
RADA MINISTRÓW OCENIŁA
*V4uację gospodarczą za 9 miesięcy br

WARSZAWA (PAP). Jak 
Informuje rzecznik praso
wy rządu — 15 bm. odby
ło się posiedzenie Rady Mi 
nistrów z udziałem prze
wodniczących prezydiów 
wojewódzkich rad narodo
wych. Rozpatrzono kom
pleksowo węzłowe proble
my sytuacji gospodarczej 
na tle rezultatów uzyska
nych za 9 miesięcy 1971 r. 
Zapoznano się ze stanem 
przygotowań transportu i 
gospodarki energetycznej 
do realizacji zadań w okre 
sie zimowym. W IV kwar
tale stają przed obu tymi 
działami gospodarki dodat

niaków, buraków i opału, 
a także dobrego przygoto
wania się do pracy w zi
mie.

Oceniając aktualną sytu
ację gospodarczą i wyniki 
osiągnięte w ciągu 9 mie
sięcy br. Rada Ministrów 
stwierdziła, że główne ce
le społeczno _ gospodarcze 
go rozwoju kraju są reali
zowane pomyślnie. Nastę
puje, zgodnie z decyzjami 
VII i VIII Plenum KC 
PZPR, znaczna poprawa 
warunków bytowych społe 
czeństwa.

Rada Ministrów powzię
ła szereg konkretnych po-
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[ Podziękowanie

kpwe, poważne zadania, stanowień dotyczących pro 
wynikające z konieczności dukcji rynkowej, prawidło 
pełnego zaspokojenia po- wego kształtowania relacji 
trzeb energetyczno - ciepło ekonomicznych, handlu za- 
wniczych ludności i gospo- granicznego oraz dalszej 
Parki, sprawnego wykona- poprawy procesu inwesty- 
nia przewozów zboża, ziem cyjnego, zwłaszcza na klu

czowych obiektach.
W kolejnym punkcie po 

rządku dziennego Rada Mi 
nistrów wysłuchała infor
macji ministra spraw wew 
nętrznych — Franciszka 
Szlachcica o stanie bezpie
czeństwa i porządku publi 
cznego w kraju.

Zgodnie z postanowie
niem, jakie zapadło na o- 
statnim posiedzeniu Prezy 
dium Rządu, Rada Mini
strów rozpatrzyła wspólnie 
z przewodniczącymi prezy
diów wojewódzkich rad na 
rodowych zagadnienie pra
widłowego kształtowania i 
kontroli przeciętnych jed
nostkowych cen w budów 
nictwie mieszkaniowym.

t
Wszystkim organiza-: 

cjom politycznym, spo-: 
►łecznym, instytucjom i; 
£ zakładom pracy oraz: 
£ osobom, które nadesła
ny życzenia sztabom 
£ terenowym, rezerwistom 
^Wojska Polskiego, jed-
► nostkom OT, serdeczne
► podziękowanie składa

kierownictwo
► Wojewódzkiego Sztabu

Wojskowego 
w Gdańsku
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Przedzjazdowe łffnferencje PZPR 
w największych zakładach Gdyni
Wczoraj odbyły się zakładowe konferencje 

przedzjazdowe PZPR w trzech największych 
przedsiębiorstwach Gdyni. W Stoczni im. Komu
ny Paryskiej, w Polskich Liniach Oceanicznych 
i w „Daimorze" wybrano 4 delegatów na 
VI Zjazd PZPR i 117 delegatów na miejskq kon
ferencję PZPR w Gdyni.

W «Komunie
9-tysięczną załogę i prze

szło 1 600-osobową orga
nizację partyjną Stoczni 
im. Komuny Paryskiej w 
Gdyni reprezentowało na
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PARTIA PROPONUJE
W Iklii

19714975

Zobowiązania budowlanych
Dla uczczenia VI 

Zjazdu Partii załogi 
budowlane Elbląskiego

Depesze 
z dalekich 
mórz

Już 90 załóg statków 
PLO zgłosiło telegrafi
cznie swój udział ' w 
czynie przedzjazdowym. 
Zobowiązania, podejmo
wane po starannym roz 
ważeniu potrzeb i mo
żliwości, przynieść ma
ją oszczędność- szaco
waną na 3,74 min zło
tych oraz 67 160 dola
rów Oszczędności te u- 
zyska się dzięki wyko
naniu w ciągu 124 675 
godzin pozaobowiązko- 
wych czynności.

Podjęte zobowiązania 
są niezwłocznie realizo
wane. O pełnym ich wy 
konaniu zameldowało 
już 21 załóg, a pozostałe 
donoszą o wysokim stop 

, niu zaawansowania za
deklamowanych prac

Przedsiębiorstwa Budo
wlanego zadeklarowały 
skrócenie cyklu budo
wy szeregu bloków 
wznoszonych w nowym 
osiedlu Na Stoku.

Przyspieszenie prze
kazywania izb miesz
kalnych poprawi w El
blągu trudną sytuację 
mieszkanio-wą. W wyni
ku podjętych zobowią
zań na 3 miesiące przed 
planowanym terminem 
przekazany zostanie 
blok 1 i 2, o dwa mie
siące wcześniej blok 3 i 
o miesiąc blok 4.

Przyspieszeniu uleg
nie również montaż w 
stanie surowym bloków 
5-8 o 36 dni, bloków nr 
19-21 o 24 dni i blo
ków 9-2 o 26 dni.

Przed terminem zo
staną też oddane bloki 
mieszkalne w MAL
BORKU Budowa bloku 
przy ul. Konarskiego 
skrócona będzie o 2 
miesiące, a o 5 miesię- -

cy wcześniej przekaza
ny zostanie blok przy 
ul. Narutowicza.

W powstającym osie
dlu mieszkaniowym w 
Nowym Stawie bryga
dy EPB zakończą budo
wę czwartego bloku w 
terminie krótszym o 8 
miesięcy.

(am)

wczorajszej przedzjazdo- 
wej konferencji zakłado
wej PZPR 127 delegatów. 
W obradach uczestniczyli I 
sekretarz KW PZPR A. 
Karkoszka i I sekretarz 
KM PZPR W. Porzycki. 
Podstawą konstrukrywnej i 
zaangażowanej dyskusji 
był referat I sekretarza 
Komitetu Zakładowego K. 
Lidzbarskiego, w którym 
znalazły odbicie węzłowe 
problemy życia partyjnego 
i społeczno - gospodarcze
go stoczni.

W dyskusji obok spraw 
wewnątrzpartyjnych i za
gadnień natury ogólnej np. 
obniżenia wieku emerytal
nego, skrócenia tygodnia 
pracy, zreformowania po
datku od wynagrodzeń — 
dużo miejsca zajęły zagad
nienia gospodarcze. Przede 
wszystkim, precyzując od
powiednie wnioski — wska 
zywano na konieczność 
wykorzystania rezerw pro
dukcyjnych od których za
leży spełnienie stocznio
wych zamierzeń. M. in. ko
nieczna jej poprawa orga
nizacji pracy i zarządza
nia.

Zabierając głos I sekre
tarz KW A. Karkoszka 
podkreślił że konferencja 
stoczniowej organizacji par 
tyjnej odbywa się w okre
sie zaawansowanych dy
skusji i prac przygotowa
wczych do zjazdu. W wo
jewództwie gdańskim, w 
którym wybiera się 74 de
legatów, dyskusja przed- 
zjazdowa uwidoczniła peł
ne poparcie dla przeobra
żeń dokonywanych po VII 
i VIII Plenum oraz dla li
nii politycznej przyjętej

munie” wskazał on na do
robek z jakim przychodzą 
na nią stoczniowcy. — W 
stoczni panuje atmosfera 
czynu i zaangażowanego 
współdziałania — oświad
czył I sekretarz KW skła
dając załodze „Komuny” 
w imieniu Egzekutywy KW 
serdeczne podziękowanie za 
dobrą robotę.

Na zakończenie zebrani 
wybrali 21 delegatów na 
miejską konferencję PZPR, 
a w ich gronie W. Forzy- 
ckiego — członka stocznio
wej organizacji partyjnej 
oraz delegata na VI Zjazd 
PZPR, którym został Sta
nisław Renka.

'cła)

W PLO
W wielogodzinnej dy

skusji, która rozwinęła się 
po referacie I sekretarza 
KZ Wiktora Antosza, prze
de wszystkim wskazywano 
na: potrzebę znacznego o- 
żywienia i ulepszenia pra
cy politycznej prowadzo
nej wśród załóg pływają
cych; poprawę warunków 
socjalno - bytowych ma
rynarzy PMH oraz koniecz 
ność podjęcia kroków ce
lem zapewnienia kadr — 
szczególnie oficerskich — 
dla floty, która z każdym 
rokiem będzie wzbogacać 
się o dużą ilość nowych 
jednostek.

Większość dyskutantów 
wskazywała, że od dohrej 
atmosfery wśród załogi, 
współpracy organizacji par 
tyjnej z kapitanem, stwo
rzenia lepszych warunków 
socjalnych na statkach, za

wiązanie tych dwóch za
gadnień jest niezbędne, bo 
wiem w przyszłym roku i 
w latach następnych za
dania przewozowe PLO 
będą znacznie większe, a 
ich realizacja przebiegać 
będzie w o wiele trudniej
szych warunkach.

W czasie obrad konfe
rencji, w której uczestni
czyli członek Egzekuty
wy KW przewodniczący 
WKKP Jan Pelowski, 
przedstawiciel Wydziału E- 
konomicznego KC Włodzi
mierz Wiśniewski, sekre
tarz KM Stanisław Legu- 
cki i przewodniczący ZG 
ZZMiP Mateusz Bereżecki, 
134 delegatów reprezentu
jących 3 080 członków i 
kandydatów PZPR zatrud
nionych w PLO wybrało 2 
delegatów na VI Zjazd i 
38 delegatów na rrreiską 
konferencję PZPR Gdyń
skich marynarzy na zjeź- 
dzie reprezentować bpdą: 
bosman Władysław Du
szyński 1 motorzysta Zbig-
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W „Daimorze“
Najistotniejsze prooiemy 

nurtujące załogę przedsię
biorstwa „Dalmor” zostały 
wczoraj omówione na ca
łodziennej, partyjnej kon
ferencji przedzjazdowej. 
Podczas dyskusji nie ukry
wano, że przedsiębiorstwo 
znajduje się w okresie 
© Dokończenie aa str. 2

Łącznościowcy 
u prezesa 

Rady Ministrów
Premier Piotr Jaro- 

szewicz przyjął wczo
raj, z okazji zbliżające
go się Dnia Łącznoś
ciowca kilkunastooso
bową grupę przedstawi 
cieli blisko 150-tysięcz- 
nej rzeszy pracowników 
łączności. W spotkaniu 
z premierem uczestni
czyli m. in. przedsta
wiciele przemysłu tele
komunikacyjnego, który 
przed kilku miesiącami 
przejął resort łączności.

Wystąpienie min. Winiewicza 
na forum Komitetu Politycznego 

Zgromadzenia Ogólnego NZ
NOWY JORK (PAP). — 

Na forum Komitetu Poli
tycznego Zgromadzenia O- 
gólnego NZ wygłosił w pią 
tek przemówienie wicemi
nister spraw zagranicznych 
PRL Józef Winiewicz.

Do zjawisk politycznych, 
które przyczyniły się do 
jaśniejszego w tym roku 
niż poprzednio obrazu sy-

E ŚWIATA • !E ŚWIATA
MOSKWA (PAP). Przewod-

pewnienia W porę dla pla- ■ niczący Rady Ministrów ZSRR 
nowanjmh jednostek odpo- i Aleksiej Kosygin przyjął na

nwus-Vnlnnvph | Kremlu przebywającą Przeszkolonych |zytą oficjałna w Zwia;
duże!

wiednio
kadr — w duze; mierze 
zależr pomyślna realizacja

.wozowych

wi
zytą oficjałna w Związku Ra
dzieckim delegację, amerykan 
skich gubernatorów z prze-

km na północ od strefy zde- 
miłitaryzowanej.

* * *
HAWANA (PAP). Powszech

ne oburzenie wywował na Ku 
bie kolejny piracki atak w 
prowincji Oriente. Przed Kil—

zwiększonych zadań prze- jw6Je,,ber- k0.n,a ^iami kontrrewoiucjo-

przez armatora lepszych 
wyników finansowych. Na 
poprawienie działalności

. fferencji gubernatorów, guber 
uzyskanie |natorem stanu Missouri, War
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przez nowe kierownictwo ekonomicznej poważny
wpływ ma obniżka kosz-

.

partii i rządu, a także 
głównych kierunków dzia
łania przedstawionych w 
Wytycznych na zjazd. 
Wyrazem tego jest rów
nież masowo podejmowa
ny przez ludzi pracy w 
miastach i wsiach czyn 
zjazdowy nakierowany na 
załatwianie ludzkich i go
spodarczych problemów 
oraz w ogóle rozwój go
spodarki narodowej.

— Daje to gwarancję — 
powiedział A. Karkoszka 
—- że zadania stojące przed 
nami będą wykonane. Po
zytywnie oceniając prze
bieg konferencji w „Ko

renem Hęarnesem.
* * *

WASZYNGTON (PAP). Lut
nictwo amerykańskie dokona
ło kolejnego nalotu na De
mokratyczną Republikę Wiet

niści ostrzelali z morza nie
wielką osadę rybacką Boca 
de Sama zabijając 2 i raniąc 
4 osoby.

tÓW oraz lepsza dyscypli- |namu. Zbombardowano tereny
na pracy, która w połą- jj 
czeniu z szybszą obsługą jj 
statków w naszych por
tach, może pozwolić na 
znaczne skrócenie czasu 
rejsów. Jak podkreślił je
den z dyskutantów, zale
ży to jednak w znacznym 
stopniu od zrozumienia i 
stosunku do tych spraw 
załóg marynarskich, zaś 
zdobycie przez nie — w 
wyniku lepszej i sprawniej 
szej pracy — dodatkowych 
środków, pozwoli rozwią
zać wiele problemów so
cjalno - bytowych Takie

położone w odległości ok.

| W jutrzejszym
j numerze...
^ ...ukaże się pierwszy 
^ odcinek powieści krymi- 
\ nalno - psychologicznej 
{ świetnego i popularnego 
S autora francuskiego G. 
^ Simenona - „Komisarz 
s Maigret i zabójca”.

LONDYN (PAP). Zachod- 
nioniemiecki minister obrony, 
Heinz Hoffman, przebywają
cy z 5-dniową wizytą oficjal- 

150 ną w Iraku, rozpoczął w pią- 
też rozmowy z ministrem ob- 

!ara8E rony tego kraju, gen. Ah- 
madem Szihabem.

Urządzenia okrętowe 
— ponad plan

Coraz to nowe zobo
wiązania przedzjazdowe 
— zespołowe i indywi
dualne — podejmują 
pracownicy Fabryki UŁ 
rządzeń Okrętowych w 
Rumi. Obliczono, iż 
tylko wartość robociz
ny w ramach wykony
wanych czynów sięga 
bez mała ćwierć mi
liona złotych. Oto kilka 
spośród kilkudziesięciu 
podjętych zobowiązań 

Brygada nr 12. którą 
kieruje Bernard Boyke, 
jeszcze w październiku 
br. wykona poza godzi
nami pracy tłumik war 
tości (w;g cen zbytu) 
14,8 tys. złotych. Część 
uzyskanego zarobku bry 
gada przeznaczy na od
budowę Zamku Króle
wskiego w Warszawie, 
a drugą część przekaże 
na książeczkę mieszka
niową dla sieroty z Do
mu Dziecka.

Wydziały ślusarskie 
przyspieszą o trzy ty
godnie wykonanie chłód 
nic wartości 490 tys 
złotych. Dzięki realiza
cji tego zobowiązania 
wydziały te wytworzą 
do końca roku dodat
kową produkcję o war
tości ok. 20 tys. zło
tych.

Pracownicy fabryki 
Władysław Dominiak i 
Zygmunt Elandt po’
godzinach pracy zespa- 
wają chłodnice powie
trza, a brygada Stani
sława Damaszka wyko
na w czynie społecz
nym przyrząd do pro
stowania rurek mosięż
nych. Wykorzystanie 
tych rurek przyniesie 
dodatkowe oszczędnoś
ci, gdyż obliczono, że 
można będzie z nich 
wykonać dodatkowo 30 
wkładów do chłodnic.

Delegaci na VI Zjazd PZPR
STANISŁAW RENKA, bę- powego partyjnego, a ponaa stanowiska bosmana. M/s i wstąpi) do Szkoły Rybołów-

dący delegatem stoczniow- to jest mężem zaufania. „Brodnica”, na którym ostat- stwa Morskiego. W trzy iata
ców gdyńskich na VI Zjazd nio pływa, jest jego 14 stat- później był praktykantem na
PZPR - ma 39 lat, z których 42-letni ZBIGNIEW MO- ki em - miejscem pracy. Po-
aż 20 przepracował w Sto- SZYŃSKi od przeszło 20 iat nieważ większość czasu spę-

statku „Pokucie”. W 
28 lat, jako jeden i

wieku
naj-

czni im. Komuny Paryskiej, związany jest z morzem. Po- dził na długich liniach, na
Urodził się w Stężycy, w po- wołany do służby wojskowej pytanie, jaki problem uważa
wiecie kartuskim, a od 1935 w Marynarce Wojennej posta
r. mieszka w Gdyni. nowił już nie rozstawać się z

Pracuje od początku na morzem. Pływał m. in. na 
wydziale K-3 i jest bryga- „Darze Pomorza" a następ- 
dzistą monterów. nie na statkach PLO. Mając

- Moim pierwszym stat- doświadczenie zdobyte w 
kiem który budowałem, była Pracy społecznej najpierw w nia dla załogi 
niewielka jednostka z serii ZWM, potem w ZMP, a od ne 
„bajkowej”, licząca niewiele 1953 r w PZPR - przez wie- 
ponod 600 DWT. !e kadencji kierował pracą

partyjną jako sekretarz od- 
A najsilniejsze wrażenia. działowej organizacji na 

Z ostatniej mojej jednostki statkach. Ostatnio jest mo-

w naszej flocie za najważ
niejszy do rozwiązania, po
wiada krótko: polepszyć wy
żywienie na statkach, zapew 
nić wygodniejsze pomieszczę 

poprawić iri- 
sprawy socjalno-bytowe.

