siedzibie ambasady ZSRR w Wiedniu

Pierwsze ro&ocze posiedzenie
delegacji radzieckiej, i amerikaiiskiej
WIEDEN (PAP). W pią
tek w siedzibie ambasady
ZSRR w Wiedniu rozpoczęło
*ię pierwsze robocze posie-

Depesza Nixona
do Kosygina
MOSKWA (PAP). Ogłoszono
tu* że prezydent USA Nixon
przesłał depeszę do premiera
JESRR Kosygina, w której wy
raził głęboką wdzięczność za
»głoszoną przez rząd radziec
ki propozycję w sprawie udzielenia pomocy statkowi kos
micznemu „Apollo-13” i jego
załodze. W chwili obecnej gło
si depesza — zaplanowany re
jen
lądowania
*,Apollo-13”
snajduje się na południowo-zachodniej części Oceanu Spo
kojnego, gdzie Stany Zjedno
czone dysponują dostateczny
mi środkami dla przeprowa
dzenia operacji ratunkowej.
Natychmiast zakomunikuję Pa
nu, jeśli pomoc pańskiego rzą
du będzie potrzebna — stwier
dza depesza Nixona.

dzenie delegacji radzieckiej
i amerykańskiej, uczestni
czących w rokowaniach na
temat ograniczenia wyści
gu zbrojeń strategicznych.
Na czele delegacji ZSRR
stoi wiceminister
spraw
zagranicznych W. Siemio
nów, zaś delegacji amery
kańskiej przewodniczy dy
rektor agencji do spraw
rozbrojenia i kontroli zbro
jeń G. Smith.
W tym samym dniu pre
zydent Austrii
F. Jonas
przyjął delegacje ZSRR i
USA. Podkreślił on donio
słe znaczenie rozmów dla
bezpieczeństwa wszystkich
narodów świata i życzył
ich uczestnikom sukcesu.

Jordania żąda
ambasadora OSA
KAIR (PAP). — Jak
donosi z Ammanu agen
cja
Reutera,
powołując
się na jordańską agen
cję prasową, rząd Jor
danii wystąpił wobec Sta
nów Zjednoczonych z żą
daniem odwołania Amba
sadora Harrisona Symmesa z Ammanu. Jakkolwiek
oficjalnie nie podano przy
czyn tej decyzji, to jednak
— zdaniem obserwatorów
politycznych — krok taki
podyktowany został proizraelską postawą ambasa
dora Symmesa.

LONDYN (PAP). Wielu ob
serwatorów uważa sukces od
niesiony w wyborach w okrę
gu Bannside w Irlandii pół
nocnej przez ekstremistę pas
tora Paisleya za niepokojącą
zapowiedź dalszych napięć w
Irlandii północnej. Przywódca
brytyjskiej Partii Liberalnej J.
Thorpe oświadczył wręcz, źe
istnieje niebezpieczeństwo roz
woju tendencji faszystowskich
w Irlandii północnej. „Jest
to zła wiadomość dla Irlandii,
północnej i południowej, a
także niepokojąca wieść dla
W. Brytanii’* — podkreślił
Thorpe.
W Londynie uważa się wy
bór Paisleya za fiasko bry
tyjskich wysiłków w progra
mie reform w Ulster/e, które
nie były zadowalające ani dla
protestantów, ani dla kato
lików.
Polityczna platforma Paisle
ya zakłada opozycję wobec
„nowego ładu”. Jest on m. In.
zwolennikiem utrzymania i po
nownego uzbrojenia tzw. sil
specjalnych — a także do
maga się zmiany dowództwa
armii i policji za ich powol
ność w zaprowadzaniu „pra
wa i porządku”.
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trzema kosmonautami Lovellem, Haisem i Swigertem na pokładzie zakończy
ła się w piątek o godzinie
19.09 dramatyczna walka
o uratowanie życia tych
trzech kosmonautów. Życie

Ich znalazło się w niebez
pieczeństwie, w chwili gdy
znajdowali się około 60
tys. kilometrów od Księży
ca. Z niewiadomych przy
czyn,
prawdopodobnie
wskutek uderzenia meteo
rytu, nastąpiła eksplozja
zbiorników z ciekłym tle
nem stanowiącym paliwo
dla ogniw dostarczających
prąd elektryczny dla ka
biny macierzystej. Korzys
tając jedynie ze źródeł energetycznyeh pojazdu księ
życowego i jego silnika,
trzej kosmonauci, postępu
jąc w myśl wskazówek otrzymywanych na bieżąco
z Houston, powrócili szczę
śliwie na Ziemię. Kabina
statku „Apollo-13” z trze
ma kosmonautami wodowa
la w odległości 7 km od
ustalonego miejsca. Ka
binę dostrzeżono wkrótce
potem, gdy znalazła się w
dolnej części atmosfery ł
obserwowano aż do chwili
opadnięcia na trzech wiel
kich spadochronach, na wo
aę. Następnie helikopter
przywiózł
płetwonurków,
którzy umocowali wokół
kabiny specjalne pływaki.
Swigert,
Haise
i
Lo
vell weszli po drabince na
pokład unoszącego się nad
ich głowami helikoptera i
zostali przewiezieni na oczekujący kosmonautów lot

Współpraca
Szybko wzrastający to
naż krajów członkowskich
RWPG stworzył koniecz
ność dalszego polepszenia
współpracy między organi
zacjami frachtowymi i ar
matorskimi tych krajów. I
tak: w 1963 r. powołano
Biuro Koordynacji Frach
towania Statków w Mos-

kwie. Następnie utworzono
Radę d/s Dokumentacji,
której celem jest unifika
cja dokumentacji morskiej,
standaryzacja i unifikacja
klauzul czarterowych i konosamentowych.

Ostatnia noc była dla zało
gi męcząca i nic przyniosła
jej wypoczynku. Temperatura
W pozbawionej energii elek
trycznej kabinie statku „Apollo” była nadal bliska pun
ktu zamarzania, a w kabinie
pojazdu księżycowego — za
ledwie o kilka stopni wyż
sza. Trudno w tych warun
kach o normalny wypoczynek
1 sen. Jeden z astronautów
miał wypoczywać w tunelu lą
cząeym obie kabiny, drugi
drzemał wewnątrz kabiny ma
cierzystej, a dowódca statku,
Lovell znajdował się w pojeździe
księżycowym,
gdzie
przez ponad dwie godziny
przyjmował opracowane w Hou
ston instrukcje dotyczące tech
niki lądowania.
Manewr lądowania w tych
szczególnych warunkach opra
cowała specjalna komisja pod
kierownictwem inżyniera Kran
za, jednego z dyrektorów lo
tów kosmicznych NASA. Za
nim manewr przekazano kos
monautom, byl on kilkakrot-

nie sprawdzony w praktyce na
symulatorach
i
teoretycznie
przez zespól komputerów.
Po pomyślnym przeprowadzę
niu trzech korektur lotu, o

: y:\
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Trzy wielkie spadochrony zmniejszyły szybkość
opadania do 40 km na godzinę.
CAF — telefoto

Apel 37 orgranizacii

niskowiec
„Iwo
Jima”,
gdzie zostaną poddani ba
daniom lekarskim.

123 osobistości

10 maja największa z dotychczasowych

O Dokończenie na str. 2

Zamieszki
na Santo Domingo
MEKSYK (PAP), w związku
z powrotem do kraju byłego
prezydenta Republiki Domini
kańskiej Juana Boscha, który
przez 2 lata przebywał na do
browolnym wygnaniu, w pią
tek na Santo Domingo doszło
do potężnych manifestacji jego
zwolenników.

demonstracji przeciwko wojnie w Wietnamie
PARYŻ (PAP). W Pa
ryżu ogłoszono apel 37

Lusaka

miejscem szczytu
państw

niezaangażowanych
KAIR (PAP). Obradują
ca w Dar Es-Salam kon
ferencja
przygotowawcza
państw niezaangażowanych
wybrała w piątek jedno
myślnie stolicę Zambii —
Lusakę na miejsce zapo
wiedzianej konferencji na
szczycie tych państw. De
cyzja w tej sprawie za
padła po tym, jak Algieria
zrzekła się na korzyść Zam
bii organizacji konferencji.

Zafrachtowania statków do
przewozu ładunków pozostają
cych w gestii krajów RWPG
odgrywały dużą rolę w dzia
łalności
gdyńskiego
POLFRACHTU. W 1969 r. zostało
zafrachtowanych 205 statków
w stosunku do 171 jednostek
w 1968 r. Zafrachtowania to
obejmowały 194 statki pols
kie, które przewiozły 1193,2
tys. ton ładunków, a wzrost
ilości zafrachtowań tonażu poi
skiego pod ładunki RWPG w
porównaniu z r. 1968 wyniósł
20 proc.

Dalszemu
umocnieniu
współpracy
w
ramach
® Dokończenie na str. 2

Politycznego KC, I sekre
tarz KW PZPR Stanisław
Kociołek, sekretarz KW
Wacław Banaś z udziałem
kierownika Wydziału Rol
nego KW Henryka Pestki
i sekretarzy KP PZPR w
Nowym Dworze Stanisława
Aniszewskiego i Kazimie
rza Deji odbyli rozmowy
?. aktywem partyjno-gospo
darczym w państwowych
gospodarstwach
rolnych:
Wybicko i Wyszewko, w
Międzykółkowej Bazie Ma
szynowej w Ostaszewie oraz w gromadzkich radach
narodowycfh w Marzęcinie
i Ostaszewie.
Przedmiotem spotkań se
kretarzy KW była aktual
na sytuacja w rolnictwie
po okresie zimy, przede
mmmatmimmmMaiuaiimnimmmm

Nagrody można już oglądać!
Informujemy wszyst
kich zainteresowanych,
że nagrody Wielkiej Ju
bileuszowej Loterii Fan
towej „Dziennika Bał
tyckiego”, które
będą
wylosowane w dniach
17—19 maja br., można
JUŻ OGLĄDAĆ na spe
cjalnie urządzonych wy
stawach w następują
cych punktach trójmia
sta:
W Gdańsku — w Han
dlowych Domach Dziec
ka „Jacuś” przy ul. Raj

skiej i „Jaś i Małgosia”
przy ul. Grobla.
We Wrzeszczu — w
Powszechnym Domu To
warowym.
W Sopocie — w Pow
szechnym Domu Towa
rowym.
W Gdyni — w „Tom
ciu Paluchu” przy ul.
Władysława IV.
Jednocześnie przypo
minamy, że ostatnie lo
sy naszej loterii można
jeszcze nabyć jedynie w
kioskach „Ruchu”: w
Gdańsku — przy pl. 1
Maja, w hallu dworca
głównego PKP,
przy
ul. Garncarskiej i przy
Targu Węglowym, we
Wrzeszczu — na skrzy
żowaniach al.
Grun
waldzkiej z ul. ul. Mar
chlewskiego Hubnera i
Jaśkowej Doliny oraz
obok „Herbapolu”,
w
Sopocie — przy pl. Kon
stytucji, a w Gdyni —
w hallu dworca głów
nego PKP.

organizacji i 125 osobisto
ści wzywający do zorga
nizowania
10 maja br.
największej
z
przepro
wadzonych dotychczas de
monstracji przeciwko woj
nie w Wietnamie.
Organizatorzy
demon
stracji domagają się cał
kowitego,
natychmiasto
wego i bezwarunkowego
wycofania z
Wietnamu
południowego wojsk ame
rykańskich oraz wojsk so
juszników USA i propo
nują zebranie miliona fran
ków na fundusz solidarno
ści z narodem wietnam
skim.
Wśród
organizatorów,
którzy podjęli tę inicjaty
wę znajdują się
FPK,
Zjednoczona Partia Socja
listyczna, Powszechna Kon
federacja Pracy, francu
skie Stowarzyszenie Praw

ników Demokratów i wie
le stowarzyszeń solidar
ności z Wietnamem.
Wśród osobistości, które
podpisały czwartkowy apel znajdują się m. in.:
Louis Aragon, Jean Paul
Sartre, laureat Nagrody
Nobla — Andre Lwoff, se
kretarz generalny
FPK
Waldeck Rochet oraz Pa
blo Picasso.
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Przewidywany przebieg po
gody dla wybrzeża wschodnie
go na 18 bm.
Zachmurzenie duże z moż
liwością przejaśnień. Tempe
ratura ok. 8 stopni.
Wiatry
słabe z kierunków
zachod
nich.

NOWY JORK (PAP). — W
związku z setną rocznicą urodzin Włodzimierza
Lenina
stały
przedstawiciel
ZSRR
przy ONZ Jakub Malik wy
stąpił na konferencji praso
wej
przed
dziennikarzami
akredytowanymi w siedzibie
Narodów Zjednoczonych.

—a—
Jeśli reżim

kambodżański...
KAIR (PAP). Jeśli obec
ny reżim kambodżański
zwróci się o pomoc do
USA, to narody Kambod
ży, Laosu i Wietnamu,
poproszą o pomoc kraje so
cjalistyezne, aby przeciw
działać amerykańskiej in
gerencji — oświadczył na
konferencji prasowej w
Kairze ambasador Demo
kratycznej Republiki Wiet
namu w ZRA.

Pierwsza wś«ód

inicjatyw UNESCO
WARSZAWA (PAP). r,Trądy
cje i perspektywy przyszłości
kultury polskiej” — to tytuł
nowej książki prof. Józefa Cha
łasińskiego, wybitnego naszego
socjologa. Wydały ją coraz
bardziej popularna wśród czy
telników biblioteka ».Omega”.
Wśród
wielu
inicjatyw
UNESCO związanych z wielką
akcją
pn.
Międzynarodowy
Rok Oświaty obchodzoną w
br. przez wszystkie cywilizo
wane kraje świata — przewi
dziane jest wydanie w róż
nych państwach szeregu publi
kacji. Książka prof. Chałasińskiego wydana przez „Omegę”
jest pierwszą spośród tego tyou inicjatyw. Mówi o tym
znak Międzynarodowego Ro
ku Oświaty umieszczony na
stronie tytułowej i napis w
języku francuskim.

technicznej sprzętu mecha
nicznego, stan przygotowań
i zaawansowania wiosen
nych prac poi owych, za
opatrzenia rolnictwa w ma
teriał siewny i nawozy mi
neralne oraz funkcjonowa
nie systemów wodno-me
lioracyjnych.
Omówiono
także całokształt próbie-,
mów związanych z gospo
darką, hodowlą, zwłaszcza
kondycją, zdrowotnością l
produktywnością inwenta
rza żywego oraz zasobami
paszowymi.

Jutro

w „REJSACH“
• To było tak niedawno...
• Rozmowy w niedzielę —•
Trochę o metodzie, czyli...
do trzech razy sztuka
© Jak gdyński krótkofalowiec
spowodował skandal dyplo
matyczny
• Ze wspomnień lekarza woj
skowego — Gdy forsowaliś
my Nysę...
• W stronę powiatu
© 25 lat po zwycięstwie •"»
Festung Europa
© Filmowe portrety Lenina
• „I zostawiłaś trochę ci
szy...”
• Nieliczni, samotni...
• Bedeker Gdański — Kraina
sześciometrowych domków...
© Dzienniczek
• Quiz z długopisem
—--------

fłkmju
WARSZAWA (PAP). Prze
wodniczący
Rady
Państwa
marszałek Polski Marian Spy
chalski przyjął w piątek W
Belwederze laureatów ogólno
polskiego konkursu
„Młody
mistrz plonów”, organizowane
go od 2 lat przez tygodnik
ZG ZMW „Nowa Wieś”.

*

*

*

WARSZAWA (PAP). Przeby
wający w Warszawie przed
stawiciel rządu fińskiego w
misji specjalnej, amb. Ralph
Enckell, przyjęty
został 17
bm. przez ministra spraw za
granicznych S. Jędrychowskiego, który odbył z nim dłuż
szą rozmowę na temat euro
pejskiej konferencji bezpie
czeństwa i współpracy.

Kto zwycięży?

Załoga statku kosmicznego „Apollo-13”. Od le
wej: James Lovell, Fred Haise i John Swigert.
CAF — AP — telefoto
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Sekretarze KWPZPR

orga mzac ji
w powiecie nowodworskim
f perlitowych Wczoraj członek Biura wszystkim stan gotowości

powrócili cało i zdrowo
NOWY JORK (PAP). Po
myślnym wodowaniem ka
biny statku „Apollo-13” z

Cena 50 gr

Sobota, 18 kwietnia 1970 r.

