DZIENNIK OAPCKB

Tli Ofcręgówy Zja.d ZBoWiP

patriotycznych łroHiipii
I rewolucyjnych " uUyUJI

Kształtowanie świadomych postaw budowniczych socjalizmu

Rok XXVI, nr 99 (8018)

Delegaci ponad 12-tysięcz
nej rzeszy członków Zwiąż
ku Bojowników o Wolność

Sesja wojskowo-historyczna Marynarki Wojennej

i Demokrację w naszym
województwie zapełnili w
niedzielę salę konfe/encyj-

ska, Warmii, Mazur i Pomorza, „Dąbrowszczacy”, b.
więźniowie sanacyjni, uczestnicy walki zbrojnej z
okupantem, b. więźniowie
hitlerowskich obozów kon
centracyjnych. Na prze
strzeni ostatnich sześciu
lat szeregi gdańskiej orga
nizacji ZBoWiD powięk
szyły się o ponad 7,5 tys.
nowo przyjętych członków.
Wyraźnie zwiększył się spo
łeczny autorytet organi
zacji, a to dzięki aktywnej
obecności zbowidowców we
@ Dokończenie na str. 2

Przewodniczący Prez. W RN Tadeusz Bejm de
koruje sztandar Zarządu Okręgu ZBoWiD odzna
ką „Zasłużonym Ziemi Gdańskiej”.

Ćwierćwiecze
Morskiego
Oddziołu PAP

w Gdańsku
W tych dniach — jak
już
informowaliśmy
—
Polska Agencja Prasowa
obchodziła 25-leoie swojej
działalności. Z okazji tego
jubileuszu w dniu wczo
rajszym w Klubie Stowa
rzyszenia
Dziennikarzy
Polskich w Gdańsku od
było się uroczyste spotka
nie, zorganizowane przez
Oddział Morski PAP. W
spotkaniu
z
zespołem
gdańskiego
oddziału tej
agencji i byłymi jej pra
cownikami wzięli udział:
wiceprzewodniczący Prez.
WRN Łukasz Balcer, kie
rownik Wydziału Propa
gandy KW PZPR Stani
sław Hinz, wiceprzewod
niczący
Prez.
MRN w
Gdańsku Ferdynand Mac
kiewicz,
przedstawiciele
przedsiębiorstw
morskich
oraz gdańskich gazet, roz
głośni i Ośrodka Telewi
zyjnego.
Po przypomnieniu przez
kierownika Oddziału Mor
skiego PAP red. Czesława
Jaworskiego
początków
działalności tej agencji na
wyzwolonej ziemi gdań
skiej,
kierownik
Wydz.
Propagandy KW Stanisław
Hinz — mówiąc o roli Ja
ką w informowaniu spo
łeczeństwa naszego kraju,
a szczególnie jeśli chodzi
o gospodarkę morską i
jej dynamiczny rozwój,
spełnia
gdański
oddział
PAP — wysoko ocenił
pracę, skromnego liczeb
nie zespołu.
W dowód, tego uznania
dyrektor naczelny Stoczni
Gdańskiej
im.
Lenina
Igor Sawiński wręczył zes
połowi piękną metalopla
stykę przedstawiającą pa
noramę Gdańska.

ną Prez. WRN w Gdańsku,
w której obradował VII
Zjazd Okręgowy tej or
ganizuj i. W obradach uczestniczyli m. in. licznie
przybyli członkowie władz
naczelnych ZBoWiD z pre
zesem ZG Mieczysławem
Moczarem, przedstawiciele
wojewódzkich władz i stron
nictw politycznych z człon
kiem Biura Politycznego
KC PZPR, I sekretarzem
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KW Stanisławem Kocioł
kiem, prezesem WK ZSL
Józefem Nogą, przewodni
czącym WK SD prof, dr
Bolesławem Kasprowiczem
i przewodniczącym Prez.
WRN Tadeuszem Bejmem.
W 111 kołach, tworzą
cych 16 oddziałów zrzesze
ni są byli uczestnicy re
wolucji 1905 r., powstań:
Wielkopolskiego i Śląskich,
bojownicy o polskość Gdań

WIEDEŃ (PAP). W po
niedziałek przed połud
niem rozpoczęło się w
Wiedniu czwarte spotka
nie robocze między dele
gacjami ZSRR i USA, w
sprawie ograniczenia bro
ni strategicznych (SALT).
Spotkanie to odbyło się w
gmachu ambasady amery
kańskiej.

'"•'»SALT

8 satelitów ;paro;^»;
jedna rakieta nośna!

Kło zwycięży w Wiedniu?
Należy cyframi wypełnić kupon, podając także
wynik do przerwy (i pamiętając o różnych wa
riantach regulaminu rozgrywek pucharu), umieścić
swoje nazwisko i adres. Kupony przyjmujemy
pocztą (decyduje data i godzina stempla poczto
wego), można je też wrzucać do skrzynki w hallu
gmachu redakcji (Gdańsk, Targ Drzewny 3/7) oraz
oddawać w Biurze Ogłoszeń w Gdyni (ul. Święto
jańska S) i w oddziale redakcji w Elblągu (ul.
Grunwaldzka 31). Na trafnie typujących czeka 10
nagród — niespodzianek. Kupony przyjmujemy
tylko do środy 29 bm. godz. 15.
f

WARSZAWA (PAP). —
Wielotysięczna rzesza stu
dentów obchodziła w po
niedziałek we wszystkich
ośrodkach
akademickich
jubileusz swojej organiza
cji — 20-lecie Zrzeszenia
Studentów Polskich. Cen
tralne obchody tego jubi
leuszu odbyły się w War
szawie. Głównym ich ak
ceptem było uroczyste ple
num Rady Naczelnej ZSP,
na które przybyli przed
stawiciele
najwyższych
władz partyjnych i pań
stwowych: Józef Tejchma,
Piotr Jaroszewicz, Stefan
Olszowski, Józef Ozga-Michalski, Eugenia Krassowska. Na plenum przybyli
również kierownik Wy
działu Nauki i Oświaty KC
PZPR — Andrzej Werb
lan, minister oświaty i
szkolnictwa wyższego —
Henryk Jabłoński, mini
strowie innych resortów,
a także przewodniczący
bratnich organizacji mło
dzieżowych ZMS i Z MW.
Obecny był przewodniczą
cy Międzynarodowego Zwią
zku Studentów — Dusan
Ulczak.
W czasie plenpm odczy
tany został list I sekreta#-

nia br. następujący komu
nikat: .
25 kwietnia w Związku
Radzieckim wprowadzono
na orbity sztuczne sateli
ty Ziemi z serii „Kosmos”,
o
kolejnych
numerach
336, 337, 338, 339, 340, 341,
432, 343.
Wszystkie 8 satelitów
wprowadzonych zostało na
orbity za pomocą tej sa
mej rakiety nośnej.
Na satelitach pracuje aparatura naukowa przez
naczona do badań prze
strzeni kosmicznej zgod
nie z ogłoszonym wcześ
niej programem.

KUPON KONKURSU
na wynik spotkania

GÓRNIK — MANCHESTER CITY W WIEDNIU
--------------- do przerwy ------ *----- -————

Nazwisko, imię
Miejscowość —
ulica, nr domu

«»«I
Przewidywany przebieg pogo
dy dla wybrzeża wschodniego
na 28 kwietnia br.
Zachmurzenie zmienne, okre
sami przelotne opady desz
czu. Temperatura od +5 st. do
+7 st. w ciągu dnia Wiatry
umiarkowane, półnoano-zachod
nie.

Cena 50 gł

m uu W służbie
partii i narodu
W Garnizonowym Klubie
Oficerskim
na Oksywiu
rozpoczęła w poniedziałek

Święto wielotysięcznej
rzeszy studentów

Piotr Stolarek wręcza
„Czerwoną Różę” prezeso
wi ZG ZBoWiD gen. dyw.
Mieczysławowi Moczarowi.
Fot. Wł. Nieżywiński

MOSKWA (PAP). Agen
eja TASS nadała 27 kwiet

Wtorek, 28 kwietnia 1970 r.

rza KC PZPR — Włady
sława Gomułki, który z
okazji 20-lecia ZSP został
skierowany na ręce Rady
Naczelnej. Zasłużeni dzia
łacze ZSP otrzymali od
znaczenia państwowe. Od
znaki honorowe XX-lecia
ZSP wręczono byłym człon
kom zrzeszenia, piastują
cym obecnie wysokie fuńk
cje partyjne i państwowe.
Wieczorem w Teatrze
Wielkim odbył się galo
wy koncert najlepszych
studenckich zespołów arty
stycznych.

|

i Tylko trzy dni...

obrady sesja woijsikowo-hi- specjalistów morskich, któ
rozpoczął
storyczna z okazji zbliża rych szkolenie
jącego się 25-lecia Mary przed ponad 25 laty mor
batalion, a obecnie
narki Wojennej PRL. W ski
sesji uczestniczą m. in. za kontynuuje Centrum Szko
stępca szefa Głównego Za lenia Specjalistów Mary
Szkoła
rządu Politycznego
WP, narki Wojennej,
gen.
bryg.
Mieczysław Chorążych i Wyższa Szko
Wojennej.
Grudzień, zastępca prze ła Marynarki
wodniczącego
Prezydium Admirał scharakteryzował
WRN w Gdańsku, Henryk też proces rozwoju sił i
Sliwowski, dowódca gar środków Marynarki Wo
i możliwość ich
nizonu Gdynia, gen. bryg. jennej
Henryk Rzepkowski, I se wykorzystania do obrony
kretarz komitetu partyjne granic morskich PRL w
go Marynarki
Wojennej ramach współdziałania z in
kmdr mgr Stanisław Cza- nymi rodzajami sił zbroj
kowski, weterani 1 Samo nych oraz bratnimi flota
dzielnego Morskiego Bata mi: Flotą Bałtycką ZSRR
lionu Zapasowego, który 4$ Dokończenie na str. 2