Delegat gdyńskich maryna
rzy liczy 43 iata, od 18 lat 
jest członkiem partii - i jak 
powiedział - jest mile zasko-

„Manifestu Lipcowego”, na torzystą na m/s „Wyspiański" czony a|e j dumny, że towa- ... . ________  ....
której jako przedstawicie! za- j właśnie towarzyszy z tego rzysze powierzyli mu zaszczyt że opowiadać o swojej orce

młodszych otrzymał dyplom 
kpt. ż. w. rybołówstwa mor
skiego. Przez ostatnie pięć 
lat dowodził trawlerem-prze- 
twórnią „Uran”. Statek pod 
jego kierownictwem osiągał 
doskonałe wyniki, plasował 
się stale w czołówce dalmo- 
rowskich jednostek. W stycz
niu br. kapitan i załoga 
„Urana” wsławili się akcją 
ratowniczą statku „Dalmor”.

Kazimierz Wojciechowski 
posiada sylwetkę typowego 
wilka morskiego. Jest wyso
ki i potężny. Godzinami mo-

łogi wydziału wbiłem sym- statku reprezentował na kon 
boliczny nit przy kładzeniu ferencji zakładowej, 
stępki.

S. Renka Swq rzetelna i WŁADYSŁAW DUSZYŃSKI 
ofiarną pracą zdobył sobie zaczął Pr°c3 w Pplskiej Ma- 
wśród załogi stoczniowej wy- rynarce handlowej przed 23 
soki autorytet. Członek partii, laty od chłopca pokładowe 
od 5 lat pełni funkcję gru- 9«. awansując kolejno do

ny mandat delegata na 
Zjazd Partii.

KAZIMIERZ
WOJCIECHOWSKI

Urodził się przed 37 
w kolejarskiej rodzinie

VI

laty
W

1950 r. przyjechał do Gdyni roku 1960.

morza. Jest studentem wy
działu prawa UG. W chwi
lach wolnych od pracy zawo 
dowej i studiów zajmuje się 
pisaniem opowiadań z życia 
ludzi morza.

Do PZPR został przyjęty w

TOKIO (PAP). — W Tokio 
rozpoczęło się w piątek szó
ste posiedzenie japońsko-ra- 
dzieckiej komisji związkowej. 
Na czele delegacji radziec
kich związków zawodowych 
znajduje się członek Biura 
Politycznego KC KPZR A 
Szelepin.

LONDYN (PAP). — Rumuń
ski minister spraw zagranicz
nych, Cornelia Manescu prze
prowadził w piątek w Londy
nie rozmowy w brytyjskim 
ministerstwie spraw zagrani
cznych. Poruszył on m. in. 
sprawę stosunków Wschód- 
Zachód.

• * *
BONN (PAP). W piątek ra

no zmarł w szpitalu w Bonn 
51-letni sekretarz parlamentar
ny frakcji CDU/CSU w Bun
destagu, Willy Rasner.

» * *

NOWY JORK (PAP). Przed 
stawicie) amerykańskiego kon 
cernu naftowego „Union Oil 
Company” podał w piątek w 
Djakarcie, stolicy Indonezji
0 odkryciu nowych złóż ropy 
naftowej na wschodnim wy
brzeżu Kalimantanu. Przewi
duje się, że w roku 1973 bę
dzie tam można uzyskiwać 
przeszło 100 tysięcy baryłek 
ropy naftowej dziennie.

* * •
PARYŻ (PAP). Pracownicy 

metra zakończyli strajk, któ
ry trwał 10 dni. Wczoraj ra
no po raz pierwszy zaczęły 
kursować główne linie metra
1 kolei podmiejskiej.

* * *
LONDYN (PAP). — W Seu- 

lu, Stolicy Korei Południowej, 
zamknięto w piątek siedem 
wyższych uczelni, które za
jęte zostały przez wojsko. A- 
gencja Reutera podaje, że a- 
resztowano tam ponad 800 stu 
dentów. Przyczyną tego posu 
nięcia były wystąpienia an- 
tyreżimowe młodzieży.

tuacji międzynarodowej za 
liczył mówca podpisanie 
układów między Polską a 
NRF oraz między ZSRR a 
NRF, a także osiągnięcie 
porozumienia czterostron
nego w sprawie Berlina t 
Zachodniego i przebieg dia j: 
logu na temat budowy 
trwałego systemu bezpie
czeństwa europejskiego.

Do problemów, które wy 
magają pilnego rozwiąza
nia, zaliczył mówca konie
czność wygaszenia ognisk 
wojny w Indochinach i na 
Bliskim Wschodzie oraz 
otworzenia drogi do poko 
jowego zjednoczenia Ko
rei, bez interwencji z zew
nątrz. Można to osiągnąć 
jedynie przez posunięcia 
odpowiadające aspiracjom 
i potrzebom narodów.

Piotr Jaroszewicz prze 
kazał serdeczne życze
nia polskim łącznoś
ciowcom od kierownic
twa partii i rządu i 
osobiście od I sekreta
rza KC — Edwarda 
Gierka z okazji zbliża
jącego się Dnia Łącz
nościowca. Wyraził je
dnocześnie przekonanie, 
że łącznościowcy, wyko 
rzystując swoje dotych
czasowe doświadczenie, 
będą nadal uczestniczyć 
to dyskusji przedzjazdo 
wej i wypracują właś
ciwe wnioski mające 
na celu zaspokojenie w 
możliwie maksymalnym 
stopniu rosnących po
trzeb ludności i pań
stwa w zakresie usług 
łączności.

Na zdjęciu: podczas
spotkania d.vr Kombi
natu Przemysłu Teleko
munikacyjnego Ryszard 
Gr ochocka wręcza pre
mierowi P Jaroszewi
czowi model aparatu 
telefonicznego. Drugi z 
prawej min. Kowal
czyk.

C AE-Mutuszewski-Te- 
lefoto.

UMOCNIENIE SOJUSZU MIĘDZY RZĄDZĄCY

MI PARTIAMI SYRII I EGIPTU REZULTATEM

WIZYTY PREZYDENTA SADATA

Izrael szantażuje 
nawet własnych opiekunów

KAIR (PAP). Prezydent grosu 76 senatorów nale- 
Arabskiej Republiki Egip- żących do obydwóch partii
tu Sadat powrócił we 
czwartek późnym wieczo
rem do Kairu z podróży

popiera rezolucję dotyczą
cą dostawy samolotów. W 
toku rozmów z Rogersem 

użyć metodzagranicznej, której ostat- Eban miał 
nim etapem była wizyta w szantażu: po pierwsze, po-
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• Pierwszy odcinek sensacyj

nej powieści
® Nie czekajmy na Godotów 
® Bierzcie wspaniały obiekt 
® Rozmowa z adresatem
• Zwykłe listy i zamorskie 

„cuda”
® Międzynarodowa wachta na 

Bałtyku
• Pierwszy bój kościuszkow

ców
• Dalszy ciąg notatek z rej

su Gdynia — Hull na po
kładzie „Elbląga”

® Pancerny fach 
oraz nasze stałe pozycje jak: 
Po tygodniowej wachcie, Roz
mowy w niedzielę, Wędrówki 
śladami historii, Notatnik 
kaszubski, Co nowego w ty
godnikach, Echa muzyki mło
dzieżowej, Wiadomości espe- 
ranckie, Nie tylko dla fila
telistów, Dzienniczek, Bede- 
ker, Kalejdoskop morski, 
Moda, recenzja filmowa 
żówka itp.

Damaszku, gdzie przepro
wadził rozmowy z prezy
dentem Syrii, Asadem. Na 
zakończenie rozmów nie 
opublikowano żadnego ko
munikatu politycznego, a 
jedynie oświadczenie do

woływał się na zawartą w 
komunikacie radziecko- 
egipskim opublikowanym 
po wizycie prezydenta Sa- 
data obietnice udzielania 
nadal przez ZSRR pomocy 
Egiptowi, po wtóre, sza-

tyczące stosunków między chował Rogersa stano wis 
Zwiaz- kiem. iakie zajmie IzraeSocjalistycznym Zwiąż- kiem, jakie zajmie Izrael

kiem Arabskim a Syryjską podczas tzw. ..debaty chiń-
partią BAAS o współpra- skiej”. W kołach dyploma
cy obu ugrupowań w ra- tycznych _w
mach Federacji Republik naów^ sie
Arabskich. Powołano współ 
ny komitet, w 
którego będzie wchodzić 
po trzech przedstawicieli, man’®
reprezentujących kierów- w ONZ
nietwa obu partii. Celem

Waszvngtome 
wyraźnie, że 

Izrael uzależma poparcie 
skład dla amerykańskiej rezolu

cji, przewidującej zatrzy- 
czangkaiszekowców 
, od dostawy sa

molotów ..Phantom”. Wre- 
Eban groził też mo-komitetu będzie uzgadnia- szcie _ ,

żrwoseia wznowienia ozianie wspólnego programu 
działania na szczeblu fede
ralnym.

Komitet będzie odbywać 
spotkania co dwa miesią
ce. Pierwsze wyznaczono 
ma listopad br.

• • •
WASZYNGTON (PAP). 

Jak donosi korespondent 
agencji France Presse 
z Waszyngtonu, podczas 
czwartkowego sjootkania z 
ministrem spraw zagranicz
nych Izraela, Ebanem, ame 
rykański sekretarz stanu 
Rogers oświadczył, że Stany 
Zjednoczone „przestudiują 
ponownie” sprawę dostar
czenia Izraelowi bojowych 
samolotów odrzutowych 
„Phantom F-4”. Izrael do
maga się sprzedania mu 
40 takich odrzutowców.

Na skutek najrozmait
szych akcji Izraela w ko
łach amerykańskiego Kon

'OGODA

łań
kim

woiermveh na 
Wschodzie.

Blis-

Frzewidywany przebieg po
gody dla wybrzeża wschodnie
go na 16 bm.

Zachmurzanie małe, okresa
mi umiarkowane, z możliwo
ścią przelotnego opadu. Tem
peratura od 3 st. rano do 7 
st. w ciągu dnia. Wiatry 

krzy, słabe a kierunków północ
nych.

Motława zatruta
przez : wmę 

w Pruszczu Gdańskim
Na ponad 12-kiłome- 

trowym odcinku Mo tła wy 
od ujścia rzeki Raduni 
w miejscowości Krępiec do 
centrum Gdańska płynie ła 
wńca śniętych i tzw. dziob 
kujących, szukających nad 
powierzchnią wody tlenu, 
ryb.

Sprawca zatrucia jest Cu 
krownia w Pruszczu Gdań 
skim. Rzeka Radunia — 
stałą sie ost?'n:o brudnym 
ściekiem Niedawno, tę 
pstrągową rzekę zatruło tłu 
szczami naftowymi Kółko 
Rolnicze w Żukowie. O 
ile ścieki, odprowadzane do 
Raduni i Motławy nie bę
dą dostatecznie czyste, w 
obu rzekach, których ujś
cia odnóg znajdują się w 
mntrum Gdańska. będą 
-wg'!- żyć tylko glony bez
tlenowe.
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Pomnik na Polu Grun- * 
«waldzkim. Na pierw-«
■ szym planie wielka ma- | 
| pa plastyczna ilustru-§ 
j jąca usytuowanie wojsk jj 
! polskich i krzyżackich . 
I w czasie bitwy w roku | 
j 1410 — doskonałe uzu- g
■ pełnienie lekcji historii.!

CAF-Dąbrowiecki !

STATK!
W PORTACH

GDAŃSK

reprezentujący 
kilkadziesiąt redakcji z ca
łego kraju, rozpoczęli wczo 
raj cbrady na temat re
alizacji uchwał VII i VIII 
Plenum KC PZPR w wo- 

f jewództwie gdańskim. Te
ologów”, „Słupsk”, „Biały |mat ten> w kontekście

stok", „Monte Gassino . „Sa-1 praktyki poszczególnych re
nok”, „Żywiec”, „Staracho- dakcji? szczególnie w od- 
wice „Ojców’ , „Dunajec ’, . niesieniu do listów czytel- 
„Duszniki-Zdrój” — pol.. yAt“ | xiiczyda i innym form kon
ta® ’ — grec., „Harmattan — jj taktów z odbiorcami słowa 
bryt., „Pussur” — pakist., ( drukowanego i mówionego 
„Mergui” - birm., „Bremer-« _ stal si okazja do wy.
sand” - NPF, „Leonid Leoni jj mi poglądów i doświad 
dow” ł „Sowieckiej Woin” — | CZeń 
rad*. j

poJ | Dziennikarze wysłuchali

Im. in. wypowiedzi sekreta
rza KW Tadeusza Fiszba- 
cha na temat roli krytyki 
„Kraszewski”, „Narwik” prasowej. Z węzłowymi

iciewicz”, „Konin”, „Zygmunt problemami spoiec zno-go- 
August”, „Zamość”, „oieśni- < spodarczymi naszego woje- 
ca” — pol., „Heide Leon- i wództwa zapoznał uczest-
hard” i „Johann Schulte” — __
NRF, „Reoublika” — czech., LIKÓW sesji Aiceprzew. 
„Stratus” i „san Antonio” — Prezydium WRN Łukasz 
szw., „Lindholm’' — duń. Rai PC r.

Po węgiel: „Wrocław II” —
pol., „Maimvik” — fiń., „Ma-; Po południu dzienmka- 
rianne c.” i „Nordic” — rze zwiedzili Trójmiasto, 
radź.’ ”Wołgobałt 120 dzisiaj zaś odwiedzą sze-

(czes) i reg zakładów pracy, po

Dziennikarze z całego kraju 
na Wybrzeżu

Członkowie klubów łącz- czym w godzinach połud- 
ności z czytelnikami i ra- niowych kontynuować 
diosłuchaczami oraz pub- będą obrady, 
licystów związkowych Sto- (sa)
warzyszenia Dziennikarzy 
Polskich,

Gospodarka na progu bankructwa

Konflikt irlandzki: nowa faza-militarna
LONDYN (PAP). Kores- wry został wysadzony w że straty poniesione wsku- 

pondent PAP, red. W. Kra- powietrze posterunek służ- tek zamieszek ulicznych i
by celnej. zamachów terrorystycznych

, . . wynoszą około 40 milionów
bitwa nadgraniczna jest funt6w szterlingów.

T , niewątpliwie najpoważniej
^on >nu ao\,q szczego y szym incydentem zbrój- Opinia publiczna żąda

nym w ostatniej, rozgrywa coraz głośniej zapewnienia 
jącej się już od ponad jak najszybszego polityczne 
trzech lat fazie konfliktu go rozwiązania kryzysu ir- 
irlandzkiego. Oczekuje się, landzkiego i zagwaranto- 
że pociągnie ona za so- wania praw obywatelskich 
bą posunięcia dyplomaty- r 'skryminowanej w obec- 
czne na linii Londyn-Dub- . m układzie politycznym 

. , . , lin. Operacja o typowo par ,u .dej,szóści katolickiej. Jed
tych operacją wysadzania tyzanckim charakterze v.«»iakże władze nie działają
je nej z aiog na g.an.cy 0twarjym polu stanowi wi dość energicznie w kierun

domy znak. że dramatycz- ku opracowania i realizacji 
ny konflikt znowu się za- reform. Na razie są tylko 
ostrzył, przechodząc w ko- głowa oficjalna wiara w
!!"? ‘rj^SSSL “"i: sile zbrojną oraz zwiększę

jewski pisze:

W piątek dotarły do

potyczkj zbrojnej stoczo
nej przez oddział podziem 
nej armii republikańskiej 
IR A z wojskami brytyjs
kimi. Jednostka partyzan,c 
ka w sile, ocenianej na 30 
osób, zaatakowała - grupę 
brytyjskich saperów, zaję

Ulsteru i Republiki Irlan
dzkiej. Po wybuchu miny w
KSÄ1ÄÄ słowa, oficjalna wiara

sze na tak dużą skalę dzia nego. 
łanie podziemnych ugrupo
wań doprowadziło do o-

Po węgiel: „Chemik” 
.Latitia” — NRF.

Wywiad Brandta dla „General-Anzeiger“

skich posypały się strzały.
Zaatakowani odpowiedzie
li ogniem z lekkiej i cięż
kiej broni maszynowej. Po ^waikej wojny domowej, 
dwugodzinnej potyczce ’
IRA wycofała sie z placu Jak stwierdził w ostat- 
boju. Na pokładzie heli- nim przemówieniu pre- 
koptera został ewakuowa- mier regionalnego rzą- 
■ny ranny żołnierz brytyj- du północnoirlandzkiego 
ski. Brian Faulkner, Ulster

Według doniesień z Irian !crwawi( .śmiertelnie Za 
di) Północnej, w n,ocv z *P\ »twierdzeniem kryje
czwartki, na piątek w Ne- •* trafmy w swej wy- 

- mowie fakt. ze w okresie
około 2 miesięcy zginęło w 
Irlandii Północnej 60 osób 
w tym 15 żołnierzy bry
tyjskich. Równocześnie Ir
landia Północna znajduje 
się na krawędzi bankruc
twa gospodarczego.

W Belfaście stolicy Ir
landii Północnej nieznani 
sprawcy zastrzelili w pią
tek jednego policjanta, a 
drugiego ranili. Nastąpi
ło to w chwili, gdy poli
cjanci wsiadali do samo
chodu zaparkowanego na 
ulicy.

Wielkie międzynarodowe imprezy 
uświetnią jubileusz 50-lecia 
sportu akademickiego w Gdańsku

Obchody jubileuszu 50- brzeża. Otwarta będzie też 15-3°) startują zespoły Dynama 
lecia sportu akademickie- wystawa plakatu sporto- xnj>m Yokomotiva * Liberec 
go w Gdańsku zbliżają się wego oraz wystawa osią- (csus) oraz azs z Warszawy,

Lublina i Gdańska.do punktu kulminacyjńe- 
go, który przypadnie w 
przyszłym tygodniu. Jak

gnięć gdańskiego AZS.
Jeśli chodzi zaś o irnpre 

zy sportowe to obie (siat-poinformowano wczoraj na k4wki ; ]udo) b d dne 
konferencji prasowej w m tości jubilenszo-

Środowiskowym jednak ierw
AZS Gdansk obchody jubi- a Akademie
leuszowe uświetnione zo- Międzynarodowe Mis-
staną w przyszłym tygod- , , * n ... ....
nń, dwnm. wielkimi mie- trzoslvva Polski w Judo*ndu dwoma wielkimi, mię 
dzynarodowymi impreza
mi sportowymi oraz uro
czystą akademią.