W ramach RWPG

'Trzel kosmonauci

Astronomom z obserwatorium w Fernbank (przed
mieście miasta amerykańskiego Atlanta) udało się we
• środę w nocy (15 bm.) sfotografować z odległości około
285 tys. kilometrów powracający na Ziemię uszkodzony
pojazd „Apollo-13”.
Na zdjęciu: z lewej teleskop w Fernbank, którego
użyto do sfotografowania „Apollo-13”, z prawej w kole,
ten jasny punkt to właśnie uszkodzony „Apollo-13”,
widziany na ekranie wzmacniacza elektronowego. Wi
doczna jest również wskazówka urządzenia identyfiku
jącego.
CAF — AP — telefoto

odwołań a

„Zła wiadomość
dla Irlandii... “

Nasz Czytelnik Eugeniusz Michalak ź Wejhero
wa jako pierwszy już wczoraj przesłał nam wy
pełniony kupon z wytypowanym przez siebie wy
nikiem trzeciego spotkania piłkarskiego GÓRNI
KA z AS ROMA w Strassburgu. Przypominamy
nasz adres: „Dziennik Bałtycki”, Gdańsk, Targ
Drzewny 3/7.
Kupony przyjmujemy pocztą, można je wrzu
cać do skrzynki „Dziennika” w hallu gmachu re
dakcji, oddawać w Biurze Ogłoszeń w Gdyni (ul.
Świętojańska 7) oraz w oddziale redakcji w Elblą
gu (ul. Grunwaldzka 31). Czeka na Was 10 nagród
— niespodzianek!
Kupony przyjmujemy tylko do środy 22 bm.
godz. 15.
KUPON

KONKURS „DZIENNIKA BAŁTYCKIEGO”
Wynik spotkania
GÓRNIK — AS ROMA W STRASSBURGU

Imię i nazwisko
Adres

—..-..... -
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lylko rusałki w wierszach poetów...
MOSKWA (PAP). Księ
ży owe światło nie przyno
si ze sobą ciepła. Tylko
rusałki w wierszach po
etów mogą „grzać się w
blasku Księżyca”. Wiado
mo, że noce są chłodniej
sze od dni. Jednakże Księ
życ wpływa również na
klimat ziemski i w za
leżności od jego położenia
nad naszym globem są la
ta chłodniejsze i lata ciep
lejsze.
Leninnradzki geofizyk dr
Siergiej
Timofiejew na
podstawie svjoich badań
stwierdził niedawno, że w
Europie rozpoczął się o*

kres chłodny, podobny do
tego, który wystąpił w po
czątkach drugiej połowy
XVIII wieku.
Na czym Timofiejew oparł swoją tezę? Otóż kie
dy Księżyc przybliża się
do Ziemi, zachodzi wów
czas zjawisko przyciągania
ziemskiej atmosfery do
Księżyca. Na przeciwleg
łej stronie globu dzieje
się odwrotnie. Owe odpły
wy i przypływy atmosfe
ryczne decydują o pogo
dzie, cieple, klimacie.
Siergiej Timofiejew po
równał zestaw średnich,
temperatur powietrza v> o-

kresie wielu minionych
lat w Leningradzie i w
innych regionach Związku
Radzieckiego z różnymi po
łożeniami Księżyca nad Zie
mią. Porównanie to pozwo
liło mu stwierdzić, iż śred
nia temperatura powietrza
zależy od odległości dzielącej Ziemię od Księżyca.
Im bliżej jest Księżyc,
tym chłodniejszy jest kli
mat ziemski. Niebywała zl
ma, która wydarzyła się
w 1500 roku, kiedy to mo
rze u brzegów Krymu za
marzło, była właśnie skut
kiem, bliskie4 odległości

,

Księżyca
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Zamierzenia rozwojowe Współpraca

organizacji
frac*h(owyeh

# Dokończenie ze str. 1
RWPG będzie poświęcona
kolejna robocza narada ar
ganizacji frachtowych i ar
matorskich krajów człon
kowskich RWPG, która od
będzie się w Sopocie w
dniach 21—28 bm. Wezmą
w niej udział delegacje:
Bułgarii,
Czechosłowacji,
NRD. Polski, Rumunii, Wę
gier i ZSRR. Oczekiwany
jest również udział — w cha
rakterze obserwatorów —
przedstawicieli organizacji
frachtowych i armators
kich z Jugosławii, Kuby i
Wietnamskie! Republiki De
mokratycznej.
Na naradzie tej zostaną
przedyskutowane m. in. za
gadnienia związane z dal
szym pogłębieniem współ
pracy organizacji armators
kich na odcinku żeglugi

liniowej i trampowej <h
raz formy organizacyjne*
konieczne dla osiągnięcia
tego celu. W żegludze li
niowej jedną z form współ
pracy są utrzymywane od
kilku lat wspólne linie że
glugowe jak Westafrika
czy Baltamerica. Omówio
ne
zostanie
funkcjono
wanie systemu koordy
natorów, a także koordy
nacji frachtowania krajo
wych i obcych statków pod
przewozy ładunków RWPG.
Przykładem dobrze dzia
łającego systemu koordy
nacji jest zawarcie z ar
matorem szwedzkim kon
traktu przewozowego na
mięso mrożone z Dalekie
go Wschodu przez organi
zacje frachtowe Czechosło
wacji, NRD i Polski na
1970 r.
M. L.

polskiego przemysłu okrętowego
Wczoraj, w Gdańsku, za
kończyło
się
2-dniowe
sympozjum
zorganizowa
nego przez
„Centromor”
na temat perspektyw roz
woju eksportu przemysłu
okrętowego w latach 1970
— 1980. Z inicjatywą tej
imprezy wyszła organiza
cja partyjna „Centromoru”, postanawiając zebrać
możliwie najbogatszy ma
teriał pomocny w prawi
dłowym
ukierunkowaniu
polskiego eksportu wyro
bów okrętowych w przy
szłym 10-leciu.

Louis Russel z India?
napolis w USA jest naj
dłużej żyjącym człowie
kiem z przeszczepionym
sercem. — 10 bm. mi
nęło 595 dni od momen
tu przeprowadzenia za
biegu transplantacji. Obecnie Russel wykonu
je wszelkie ćwiczenia
zdlecone przez lekarzy,
między innymi jazdę na
rowerze.
Na zdjęciu: Russel z
żoną w czasie ćwiczeń
w swoim mieszkaniu.
CAF — AP

telefoto
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9 Dokończenie ze str. 1
godzinie 14.22 odrzucono bez
użyteczny człon napędowy ka
biny macierzystej, podłącza
jąc przedtem do rezerwowych
akumulatorów przyrządy po
kładowe i grzejniki. Dzięki te
mu temperatura w kabinie
Wzrosła do około 15 stopni.
Wkrótce po odrzuceniu czło
nu silnikowego załoga „ApolIa-13” zameldowała, że zauwa
żyła w jegoi ściaifió-l wyrwę
spowodowaną najprawdopoclob
niej eksplozją zbiornika tlenu.
Wyrządzoitp,;, przez
wybuch
szkody mjąly być go ważne;
uszkodzoną została nawet dy
sza wielkiego silnika odrzuto
wego. Aby dokonać zdjęć usz
kodzonego członu, co umożli
wi stwierdzenie przyczyny awarii, załoga „Apolla” wyko
nała kilka manewrów wokół
niego.
*

*

*

Prezydent Nixon oświadczył
W piątek, że nieudana misja
„Apollo-13” nie spowoduje za
wieszenia amerykańskiego pro
grarnu kosmicznego ani też
programu „Apollo”. Dodał on,
że
trudności jakie
napot
kała załoga „Apollo” stano
wią część nieodłącznych nie
bezpieczeństw, na jakie nara
żone są wszystkie wyprawj’.

GDAŃSK
„Piotr Dunin”, „Płk Dąbek”,
„Oświęcim”, „Sanok”, „Gor
lice”, „Lechistan XI”, „Orło
wo”, „Sandomierz”, „Ziemia
Bydgoska”, „Ojców”, „Olsz
tyn’*,
„Marynarz
Migała”,
„Kpt Kański”, „Syrenka” —
pol., „Harmis”, „Knock”, „Ge
sine P.”, „Marika”, „Heima
tland;:, „Ilse Feldtman”, „Hurt
nau”,
„Hanngrid”,
„Anke
Pahl” — NRF, „JalaViträm” —
hind.,
„Else Marianne”
—
duń., „Ostrobotnia” — radź.,
„Skanderbeg” — alb., „Nbtis”
— grec., „Cleopatra” — ZRA,
*,Angeliki” — cypr., „Jeff C.
Winters” — lib., „Wimers” •—
holend.
Po węgiel: „Zagłębie Dąbrów
skie” — pol., „50 let Sowieckoj Wlasci” — radz., „Fjohold” — norw.
t'

GDYNIA

i,Wodnica”, „Skierka”, „Hu
ta Łabędy”, „Boginka”, „Świd
nicä”, „Białystok”, „Gen. Wal
ter”, „Monte Cassino”, „Ko
chanowski”, „Polanica”, „Za
brze”, „Emilia Plater”, „Szcza
Wnica’% „Legnica”, „Narwik”,
*, Auriga”,
„Hugo
Kołłątaj”,
„Czacki”, „Zakopane”, „And
rzej Borowy”, „Broniewski”,
„Nereida”, „Oliwa”, „Bziwoźona”, „Świnoujście”, „Krasic
ki” — poi., „Karagistan” i
„Ąngeiic Power” —
bryt.,
„Songjang” — cbiń., „Alisios”
— peruw., „Semira”, „Ueonißos Cambanis”, „Anemone” —
grec., „Zapolarnyj” i „Unzha”
-- radz., „Delta Dunari” •—
rum., „Langa” — isl., „Elgaren”
—
szw.,
„Lisbeth
Bue” — duń., „Ruthensand”
— *.RF, „Agneta” — fiń.
Po węgiel: „Runswick” —.
duń., „Bałtijskij 50”, „Wolgobalt 22”, „Petromińsk”, „Baltijskij 14” m radz,
(ćzee.)

W
obradach
uczestniczyli
przedstawiciele
KW
PZPR,
Ministerstwa Handlu Zagra
nicznego, Ministerstwa Żeglu
gi, szerokie grono reprezen
tantów świata naukowego z
rektorem Politechniki Gdań
skiej J. STALlNSKIM na cze
le, przemysłu okrętowego 1

Tegoroczne Dni Oświaty

fCsiąźki i Prasy
Dorocznym już zwycza
jem od 3 do 28 maja ob
chodzić
będziemy
Dni
Oświaty, Książki i Prasy.
Tegoroczne obchody zbie
gają się z szeregiem donio
słych rocznic jak 25-lecie
zwycięstwa nad faszyzmem
i powrotu Ziem Zachod
nich i Północnych do Ma
cierzy, 75-leciem polskie
go ruchu ludowego. Ponad
to rok bieżący jest rokiem
leninowskim, a z kolei
Zgromadzenie Ogólne ONZ
proklamowało go Między
narodowym Rokiem Oświa
ty. Wszystkie te rocznice
wymagają szczególnego po
traktowania podczas tego
rocznych dni.
Wczoraj na posiedzeniu
Wojewódzkiego
Komitetu
Obchodu
Dni
Oświaty
Książki i Prasy przedło
żono szczegółowy program
imprez jakie w związku z
tym Mbędą się w”trójmie
ście i na terenie
całego
g naszego województwa.
Otóżtó uroczysta | »inaugu
racja wojewódzka odbę
dzie się w dniu 4 maja br.
w Białej
Sali
Ratusza
Głównomiejskiego. Z kolei
w dniach 3 i 4 maja od
będą się inauguracje po
wiatowe.
Program zawiera wiele
imprez akcentujących wspo
mniane wyżej rocznice oraz obchody; Dnia Działa
cza Kultury,
(10 maja),
Dnia
Książki NaukowoTechnicznej (25 maja) oraz
na zakończenie obchodów
Dnia Młodzieży (28 maja).
Wiele pozycji programu
poświęconych jest uczcze
niu 100 rocznicy urodzin
W. Lenina.
Podczas Dni Oświaty Książ
kł ł Prasy przewidziano wie
le kiermaszów i wystaw ksią
żek, loterii książkowych, wy
stępów zespołów amatorskich,
spotkań z pisarzami i publi
cystami, działaczami gospodar
czymi i politycznymi, uczest
nikami I i II wojny świato
wej, przedstawicielami Ludo
wego Wojska Polskiego, ma
nifestacje i składanie wień
ców w miejscach pamięci na
rodowej, zloty, apele, wie
czory
filmowe,
spotkania
teatralne, sympozja, prelekcje
itd.
Zasługuje na uwagę fakt, że
wiele tych imprez odbędzie
się w przedsiębiorstwach, osiedlach i gromadach.
W niektórych powiatach ob
chody Dni Oświaty Książki i

Prasy połączone będą z regio
nalnymi imprezami jak np. w
Wejherowie — z miesiącem
kultury w powiecie, w Lębor
ku z obchodem Dni Ziemi Lę
borskiej itp.

Warto nadmienić,
że
w Woj. Domu Kultury w
Gdańsku odbędą się trzy
interesujące wystawy: do
robku gdańskiego środo
wiska literackiego, pamiąt
karstwa ruchu ludowego
oraz wystawa literatury
społeczno-politycznej.
W
Jastrzębiej Górze, w Helu,
w Wierzchucinie, Stażynie,
Sławotówku w pow. puc
kim oraz w Karolewie i
Dąbrówce w pow. staro
gardzkim otwarte zostaną
nowTe placówki kulturalnooświatowe.
(mar)

# Odznaki i tytuły BPS
♦ 1-mcjowe warty produkcyjne

nych rozwiązań projekto
wych tych typów statków.
Reasumując
całość zamie
rzeń polskiegd przemysłu okrętowego, dotyczących zagad
nień ilościowo - jakościowych,
odpowiadają one światowym
tendencjom w budownictwie
okrętowym.
Interesujący
temat
został
podjęty w referacie przygoto
wanym przez Instytut Ko
niunktur i Cen MHZ. Przed
stawiono w nim pomyślnie
kształtującą się efektywność
eksportu wyrobów przemysłu
okrętowego na tle wyników
eksportu innych gałęzi prze
mysłu inwestycyjnego.

W dyskusji wystąpili m.
in. prof, dr J. Docrffer,
doc. dr T. Łodykowski i
inż. J. Piasecki omawia
jąc perspektywiczne próbie
my polskiego okrętownictwa.
(sta)
SPORT

Wczorajsza Konferencja
Samorządu
Robotniczego
Stoczni im. Komuny Pa
ryskiej oceniła wyniki dzia
łalności przedsiębiorstwa w
1969 r. oraz podzieliła osiągnięty za ub. r. fun
dusz zakładowy. 24. 233 000
zł — to kwota, znacznie
wyższa od wygospodarowa
nej w poprzednim roku.
Ponad 6 min zł przezna
czono z niej na budownic
two mieszkaniowe, a ok.
14,2 min zł — na nagrody
dla pracowników, co stano
wi 59 proc. miesięcznych
poborów stoczniowców.
Z myślą o najdłużej pracu
jących stoczniowcach, KSR ustalłła, że emeryci, którzy
przepracowali w „Komunie” 20
lat, również partycypują w
podziale funduszu zakładowe
go otrzymując po 1000 zł na
grody rocznie. Tym, którzy
rozpoczęli tu pracę w latach
1945—1948 oraz zatrudnieni by
li w „Komunie” co najmniej
15 lat, przyznano 500-złotowe
premie. Po ,raz pierwszy rów
nież indywidualnymi nagroda
mi z funduszu zakładowego objęto pracowników zakładowe
go ośrodka zdrowia.
\
Spośród innych pozycji war
to wymienić 3,5 min zl przez-

ich wykorzystania. Rady Nan
dowe, szczególnie gromadzkie
winny zająć się bardziej sku
tecznie rozwojem rolnictwa

Dlatego też — akcento
wano w dyskusji — coraz
większe wymagania stawia
ZSL swoim działaczom pel
niącym
odpowiedzialne
funkcje w radach narodo
wych i ich organach. Obok członków PZPR winni
oni przodować w zaangażo
waniu i właściwym wyko
nywaniu swych obowiąz
ków. Potrzebna jest na tym
odcinku jeszcze głębsza
współpraca gromadzkich ko
mitetów i kół ZSL z gro
madzkimi komitetami
PZPR i podstawowymi or
ganizacjami Dartyjnymi.
<*. b.)

i w porcie

^dońskim
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Boks i piłka nożna

na pierwszym planie

Wczoraj w sali Teatru
„Wybrzeże” w Gdańsku
odbyła się uroczysta aka
demia z okazji 25-lecia
Gwardyjsklego Klubu Spor
towego Wybrzeże. Na aka
demię przybyli przedstawi
ciele wojewódzkich i miej
skich władz, m. in. prze
wodniczący
Prez. WRN
w Gdańsku Tadeusz Bejm,
sekretarz KW PZPR Ze
non Jundziłł, przewodni
czący Prezydium MRN w
Gdańsku Jan Nikolajew,
przewodniczący WK FJN

naczonych na cele socjalne i
sportowe.

Uroczystym punktem pro
grarnu wczorajszej KSR by
ło przyznanie odznak i ty
tułów Brygady Pracy So
cjalistycznej. Złotą odznakę
BPS 25-lecia PRL otrzy
mała brygada F. Radke, a
srebrne przyznano bryga
dom: Z. Szwaba i WI. Fe
rensa oraz J. Burkowskiego.
Tytuły Brygady Pracy
Socjalistycznej
zdobyły
brygady: H. Janickiego, B.
Rycharda, B. Nagła, St.
Bączkowskiego (z OHP), T.
Majkuta i T. Lisa.
Zarząd zakładowy ZMS
wezwał wszystkich pracow
ników stoczniowych Bry
gad Pracy Socjalistycznej
do podejmowania w m-cu
maju br. wart produk
cyjnych dla uczczenia 109
rocznicy urodzin W. I. Le
nina.
(sta)
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w Stoczni im. Komtiny Paryskiej

mieszkańców gdańskiej wsi

Główną uwagę w dyskusji,
która rozwinęła się po refera
cie sekretarza WK J. Pawlika
i
zastępcy
przewodniczące
go
WKPG
A. Mruga, sku
piono
nad
realizacją
gos
podarczych planów gromadz
kich i wiejskich. Wskazywano
na Istniejące rezerwy produk
cyjno w wielu wsiach 1 u
wielu rolników oraz na spoaołu

Naczelny dyrektor „Cen
tromoru” M. Baran w
swoim referacie na temat
perspektyw eksportu do
1980 r. stwierdza m. in., iż
dotychczasowy, nieustanny
wzrost produkcji okręto
wej ma wszelkie dane ku
temu, aby utrzymywać do
tychczasową dynamikę.
Przy obecnej strukturze
naszego eksportu statków’,
roczne dostawy mają szan
se wzrastać średnio o ok.
8 proc. Oznacza to, że w
1975 r., utrzymując dotych
czasową dynamikę ekspor
tu, powinniśmy dostarczać
na rynek światowy ogó
łem 607 tys. DWT (stat
ków towarowych i rybac
kich), natomiast w 1980 r.
— 781 tys. DWT. Warto
dodać, że np. w ub. roku
Polska wyeksportowała ogółem 425 tys. DWT to
nażu.
Natomiast referat przy
gotowany przez dyrektora
naczelnego
Zjednoczenia
Przemysłu Okrętowego H.
Pazderskiego dotyczył pro
gnozy rozwoju ilościowego
i jakościowego budowni
ctwa okrętowego i wynika
jących stąd zadań polskie
go przemysłu okrętowego.
M. in. poruszono kwestię
kierunków
wytyczonych
dla działalności produkcyj
nej tego przemysłu. Zmie
rzają one do rozwijania bu
dowy statków najbardziej
poszukiwanych i korzyst
nych z punktu
widzenia
opłacalności,
szczególnie
masowców, drobnicowców
i pojemnikowców oraz do
rozszerzania produkcji wy
posażenia okrętowego, przy
stosowanego do nowoczes

* Podział funduszu zakładowego

0 większą aktywizację '
Wczoraj w WK ZSL w
Gdańsku odbyła się, pod
przewodnictwem
prezesa
WK posła J. Nogi, narada
działaczy rad narodowych
wszystkich szczebli, . po
święcona zadaniom ZSL w
rozwiązywaniu aktualnych
problemów stojących przed
wsią i rolnictwem oraz za
daniom działaczy Stronni
ctwa pracujących w ra
dach narodowych.

remontowego
oraz
dużych
przedsiębiorstw innych branż
biorących udział w obrotach
handlowych „Centromoru”.

przewodniczący GKKFiT An
drzej Trojnar i wiceprezes FS
Gwardia pik Witold Sienkie
wicz.
W czasie akademii wręczo
no też przyznane działaczom
i sportowcom odznaczenia i
wyróżnienia. Odznaki „Zasłu
żony Działacz Kultury Fizycz
nej”
otrzymali:
Kazimierz
Dudek, Antoni
Hempel
i
Józef Puchała, odznaki „Za
służony Mistrz Sportu”: Je
rzy Dętko, Zbigniew Dregier
i Henryk Żyto, odznaki Mi
strza Sportu: Marian Dziura
i Edmund Hebel, Złotą Od
znakę im. Janka Krasickiego:
Aleksy Antkiewicz, a Srebrne
Odznaki im. Janka Krasickie
go: Kazimierz Dauksza, Je
rzy 'Młynarczyk i Leon Wal
lerand.
W części artystycznej aka
demii, jej uczestnicy oglą
dali sztukę „Morze dalekie —
morze bliskie”.

