; Gdańsk —
dyżury pełni Przychodnia Obwodowa przy al. Zwycięstwa
31/32 wre Wrzeszczu w godz.
19.30 do 7 przez całą dopę W
niedzielę i święta. Są tu czyn
ne gabinety: laryngologiczny,
pediatryczny, chorób wewnątrz
nych i stomatologiczny.
TELEFON ZAUFANIA,
GDANSK — tel. 31-00-00 vt
godz, 16—6.
TELEFONY ALARMOWE
KOMEND STRAŻY
POŻARNYCH
Gdańsk
998.

: Sopot — Gdynia

)

• Odczyt „Dominium Ma
rls Baltici” (o rękopiśmienniczej spuściźnie prof. S. Bodniaka) wygłosi dziś o godz,
17.30 w siedzibie GTN przy ul.
Grodzkiej 12 dr Zofia Skorup
ska.
• W niedzielę o godz. 10 w
Klubie Turysty przy ul. Dłu
giej 45 odbędzie się zjazd ab
solwentów Uniwersytetu Jagieł
lońskiego, przebywających w
woj. gdańskim. Na zjeździe bę
cizie omawiana działalność Od
działu Gdańskiego SAUJ oraz
nastąpi wybór nowego zarzą
du.
• Klub „Akwen” (Wały Pia
stowskie 24) zaprasza dziś o
godz. 19 aa Inaugurację roku
kulturalno-oświatowego, połą
czoną z koncertem w wykona
niu Orkiestry Symfonicznej %
chóru „Echo”.
• W Klubie GTPS dziś o
godz. 17 wernisaż wystawy gra
fiki Jana Fabicha ze Słupska,
W gdańskim Klubie MPiK czyn
na jest wystawa malarstwa Ja
na Sikory.
• W Domu Technika dz.ifi «
godz. 18 prelekcja filmu An
drzeja Wajdy „Wesele”.
• W sali kina „Tramwajarz”
inż. Marian Ries wygłosi dziś
o godz. 18 prelekcję pt. „Mo
dernizacja i plany rozwojowe
Stoczni Gdańskiej”.
• Teatr Pantomimy ogłasza
zapisy młodzieży od 16 lat.
Chętni winni się zgłosić 15 bm.
o godz. 16 w MDK w Sopocie
przy ul. Łokietka 4 — telefon
51-41-31.
• Sekcja Sportu i Rekrea
cji MOSTiW — Gdynia, ul. Be
ma 33, pok. nr 6, przyjmuje
do 18 bm. zgłoszenia do turnie
ju koszykówki mężczyzn, któ
ry odbędzie się w dniach 30
bm. — i grudnia.
• Osoby, które były świad
kami ulicznego zajścia 31 lipca br. o godz. 23.15 na ul. Bo
haterów Monte Cassino w So
pocie — proszone są o skon
taktowanie się z nr tel, 51-29-01,

Reporter

zanotował
O W Gdańsku - Wrzesz
czu na al. Zwycięstwa -ii
wylotu ul. Chodowieckiego,
studentka AMG 21-letnia
Ewa B. { 19-letnia Liliana
T. weszły nagle na .jezdnię
z grupy osób oczekujących
na przejście. Wpadły one
pod kola „Wartburga” GN
51-83 i odniosły obrażania.
£ 9-letnia Krystyna O.
wbiegła nagle na jezdnię
ul. Elbląskiej w Gdańsku i
potrącona została przez sa
mochód „Fiat” GN 25-08.
Dziewczynka doznała obra
żeń.
(JET)
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