Zgromadzą orne na starcie 
w salj AOS PG kilkanaś
cie ekip zagranicznych, w 
tym światowy kwiat w tej 

Jeśli chodzi o akademię, dyscyplinie. Rzecz jasna na
pierwszy plan wybija się 
tu udział ekipy japońskiej, 
złożonej z zawodników 
przygotowujących się do

która odbędzie sie 22 bm 
w auli Politechniki Gdań
skiej, to w jej progra
mie przewiduje się m. in
wręczenie gdańskiemu AZS startu w Igrzyskach Olim- 
sztandaru ufundowanego tulskich w Monachium. Już
przez społeczeństwo Wy-

Informowanie opozycji 
nie oznacza prawa do decydowania i

Statystyka gospodarcza 
tej prowincji jest po prostu 
alarmująca. W przemyśle 
i handlu panuje niepew
ność, bezrobocie wynosi 9-

BONN (PAP). Na kilka rządu, podkreślając, że za j _io proc., w turystyce — . . manual umcsaia mc
dni przed przypadającą 21 stosowane przez gabinet j hotelowe pustki. Belfast na lądowego. Wyposażenie no z-azd PZPR trzymał ka- 
bm. drugą rocznicą obje- metody rządzenia na ogół £ brał oblicza miasta frontojty łowczej jest na większo pita,n Kazimierz Wojcie- 

, i iTT,™ . wego. Szkody w obiektach

Przedzjazdowe konferencję PZPR
0 Dokończenie ze str. 1 Wiele słów krytyki usły

szeć było można pod a,dre- 
dość znacznego zańamowa- ge,m zjednoczenia Gospo- 
nia swego rozwoju. Ubie- darkj Rybnej. Dalmorowcy 
głoroczny plan był poważ- mówili, że instytucja ta 
nie zagrożony, tegoroczne nie _ spełnia pokładanych w

mej nadziei.
prognozy również me są 
optymistyczne. Brak jest 
harmonijnego rozwoju flo 
ty w stosunku do zaplecza

W obradach udział wziął 
sekretarz KW PZPR Fe
liks Pieezewski.

Mandat delegata na VI

cia urzędu kanclerza NRF, zdały egzamin.
Willy Brandt udzielił ga- Na pytanie 
zecie „General-Anzeiger możliwości współpracy mię 
wywiadu, w którym, po. dzy rządem a opozycją w 
dokonaniu oceny funkcjo- najważniejszych sprawach 
nowTania rządu złożonego politycznych, a sprowa- 
z przedstawicieli partii dzające się do kwestii, czy 
SPD i FDP, naświetlił ro- kanc(erz jest gotów ża
lę Bundestagu jako „naj- pewnie opozycji większy 
poważniejszego partnera udzjaj w przygotowywa- 
rządu oraz przedstawił nju decy2j^ politycznych, 
perspektywy ratyfikowa- Prand|; odpowiedział, że 
nia układów, jakie LRF szerokie informowanie opo

dotyczące | mieszkalnych w tym mieś
cie oblicza się na sumę 500 
tys. funtów szterlingów. 
Ludności brak wody. Kam 
pani a „nieposłuszeństwa cy 
wilnego” uszczupliła bu
dżet władz regionalnych o 
sumę blisko 400 tys. fun
tów. Łącznie ocenia się.

podpisała w roku ubie
głym ze Związkiem Ra
dzieckim i Polską. Brandt 
ocenił pozytywnie prace

OBRO NA OBRONA OBROWA

PRACY DOKTORSKIEJ: PRACY DOKTORSKIEJ: PRACY DOKTORSKIEJ:

Dziekan i Rada Wydzia- Dziekan i Rada Wydzia- Dziekan i Rada Wydzia-
łu Lekarskiego Akademii łu Lekarskiego Akademii łu Lekarskiego Akademii
Medycznej w Gdańsku za- Medycznej w Gdańsku za- Medycznej w Gdańsku za-
wiadamiają. że dnia 26 paź wiadamiają. że dnia 26 wiadamiają, że dnia 28
dziernika 1971 roku 0 go- tiaździernika 1971 roku 0 października 19d roku 0
dżinie 19.30 w sali wykła- godz. 18.45 w sali w>kla- godz. 18 w sali wykłado-
dowej im. Dr. Rydvgiera, dowej im. Dr. Rydygiera, wej im. Dr. Rydygiera, ul.
ul. Dębinki 7 — odbędzie ul. Debinki 7 — odbędzie Dębinki 7 — odbędzie się
się publiczna dyskusja sie mibliczna dyskusja nad publiczna dyskusja nad
nad pracą doktorska lek. praca doktorską łek. med. pracą doktorską lek. med.
med. Alfreda JANKAUA Marii AD AMCIO-DEPTUL- Jana BARDZIKA pt. „Za-
pt. „Rozbiór krytycznych SKIEJ pt. „Prz^czvnv chowanie się wskaźników
operacji zakończenia noro- krwiawień okresu przekwi- spirometrycznych i gazo-
du póżnociagiem położni- tania w świetle własne«« metrycznych po zabiegach
czvm na podstawie mate- planu badań”. na tkance płucnej”.
riału własnego”. Promotor: prof, dr Woj- Promotor: prof, dr Kazi-

Promotor: prof, dr Woj
ciech Gromadzki.

ciech GromadzKi. mierz Dębicki.

Recenzenci: prof, dr Ste- Recenzenci: doc. dr Je
rzy Mieszczerski, prof, dr

Recenzenci: doc. dr Sta
nisław Mlekodaj, prof, dr

neusz Roszkowski. Jerzy Higier. Jan Nowicki.

Z pracą doktorską i opi- Z pracą doktorską i opi- Z pracą doktorską i opi-
nią recenzentów zanoznać nią recenzentów zapoznać nią recenzentów zapoznać
Sie można w Bibliotece się można w Bibliotece się można w Bibliotece
Głównei Akademii Medy- Głównej Akademii Medy- Głównej Akademii Medy-
c-znej w Gdańsku, ul. De- cznej w Gdańsku, ul. Dę- cznej w Gdańsku, ul. Dę-
binki 1. Wstęp na rozpra- binki 1. Wstęp na rozpra- binki 1. Wstęp na rozpra-
wę wolny. K-7283 wę wolny. K-7283 wę wolny. K-7281

zycji nie oznacza jeszcze, 
iż pozostawia się jej rów
nież prawo do decydowa
nia.

W dalszej części wywia
du poświęconej ocenie 
szans ratyfikowania ukła
dów, jakie NRF podpisała 
z Polską i ze Związkiem 
Radzieckim, Brandt zapro
ponował, aby Bundestag, 
w związku z tymi ukła
dami uchwalił deklarację, 
która miałaby określać 
„najważniejsze narodowe 
cele polityki niemieckiej”.

Zbiorowy gwałt 
w Gdyni

Przypadek zbiorowego 
gwałtu miał miejsce w 
Gdyni 13 bm. Trzech męż 
czyzn zaczepiło w godzi
nach wieczornych na klat
ce ■ schodowej wracającą 
do domu Krystynę D. i po 
zakneblowaniu ust wciąg
nęło ją do mieszkania jed- 

Ta dodatkowa interpreta- | nego z napastników. Dziew
czyna została tam pobitacja — powiedział Brandt

— nie może naturalnie 
mieć takiego sensu, który 
by zmienił naszą politykę 
lub budził wątpliwości co 
do naszej wierności ukła
dom. Tego nie może chcieć 
nikt — nawet opozycja. 
Witam z zadowoleniem to
— oświadczył kanclerz — 
że czołowi przedstawiciele 
opozycji wyraźnie stwier-

i trzykrotnie zgwałcona. 
Sprawcami gwałtu okazali 
się nigdzie nie pracujący, 
karani już za włamania i 
kradzieże i Od niedawna 
przebywający na wolności: 
Grzegorz Kaczmarczyk (1. 
24), Jan Stefański, (1. 26) 
i Józef Maksymiuk (1. 27).dziłi, iż po •wejściu w ży- .

cie tych układów, będą ich jj Zostali oni zatrzymani do 
przestrzegali. dyspozycji prokuratora.

ści statkach niedosta- chowski. Wybrano 24 de- 
teczne. Dyskutanci podkre- legatów, którzy reprezen- 
,, .. . j , . ..„v tować będą załogę „Dalmo-ślali wielokrotnie, ze w>- ^ na \Jnferencji miej.
niki pracy załóg powinny skiej w Gdynj.
być lepsze, lepiej też po- ........ ........ ^ ........■■i^nmn 11

winien być wykorzystany 
milionowy majątek przed
siębiorstwa. Do roku 1975 
połowy powinny wzrosnąć 
o 48 tys. ton. Natomiast 
wartość ryb wyeksporto
wanych zgodnie z plana- 

| mi, wzrosnąć powinna o 
jj 32 proc. Rybacy byli zgod- 
I ni, że przyrost połowów o- 
| siągnięty zostanie tylko 
wtedy, jeżeli dalmorowskie 
statki docierać będą do 
nowych akwenów połowo
wych i jeżeli ulegnie po
prawie jakość sprzętu o- 
raz nie najlepsza jeszcze 
organizacja pracy.

W dyskusji wiele miej
sca poświęcono także spra 
wom socjalnym załóg pły
wających i brygad lądo
wych. Podkreślano ścisłą 
zależność między stosun
kami, jakie panują w 
miejscu pracy a jej wydaj 
nością. Ostrej krytyce pod 
dano przestarzały układ 
zbiorowy i postulowano 
przyspieszenie prac nad o- 
pracowaniem nowych prze 
pis ów.

Komunikat
Ministerstwa Zdrowia 

i Opieki Społecznej
Ministerstwo Zdrowia i 

Opieki Społecznej zawiada 
mia, że z dniem 12 bm. zo 
stały odwołane wszelkie 
rygory sanitarne, wydane 
w związku z przypadkiem 
lotu samolotem PLL „Lot” 
obywatela NRF _ chore
go na cholerę.

Jednocześnie komuniku
je się, że w Polsce nie za
notowano żadnego przypad 
ku zachorowania na cho
lerę.

Ministerstwo Zdrowia i 
Opieki Społecznej wyraża 
wszystkim obywatelom ser
deczne podziękowanie za 
ich postawę, subordynację 
i pćłne zrozumienia podej 
ście do zagadnień i dzia
łań mających na celu o- 
chronę zdrowia społeczeń
stwa naszego kraju.

POLSKA — IRLANDIA 
12:10

W meczu bokserskim 
rozegranym w Dublinie 
Polska pokonała Irlandię 
12:10.

sam start Japończyków sta 
nowi wystarczającą atrak
cję.

Zawmdy odbędą się w 
dniach od 22 do 24 bm.

Kilka dn.( wcześniej, bo 
już w poniedziałek 18 bm. 
rozpocznie się międzynaro
dowy turniej siatkówki ko 
biet o Puchar Zarządu 
Głównego AZS.

W turnieju, który odbywać 
się będzie w sali Technikum 
Budowlanego (w poniedzia
łek Ił? bm. i dni następne do 
czwartku włącznie od godz.

40 lat sportu \ 
marynarskiego
Równo przed 40 laty, w 

1931 roku powstał Wojsko
wy Klub Sportowy FLO
TA w Gdyni. W ciągu mi
nionych 40 lat klub ten 
dał się poznać jako zna
komity organizator życia 
sportowego w Marynarce 
Wojennej, wychował też 
wiele znakomitości pol
skiego sportu (zwłaszcza 
w okresie powojennym).

Jubileusz obchodzony jest 
przez sportowców - mary
narzy raczej skromnie, co 
nie oznacza jednak, że nie 
mają oni osiągnięć, który
mi nie mogliby się pochwa 
lić. Doskonali pływacy, 
ciężarowcy z Mieczysła
wem Nowakiem, judocy, 
lekkoatleci, strzelcy, wresz 
cie kolarze od lat rozsła
wiają polski sport mary-

Dziś z okazji jubileuszu \ 
obecni i dawni działacze ^ 
oraz zawodnicy spotkają . 
się w klubie, aby powspo- ? 
minąć dawne dzieje io-, 
mówić zadania, stojące ? 
przed Flotą w najbliższej N 
przyszłości. (st) S

Sporo atrakcyjnych imprez
dziś i jutro na Wybrzeżu

z Gedanią (godz.Dziś i jutro odbędzie się wo Sopot 
na naszym terenie sporo atrak 15). 
cyjnych imprez szczebla cen
tralnego. W I lidze PIŁKI RĘCZNEJ

Na pierwszy plan wybija się kobiet drużyna gdańskiego 
na pewno niedzielny (skwer STARTU spotka sie dwukrot- 
Kościuszki w Gdyni, godz. nie w sali AOS PG z AZS 
H) doroczny WYŚCIG KOL AR Wrocław. Początek w sobotę 
SKI o puchar dowódcy Ma- o godz. 17.30 i w niedzielę o 
rynarki Wojennej. .Wyścig ten godz. 11
uświetni zarówno przypada
jącą w tych dniach 28 rocz

W lidze terytorialnej piłki 
ręcznej mężczyzn Stoćznio-

nicę powstania Ludowego wiec gra w niedzielę na bois- 
Wojska Polskiego, jak i jubi ku WSWF w Oliwie (godz. 11)
leusz 40-lecia WKS Flota.

Na starcie stanie czołówka 
polska, m. in. Barcik, Szozda,

ze Starem Sierpc.
♦ * *

RUGBYSCI Spójni w kolej-
Smyrak (brązowi medaliści nym meczu ligowym będą 
ostatnich mistrzostw świata), mieli za przeciwnika zespół 
Czechowski, Kluj, Kaczma- Budowlanych z Łodzi. Mecz 
rek. Krzeszowiec, Stec, Myt- odbędzie się na boisku WSWF
nik, Hertel 
100 kolarzy.

łącznie ponad w Oliwie w niedzielę. Począ
tek o godz. 11.

Wreszcie KOSZYKÓWKA. Na 
której inaugurację II ligi koszyków-Kolejną imprezą, o 

warto wspomnieć tn rewanżo ki mężczyzn będziemy mieli 
we spotkanie ŻUŻLOWCÓW 4 mecze. W sali AOS PG gra- 
GKS WYBRZEŻE z WŁÓK 
NIARZEM Częstochowa

ją: w sobotę o godz. 18.30
AZS PG — AZS Toruń i w 

trzymanie się w I lidze. Mi- niedzielę o godz. 17 AZS PG 
mo porażki w pierwszym me — AZS PW. W sali Spójni 
czu gdańszczanie liczą na lep natomiast zespół koszykarzy 
szy rezultat na własnym te- tego klubu zmierzy się w so
re nie, w czym na pewno po- botę o godz. 19 z AZS PW i 
mogą im kibice. Początek me w niedzielę o godz. 17 z AZS
czu w7 niedzielę na stadionie Toruń, 
przy ul. Elbląskiej o godz. W lidze 
17.

W j PIŁCE NOŻNEJ 
trzy mecze klasy międzywo- 16 
jewódzkiej. Dziś LECHIA gra 
(godz. 14.30) z rewelacyjną

międzywojewódz
kiej koszykówki mężczyzn 
Start Gdynia gra w swej sali 
w sobotę o godz. 17 z Unią 

mamy Tczew i w1 niedzielę o godz.
Warmią Olsztyn.

Na koniec wiadomość dla 
tczewską W’isłą, zaś w niedzie miłośników BOKSU. Na Wy- 
lę OLIMPIA Elbląg zmierzy brzeże przybywa ekipa bok- 
się z Gryfem Słupsk (godz. 11) serska z bułgarskiego miasta 
a STOCZNIOWIEC z Arkonią GAWROWO. Bułgarzy spotka- 
(godz. 11). W klasie okręgo- ją się z reprezentacją Gdań- 
wej MBKS Gdańsk gra dziś ska w niedzielę 17 bm. (ha- 
z rezerwami MZKS Gdynia, la Stoczni Gdańskiej, godz. 
(godz. 14.30) a w klasie jn- 11) oraz w rewanżu we wto- 
niorów MZKS Gdynia z Bał- rek 19 bm. w Elblągu, 
tykiem (godz. 14.30) oraz Ogni (st)

NOWY, POPULA proszek do prania „BISii

Koleżance 
KRYSTYNIE LIPIŃSKIEJ

wyrazy głębokiego współ
czucia z powodu śmierci

maiki
składają

koleżanki i koledzy 
% Technikum Odzieżo
wego w Gdvni.

G-17005

Wyrazy glebo’-jego współ
czucia

koleżance 
TEODOZJI KLAWONN

1. powodu tragicznego 
zgonu

męża
składa:

dyTekeja, rada zakła
dowa, koleżanki i ko
ledzy z Hurtowni „Ar- 
ged” w Gdyni

K-7328

Dyrekcji, radzie zakła
dowej Polskich Linii 
Oceanicznych za okazane 
serce i pomoc w tragi
cznych chwilach oraz 
za nózi-' 
mojego męża

ś. t P-
ROMUALDA

WITKOWSKIEGO

serdeczne podziękowa
nie składają

stroskana żona 
z córkami

S-17006

KUPNO
KOŻUCH damski kupię. 
Telefon 21-42-63. S-18802

MASZYNĘ kuśnierską, u- 
żywaną kupię. Telefon 
21-57-22. S-li 9

RÓŻNE
ODNAWIAM wszelkiego 
rodzaju meble, pianina itp. 
Telefon 22-09-66, godz. 17 
— 20. S-16590

POGOTOWIE telewizyjne 
telefon 51-41-47. G-11392

DO wynajęcia garaż. Gd.- 
-Przeróbka, ul. Bajki 26.

POGOTOWIE telewizyjne 
„Blaktron”, telef. 41-35-29, 
41-98-89. G-11277

ZGUBY

560 ZŁ nagrody za odpro
wadzenie psa, owczarka wę 
gierskiego (popielaty) za
ginionego w sierpniu. — 
Puck, Wejhera, kiosk.

K-7321 j

MOTORYZACYJNE

„RENAULT Dauphine’ i 
motocykl MZ-250 sprze
dam. Wiadomość: telefon
29-01-1« po godz. 16.30.

S-16810

Dnia 13 października 1971 r. zmarł po długiej 
chorobie kochany ojciec i dziadek

i. t P.

LONGIN PARA
Msza św. zostanie odprawiona w dniu 16. X 1971 

r. o godz. 8.30 w kościele Sw. Jerzego w Sopocie. 
Pogrzeb odbędzie się w tym samym dniu o godz. 
10.00 na cmentarzu w Sopocie.

O czym zawiadamia pogrążona w żałobie
RODZINA

S-17058

Dnia 13. X 1971 r. zmarł w wieku lat *1

JÓZEF WARDA
długoletni, zasłużony pracownik Zarządu 

Gdynia
Portu

W Zmarłym straciliśmy cenionego pracownika i 
nieodżałowanego kolegę.