(st)

Wprawdzie
najbliższe
dni
na Wybrzeżu nie będą zbył
bogate w imprezy sportowe*
jednak zawody, które się od
będą, są o sporym ciężarze
gatunkowym.
Na pierwszy plan wybijają
się boks i piłka nożna. W
hali sportowej Stoczni Gdań
skiej odbywają się jubileuszo
we, XXV mistrzostwa okręgu
seniorów w boksie.
Dzisiaj
od godz, 18 odbywać się bę
dą walki półfinałowe, w nie
dzielę zaś od godz. 11 walki
finałowe.
Piłkarze rozegrają w nie
dziel ;
sporo
interesujących
spotkań. Zespól MZKS Gdy
nia gra mecz II-ligowy (godz.
15) z Uranią z Rudy Śląskiej.
W lidze międzywojewódzkiej
grają: Flota z Olimpią Elbl.
(godz. 10.30), Lechia z Polo
nią Gd. (godz. 15.30) oraz Unia Tczew z Bałtykiem (godz.
15). Tak więc będzie to nie
dziela spotkań pomiędzy wybrzeżowymi rywalami.
Ponadto Automobilklub or
ganizuje w ramach Tygodnia
Kultury na Jezdni dwa rajdy
samochodowe (start z Gdyni,
bulwar Szwedzki), zgłoszeń!»
od godz. 8—9, zapaśnicy Spój
ni spotkają się w swej sali
(godz. 11) w meczu ligi tery
torialnej z Czarnymi z Nakla*
dziś i jutro odbywa się szkol
ny turniej koszykówki orga
nizowany przez GKS Wybrze
że, wreszcie dziś od godz. 10
w Sali Herbowej Prez. WRN
w
Gdańsku
odbędzie
się
wspólne
zebranie
plenarne
RW LZS i ZW ZMW.
(st)

Wy&ieramv 10 sportowców gdańskiego 25-lecia

Czołowa siatkarka Wybrzeża i kraju
jlj
Dziś zamieszczamy kolejną sylwetkę w Konkursie-Ple
|| biscycie na 10 sportowców gdańskiego 25-lecia, orgnnizojjl wanego przez Rozgłośnię Gdańską PR, gdańską TV i
ill „Dziennik Bałtycki”.

I

Na zdjęciu: prezes
GKS
Wybrzeże pik Cz. Łuszczyński
z otrzymanym nowym sztan
darem klubowym.
Fot. Wł. Gabriałowicz

Florian Wichłacz, wice
przewodniczący
GKKFiT
Andrzej Trojnar, przedsta
wiciel MSW gen. bryg,
Eugeniusz Dostojewski oraz
wiceprzewodniczący
FS Gwardia płk Witold
Sienkiewicz.

Zasłużona mistrzyni spor
tu Elżbieta Kurtzowa urodziła się w Toruniu i
tam uczęszczała przed woj
ną do gimnazjum. 14-letnia Ela już w II klasie
gimnazjalnej stawiała pier
wsze sportowe kroki i to
od razu w wielu dyscypli
nach.
Uprawiała
lekką
atletykę
(w 1938 r, zdobyła mistrzost
wo Pomorza w 5-boju), ko
szykówkę, piłkę ręczną, pró
bowała swych sił i w wioślar
stwie (startowała w osądzie
czwórki
pół wyścigowej
ze
sternikiem, która zajęła trze
cie miejsce na mistrzostwach
Polski). Była również dobrą
zawodniczką w tenisie stoło
wym, jednak najbardziej po
lubiła siatkówkę i jej też po
została wńerna
przez wiele
następnych lat.

Podczas wczorajszej kon
ferencji samorządu robot
Po powitaniu przybyłych
Choć przed wojną obo
niczego w porcie gdańskim gości prezes GKS Wybrze
wiązywał zakaz należenia
przyjęto bilans przedsię że płk Czesław Łuszczyń młodzieży szkolnej do kłubiorstwa za rok 1969 i po ski omówił w obszernym - bów sportowych,
przez
dzielono fundusz zakłado referacie osiągnięcia klubu krótki okres była człon
wy. Dokeizy gdańscy wy w minionym 25-leciu.
kiem toruńskiego Gryfu,
pracowali w ub. r. blisko
a następnie Pomorzanina,
Nastąpił z kolei uroczy
15 min funduszu z czego
w któfym uprawiała siat
sty
i
podniosły
momen'
8 min zł przeznaczono na
kówkę również po wyzwo
nagrody dla załogi, a 3,7 przekazania klubowi sztar leniu. Tam też poznała
daru
ufundowanego
przez
min zł na budownictwo
społeczeństwo
Gdańska, działacza sportowego, dziś
nieszkaniowe.
znanego
z
wieloletniej
Po
odczytaniu
odpowied
Konferencja zatwierdziła
pracy w GOZLA Edmun
niej
uchwały
Prezydium
■ównież wnioski o nadanie
da Kurtza.
Małżeństwo
tytułów BPS im. XXV-le- MRN przez jej sekretarza nie przeszkodziło jej w
Franciszka
Wojtyłłę,
prze
cia PRL. Złote odznaki te
Prezydium dalszym uprawianiu spor
go tytułu otrzymały bryga wodniczący
tu. W 1947 roku przenosi
dy H. Komorowskiego, M. MRN Jan Nikołajew prze się wraz z mężem do
kazał
sztandar
prezesowi
Kumpieckiego i E. Wa
klubu, a ten wręczył go Gdańska i wstępuje do Ge
silewskiego, brygada war
oocztowi
sztandarowemu, danii, przez wiele lat bro
sztatowa J. Czupryńskiego w którego skład wcho niąc barw tego zasłużone
i 3 obsady dźwigów, srebr dzili: Aleksy Antkiewicz, go klubu i jako członkini
ne natomiast przyznano 4 Zbigniew Dregier i Ry sekcji siatkówki uczestni
tg-ygadom. Pierwszy w por szard Żieniawa.
czy w 5-krotnym zdobyciu
cie tytuł Wydziału Pracy
przez Gedanię mistrzostwa
Życzenia i gratulacje dla
Socjalistycznej
otrzymał klubu-jubilata złożyli następ Polski.
przewodniczący
Prez.
Wydział Urządzeń Przeła nie
Od 1947 roku jest, nie
WRN Tadeusz Bejm, przed
dunkowych węgla i rudy stawiciel
przerwanie do 1955 r.
MSW
gen. bryg.
w rejonie IIJ
(czes.)
Eugeniusz Dostojewski, wiceczłonkiem kadry narodo

wej i przez wiele lat peł
ni funkcję kapitana re
prezentacyjnej
drużyny
Polski. Gra w reprezenta
cji z takimi sławami pol
skiej siatkówki jak Kotula-Zakrzewska,
Woje
wódzka, Englisch. Toma
szewska, Pogorzelska, W ol
sy ng, Orzechowska.
W
tym gronie rozpoczyna se
rię występów na boiskach
całej Europy. Kilkakrot
nie uczestniczy wraz z re
prezentacją w mistrzost
wach Europy w Paryżu,
Sofii, Pradze, Berlinie, Bu
dapeszcie oraz Bukaresz
cie. Łącznie reprezentowa
ła barwy Polski w 50 spot
kaniach. Do największych
jej sukcesów w reprezen
tacji zaliczyć należy zdo
bycie wicemistrzostwa Eu
ropy w 1950 roku w Pa
ryżu i wicemistrzostwa
świata w 1952 r. w Mosk
wie.
W 1962 roku Elżbieta Kurt
zowa postanowiła zakończyć
bogatą karierę sportową, nie
zerwała jednak całkowicie a
sjatkówką i przeż następne
dwa lata jako instruktorka
przekazywała swe bogate do
świadczenia młodszym
kole
żankom z Gedanii. O wiel
kim przywiązaniu do siatków
ki świadczy fakt, że jeszcze
przez szereg następnych lat
przyjeżdżała do Sopotu, aby
zagrać razem ze swymi daw
nymi koleżankami z drużyny.
Za swe sportowe
zasługi
odznaczona została złotą i
srebrną odznaką FS „Kole
jarz”, złotą odznaką Gedanii,
medalem
XV-lecia
sportu
gdańskiego oraz wielu inny
mi pamiątkowymi medalami i
żetonami,
zdobywanymi
na
turniejach krajowych i zagra
nicznych. GKKFiT przyznał
jej tytuł Zasłużonej Mistrzy
ni Sportu”-

#. ALBRECHT

fil (8010) Sobota, 18 Kwietnia 1970
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8. Czy zaobserwowałem, że np. niekiedy w
kioskach jest wiele egzemplarzy „Dziennika”,
a w inne dni brakuje go?
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Imię i nazwisko składającego kupon
9. Pytania dodatkowe: prosimy o podanie kil
ku informacji dotyczących wypełniającego
ankietę: miejsce zamieszkania (nazwa dziel

Adres

nicy, miasta, wsi)
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nie — techniczne, inne
wyższe — techniczne
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Wykształcenie: (podkreślić właściwą odpo
wiedź) podstawowe (pełne, niepełne), śred
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Przypominamy! Ankieta jest anonimowa. O
podanie nazwiska (lub pseudonimu) oraz adresu prosimy tylko te osoby, które chcą wziąć
udział w losowaniu nagród.
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— składają przede wszyst krótsza czy dłuższa, ale
jednak ograniczona w cza
kim dzieci.
Nie ma środków, które sie — nie zastąpi stałego,
byłyby za kosztowne; nie systematycznego działania.
ma metod, które byłyby za Dorywcze inicjatywy mo
skomplikowane; nie ma gą mieć pewien, zbawien
sposobów, które ocenić by ny wpływ na ludzi do
Przypomną im
można jako mało skutecz rosłych.
które
kie
ne — każda inicjatywa wiadomości,
zmierzająca do-* zmniejsze dyś nabyli, jeśli nie w
to
przez
lek
nia liczby ofiar wśród dzie szkole,
ci, jest cenna, potrzebna, turę gazet, czy drogą wła
snych doświadczeń, pomo
konieczna.
Dlatego przyklasnąć na gą im uświadomić sobie w
„załatanym”
leży zamiarom wygłaszania codziennym
w szkołach i w świetli- życiu wage nronagowanego
właśnie problemu, wniosą
CS ch pogadanek i prelekcji organizowania konkur tf^hę nowego spojrzenia.
sów i „zgaduj-zgaduli”, udziećmi jest zunełnie
^ inaczej. Nie kładźmy
rządzania egzaminów na
karty rowerowe, tworzenia więc głównego nacisku na
nowych drużyn Młodzieżo naukę przepisów ruchu, na
wej Służby Ruchu. A mi wkuwanie na pamięć zna
mo to trzeba jednak posta ków drogowych, na zdoby
wić głośno, defetystyczne wanie kart rowerowych,
pytanie: a co potem? 'Co wtedv. kiedv maluch wca
po upływie Tygodnia Kul le m"e ma roweru. Nie o to
tury na Jezdni? Dlaczego chodzi, a w kaźdvm razie
dopiero z okazji tego Ty nie tylko o to. Potrzebne
godnia mobilizuje się o- jest za szczenienie dziecku
gromny aktyw społeczny pewnych nawyków, ko
do przeciwstawienia się nieczne jest wychowanie
tragicznym skutkom lawi młodego nokolenia nrzysto
nowego wzrostu ruchu na Kowanego do żvcia w ciż
drogach, codziennym skut bie pedzacvch ooiazdów.
kom,
które
znane
są * Zamiast znajomości zna
czenia znaków drogowych,
wszystkim?
Przecież żadna akoja -? S Dokończę»!« »a sir. 4
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>

opiekujących się dziećmi
(TPD).
Obecność tych ludzi w
kolektywie, który radzić
ma nad sposobem podnie
sienia kultury rzekomo tył
ko na jezdni (niestety, utarła się taka niefortunna
nazwa) stanowi zapewne
dla niezorientowanych swo
istą zagadkę, jako że cała
akcja kojarzy im się wy
łącznie z motoryzacją. W
moim przekonaniu obec
ność ta jest przykładem
równomiernego rozłożenia
zadań i dowodem nie zaw
sze obserwowanej, głębo
kiej mądrości: postawiono
bowiem na dziecko i jego
bezpieczeństwo.
W stosunku do liczby
pojazdów
mechanicznych
w Polsce powstaje zastra
szająca ilość wypadków
drogowych, a w tej ilości
zupełnie nieporównywalną
z innymi krajami, przera
żającą daninę życia i krwi

Nazwisko twórcy

KONKURSOWY

WYŚLIJ

ROBLEM staje się gło
śny
—
inicjatywa
P
chwyciła.
Zapowiedziany

KUPON

WYTNIJ

Czy mam trudności w stałym nabywaniu
„Dziennika Bałtyckiego”. Jeśli tak, to o ja
kiej porze dnia i gdzie? Np. kiosk nr --------

•

Jestem czytelnikiem „Dziennika Bałtyckiego”
od lat-------- . Czytuję go (prosimy podkre
ślić jedną z odpowiedzi):
— codziennie — kilka razy w tygodniu —
tylko w niedzielę — kilka razy w miesiącu
—- rzadziej.
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PRZESZKODĄ na droi dze do modernizacji
starego przecież zakładu i
zwiększenia jego mocy na
prawczej jest... uchwała
Woj. Rady Narodowej *
września 1965 roku. Uchwała ta głosi, że ZNTK
w Gdańsku — to zakład
nierozwojowy. Kierownict

I Tydzień Kultury na jezdni

iiwość, dzięki której po
święca skrawkowi linole♦ um po pół roku, pracując
% codziennie przez wiele go♦ dżin. W ten sposób powsta
% ją owe niezwykle prace,
♦ noszące tak znamienne ty* tuły, jak „Podróż dookoła
karty gorączkowej”, „Prze
to ciwko
chorobom”,
„Mój
♦ czarodziejski
Bukowiec'
S Przeplatają się w tej twór♦ czości nazwy sanatorium
2 dla nieuleczalnie chorych,
? widoki z okna, zawierające
♦ reminiscencje
wszystkich
♦ pór roku na raz. Bo tu
♦ wiosna przechodzi w Jato *
^niepostrzeżenie, by znńw
♦ stać się jesienią... Nie mógł %
♦pojąć tego sanatoryjnego ♦
♦ odczucia czasu Hans Ca- #

1

lub przy ulicy
CO PRZESZKADZA
ZWIĘKSZYĆ
MOC PRODUKCYJNĄ?

oftcjOJlnV iOQO
♦
Kv)o "IO «S •SA J
'■fis- h?»
T

i lACo T-v/o;.t> ieno- -IucK.j
X X
ohr.azft. moli
| /U.e -sdd.Y'l- JJC” 4165'

I usprawnienia w gazeeif? — ■

Szuka się sposobów rozła
dowania kolejki wyczeku
jących na bocznicy wago
nów. Nadliczbowe godzi
ny? To ostateczność. A
może wagony remontować
tam (np. w Kościerzynie),
gdzie łatwiej o zaangażo
wanie ludzi do pracy?

♦O#*#«##################*#«*

na dni 19—26 bm. Tydzień
Kultury na Jezdni stanie
się okresem zwiększonej
czujności, dniami ostrego
pogotowia, którego ostate
cznym rezultatem — miej
my tę nadzieję — będzie
spadek liczby wypadków
i brak ofiar. Przy wy
działach komunikacji rad
narodowych powstają już
komitety organizujące ob
chody Tygodnia Kultury
na Jezdni, przy czym skład
ich jest bardzo charakte
rystyczny. Obok reprezen
tantów MO,
organizacji
szkolących kierowców jak:
LOK, czy PZMot., instytu
cji mogących pomóc w
propagowaniu celu Tygodnia — kin, radia i pra
sy, w komitetach licznie
zasiadają
przedstawiciele
szkolnictwa, organizacji ko
biecych, młodzieżowych I

5. Czy chciałbym zaproponować jakieś zmiany

•

EAAION
WOYTE
K/.. |

Ul

storp — bohater „Czaro- ♦
dziejskiej Góry”...
♦
Urodzony
we Francji, ♦
przed dwudziestu laty przyj
jechał Józef Gielniak do£
Polski. Czas ten zajęła mu J
walka z chorobą i sztu-«
Ra, która wydatnie mu wj
walce tej pomaga. Poma-♦
gają też przyjaciele, często a
do Bukowca
zjeżdżający:^
rodzina,
artyści,
obieży- a
światy. Wiele prac
nosi^
tytuł: „Improwizacja
dla ♦
Grażynki” — żony. Podzię-J
ką artysty za okazane ser-#
ce są często ekslibrisy, o-♦
fiarówywane przyjaciołom. ♦
Reprodukowany tu,
po- ♦
święcony
„Siemionowi ♦
Woytkowi”,
nosi
napis: £
,,Szczęsny kogo mowa jego#
doydzie znamienita.
Lico £
Twoie ieno — ducha y#
nauki obrazek moi nie od- ^
daie”.
♦
Otwarta w Sieni Gdań- ♦
skiej wystawa linorytów J
Józefa Gielniaka pochodzi ♦
ze zbiorów Wojciecha Sic- %
miona
—
długoletniego 4
# Dokończenie na str. 4#

tak to jakich:

WYTNIJ

się nie mylę, to
Paganini,
gdy
^ mu zawistna ręka ponacinała struny u skrzypiec,
1 odegrał pełen koncert... na
♦ jednej strunie. Myślę, z®
^ o podobnej wirtuozerii wy• konania można mówić
w
I przypadku grafiki Józefa
1 Gielniaka. Jest ona unikał
I nym w skali światowej zja
' wiskiem, oszałamia wręcz
I koronkowością, pajęczyno’ wą precyzją, mimo iż zaJ sadniczypa tworzywem au♦ tora Jest linoleum — w
% powszechnym pojęciu nie♦ zbyt się nadające do tak
% misternego rysunku.
Au♦ tor wyróżniony za swe
% osiągnięcia artystyczne m.
2 in. nagrodą państwową i
2 Krzyżem Kawalerskim Or♦ dem
Odrodzenia
Polski,
♦ jest człowiekiem chorym,
♦ skazanym na sanatoryjne
♦ zacisze.
Oddycha
jedną
♦ czwartą płuc... Może wlaś4 nie długoletnie zmagania z
♦ chorobą wyrobiły w nim
% ową benedyktyńską cierp-

4. Czy „Dziennik Bałtycki* dopomógł mi w za
łatwieniu trudnych spraw tarciowych? Jeśli

•

JEŻELI
kiedyś

Dziś zamieszczamy kolejne zdjęcie jednej z
prac plastyków radzieckich. Przypominamy, że za
daniem uczestników konkursu jest rozpoznanie
autora i tytułu reprodukowanej pracy. Wypełniony
kupon konkursowy należy wysłać pod adres
Muzeum Pomorskiego w Gdańsku, ul. Toruńska 1,
Dział Naukowo-Oświatowy.
Przy okazji informujemy, że z twórczością ma
larzy, rzeźbiarzy i grafików radzieckich można się
zapoznać w gablotach Muzeum Pomorskiego przy
ul. Okopowej w Gdańsku.