Przebywający z oficjal
ną wizytą w naszym kra
ju minister spraw zagrar
nicznych NRD Otto WIN
ZER w czasie pierwszego
dnia pobytu złożył wieniec
na Grobie Nieznanego Żoł-,
nierza.
CAF — Szyperko — telefotoi

*

% nabywać można ostat! nie już losy WIELKIEJ ]
♦ JUBILEUSZOWEJ LO-;

Steru

fantowej;

| „DZIENNIKA BAŁTYC;
% KIEGO” w następują-♦
cych kioskach „Ruchu”: ♦
w Gdańsku naprze- ♦
ciw Domu Prasy, przy|
pl. 1 Maja, w hallu4
dworca głównego PKP,
przy ul. Garncarskiej i
przy Targu Węglowym;
we Wrzeszczu — na
skrzyżowaniach al. Grun
waldzkiej
z ul. ul.
Marchlewskiego,
Hüb
ner a i Jaśkowej Doliny
oraz obok „Herbapolu”;
w Sopocie — przy pl.
Konstytucji;
w Gdyni — w hallu
dworca głównego PKP.
Ponadto losy nabyć
można jeszcze w skle
pach, w których urzą
dziliśmy wystawy na
gród:
w Gdańsku — w „Ja
cusiu” przy ul. Raj
skiej i „Jaś i Małgo
sia” przy ul. Grobla;
we Wrzeszczu — w
Powszechnym Domu To
warowym;
«
w Sopocie — w Pow- *
szechnym Domu Towa-J
rowym;
♦
w Gdyni — w „Tom- $
ciu Paluchu” przy ul.
Władysława IV.
SKORZYSTAJ Z
OSTATNIEJ SZANSY!
♦

»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦i

powstał w Lublinie oraz
delegacja z tego miasta, na
czele z sekretarzem KM
PZPR Stanisławem Grygielem. Obecni są naukow
cy Wojskowego Instytutu
Historycznego, na czele z
zastępcą dyrektora,
płk.
dr. Eugeniuszem Kozłow
skim, dyrektor Instytutu
Bałtyckiego, doc. dr Stani
sław Potocki i naukowcy
nowo powstałego Uniwer
sytetu Gdańskiego.
W pierwszym dniu obrad
sesji, która trwać będzie
jeszcze dziś (we wtorek)
referat pt. „Marynarka Wo
jenina PRL na straży gra
nic morskich Polski Ludo
wej” wygłosił
dowódca
Marynarki Wojennej, kontr
admirał
Ludwik Janczyszyn. Przedstawił on histo
ryczne warunki powstania
Ludowej Marynarki Wo
jennej i jej zadania w za
bezpieczeniu
interesów
Polski na Bałtyku. Dłużej
zatrzymał się nad proble
mem przygotowania kadry

Międzynarodowy oszust

wykradł tajemnice

banków szwajcarskich?
(Korespondencja własna z Genewy*
Cóż może być bardziej
świętego, bardziej, niena
ruszalnego, bardziej solid
nego niż tajemnice ban
ków szwajcarskich? Przez
całe dziesiątki lat ludzie
chcący ukryć swe majątki,
czy
uniknąć
podatków,
lokowali swe fundusze na
tzw. kontach numerowa
nych w tychże bankach,
które
gwarantowały im
całkowitą, 100 -procentową
tajemnicę.
Kilka miesięcy temu na
stąpiła pierwsza wyrwa.
Pód naciskiem amerykań
skiego ministerstwa skar
bu władze w Bernie zgo
dziły się przekazać wła
dzom USA pewne infor
macje dotyczące- konta nu

merowanego, którego właś
ciciel zamieszany był w
kolosalny skandal finan# Dokończenie na str. 2

Zbiorową mogiłą z okresu wolny
odkryto w okolicy Leszna
POZNAN (PAP). W czasie
prac związanych z elektryfi
kacją linii kolejowej Poznań
— Wroclaw ekipy pracowni
ków natrafiły w
Gronowie
pod Lesznem
na
zbiorową
mogiłę.
Ponieważ było podejrzenie,
że jest to zbiorowa mogiła z
okresu okupacji — na zlece
nie Prokuratury
Wojewódz
kiej i Okręgowej Komisji Ba
dania Zbrodni Hitlerowskich
w Poznaniu ekipa, złożona z
przedstawicieli
prokuratury,
MO i ZBoWiD w
Lesznie,
przekopała miejsce, w którym

Jutro sesja WRN
Jutro, we środę w sali
obrad WBN przy ul. Oko
powej 25/27 odbędzie się
piąta zwyczajna sesja Wroje
wódzkiej Rady Narodowej
w Gdańsku.
Porządek dzienny sesji
przewiduje omówienie spra
wozdania Prezydium Woje
wódzkiej Rady Narodowej
z wykonania planu gospo
darczego i budżetu zbior
czego województwa gdań
skiego za rok 1969, rozpa
trzenie sprawozdania Pręży
dium WRN o realizacji uchwały Wojewódzkiej Ra
dy Narodowej w sprawie
kierunków rozwoju usług
dla rolnictwa i ludności
wiejskiej w województwie
gdańskim oraz rozpatrzenie
sprawozdania
Prezydium
WRN z działalności za IV
kwarta! 1969 r.
Początek obrad o godzi
nie 10.00.

Synowi Małgorzaty
porwań
LONDYN
(PAP).
Policja
brytyjska wzmocniła ochronę
8-letniego
syna
księżniczki
Małgorzaty no tym, jak już
drugi raz powtórzono w po
niedziałek groźbę uprowadze
nia chłopca przez londyński
świat przestępczy. Mały lord
Linely jest szóstym z kolei
pretendentem do sukcesji tro
nu brytyjskiego. Księżniczka
Małgorzata i jej mąż Earl of
Snowdon zostali
poinformo
wani o sytuacji.
Przestępcy

zamierzają uprowadzić
syna
księżniczki Małgorzaty w cha
rakterze
zakładnika, w za
mian za zwolnienie z więzie
nia dwóch szefów gangu z
londyńskiej
dzielnicy
East
End,
Reginalda i Ronalda
Krayów odsiadujących 30-letni wyrok.
Podobna
groźba
została
przekazana telefonicznie kilka
dni wcześniej do redakcji łon
dyńskiego dziennika
„Daily
Sketch”.
•

natrafiono na kilka szkiele
tów. W wyniku
pierwszych
badań znaleziono m. in. 12
czaszek ludzkich
i szczątki
kończyn. Na jednej z czaszek
stwierdzono silne wgniecenie
od uderzenia, a na resztkach
kończyn — sploty drutu, co
wskazywałoby, iż ofiary były
nim związane. Znaleziono też
strzępy munduru, daszki od
czapek wojskowych i meda
liony.
Jak wyn^Ta z materiałów
Głównej
Kbmisji
Badania
Zbrodni Hitlerowskich, opar
tych na zeznaniach świadków,
w latach 1941—43 na peryfe
riach
Leszna zlokalizowany
był obóz pracy. Zatrudnieni
tu jeńcy padali ofiarą licz
nych egzekucji.
Czy zbiorowa mogiła kryje
zwłoki b. jeńców tego obozu
i ile znajduje się w niej w
istocie ofiar? — na pytania te
pozwolą odpowiedzieć prowa
dzone obecnie badania.

Już wkrótce pasjo
nująca historia Pola
ka, który w mundurze
Abwehry
przeniknął
do najbardziej strze
żonych sztabów hitle
rowskich.
Kto był tym boha
terem „cichego fron
tu”?
W jaki sposób uda
ło mu się wprowadzić
w błąd cały hitlerow
ski aparat?
Za kilka dni roz
poczynamy druk tej
niezwykłej epopei
na łamach

Dziennika
Bałtyckiego
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25 lat w służbie paitii i
© Dokończenie ze str. 1
i Ludową Marynarką Wo
jenną NRD. Przedstawił
też zadania Marynarki Wo
dennej PRL w świetle bie
żącej sytuacji politycznej
i wojskowej na świecie.
Krndr ~" dypl7 “Tadeusz
Mandat wygłosił referat o
rozwoju myśli wo jeno omorskiej w Marynarce Wo
dennej PRL. Dwa komundkaty przedstawili: kmdr
inż. Aleksy Parol — o ro
li i 'Osiągnięciach polskie
go przemysłu okrętowego
w rozwoju floty wojennej
i kmdr dr Stanisław Ordon
—• o stanie badań historycznych nad
dziejami
Marynarki Wojennej PRL.
Ten ostatni stwierdził, że
dorabek tych badań jest
już duży dzięki działainości wydziału historycznego,
muzeum i okrętu-muzeum
„Buirza”, archiwum oraz
ośrodka nauk społecznych
i wojskowych Marynarki
Wojennej
i działającego
przy nim koła naukowego
ofi cerów- historyk ów. Mało jest niestety, jak dotąd,
ludzi piszących o Marymarce Wojennej ponieważ
— zdaniem mówcy — nie
łatwa to sprawa ze względu na brak perspektywy
historycznej. Zebrano już
jednak sporo prac i żró
deł, które są systeimatycznie wykorzystywane. Opracowano też około 75
prac magisterskich na te
mat dziejów Ludowej Ma
rynarki Wojennej.