Pogrzeb odbędzie się dnia 16. X 1971 r. o godz. 
15.00 na cmentarzu Oksywskim.

Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczu- 
H cia składają

dyrekcja, rada zakładowa oraz 
współpracownicy z Zarządu Portu Gdynia

K-7381

POPULARNY 
PROSZEK DO PRANIA „B I S”

Raciborskie Zakłady Chemii Gospodarczej 
„Pollena” przygotowały popularny proszek 
do prania „BIS”, który przeznaczony jest 
przede wszystkim do prania tkanin baweł
nianych i lnianych, a szczególnie bielizny 
białej. Proszek „BIS” charakteryzuje się 
formą kuleczek z otworkami. Kuleczki są- 
w środku puste. Ta postać proszku gwa
rantuje szybką i łatwą rozpuszczalność za
równo w ciepłej jak i zimnej wodzie Do
datkowym walorem proszku „BIS” jest je
go duża wydajność oraz łagodny i przy
jemny zapach.

Proszek „BIS” stosujemy zarówno do 
prania w pralkach mechanicznych jak i do 
prania ręcznego.

Proszek „BIS” doskonale nadaje się rów
nież do moczenia bielizny przed praniem.
W każdym przypadku należy stosować ta
kie proporcje proszku jakie producent po
dał na opakowaniu. Utrzymanie tych pro
porcji gwarantuje doskonały efekt prania

Trzeba dodać, że proszek „BIS” zawiera 
specjalne składniki, które zapobiegają wy
trącaniu się soli wapniowych i magnezo
wych. Dzięki temu uzyskuje się doskonałe 
efekty prania nawet w twardej wodzie. 
Systematyczne stosowanie proszku „BIS” 
pogłębia biel tkanin. Natomiast przy pra
niu tkanin kolorowych, proszek „BIS” za
pewnia zachowanie pierwotnego koloru, 
przy czym tkaniny nabierają żywszej i ład
niejszej barwy. K-6506

jesienno
zimowy

'iyruHl!

Sklepy GS „Samopomoc Chłopska” oraz wiejskie 
domy towarowe ZAPRASZAJĄ
do SEZONOWYCH ZAKUPÓW 

@ obuwia

9 tkanin 

@ konfekcji 

@ dziewiarstwa 

@ oraz galanterii
WZGS „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” — Za
kład Obrotu .Artykułami Przemysłowymi i Spo- 
żywczvmi w Gdańsku.

K-7274

OWCE hodowlane sprze
dam. Wiadomość: Józef Sli 
wiński, Pierwoszyno, pocz
ta Kosakowo, pow. pucki, 
telefon Gdynia 21-57-22.

SPRZEDAŻ
FUTRO kara^”'owe, nowe 
sprzedam. Telefon 41-58-74 
godz. 9—13. G-1076S

3 PIECE kaflowe sprze
dam. Wrzeszcz, Dzierżyń
skiego 68 m. 4, telefon 
41-19-45. G-11483

APARAT fotograficzny 

„Exakta RTL-1000” pryz
mat nowy + teleobiektyw 
i rożen, okazyjnie sprze
dam. Gdynia, al. Zwycię
stwa 62/71, godz. 16—18.

S-16795

FUTRO z murmli mongol
skich, nowe, rozm. 48 sprze 
dam tanio. Nowy Staw, 
ul. Wita Stwosza 13/2, pow. 
malborski. G-11133

SZAFĘ 4-drzwiową, nowo
czesną, wysoki połysk, le
żankę, stan bardzo dobry, 
sprzedam tanio. Oferty 
Biuro Ogłoszeń Gdańsk pod 
G-11106.

RURKI polipropylenowe 
na wkłady do długopisów 
1 kg 450 zł oraz rurki typ 
chiński za 1 szt. 0,50 gr,
sprzedam. Oferty Biuro 
Ogłoszeń Gdańsk pod 
G-11139.

PIANINO marki „Volken- 
hauer”, płyta metalowa, 
brązowe, okazyjnie sprze
dam. Wiadomość: Wejhe
rowo, telefon 28-34, godz. 
15—18. G-11096

MAGNETOFON „Telefun-
ken 203” stereo PlavUgd^ 
multiplay, ćzterościeżkowy, 
okazyjnie sprzedam. So
pot, Boczna 1 m. 5 (przy
stanek Dzierżyńskiego).

nauka

INŻ. naucza matematyki 
fizyki — teren Gdyni. Te
lefon 23-76-22, godz. 8 — 
15- S-16805

ANGIELSKIEGO, francus
kiego wyucza długoletni 
nauczyciel. Gdynia, Wła
dysława IV 36a-2. S-16495

PRZYJMUJEMY zapisy na 
kursy mistrzowskie i cze
ladnicze w zawodach mu
rarz, betoniarz, malarz, 
monter chłodniczy, mon
ter instalacji przemysło
wych, wod.-kan. i c.o., sto 
larz meblowy i budowla
ny, ślusarz, tokarz, fre
zer, elektromonter, elek
tromechanik oraz na kursy 
przygotowawcze do egza
minów eksternistycznych 
z zakresu Szkoły Podsta
wowej i Zasadniczych 
Szkół Zawodowych. WZS 
„Oświata”, Wrzeszcz, Wa
ryńskiego 4. telefon nr 
41-21-82. K-6955

WPISY na kursy zaoczne 
(korespondencyjne) kreśleń 
budowlanych, konstruk

cyjnych, maszynowych, ko 
sztorysowania przyjmuje, 
szczegółowych informacji 
pisemnych udziela „Wie
dza” Kraków, Westerplat
te 11. K-5758

NIERUCHOMOŚCI
1 HA. łąki koło Zamostne- 
go sprzedam lub wydzier
żawię. Wilkowski, Gościci- 
no, pow. wejherowski.

P-1026
DOM z wolnym mieszka- 
mem i lokalem handlo
wym w Kościerzynie, sprze 
dam. Wiadomość: Koście
rzyna, Curie Skłodowskiej 
16 m. 8. G-10702

LEKARSKIE
BR KRAJEWSKI Stani
sław, skórne, weneryczne, 
Wrzeszcz, Marchlewskiego 
13, obok dworca, telefon 
41-08 -97. . G -11087

BADANIE serca elektro
kardiograficzne 17 — 19 o- 
prócz sobót, Gdynia, Swię 
tojańska 122. S-15502

DR Z. KRAJEWSKI skór
ne, weneryczne, Wrzeszcz. 
Grunwaldzka 24, telefon 
41-06-47. G-10626

PRACA

PODRĘCZNY uczeń — 11- 
czenniea do krawiectwa 
potrzebna. Sopot, Grun
waldzka 83. G-11143

DO małżeństwa lekarzy — 
przyjmę pomoc domową — 
najchętniej ze wsi. Sopot, 
23 Marca 72, parter.

G-11328

KUCHARZ do stołówki po 
trzebny. .Oferty Biuro O- 
głoszeń Gdańsk pod „Ku
charz”. G-11492

LOKALE

ODSTĄPIĘ pokój z wy
godami. Oliwa, Beniow
skiego 60. G-10767

POSZUKUJĘ pokoju nie 
umeblowanego w Sopocie. 
Wiadomość telefon 51-30-49.

G-11142

ZAMIENIĘ 5-pokojowe, e- 
ta.t.owe, ogród na dwa 
mieszkania 2-pokojowe. Oli 
wa, Asnyka 9/1. G-11126

ZAMIENIĘ mieszkanie M-4 
trzypokojowe, na dwa sa- 
•ncć.ziełne mieszkania. Ofer 
ty Biuro Ogłoszeń Gdańsk 
pod G-H125.

TORUŃ: M-3 spółdzielcze
zamienię na podobne w 
Trójmiaście. Oferty Biuro 
Ogłoszeń Gdańsk pod 
G-11123.

ZAMIENIĘ mieszkanie spół 
dzielcze M-3 w Lęborku 
na podobne na trasie Wej
herowo — Gdańsk. Oferty 
Biuro Ogłoszeń Gdynia 
pod S-16E08.

ZAMIENIĘ mieszkanie M-3, 
nowe budownictwo (5 min. 
od kolejki elektr.) na wię
ksze — Witomino. Wiado
mość: Witomino, Posrod-
na 6/56. wzgl. Chvlonia, 
Kartuska 46A/20. S-16708

DZIENNIK BAŁTYCKI”, Gdańsk Targ Drzewny 3-7. ■ TELEFONY: centrala — 31-50-41, sekretariat redakcji 31-35-80, dział miejski, 31-43-17, dział gosp.-morski 81-53-28, dział terenowy 31-18-97, sekretarz redakcji 31-27-33, „Śmiało ! szczerze” 31-20-62. hala maszyn 31-26 51 
'inne działy łączy centrala Reu-keja nocna 31-05-71. ■ Biuro Ogłoszeń: Gdańsk Ta rg Drzewny 3-7, tel. 31-35-80 oraz Gdynia ul. Świętojańska 5-7, telefon 21-64-72 81 ODDZIAŁ REDAKCJI W ELBLĄGU ul. Grunwaldzka 31, telefon 20 95 ■ Pismo redaguję kos EGTTTM 
w składzie' 1 Matuszkiewicz - redaktor naczelny, J. Królikowski - zastępca redaktora naczelnego, R Bolduan - sekretarz redakcji, M, Truskolaska i Z. Truszkiewicz. ■ Nakładem Gdańskiego Wydawnictwa Prasowego RS W „PRASA” ■ wszelkich informacji w sprawia 
warunków prenumeraty udzielają placówki „Ruchu” i urzędy PSezJowe ■ Skiau i druk Gdańskie Wydawnictwo Prasowe RS W „PRASĄ” — Drukarnia. Zam. 2028, F-3.
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Niech każde dziecko dobrze odpocznie}

Jesienią o zimowych feriach
TAK długich ferii zi

mowych nigdy do
tychczas nie było. 17 

dni! Wystarczy na regenera 
eję sił potrzebnych do na
uk w następnym półroczu. 
Ale to zobowiązuje,, by już 
teraz pomyśleć, co zrobić 
z dzieckiem w ciągu tych 
dwu i pół tygodni?

Konieczny jest więc po
wszechny alert zakładów 
pracy, instytucji, organiza
cji społecznych i młodzie
żowych, placówek kultural 
no-oświatowych, szkół oraz 
innych placówek wycho
wania pozaszkolnego. Ko
ordynację wszystkich pro
jektów i działań zlecono 
wydziałom oświaty 1 kul
tury oraz kuratoriom okrę
gów szkolnych. A czasu 
jest niewiele.

Jak poinformowano dzień 
nikarzy na konferencji 
prasowej w Ministerstwie 
Oświaty i Szkolnictwa Wy 
ższego, w czasie zimowych 
ferii wyjedzie na kolonie 
i obozy około 100 tys. dzie
ci (w ub. roku — 70 tys-). 
Przeanaczy się na to fun
dusze, które — w związku 
a listera Sekretarza KC 
PZPR % maja br. oraz de
cyzją Prezydium Rządu z 
czerwca, w sprawie roz
szerzenia form wypoczyn
ku i poprawy warunków 
bytowych na placówkach 
wczasowych dla dzieci i 
młodzieży — zostały wy-

Chociaż 
nie szpilka...
Celnicy holenderscy zau

ważyli, że artykułem naj
częściej obecnie przemyca
nym w samochodach przez 
granicę z NRF są telewi
zory, obłożone w Holandii 
35-procentowym podat
kiem. Nie. świadczy to naj 
lepiej o zdolnościach ho
lenderskich celników, bo 
przecież telewizor nie szpil 
ka..

gospodarowane na akcję 
letnią, a których nie zdą
żono zużytkować.

Program zajęć i zabaw 
na wczasach dziecięcych 
oparty będzie o zasady ak
tywnego odpoczynku: spo
ro będzie zajęć na powiet
rzu, sporo okazji do dzie
cięcych inicjatyw. Słowem 
— kontynuowanie procesu 
wychowawczego w warun
kach rekreacji.

Jak co roku, w czasie 
ferii zimowych kina, teat
ry, radio i TV powinny 
przygotować odpowiedni re 
pertuar w odpowiedniej 
porze.

Przewiduje się też poka
źny wzrost wczasów dzie
cięcych w miejscu zamiesz 
kania — obejmą one ok. 
800 tys. dzieci i młodzieży 
(w ub. roku — 600 tys.). 
W przybliżeniu należy więc 
liczyć, że w sumie około 
1 min dzieci i młodzieży 
odpoczywać będzie w zimie 
pod fachową opieką.

A co z resztą? Wszyst
kich uczniów w miastach 
i na wsiach mamy około 7 
min.

Ludność wiejska nie pali 
się do wysyłania dzieci na 
odpoczynek. Szczególnie la 
tern, w czasie robót w po
lu, woli je zatrzymywać w 
domu, jako pomoc w gos
podarstwie. Ale zimą war
to namówić wiejską mamę, 
by posłała dziecko na od
poczynek. Organizacje dzia 
łające na wsiach — Koła 
Gospodyń Wiejskich, ZMW, 
ZHP, spółdzielczość wiej
ska — mają zorganizować 
w tym roku dwa 7-dniowe 
turnusy w pobliskim wię
kszym mieście.

Sprawiedliwie i wnikli
wie trzeba przeprowadzać 
kwalifikowanie dzieci na 
kolonie, obozy lub wczasy 
w mieście. Należy nimi ob
jąć przede wszystkim dzie
ci matek pracujących za
wodowo oraz takie, któ
rych zdrowie czy nie naj
lepsze warunki domowe 
tego wymagają.

A więc — każda instytu
cja przygotowuje swoim 
dzieciom odpoczynek w 
czasie ferii!

St.O,

A tegoroczne dożynki fleksja: dlaczego pracow- 
H zakładowe w Horn- nicy „Ursusa”, • odpowie* 
® binacie PGR Ruso- dzialni za produkcję (...) 

ein w pow. gdańskim przy nie zabezpieczają pełnego 
była delegacja Zakładów pokrycia zapotrzebowania
Mechanicznych „Ursus” z 
dyrektorem naczelnym 
Zdzisławem Kühnem. Nie 
była to tylko wizyta kur
tuazyjna.

na części zamienne potrze
bne do napraw ciągników? 
Powoduje to wiele przesto 
jów ciągników „Ursus”, a 
zatem strat ponoszonych

Wiosną tego roku w jed- rolnictwo...” Z kolei
nastąpiły przykłady wykaz 
brakujących części, uwagi

nym z programów telewi
zyjnych pokazano m. in. 
zdobycze socjalne zakładu na temat wysokich ich cen 
w Ursusie produkujące- 
go traktory. Przyglądali się 
ternu pracownicy Kombina
tu PGR Rusocin, a m. in.   -.**,*—*—mmmm
główny mechanik Włady- oraz podpisy kierownictwa 
sław Kardasiński. A że a- kombinatu.

gancka gest zrobił na kie
rownictwie kombinatu wra 
żenie, podobnie zresztą jak 
list od dyr. Zdzisława Kuh- 
na, dołączony do przesył
ki. Przeczytano w nim m. 
in.:

„Problem braku części 
zamiennych, o którym pi
szecie z dużym rozdrażnię 
niem, wynika z następują
cych głównych zagadnień: 
planowania dostaw tych 
części, samych dostaw i

Teresa Chudek

kur at 3 spośród 103 ciągni 
ków kombinatu, z których 
ponad połowę stanowią

INĘŁO trochę czasu, 
zaczęły się żniwa i 
autorzy pisma częś-

„Ursusy”, stały nieczynne ,ciowo już o sprawie za- 
z powodu braku części za- pomnieli. Aż tu 8 lipca 
miennych, telewizyjny ob- dyrektor Henryk Bielecki, 
raz podziałał na kierownic wracając z terenu zauwa- 
two mobilizująco. W rezul żył na dziedzińcu kombina 
tacie 12 czerwca 1971 r. tu samochód z warszaw- 
popłynęło do Ursusa ską rejestracją. Okazało 
pismo, bynajmniej nie o- się, że przyjechał nim 
wijające w bawełnę tego, przedstawiciel działu zbytu 
co autorom leżało na ser- ,,Ursusa”, przywożąc wy-

„...Podczas oglądania pro 
gramu telewizyjnego nasu
nęła nam się pewna re-

mienione w piśmie części 
zamienne.

Co tu ukrywać, ten ele-

Ciekawa hipoteza radzieckiego uczonego

Żelazne pierścienie 
wokół ziemskiego globu

Znany radziecki uczony, 
laureat Nagrody Leninow 
skiej prof. Michał Kalga- 
now, wysunął ostatnio ar- 
cyciekawą hipotezę na te
mat występowania świato 
wych złóż rudy żelaza. O- 
pierając się na fakcie zdu 
miewającego podobieństwa 
rud z Krzywego Rogu, re
jonu kur skiej anomalii ma 
gnetycznej i Półwyspu Kol 
skiego pod względem ich 
składu chemicznego, struk
tury fizycznej itp.. a także 
na podobieństwie i różni-

Sprawa jeszcze nie kryminalna
W

prawdzie incy
dent zaistniał 
przed miesiącem, 

bo dnia 13 uyrześnia i 
'można by go, łącznie z 
całą towarzyszącą mu 
scenerią puścić w nie
pamięć, gdyby nie 
szkodliwość podobnego 
działania. Szkodliwość 
społeczna. Bowiem 
wszelkie tolerowanie zła 
(prawdy tej jesteśmy 
świadkami koronnymi 
i... konsumentami) roz
grzeszanie sprawców, 
upewnia ich o bezkar
ności, rozzuchwala.

Incydent więc jest 
godzien nie „napiętno
wania”, lecz żywego 
zainteresowania się nim 
przez dyrekcję „War- 
su”. Tym bardziej, że 
coraz częściej słyszy się 
o — mówiąc delikatnie 
— niewłaściwym zacho
waniu „warsowskich” 
konwojentów. Nie cze
kajmy dnia, kiedy któ 
ryś r nich uderzy po 
raz pierwszy. Nie cze
kajmy na dzień rozpo
częcia „akcji wychowy
wania konwojentów 
„Wars”.