WYPEŁNIJ

niezwykła wysiewa

„Lenin w plastyce radzieckiej“

•

ęzw|Kfy Iwóręa

3. Czy zamieszczone publikacje, zdjęcia, humor
itp. podobają się czy nie? Dlaczego?
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i

•

*

WYTNIJ

-------

•

ŁEM zakłócającym ryt
. mikę produkcji jest
Z
tzw. wieloseryjność pro-

2. Moja opinia o niedzielnym wydaniu „Dzien
nika” — „Rejsach”

WYPEŁNIJ

— Niektóre trudności — mó
wi dyr. Domagała — zapew
ne dałoby się rozwiązać w'e
własnym zakresie. Mam na
myśli wszystko to, co wiąże
się z organizacją pracy w
wagonowni. Chodzi o należy
tą obsadę stanowisk pracy. Np.
w I półroczu ub. roku zakład
realizował swoje zadania przy
braku 56 (z tego w samej wa
gonowni aż 45) pracowników.
Na szczęście Prez. MRN w
Gdańsku
przyznało
ZNTK
priorytet w zakresie zatrud
nienia. To pozwoliło na pew
ne wyrównanie
niedoborów.
W br. zakład ma wykonać
zadania wyższe o 5,2 proc.,
zanewniając ten wzrost pro
dukcji zwiększoną wydajno
ścią pracy.

1. Co najchętniej czytam w „Dzienniku Bałtyc
kim” — (podkreślić trzy z niżej wymienio
nych)
— publikacje dotyczące polityki międzyna
rodowej — krajowej — zagadnień gospodar
czych — kulturalnych — technicznych —
społecznych — wiadomości z trójmiasta, mia
sta lub powiatu — wiadomości sportowe —
reportaże z kraju i zagranicy — listy do
redakcji — ogłoszenia — inne.

♦

Przyczyny tego można
znaleźć w samym zakła
dzie — w organizacji pra
cy wagonowni (o niej
głównie tu mowa), w nie
dostatkach średniego do
zoru, w niedociągnięciach
kooperacji wewnętrznej, w
kulejącym transporcie we
wnątrzzakładowym, na sta
nowisku regeneracji czę
ści itp.
...TRUDNOŚCI
DNIA CODZIENNEGO

Z roku na rok PKP
Wprowadza do eksploatacji
coraz więcej ciężkich 4osiowych wagonów (węglarek). Powoduje to potrze
bę tworzenia nowych po
wierzchni
naprawczych
dla tego taboru. Aby spro
stać wyznaczonym w tym
zakresie zadaniom ZNTK
W Gdańsku rozpoczęły od
listopada ub. roku remon
ty tych wagonów na do
datkowej,
przygotowanej
sposobem
gospodarczym
powierzchni w swoim ma
łym oddziale w Słupsku,

Znaną sprawą jest brak
części zamiennych. Zda
rza się, że wagon w zasa
dzie jest już wyremonto
wany, ale blokuje w zakła
dzie miejsce, gdyż do cał
kowitego ukończenia na
prawy zabrakło jakiegoś
detalu. Np. wagony kiero
wane do ZNTK pozbawio
ne są pewnych części lub
fragmentów urządzeń, któ
re zostały
„zagubione”.
ZNTK wykonują je we
własnym zakresie. W ub.
roku np. 11 230 nowych
kłonic, 805 ścian, 130 po
ręczy, 402 trójkąty . ha
mulcowe itp. Nie lepiej
jest z zaopatrzeniem mate
riałowym np. w wyroby
śrubowe. Na skutek źle
funkcjonującego zaopatrze
nia przed kilkoma dniami
oczekiwało 50 gotowych
zestawów kołowych, gdyż
brak było acetylenu.

ANKIETA
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OFIARNOŚĆ ZAŁOGI I...

i

— Ludzie — mówi I sekre
tarz KZ PZPR Stefan Mańkucki — starają się realizo
wać zadania planowe w mia
rę dobrze i w terminie, choć
trudności nie brak. Natomiast
każde niepowodzenie
mocno
przeżywają...
— Mimo usiłowań, rytmika
produkcji — dodaje dyr. Ma
rian Domagała — jest zła. Je
śli w I dekadzie miesiąca wy
konujemy 22 proc. zadań, to
w II — 50 proc. a w III —
28 proc.

— Jest to bolączka głów
nie naszego zakładu — mówi
dyrektor M. Domagała — bo
np. ZNTK w Ostródzie wie
dzą, że remontują tylko plat
formy, a ZNTK Bydgoszcz —
jedynie 2-osiowe węgiarki.

•

przeznaczonym w zasadzie
do napraw wagonów 2osiowych. Jednak główną
„kliniką” 4-osiowych wa
gonów stały się ZNTK w
Gdańsku.
JWIĘKSZAJĄCE się z
& roku na rok zadania
załoga ZNTK wykonuje
ofiarnie, w nie zmienionych
od lat, trudnych warun
kach produkcyjnych.

wo ZNTK starało się prze we zjednoczenie przyznało
konać Prezydium WRN, nawet środki na rozbudo
że decyzja ta godzi w in wę ZNTK w Gdańsku w
teres gospodarki morskiej najbliższej 5-latce. Potrze
(a dziś chyba nawet bar bna jest m. in. hala de
dziej, niż w 1965 r.!), montażu wagonów, śrutów
ZNTK są bowiem zakła nia, myjnia, mechanizacja
dem specjalistycznym dla malowania wagonów, roz
napraw 4-osiowych wago budowa stanowiska napra
nów, których z każdym wy zestawów kołowych i
rokiem jest coraz więcej, przebudowa kotłowni.
W tej nie wyklarowanej
stanowiąc poważny poten
cjał przewozowy właśnie do końca sytuacji zostały
praktyczne
na trasie Śląsk — porty. podjete już
Centralne Biuro
Nie bez znaczenia zatem kroki:
jest lokalizacja ZNTK w Studiów i Projektów Ko
w Warszawie
pobliżu portów, co zapew lejowych
nia dogodny spływ wago opracowuje kompleksowe
nów wymagających na dane wyjściowe do moder
prawy. Zakład prowadzi nizacji zakładu do 1975 r.,
też remonty lokomotyw zaś głównym wykonawcą
elektrycznych oraz elek robót ma być — Przed
trycznych jednostek obsłu siębiorstwo Robót Kolejo
gujących trasę Gdańsk — wych nr 12 w Gdańsku.
Cała sprawa dotycząca
Wejherowo.
Uzasadnienia te zostały • przyszłości ZNTK wymaga
przyjęte do wiadomości i jednak definitywnego wy
spowodowały, że nieoficjal jaśnienia również w posta
nie (bez uchylenia wspom ci oficjalnego usankcjono
nianej uchwały WRN) u- wania jego perspektyw roz
znano konieczność moder woj owych.
Maria LENG
nizacji zakładu, a branżo
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fc| A wstępie kilka słów
I» obrazujących piano
we zadania Zakładów Na
prawczych Taboru Kole-'
jowego w Gdańsku i ich
realizację. W 1965 roku na
zaplanowane 3853 napra
wy tzw. wagonów handlo
wych PKP (bo o nich bę
dzie mowa), zakłady te wy
konały naprawę 4257 wa
gonów. Nie trzeba chyba
dodawać, że od tamtych
lat do dnia dzisiejszego
zadania rosną co roku,
choć baza produkcyjna po
została nie zmieniona.
Dodajmy jeszcze, że cho
ciąż na bocznicach ZNTK
stoi 1000 wagonów ocze
kujących na remonty, ilociowe zadania planowe
kwartału br. zostały wy:onane. Wydawać by się
mogło, że wszystko jest w
porządku, a tymczasem...

dukcji. ZNTK w Gdańsku
otrzymują
do
naprawy
wagony aż 72 typów kon
strukcji. Zakład nie jest
wcześniej informowany ja
kiego typu wagony zosta
ną przysłane do naprawy,
co uniemożliwia zamówie
nie i przygotowanie na
czas części zamiennych.
Niekiedy, dopiero demon
taż wagonu ujawnia praw
dziwę braki i potrzeby.

♦

PORTOM POTRZEBNE SĄ WAGONY. PORTY
WYCZEKUJĄ NA NIE. Z WINY PKP STATKI
HANDLOWE MAJĄ DUŻE PRZESTOJE W NA
SZYCH PORTACH. SĄ TO PRAWDY OGÓLNIE
ZNANE.

W dniu 19 maja br. przypada 25 rocznica
ukazania się pierwszego numeru „Dziennika
Bałtyckiego”. Z tej okazji postanowiliśmy roz
pisać małą ankietę, która pozwoli redakcji po
znać opinie Czytelników o gazecie i redagować
ją w przyszłości zgodnie z ich życzeniami.
Nasza ankieta jest anonimowa, jednak ci
Czytelnicy, którzy chcą wziąć udział w loso
waniu atrakcyjnych nagród — przygotowanych
dla osób, które zamieszczoną poniżej ankietę
wypełnią i nadeślą do redakcji — powinni pod^e swoje nazwisko oraz adres.

WYPEŁNIJ

Do naszych Czytelników

Targ Drzewny 3*7 9
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Z higieną na bakier
Codziennie
w
Sopocie
przy ul. 20 Października 810
jestem świadkiem lekcewa
żenia elementarnych zasad
sanitarnych przez obsługę
zlokalizowanego tu sklepu
PSS. Pieczywo dostarcza się
tu o godz. 5 rano, a sklep
jest otwierany dopiero o
godz. 6. Dwa duże drucia
ne kosze z Chlebem i buł
kami wystawione są na
tzw. działanie atmosferycz
ne, ale co gorsza, stały się
one przedmiotem stałego
zainteresowania okolicznych
piesków. Ekspedientki ja
koby są bezradne, zaś kie
rownik sklepu też nic w
tej materii nie robi.
(Nazwisko i adres
znane redakcji)

|

Gsna odpoczynku
W domu nr 103 przy al.
Grunwaldzkiej we Wrzesz
czu mieszka ok. 90 rodzin,
przeważnie pracowników fi
zycznych, wstających przed
godz. 5. Naszą zmorą jest
mieszczący się w tym sa
mym domu nocny lokal z
dansingiem. Hałaśliwi goś
cie konkurują z orkiestrą,
dysponującą m. in. potęż
nymi głośnikami.

Pouczające wyniki
szwedzkich badań
Szwedzi zwracają
ogromną
Uwagę na poprawę
stopnia
bezpieczeństwa na
drogach.
Fabryka samochodów
Volvo
zleciła
zespołom
ekspertów
zbadanie 28 tys. wypadków dro
gowych, w których poszko
dowanych zostało 42
tys.
osób. Badania przyniosły nie
wiele rewelacji, niemniej ich
wyniki są pouczające. Stwier
dzono, że GO proc. wypadków
ma miejsce w gęsto zabudo
wanych miastach i osiedlach,
tam, gdzie nie wolno przekra
czać szybkości 50
km/godz.
Najwięcej i najgroźniejsze wy
padki wydarzają się w miesią
cach jesienno - zimowych —
od października
do lutego.
Stwierdzono również, iż sto
sowanie pasów bezpieczeńst
wa znacznie zmniejsza praw
dopodobieństwo .ciężkich obra
żeń, czy nawet śmierci kie
rowcy i pąsażerów sąpfechodu
również w ruchu miejskim.
Jak dotychczas — bardzo rząd
ko spotyka się kieroayśów jeż
dżących w mieście z zapięty
mi pasami bezpieczeństwa.

Co gubią Francuzi?
Według opublikowanych nie
dawno danych, Francuzi zgu
bili w 1969
roku 25
tys.
sztucznych
szczęk,
18
tys.
sztuk bielizny damskiej, 11
tys. par obuwia, 350 złotych
zębów, 1385 sztucznych oczu,
980 protez nóg, 542 sztuczne
ręki, jeden szkielet i 9 cza
szek,

• MATEMATYKI,
fizyki —
Udzielam. Tel. 51-27-60.
_____________ _______G-4135
W DNIU 19 kwietnia o
godz.
9.00
rozpoczynamy
zajęcia na kursach kwali
fikacyjnych. w zawodach:
ślusarz maszynowy i ogól
ny, elektromonter,
kalet
nik, szewc, tworzywa sztu
czne, szklarz, murarz. Po
nadto przyjmujemy zgłoszę
nia na kursy we wszyst
kich zawodach. Informacje
i zapisy w Zakładzie Do
skonalenia
Zawodowego
Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Miszewskiego 12, tel. 41-03-62.
K-2120
UWAGA mieszkańcy po
wiatu kartuskiego: Zakład
Doskonalenia Zawodowego
w Gdańsku zawiadamia, że
w Ośrodku Szkolenia Kurso
wego w Kartuzach urucha
mia ku~s spawania gazowe
go i elektrycznego na upraw
nienia oraz kurs palaczy
c.o.
Zapisy przyjmuje ?
informacji udziela do dn.a
20 bm. przedstawiciel ZDZ
— Kartuzy* ul. Jeziorna
10/3.
K-2213

DR DZIEWANOWSKI, skór
ne, weneryczne, Gdańsk,
Sw. Ducha 25/27, telefon
31-63-88.
G-7074
DR
KRAJEWSKI
Stani
sław, skórne, weneryczne,
Wrzeszcz,
Marchlewskiego
13, obok dworca, telefon
41-06-97. __ _________ _______
DR Z. KRAJEWSKI, skór
ne, weneryczne, Wrzeszcz,
Grunwaldzka 24;
telefon
41-06-47.
G-6019

POGOTOWIE telewizyjne —
Osiedle Młodych im. Jan
ka
Krasicki egos
telefon
52-92-36
**8497

A

swych domów. Ostatnio ta
ki wypadek miał miejsce w
dniu 1 bm., kiedy to kie
rowca odjechał z Chocze
wa już o godz. 21.95. W na
stępstwie tego wraz z 2-letnim dzieckiem, z któ
rym byłam u lekarza, mu
siałam iść 5 kilometrów
pieszo.
Mieszkanka Osieka
(nazwisko i adres
znane redakcji)

Poprzednia
interwencja
„Śmiało i szczerze” ogra
niczyła dansingi do godz.
23, ale tylko w środy, so
boty i niedziele. Niestety,
obecnie dansingi odbywają
się codziennie do godz. 21.
Jak mamy odpoczywać,
jak pracować po stale nie
przespanych nocach?
Lokatorzy domu oraz
przewodniczący
Kom.
Blokowego nr 3.

Mimo, że noce są bardzo
chłodne od 1 kwietnia hr.
przes ano ogrzewać w nie
dziele pokoje w hotelu ro
botniczym w Redlowie przy
ul. Łużyckiej 1. Jesteśmy
kierowcami i dokuczliwy
chłód nie pozwala nam do
brze i należycie odpocząć,
Stanisław GAJOWNIK,
Redłowo

0 obsłudze PKS
Bardzo często kierowcy
autobusów PKS nie prze
strzegają rozkładu jazdy i
,nie czekają w Choczewie
■ w pow. wejherowskim do
1 godziny 21.25. Jest to na
der ważne dla pasażerów
I pociągu z Lęborka, bo tyl
ko przy dostosowaniu się
) kierowców do wyznaczonej
godziny mieszkańcy Kierz' kowa, Osieka, Lubiatowa i
Kopalina mogą dojechać do

4 co potem?
© Dokończenie ze str. 3
częściej uczmy dzieci bez
względnego obowiązku ro
zejrzenia się najpierw w
lewo, potem w prawo przed
absolutnie każdym
zej
ściem na jezdnię; zamiast
obdarowywania dzieci z
Młodzieżowej Służby Ruchu białymi mankietami i
„lizakami” — tymi atrybu
tami władzy na drogach —
wpajajmy im co dzień
przez lata, najważniejszy
przepis kodeksu mówiący,
że „jezdnia dla pojazdów
— chodnik dla pieszych” —
i że one — dzieci — nie
powinny znajdować się na
jezdni, ani o sekundę dłu
żej, niż tego wymaga
przejście z jednej strony
ulicy na drugą. Nawet ucząc praw fizyki można
przecież znaleźć analogię
w ruchu drogowym przypo
minając, że żaden jadący
pojazd nie jest w stanie
zatrzymać się natychmiast,
a droga hamowania jest

SZAFĘ białą,
malowaną,
dużą kupię. .Tel. 21-25-75.
______ _____ S-1256
SZLIFIERKĘ do czyszcze
nia parkietu kupię. Oferty
Biuro
Ogłoszeń
Gdańsk
pod G-6760.________________

KIOSK z repasacją poń
czoch sprzedam. Oferty —
Biuro Ogłoszeń Gdynia pod
S-1251.____________ ________ _
SZAFĘ, łóżko, szafki noc
ne, biurko dziecięce sprze
dam. Wrzeszcz, Sienkiewi
cza 1 m. 5._______ G-6722
SYPIALNIĘ „złota brzoza”;
sprzedam. Gdynia, Migały
26 m. 14, tel. 21-15-41 po
godz. 16.
S-1264
PIECE kaflowe sprzedam.
Wrzeszcz, Szymanowskiego
17.
G-6736
PIANINO marki. „Ćalisia”,
ciemny orzech,
18
uli
pełnych, sprzedam. Oferty
Biuro
Ogłoszeń
Gdynia
pod S-1250.________________
DOMEK dó rozbiórki sprze
dam. Gdynia, ul. Chyloń
ska 101.
S-1259
SŁUPKI (rury) do płotu
sprzedam. Obłuż^j Brukari ska 19.
#-1360

r, »♦»♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»»♦♦
— Kradzieże samochodów
to obecnie modne przestęp
stwo. Ale nas zaniepokoił
szczególnie znaczny wzrost
uprowadzeń
samochodów
marki
„Warszawa”.
Od
trzeciego kwartału ubieg
łego roku co parę
dni
wpływał meldunek o nowej
kradzieży — opowiada mjr
J. — zwróciliśmy uwagę
na pewne szczegóły, któ
re powtarzały się. Ginęły
jasne
(kremowe)
„War
szawy” i wyłącznie górnozaworowe. Za każdym ra
zem szły w kraj meldun
ki z podaniem numerów
rejestracyjnych,
silnika i
podwozia skradzionych wo
zów. Tymczasem wszelkie
nasze poszukiwania w trójmieście nie dawały rezul
tatów. Wozy ginęły
jak
kamfora...

Bizie są lampy?

Dobrze i źfe

PRZYJMĘ wspólnika z go
tówką do zakładu insta
lacji sanitarnej i ogrzewa
nia. Oferty Biuro Ogłoszeń
Gdynia pod S-1303. _
POSIADAM elementy kon
strukcji stalowej na ciep
larnię, 200 m. kw. Mogę
postawić na
wskazanym
miejscu. Tel. 41-24-24, godz.
10-12.______________ _ G-6853
WYNAJMĘ garaż. Telefon
Elbląg 25-19.__________P-261
PÖG OTOWIE
telewizyj ne,
tel. 51-37-45, Jankowski.
G-6145
POGOTOWIE
telewizyjne,
tel. 21-82-26, Marwiński.
S-1164

Samochodziarze

7 bm. w autobusie PKS,
wyjeżdżającym ze Staro
gardu o godz. 20.30 znala
zła się spora grupa pasa
żerów, wyraźnie pozostają
ca pod wpływem alkoholu
i niegrzecznie zachowująca
się. Jędnak taktowne za
chowanie się konduktorki
(nr służb. 24) pozwoliło
wszystkich delikwentów i
całą grupę pasażerów do
wieźć do celu. Podziwia
łem kulturę i opanowanie
tej konduktorki.
„Ormoiwiec” z Sopotu
(nazwisko i adres
znane redakcji)

Czy nie
tfi weześrre?