Ponad 20 lys.
uczestników

konkursu czy eSniczego
LOK
Ogólnopolski
konkurs
czytelniczy Ligi Obrony
Kraju, przebiegający pod
hasłem: „Braterstwo idei
I broni — zwycięstwo”,
skupił w naszym woje
wództwie ponad 20 tys.
uczestników. Finałowa im
preza konkursowa odbę
dzie się w województwie,
które wykaże się najwięk
szą
liczbą uczestników.
Gdańszczanie
przeczytali
w ramach konkursu ponad
70 tys. książek — najwięk
szą popularnością cieszyły
się wśród nich „Barwy
walki” M. Moczara (bli
sko 17 tys. głosów), »Fi
nal 1945” Z. Załuskiego (6
tys.), „Leśne boje” A. Bakalarczyka i „Ucieczki oświęcimskie” T.
Sobań
skiego.
(ak)
ß •—— © ——

Statki ze Stoczni
„Wisla“
Mimo trudnego startu,
jakim rozpoczęła ten rok
Stocznia „Wisła” w Gdań
sku,
pierwszy
kwartał
zamknęła pomyślnie. Na
stąpiło to w wyniku wzmo
żenią wysiłków przez ca
łą załogę. M. in. licznie
napłynęły zobowiązania i
zadeklarowane i zrealizo
wane
przez stoczniowe
brygady
czyny produk
cyjne.
Podkreślić należy, źe te
goroczne zadania Stoczni
„Wisła” są wysokie. Poza
realizacją
kontraktu
ze
Związkiem Radzieckim na
dostawę 5 jednostek pasa
żerskich, stocznia do koń
ca roku ma przekazać pro
totypowy zbiornikowiec, 4
motorówki, 8 pontonów, 2
promy dla Sobieszewa oraz różne elementy koope
racyjne w ramach ekspór
tu pośredniego. Ponadto
zapewnić musi przekaza
nie w przyszłym roku pro
totypu kabotażowca o peł
nej
automatyzacji oraz
statku ratowniczego jak i
uruchomienie budowy du
żej serii motorówek
do
celów technicznych, stano
wiących w przyszłych la
tach dużą cześć produkcji.
<sta)
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Jako pierwszy dyskutant
wystąpił
zastępca szefa,
GZP WP, gen. bryg. Mie
czysław Grudzień, były za
stępca dowódcy Marynarki
Wojennej do spraw poli
tycznych. Generał przekazał uczestnikom sesji serdeczne
pozdrowienia od
pracowników GZP WP, a
uwłaszcza współtwórcy ludowej Marynarki Wojennej, szefa GZP WP, gen.
dyw. Józefa Urbanowicza.
W dyskusji
zabierało
§^06 kilkunastu mówców uzapełniając wystąpienia re
ferentów, zwłaszcza w dzie
dżinie rozwoju myśli wojenoo-m orskiej, szkolenia
morskich specjalistów, periodyzaeji dziejów Marynarki Wojennej i historii
Prac3r. partyjno-politycznej
w minionym 25-leciu Ludowej Marynarki Wojennek Mówiono o potrzebie
dalszych opracowań i badań historycznych. Między
innymi wystąpił b. zastępca dowódcy morskiego batalionu do spraw polity eznyck komandor rez. Henry'k Malinowski,
który
wspomniał o pierwszych
szkoleniach morskich spe
cjalistów, walkach z ban
darni i objęciu pierwszej
straży nad Bałtykiem.
Z okazji obrad morskich
historyków GKO zorganizował wystawę plastyków
i f o togr afik ów -mar y nis t ó w,
na której prezentują swe
Prace Tkfmdr PP°'r- ZbiS~
niew Litwin, chor. mair.
Henryk Baranowski oraz
bosman sztabowy Stani
sław Pudlik i st. bosman
Kazimierz Gcsz.
Na zakończenie pierwsze
go dnia obrad dla uczest
ników sesji wystąpił zespół
estradowy Marynarki Wo
jennej.
(d.)
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Brytyjscy najemnicy
w armii Izraela
KAIR (PAP). — Dziennik
„Al-Ahrain” donosi, że rząd
egipski otrzymał informacje,
iż 1600—1700 „ochotników” bry
tyjskich znajduje się w sze
regach armii izraelskiej.
Wśród najemników brytyj
skich
są piloci,
oficerowie,
inżynierowie oraz
eksperci
różnych rodzajów broni. Wie
lu z nich nie jest narodowo
ści żydowskiej. Jednym
z
„ochotników” jest pułkownik
Peter Townsend, brytyjski as
lotniczy z czasów drugiej woj
ny światowej i były przyja
ciel księżniczki Małgorzaty.
Dziennik dodaje, źe „ochot
nicy” służą w różnych rodzą
jach broni i walczą przeciw
ko Arabom. Zachowują oni
nadal obywatelstwo
brytyj
skie.

Studia doktoranckie
na Wydziale
Transportu UG
Ogłoszono rekrutację
kan
dydatów na I rok dziennego
studium doktoranckiego
na
Wydziale Transportu Uniwer
sytetu Gdańskiego na następu
jące specjalizacje: ekonomika
transportu,
ekonomika prze
mysłu rybnego,
‘ekonomika
przemysłu okrętowego, finan
sowanie gospodarki, podstawy
prawne zarządzania
gospo
darką.
Podanie należy składać do
dnia 31 maja br. w dziale
nauczania (Sopot, ul.
Armii
Czerwonej 101, pokój nr 3) w
godzinach od 9 do 14.
Kandydatami mogą być oso
by posiadające tytuł magi
stra, które nie przekroczyły
35 Ut życia.

Druga tura rozmów
czteromQcarstwowvch
w Berlinie zach.

Czynny byl udział członków
ZBoWiD w społecznym utrwa
laniu miejsc historycznych m.
in. poprzez pomoc organizacyj
ną w przygotowywaniu wielu
manifestacji. Równolegle po
głębiała się troska i wszech
stronna
pomoc
okazywana
przez organizację byłym kom
batantom, przede wszystkim w
dziedzinie opieki lekarskiej i
materialnej.
W dyskusji wyraźnie akcen
towano, że obok upamiętniania
patriotycznych i rewolucyj
nych tradycji narodu, ważkim
zadaniem zbowidowców jest
kształtowanie zaangażowanych
postaw świadomych i ofiar
nych budowniczych socjalis
tycznej Ojczyzny.

BERLIN (PAP). We wtorek
28 bm. zbierają się ponownie
w Berlinie zachodnim ambasa
dorzy ZSRR, USA, W. Bry
tanii i Francji, aby kontynuo
wać rozmowy rozpoczęte 26
marca br. Rozmowy odbędą
się — jak poprzednio — w
gmachu b. alianckiej rady kon
trolnej. Rozpoczną się one o
gódz. 9.30 i przewodni czy ć im
będzie tym razem ambasador
Francji w Bonn, Francois Sey
doux de Clausonne.
Podobnie jak w spotkaniu
poprzednim, ZSRR będzie re
prezentował ambasador tego
kraju w NRD, Piotr Abrasimow, USA — ambasador Ken
neth Rush, W. Brytanię — am
basador Roger Jackiing i Frań
cję — ambasador Francois Sey
doux.

Mówił o tym w swym
wystąpieniu także Mieczy
sław Moczar, który usto-

ki”, która została uznana
przez czytelników za naj
lepszą pozycję patriotycz
nego nurtu w polskiej lite
raturze powojennej. Dele
gaci z uznaniem przyjęli
również udekorowanie
sztandaru organizacyjnego
odznaką „Zasłużonym Zięmi Gdańskiej”, którego to
aktu dokonał przewodniczą
cy Prezydium WRN Tade
usz Bejm.
Zjazd dokonał wyboru
nowych władz okręgowych,
na których czele stanął
Piotr Stolarek. Funkcję wi
ceprzewodniczących powie
rzono: Józefowi Matyni,
Leonowi Lendzionowi, Frań
dszkowi Sosze oraz Win
centemu Rożkowskiemu.
Uczestnicy zjazdu jedno
myślnie zaakceptowali li
sty do Władysława Gomuł
ki i Józefa Cyrankiewicza
(sa)

Sportowe wydarzenie nr 1 w Wiedniu
Niebiescy przeciwko gorącej polskiej krwi — oto
jak zatytułowała popularna wiedeńska bulwarówka
„Express” swój niedzielny
reportaż o drużynie śląskiej. Środowy mecz Górnika z Manchester City
stanowi oczywiście sensację nr 1 całego sportowego Wiednia. Od kilku dni
łamy sportowe, tutejszej
prasy pełne są informacji,
zdjęć, komentarzy na temat naszej drużyny. Sławni piłkarze Śląska prezentowani są z sympatią. Socjalistyczny „Express , obok wspomnianej juz w
tytule gorącej krwi, akcentuje bojowość i wytrzy
Tak postępują z Wietnam
czykami żołdacy Lon Nola,
którzy pacyfikują wsie
za
mieszkane przez ludność wiet
namską na granicy kambodżańsko-wietnamskiej. Związa
nego grubym sznurem aresz
towanego Wietnamczyka żoł
nierz kambodżański popędza
kolbą pistoletu maszynowego.
- CAF — U PI — telefoto

Konferencja naukowa na temat stanu
badań nad zbrodniami hitlerowskimi
WARSZAWA (PAP). W poniedziałek rozpoczęła dwudniowe obrady w Warszawie konferencja naukowa
poświęcona ocenie stanu
^mi^