Dnia 7. IX pacjentka 
jednego z krynickich 
sanatoriów (a więc oso
ba. nie najzdrowsza ra
czej) tydzień przed za
kończeniem kuracji uda 
ła się do miejscowego 
„Orbisu”, wykupując bi 
let kl. II na pociąg re
lacji Krynica — Sopot 
i prosząc o miejsce w 
sypialnym na linii Kra 
ków — Gdynia na 
dzień 14. IX. Tego dnia 
kończyła się kuracja. 
Krynicki •„Orbis”, po 
telefonicznej rozmowie 
(opłaconej gotówką 
przez pasażerkę) z Kra-

ZAPŁAKANA, zdener
wowana kobieta mó
wiła chaotycznie, of i 

cer dyżurny z trudem ła
pał sens urywanych słów 
i zdań — rozpoczyna kpt. 
Bogdan S. — Wreszcie tak 
sformułował meldunek: o- 
koło godz. 15.10 do do
mu małżonków X wtargnę 
li rabusie i ograbili miesz
kanie, zabierając przede 
wszystkim 50 tys. zi, prze
znaczonych na kupno zie
mi.

Natychmiast pojechaliś
my na miejsce. Oto, jaki 
obraz udało się nam odtwo 
rzyć: dorosłych domowni
ków w porze kradzieży nie 
było, w mieszkaniu był tyl 
ko syn — chłopiec cierpią
cy na pewien niedorozwój 
umysłowy. On to otworzył 
drzwi trzem osobnikom u- 
branym w maski (były to 
po prostu damskie pończo
chy). Weszli, a jeden zajął 
się chłopcem, który prze-

kowem wyjaśnił, że 
miejsca sypialne są, ale 
na dzień 13. IX. Pasa
żerka wyraziła zgodę, 
skracając o dzień żabie 
gi.

Dnia 13. IX ok. godz. 
20, osoba o której mo
wa, znalazła się na 
krakowskim peronie, z 
którego o godz. 20.IG 
odchodził do Gdyni po
ciąg pospieszny nr 3502. 
W ręce miała: ważny 
bilet kl. II nr 018446 na 
pociąg pospieszny, wy
kupiony za zł 238 oraz 
dopłatę do sypialnego 
(150 zł), uprawniającą 
ją, zgodnie z zawartym 
tekstem do zajęcia miej 
sca w wagonie sypial
nym kl. II oznakowa
nym „D”, przedziale 
14a, pociągu nr 3502, 
odchodzącym z Krako
wa o godz. 2010 dnia 
13. IX. Numer tego bi
letu: 59796 Seria J-2.

Następnie usiłowała 
wejść do sypialnego 
wagonu, w czym jej 
bardzo udatnie przesz
kadzał jego konwojent; 
weszła zaś skutkiem o- 
strej , interwencji in
nych pasażerów. Naj
pierw zdumionej, na
stępnie zaś przerażonej 
i zdenerwowanej pan 
konwojent „wyjaśnił” 
nazbyt głośno, że „to 
nie ten pociąg”, że „po
winna jechać o 21”, po
nieważ „ten pociąg jest 
wycofany”... Następnie 
zdumiał się, że „za 150 
zł chce spać io tym po
ciągu”, po czym zapro
ponował jej dopłatę 30 
zł, czyli za miejsce sy
pialne w kl. I. .

Wracającej z sanato
rium (podkreślam to

z rozmysłem), usadzo
nej na walizce w wa
gonowym korytarzu, 
spłakanej, bliskiej spa
zmów i omdlenia przy
szła z pierwszą pomo
cą (bo będzie i ck~u- 
ga) pani docent dr 
MARIA KAMIŃSKA Z 
GDAŃSKIEJ KLINIKI 
DZIECIĘCEJ. Pan kon
wojent był konsekwent 
ny. Wezwano kierownika 
pociągu. Wyjaśnił, że 
nie jest gospodarzem 
wagonów .,war sow- 
skich”. Za pożyczone od 
pani docent 50 zł za
kupiono niedoszłej pa
sażerce „Warsu” ku- 
szetkę w wagonie PKP. 
Od pana konduktora 
pokwitowania nie do
stała. Zapomniał. I to 
jest, w schematycznym 
skrócie, wszystko — pro 
szę dyrekcji „Warsu”. 
Pragnę równocześnie 
poinformować dyrekcję, 
że z rady konwojenta: 
„niech się procesuje z 
„Orbisem”, pasażerka 
raczej nie skorzysta. Nie 
będzie również skarży
ła konwojenta „Warsu”, 
którego energia spowo
dowana była, poza wro 
dzonym „temperamen
tem” nadużyciem so
ku pomidorowego, bo 
na pewno nie alkoholu 
Na służbie? Wykluczo
ne!

Potencjalna pasażerka 
„warsoivska” z. dnia 13 
września zwraca się za 
naszym pośrednictwem- 
do dyrekcji „Warsu” z 
wnioskiem o zbadanie 
sprawy i poinformowa
nie o wynikach bada
nia naszej redakcji.

Ir. P. M.

each struktur rudonośnych 
w innych krajach i na icon 
tynentach. stwierdził on, 
że pokłady rud żelaza two 
rzą gigantyczny pierścień 
opasujący całą kulę ziem
ską w kierunku południ
kowym.

Tak więc zagłębie kur- 
skie (zawierające najwięk
sze ze znanych dotychczas 
zasobów żelaza na świę
cie) łączy się południowo- 
-zachodnią odnogą poprzez 
sąsiednie anomalie magne 
tyczne: romneńską i mir- 
gorodzką z Krzywym Ro
giem na Ukrainie, a odno
gą północno-zachodnią — 
z obszarami anomalii ma
gnetycznych pod Smoleń
skiem, na Białorusi, w rejo 
nach nadbałtyckich, na 
Przesmyku Karelskim i 
Półwyspie Kola. Jak wia
domo. występowanie ano
malii magnetycznej zdra
dza obecność większych 
pokładów żelaza we wnę
trzu skorupy ziemskiej.

Cały ten szeroki pas od 
południowych krańców U- 
krainy • aż po Murmańsk 
na Półwyspie Kola nazwa
ny został przez Kałgano- 
wa rosyjskim basenem ru- 
donośnym. Ma on jednak 
swój ciąg dalszy. Biegnie 
mianowicie pod dnem oce
anu do Kanady (znane od 
dawna, jedne z większych 
n,a święcie pokłady rud że 
łaza na Półwyspie Labra
dor) i do Stanów Zjedno
czonych (największe ame
rykańskie zagłębie żelaza 
w rejonie Mesabi nad Je
ziorem Górnym). Stad, 
przez USA, Kubę. Brazylię 
i dalej na południe — zni
ka znów pod dnem Ocea
nu Atlantyckiego w jego 
południowej części, prze
cina z południa na północ 
całą Afrjrkę i biegnie 
przez Morze Śródziemne 
i Czarne na Ukrainę.

Nie jest to zresztą jedyny 
żelazny pierścień opasujący 
ziemski glob. Drugi w po* 
dobny sposób (w kierunku 
południkowym) występuje, 
zdaniem prof. Kałganowa, na 
wschód od niego na trasie: 
Morze Lodowate Północne, Ko 
łyma. Kraj Ussuryjski (re
jon Władywostoku). Korea, 
Chiny, Birma, część Indii, 
Póływsep Malajski, Austra
lia, dno Pacyfiku. Trzeci 
wreszcie biegnie w kierunku 
równoleżnikowym, obejmu
jąc na terenie ZSRR zagłę
bia rud żelaza w rejonach po 
łudniowego Uralu, Kazachsta 
nu, Ałtaju, Jeziora Bajkał, 
Ałdanu i Gór Stanowych w 
Syberii Wschodniej.

Hipoteza prof. Kałganowa 
może mieć, jak się wydaje, 
doniosłe znaczenie praktycz
ne, wskazując wszystkim kra 
jom leżącym na szlaku „że
laznych pierścieni” na możli
wości odkrycia nowych, na
dających się do przemysło
wej eksploatacji, złóż tego 
podstawowego w gospodarce 
metalu.

sposobu użytkowania ciąg
ników... I dalej: „Potrzeb
ny jest wspólny wysiłek 
nas producentów w zakre
sie zaspokojenia waszych 
rzeczywistych potrzeb oraz 
wysiłek was użytkowni
ków — w zakresie przy
zwoitej i gospodarskiej 
eksploatacji ciągników ma
jących na celu zmniejsze
nie ich zużycia. Ze wzglę
du na złożoność i powagę 
problemów zawartych w 
waszym piśmie zaprasza
my cały kolektyw kierow
niczy waszego kombinatu 
do „Ursusa”...

Z tego zaproszenia kie
rownictwo kombinatu po
stanowiło skorzystać. Jak 
tylko skończyły się żniwa, 
do „Ursusa” udał się 8 
września dyrektor, przewo 
dniczący rady zakładowej 
i gł. mechanik kombinatu. 
Podczas bezpośredniej roz
mowy z dyrekcją i przed
stawicielami samorządu ro 
botniczego „Ursusa” na
wiązano do problemów, któ 
re były treścią korespon
dencji. Mają one znacze
nie o szerszym zasięgu.

BRAK części zamien
nych powoduje prze 
stoję ciągników i ma 

szyn, na czym traci pro
dukcja rolna. To, że w 
poszukiwaniu części za
miennych trzeba czasem 
jeździć po całym kraju, 
zwiększa koszty zaopatrze
nia. A ponadto występują
cy już niedostatek tych e- 
lementów sam przez się 
pogłębia jeszcze ich defi
cyt. Po prostu dlatego, że 
użytkownik, który znajdu
je gdzieś potrzebne mu de
tale, robi na wszelki wy
padek większe zakupy, że
by mieć na zapas, gdy ich 
znowu zabraknie w han
dlu. W rezultacie niektó
rzy użytkownicy maszyn i 
ciągników chomikują w 
swoich magazynach atrak
cyjne części, podczas gdy 
inni nie mogą ich dostać.

Na tworzenie się w dzie 
dżinie zaopatrzenia w czę
ści zamienne do ciągników 
i maszyn rolniczych istnej 
dżungli wpływają i inne 
przyczyny. Należą do nich 
zmiany niektórych elemen 
tów ciągników i maszyn w 
toku unowocześniania ich 
produkcji. Ma to na celu 
poprawę jakości tych ma
szyn, co jest sprawą chwa
lebną. Równocześnie jed
nak często się zdarza, że 
do tych nowych elemen
tów nie pasują części, wy
produkowane wcześniej i 
występujące w handlu. W 
rezultacie mnożą się w ty
siące pozycje w katalo
gach części zamiennych. 
Jedynym wyjściem z tej 
sytuacji wydaje się ich u- 
nifikacja. Należy dążyć do 
tego, by te same części pa
sowały do ciągników o róż 
nej mocy.

Bardzo ważna jest rów
nież jakość niektórych dro 
bnych elementów Np. w 
„Ursusie C-40-11” niewłaś
ciwa cementacja w wałku 
sprzęgłowym powoduje 
szybkie zużycie i koniecz
ność jego wymiany w ca
łości, mimo że inne detale 
są jeszcze zupełnie dobre. 

RODUCENCI przed
stawili swoje trud
ności z kooperanta

mi, nie tylko z krajowy
mi, ale i z zagranicznymi, 
a także przeszkody w peł
nym wykorzystaniu mocy 
produkcyjnych w zakła
dach. Wyjaśniono, że oczy
wiście kierownictwo „Ur
susa” nie może stale za
stępować „Agromy” w za
opatrywaniu w części za
mienne, nie o to przecież 
chodzi, konieczne jest upo

rządkowanie tych spraw w 
skali krajowej. Niemniej 
zadeklarowano pewną bez
pośrednią pomoc w trud
nych sytuacjach.

Ponadto zdecydowano, że 
wiosną przyszłego roku 
„Ursus” skieruje do Ruso- 
cina prototypy trzech swo
ich nowych ciągników na 
próbną eksploatację. Uza
sadnieniem tego kroku jest 
przede wszystkim istnienie 
w kombinacie dobrej ka
dry mechanizatorów oraz 
odpowiedniego zaplecza te 
chnicznego. Rusociński za
kład naprawczy, który no
tabene zajął we współza
wodnictwie pracy trzecie 
miejsce w kraju, a pierw
sze w województwie, pełni 
równocześnie rolę wyspe
cjalizowanego punktu prze 
glądu technicznego trakto
rów.

Wizyta kierownictwa „Ur
susa” w Rusocinie z okazji 
święta plonów miała zatem 
na celu wizję lokalną, za
poznanie się z warunkami 
użytkowania nie tylko do
tychczasowych, ale i przy
szłych nowych ciągników. 
Chodziło też o stwierdze
nie, czy przyczyna zbyt 
szybkiego zużywania się 
niektórych części leży tyl
ko po stronie producen
tów, czy też częściowo i 
po stronie użytkowników 
Rzecz jasna, trudno było 
w tym przypadku o pełną 
jednomyślność obu stron.

MAMY jednak nadzie
ję, że ta dyskusja i 
bezpośrednie kontak

ty zainteresowanych odbi
ją się korzystnie na jakoś
ci i ogólnym zaopatrzeniu 
w części zamienne do pol
skich traktorów. Na razie 
jest to tylko nadzieja, bo
wiem kłopoty występują 
nadal.

Wzajemne odwiedziny dy 
rekcji i przedstawicieli sa
morządu robotniczego „Ur
susa” i kombinatu PGR 
przyniosły tymczasem do
datkowy, ważny dla obu 
załóg efekt. Mianowicie po 
rozumiano się w sprawie 
wymiany kolonii dla dzie
ci oraz ośrodków wypo
czynkowych dla dorosłych. 
Inicjatywa ta wpłynie na 
uatrakcyjnienie wypoczyn
ku rodzin pracowników 
tych zakładów.

Pawiany 
w lasach Kubania
Ponad 20 dorodnych pa

wianów wypuszczono latem w 
lasy Kubania I w ten sposób 
rozpoczął się unikalny eks
peryment aklimatyzacji afry
kańskich małp na południo
wej Ukrainie. Jeśli powiedzie 
się - dalszy etap obejmie 
aklimatyzację pawianów na 
południowych stokach rezer
watu kaukaskiego i w dzie
wiczych lasach nad Mo
rzem Czarnyrfi. Przewidziano 
trudności w przezimowaniu 
zwierząt i zbudowano dla 
nich drewniane domki, do 
których prowadzą głębokie 
przekopy. Małpy są dokar
miane wysokokaloryczną pa
szą.

Ab) uratować 
bezcenny zabytek
Precedens powstał przy 

ratowaniu świątyni Abu-Sim- 
bel na pustyni Nubijskiej. Po
dobną metodę ratowania bez
cennego zabytku indonezyj
skiego, świątyni Borobudur, 
zastosuje się z inicjatywy 
UNESCO. Zabytek liczy 12 
stuleci i grozi mu zniszczenie 
z powodu podmakania góry, 
na której stoi i nasiąkania 
wodą kamiennego budulca. 
Sprawa będzie tu jeszcze bar 
dziej skomplikowana - trze
ba świątynię rozebrać, wysu
szyć każdy kamień, przenieść, 
umocnić wzgórze i z powro
tem zmontować na miejscu 
poprzednim. Zajmie to przy
puszczalnie 5-6 pracowitych 
lat.

Wieża Piastowska w Opolu przekształcona została Da muzeum. Pierwsza ekspozy
cja poświęcona jest wytworom dawnej kultury materialnej tego regionu. Licznie są 
też prezentowane militaria.

Na zdjęciu: fragment ekspozycji. CAF-Okoński

szczerze
Zamknięta
brama
Wprawdzie przy ma

gazynach Gminnej Spół 
dzielni „Samopomoc 
Chłopska” w Sierako
wicach są dwie bramy, 
jednak cały ruch w 
obie strony odbywa się 
wyłącznie przez jedną z 
nich, bo druga jest sta
le zamknięta. Tą jedy
ną, otwartą bramą tran 
sportuje się towary do 
magazynów, przez nią 
także wjeżdżają i wy
jeżdżają furmanki rol
ników, wskutek czego 
przy magazynach jest 
dużo niepotrzebnego za 
mieszania; co więcej — 
rolnicy stoją dłu
go w kolejkach oraz 
muszą objeżdżać pół ki
lometra wokół magazy
nów, bowiem naprze
ciwko zamkniętej bra
my mieści się punkt 
skupu żywca. Na pyta
nia rolników pada nie
zmiennie odpowiedź, 
że „tak musi być”. Dla
czego?

Jeden z rolników

Komunikacyjne
pretensje

Uważam, żg WPKGG 
lekceważy sobie pasa
żerów, którym ma słu
żyć. Np. nowe wozy 
tramwajowe są ozna
kowane maleńką tabli
czką tylko na frontonie 
wozu, nie ma natomiast 
żadnego numeru z tyłu 
wagonu. Zorientowanie 
się, jaki to tramwaj 
stoi przy przystanku 
wymaga obiegnięcia ru
szającego już często 
wozu lub tez dopyty
wania się współpasaże
rów. Czy prawidłowe 
oznakowanie tramwa
jów przekracza możli- 
ii'osci WPKGG?

TADEUSZ
POTEMPSK1

Wrzeszcz
♦ * m

Mieszkańcy Św. Woj
ciecha domagają się 
przywrócenia przystan
ku autobusów 118 i 126 
na ul. Jedności Robot
niczej. W obecnym u- 
kładzie na dojście do 
jedynego dostępnego

straszony schował się do 
jednego pokoju. Wyczyniał 
więc ów osobnik „diabel
skie sztuczki”, a czynił to 
widać umiejętnie, skoro bie 
dny! chłopiec przekonywał 
nas później, że to były... 
duchy. Pozostali dwaj pe
netrowali mieszkanie, me
todycznie i... ze znajomoś
cią rzeczy, bowiem wresz
cie w tapczanie odkryli to, 
po co przyszli: 50 tysięcy 
złotych. Przy okazji zabra
li też radioodbiornik i kil
ka par nylonów.