Od stycznia br
wiele
szkól z Gdańska nie może
zakupić lamp do projekto
rów szkolnych, bez których
obecnie trudno sobie wy
obrazić prowadzenie nauki.
Po prostu brak tych lamp
w „Foto-Optyce” i „CEZASIE”. Od stycznia br.
„CEZAS” przyjmuje jedy
nie zamówienia, zapowiada
jąc, że lampy nadejdą w...
maju lub w czerwcu br.!
A aparaty projekcyjne sto
ją bezużytecznie zamienia
jąc się w sprzęt dekoracyj
ny.
Nauczyciele
ze Szkoły Podstaw, nr 14
w Gdańsku

tym dłuższa, im gorsze są
warunki atmosferyczne.
Na wpojenie dziecku ta
kich i podobnych wiado
mości nie wystarczy tygod
niowa, czy choćby miesię
czna akcja. Aby uniknąć
ofiar na drogach, które z
każdym rokiem będą co
raz ruchliwsze, przecho
dzień schodzący na jezdnię
musi mieć, niejako we
krwi, mocno zakorzenione
właśnie już od dziecka na
wyki, zupełnie podświado
me odruchy. Czy takiego
przechodnia potrafimy wy
chować dorywczymi akcja
mi?
Nie negując więc celo
wości organizowania Ty
godnia Kultury na Jezdni
i podkreślając jego znaczę
nie, jako czynnika przy
pominającego nam wszyst
kim o życiowej konieczno
ści zachowania dyscypliny
na drogach, równocześnie
trzeba zaapelować do władz
szkolnych i organizacji mło
clzieżowych: włączcie oma
wiany temat do swej co
dziennej, długofalowej dzia
łalności. W tym szczegól

A szosie nie byłf> zbyt
wielkiego ruchu, a
więc funkcjonariusze służ
by ruchu mieli czas na
dokładną kontrolę pojaz
du. Spisano nie tylko nu
mery rejestracyjne zatrzy
manej „Warszawy”,
ale
również
numer
silnika,
no i oczywiście dane per
sonalne (jak wynikało z
dokumentów)
właściciela
pojazdu. Meldunek odpo
wiedni złożono przełożo
nym i w ten sposób Ko
menda Powiatowa MO w
Gorzowie Wlkp. mogła ponym przypadku nie można
przecież
powiedzieć,
że
przyniesie to po prostu por
cje dodatkowych wiadomo
ści dla dzieci — w jakimś
procencie da im to rękoj
mię życia.
(zet)
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Niezwykły
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■ ® Dalszy ciąg ze str. 3
i przyjaciela artysty. ZnakoI mity aktor nie tylko udo-.
1 stępnil gdańskim
piasty-]
I kom swą kolekcję, ale rów' nież podjął się „oprowa- ]
Idzania po wystawie”. By► lo to nie tyle „oprowat dzanie”, co piękny poety-'
I cki
wieczór,
poświęcony J
I niezwykłemu artyście.
<
Wystawę uzupełniają trzy J
► prace innego
autorstwa: <
’ „Portret tatusia dla Pana]
.Wojtka” — linoryt 9-let- <
J niego Józefa Mirosława Giel,
► niaka, „Próba portretu J.;
[ Gielniaka”
—
drzeworyt]
► Jerzego Panka oraz duży «
! olejny portret artysty, ma- ]
i lowany przez Arkadiusza;
£ Walocha.
Laik

około
KOMPLET łóżek sprzedam. BURAKI pastewne
Wrzeszcz, Marksa 52/3, o- 10 ton sprzedam. Wiado
mość:
Rumia,
ul.
Robot
glądać po 16.
G-6725
S-1339
WÓZEK głęboki, mało uży nicza 1.
wany sprzedam. Telefon 2 PIECE kaflowe i west41-98-78.___ __________ G-6749 falkę węglową sprzedam.
GARAŻ — warsztat z bla Wrzeszcz, Chrobrego 46/1.
G-6398
chy falistej sprzedam. —
Sopot, ul.
Malczewskiego TELEWIZOR 17 cali, stan
Ha m. 12.
G-6783 idealny tanio sprzedam, —
WÓZEK spacerowy czeski Wrzeszcz, Waryńskiego 14/2,
sprzedam. Tel. 51-13-17 po godz. 17-19.___________G-6899
godz. 16.
G-6737 ZAKŁAD fryzjerski, dam
Oferty li
KONIA i wóz na 20-tkach ski sprzedam.
sprzedam. Gdynia, Chyloń stowne kierować: Biało
ska 31._____________ S-1308 gard 1, skrytka pocztowa
35.____________
G-6918
PIANINO marki „Sommer
feld”,
czarne,
sprzedam. PEKIŃCZYKI rodowodowe
Tel. 41-98-40.
G-6802 sprzedam. Gdynia, Tatrzań
ska 20/3._____________ S-1353
DREWNO bud.-tartaczne —
sprzedam. Trepczyk, Mezo- PIEC kaflowy, w dobrym
wo, pow. kartuski. G-6805 stanie sprzedam. GdańskSuchanino, Szuberta 64.
TELEWIZOR 19 cal. sprze
G-6922
dam. Gdańsk, ul. Olszyń
ska 25 m. 5.
G-6312 DOM parterowy z cegły,
KUCHENKĘ węglowo-gazo- do rozbiórki oraz „War
szawę” po kapitalnym re
wą sprzedam. Przymorze, moncie
sprzedam. Gdy
Slaska 78 B m. 7. G-6816
nia, ul. Komandorska 21
KONIE i krowy wysoko- (warsztat samochodowy).
cielne sprzedam. Leon WoS-1333
jewski, Kielno, pow. wejherowskä.
G-6826 PROJEKTOR 8 mm, czes
ki, przeglądarka, sklejarka,
KONIA 7-lętniego sprze tyzystawka dźwiękowa, te
dam. Franciszek Ordowski, leobiektyw 135
mm
do
Bielkowo, pow. gdański.
„Praktici” sprzedam. Tele
__ G-6840
fon 41-02-94 po 18.
G-6942
WIRÓWKĘ do mleka mar
ki „Westfalia „S” 120 1, AKORDEON „Weltmeister”,
oraz kury nioski. Jedno nowy, 48-basowy sprzedam
roczne, zdrowotność gwa tanio. Wrzeszcz, ul. Dziel
rantowana, sprzedam. — na 84 m. 1, godz. 15-19.
G-6944
Franciszek Szwed, Piecewo 9, autobusem 115
do WTRYSKARKĘ hydraulicz
majątku._________
G-6812 ną sprzedam. Tel. 41-18-78.
G-6980
PIECE kaflowe sprzedam.
Oliwa, Słupska 36.___G-_8853 LUSTRZANKĘ . małoobraz
WÓZEK spacerowy, nowo kową typu „Praktica Su
czesny. stan bardzo dobry, per” sprzedam lub zasDrzedam.
Wrzeszcz,
ul. | mienię na kamerę. Telefon
Klonowicza 29/1, po godz. 52-27-94, dzwonić od 18.
G-6648
15
G-6921
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Kierownictwo Szkoły Podstawowej n# 12 w Gdańsku,
ul. Ujejskiego 5 ogłasza przetarg nieograniczony na
wykonanie ręmontu kapitalnego budynków szkolnych
W roku szkolnym 1070. (naprawa dachu; zmiana in

wiadomić gdańską komen
dę, że skradziony na na
szym terenie sajnochód jest
w posiadaniu...
Kiedy pracownicy służ
by kryminalnej
przybyli
pod wskazany adres, wy
jaśniło się, że Stefan W.
nabył „Warszawę’' na po
znańskiej „giełdzie”. Oka
zał kwit na wpłacony po
datek od nabycia praw ma
jątkowych i przekazał per
sonalia człowieka, od któ
rego samochód nabył, a na
wet podał jego rysopis.
Idąc dalej tym tropem
trafiono do sprzedawcy. Tu
jednak okazało się, że nie
posiadał on nigdy samo
chodu, ale zginął mu przed
miesiącem dowód
osobi
sty.
Najprawdopodobniej
wtedy, kiedy przebywał w
jednym z poznańskich ho
teli. Dwóch młodych lu
dzi, mieszkających w są
siednim pokoju, kręciło się
wówczas koło niego, ale
nie mógł stwierdzić,
że
podejrzewa któregoś z nich
o tę kradzież. Podał nato
miast rysopisy tych przy
godnych znajomych. Jeden
pokrywał się niemal iden
tycznie z tym jaki podał
nabywca kradzionego woi za. Obaj stwierdzili, że osobnik opisany przez nich
miał charakterystyczną bro
dawkę na lewym policz
ku. W hotelu poznańskim
okazało się, że młodzieńcy
znani są pracownikom recepcji, jako „stali” goście.
W książce meldunkowej
znaleziono bez trudu ich
nazwiska i adresy. Pocho
dzili z Gdańska.
#
przyszłym powodzeniu
całej operacji zadecy
dował w zasadzie jeden
moment, ściśle — decyzja
jaką powzięto po zdobyciu
danych, o których wyżej.
Postanowiono mianowicie
nie aresztować tej pary, ale
roztoczyć nad nimi dyskręt
ną opiekę. Gra szła prze
cież nie o jeden, ale o kil
kanaście samochodów...
Obserwując Alfreda D. i
Zygmunta S. bez trudu
stwierdzono, że w kawiar
ni „Koga” spotykają się
oni z kilku przyjaciółmi.
Byli to młodzi ludzie w
wieku 22—30 lat, nie pra
cujący, wszyscy posiada
li prawa jazdy. Uwagę
zwracał fakt, że dyspono
wali zawsze i to grubszą

O

gotówką, której
zresztą
nie trzymali w PKO Pro
wadzili, jak to się określa,
życie na szerokiej stopie.
Zwrócono uwagę, że je
den z tej paczki, Olgierd
B. miał już na swoim kon
cie karę (odbytą w zakła
dzie poprawczym) za... kra
dzieże samochodów.
Następnym krokiem w
śledztwie było stwierdze
nie, że w czasie kiedy
wpłynął meldunek o kra
dzieży „Warszawy”
GK
7873 i przez parę dni na
stępnych, do „Kogi” nie
przychodziło trzech spo
śród obserwowanych.
ównocześnie w kra
ju trwały dokładne
kontrole jasnych
„War,szaw”. Porównując nume
ry silników znaleziono w
ten sposób pięć skradzio
nych w trójmieście samo
chodów. Jeden aż w Kato
wicach. Ale przy okazji
odnalazło się kilka innych
jasnych „Warszaw” skra
dzionych w Poznaniu, War
szawie, Białymstoku, Kato
wicach i Olsztynie. Wszyst
ko wskazywało na to, że
sprawcy
i tych
prze
stępstw mogą być ci sami,
przekazano więc do Gdań
ska akta tych spraw.
Dokumenty wozów prze
kazano do laboratorium
kryminalistyki, gdzie stwier
dzono, że papiery zostały
sfałszowane przez wywa
bienie starych adnotacji i
wpisanie nowych, zgod
nych z okazywanymi przy
transakcjach
handlowych
dowodami osobistymi (też
kradzionymi!).
Zbierano
również skrzętnie rysopisy
sprzedawców
(przeważnie
na giełdach). W ten sposób
zdobyto pewność, że ob
serwowana gruoa młodych
ludzi stanowi dobrany gang
złodziei
samochodowych.

R

■/ IEDY wpłynął kolejny
meldunek o kradzieży
jasnej „Warszawy”, w bia
ły dzień z centrum Wrze
szcza,
zdecydowano
się
uderzyć. Całą paczkę (6
mężczyzn) wygarnięto nie
mal równocześnie (niektó
rych nawet z kawiarni).
Ostatnio skradziony wóz
znaleziono w garażu obok
domu jednego z zatrzyma
nych.
Posiadano
dostateczny
materiał dowodowy, aby

stalacji elektrycznej, malowanie pomieszczeń, wymia
na podłóg). W przetargu mogą wziąć udział przedsię
biorstwa państwowe i spółdzielcze. Termin składania
ofert do 28 kwietnia 1970 r. Otwarcie ofert nastąpi na
stępnego dnia o godz. 10. Kierownictwo szkoły za
strzega sobie prawo wyboru oferenta lub unieważnie
nie przetargu bez podania przyczyny.
K-2298
„Motozbyt” PP w Gdańsku-Oliwie podaje do pub
licznej wiadomości, że komornik Sądu Powiatowego
w Gdańsku rewiru VI mający kancelarię w Gd.-Otiwie, ul. Wita Stwosza 7 (nr Km. VI. 250/70 — na pod
stawie Zarządzenia MHW Mon. Polski Nr 9/67 w
dniu 29 kwietnia 1970 r. o godzinie 11.00 w siedzi
bie Przedsiębiorstwa „Motozbyt” w Gd.-Oliwie, al.
Grunwaldzka 487 przeprowadzi publiczną licytację ni
żej wyszczególnionych samochodów stanowiących wła
sność „Motozbytu” zakupionych w ramach Uchwa
ły nr 262 z dnia 12. VIII 1968 r. a mianowicie:
1. „Wołga” typ M-21, nr siln. 062035, nr podw. 63949,
cena wywoławcza 53 218 zł.
2. „Warszawa” typ 203, nr sil. 008664, nr podw. 234513;
cena wywoławcza 79 827 zł.
3. „Warszawa” typ M-20, nr sil. 153755, nr podw. 95945,
cena wywoławcza 33 260 zł.
4. „Warszawa” typ M-20, nr sil. 247848, nr podw. 108439,
cena wywoławcza 53 218 zł.
5. „Ford” Taunus, nr sil. 278461, nr podw. 278461;
cena wywoławcza 37 420 zł.
6. „Warszawa.. Pick-up, nr sil. 199479; nr podw. 99120,
cena wywoławcza 39 600 zł.
7. „Warszawa” typ M-20, nr sil. To070095, nr podw.
94315, cena wywoławcza 66 522 zł.
Samochody biorące udział po raz drugi w licytacji:
1. „Warszawa” typ M-20, nr sil. 105583, nr podw. 084776,
cena wywoławcza 55 880 zł.
2. „Warszawa” Pick-up, nr sil. 20017262, nr*.podw. 099121;
cena wywoławcza 55 483 zł.
3. „Nysa” typ N-59, nr sil. 63480, nr podw. 3366,
cena wywoławcza 55 704 zł.
4. „Zim” typ -12# nr sil. 12851250, nr podw. 09366,
cena wywoławcza 49 669 zł.
Samochody od pozycji 1 do pozycji 7 i od poz. 1
do poz.' 4 (druga licytacja) garażują w Gdańsku-Oruni,
ul. Wschodnia 1. Samochody można oglądać w miej
scu ich garażowania od godz. 12.00 do godz. 14.00, w
soboty od 10.00 do 11.00 od dnia ogłoszenia do dnia
28 kwietnia 1970 r. — oraz zapoznać się z ocenami
technicznymi PZMot. oraz spisami kompletności w
oparciu o które dokonano wyceny samochodów. Przy
stępujący do licytacji winni złożyć wadium w gotów
ce komornikowi w dniu i miejscu licytacji od godz.
9 w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej jaką wy
szczególniono W poz. od 1 do poz. 7.
K-2251
PP „Kąpielisko Morskie Sopot” w Sopocie, ul. 23
Marca 9/11 ogłasza przetarg nieograniczony na usługi
transportowe i oczyszczanie plaży na odcinku od wy
sokości ul. K. Marksa do południowej granicy m.
Sopotu. Termin wykonywania prac od 2 maja y 15
września 1970 r. Warunki przetargu znajdują się w
dziale ośrodków przywodnych, pokój nr 10. W prze
targu mogą wziąć udział przedsiębiorstwa państwo
we, spółdzielcze, kółka rolnicze i wozacy. Oferty na
leży składać do 25. 4. 1970 r. Komisyjne otwarcie ofert
nastąpi w dniu 29. 4. o godz. 10 w siedzibie przed

uzyskać sankcję aresztu,
a równocześnie aby obcią
żyć poszczególnych podej
rzanych.
Z przesłuchań zaczął się
powoli wyłaniać pełny ob
raz organizacji i „pracy”
gangu. Inicjatorem i orga
nizatorem, przynajmniej w
okresie początkowym oka
zał się Olgierd B. On wdro
żył zasady postępowania i
ustalił „prawidła”.
Kradziono: po pierwsze
„Warszawy” jasnego kolo
ru, ponieważ tych jest naj
więcej. Po drugie przyję
to jako zasadę, że uprowa
dzonych wozów nie sprze
daje się w trójmieście.
Na sfałszowanych nume
rach rejestracyjnych i do
kumentach iw-zeprowadzano je do innego wojewódz
twa i tam sprzedawano,
przeważnie na giełdzie, le
gitymując się cudzymi (Z
wklejonym zdjęciem jed
nego z członków gangu),
również kradzionymi do
wodami osobistymi.
Wybierano wozy górnozaworowe, aby, jak wyjaś
niali w śledztwie, nie tra
fić na wóz milicyjny. Wydedukowali sobie skądś,
że MO używa tylko „War
szaw” dolnozaworowych.
Ponadto przyjęto jako
zasadę „system seryjny”.
To znaczy, że np. skra
dziony w Gdańsku wóz
sprzedawano w Poznaniu.
Tu uprowadzano następny
i sprzedawano w Warsza
wie, a stąd tamtejszą „WTar
szawą” udawano się do
Białegostoku, aby znaleźć
następnego nabywcę.
W, chwili obecnej odzy
skano już (ku rozpaczy
nieostrożnych nabywców w
różnych miastach Polski)
czternaście „Warszaw” ukradzionych w trójmieś
cie, oraz kilkanaście upro
wadzonych gdzie indziej.
Jak obliczono, przez ręce
gangu przeszło w czasie
trzech kwartałów ich dzia
łalności ponad 1,5 min zł.
Ale śledztwo trwa nadal
i każdy niemal dzień ujawnia nowe
szczegóły,
choć gang został już unie
szkodliwiony.
Jest to największa do tej
pory, tego typu, afera sa
mochodowa w Polsce.
A. BARTOSZEWSKI

siębiorstwa. Zastrzega się dowolny wybór oferentów
lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Podstawa prawna: Dziennik Ustaw 9/69, poz. 65. K-2268
Gdański Zarząd Aptek ogłasza przetarg nieograniczo
ny na wykonanie typowych regałów metalowych do
30 aptek sukcesywnie do końca roku 1971 na ogólną
siknę 300 000 złotych. Szczegóły można uzgodnić w
dziale technicznym GZA w Gdańsku przy ul. Chmiel
nej 47/52, pok. 30 i 31 w godz. 8.00 — 14.00. Oferty W
zalakowanych kopertach z kalkulacją należy składać
na nasz adres w terminie czternastu dni od daty
ukazania się przetargu w prasie. W przetargu mogą
brać udział * wykonawcy państwowi, spółdzielnie
i
prywatni. Zastrzega się dowolny wybór wykonawcy
lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.
K-22R6
Szkoła Podstawowa nr 7 w Gdańsku, ul. Dolna Bra
ma 8, ogłasza przetarg nieograniczony na wykona
nie kapitalnego remontu budynku szkolnego. W za
kres robót wchodzą: roboty budowlane, stolarsko-blacharskie, instalaeyjno-elektryczne, instalacyjno-gazowe, instalacyjne wodno-kanalizacyjne, instalacyjna
centralnego ogrzewania. Dokumentacja do wglądu
znajduje się w szkole. Oferty należy składać w szko
le w terminie do dnia 27 4. 1970 r. Komisyjne otwar
cie ofert nastąpi w dniu 28 kwietnia 1970 r. o godtinie 14 w kancelarii szkoły, przy ul. Dolna
Brama
nr 8. Do udziału w przetargu zapraszamy przedsię
biorstwa państwowe, spółdzielcze i prywatne. Zastrze
ga się wybór oferenta, jak również unieważnienie
przetargu bez podania przyczyn.
K-2258

Powiatowy Zarząd Dróg Lokalnych w Starogardzie
Gd., ul, Droga Owidzka 11 zatrudni natychmiast
kierownika działu ekonomicznego. Warunki pracy i
płacy do omówienia na miejscu. Istnieje możliwość
uzyskania mieszkania służbowego.
K-2238
Stocznia Marynarki Wojennej Westerplatte w Gdań
sku, telefon 43-10-71 zatrudni natychmiast inżyniera
budowy okrętów o specjalności siłownie okrętowe
względnie inżyniera mechanika na stanowisko inżynie
ra postępu technicznego. Zgłoszenie telefoiczne lub
osobiste przyjmuje dział kadr stoczni ze skierowa
niem z Wydziału Zatrudnienia oraz legitymacją ubez
pieczeniową z aktualnymi wpisami. Warunki płacy I
pracy zostaną omówione na miejscu.
K-22-17
Gdańskie Przedsiębiorstwo Robót Elewacyinych za
trudni tynkarzy i pomocników tynkarskich do pracy
na terenie trójmiasta i w województwie gdańskim.
Przedsiębiorstwo posiada możliwość zakwaterowania
w hotelu robotniczym. Zgłoszenia należy kierować do
działu zatrudnienia Gdańskiego Przedsiębiorstwa Ro
bót Elewacyjnych w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie
nr 14 ze skierowaniem z Urzędu Zatrudnienia i aktu
alnym wpisem w książeczce ubezpieczeniowej. K-2223
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DZIENNIK BAŁTYCKI

Koleiny milioner na Wybrzeżu 12.4.1870 r. - Szczęśliwym posiadaczem J' ; wygranej
1OOOOO0 zł w T©»t©-L©tlctJ jest tym razem mieszkaniec Elbląga
Jedynie w zakładach Totalizatora Sportowego można osiągnąć tak wysokie wygrane
3542

ZAKŁADY USŁUG RADIOTECHNICZ
NYCH I TELEWIZYJNYCH W GDAŃSKU
informują

że w dniu 9. IV 1970 r.

iia

ODBYŁO SIĘ W DYREKCJI KO
MISYJNE LOSOWANIE 3 WYCIE
CZEK ZAGRANICZNYCH.