Międzynarodowy oszust
sowy w związku z za
mówieniami zbrojeniowy
mi Pentagonu.
Ale to była wyrwa, jak
byśmy powiedzieli legal
na. Dziś mamy do czynie
nia z czymś o wiele groź
niejszym.
Francuski tygodnik pra
wicowy
„Minute” podał
do wiadomości, że pewien
oszust
międzynarodowy
uzyskał, nie wiadomo ja
kimi drogami, nazwiska i
numery kont 163 osobis
tości francuskich posia
dających znaczne sumy w
bankach
szwajcarskich.

sunkował się do wielu py
tań i problemów, poruszo
nych w dyskusji. Mówca
wskazał m. in. na potrze
bę stałego doskonalenia me
tod pracy związku.
obrad Mieczy
, W trakcie
.
slawowl Moczarowi wręczo
no nagrodę „Czerwonej Ró
ży” za książkę „Barwy wal

wszystkich akcjach 1 pra
cach, inicjowanych i inspi
rowanych przez partię. Do
cennego dorobku związek
zalicza w szczególności pra
cę ideowo-polityczną i popularyzację tradycji walk
narodowych i klasowych w
naszym
społeczeństwie,
zwłaszcza, wśród młodzie
ży. Rezultatem tego jest
m. in. powstanie „izb pa
mięci narodowej”, w któ
rych głównie młodzież gro
madzi wiele cennych nie
raz dokumentów historycz
nych.

Górnicy już zdobyli „Yictorty

Sprawa znajduje się w rę
kach sędziego Pagana z
Genewy, przy czym —
jak twierdzi, „Minute” —
zamieszany jest w nią je
den z dyrektorów związ
ku banków szwajcarskich,
Asmand Mueller. Nie wia
domo jednak, czy dyrek
tor ów dopuścił do wykra
dzenia numerów i nazwisk
umyślnie, czy przez niedo
patrzenie. Sprawa trzyma
na jest w wielkiej tajem
nicy, prasa szwajcarska,
między innymi „Journal
de Geneve” pisze o nich w
sposób pośredni, oględny
i ogólnikowy. Ponieważ
posiadanie kont numero
wanych w bankach szwaj
carskich związane jest naj
częściej z oszustwami po
datkowymi i nielegalnymi
transakcjami międzynaro
dowymi — a we Francji,
jak wiadomo, obowiązują
ograniczenia w tej dziedzi
nie — istnieje możliwość,
że ów
międzynarodowy
oszust zacznie szantażować
inne inkryminowane oso
bistości. francuskie.
Franciszek WOLIŃSKI

Theodorakis
zer proszony
do Jugosławii
BELGRAD (PAP). Związek
kompozytorów Jugosławii prze
kazał greckiemu kompozytoro
wi M. Theodorakisowi zapro
szenie, aby jako gość związku
przybył na dłuższy czas do
Jugosławii. Związek kompozy
torów zobowiązał się zapew
nić mu wszelką potrzebną
opiekę lekarską oraz stworzyć
warunki dla twórczej pracy.

—*—

Przed nową

wyprawą T. Heyerdałila
MOSKWA (PAP). Jak poda
je agencja TASS, lekarz ra
dziecki Jurij Sienkiewicz opuścił w poniedziałek IJlpskwę udając się do portu ma
rokańskiego Safi, skąd wy
startuje wkrótce nowa wyprą
wa pod kierownictwem zna
nego podróżnika norweskiego
Thora Heyerdahla.
Jak
wiadomo,
podróżnik
norweski podejmuje w maju
br. nową próbę przebycia
Atlantyku od wybrzeża Afry
ki do wybrzeża Ameryki, na
łodzi trzcinowej,

badań nad problematyką
okupacji i zbrodni hitlerowskich popełnionych w
Polsce i na narodzie polskim. W konferencja biorą
udział wybitni specjaliści
reprezentujący różn-e dys
cypliny naukowe, przedsta
wiciele instytutów nauko
wych, ośrodków dokumen
tacyjnych, organizacji spo
łecznych.
Kilkadziesiąt
zgłoszonych
referatów
obejmuje wiele aspektów
zbrodni popełnionych przez
hitlerowców wobec społe
czeństwa polskiego oraz
przedstawia straty naszej
gospodarki, kultury i nau
ki.
Głównym celem konfe
rencji jest skoordynowanie
wysiłków nauki polskiej
w ustaleniu bilansu strat
wojennych naszego kraju.
Nasza nauka ma poważny
dorobek w tym zakresie,
ale . niektóra problemy
nie
, .
| sd jeszcze naświetlone w
sposób pełny i wystarcza
jący.

00

Jantar

KOMUNIKAT
PO RAZ TRZECI W TYM RO
KU GŁOWNA WYGRANA
Gdańska Gra Liczbowa „Jan
tar”, komunikuje, iż w wyni
ku sprawdzenia kuponów 671
gry Z dnia 26 kwietnia 1970 r.
stwierdzono 1 wygraną z 3
trafieniami 44 598 zł + 121 871
zł premii + samochód „FIAT
125 P” wart. 180 000 zł. Razem
wygrana 346 469 zł, 8 wygranych
z 4 trafieniami po 8 362 zł, 521
wygranych z 3 trafieniami po
107 zł, 10 818 wygranych z 2
trafieniami po 5 zł, 43 premio
wane trójki po 150 zł.
Kupony wygranych z 5 tra
fieniami: nr banderoli 033065
p, o. 90 w Kwidzynie.
Kupony wygranych z 4 tra
fieniami: nr banderoli 147.230
p. o 30, 105800 p. o. 44, 440141
p. o. 58, 264263 p. O. 69, 033065
p. o. 90, 134956 p. O. 102, 198345
p. o. 109, 354966 p. O. 126.
Nagrody dodatkowe: nagro
da pieniężna 5000 zł, p. o. 71 w
Nowym Stawie — band. 129785;
nagroda pieniężna 4000 zł, p.
o. 141 w Wejherowie — band.
85726; bony towarowe PDT —
3000 zł, p. o. 86 w Tczewie —
band. 323076; książeczka miesz
kaniowa — 2000 zł, p. o. 144
w Kwdizynie — band. 145958;
radio tranzyst. „Dominika” —
1609 zł, p. o. 130 w Gdańsku —
band. 128474.
Przypominamy liczby wyloso
wane w 671 grze z dnia 26
kwietnia 1970 r.: 24, 23, 28, 27,
21, dodatkowa 29.
Wygrane z 5 trafieniami, 4
plus dod. oraz 4 trafieniami
wypłaca PKO Gdańsk, Okopo
wa 1 (od czwartku), wygrane
z 3 plus dod., 3 i 2 trafienia
mi wypłacają Punkty Odbioru
(od czwartku).

małość
naszej drużyny;
Polacy umieją grać w P1*“
kę nożną i to z całym wyrafinowaniem, czego doświadczył na sobie nasz
klub Wiener-Austria
pi
sze gazeta,
Nasi chłopcy przylecieli
do \\riecinia o godzinie 17,
po pojU(jniu w niedzielę,
^ pół godziny później
byli już wraz z trenerem
Matyasem
na stadionie
w Praterze, Fakt ten wiedeńscy dziennikarze spor
towj skomentowali: „PolaCy podchodzą do meczu bar
dzo p0Ważnie”. Pierwszy
trening odbył sję przy dro
bnym deszczu. Wolelibyśmy sucbe boisko przy wa!
ce z Anglikami, ale jak
będzie mokre, damy sobie
też radę — zauważył nasz
trener
W
poniedziałek
przy
treningu
świeciło
już słońce.
Niektóre dzienniki au*
striackie, jak np. burżuazyjna „Die Presse” upor
czywie przemianowuje Za-i
brze na Hindęnburg, i
czyni to, mimo licznych te
lefonicznych sprostowań i
protestów czytelników. Na
sza drużyna była oburzo
na, kiedy na przygotowa
nych dla niej kabinach W
szatniach stadionu Prater
zastała
również
napisy
Górnik—Hindęnburg. Nasi
chłopcy z miejsca też od
powiednio zareagowali —
własnoręcznie je zdziera
jąc.
Dziś oczekiwany
jest
przyjazd kibiców z Polski
i Anglii oraz brytyjskiej
drużyny. Anglicy zamiesz
kają w hotelu na Górze
Kahlenberg, z której to
wojska króla Jana Sobie
skiego przypuściły swój
zwycięski atak na oblega
jących Wiedeń Turków.
Górnik ulokował się zaś
w hotelu „Victoria” nie
daleko Schoenbrunnu. Sym
bolika tego zbiegu okoli
czności prosi się wprost
sama ,o skomentowanie.
Sędziować będzie Au
striak — Paul Schiller.
Stadion na Praterze, naj
większy w Austrii, może
pomieścić na miejscach
siedzących 70 tys. ludzi.