TRZEBA się było zdecy 
dować gdzie uderzyć. 
Tymczasem wersji 

mogło być kilka: ktoś z 
rodziny, znajomi, a w każ
dym razie ktoś, kto znał 
olany gospodarzy, wiedział, 
że mają w domu pokaźną 
ilość pieniędzy. Obserwacją 
musieliśmy więc objąć sze
roki krąg ludzi. Naszą u- 
wagę zwrócił 44-letni Kon 
rad: znał poszkodowanych,

Ze wspomnień oficera śledczego

Do domu wtargnęły... duchy
bywał w ich domu, a i je
go przeszłość mogła wska
zywać na... inklinacje do 
tego typu „pracy” Znal'ś- 
my go wiedząc, że był ka
rany, z pracą też różnie 
bywało, choć ostatnio już 
pracował. Zauważyliśmy, 
że zaraz po owej kradzie
ży Konrad zmienił tryb ży 
cia, co rzucało się w o- 
czy, jako coś nienaturalne
go: nie opuszczał domu, z 
nikim się nie kontaktował 
Ale my wiedzieliśmy, że 
poprzednio utrzymywał ży 
we kontakty z Mirosła
wem, Tadeuszem i Kazi
mierzem, chłopcami 19-let-

nimi. Teraz skojarzyliśmy: 
co może łączyć w pełni do 
rosłego mężczyznę z taki
mi młodzikami? Ccś nam 
tu zaczynało „pasow-ać”... 
Obserwujemy więc mło
dych ludzi, gromadzimy 
wszelkie informacje,, doty
czące ich życia itp. Dowia
dujemy się wówczas, że je 
den z nich posiada radio
odbiornik, z opisu przypo
minający radio, które zra
bowano w mieszkaniu X 

Decydujemy się na aresz 
towanie całej trójki. Są za
skoczeni, niczego się nie 
spodziewali. Kazimierz (ten 
z radiem) przyznaje się na

tychmiast do udziału w ra 
bunku, pozostali dwaj czy
nią to dopiero na rozpra
wie sądowej. Wszyscy jed
nak zgodnie wskazują na 
Konrada, jako szefa, inicja 
tora „skoku”. To on, upa
trzywszy sobie niedoświad 
czonych, „zielonych” współ 
ników, namówił do rabun
ku, dał plan mieszkania, za 
poznał z sytuacją domową 
(stąd ta zabawa w duchy' 
powiedział, gdzie mnie 
więcej należało szukać pie 
niędzy. Zabronił też zabie
rać jakichkolwiek innych 
rzeczy. I najważn;ejsze — 
ten recydywista, nakłania

jąc chłopców do przestę
pstwa, obiecywał bezkar
ność, zapewniał, że nic im 
nie grozi, a dobrze się za 
to obłowią. Poszli na to, 
uwierzyli, a że nigdzie nie 
pracowali, ten ostatni ar
gument bardzo im przy
padł do gustu.

ODBYŁO się to tak, 
jak opowiedział sy
nek gospodarzy. Ty

le, że. on nie wiedział, albo 
aie zdawał sobie sprawy a 
ego, że rabusie mieli pół

metrowy metalowy pręt o- 
bleczony gumą, że byli 
przygotowani i na taką 
ewentualność: gdyby chło
pak nie dał się „zabawić” 
i podniósł alarm, mieli go 
unieszkodliwić” tą właś- 
lie pałką.

Konrad był przed do
mem na czatach. Gdy wy
szli — przez las zaprowa
dził ich n& cmentarz na 
Grabówku. Był zły, gdy zo 
baczył to radio i nylony.

Pończochy kazał zaraz spa 
lić (jeden z chłopców u- 
krył jedną parę i późn'ej 
ofiarował matce na imieni 
ny), ale przystał na to, by 
rad'o zabrał jeden z. nich. 
Gotówkę rozdzielił: po 10 
tysięcy dla dwóch, jedne
mu 9,5 tysiąca plus radio, 
sobie zatrzymał resztę. No 
i zaszył się we własnym 
domu, co nie na wiele się 
przydało, bo my już w
trzy dni od chwili rabun
ku mieliśmy wszystkich 
sprawców pod kluczem.

Wyroki były surowe: 
Konrad otrzymał 6 lat po
zbawienia wolności, bracia 
— Mirosław i Tadeusz —
po cztery lata, jedynie Ka
zimierz skazany został tyl
ko na dwa lata, a to
dlatego, że sąd jego przy
znanie się do czynu oraz 
chęć wyjaśnienia okolicz
ności sprawy uznał za o- 
koliczność łagodząca.

E. K.

nam środka lokomocji 
potrzebujemy 10 minut 
z ulic: kzeczna, Po
Schodkach, Batalionów 
Chłopskich, Wąwóz, Stro 
ma i części Jedności 
Robotniczej. Aktualne 
usytuowanie przystan
ku na bardzo ruchli
wej szosie „E-16” sta
nowi poważne niebezpie 
czeństwo, szczególnie 
dla dojeżdżającej do 
szkół młodzieży. Czy 
nikt nie liczy się z po
trzebami mieszkańców 
osiedla, z których wiek 
szość dojeżdża do pra
cy i nauki w centrum 
Gdańska?

Mieszkaniec osiedla

Bezskuteczne
prośby
Od kilku lat miesz

kańcy domu nr 37 przy 
ul. Ogarnej w Gdań
sku zwracają się do 
ADM, DZBM i MPWiK 
z prośbą o usunięcie 
przyczyny powodującej, 
że woda nie dociera do 
naszych mieszkań. Nie
stety, nikt się naszymi 
kłopotami nie chce za
jąć, jakkolwiek — są
dząc z wysokości pła
conych czynszów — 
mieszkamy w strefie I, 
gdzie winny panować 
właściwe warunki mie
szkaniowe.

11 podpisów

Dlaczego?
Proszę o wyjaśnie

nie, dlaczego węgierski 
wkład do długopisów w 
komisach kosztuje 60 zł, 
(np. przy Wałach Ja
giellońskich w Gdań
sku), natomiast w skle
pach zwykłych cena 
wynosi 30 zł? Podob
nie jest z tuszem w tu
bach* w gdańskich ko
misach kosztuje on 20 
zł, w warszawskich 
sklepach papierniczych 

ko 10 zł.
MARIAN

BASTRZYK
Wrzeszcz

Jeszcze 
o lodowisku 
w Oliwie

Ob. H. G. z Sopotu 
przysłał nam swe uwa
gi na temat zbyt póź
nego jego zdaniem u- 
ruchomienia na sezon 
jesienno - zimowy sztu 
cznego otwartego lodo
wiska w Oliwie, postu
lując jednocześnie pod 
adresem „Balt-Touri- 
s tu” podanie dokład
nych godzin, w których 
lodowisko będzie udo
stępniane na ogólne 
ślizgawki.

O kłopotach z prze
kazaniem otwartej pły
ty lodowiska pisaliśmy 
już poprzednio, warto 
jednak dodać, iż panu
jące jeszcze niedawno 
ciepło i tak poważnie 
utrudniało (w pewnym, 
stopniu utrudnia też 
nadal) zamrażanie pły
ty i pełne jej wykorzy
stanie w ciągu całego 
dnia. Jeśli chodzi nato
miast o plan ślizga
wek, to opublikowaliś
my go w czwartkowym

wydaniu „miejskim” 
naszej gazety.

El okomM na kMłfo
Kierownik Szkoły Pod 

stawowej nr 60 w Oli
wie wyjaśnia, że ogni
sko baletowe przyjęło 
w br większą liczbę 
dzieci, że zajęcia ba
letowe rozpoczynają się 
jeszcze w trakcie trwa
nia „normalnych” lek
cji szkolnych. Hall szkol 
ny pełen był rodziców, 
często palących papie
rosy, niektórzy rodzice 
usiłowali tu stworzyć 
„zajezdnię” dziecięcych 
wózków i rowerków, po 
całym budynku biega
ły dzieci. Zaszła więc 
potrzeba wprowadzenia 
jakiegoś porządku; kie
rownictwo szkoły jest 
także skłonne udostęp
nić jeszcze jedno, do
datkowe pomieszczenie. 
Szkoda, że zaintereso
wani sytuacją rodzice 
nie zwrócili się o po
moc do kierownictwa 
ogniska baletowego, 
gdyż pozwoliłoby to 
natychmiast sprawy wy
jaśnić.

• • •

Kierownik Wydziału 
Handlu, Przemysłu i 
Usług Prez. MRN w 
Gdańsku ostrzegł wła
ściciela zakładu rze
mieślniczego, przy ul. 
Podhalańskiej w Oliwie, 
który niesolidnie wyko
nywał usługi z zakresu 
blacharki samochodo
wej, gdyż potwierdziły 
się zarzuty pod jego ad 
resem. Ich powtórzenie 
się pociągnie za sobą 
odpowiednie sankcje 
karne.

* * *

Zarówno Wydz. Han
dlu Prez. MRN w Gdy
ni, jak i Centrala Te
chniczna zgadzają się z 
uwagami naszego Czy
telnika w sprawie nie
fortunnej lokalizacji 
sklepu przy ul. Abra
hama 38 w Gdyni. Je
żeli centrala otrzyma 
równorzędny lokal za
mienny — ustąpi z 
obecnie zajmowanego.

* * »

Od 1 bm. na linii 
Werblinia — Puck w 
godzinach rannych wpro 
wadzono dodatkowy 
kurs autobusu „bis”, 
który przyjeżdża do Pu
cka o godz. 6.36 W no
wym, przyszłorocznym 
rozkładzie jazdy PKS, 
kurs ten zostanie wpro
wadzony na stałe. Uru
chomiono także trzy 
dodatkowe kursy auto
busowe z dniem 1 wrze
śnia br., (a więc dla 
młodzieży szkolnej). Au
tobusy te także prze
jeżdżają przez Werbli- 
nię.

• * *

Żarz. Spóldz. Miesz
kaniowej „Bałtyk” W 
Gdyni wyjaśnia, że na 
pięć bram garażowych 
zabrakło w maju ub 
r. szkła zbrojeniowego, 
dlatego zastosowano 
szkło ornamentowe. Do 
30 bm. szkło to zosta
nie wymienione na zbro 
jone. Zarząd zwrócił się 
do MO z prośbą o 
wzmożenie kontroli nad 
osiedlem, na którym 
nieznani osobnicy de
molują i niszczą, co się 
da. Wskazana jest po
moc lokatorów celem 
schwytania sprawców.
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Na budowach Trójmiasta

GPB oddało już 4168 izb
TEGOROCZNY plan dla studentów UG. Trwa-

izbowy Gdańskiego ją w Sopocie także 
Przedsiębiorstwa Bu roboty przy drugim 

dowlanego przewiduje wy- budynku przeznaczonymi 
konanie 5179 izb miesz- dla wydziału transportu 
kalnych oraz obiekty z bu UG.
downie twa ogólnego: szko- Równocześnie buduje się 
ly, przychodnie, stołówki obiekty mieszkalne. M. in. 
akademickie, pawilony han dla spółdzielni własnościo- 
dłowo-usługowe i inne. wej budynek o 180 izbach

Na niedzielne
wycieczki

Kłuto „BĄBELKI” zaprasza 
na spacer brzegiem morza z 
Gdyni do Sopotu. Zbiórka na] 
Kamiennej Górze o godz. 10 
:.o‘»’.forma widokowa).

Oddziałowa KOM. TURYŚCI

Jak dotąd zatoka GPB 
widać pracowała rytmicz
nie. W ciągu trzech kwar
tałów wykonano 4 168 izb, 
a jednocześnie oddano naj 
ważniejsze obiekty z bu
downictwa ogólnego. Jeśli

ul. Grottgera i 2 wieżow
ce (po 242 izby każdy) 
przy ul. Reja również w 
Sopocie dla NSM.

Można by przypuszczać, 
że -wszystko układa się jak

, . . . . ,... . , , najpomyślniej. Istotnie,tak dalej pójdzie, dyrejt- GpB nie ^dzie mia!o tru.
oja przewiduje, ze plan ro dności z wykon3niem pIa.

TYKI NARCIARSKIEJ PTT
przypomina o odbywającej się 
co niedzielę suchej zaprawi« 
narciarskiej o godz. 10 we' 
Wrzeszczu przy ul. Na Wzgó 
rzu 32 (boczna od Jaśkowej 
Doliny).

Klub „WANOGA” proponu 
je wycieczkę pieszą na tra- 

| sie: Reda — Rekowo — Poł- 
chowo — Mrzezino. Wyjazd 
z Gdyni elektrycznym o g. 8 
min. 22 z przesiadką w Gdy- 
ni-Stoezni. Powrót ok. godz. 
17.'Długość trasy 14 km.

Gżny GPB wykona do poło nu rzeczowego br., ale je-wy grudnia, a kto wie czy ŚH nie przygotuje’ jeszcze
nie "wcześniej. w tym roku dostatecznej li

Dzięki zobowiązani oni czby budynków w s tanie 
podjętym na cześć VI Z ja- surowym zamkniętym, wy- 
zdu Partii mieszkańcy Oru konanie planu przyszłoro- 
ni otrzymają pawilon o po cznego może nastręczyć tru 
wierzchni użytkowej 3 782 dności.
m kw. (przy ul. Piasko- Ażeby uchronić się przed 
wej), zaś mieszkańcy O- taką sytuacją, GPB po-
siedla Wejhera w Oliwie winno otrzymać jak naj- 
— przychodnię rejonową szybciej potrzebną do ku
to powierzchni 3 250 m mentację techniczną na bu 
kw.) przy ul. Gospody. Po- dynki mieszkalne i pozwo- 
nadto GPB odda ponadpła- lenie na zorganizowanie 
nowo 1 budynek mieszkalny przewidzianych w IV kw. 
(221 izb). br. placów budowy pod o-

W trakcie budowy znaj biekty, które maja być 
dują się m. in. stołówka przekazane do użytku w 
przy ul. Wyspiańskiego we I i II kwartale przyszłego 
Wrzeszczu dla studentów roku.
PG i przy ul Ba:.. nśNiego H.N.

Sygnalizacja świetlna
na gdańskich skrzyżowaniach
Stale zwiększający się ktach miasta, a miano- 

ruch kołowy zmusza do wicie: u zbiegu ulic Raj-

daleka droga
ZAPREZENTOWANĄ w w stosunku do lat poprzed pod tym względem potrze-

i

nili, iż przedstawione pla-

rzami najczęściej są dwo
jakiego rodzaju: z kołnie
rzami z lisów (przede-

„krokusy” mają w pia- iszczę jesienne, palta na 
oloSTjn. watolinie z futrem, kostH.-

Klub „TRAMPY” przy sto-i I’ra!TC.z,'e- »
* ■ - -................ spełniające wszystkie wa

ms — Koledzy — mag. ak
tualności, 15.45 — Dla dzieci 
„Rozalka Olaboga”, ode. 7

dzy „Bobino” a „Olimpią”, 
13.00 — Tydzień na UKF, 13,15 
— 4/4 magazyn, 14.05 — Fio-

1 pow. Anny Kamińskiej, 16.05 senki spod sombrera 14.20 - 
s ^__ Pervskon — orzeelad wyda-

o godz. 17.

GDANSK, Leningrad, Narze
czona pirata, fr„ od 18 1., g.

połowie sierpnia br. nich wybór odzieży jest by rynku nie walczą z od 
kolekcję jesienno - zimo- większy. Płaszcze, bo one wróceniem tej sytuacji? 
wych strojów przygotowa- w tej chwili są aktualnie x jeszcze jeden zarzut 
hych przez „Modny Strój najbardziej poszukiwane, po(J adresem producentów.
w Warszawie, ooecni na wy on an e z roznoian , Płaszcze zimowe na wato- 
pokazie przyjęli z dużym za materiałów i w rozmaitych Hnie z futrzan mi kołnie. 
interesowaniem, tym wię.k Kolorach . znajdują wielo - - -
szym, że przedstawiciele chętnych nabywców.
„Modnego Stroju” zapew- Cóż> kiedy producenci,

jak zawsze zresztą, nie wi- wszystkim błękitnych), od 
dzą przeciętnej, dorosłej powiednio drogie, ale na

„---- ---- - , .... , kobiety, lecz wciąż jeszcze ogół ładne. Gorzej jest z ................. _ „ . „
ca kolei elektrycznej w Gdy-1 my, suknie i inne bardzo wyj«cznie modelki i mło- płaszczami łączonymi z in-1 atrice Cencd, wł„ od 181., g. 22. taneczny.'
ni. i tit’s, lv o 3, -i ■< i rr i • i j. . « j * 'i* Kameralne, Sprawdzono min • P y*de dziewczęta. Kobiety tęz- nymi futrami, a szczegół--

sze po czterdziestce, o nie sztucznymi. Ich brzy- 
wzroście do 170 cm, choć- dota jest niewspółmierna 
by miały najbardziej pro- do efektownej faktury ma 
porcjonalną figurę, nie ma teriałów, z jakiego uszyte 

Od zapowiedzi do reali- W czego w tych sklepach są płaszcze. Ostateczny re 
zacji droga jest jednak szukac- Bo Jesh S1<? n®wet zultat Pogarsza jeszcze 
daleka. Przekonaliśmy się zdarzy, ze płaszcze odpo- zestaw kolorów materiału 
o tym, odwiedzając róż- wiadają rozmiarom, jeśli płaszczowego i sztucznego 
ne placówki w Trójmie- dobrze lez^ 1 są twarzowe futra nie tylko meelegan- 
ście. Stwierdzić należy, że ~ to z reguły są one. za cki, ale wręcz nietwarzo-
_____ ' krótkie. Sięgają bowiem wy.

zaledwie kolan. Wpraw
dzie i tęższe kobiety nie W sumie więc, choć skle

blemach ZBoWiD, 16.20 - 10 rżeń tygodnia, 14.45 - Powra
minnut iazzu 16.30—48.50 — cająca melodyjka — ,#Cyga-

GDANSK, Filharmonia, Kon mlodością) 16.30 neria”, 15.10 - Pierwsze obrocert symfoniczny, g. 19.30. Te- P°PZ^ dnia z me°odia 16 35 ty, muzyczne premiery. 15.30
atr Wybrzeżem Tragedia c^o- = ZgwTazdy - aud.
wieka, g. 18. SOPOT, Kameial- Qł1lriła 17.0n _
ny, przedstawienie zamknięte,

Spa-Studia „Rytm
cer po wydarzeniach, 17.10 - ii1“ lg 40
rr!Vo°w”kS“ lim

List — wierny świadek cza 
sów i ludzi, 15.50 — Zwierze
nia prezentera, 16.15 — Johny 

Wieczorna ko

rozrjwKowy, io.uo VTT Perpetuum mobile, 17.30 -
przebojów Studia „Rytm_, LQvie story> 17.40 _ Bossa-

-nowa —■ na głosy i instru
menty, 18.00 — Lektury, lek-

czni Gdańskiej jak już iń 
formowaliśmy organizuje tej! runki modynajnowszej
niedzieli zlot kilkoma trasami jj stroje, produkowane będą 
do Żukowa. Zakończenie w! , . ,
Żukowie o godz. 13. w krótkich seriach.

Klub „KLAKSONIK” przy 
oddziale Morskim w Gdyni 
organizuje wycieczkę motoro
wą na trasie Gdynia — Wie
życa — Droga Kaszubska —
Gdynia.