♦

W dniach’ od 20 do 24 kwietnia 1970 r.
ELDOM
WP HANDLU MEBLAMI
ZURiT
urządzają w DOMU MEBLOWYM
w Gdańsku przy ul. Wały Jagiellońskie 2-4
WIELKI KIERMASZ
pełnego wyposażenia wnętrz mieszkalnych
dł sprzęt radiowo-telewizyjny
# zmechanizowany sprzęt domowy
H meble
Zapraszamy
ŻYCZYMY POMYŚLNYCH ZAKUPÓW
K-2314

Już od dnia 13 kwietnia 1970 r.
sklepy branżowe

Pielęgniarce
Henryce OSTROWSKIEJ

w Gdyni

matki

FELIKSA
PIESTRZYŃSKIEGO

I

składają:

składają
kierownictwo i pracow-1
nicy Studenckiej Spół
dzielni Pracy „Tech
no-Service”
K-2324

kierownictwo, POP, Ra
da Zakładowa, koleżan
ki i koledzy z Przy
chodni Obwodowej w
Gdańsku-Oliwie.
K-22371

Dnia 15. 4. 1970 roku zmarła w wieku 43 lat

JANINA SIEKO W SKA
z d, Makieła
Wyprowadzenie zwłok odbędzie się dnia. 18. 4.
197Ó r. o godz. 12 z kaplicy cmentarza na Witor
minie.
:yc
O czym ^Uwiadamiają pogrążeni w głębokim
żalu .
G-7100
ojciecy mąż, córka i rodzina
Rodzinie Zmarłego w dniu 13 kwietnia 1970 r.

JANA OSIECKIEGO
długoletniego i sumiennego b. pracownika Naro
dowego Banku Polskiego I Oddziału w Gdańsku-Wrzeszczu
wyrazy głębokiego współczucia składają
dyrekcja, Rada Zakładowa,
POP, koleżanki i koledzy
G-7141
Dnia 15. 4. 1970 r. zmarła przeżywszy lat 83
opatrzona Sakramentami św.
moja
ukochana
matka
ś.tP.

ANASTAZJA KASZUBOWSKA
Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby w Rumi,
ul. Dzierżyńskiego 8/2 nastąpi dnia 18. XV br.
o godz. 9.00.
O czym zawiadamia w nieutulonym żalu
S-1505

DOMKU
jednorodzinnego
(do 400 tys. zł), lub mie
szkania własnościowego w
okolicy Gdynia — Sopot,
poszukuję pilnie.
Oferty
Biuro Ogłoszeń Gdańsk pod
G-6604.
DOMEK wyłączony w Za
lesiu k/Warszawy, zamie
nię na domek lub miesz
kanie własnościowe w trój, mieście. Oferty Biuro Ogłoszeń Gdańsk
pod G-6324.
■_____________
DOMEK
jednorodzinny z
ogrodem 1000 m kw. sprze
dam. Stanisław
Szymań
ski, Gdańsk, ul.
JankieT
la 8, tel, 32-17-35.
G-6731
DOMEK jednorodzinny we
Wrzeszczu, w budowie (par
ter wykończony) własność
hipoteczna, sprzedam. Mie
szkanie w nowym budow
nictwie— 2-pokojowe, wy
dzielone konieczne. Oferty
Biuro Ogłoszeń Gdańsk —
pod C-6713.
DOM z działką do 1500 m
kw. w okolicach trójmia
sta, z dobrym dojazdem —
w cenie 100 — 120 tys. zł
kupię. Oferty Biuro Ogło
szeń Gdańsk pod G-6737.
DOMEK dwurodzinny
w
stanie surowym sprzedam.
Anna Markiewicz, Rumia,
Warszawska 10.
S-1238

CÓRKA i RODZINA

Dnia 15 kwietnia 1970 r. zmarł nagle
ś. t P.

ZBIGNIEW PRÓCHNICKI
Msza. św. odbędzie się w kościele Najśw. Marii
Panny w Gdyni dnia 18. 4. 1970 r. o godz. 9.30.
Wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spo
czynku nastąpi tego samego dnia o godz. 13 z
kaplicy na cmentarzu Witomińskim.
głębokim
O czym zawiadamiają pogrążeni w
smutku
ŻONA 1 SYN
S-1494

iliflCf

r
lat 60
Wyprowadzenie drogich nam zwłok z kaplicy
Szpitala Miejskiego w Gdyni do kościoła Sw. Jó
zefa Gdynia-Leszczynki nastąpi dnia 20. 4. br. o
godz. 9.45, po mszy św. o godz. 10 pogrzeb na
cmentarzu parafialnym.
O czym zawiadamia pogrążona w głębokim
smutku
S-1533
RODZINA;

ś.tP.

WALERIA ŚWISTOWSKA
Msza żałobna odbędzie się dnia 18. 4. 1970 p. o
godz. 9 w kościele Sw. Michała w Sopocie. Po
grzeb w tym samym dniu o godz. 15 na cmen
tarzu sopockim.
Pogrążona w głębokim smutku 1 żalu
S-1490

RODZINA

«DZIENNIK BAŁTYCKI”. Gdańsk. Targ Dr/ewn

kurs
amatorski
który rozpocznie się dnia
18 kwietnia o godz. 14.00.
Zgłoszenia przyjmuje se
kretariat w Gdyni, ul.
Władysława IV, nr 51, te
lefon 21-66-81.
K-2338
MORSKA AGENCJA
W GDYNI
Ul. Rotterdamska 3
tel. 21-49-51, wewn, 34
poszukuje
GARAŻU
dla

mikrobusu „Nysa”
na terenie Gdyni.

Zgłoszenia prosimy kie
rować na adres j. w.
S-1408
JASTRZĘBIA góra,
pow.
pucki: działka Pudowlana
z lokalizacją pod jedno
rodzinny dom względnie
pensjonat pilnie sprzedam.
Grabowski, Sopot, Czerwo
nej Armii 69.
G-6822
PLAC z zezwoleniem bu
dowy lub rozpoczętą budo
wę w trójmieście kupię.
Białystok,
Kubańska
4,
Balmas.
G-6750
KUŹNIĘ,
mieszkanie,
ogród, własność sprzedam,
wydzierżawię. Oferty Biu
ro Ogłoszeń Gdańsk pod
G-6763._____________________
DOMEK jednorodzinny, ogród, garaż sprzedam. Mie
szkanie zastępcze, wydzie
lone konieczne. Wrzeszcz,
Dubois 55.
G-7059
DOM
piętrowy, 5
mórg
łąki, 5 mórg ziemi, dział
ki budowlane pow. Choj
nice, sprzedam. Tel. Gdy
nia 21-39-19 od godz. 16.
S-1067

Koledze

ALFONS KRAUSE

Dnia 15 kwietnia 1970 r. zmarła po długich i cięż
kich cierpieniach, opatrzona świętymi Sakramenta
mi nasza ukochana matka, teściowa i babcia

przyjmuje zapisy na

ZDZISŁAWOWI
CZAJKOWSKIEMU

Dnia 16. 4. 1970 r. zmarł opatrzony Sakramenta
mi św. najukochańszy mąż, ojciec, teść i dziadek
ś. t P.
’■

wyrazy głębokiego współ
czucia składają
Zarząd, Rada
Zakła
dowa, koleżanki i ko
ledzy ze „Społem” O.
Gdynia

serdeczne wyrazy współ
czucia z powodu zgonu

tony •
składają
dyrekcja^ Rada Zakła
dowa i pracownicy Gd.
PPL „Las” w Sopocie
K-2252

Dnia 17 kwietnia 1970 r., po długich i ciężkich
cierpieniach, przeżywszy lat 73, zmarła najdroższa
żona, matka i babcia

ś. f p.
JANINA LECH
Nabożeństwo żałobne odbędzie się 20 kwietnia
1970 r. o godz. 8.30 w kościele Niepokalanego Serca
Marii, Wrzeszcz, M. Gomułki 11.
Wyprowadzenie drogich nam zwłok z kaplicy
cmentarza Centralnego na Srebrzysku nastąpi w
tym samym dniu o godz. 13, o czym zawiadamia
ją pogrążeni w głębokim żalu
G-7166
mąż, dzieci, wnuki.

TELEFONY- centrala - 31 50 41.

Wszelkie reklamacje związane z wypłatą nagród
indywidualnych z funduszu zakładowego należy
składać na piśmie do Rady Zakładowej Państwo
wego Ośrodka Maszynowego w Malborku w termi
nie do dnia 25 kwietnia 1970 r.

K-2225

Koleżance

SAMOTNA, kulturalna po
zna pana lat 40—55 chętnie
z dzieckiem. Cel matrymo
nialny. Oferty Biuro Ogło
szeń Gdynia pod SM-1201.

zawiadamia zainteresowanych pracowników

2E ZOSTAŁY WYWIESZONE LISTY OSÖB
partycypujących w podziale funduszu zakła
dowego za rok 1969.

Wyżej wymienione placówki są zaopatrywane przez WPTO
Gdańsk, Hurtownia Redłowo.

Krystynie Piestrzyńskiej

wyrazy głębokiego współ
czucia z powodu śmiercif

PAŃSTWOWY OŚRODEK MASZYNOWY W Malborku
ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 91

MHD, WSS „SPOŁEM”, PDT, WZGS
PROWADZĄ SPRZEDAŻ
Z BONIFIKATĄ.

Polski Związek
Motorowy

wyrazy głębokiego współ
czucia z powodu zgonu
męża

SZCZĘŚLIWY LOS PADŁ NA NABYWCĘ
OTV „TOSCA LUX” Wt
nr 3
Sopot
nr paragonu 549159
ul. Boh. Monte Cassino 40
nr 1
Gdańsk
nr paragonu 101991
ul. Długi Targ 33/34
nr 38 Gdynia
nr paragonu 833642
ul. Czerw. Kosynierów
K-2291

KAPELUSZY DAMSKICH
SEZONU WIOSENNEGO

sekretariat

redakcji

POKÖJ, kuchnia, łazienka,
samodzielne, parter, zamie
nię na pokój, kuchnia —
większe, do III p., trasa
ZAMIENIĘ 3 duże pokoje, Gdynia — Gdańsk. Janik,
służbówka, balkon.
kom Gdańsk-Siedlce, Bema 7/1.
G-6760
fort, stare budownictwo, I
piętro, dobry punkt, na 2 WRZESZCZ: mieszkanie jed
j duże lub 3 pokoje nowe nopokojowe (nowe budow
i budownictwo.
Zgłoszenia nictwo) , z kuchnią i ła
zienką, duże, z możliwoś
godz. 21-22. tel. 52-03-72.
piece,
__________
G-6395 cią powiększenia,
1 GDYNIA:
mieszkanie
— zamienię na mniejsze z
G-6772
j pokój,
kuchnia
(pieca), c.o. Tel. 41-85-84.
i W. C., długi korytarz, par ZAMIENIĘ pokój, wspólna
ter, możliwość założenia ła kuchnia, łazienka (jedna o* zienki (42 m. kw.) zamie- soba) na kawalerkę. Ofer
] nię na kawalerkę w Gdy- ty Biuro Ogłoszeń Gdańsk
I ni. Oferty Biuro Ogłoszeń pod G-6775.
! Gdynia pod S-1244.
2,5 POKOJU, etażowe, za
DWA pokoje, komfort, te mienię na 2 , mieszkania
lefon, samodzielne — Przy samodzielne. Óferty Biuro
morze, nowe budownictwo Ogłoszeń Gdańsk pod G(nowo malowane). III, pię -6777.
tro,
zamienię na
dwa MIESZKANIE
spółdzielcze
mieszkania jednopokojowe M-3, — Sopot, centrum, za
z kuchnią, nowe budowni mienię
na
podobne
—
ctwo Gdańsk. Tel. 52-44-37. Wrzeszcz. Oferty Biuro OG-6739 głoszeń gcjjińąk. pod G-6834.
.. * % -----i—t—.■
poszukuje
MAŁŻEŃSTWO
z
dwoj- MAŁŻEŃSTWO
I giem. dzieci poszukuję po- pokoju, nlekrępującego (5
? lcoju na hmó#ę stoćzńtó- miesięcy) centrum. Oferty,
j wą, zaopiekuje, się starszą Biuro Ogłoszeń Gdańsk —
pod G-678Ä
I osobą lub dzieckiem! öfer-________
___________________
ty Biuro Ogłoszeń Gdansk [ M_3 spółdzielcze, Oliwa, Opod G-G307.
siedle Wejhera,
zamienię
ODSTĄPIĘ pokój. Płatne na podobne Gdańsk. Ofer
ty
Biuro
Ogłoszeń
Gdańsk
| za rok z góry. Oliwa-Frzyj morze, ul. Tysiąclecia 25 pod G-6791.
A m. 11.
G-6716 ZAMIENIĘ 3 pokoje, służ-}
MAŁŻEŃSTWO
bezdziet bówka, słoneczne, balkon,
ne, po studiach, członko — Sopot, na podobne no
wie spółdzielni poszukuje we budownictwo Sopot. Opokoju nie umeblowanego z ferty Biuro Ogłoszeń Gdy
kuchnią (wydzielone) lub nia pod S-1302.
pokoju na terenie trójmia SPRZEDAM lub wydzierża
sta., Oferty Biuro Ogło wię duży lokal gastrono
szeń Gdańsk pod G-6739. miczny. Oferty Biuro Ogło
POKOJ z kuchnią 36 m., szeń Gdynia pod S-1298.
balkon, słoneczne, komfort, ZAMIENIĘ mieszkanie spół
zamienię tylko z wojsko dzielcze M-3, w Białym
wym na dwa pokoje z ku stoku, na mieszkanie
w
chnią. Gdynia-Redłowo, ul. trójmieście. Gdynia, WejDzierżyńskiego 103 B/10.
herowska 11-17 m. 18.
S-1275
S-1279
ZAMIENIĘ duży
pokój, ZAMIENIĘ M-4, nowe bu
służbówka, kuchnia, wspól downictwo, IV p., na więk
na łazienka, centrum Gdy sze z wygodami. Orunia,
ni na pokój z kuchnią, ó ul. Związkowa 6 B/13.
rmtiejszym metrażu. . Tele
G-6339
fon 21-18-68, godz. 15-16.
MAŁŻEŃSTWO
z
dziec
_______________ S-1277
kiem poszukuje dużego po
KAWALER, po Studiach, koju lub pokoju z kuch
poszukuje pokoju na te nią (wydzielone) na 2 la
renie Gdyni. Oferty Biuro ta, tylko Gdynia. Telefon
Ogłoszeń Gdynia pod S- 21-58-88.
S-128S
-1252.
WYNAJMĘ pokój' małżeń
MIESZKANIE
spółdzielcze stwu bezdzietnemu. Oferty
50 m kw. (dwa pokoje), ga Biuro Ogłoszeń Gdynia pod
raż w bloku —, Gdynia, za S-1287.
mienię na trzy pokoje
garaż Sopot, Wrzeszcz. Tel. ZAMIENIĘ pokój z kuch
nią, c.o., w Gdyni na rów
21-99-96. __________S-12‘31
norzędne w Chyloni. Ofer
ODSTĄPIĘ pokój nie ume ty Biuro Ogłoszeń Gdynia
blowany małżeństwu. Oli pod S-1307.
wa, Pomorska 86B/9.
_______ _______ ______ G-6972 ZAMIENIĘ domek własnoś
ciowy, ogród, c.o.,
tele
POSZUKUJĘ
pokoju dla fon, w Gdańsku (możliwość
rencistki. Zgłoszenia
Oii- rozbudowy) na mieszkanie
wa, Lumumby 10 K m. 33. 3-pokojowe, nowe budow
___________ G-6746 nictwo własnościowe. Ofer
SAMOTNY z 9-letnim dzie ty Biuro Ogłoszeń Gdańsk
ckiem, poszukuje pilnie po pod G-6793.
koju na pół roku w okoli ZAMIENIĘ
trzypokojowe,
cy Podwala Staromiejskie spółdzielcze — Orunia na
go, Heweliusza. Płatne z podobne lub mniejsze naj
góry. Oferty Biurq Ogło chętniej Wrzeszcz. Telefon
szeń Gdańsk pod TJ-6751.
41-77-20.
G-670S
DWUPOK.OJOWE, samodzlel ZAMIENIĘ
dwupokojowe,
ne, c.o., zamienimy
na wygody, c.o., działka, na
dwa oddzielne mieszkania. podobne
najchętniej
—
Tel. 31-78-50.
' G-6755 Wrzeszcz. Tel. 31-55-62.
SPÓŁDZIELCZE M-4 — dwa
G-6797
pokoje z kuchnią, łazien DWUPOKOJOWE ze wszel
ką,
komfortowe,
wysoki kimi wygodami, I p.,
w
parter, zamienię na 3 po nowym budownictwie, śród
koje spółdzielcze lub kwa mieście Gdańska, zamienię
terunkowe
na trasie na trzypokojowe lub
na
Wrzeszcz — Sopot. Przy dwa mieszkania jednopo
morze, Kołobrzeska 23/a ki. kojowe. Oferty kierować:
D.
•
G-6757 Biuro Ogłoszeń Gdańsk pod
MŁODE małżeństwo poszu G-6808,
kuje niekręnującego poko DWA mieszkania dwupo
ju. Zgłaszać
tel. 31-34-24 kojowe, wygody, piece —
do godz. 14,30.
G-R765 Sopot i Gdańsk zami#nię
ODSTĄPIĘ pokóT"Gd.-Sto na trzypokojowe, c.o. —
gi, Stryj ewskiego 21 m. 60. Sopot. Oferty Biuro OgłoG-6846 szeń Gdańsk pod G-6803.