Po sportowej niedzieli
Ulewne deszcze, jakie prze
szły w niedzielę nad Polską
poważnie utrudniły
rozegra
nie wielu zawodów
sporto
wych, przede wszystkim od
bywających się na otwartych
obiektach.
Najbardziej
poszkodowani
byli
żużlowcy,
którzy
nie
zdołali rozegrać potnej
ko
lejki X ligi gdyż w Bydgosz
czy mecz Polonii ze Spartą
Wrocław wogóle się nie mógł
rozpocząć, w Gdańsku
zaś
spotkanie GKS Wybrzeże —
ROW Rybnik przerwano przy
stanie 13:10 dla ROW. Gdań
ski mecz miał być kontynuo
wany w poniedziałek, jednak
padający wczoraj w dalszym
ciągu deszcz tak rozmiękczył
tor, że podjęto decyzję prze
łożenia.
spotkania
na
10
czerwca.
WARTA I LECH NA CZELE
Również i wybrzeżowe spot
kania piłkarskie,
szczególnie
zaś odbywające się po połud
niu, rozegrane zostały w stru
gach deszczu. Niestety, wy
brzeżowe drużyny ligi mię
dzywojewódzkiej,
znajdujące t
się do tej pory w czołówce,
nie popisały
się.
Jedyną
miłą
“
_
_
_
- ,
niespodziankę sprawiła Flota,
która W'ygrata w Bydgoszczy
z Polonią 2:1 i znajduje się
obecnie na 4 miejscu w ta
beli. Polonia Gdańsk zremi
sowała na własnym stadionie
z Kujawiakiem 1:1 i spadła
na 5 pozycję.
Niezbyt dobrze spisała się
Lechia,
która przegrała
w
Gdyni z Bałtykiem 0:1 i spa
dla na 3 miejsce w tabeli,
podczas gdy Bałtyk jest na 8
pozycji, z pozostałych
na
szych
drużyn
Olimpia
El
bląg wygrała z Zagłębiem Ko
nin 1:0 i zajmuje 7 miejsce
w tabeli, a Unia Tczew prze
grała w Poznaniu z Polonią
1:2.

Na czele tabeli znajduje się
nadal Warta, która wygrała
w Barlinku z tamtejszą Po
gonią 2:1, na drugą pozycję
zaś wyszedł Lech po zwy
cięstwie nad rezerwami szcze
cińskiej Pogoni
5:0.
Warta
ma nad następnymi w tabeli
4 zespołami (Lechem, Lechią,
Flotą i Polonią Gd.) 6 pkt
przewagi, które jej chyba wy
starczą do wywalczenia
awansu.
Nie powiodło się piłkarzom
MZKS Gdynia w Rybniku,
gdzie przegrali spotkanie Il-li
gowe z ROW 0:3 (9:2). Gdynianie
zajmują
obecnie
6
miejsce w tabeli II ligi.
SPÓJNIA

CORAZ BLI2SZA
TYTUŁU

Również i w niedzielę pil*

karze ręczni Spójni dali po
kaz ostrego strzelania,
gro
miąc zespół AZS Katowice w
meczu I-ligowym 35:12 (14:9),
natomiast zespół
GKS Wy
brzeże wygrał ze Spartą Ka
towice 25:18 (14:9).
Niespo
dzianką niedzielnej rundy byl
remis wrocławskiego
Śląska
na własnym terenie z Pogo
nią Zabrze 21:21 (9:11). Tak
więc Spójnia ma obecnie już
2 pkt. przewagi nad swym
najgroźniejszym rywalem do
tytułu. Na dwu następnych
miejscach znajdują się zespo
ły Grunwaldu i GKS
Wy
brzeże, które mają do Spój
ni 7 pkt. a do Śląska 5 pkt.
straty.
Jeśli już jesteśmy przy pił
ce ręcznej to warto odnoto
wać rezultat pierwszego
fi
nałowego spotkania Pucharu
Europy. W Dortmundzie VFL
Gummersbach wygrał z Dy
namo Berlin 14:11 (8:5).
PIĘKNY WYNIK
CIĘŻAROWCA FLOTY
W
Tarnowie
odbyły
się
mistrzostwa indywidualne Pol
ski juniorów w podnoszeniu
ciężarów. W wadze piórkowej
tytuł
przypadł młodemu ITlnfW
zaMrnrJnil.-ntłri
wodnikowi fr/7
gdyńskiej
Floty
Leonowi Terefeńce, który nie
tylko wywalczył I miejsce,
lecz
ustanowił również w
trójboju nowy rekord Europy,
uzyskując 347,5 kg. Gratulujemy pięknego wyniku juniorowi Floty i jego wychowaw
com.
A oto niektóre lepsze wy
niki ciężarowców naszego okręgu, uzyskane w Tarnowie.
W w. muszej Glazer
(Nep
tun) był czwarty — 250 kg, w
koguciej Chmielewski (Olimpia Elbląg) trzeci — 287 kg,
w lekkiej Frasnak (Neptun)
szósty — 317,5 kg, w średniej
Wyrzykowski (Flota) siódmy
— 340 kg, w półciężkiej Gancarzewiez (Flota) piąty — 350
kg, w superciężkiej Skrzypiec
(Lechia) czwarty — 335 kg.
Pozostali nasi ciężarowcy spa
liii boje lub zostali wycofani
w trakcie konkurencji.
W
punktacji
okręgowej
Gdańsk byl czwarty z 20 pkt.,
ustępując Wroclawowi,
Byd
goszczy i Warszawie. W punk
tacji klubowej
Flota
zajęła
szóste miejsce z 9 pkt., Nep
tun był 17-4 pkt., Olimpia
18 — 4 pkt., Lechia 23
pkt.
KOSZYKARKI SPÓJNI
W FINALE
Półfinałowe trunieje Pucha
ru Polski koszykówki kobiet
odbyły się w 4 miastach. Dru
żyna gdańskiej Spójni walczyta w Poznaniu, gdzie wy-

grała wszystkie mecze, kwa
lifikując się do finałów. Gdaó
szczanki wygrały kolejno z
AZS Warszawa 87:49, z Unią
Wałbrzych 74:38 1 z Olimpią
Poznań 82:63. Z pozostałych
turniejów do finałów zakwa
lifikowały się zespoły: z War
szawy Polonia,
z
Olsztyna
ŁKS i z Krakowa Korona.
8 MIEJSCE
SOPOCKICH SIATKAREK
Nie powiodło się młodym
siatkarkom MKS Sopot, które
w finałowym turnieju
mi
strzostw Polski juniorek za
jęły ostatecznie ostatnie,
8
miejsce. Sopocianki przegrały
w ostatnich
spotkaniach o
miejsca od 5 do 8 z SKS Ol
sztyn 0:3 oraz ze Stalą Mie
lec 1:3.
Mistrzostwo Polski zdobyły
juniorki warszawskiej Spójni*
które w decydującym o ty
tule ipeczu wygrały z ubiegło
rocznym zwycięzcą LKS —
3:2.
BOKSERZY WALCZĄ
O TYTUŁY
W Opolu rozpoczęły się mi
strzostwa Polski. Ogółem na
opolskim ringu walczyć
bę
dzie 165 bokserów. Pierwsze
go dnia walczyło w elimina
cjach 4 pięściarzy z Wybrze
ża. W wadze papierowej Orszt
wygrał z Urtnowskim (Bydgoszcz),
w
lekkopólśredniej
Bobrowski przegrał z Bondkiem (Katowice), w półśredniej Zakrzewski pokonał Kru
ka (Poznań) i w średniej E,
Hebel wygrał
głosami
4:1
ze Stańką (Katowice). W tej
ostafiiiej walce Staniek prowadził przez
dwie pierwsze
rundy i dopiero rutyna i prze
waga fizyczna gdańszczanina
przeważyły w ostatnim star
ciu szalę.
PIŁKARZE GÓRNIKA
TRENUJĄ W WIEDNIU
Piłkarze Górnika Zabrze od
lecieli już w niedzielę w po
łudnie do Wiednia, gdzie we
środę rozegrają o godz. 19.30
finałowy mecz Pucharu Euro
py Zdobywców Pucharów l
zespołem
Manchester
City.
Polscy piłkarze
zamieszkali
w hotelu „Victoria” i już W
niedzielne popołudnie przepro
wadzili pierwszy
trening na
stadionie. Po raz drugi treno
wali piłkarze Górnika w po
niedziałek,
natomiast
dzM
przeprowadzą trening wieczo
rem przy sztucznym świetle.
W zespole panuje dobra atmosfera przed środowym meczem finałowym.
R. STANOWSKI
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Guma nie do zdarcia
Każdy i ludzi ma jakieś hobby. Dla wielu tym
hobby jest zdobywanie wiedzy. Nie zawsze nieste
ty, udaje się to zrealizować. Nie pozwalają na to
warunki materialne, często nie chcemy zrezygno
wać z czasu wolnego po pracy i kina, telewizji
czy wizyt u znajomych nie chcemy zamieniać na
żmudne ślęczenie nad książką. Jest jednak grupa lu
dzi, którzy na parę lat dobrowolnie rezygnują z
wolnego czasu ł rozpoczynają studia.
PRZEKROCZENIE
; PIERWSZEGO PROGU
ŁOPOTY kandydata na
studia wyższe rozpo
K
czynają się już w momen
cie, gdy zwraca się o wy
danie skierowania na stu
dia wyższe. Zakłady pracy
niechętnie wydają takie
skierowania twierdząc, że
osoby studiujące są praco
wnikami mniej aktywny
mi, a ich wydajność pracy
spada z chwilą rozpoczęcia
jiauki.
Ale faktem jest również
I to, że w miarę osiągnię
tego zaawansowania w stu
diach rośnie aktywność za
wodowa pracowników-stu
dentów. Korzyści uzyski
wane przez przedsiębior
stwo są znacznie wyższe
ed strat, które poniosło w
pierwszym okresie. Już na
Wyższych latach studiów
pracownikom tym można
przydzielać bardziej odpo
wiedzialne prace i stano
wiska. Studenci ci sami za
czynają zgłaszać wnioski
racjonalizatorskie, uspraw
niają
proces
produkcji
przez zmiany organizacyj
ne itp.
Niechęć zakładów pracy
przy udzielaniu skierowań
na studia wynika często
z
obawy bezpośrednich
zwierzchników przed możli
wością zastąpienia ich w
niedalekiej
przyszłości
przez studiujących podwła
dnych. Kierownik stara się
w takiej sytuacji ograni
czać rolę podwładnego pra
cownika, robiąc mu trud
ności przy delegowaniu na
studia. Problem ten nale
ży do delikatnych spraw
stosunków międzyludzkich
W zakładzie pracy.
W przypadku jednak,
gdy przedsiębiorstwo po
siada wieloletni plan szko
lenia kadr i jego kierow
nik czy dyrektor będzie
odpowiedzialny za plan
szkolenia pracowników i
podnoszenie przez nich wie
dzy i kwalifikacji — pro
blem ten nie występuje
wówczas tak ostro lub w
ogóle nie dochodzi do jego
powstania. Ale badania
wskazują, że pomimo dezy
deratów i uchwał władz
państwowych,
niewiele
przedsiębiorstw plany ta
kie posiada.