Zbiórka w dniu wyjazdu o 
g. 7 min. 45 przy Klubie Tu
rysty w Gdyni.

Młodzieżowo - dziecięcj 
konkurs na plakat

Kilka miesięcy temu roz prac, wytypowane zaś w 
strzygnięty został konkurs terminie do 30 listopada — 
na plakat o tematyce o- przesiane do Oddziału Wo- 
strzegającej przed możliwo jewódzkiego PZU (Gdańsk, 
ścią wypadku. Organizato- Targ Drzewny 1, Dział Pre 
rami tej imprezy były: Pol wencji).
skie Towarzystwo Walki z Niezależnie od nagród za 
Kalectwem, PCK, PZU najlepsze prace, przewi-
przy współudziale naszej dzjg.na jest również wysta- 
redakcji. wa wyróżnionych w kon-

Tym razem rozpisano kursie plakatów, 
analogiczny konkurs, _ z Zachęcamy kierownic-
tym, że do grona organiza- fwa szkół do zainteresowa-

przybyło Kur ato nia się tym konkursem,torów
rium Okręgu Szkolnego ■ szczególnie apel ten kie

wprowadzenia automatycz- sklej i Heweliusza, Pod- m^konkurMi" maja ^yf ^ pcK^o^0 
nej sygnalizacji śwńetlnej młyńskiej i Podwala Sta-' • * i CK, od których za.ez.,
na skrzyżowaniach ulic. romiejskiego. Szerokiej,

Ostatnio Miejski Zarząd Pańskiej i Węglarskiej.
Dróg i Mostów w Gdańsku W końcowej fazie wyko- 
przystąpił do instalowa- nania znajduje się sygna- 
nia takiej sygnalizacji w7 lizacja dla pojazdów me- 
kilku newralgicznych pun- chanicznych i dla pie- 

.....   .......... i..... u ni mi ni szych przy skrzyżowaniu

18.4.5 — Zap. dnia następnego,
18.50 — Muzyka i aktualno
ści, 19.15 — Dobry wieczór, za 
czynamy, 19.30 — Wędrówki 
muzyczne po kraju, 20.30 —
Wieczór z piosenką żołnier-

10, 12.30, 17.30, 20; Tropiciel śla ską, 20.45 — Kronika sporto- --------------- -------
dów, rum., od II 1„ g. 15; Be- wa, 21.00 — Podwieczorek przy mum słów, maksimum mu- 

.........  — mikrofonie, 22.30 Sobotni non zyki, 20.00 — Bez pióra i wę
gla — gawęda prof, dr Wik-

nie ma, radź., od 11 1., g.
15.30; Pejzaż z bohaterem,
poi., Od 16 lat, godz. 17.30, 8.30 — Stan pogody i wiad.,
20. Kosmos, Nie lubię po- 8.35 — Zwykli i niezwykli,
niedziałku, poi., od 14 lat, godz. 8.55 —• Pieśni Warmii i Ma-
16, 18, 20. Drukarz, Dziu- zur, 9.00 — Impresje włoskie
ra v/ ziemi, poi., od 14 1., g. w twórczości, 9.30 — Wiad. i
17;

PROGRAM II

tury... (opr. Jerzy Pytlakow- 
ski, 18.15 — Polonia śpiewa, 
18.35 — Mój magnetofon, 19.00 
— „Dystans” — słuch., 19.30 

Mini-max — czyli mini-

tora Zinna (5), 20.10 — Wiel
kie recitale. 21.05 — Deszcz na 
głowę, 21.35 — Melodie z au
tografem S. Mikulskiego, 21.50 
— Giuseppe Verdi „Don Car
los”, 22.00 — Fakty dnia, 22.08 

Blood, Sweat and Tears,
Życie, miłość, śmierć, fr., stan pogody, 9.35 — Reportaż 22.20 — Kielecczyzna sercu blis

od 18 . 19. Piast, Niewól- Red. Społecznej, 9.55 — Kon
nicy, USA, od 14 1„ g. 16, 18, cert rozrywkowy, 10.25 — Ma 
20. ''Przyjaźń, Mały, poi., od 16 gazyn literacki „To i owo”, 
1„ g. 17, 20. Gedania, Shalako, 11.15 — Wiązanka melodii, 
ang., od 14 1., g. 15.45; Słód- 11.25 — Poranny koncert cho- 
ka Charity, USA, od 16 1,, g. pinowski z nagrań meksy- 
18. Wrzos, Komisarz Pepe, kańskiego pianisty Mdchela 
wł., od 16 1„ g. 15.15, 20.15, Blocha, 11.57 — Sygnał czasu
Dom . Harcerza - Watra, Ja- i hejnał, 12.05 — Stan pogody 
rzębina czerwona, poi., od 14 i połudn. wyd. magaz. z kra

ka — Od Siedmiogrodu do 
Ćmielowa, 22.35 —Swoje ulu
bione wiersze recytuje Joanna 
Jedlewska, 23.05 — Muzyka
nocą, 23.45 — Program na po
niedziałek, 23.50 — Na dobra
noc gra Claude Ciari.

Mzja

Przepraszamy...
We wczorajszym artykule 

pt. „Potrzebny w'Spolny front” 
zniekształcono w druku naz
wisko nowo wTybranego sekre
tarza propagandy KD PZPR 
we Wrzeszczu, którym został 
JÓZEF STAROSIEK, dotych
czasowy st. instruktor Woje
wódzkiego Ośrodka Propagan 
dy Partyjnej. Za omyłkę prze 
praszamy now-ego sekretarza 
KD i czytelników.

Dziwy natury

W ogródku Wiktora Ku- 
kuryka przy ul. Lubuskiej 
152 w Gdańsku-Chelmie 
wyrosła kalarepka o wa
dze 2,1 kg oraz pomidor 
półkilogramowy. Urodziwą 
kalarepkę prezentuje na 
zdjęciu wnuczka hodowcy 
— Bożenka Berszel.

Fot. W. N ieżywiński

ulic Grunwaldzkiej i Wiej
skiej (w pobliżu granicy 
miasta Sopotu), gdzie zda
rzało się wiele wypadków.

Ponadto, zgodnie z za
powiedzią, trwa porządko
wanie alei Zwycięstwa. U- 
kłada się (od Błędnika po 
lewej stronie) białe płyty 
betonowe i wykonuje się 
oświetlenie. Oprócz tego 
modernizuje się ul. Twar
dą (jezdnie chodniki, oś
wietlenie), porządkuje się 
ulice Abrahama i Norbłi- 
na. prowadzące do Osiedla 
Młodych w Oliwie. Ulicę 
Opłotki na Olszynce po
kryje nowv dvwanik chod
nikowy. Chodnik; z płyt 
betonowych i kolorowego 
lastryku otrzymają rów
nież mieszkańcy ul. Przę
dzalniczej.

Jeszcze w listopadzie br. 
MZD:M przvstaoi dn wv- 
konania pełnej sy?o?’?7i.-
cji ipt Weźłe Piastowskim
w Gdańsku. N? ,raz:ę jest 
tam tylko sygnalizacja zwią 
za nu z kursowaniem tram 
wat ów.

czniowie szkół podstawo- najbardziej powodzenie tej 
wych i średnich naszego jmprezy. E.
województwa. ***-**-***.*-*—****-—*.

Założeniem konkursu 
jest wyczulenie młodzieży 
na niebezpieczeństwa gro
żące kalectwem lub śmier 
cią w wyniku sytuacji, któ 
re tworzy postęp technicz
ny, mechanizacja, motory
zacja itp. Warto wiedzieć, 
że tylko w 1970 roku na 
terenie całej Polski w naj 
różniejszych wypadkach 
straciło życie lub odniosło 
trwałe obrażenia 65 624 
dzieci w wieku szkolnym.
Liczba ta w porównaniu z 
rokiem poprzednim wzro
sła o 5 397 wypadków.

Tematyka konkursu na 
plakat jest różnorodna i 
szeroka: praca konkurso
wa ma obrazować a jed
nocześnie -ostrzegać przed 
niebezpieczeństwem grożą
cym wypadkiem w: środ
kach komunikacji, na jezd 
niach, ślizgawkach i lodo
wiskach, podczas zabaw z 
ogniem i niewypałami, 
przy niewłaściwym obcho
dzeniu sie z urządzeniami 
mechanicznymi, np. w do
mu lub warsztacie szkol
nym itp.
- Bezpośrednim organiza
torem konkursu w szkole 
będzie koło PCK. W szko
łach też będą przeprowa
dzane wstępne eliminacje

ubierają się w płaszcze py mają stosunkowo dużyji./g. IG; Angelica i król, fr., ju i ze świata, 13.40 — Roz-
maxi ale też nie chcą no- wybór odzieży na jesień i od Te ł„ g. 18.30. żak, Zagi- mowa przed budką dróżnika,maxi, aie xcz nie u V | niony, rum., od 16 1., g. iS, 14.00 — Wiadomości, 14.05 —sić zimą krótkich palt. zimę, wiele kobiet wj cho-1 ^ Q śpiewie, pieśniach i pio-

TPriicnm' mankamonfom dzi ze sklepów niezadowo- | WRZESZCZ, Bajka. Władca senkach, 14.30 — Antykwariat SOBOTA
. , J Innych. Igor, radź., od 7 1., g. 15; Z z kurantem, 14.45 — Błękitna io.00 — Romeo, czyżbyś jesz-

cięzkiej konfekcji dam- * I zimną krwią, USA, od 18 1., sztafeta, 15.00 — Z cyklu: „A- cze żył — film prod, bułgar.
skiej, znajdującej się obec Dużo się pisze, a jeszcze I godz. IO, 12.30, 17.30, 20. Znicz, matorskie zespoły przed mi- garskiej (od lat 16),
nip w «klenach iest brak „mpppi sie bvskutuie na IJestem niewiernym mężem, krofonem”, 15.25 - Nowość 15.40 — Program dnia,nie w SKiepacn jest ordK więcej się dySKUtuje | fr > od 18 L< g. 15.30( n.45, płytowe „Melodii”, 15.50 - O 15.45 - z cyklu: Wizyty -
tzw. jesionek bez tutrza- temat konieczności poprą- 120. Tramwajarz, Winnetou, O czym pisze prasa literacka, rep. pt. ,,Węzeł Hucisko”,
nych kołnierzy, a tylko wy sytuacji w przemyśle | ser., jug., od ll l., g. 16; 16.00 — Wiadomości, I8.20 16.15 — Redakcja Szkolna za-
na watolinie W każdym Ipkkim O ile obecnie iuż 1 Pociągi pod specjalnym nad- widnokrąg, 19.00 Lcha dnia, powiada,
na watolinie. leKKim. y ue oueuna J| zorem, czes., od 18 1., godz. 18; 19.15 — Jak uczyć się jęz. 16.30 - DTV,
razie jest leń procentowo nieco łatwiej jest kupie | KaszSbS, poi., od 16 l., g. 20. angielskiego przez radio, 19.30 i6.45 — Dla młodych widzów:
bardzo mało. Obserwując elegancką bluzeczkę, lub
od lat podaż tych artyku- ładny sweterek o tyle z
łów zauważyliśmy, że zna- płaszczami jesteśmy jesz-
cznie więcej takich płasz- cze na pozycji wymagają-
czy producenci przygoto- cej jak najszybszej, grun
wują na wiosnę, kiedy z townej przemiany, jeśli
dnia na dzień robi się ciep handel nie chce mieć za
lej, niż na jesień, za którą milionów w
szybkimi krokami zbliża 
się zima, a z nią chłody. damskiej konfekcji cięż-

T-u „ j . . kieł, która po roku stanie Dlaczego producenci trzy 1 .
mają się tego szablonu? si? przysłowiowymi juz bu- 
Dlaczego handlowcy, któ- blami.
rzy najlepiej mogą ocenić , H. N.

Na odbudowę Zamku Królewskiego

Atrakcyjna impreza w Gdańsku
Dziś o godz. 17 na stadio że konkurencje pokazowe 

nie przy ul. Elbląskiej w7 Igrzysk Młodzieży Robot- 
Gdańsku odbędzie się atra n-czej.
kcyjna impreza rekreacyj- Całkowity dochód z tej 
no-sportowa, orga niżowa - mprezy przeznaczają or
na przez Zarząd Miejski ganizatorzy na odbudowę 
TKKF w Gdańsku. W pro Zamku Królewskiego _ w 
gramie mecze piłkarskie Warszawie. Kasy stadio- 
drużyn kobiecych Gdań- nu czynne będą już od go- 
ska i Szczecina oraz Pie- dżiny 15. 
karzy i Kominiarzy, a tak- (s^)

1 nowocześnie

Zawisza, Fantomas, fr., od 11 — 22.00 — Wieczór literacko- XX Trójmecz Harcerski,
U D Ui Lokis, pol., od 14 muzyczny, 19.30 - Zap. wie- 17_50 _ Spotkania z przyrodą,
I. , g. 19. czoru, 19.31 — Matysiakowie,

NOWY PORT, 1 Maja, — 20.01 — Recital tygodnia —
Śmierć Indianina, rum., od Robert Casadesus (fortepian), 
11 1., g. 16; Gorące życie, wł., , 20.37 — Samo życie, 20.47 — 
od 16 1., g. 18, 20. Muzyka taneczna, 21.20 — We

OLIWA, Delfin, Dziennik dra soły kramik nr 54, 21.35 —
Hansa Franka, poi., od 14 1., Budapeszt na płytach22.00 —
g. 15.45; Milion za Laurę, po!., Mag. z kraju 1 ze świata i
od 14 1., g. 18, 20. stan pogody, 22.30 Wiad.

SOPOT, Bałtyk, Wezwanie, sportowe, 22.33 Victoria de 
poi., od 16 1., g. 16, 18, 20. Les Angeles - śpiewa ko- 
Polonia, Cyrk straceńców, łysanki, 22.45 — Radiokaba- 
USA. od 16 1., g. 15.30, 17.45, ret Trzy po _ trzy, 23.45 —
20; Okruchy życia, fr., godz. Chwila muzyki, 23.50 — Ostat- 
22.15. . ■ nie wiad.

GDYNIA, Warszawa, Czaro- PROGRAM III
dziel Fablio, fr., od 11 1., g.
II, is.15; Czas życia i miłości, 8.30, 14, 18.30 — Ekspresem
fr., od 18 1., g, *15.30, 17.45, 20. przez świat, 8.35 — Muzyczna 
Nie pije, nie pali, nie podry- poczta UKF, 9.00 — Love Stó
wa, ale..., fr., g. 22.15. ry — pow. Ericha Segala, 9.10—
Goplana, Michał Waiecz- Gra Andre Watts, 9.30, 10.45 
ny, rum., od 14 lat, g. 10, — Nasz rok 71, 9.45 — Mik-
12.30; Motodrama. poi, od il ser — magazyn muzyczny, 
lat, godz. 15, 17.30, 20. stu- 10.15 — Kwadrans ze znakiem 
fl.yjne, Atlantic,, Rodan ptak zapytania, 10.35 — Wszystko
śmierci, jap., od 12 lat, dla pań, 11.45 — „Pani Bova- 
godz. 15.30; Życie rodzinne, ry”, Gustawa Flauberta, 12.25 
poi., od 16 lat, godz. 17.45, — Koncert muzyki uniwer-
20. ORŁOWO, Neptun Tajem- salnej, 13.00 — Na szczeciń-
nica dzikiego szybu, poi., od skiej antenie, 15.00 — Należy 
7 1., g. 16; Wahadło, USA, od do historii, 15.10 — Dave
18 1., g. 13. 20. OBŁUŻE, Ma- Ewans — sobowtór Toma Jo- 
r.ynarz, Unkas - ostatni Mohika nesa, 15.35 — Pośrodku are-
nin, rum., od 11 1„ g. 17; Z ny, 15.50 — Przypominamy
zimną krwią, USA, od 18 Gilberta Becaud, 16.10 — Pro 
lat, godz. 10. Grabówek, Fa- gram dnia, 16.15 — Espanola 
la, Hiberrjatus. fr., od 11 ]., das pół żartem, 16.30 — Espa-
g. 15.45: Kaszebe, poi., od 16 noladas pół serio, 17.05 —
]., g. 18, 20. CHYLONIA, Pro- Quodlibet, czyli co kto lubi. 
mień. Zemsta, poi., od 11 1, 17.30 — Love Story — 4 ode.
godz 16: Pułapka, poi., od pow. Ericha Segala, 17.40 --
16 1., g 18, 20. RUMIA, Auro- Klub grającego krążka, 18.20 
ra, Między wrześniem a ma- Antologia miniatury muzy- 
jem. poi., od 11 1., g. 16 18; Je- cznej) is.35 — Mój magneto- 
szcze słychać śpiew i rżenie fon ’iq 00 
koni, poi., od 14 1. g. 20. niaj 19.15 -
MAŁY KACK, Jagienka, niecz. śkiego buta”, 19.35 — Canto 
OKSYWIE, Mewa, Inwazja po- {lamenco w oryginale, 19.45 — 
tworów, jap., od U 1.. g. 19.30. polityka dla wszystkich, 20.00

Muzyka — ze starych i no

Ochrona lasu — polska 
metoda biologiczna,

18.20 — Program filmowy,
18.35 — Tele-Echo.
19.20 — „Dobranoc” — „Przy

gody Gąski Balbinki”,
19.30 — Monitor,
20.20 — „Non-stop” — maga

zyn rozrywkowy,
21.50 — DTV plus wiad. spor

towe,
22.10 — „Fałszywy krok” — 

film fabularny prod. USA 
(od lat 16),

23.35 — Program na niedzielę.

PROGRAM OŚWIATOWY
9.00 —- Dla szkół: — kl. V:
Geografia •— Ziemia — na
sza planeta (z Krakowa), 

11.55 — Dla szkół: — kl. VIII 
Geografia — Kanada.

NIEDZIELA
7.45 — Program dnia,
9.00 — Dla młodych widzów

— Telewizyjny Klub Śmia
łych „Na indiańskiej ścież
ce” — Film z serii: „Mój
przyjaciel Ben” pt. „Prze
prowadzka”.