31-35 50,

dział

miejski 91-45-17.

dział gosp.-morski 31 53 28,

REKLAMACJE WNIESIONE PO TYM TERMINIE
NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.
K-2290

PPH CENTRALA RYBNA, DZIAŁ OPAKOWAĆ
Gdynia-Chylonia, ul. Pucka nr 118
sprzeda

350 skrzyń typ N. 40 nowych w elementach
o wymiarze 818X590X424 mm o grubości
10—13 mm z drzewa świerkowego jedno
stronnie strugane.
CENA ZA JEDNĄ SZTUKĘ (po przecenie) ZŁ 83.50.
Informacji udziela Dział Opakowań CR telefon
23-74-21.
K-2307

RUMIAN SKIE

ZAKŁADY

GARBARSKIE

z a w i a d a m i a j ą,

iż dokonują podziału funduszu zakładowego
za osiągnięcia roku 1969.
Lista podziału nagród znajdować Się będzie do
wglądu na tablicy ogłoszeń w Rumiańskich Zakła
dach Garbarskich w Rumi, ul. Sobieskiego 69 do
dnia 21. 4. 1970 r. Po tym terminie nie będzie się
uwzględniać ewentualnych reklamacji.
K-2287

KOPALNIA „GEN. ZAWADZKI”
zakupi

DOM WCZASOWY
Propozycje prosimy

przesłać

pod

adres:

Kopalnia „Gen. Zawadzki” Dąbrowa
Górnicza, ul. Perła 10.
K-22G5
ODNAJMĘ pokój z .wygo DZIEWCZYNA do gospo
dami samotnym w Łęgo- darstwa potrzebna. Kossj
wie. Grzegorz Nowak, tel. Pałubin, Młyn, pow. kośPruszcz 80-19.
G-6778 cierski.
P-26S
GDANSK:
dwupokojowe, UCZNIÓW do zawodu pie
samodzielne,
zamienię na karskiego — po szkole pod
podobne
Sopot.
Wiado stawowej przyjmę. Warmmość: tel. 31-35-84. G-6804 | bier, Słupsk, Konopnickiej
P-262
ZAMIENIĘ 2 pokoje, ku 13, piekarnia.
chnia, weranda, na półtora
lub
pokój.
kuchnia,
—
Wrzeszcz, Sobótki 6/1, wej
ście z werandy.
G-6818
ODKUPIĘ~ 3 ’ lub 2-pokojo
„WARTBURGA” po małym
we mieszkanie, wydzielo przebiegu, stan idealny —
ne w
Gdańsku.
Wiado sprzedam. Tel. 41-95-03.
mość: Nowy Dwór Gd. tel.
G-6443
557. ______
P-257
ZAMIENIĘ „Warszawę”, f
POKÓi 3-osobowy odstą brycznie nową na sami
pię nanom, chętnie na u- Chód małolitrażowy, na
mowę z zakładem. Gdańsknowy. Oferty Bh
-Olszynka, ul. Błońska 14. chętniej
G-R964 ro Ogłoszeń Gdańsk pod <
-6850.
ZAMIENIĘ M-4, III piętro.
Chylonia, na podobne lub „MERCEDESA 190 lub 200
W rozliczeniu ewen
większe trasa Gdynia — kupię.
Sonot Wiadomość: telefon tualnie dam nowego „Fia
ta
125
P” eksport. Gdynia,23-76-26._______________ S-1237
tel. 29-03-63.
G-6724
MARYNARZOWI pływają „ZASTAVĘ” sprzedam. —
cemu wynajmę pokój. Płat Gdynia, Wejherowska 3/9,
ne z góry. Gdvnia-Cisowa. m, 21.
S-12S9
ul. Chmielna 14 a.
S-1233
„WARTBURGA 1000”, 1963
r. sprzedam. Tel. 21-26-92.
S-1234
SAMOCHÓD „P-70” sprze
dam. Gdynia-Orłowo, ul.
(trolej
SAMOTNA zajmie się do Druskiennicka 8
S-1230
mem samotnej, inteligent bus 23'
nej osoby, bez nałogów. „FIATA Simcę 1100”
(n
Proszę
podać
warunki. chodzie) tanio
sprzedan
Miejscowość obojętna. O- zamienię na motocykl. We;
ferty Biuro Ogłoszeń Gdy herowo, Kościuszki 28/2.
nia nod S-1215.
S-121
MODYSTKA, dobra siła po „WARSZAWĘ” oraz „Mo
szukuje pracy na stałe. O- skwicza 407”, stan bardz®
"erty Biuro Ogłoszeń
— dobry i taksometr* sprze
Gdańsk pod G-6717.
dam. Kościerzyna, telefon
G-6744
OPIEKUNKA do
dziecka 13-44.
dwuletniego na stałe po CAMTENTE
„Skodę
101
trzebna. Wrzeszcz,
Biała MB”, nową, na „Warszs
6/17, tel. 41-25-95, po 15.30. wę” nową. Oferty Biur
G-R734 Oetoszeń Gdańsk pod G
ROBOTNIKA do gospodar -6780. '
stwa rolnego przyjmę. Mo ..OSE” okazyjnie sprzedam.
że być emeryt (dochodzą Gdvnin-Witpmino,
Straża
cy). Reda, Gdańska 12.
cka 12/37, po godz. 17.
S-1305
S-1298

dział

terenowy

81-18 97.

DZIENNIK BAŁTYCKI

Metaloplastyka i kwiaty
W sklepie CPLiA przy
Ul. Świętojańskiej w Gdyni
(niedaleko placu Kaszub
skiego) zaprezentowano wy
roby sztuki kowalskiej i
metaloplastykę — kontynu-

ację tradycji dawnych mi
strzów rzemiosła artystycz
nego, ale przystosowane do
nowych funkcji nowoczes
nego wnętrza. Są to świecz
niki, latarnie, wywieszki,
kraty, kinkiety przyścienne
z reflektorami, miecze, no
że, zestawy kominkowe itp.
Wystawa kowalstwa i me
taloplastyki jest połączona
z formami dekoracyjnymi’,
kwiatów ludowych że wsi
Kozie Głowy. Kompozycje
barwnych obrazów kwiato-

Ba d a n i a

radiotelegraficzne
Wojewódzka
Przychodnia
Przeciwgruźlicza w Gdańsku
informuje, że w dalszym cią
gu trwają masowe badania
radiofotograficzne
mieszkań
ców następujących dzielnic:
Brzeźno i Nowy Port — w
Przychodni
Obwodowej
w
Nowym Porcie, ul. Oliwska,
codziennie oprócz sobót
i
Świąt w godz. 13—18.
Wrzeszcz — Wrzeszcz-Północ — w Przychodni Rejono
wej, ul. Mickiewicza w godz.
13—18, codziennie oprócz so
bót i świąt.
Wrzeszcz-Południe
—
w
Wojewódzkiej Przychodni Prze
ciwgruźliczej
we Wrzeszczu,
ul. Partyzantów 21 w godzi
nach: 12—18 (oprócz
sobót i
świąt).
Orunia — badania rozpoczę
ły się 15 bm. w Przychodni
Rejonowej w Oruni (ul. Jed
ności Robotniczej) w godz.
13—18, codziennie oprócz sobót
i świąt.
Badania są obowiązkowe 1
podlegają im wszystkie oso
by powyżej 14 lat.

WYPADKI
We czwartek wieczorem na
torze kolejowym między Orło
wem a Kamiennym Potokiem
pociąg potrącił przechodzące
go Józefa J. który doznał cięż
kich obrażeń.
*

*

*

*

W nie przeznaczonym do
przechodzenia miejscu na jezd
nię ul. 3 Maja wszedł nietrzeź
wy Zygmunt K. i wpadł na
bok samochodu „Warszawa”
nr rej. GA7977 prowadzonego
przez Stanisława C. Przecho
dzień doznał obrażeń.
Ogółem wczoraj w Gdańsku
zdarzyło się 6 wypadków dro
gowych. Oprócz tych zrela
cjonowanych wyżej przyniosły
one tylko drobne uszkodzenia
pojazdów i niewielkie straty
materialne. Ich przyczyną by
ły mokre i śliskie nawierzch
nie ulic.
*

*

*

W Gdyni w 4 wypadkach
uszkodzonych zostało 6 pojaz
dów, a jedna osoba doznała
obrażeń. Oto poważniejsze wy
padki. Wchodzącą — po zgaśnię
ciu światła zielonego — na
przejście dla pieszych na ul.
Świętojańskiej u wylotu skwe
ru Kościuszki Mariannę Z. po
trącił trolejbus nr rej. GSG975,
prowadzony przez Bronisława
E. Kobieta doznała wstrząsu
mózgu i ogólnych potłuczeń.

*

*

Kwiaty te mogą znaleźć
zastosowanie jako elemen
ty dekoracyjne w pocho
dzie pierwszomajowym.
Na zdjęciu: latarnie de
koracyjne w oknie wysta
wowym.
Fot. Wł. Nieżywiński

0 tym
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DZIŚ W TRÖJMIESCIE
GTPS zaprasza na otwarcie
wystawy gobelinu Hanny Koralewicz-Wojcieszek o godz.
16.30 w Teatrze „Wybrzeże”.
O godz. 17.30 zebranie se
niorów w Domu Technika w
Gdańsku. Mgr inż. Jacewicz
mówić będzie o Holandii i *
jej walce z morzem.
Gdańskie Tow. Fotograficz
ne zaprasza o godz. 18 do
WDK na prelekcję mgr M.
Adamka pt. „Określanie eks
pozycji w fotografii”.
Zarząd Oddziału Woj. Pol.
Tow. Pielęgniarskiego o go
dzinie 11 w klubie „Medyk”
organizuje akademię z okazji
100 rocznicy urodzin W. i.
Lenina.
„Lenin współcześnie — to te
mat
sesji
popularnonauko
wej w Technikum
Budowy
Okrętów. Początek o godz. 10.
Pol. Tow. Nautologiczne za
prasza na zebranie o godz. 17
do Biblioteki WSE w Sopo
cie. Temat: wychowanie mor
skie drużyn harcerskich w okresie międzywojennym.

GDANSK, Opera, „Straszny
dwór”, g. 17. Teatr Wielki —
„Morze dalekie — może bli
skie” (zamknięte), godz. 19.
SOPOT, Kameralny, „Wilki w
nocy”, g. 19. GDYNIA, Mu
zyczny, „Madagaskar”^ godz.
19.15.

*

Nietrzeźwy Jerzy Przybyło
wicz zamieszkały przy ul. Chy
lońskiej w Gdyni, kierowca
samochodu „Ford” nr rej.
1213GS potrącił na skrzyżo
waniu ul. Elbląskiej i Sien
nickiej w Gdańsku rowerzystę
Franciszka K. Doznał on cięż
kich obrażeń i w drodze do
szpitala zmarł.

*

wych mogą być stosowane
jako okolicznościowe deko
racje ścian w formie za
mkniętej, ograniczonej ra
mą lub w dowolnych ukia
dach barwnych.

*

Za „Żukiem” nr rej. GA5032
jechała ul. Polską „Nysa” nr
rej. GS2467 prowadzona przez
Czesława P. W chwili gdy
„Żuk” zatrzyma! się chcąc
skręcić w lewo, „Nysa” naje
chała na jego tył. Obydwa po
jazdy zostały uszkodzone.

GDANSK „Leningrad”, „Jak
rozpętałem Ii wojnę świato
wą”, I cz„ poi., od 14 lat, g.
10, 12, 14, 16, 18, 20. „Łowcy
skalpów” USA, g. 22. „Kameral
ne”, „Szepczące ściany”, ang.,
od 16 1., g. 15.30, 17.45, 20. „Ko
smos”, „Znicz olimpijski” —
poi., od 14 1., g. 19; „Działa
Nawarony”, ang., od 12 lat*
g. 16.
„Drukarz”,
„Ryszard
Lwie Serce i krzyżowcy” —
USA, od 14 1., g. 16.45, 19. „Mo
tlawa”, „Hatari”, USA, od 11
lat, g. 15; „Ruchome piaski’%
poi., od 16 1., g. 18, 20. „Gedania”, „W królestwie ducha
gór”, jug., od 11 1„ godz. 16;
„Wniebowstąpienie”, poi., od
16 1., g. 18, 20. „Przyjaźń” —
„Major Dundee”, USA, od 18
lat, g. 18. „Wrzos”, „Benia
min, czyli pamiętnik cnotliwe
go młodzieńca”, fr., od 18 latj
g. 16, 18, 20. „Żak”, „Porwa
ny przez mafię”, wł.j od 16 1.»
g. 16, 18. 20.
WRZESZCZ „Znicz”, „Porad
nik żonatego mężczyzny” —
USA, od 16 1., g. 16, 18, 20.
„Bajka”,
„Chłopcy z Placu
Broni”, węg., od 11 l,j g. 15;
„Uzurpatorzy”, węg.* od 161.»
g. 12.30, 17.30, 20. „Tramwa
jarz”, remont. „Zawisza”, *,Fa
talny list”, ang., od 11 1„ g.
17; .jPolowanie na muchy” —
poi., od 18 1.. g. 19.15.
NOWY PORT — „1 MŚjja”,
„Tylko umarły odpowie” —
poi., od 16 1„ g, 16, 18, 20.
OLIWA „Delfin”,
„Szkice
warszawskie”, poi.* od 16 1.,
g. 16, 18, 20.
SOPOT,
„Polonia”,
„Jak
rozpętałem II wojnę świato
wą”, II i III cz., poi., od 14 Li
g. 13, 16, 19.
GDYNIA „Warszawa”, aJah

91 (8010) Sobota, 18 kwietnia 1970 r,

Spełniają rolę ważnych łączników... Kłopoty z dosfawq
reg spraw
zgłoszonych
przez załogę rozpatrzył i
załatwił zespół przy Gdań
skich Zakładach Przemy
słu Dziewiarskiego.

W kilkunastu przedsiębiorstwach i instytucjach» gdań
skich, działają zakładowe zespoły radnych, w skład któ
rych wchodzą pracownicy danego zakładu — radni do
miejskiej j dzielnicowych rad narodowych oraz — nie
będący radnymi — członkowie radzieckich komisji. Na
czym polega praca tych zespołów?
Otóż naczelnym ich zadaniem jest zadzierzgnięcie
ściślejszej więzi między załogami przedsiębiorstw i in
stytucji a radami narodowymi. Zespoły informują załogę
na bieżąco o aktułnie omawianych przez rady proble
mach, o podejmowanych uchwałach, a jednocześnie
przyjmują
propozycje załóg dotyczące
usprawnienia
działalności społeczno-gospodarczej rad narodowych.

Specjalne pole do dzia
łania mają zespoły
rad
nych w inspirowaniu czy
nów społecznych. Pod tym
względem dużymi osiągnię
ciami legitymuje się
za
kładowy zespół radnych
przy Stoczni Gdańskiej im.
Lenina. W ramach
czy
nów społecznych stoczniow
cy wyremontowali posąg
Neptuna na Długim Tar
gu, wykonali szereg prac
ślusarskich, malarskich
i
spawalniczych na placu za
baw na małym Przymorzu,
uporządkowali teren mię
dzy ul. Jana z Kolna i ul.
Doki, zrobili uchwyty na
skrzynki
kwiatowe
w
osiedlu im. J. Krasickiego
itp.
"Warto przy tym przy
pomnieć, że Stocznia Gdań
ska im. Lenina opiekuje
się 7 szkołami oraz, że
poważnie partycypuje w
inwestycjach
miejskich
(przewidziane na lata 1971
— 1975 jej udziały wynio
są 75 min złotych).
Aktywnie również pra
cuje zespół radnych przy
Wytwórni Łożysk Ślizgo
wych, której cała załoga
bierze udział w czynach
społecznych na rzecz mia
sta. W ub. roku pracowni
cy tej wytwórni zainsta
lowali oświetlenie na uli-

Wojciech Młynarski
wystąpi w Gdańsku
Recitale popularnego piosen
karza""Wojciecha
MŁYNAR
SKIEGO cieszyły się zawsze
niezmiennym
powodzeniem
wśród publiczności trójmiasta.
Mając®: to na uwadze, -Woje
wódzka Agencja Imprez Ar
tystycznych w Sopocie zorga
nizowała dwa recitale znako
mitego artysty, które odbędą
się w najbliższy poniedziałek
20 bm. o godz. 17.30 i 20.15 w
sali Teatru „Wybrzeże” w
Gdańsku.
Akompaniuje zespół muzycz
ny
Jerzego MATYSZKOWICZA.
Sprzedaż
biletów
wstępu
prowadzi „Orbis”.
Zamówienia na bilety zbio
rowe
przyjmuje
WAIA , w
Sopocie, ul. Chopina 41, tel.
51-22-25.

rozpętałem n wojnę świato
wą”, 1 cz., od 14 1„ godz. 11,
13.15, 15.30, 17.45, 20. „Atlan
tic”, „Cztery damy i as”, fr.,
od 18 1., g. 15.30, 17.45, 20. „Go
plana”, „Paragon goła”, poi.,
od 11 1„ g. 10, 12, 14; „No
wy”, poi., od 14 L, g. 16, 18.
20. „Neptun”, „Delegat floty”,
radź., od 11 1., g. 16; „Każ
demu swoje”, wł.. od 18 łat,
g. 18, 20. „Marynarz”, „Zbrod
niarz, który ukradł zbrodnię”,
polski, od 16 1„ godz. 17, 19.
„Fala” — „Winnetou i król
nafty”, jug., od 14 lat —
g. 16, 18, 20. „Promień”, „Mi
łość w przyrodzie”, węg., od
11 1., g. 16; „Opera za trzy
grosze”, NRF, od 16 lat, g.
17.45, 20. „Jagienka” — niecz.
„Mewa” — „Struktura kry
ształu”, poi., od 14 1., g. 19.
ś,Iskra”, „Sztubackie kłopo
ty”, czes., od 9 1., g. 18.
RUMIA „Aurora”, „Planeta
małp”, USA, od 14 1., g. ia;
■„Grzech Azizy”, ZRA, od 18 I.,
g. 20.