nania studiów. Już podczas
pobytu w uczelni czekają
na niego kłopoty, które
często powodują rezygna
cję ze studiów. Przeprowa
dzone analizy sprawności
nauczania na studiach dla
pracujących dowodzą, że w
stosunku do studiów dzień
nych sprawność ta jest niż
sza i kształtuje się na po
ziomie 40 proc. do 50 proc.,
w zależności od rodzaju
studiów. Charakterystycz
nym jest fakt, że najwię
kszy odsiew notuje się już
po pierwszym roku stu
diów. Procent odpadają
cych na latach starszych
jest niewielki i stanowi za
ledwie czwartą część ogól
nej liczby tzw. odsiewu.
Co jest przyczyną, że tak
wiele osób rezygnuje ze stu
diów,
chociaż pokonało
próg, jakim jest zdanie
wstępnego egzaminu i do
stanie się na uczelnię? Przy
czyn rezygnacji jest wiele
i są one zawinione zarów
no przez uczelnię jak i za
kład pracy, rzadziej decy
dują względy osobiste stu
diującego.
Zacznijmy od uczelni.
Podstawowym mankamen
tem aktualnego systemu
studiów dla pracujących
jest wadliwe ustawienie
ich programów. Dotychcza
sowa praktyka wykazała,
że programy nauczania na
Studiach dla pracujących
— to w większości przy
padków powielone progra
my
studiów
dziennych.
Ich adaptacja do specyfiki
studiów dla pracujących
polega na mechanicznym
okrojeniu programów rea
lizowanych na studiach
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Dziecko o dwóch głowach

W

Dyplomy uznania

za społeczną działalność inwestycyjną

Taaka ryba!
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300 reis jednostki PŻM „listka“

i

W

RUCH SIWKÓW
Iw

GDAŃSK
i, Piotr Dunin”, „Lewant II”,
r,Gorlice”, „Orłowo”, »S»110”mierz”, „Metalowiec”, „.Monte
Cassino”,
„Słupsk”,
»Jo*«
Conrad”, „Płock”, „Ziemia Ma
zowiecka”, „Stefan Czarnieć
ki”, „Odra”, „Ner”, „Soła”,
».Hutnik”, „Gdańsk”, „Lechistan II” - Pol-, „Helia”, „Agałs”
„Esdorp”,
„Pommern”,
»,Herman Helene”, „Reinhold
Krusemark” — NRF, „Jalavitran” i „Indian Security” —
hind., „Angeliki” — cypr.,
„Vikla” i „Svansund” — li«;,
„Semira” — grec., „Bereznik
— radź.
Po węgiel: „Dolny Śląsk” —
pol., „Kamerad”, „Unterwas
ser”, „Helene Waller”, „Emla” - NRF, „Norfield” norw., „Daszawa”, „Baltijskij
51”,
„Siewiernaja
Ziemia”,
„Wolgobalt 22” — radz., „Nuvel” i „Meteor” — holend.,
,,Markus” — fiń.
GDYNIA
„Huta Łabędy”, „Gen. Wal
ter”, „Hugo Kołłątaj”, >>Czac
ki, >
„Broniewski”, „Oliwa”,
„Krasicki”, „Jowisz”, „Kryni
ca”, „Warmia”, „Przyjazn Na
rodów”, „Centaurus”, „Górny
Śląsk”, „Kopalnia Kleofas” —
poi., „Angelic Power” - bryt.,
„Santiago” — Über., „A. Fanourios” — panam., „Adam
Mickiewicz” — radz., „Jenka” — norw.
Po
węgiel:
„Petromińsk”,
j.Sormowskij 6”, „Wolgobalt
21”, „50 lat Komsoraola”, „Hedowsk” — radz.. „Pargasport”
_ fia
(czes.)