9.55 — „Szczęśliwy książę” — 
film baletowy prod, rumuń
skiej,

0.25 — Sprawa nie tylko ro
dzinna — rep. sportowy,

U.00 — „Klub Sześciu Konty
nentów” pt. „Człowiek, któ
ry stał się legenda”,

U. 45 — DTV,
2.00 — Sprawozdanie z II po 
Iowy meczu piłki nożnej o 
mistrzostwo I Ligi: ŁKS — 
Szombierki, Stal Mielec — 
Górnik Zabrze,

Książka tygod- 13.50 —- Przemiany, 
Piosenki „z wło- 14.20 — Dla dzieci

WITOMINO, Iskra, Cudowną 
łamigłówka, czes., od 11 1., g. 
16.

rekcja MIID Art. Spożyw
cze w Gdańsku, ekspedient 
ka popełniła pomyłkę, w 
której zorientowała się już 
po wyjściu klienta. Nad
płatę w wysokości 1.50 zł 
w każdej chwili można 0- 
debrać w sklepie cukierni
czym przy Długim Targu. 
Nie wiemy, czy klient ze-

POMYŁKA
„Daty i ceny” to tytuł 

notatki, w której skrytyko 
waliśmy nieprzestrzeganie 
przez sprzedawców obowią 
żujących w handlu prze
pisów. Chodziło o po
branie za przeterminowaną 
kawę „Orient _ Instat” ce
ny takiej, jaka obowiązu- ckce się fatygować po tę
je w przypadku kawy drobną kwotę, w naszej
świeżej (po to są daty). notatce chodziło bardziej o 

Jak nas informuje dy- żeby sprzedawcy

Przyzwyczailiśmy się już, 
że targowisko musi być 
obowiązkowo zagracone, 
składać się z tymczaso
wych kramów itp. Z tą 
niepochlebną tradycją zer
wano w Sopocie, gdzie już 
na początku tego roku sta 
nęły ładne i przyjemne dla 
oka stoiska dla sprzedaw
ców warzyw, gdzie wybu
dowano kilka nowocześnie 
rozwiązanych pawilonów, 
w których zlokalizowane 
są punkty usługowe i han
dlowe. Pomyślano też o 
smażalni ryb, które cieszą | ha ślub 
się tu ogromnym powo
dzeniem i to nie tylko w 
dni targowe.

I Radio
SOBOTA

PROGRAM LOKALNY

wych płyt, 21.00 — Obyczaje, 
obyczaje, (Wenezuela — (1),
21.20 — Wieczór w „Nowym
Żaczku” — bawimy się ze 
studentami, 21.50 — Giuseppe 
Verdi — „Don Carlos”. 22.00 
— Fakty dnia, 22.08 - Blood, 
Sweat and Tears, 22.15 —
„Cichy Don”. 22.45 — Słynni 
akompaniatorzy,

NIEDZIELA 
PROGRAM LOKALNY 

10.00 — Notatnik kulturalny

12.25 — Serwis rybacki, 12.27 
— Reklama, j.2.35 — Problemy 
naszych powiatów, 12.50 —
Koncert życzeń, 17:25 — Czwar - - „ _ .. .
ta zmiana, 18.05 — Gospodar- Wybrzeża, 10.5: — Radiosta-
ka materiałowa w zamechu. cła Piracka “ musical mors-
LOKALNY TYLKO NA UKF kl> 21-30 “ ,Sfrv?ls , rybac,k-

21.32 — Z boisk 1 stadionów. 
24.00 — Serwis rybacki.

LOKALNY NA UKF 
9.00 — 10.00 — Żołnierz dro-

16.50 — Dreszczowiec, 17.20 — 
Felieton informacyjny.

PROGRAM I
8.45 — Koncert życzeń, 9.00 

— Dla klas HI i IV wych. 
muzyczne, 9.20 — Dedykuje
my II zmianie melodie roz
rywkowe, 10.05 — Zaproszenie 

pow. E. Szelbur-

gą maszerował.

PROGRAM I
9.15 — Radłowy Magazyn

Wojskowy, 10.00 — Dla dzie-

Nadmierna szybkość nie popłaca
Samochód osooowy 

narki ZYTVt z olsztyń
ską rejestracją pędzący 
z Gdańska w stronę 
Elbląga, za rogatką na
szego miasta po rap
townym zahamowaniu 
wpadł w poślizg i zna
lazł się w rowie od
wrócony do góry koła
mi — zanim jednak

wpadł do rowu uderzył 
jeszcze lewym błotni
kiem w stojący na dro
dze wóz ciężarowy 
Raptowne hamowanie 
może nie byłoby tak 
groźne, gdyby nie cią
gniona za wozem dwu
kołowa przyczepka, któ 
ra skutecznie zakłóciła 
stateczność nawet tak

ciężkiego wozu. szczęś
liwym zbiegiem okolic? 
ności nikomu, z trzech 
jadących osób, nic się 
nie stało, ale jest to 
przestroga dla innych, 
że mokra jezdnia o tej 
porze roku ma zbyt 
małą przyczepność i o 
poślizg nietrudno.

Występy
Czesława Niemena
Dziś i jutro o godz. 17 i 20 

w Hali Stoczni Gdańskiej wy 
stąpi w „Koncercie Jesien
nym” Czesław Niemen. To
warzyszyć mu będzie zespól 
PARADOKS z mimem Mar
kiem Gołębiowskim i laureat 
„Famy 71” — Bogusław Mec.

Zapowiada Andrzej. Kosso- 
wicz. Bilety do nabycia w 
oddziałach „Orbisu”, w Wo
jewódzkiej Agencji Imprez 
Artystycznych — Sopot, ul. 
Chopina 41, tel. 51-52-62 oraz 
w kasach Hali Stoczni na dwie 
godziny przed' imprezą.

bardziej na te szczegóły 
zwracali uwagę.

(ad)

Dziura-postrach
Prawdziwym postrachem 

dla kierowców samocho
dów jest sporej wielkości 
zapadlina, jaka powstała 
w jezdni na ulicy Herweliu 
sza w Gdańsku. Po prostu 
zapadło się tam (w pobli
żu Spółdzielni Lekarskiej) 
kilka kostek, z których u- 
łożona jest powierzchnia 
jezdni.

Wjechanie w tę zapadli- 
nę spowodować może po
ważną kraksę. O istnieniu 
wspomnianej wyrwy praw 
dopodobńje nie wie .jesz
cze instytucja powołana 
do usuwania takich ,pro
gowych usterek”, w prze
ciwnym przypadku już by 
chyba to zrobiono. A 
zwlekać z tym dłużej nie 
można i z tego powodu, że 
z każdym dniem dziura ta 
się powiększa.

(ad)

OBSŁUGA
ISTOTNIE POWOLNA
Nasza notatka pt. „Eks

pres” krytykowała zbyt 
powolne tempo obsługi w 
gdyńskim barze mlecznym 
właśnie o nazwie „Eks
pres”, a talkże i nie naj
lepszą jakość wydawanych 
tam potraw. Dyrekcja 
OPBM, odpowiadając na 
tę notatkę wyjaśnia, że 
przeprowadzona w ba
rze kontrola potwierdziła 
pierwszy zarzut (co do 
tempa), natomiast jakość 
potraw nie budziła za
strzeżeń ze strony człon
ków komisji kontrolnej. 
Jednakże i w tym wzglę
dzie — jak obiecuje dyrek 
cja — zwróci się na przy
szłość większą uwagę, m. 
in. poprzez częstsze kon
trole.

Jeżeli chodzi o powolną 
obsługę, pewien wpływ na 
ten fakt mają — stwierdz.a 
dyrekcja OPBM — dość 
skromne warunki lokalo
we. Sytuacja ta ulegnie z 
pewnością poprawie po pla 
nowanej modernizacji ba
ru. (ać0

W tej chwili trwają już 
końcowe prace, związane 
z ułożeniem płyt, założe
niem trawników, a także 
ogrodzeniem. Wszystko to 
uczyni w efekcie targo
wisko z prawdziwego zda
rzenia i to takie, którym 
można się pochwalić.

(ad)

Zarembiny, 10.25 — Chóralne U młodszych „Włóczykij _ Lam 
scęny z oper. włoskich, 10.50 bo.” słuch., 10.20 — Radiome-

dziela informuje, zaprasza, 
10.35 — Rep. z finałów II Festi 
walu Kulturalnego CRZZ. 
11.00 — Rozgłośnia Harcerska, 
11.40 — Omnibusem po Edi-
sonii, 12.15 — Tropami ludzi 
i pieśni, 13.15 — Na południe 
oa Czantorii, 13.40 — Radio-
niedziela wczoraj nagrane — 

ttt < „„id,;. dziś na antenie, 14.00 — An-
OWV-. - ] L toni Dworzak, 14.30 - W Jezio

Ku innym planetom, 11.00 
— Dla szkól średnich, wych. 
obywatelskie, 11.20 — Rep. z 
finałów II Festiwalu Kultura! 
nego CRZZ, 11.49 — ABC ro
dziny — aud. dla rodziców, 
12.25 — Melodie i rytmy dla 
wszystkich, 12.45 — Rolniczy
kwadrans, 13.00 — Dla klasy

ranach, 15.00 Koncert żyłowy’’ — słuch. Aleksandra 
Rymkiewicza, 13.20 — Z róż
nych stron Kraju Rad — mu
zyka ludowa, 13.40 — Więcej, 
lepiej, taniej, 14.00 — Czy
znasz tę książkę?, 14.30 —
Przekrój muzyczny tygodnia,
15.05 Godzina dla dziewcząt wyniki regionalnych gier li 

n j. tit „• • -7 , . i chłopców, 15.05 — Po prostu czbowych, 18.08 — Radionie-
r ot. W. NiezywihSKl rny — spotkanie dyskusyjne, dzielą muzyczna panorania roz 

liii lim 1 w iiimw bbm ii w nu mmbbwm—— rł~~ni 19.00 — Kabarecik re-
' klamowy, 19.15 — Przy mu

zyce o sporcie, 19.53 — Dobra 
nocka, 20.10 — O czym mówią 
w świecie, 20.25 — Wiadomoś
ci sportowe, 20.30 — Matysia
kowie, 21.00 — Radioniedzie- 
la Piosenki od ręki, 21.30 — 
Zespół Dziewiątka, 22.00 — Co 
tańczą w KDL, 22.30 — W
Jazz-klubie, 23.10 — Tańczy
my do północy.

Jan Wil-
kowski „Czterdzieści pięć 
do zera”. Widowisko z cy
klu: „Przygody skrzata
Dzięcielinka”,

t.4.50 — „Wielka Warszawska” 
— rep. z wyścigów konnych 
na forze na Służewcu w 
Warszawie,

15.40 — TV Spotkanie Teatral
ne: Helena Boguszewska — 
„Całe życie Sabiny”. 
Wykonawcy: Zofia Petry,
Ryszarda Hanin, Zofia Ma- 
łynicz, Jan Englert, Krzysz
tof Kowalewski, Mieczysław 
Kalenik oraz: Renata Kósso- 
budzka, Teresa Lipowska, 
Helena Makowska, Barbara 
Nikielska, Helena Norwiez, 
Alina Rostkowska, Har» a 
Różańska-Chaberska, Marla 
Sadowska, Irena Szymukp:- 
ka, Irena Skwierczyńska, 
Grażyna Staniszewska, Maria 
Żabczyńska, Izabella Dziar
ska, Janusz Cywiński, Ka
zimierz De.iunowicz, Zyg
munt Maciejewski, Marian 
Opania,

16.55 — Stefan Żeromski — 
życie i twórczość — teletur
niej. W programie wystąpią: 
Kalina Jędrusik, Evja Waw- 
rzoń, Ryszard Bacciarelli, 
Jan Englert i Emil Kare
wicz,

17.55 — PKF,
18.20 — Stefan Rachoń zapra

sza — koncert galowy 
UNICEF, udział biorą: Lu
cerno Terra, Ewa Demarczyk, 
Bernard Ładysz, Wanda Łu- 
komska,, Wiesław Ochman, 
Zdzisława Sośnicka, Chór 
Chłopięcy „Lutnia”, orkie
stra PR i TV pod dyr. Ste
fana Rachonia, zapowiada — 
Maria Wróblewska,

MDK przypomina
Teatr Małych Form MDK we kowej MDK we Wrzeszczu 

Wrzeszczu (ul. Hanki Sawie- ub Wajdełoty nr 13. 
kiej nr 23/28) przyjmuje za
pisy do: 1) teatru dzieci, 2) 
teatru i kabaretu młodzieży.
Zapisy w poniedziałki . i' śro
dy od godz. 16 do 18 w sali 
nr 128 — I piętro. Początek 
pracy zespołów 15 październi
ka 1971 r.

MO prosi świadka...
W dniu 11. ub. miesiąca mię 

dzy godz. 23.00 a 1.00 w Gdy- 
ni-Kolibkach przy al. Zwy
cięstwa samochód „Żuk” u- 
derzył w słup trakcji trolej
busowej. W związku z tym 
prosi się kierowcę, który był 
świadkiem o skontaktowanie 
się z Komisariatem I MO w 
Gdyni, tel. 21-49-01 wewn. 173.

Chcesz grać w Młodzieżo
wej Orkiestrze Symfonicznej 
zgłoś się do MDK im. Obroń 
ców Poczty Polskiej we Wrze 
szczu (ul. Hanki Sawickiej nr 
23/28). Zapisy w poniedziałki 
i soboty w godz. 16 do 17. 
Każda specjalność instrumen
talna mile widziana.

Przesłuchania wstępne kan
dydatów Turnieju Piosenki od 
bywają się w dniu 18 bm. 
o godz. 16 w sali nr 128 
w MDK we Wrzeszczu (ul. 
Hanki Sawickiej nr 23/28). Or
ganizatorzy zapraszają mło
dzież, która zgłosiła swój u- 
dział na kartkach pocztowych. 
Koncert finałowy przewidzia
ny jest na dzień 29 bm. 1971

Brakoróbstwo?
Posługując się planem 

Gdańska nie można zna
leźć wielu ulic. Np. w spi
sie znajdują się nazwy ta
kich ulic, jak: Żuławska 
w sektorze 11, 12 G, plac 
Oruński — 10 G, ul.
Wschodnia 11 G, ul. Za- 
wiejska 12 G, ul. Przy
jemna 11 G. Niestety, na
wet z najsilniejszą lupą 
nie można ich znaleźć na 
planie, po prostu dlatego, 
że nie obejmuje on sekto
rów 10, 11, 12 G zaznaczo
nych w spisie ulic. Tak, 
jakby część planu odcięto.

Plany te wydało w 1966 
r. Państwowe Przedisiębior 
stwo Wydawnictw Karto
graficznych. I od nich o- 
ezekujemy wyjaśnienia, dla 
czego taki plan dopuszczo
no do sprzedaży, a jedno
cześnie udzielenia odpowie 
dzi, kiedy znajdą się 
na Wybrzeżu dokładniej
sze plany wymienionych

r. o godz. 17 w sali widowis-miast? H. N.

czeń, 16.05 Tygodniowy prze — Dobranoc „Proszę sło-
gląd wydarzeń nuędzynarodo- nia„ („przeprowadzka Dorni- 
wych, 16.20 — Teatr PR „Ze- nika”) 
gar pana Tomasza”, 17.05 — I9_3q _ p,TV
najlepszą kapelę ludową. 18.00 20.05 — „Siedem szczęśliwych 

Komunikat Toto-Lotka i dni” — film fab. prod włos
kiej,

21.25 — Magazyn sportowy.
21.55 — Studio Współczesne:

Tadeusz Różewicz „Toleran
cja”. Wykonawcy: Bohdan
Majda, Edmund Fetting, Zbi 
gpiew Kryński, Włodzimierz 
Nowakowski,

”2.45 — Magazyn sportowy (2),
22.55 — Program na poniedzia

łek.
PROGRAM OŚWIATOWY

7.50 — TV Kurs Rolniczy — 
Produkcja pasz i organizac-

— cz. 11,
8.25 — Przypominamy, radzi
my...,

8.35 — Nowoczesność w domu 
i zagrodzie.

PROGRAM II
8.30 — Stan pogody i wiado 

mości, 8.35 — Radioproblemy, 
11.57 — Sygnał czasu i hejnał 
12.05 — Stan pogody, wiado
mości i siedem dni w kraju 
i na świecie, 12.30 — Pora
nek symf., 13.30 — Gra i śpif 
wa Państwowy Ludowy Zes 
pół Pieśni i Tańca „Śląsk” 
13.55 — Program z dywan:
kiem, 15.00 — Teatr dla dzie 
ci, 16.30 — Koncert chopinov. 
ski, 17.00 — Wiadomości 17.05 

Warszawski Tygodnik Dźw

NOCNY DYŻUR PEŁNIA:

GDAŃSK — apt. nr 78, Ul. 
kowy, 17.30 — Rewia piose- Kartuska 17: WRZESZCZ apt.

~ ar 69, ul. Mickiewicza 28/30;
OLIWA — apt. nr 113, ul. Go
spody 2 (Osiedle Wejhera): 
SOPOT — apt. nr 15 ui, Boh. 
Honte Cassino 21; GDYNIA 
- apt. nr 8, ul. Śląska 42.

nek, 18.00 - Teatr Poezji 
Bruno Jasieński „słowo o J? 
kubie Szeli”, 18.45 — W krę 
gu wspomnień Lucyny Messa!
19.00 — Wiadomości feilet, a! 
tualny, 19.15 — Radioniedzie 
la — kącik starej płyty, 19.30 
•— Kącik nowej płyty, 19:45 — 
Polskie skrzydła, 20.00 — Ma
gazyn literacko-muz., „Malo
wał nurzając się w tęczę”.
22.00 — Wiadomości, 22.05 — 
Ogóln. wiad. sportowe i wy 
nikł Toto-Lotka, 22.35 — Nie 
dzielne spotkania z muzyka 
23.50 — Ostatnie ^wiadomości.

PROGRAM III
8.30, 14.00, 18.30 — Ekspre

sem przez świat, 8.35 — Nie 
dzielne rytmy, 9.00 — „Lo
ve Story”, 9.10 —Grające listy , 
9.35 — To właśnie ty, 9.55 — 
Program dnia, 10.00 — Tygod-

STAŁY DYŻUR PEŁNIA:
GDANSK - apt. nr 88 aL 

zwycięstwa 49; STOGI — apt. 
ar 60 ul. Hoża 12, ORUNIA 
- apt. nr 21, uL Jedności 
Robotniczej 111; ORŁOWO — 
apt. nr 20 ul. Bohaterów Sta- 
mgradu 86

STAŁY DUZI. R PEŁNI:
Instytut Chirurgii AM z Ih- 

■ tytutem Chorób Wewnętrz- 
lych AM w Gdańsku, ul. Ślu

za 9/10.
Wojewódzka Poradnia Cho

rób S korno-Wen erologicz nych
nik rozrywkowy, 11.25 — Mu- w Gdańsku, ul. Długa 
zyczne polowanie. 12.30 —• Mię czynna cała dobę