GDANSK — apt.
nr 106j
Długa Grobla 7; WRZESZCZ
— apt. nr 99, ul. Mickiewi
cza l—j; OLIWA — apt. nr
17, ul. Kaprów 4: SOPOT —
apt. nr 15, ul. Boh. Monte
Cassino 21; Gdynia — ulica
Starowiejska 34.
STAŁE DYŻURY PEŁNIĄ —
GDANSK — apt. nr 8, aleja
Zwycięstwa 49; NOWY PORT
— apt. nr 4, ul. Oliwska 83;
STOGI — apt. nr 60, ul. Ho
ża 12; ORUNIA — apt. nr
21, ul. Jedności Robotniczej
111; ORŁOWO — apt. nr 20,
ul. Boh. Stalingradu 66.
Ostry dyżur pełnią: I Kli
nika Chirurgiczna z II Kli
niką
Chorób Wewnętrznych
AMG.

Wojewódzka Poradnia Cho
rób Wenerycznych w Gdań
sku, ul. Długa 84-85 — jest
CZYNNA CAŁĄ DOBĘ.

SOBOTA
LOKALNE
12.35 „Wiatr”, ode. pow. Sta

/

cy wiodącej
do Szkoły
Podstawowej nr 35, przy
gotowali tereny pod zie
leńce i chodniki na Przy
morzu, ułożyli chodnik na
ul. Wita Stwosza, wyre
montowali 50 ławek w par
ku oliwskim i wykonali
sporo innych cennych dla
dzielnicy robót.
Współorganizatorem czy
nów społecznych jest też
zespół radnych przy Za
rządzie Portu Gdańsk. W
planie na ten rok zespół
przewiduje realizację prac
ogólnej wartości 900 tys.
zł. Załoga Zarządu Portu
weźmie udział w budowie
wiat przystankowych, w
oświetleniu ulic, upiększa
niu terenu przy Morskim
Domu Kultury, obejmie
też opiekę nad pomni
kiem Bohaterów Wester
platte itd. Trzeba zazna
czyć, że w posiedzeniach
zakładowego zespołu rad
nych przy Zarządzie Por
tu biorą udział przedsta
wiciele dyrekcji, rady za
kładowej, rady robotni
czej i ZMS, a członkowie
zespołu są
zobowiązani
zdawać okresowe sprawo
zdania ze swej działalno
ści na naradach całej za
łogi i na KSR. Prócz za
gadnień związanych z czy
nami społecznymi — ze
spół radnych z ZP-Gdańsk
*. rozpatrywał już takie spra
* wy, jak np. powiązanie
zakładowej służby zdro
wia z miastem, zaś w naj
bliższej przyszłości zajmie
się problemami socjalnobytowymi załogi, omówi
budżet dzielnicy Portowa.
Na spotkaniach radnych
z wyborcami pada zwy
kle sporo postulatów pod
adresem różnych przed
siębiorstw
świadczących
usługi dla ludności. Zakła I
dowy zespół radnych przy
WPK GG przeanalizował
możliwość załatwienia 6
wniosków, dotyczących usprawnienia komunikacji.
Dobre wyniki pracy no
tują zakładowe zespoły
radnych przy Gdańskiej
Stoczni Remontowej i przy
Zakładach
Naprawczych
Taboru Kolejowego. Sze

nisława Goszczurnego,
12.50
Gdański koncert życzeń, 16.05
Chóry. festiwalu w Między
zdrojach,
16.30 Mówi prof.
Zaremba, 16.40 Śpiewa Judy
Garland, 17.00 Przegląd aktual
ności Wybrzeża, 17.25 Czwar
ta zmiana.
OG ÓLNOUpLSKIE
13.40 „Upiór”, fragm. opow.
J. Nasvadby, 14.05 Z piosenką
i melodią przez świat, 14.3Ö
Mały
relaks,
„Z przypad
ków fatalisty”, humoreski M.
Kwiatkowskiego i J. Żukow
skiego, 14.45 Błękitna sztafeta,
15.00 Amatorskie zespoły przed
mikrofonem, 15.25 Gra orkie
stra Manuela, 15.30 J. S. Bach
w Lipsku, 17.55 Transmisja uroczystej akademii w Warsza
wie z okazji setnej rocznicy
urodzin W. Iljicza Lenina,
19.15 Lekcja jęz. francuskie
go, 19.31 Matysiakowie, 20.01
Recital tygodnia, 20.31 Samo
życie,
20.41 Nowe nagrania
piosenek meksykańskich, 21.11
Przegląd filmowy,
Kamera,
21.20 Idole i bemole, 21.46 Tań
czymy w rytmach, 22.30 Me
lodie na dobranoc, 22.45 Radiokabaret, 23.45 Chwila mu
zyki, 0.05—3.00 Program nocny.
PROGRAM III
17.05 Mistrzowie piosenki kia
sycznej, 17.30 Ziemia, którą
Bóg dał Kainowi, 17.40 Piosen
ki z włoskiego buta, 18.00
Ekspresem przez świat, 18.05
Na co dzień i od święta, 18.20
Radiowe Studio Piosenki, 18.50
Michał Glnika — Jota Aragonesa, 19.00 Naokoło świata, B.
Kellermann, „Droga Bogów”,
19.15 Klub Grającego Krążka,
19.55 Jak na szpilkach, 20.25
Le meteque osiadły w obcym
kraju,
20.45 Niezapomniany
45-ty, 21.05 Klub Grającego
Krążka, 21.20 Krasnoludki są
na świecie, 21.50 Suita tygod
nia, 22.08 Gwiazda siedmiu
wieęzorów — Zespół „Hagaw”,
22.15 Pow. w wyd. dźw. „Czer
wone i czarne", 22.45 Serena
dy balkonowe, 23.00 Nowe to
miki poetyckie — Stanisław
Grochowiak, 23.05 Wieczorne
spotkanie z France Gall, 23.50
Na dobranoc śpiewa Enrico
Macias.
NIEDZIELA
LOKALNE
8.45 Magazyn wojskowy, 9.05
Muzyczne
ciekawostki, 9.30
Nastolatki i morze. 10.00 No

W lutym br. Komisja Rady
Państwa do spraw Rad Na
rodowych wydała zalecenie w
sprawie powoływania i dzia
łalności zespołów radnych w
zakładach pracy. Warunkiem
powołania takiego zespołu jest
zatrudnianie w przedsiębior
stwie co najmniej 5 radnych
i członków komisji radziec
kich.

Niczego jednak konkret
nego nie zdziałają radni,
bez współpracy z samorzą
dem robotniczym i radą
zakładową. Wiele
zależy
również od dyrekcji przed
siębiorstw, w których po
wołano lub powołuje się
zespoły radnych.
Jar

Mężczyzna

też człowiek...
Za dwa dni czyli
20
kwietnia br. rozlegnie się
w Gdańsku okrzyk: „Wszy
stko... dla Adama!” Bo
wiem wespół z SDH „SE
ZAM” we Wrzeszczu ustali
liśmy, że właśnie 20 kwiet
nia
winien
wyraźnie
wyróżnić brzydszą połowę
ludzkości. Laureaci ostat
niego konkursu na najpięk
niejsze wystawy w trójmieście, dekoratorzy „SE
ZAMU”: A. Lidziński, H.
Lidzińska i L. Górska przy
gotowali piękne wystawy
i dekoracje. M. in. już od
dzisiaj,
w
witrynach
„SEZAMU” we Wrzesz
czu
eksponowane
będą
ciekawe nagrody, oczeku
jące klientów, kupujących
w SDH w „męskim” ty
godniu. W sprzedaży pre
miowej
wezmą
udział
wszystkie stoiska poza pa
smanteryjnym i kosmetycz
nym. Należy zachować pa
ragony kasowe, bowiem
wezmą one udział w loso
waniu nagród w dniu 28
bm. o godz. 16.30 w „SE
ZAMIE”. Premiowa sprze
daż dla Adamów, Adasiów,
Adamków
i Ludwików
trwać będzie od 21 do 25
bm. „SEZAM” zaopatrzył
się bogato we wszystko, co
można było zdobyć w kra
ju.

Kierownik Szkoły Pod
stawowej nr 62 przy ul.
Kępnej, w gdańskiej dziel
nicy Krakowiec (za Stoga
mi) otrzymał wiadomość,
że następnego 4nia przy
chodzi wagon z 10 tona
mi koksu dla jego szkoły.
Należało się więc zatrosz
czyć o przewiezienia koksu
z kolei do szkoły. Zaczął

Nied/iefne wycieczki
Klub „Dreptusie”
zaprasza
na wycieczkę pieszą na tra
sie : Osowa — Tuchomek —
Kielno. Zbiórka o godz. 7.43
przy kasach biletowych
w
Gdyni. '
Klub „Merkator” proponuje
wycieczkę na trasie: Borucino — jez. Kniewo. Zbiórka
przed dworcem PKS, odjazd
o godz. 6.40. Spóźnialscy mogą
jechać o godz. 8.10.
Klub „Wanoga” wędrować
będzie
trasą:
Orłowo
—
Wielki Kaek — Chwaszczyno.
Zbiórka na dworcu w Orło
wie o godz. 10.10.
„Bąbelki” wyruszają pobrze
żem Bałtyku: Frombork
—
Tolkmicko. (16 kra). Zbiórka
na dworcu PKP w Gdańsku
o godz. 6.50, Wyjazd do Mal
borka o godz. 7.13, gdzie na
stąpi przesiadka do oczekują
cego samochodu. W programie
zwiedzanie
m. in.
Wzgórza
Fromborskiego.
Powrót
do
Malborka również
samocho
dem, a następnie pociągiem.
Przyjazd do Gdańska o godz.
17.51. Zgłoszenia teł. 41-49-29.
Okręgowa Komisja Ochrony
Przyrody PTTK wznawia pie
sze wycieczki pod hasłem:
„Poznajmy zabytki przyrody
woj.
gdańskiego”.
Pierwsza
wycieczka na trasie: Sobieszewo — Górki Wschodnie —
rezerwat „Ptasi Raj” — Sobieszewo (ok. 12 km). Zbiór
ka na pl. 1 Maja na przy
stanku autobusowym linii 112
o godz. 9.

telefonować: najpierw do
dyrekcji PKS w Gdań^
sku, skąd skierowano go
do oddziału we Wrzesz
czu. Tam zaś poinformo
wano go, że owszem: przyj
mą zamówienie, ale wów
czas, gdy wagon z opa
lem będzie już na miej
scu. W tej sytuacji po
winien dzwonić do... dyę
rekcji. Uczynił to, ale tyl-i
lco po to, żeby usłyszeć, ża
tylko Wrzeszcz może rzeca
załatwić. Wreszcie wrzeszczański oddział wyraził
zgodnę na
dostarczenia
samochodu na dowóz kok
su. pod warunkiem jed
nak, że „ludzi do przeła
dunku sami sobie załatwi
cie...” Gdzie tych ludzi
szkoła ma znaleźć to już
nikogo nie obchodzi.
Kłopoty kierownika z«
szkoły nr 62 powtarzają
się co roku i nie tylko w
tej szkole, ale we wszy
stkich innych, które mają
własne kotłownie. Jedna
ze szkół, która również
ma kłopoty z otrzymaniem
transportu z PKS, korzy
sta z usług prywatnych
wozaków, za każdym ra
zem błagając ich o zmiło
wanie, a że opłaty
są
zwykle wyższe niż możli
wości finansowe szkoły,
część opłat uiszcza się %
funduszu Komitetu Rodzi
cielskiego, co
właściwi*
jest nieformalne.
Czy w związku z tym!
kłopotami nie należałoby
pomyśleć o jakimś roz
wiązaniu
problemu np.
przez Wydział Oświaty?
(ad) !

Ole Wcb, imjmlodsi Czytelnicy!

Czy masz refleks L cierpliwość?

Drogie
panie, bądźcie
dla nas miłe na wiosnę i
zaprowadźcie swych męż
czyzn do „SEZAMU”: może
wybierzecie coś dla... sie
bie?

tatnik kulturalny
Wybrzeża,
10.25 Czas przypomniany, 10.57
Pogranicze
pamięci i histo
rii, 11.48 Ach, co to były za
śluby, recenzja teatralna Mai
winy
Szczepkowskiej,
15.45
Audycja studencka.

Aiken, 23.05 Muzyka
nocą,
23.50 Na dobranoc gra Janosy
Körösy.

OGÓLNOPOLSKIE:
7.15 Koncert nowości roz
rywkowych, 7.45 Znane i nie
znane melodie i piosenki, 8.00
Moskwa z melodią i piosenką
słuchaczom polskim, 8.35 Radioprobiemy,
12.30
Poranek
symfoniczny muzyki polskiej,
13.30 Mini-turniej
pianistów,
13,55 Program z dywanikiem,
15.00 Dla dzieci- O trzech mu
szkieterach, 16.30 Koncert cho
pinowski,
17.05 Warszawski
Tygodnik
Dźwiękowy,
17.30
Rewia piosenek,
18.00 Don
Juan poznański, poemat R. W.
Berwińskiego, 18.35 Wiązanka
melodii, 18.45 Do Studia S-I
zaprasza B. Klimczuk,
19.45
Wojsko, strategia, obronność,
20.00 Wieczór iiteracko-muzyczny, 21.30 Uroczysty koncert
z okazji 100 rocznicy urodzin
Włodzimierza Iljicza Lenina,
22.18 „Tamte pamiętne dni”,
22.38 d. c. koncertu, 23.30 Jazz
na dobranoc, 0.05—3.00 Pro
gram nocny.
PROGRAM III
14.05 Przeboje na start, 14.20
Peryskop 14.45 4/4, 15.30 Latar
nia Djogenesa — To nie baj
ki, 15.50 Zwierzenia prezen
tera, 16.15 Czarne słońce —
śpiewa
Barbara,
16.40
W
moim kraju wiersz się rodzi,
poezja węgierska, 17.00 Perpe
tuum mobile,
17.30
Ziemia,
którą Bóg dał Kainowi, 17.40
Mój magnetofon, 18.00 Eks
presem przez świat, 18.051 Po
lonia śpiewa, 18.20 Radio w
kołysce, 18.35 Sylwetka pio
senkarza — Marek Grechuta,
19.00 Niepowetowana
strata,
19.30 Mini-max, 20.00 Teatrzyk
„Apokryf”, 20.00 Genezy osobli
we, niedotrzymane ślubowa
nie, czyli arcydzieło z miło
ści, 20.50 Pięć bluesów, 21.15
Przygody ćwierćdyplomatyczne, 21.25 Melodia z autogra
fem Stanisława Mikulskiego,
21.50 Suita tygodnia — Mo
dest Musorgski, 22.08 Gwiaz
da siedmiu wieczorów — ze
spół „Hagaw”, 22.20 Navigara necesse est, 22.35 Bach
pod napięciem,
23.00
Nowe
tomiki Doetyckłe — Conrad

SOBOTA
10.00 „Chudy i inni”, filn
fab. prod, polskiej, 16.20 Ju
bileusz mechanizatorów, 16.4(;
DTV, 16.50 Dla młodych wi
dzów; „Konkurs pięciu milio
nów”, 17.55 Uroczysta akade
mia z okazji 100 rocznicy urodzin Włodzimierza
Lenina,
w przerwie akademii
ok.
19.00 „Pełnoletnia”, film TVP.
20.30 Monitor, 21.05 „Już kwie
cień”, koncert młodości, 21.50
DTV, 22.20 „Chudy 1 inni”,
film fab. prod, polskiej.
PROGRAM OSWATOWY:
9.00 Powtórzenie programu
Redakcji Wojskowej „Obrona
Zamojszezyzny” z cyklu: „Dro
gi zwycięstwa”, 11.55 Zoologia
(kl. VII):
Ptaki,
14.25 TV
Kurs rolniczy — Wiosna 70,
15.00 Wychowanie fizyczne na
szych dzieci.
NIEDZIELA
9.05
„Pierścienie”,
polski
film
telewizyjny
z
serii:
„Czterej pancerni
i pies" —
10.40 „Artyści
areny”, film,
11.00 PKF, 11.15 Zespół Regio
nalny „Koronka”, 12.00 DTV,
12.15 „Szósty Kontynent”, film
dok . prod.
włoskiej,
13.50
i, Dżentelmen jezdni”, teletur
niej, 14.50 Przemiany, 15.20
Dla dzieci: Jan Williowskl
„Cena uśmiechu”, 16.05 „Mia
steczko" z cyklu: Piórkiem i
węglem, 16.30 Tele-Echo, 17.15
„Pociągiem przez świat”, film
seryjny, 17.45 Z cyklu: Spot
kanie z pisarzem — rozmowa
z Franciszkiem Fenikowskim,
18.15 „Ballada o bitwie”, 19.00
Sposób na Muzy, felieton fil
mowy, 19.20 Dobranoc,
19.30
Dziennik TV, 20.05 „Błękitna
ballada”, film fabularny pro
dukcji angielskiej, 21.30 Gra
Orkiestra TV: Katowice, 21.50
Magazyn sportowy.
PROGRAM OŚWIATOWY
8.00 Nowoczesność w domu i

zagrodzie, 8.20 TV: Kurs rol
niczy: Wiosna 70, 8.55 PrzyDominamy. radziiny--

Odpowiedź na zadanie z
poprzedniej soboty powinno
brzmieć: nieprzepisowo je
chało auto „B”, ponieważ
obowiązuje zakaz nieprzekraczania na jezdni linii
ciągłej. Los uśmiechnął się
do JÓZEFA KOSZAŁKA Z
WEJHEROWA UL. 1 MA
JA 28A, dla którego wylo
sowaliśmy aparat fotogra
ficzny „Druh”.
Dzisiaj widzicie na ry
sunku grupę dzieci z Mło
dzieżowej Służby Ruchu,
która przygotowuje pewne
aktualne hasło. Nadchodzą
cy tydzień będzie bowiem
okresem nasilonej pronagan
dy bezpieczeństwa na dro
dze. Co roku organizuje się
taki tydzień, aby nam, pie
szym i tym zza kierow
nicy przypomnieć o prze
strzeganiu wszystkich prze
pisów
ruchu
drogowego
PRZEZ CAŁY ROK.
Odpowiedzcie zatem na
podstawie rysunku jak się
ten tydzień nazywa, a po
nadto napiszcie jak należy
przechodzić przez Jezdnię,
aby nic narażać na niebez
pieczeństwo siebie i kie
rowców, Czekamy na Wa
sze odpowiedzi do środy,
22 bm. Listy adresujcie:
„DZIENNIK
BAŁTYCKI”,
GDANSK, TARG DRZEW
NY 3/7, DOPISUJĄC NA
EOPERCTE LTTERKF „R”.

Zuchy z 77 szkoły
W tych
dniach druży
na
zuchowa
ze
Szkoły
Podstawowej
nr 77 „Osie
dle Wejhera” wybrała się
pod * kierownictwem nauczyciel
ki, a zarazem harcerki — Alicji Szuszkiewicz autokarem
ufundowanym przez Spółdziel
nię Mieszkaniową Osiedle Mło
dych w celu złożenia kwiatów
pod
pomnikami
bohaterów.
Wiązanki kwiatów złożono W
Gdyni, w Redłowie i na We
sterplatte. Akcja ta została
zorganizowana z okazji Mie
siąca Pamięci Narodowej.

V. j;