no się, że firma ta może do
Pomimo, że na prze ratoryjnych wskazują na starczyć jedynie surowców do
strzeni 150 lat moderni ogromną odporność (szcze produkcji „cholew”. Natomiast
jest tajemnicą włos
zował się park maszy gólnie na ścieranie) tego technologia
kich zakładów Pirelłi, „Cho
nowy fabryk wszelkiego materiału. Jednym słowem: lewę” wzięli na warsztat gdań
typu wyrobów gumo guma nie do zdarcia!
scy chemicy i przy pomocy
Zresztą powiedzmy so prymilywanych urządzeń po\y
wych, to istota techno
prototyp o parametrach
logii pozostała bez bie od razu, że kauczuki stał
takich samych jak produkt
zmian. Metoda opraco uretanowe mają przed so włoskich specjalistów, wypro
wana w czterdziestych bą ogromną przyszłość i dukowany, co nie jest bez zna
latach XIX w. obowią bardzo szerokie (nie cał czenia, z krajowych surovzPozostaje jeszcze opraco
zuje do dziś. Podstawą kiem możliwe dziś do o- ców.
wanie technologii przemysło
jej są sposoby upłynnia kreśienia) perspektywy za wej.
nia, a częściej tylko u- stosowania. Przecież bież
ADĄŻANIE w bada
plastyczniania zestalone nie tartanowe, tak głośne
niach za światowymi
obecnie
i
stanowiące
ośtat
go kauczuku. Wciąż je
tendencjami jest dziś ko
szcze, szczególnie w wy ni krzyk techniki to właś niecznością.
Ułatwi
je,
twórniach obuwia gu nie kauczuk uretanowy.
wprowadzane obecnie w
mowego, czy opon, klei
Dobrze więc, że w tej szerokim zakresie, ściśle je
się różnego rodzaju tka dziedzinie nie pozostajemy sze powiązanie prac nau
niny wzmacniające, i w tyle, o czym świadczą kowych
z
przemysłem;
dopiero w ostatnim e- fakty: jeszcze w tym roku Zresztą dla Zakładu Che
lapie, w najlepszym ra wdrożone zostaną w prze mii i Technologii Polime
zie, wulkanizuje się pro myśle trzy, opracowane rów to nie nowina. Tutaj
dukt końcowy.
przez zakład, rodzaje kau metodę tę stosuje się już
od lat.
SPÓŁCZESNA chemia, czuków uretanowych.
Uretany to zresztą nie
W doświadczeniach i po
która i do tej, tak
dotąd konserwatywnej dzie tylko kauczuk, ale i pianki szukiwaniach nie można udżiny, wprowadza stopnio do laminatów, dodatki do stawać anii na moment.
Idea zmiany technologii w
wo nowe surowce, szuka farb, nici gumowe itp.
przemyśle gumowym jest
równocześnie i nowych tech
Na marginesie warto przy
obecnie tendencją ogólną.
toczyć pouczającą historyjkę.
nologii.
W tych światowych po W agregatach przędzalniczych, Wielki producent opon, kon
do czegoś tam, mają zastoso
szukiwaniach nie brak i wanie tak zwane „cholewy”, cern Firestone podał ostat
gdańskich chemików. Za wykonane z kauczuku. „Cho nio do wiadomości, że za
kład Chemii i Technologii lewy” te importujemy. Kiedy kończono już próby, a w
Polimerów Instytutu Che nasz przemysł gumowy zwró najbliższym czasie rozpocz
cił się do znanego koncernu
mii i Technologii Organicz chemicznego Bay era o udostęp nie się produkcję nowego
nej oraz Żywnościowej, nienie technologii, dowiedzia- typu opon samochodowych.
Będą to opony bez żadnych
wziął na swój badawczy
kordów, otrzymywane tech
warsztat te właśnie zagad
niką wtrysku płynnej sub
nienia.
stancji chemicznej, do od-i
Jako podstawę doświad
powiędniej formy. Wpraw
czeń i poszukiwań założo
W stolicy Jordanii Amma
no osiągnięcie chemicznego nie przyszło na świat dziecko dzie będą one kilkakrotnie
procesu
technologicznego, o dwóch głowach. Wywołało droższe od tradycyjnych,
sensację w świecić medycz
ale ich wytrzymałość na
przy utrzymaniu, przez ca to
nym. Każda z głów ma nor
ły czais jego trwania, kau malnie usytuowane narządy ścieranie będzie tak duża,
że przebieg liczyć się bę
czuku w postaci ciekłej
zmysłu: 'zy nos, uszy, usta.
Czyli ostatnią operacją by Dziecko — dziwoląg ma jed dzie na ponad 100 tysięcy
3 ramiona: 2 z nich
są
mil, czyli gdzieś ok. 180
łoby wstrzyknięcie płynnej nak
zakończone dłońmi o 5 pal
masy do odpowiedniej for cach a jedno — dłonią o 10 tys. kilometrów! Samocho
my. Zresztą tu przed ze palcach. Wspólna jest część dowa rewolucja! Tym bar
dziej, że mają to być opo
staleniem, mogłyby jeszcze kadłubowa.
Każda z głów
otrzymuje
ny bezdętkowe, a równo-,
zachodzić dodatkowe pro
dziennie
100
centymetrów
cześnie tak opracowane, że
cesy chemiczne.
sześciennych mleka. Lekarze
Tworzywem, przy pomo jednak nie przewidują długie nawet po przebiciu będzie
cy którego eksperymentu go żywota anormalnego dzie można (bez zmiany koła)
przejechać na nich jeszcze
je się w zakładzie są kau cka.
czuki uretanowe, produko . Szpital centralny w Amma ok. .80 kilometrów.
Rzecz prosta, że Fires
wane w kraju. Poliuretan nie po dyskusji w gronie le
postanowił
uznać
tone nie zdradza techno
nienia z pracy na studiach wie
stanowi jedną z takich mo karskim
ozorowych i do 21 dni urlopu
logii, ani tym bardziej: su
dwóch
źli wbici.
Pr zepr o w a d zono przyjście ną świat
okolicznościowego rocznie na
wiele prób ze znalezieniem osobników i wydał 2 oddziel rowców, jakie użyte zosta
studiach zaocznych. Pomijając
ną do produkcji, ale na
fakt, że ilość tych zwolnień
odpowiednich napełnłaczy ne świadectwa urodzenia.
jest znacznie mniejsza aniżeli
pewno i inni producenci,
(mówiąc językiem laików
—•—
w innych krajach demokracji
choćby opon, pracują nad
— do każdego kauczuku do
ludowej (ZSRR, NRD) to sfor
nowymi technologiami. I
mułowanie, że pracownikowi
daje się różne składniki
przysługuje do 14 godz. czy
wszystko wskazuje na to,
chemiczne lub mineralne,
do 21 dni powoduje otrzymy
że temu tak do tej pory
Rybacy
jednego
z
kołchozów
które
zwiększają
jego
od
wanie przez studentów bardzo
Astrachaniem mogą po
konserwatywnemu przemy
różnej ilości dni zwolnień w
porność na ścieranie, rwa pod
wiedzieć
bez
przesady,
że
zło
zależności od zakładu pracy.
nie itp.). W wyniku tych wili „taaką rybę”. Bieluga, słowi, jak gumowy, grozi
Wymogi na egzaminach są je
badań, prowadzonych czę która znalazła się w ich sie rewolucja i to gwałtowna.
dnak równe wobec wszystkich
studentów.
sto wespół z innymi za ciach miała bowiem ponad 4 Ważne, że nas w niej nie
długości i ważyła... 800 kg.
zabraknie!
A pewno wymienione kładami, opatentowano np. m
Wydobyto z tej ryby ponad
przyczyny
rezygnacji koprecypitat kauczuku z 115 kg czarnego kawioru.
A. BARTOSZEWSKI
ze studiów nie wyczer krzemionką.
pują wszystkich powodów,
Szczególne zainteresowa
jednak są one najczęstszy nie zakładu skupiło się nad
mi powodami rezygnacji. zastosowaniem kauczuków
Sytuacja może ulec popra uretanowych do tego typu
wie, jeżeli zostanie uregu wyrobów, w których nie
w
Szczecinie;
lowana sprawa przepisów zmiennie ważnym jest od
Bogatą historię ma nie Morskiej
dotyczących ulg i upra
porność na ścieranie, sta wielki (1230 DWT) lecz „Ustka” jest jednym z ownień przysługujących stu. rzenie się i wszelkiego ro dzielny stateczek Polskiej statnich parowców w poi*
diującym pracownikom, a dzaju rozpuszczalniki.
Żeglugi Morskiej „Ustka”, skiej flocie opalanych wę^
stosowany dotychczas doku
pływający z drewnem z glem.
tej
dziedzinie
można
ment „Skierowanie na stu
Ostatnio z okazji 300-set
już zanotować pewne i Gdańska do portów brytyj
dia” zostanie zastąpiony unego rejsu, odbyła się na
skich.
to
niemałe
wyniki.
Aktu
mową, między zakładem
Zbudowany w stoczni pokładzie „Ustki” miła u*,
pracy, a kierowanym na alnie w Instytucie Przemy
szczecińskiej w 1937 r., za roczystość połączona z wrą
słu
Skórzanego
prowadzi
studia wyższe pracowni
topiony w czasie działań ezeniem wyróżnionym człon
Na zdjęciu: wiceprzewod kiem, określającą wzajem się badania nad przydat wojennych
na
Zalewie kom załogi odznak „Bry
niczący Prezydium MRN ne prawa i obowiązki obu nością spodów obuwia z Szczecińskim, został wydo gady Pracy Socjalistycznej
kauczuku
uretanowego.
Te
St. Szydłowski i sekretarz stron. Nowelizacji wymaga
byty z dna w 19-13 r., a im. 25-lecia PRL”. W uro
WK FJN A. Juriew w roz ją również programy na chnologię opracował właś w 1957 r. po odnowieniu czystości wzięła udział de-i
nie
zakład,
któremu
poświę
mowie z przewodniczącymi studiach wieczorowych i
eony jest niniejszy arty przez Gdyńską Stocznię Re legać ja władz miejskich'
komitetów społecznych wy zaocznych.
kuł. Wyniki, jakie otrzy montową oddany do eksplo Ustki, co pozwoliło na od
Jerzy
BIELIŃSKI
różnionymi dyplomami.
mano w efekcie prób labo atacji Polskiej Żegludze świeżenie kontaktów patro
1
WSE
Sopot
Fot. Wł. Nieżywiński
naekich.
Obecnie „Ustka” pod do
wkrótce po nim — pozo
wództwem kpt. Konstante
WdIE każdy, kto naruszy
stali kumple.
go Gowora wypływa z
społeczny
porządek
ANDZIORSTWO _ sze Gdańska z ładunkiem dre
rzeczy, spotyka się ze spo
rzy się ostatnio na wna do angielskiego portu
łecznym potępieniem. Jean
świecie. I zawsze w spo
Valjean, bohater „Nędzni
Elvedere.
M. L.
sób irracjonalny. Kilkuna
ków” był do końca swego
'------•-------mi
taksówkarz,
kiedy
zdzi
komplet. W
stu japońskich młokosów
życia zbiegłym, tropionym sędziowski
razie
obrońca wiłem się, że po całym potrafiło przetrzymać por
galernikiem — a przecież każdym
dniu jazdy nie może mi
od lat towarzyszy mu sym miałby tu pole do popisu, wydać reszty z pięciuset wany samolot na lotnisku
co do określenia pobudek
aż do skrajnego wyczer
patia milionów czytelni
jakich pobud złotych.
pania załogi i pasażerów,
ków, czy widzów kino czynu. O
kach
można
zaś
mówić,
wych. Bo jego perypetie
Doszło do tego, że tak co i rusz wpada do (ostat
bandytów
Statek zwiadowczy Morskie
zaczęły się od kradzieży skoro dwóch
sówkarze
nie
boją
się nio zresztą zamykanych) ka go
Instytutu
Rybackiego
bochenka chleba. Z gło morduje taksówkarza dla złych warunków atmosfe bin pilotów jakiś głosiciel „WIECZNO”
po powrocie z ok.
ośmiuset złotych? Po 400
wielkich
idei,
proponując
du...
GO-dniowego
rejsu
na
szelf a„na łebka” — to właśnie rycznych, wypadków dro pod groźbą pistoletu zmia
frykański udał się w rejs zwia
gowych,
tylko...
napadów.
górna
suma,
na
jaką
mo
U nas nikt głodem nie
na Morze Barentsa.
Więc może się zdarzyć, nę kursu. Mechanizm ten dowczy
przymiera, dlatego włama gą liczyć...
działa też irracjonalnie, Penetruje on rejony wokół
że
po
ogłuszeniu,
czy
za
Wysp Niedźwiedzich W poszu
Bo bandyckie móżdżki
nia do sklepu spożywcze
mordowaniu taksówkarza, na zasadzie owczego pędu. kiwaniu dorszy dla floty ugo nie da się usprawie zapewne nie wiedziały, że
Bo dopóki ktoś głupi nie przemysłowionej.
wypadnie
na
jednego
ban
dliwić.
Chociaż... gdyby podobne „wyczyny” spo
„GDY-100” prowadzi na Bal
dytę (bo w podobnych wskazał drogi — był spo tyku
południowym eksperyment
któryś z takich niepro wodowały u taksówkarzy
kój. Potem — sypie się la
przypadkach
z
reguły
nie
pewien
odruch
samoobrony,
talne
badania prototypów wło
szonych nocnych gości bu
wina.
działają
w
pojedynkę)
po...
ka
dla
Zakładów Techniki
chnął w nocy ze sklepu polegający na wystrzega
Ciekawe, jakie będzie MIR. Natomiast „BIRKUT” po
, czy kiosku kilogram ma- niu się wożenia ze sobą trzydzieści kilka złotych. następne bandziorskie „od 50-dniowym remoncie w Gdyń
i karonu i puszkę wołowiny większych sum. „Panie, Te „trzy piwa”, to będzie krycie”? Może porywanie skiej Stoczni Remontowej wy
w sosie własnym, a nie każdy utargowany lepszy jednocześnie cena głowy czołgów? Spróbujcie— zo chodzi w 17-dniowy rejs na
którego celem będzie
naręcze butelek z winem, grosz zawsze zawożę po każdego z nich. Bo tacy baczymy, czy to się uda... Bałtyk,
prowadzenie badań na zleca
s wprowadziłby
zapewne drodze do domu — ja się na ogół wpadają. I to naj
Laik
nie PI IM.
M. I*
§ w niejakie zakłopotanie boję napadu” — wyjaśnił częściej wpada jeden, a

sprzyjałby zachęceniu do
studiów. Wytworzenie ko
leżeńskiej atmosfery soli
darności i pomocy studiu
jącym jest możliwe po
przez organizowanie za
stępstw w pracy w okre
sie zajęć stacjonarnych i
sesji egzaminacyjnych. Do
tychczas studiujący praco
wnicy na ogół nie spotyka
ją się z taką pomocą, ale
wręcz mają trudności w
otrzymaniu okolicznościo
wych urlopów (szkolnych)
w czasie, w którym jest on
niezbędny ze względu na
program zajęć i terminy
egzaminów.
Brak zainteresowania za
kładu pracy w zdobywaniu
przez pracowników stu
diów wyższych uderza stu
diującego pracownika naj
boleśniej przy podwyżce
zarobków i awansach. Pra
cownicy ci, jako teoretycz
nie mniej aktywni, nie są
awansowani i nagradzani
w okresie studiów. Tenden
cję tę rozciąga się także na
okres po ukończeniu stu
diów. Brak ewidentnej pod
wyżki czy awansu powo
duje, że pracownik szuka
innego zakładu pracy, któ
ry zapewnia mu taką pod
wyżkę.
Nieodzownym
warun
kiem do kontynuowania
studiów jest odciążenie stu
diujących pracowników od
dodatkowych obowiązków
zawodowych i społecznych,
oraz niezatrudnianie ich na
II i III zmianie i w godzi
nach nadliczbowych. Tym
czasem przeprowadzone wy
wiady i badania wskazują,
że przypadki angażowania
pracownika do dodatko
wych zajęć poza normalny
W ZAKŁADZIE PRACY
mi godzinami pracy wcale
IELE osób pracujących nie są sporadyczne.
Nieuregulowana sytuacja pra
rezygnuje często ze stu wna
studenta pracującego wy
diów, ponieważ nie spoty raża się przede wszystkim w
ka się prawie z żadną po nieprecyzyjnym sformułowaniu
przepisów dotyczących ulg i
mocą ze strony swojego za uprawnień
przysługujących pra
kładu, który nie interesu cownikom. W przepisach uży
je się nauką swych praco to sformułowania, że studiują
wników.
IV
zakładach cemu pracownikowi przyslugu
przykładowo do 14 godzin
brak jest klimatu, który je
tygodniowo
płatnego
zwol

dziennych w celu zmniej
szenia wymiaru godzin.
Obecnie kiedy wielu kan
dydatów posiada krótki
staż pracy zawodowej, pro
gramy te winny uwzglę
dniać również praktyczne
przygotowanie do zawodu.
EDNYM z najważniej
szych zagadnień w stu
diach dla pracujących jest
kadra, która w dużej mie
rze decyduje o wynikach
nauczania. Zajęcia w ra
mach tych studiów powin
ni prowadzić wykładowcy,
rozporządzający
szeroką
wiedzą oraz wieloletnim do
świadczeniem dydaktycz
nym. Należy również dążyć
do wykorzystania w tym
celu kadry naukowo-tech
nicznej zatrudnionej w in
nych resortach.
Słuchacze studiów dla
pracujących szczególnie dot
kliwie odczuwają brak syn
tetycznych, skondensowa
nych opracowań, które uwolniłyby ich od czaso
chłonnego szperania w bi
bliotekach, wertowania licz
nych publikacji dla wybra
nia jednej potrzebnej in
formacji.
Podstawowym
mankamentem w zakresie
zaopatrzenia w skrypty i
podręczniki jest nie tyle
strona dydaktyczna tych
wydawnictw, ale przede
wszystkim znikoma ilość
skryptów dostępnych dla
studenta pracującego.
Dużą pomoc studentom
pracującym mogłyby zape
wnić zakłady pracy zaopa
trując biblioteki zakładowe
we wszystkie wymagane
na studiach skrypty i pod
ręczniki.

W UCZELNI
RUDNOSCI
studenta
pracującego nie koń
czą się w okresie rozpoczy

portach
GDAŃSKAi GDYNI

• ••

W ostatnim dziesięciole
ciu powstało w Gdańsku
kilkanaście nowych obiek
tów wartości 40 min zł.,
zrealizowanych w ramach
czynów społecznych. Dzięki
działalności społecznych ko
mitetów budowy obiektów
użyteczności
publicznej,
powstał m. in. ośrodek zdro
wia w Wisłoujśoiu, 3 przed
szkolą
na
Przymorzu,
przedszkole i pomnik Jan
ka Krasickiego w Osiedlu
Młodych we Wrzeszczu,
szkoła w Lipcach, ogródek
jordanowski przy stadio
nie GKS „Wybrzeże’' i wic
le innych.
Wczoraj w siedzibie Pre
zydium MRN w Gdańsku
odbyło się spotkanie kie
rowników najlepiej pracu
jących komitetów społecz
nych z wiceprzewodniczą
cym Prezydium MRN Sta
nisławem Szydłowskim i
sekretarzem WK. FJN An
tonim Juriewem, na któ
rym wręczono zasłużonym
działaczom komitetów dy
plomy uznania.
Dyplomy honorowe otrzy
mali: Jan Maczan, Zdzi
sław Kisiel, Jerzy Głąb,
Tadeusz Śmietana, Makary
Woliński, Roman Raszew
ski i Bernard Malinowski.

Bandycki brak wyobraźni

B

Pracowite dni

jednostik hadawezveh MIR

•—

mim

Sitiiafo & simm
B?ł społeczny czyn...
Przed 10 laty społecznym
wysiłkiem mieszkańcy do
mu przy ul. Dziewanowskie
go w Gdańsku wykonali
przed swoimi budynkami
ogrodzenie z metalowych
rurek i założyli kwietniki
oraz zieleńce.
W ub. r. wykonywano tu
roboty elewacyjns na zle
cenie DZBM nr 1. Znisz
czono
nasze
ogrodzenia,
zaś kwietniki 1 zieleńce za
mieniły się w rumowiska.
Czy w związku z akcją
wiosenno-porządkową nikt
z administracji budynków
nie zechce zlikwidować spo
wodowanego bałaganu, przy
wracając ten teren do sta
nu, jaki był przed rozpo
częciem elewacyjnych ro
bót?
Zdzisław AUGUSCIAK
Gdańsk

potrzebny, już dawno za
kończono.
Janusz MICHALSKI
Gdańsk

Za opakowanie
płaci klient?
W
sklepach
mięsnych
SAM dolicza się do war
tości towaru opłatę za opakowanie, za które płaci
klient.
Dlaczego
tak
się dzieje? Na niewielkim
zakupie właśnie za celofa
nowe opakowanie dopłaci
łem przeszło 1 zloty. W in
nych branżach tego się nie
stosuje. Może by SAM-y
mięsne pakowały towar w
koperty a 5 groszy za sztu
Itę?
Zbigniew SAMPŁAWSKI
Gdynia

Prośba
o autobus

Kto rozkopał?
W sierpniu ub. i. rozko
pano chodnik przy ul. Pow
stańców Warszawskich w
Gdańsku przed domami nr
nr 30 do 36. Chodziło o po
łączenie instalacji gazowej
czy kanalizacyjnej do po
łożonej vis ä vis szkoły
budowlanej. I tak pozosta
wiono rozkopany chodnik,
z górą ziemi i dolami. Na
sze interwencje są bezsku
teczne. Tuż obok zrzuco
no na chodnik górę pias
ku, tarasującą przejście. A
remont domu, dla którego
być może piasek ten byl

D a sondy kosmiczne!
Zachodnioniemiecka
grupa
przemysłowa Messerschmidt —
Boelkow-Blohm opracowuje sy
stem telewizyjny dla sztucz
nych satelitów o wielkiej zdol
ności
rozdzielczej. Ma
on
rozróżniać obiekty 300-metro
wej wielkości z odległości pra
Wie 5000 km.
Równocześnie system
bę
dzie wyposażony w nadajnik
radiowy, który może przeka
zywać informacje z odległości
150 min km z szybkością 3000
bitów na sekundę.
Wyposażenie to konstruowa
ne jest dla sondy kosmicznej,
jaką zachodnioeuropejska or
ganizacja ESRO zamierza wy
siać w 1975 r. w kierunku
Merkurego.

Do Meksyku
W San Ysidro (sta-i Kalifor
nia) utworzyła się długa ko
lejka do jedynego w tej miej
scowości zakładu fryzjerskie
go. O dziwo, byli tam sami
hippiesi, których meksykań
ska służba graniczna nie chela
la wpuścić na terytorium Mek
syku. Przepisy
obowiązujące
od 2 lat w Meksyku nie zez
walają bowiem hippiesom na
przekroczenie granicy
tego
kraju.
Byli nawet tacy, którzy nie
mogąc doczekać się
miejsca
na fotelu fryzjerskim obcina
li swoje długie włosy brzyt-

My, mieszkańcy wsi Wiczlin,
zamieszkali
przy
trasie autobusu PKS, kur
sującego z Gdyni do Łężyc prosimy o spowodo
wanie, aby na tej trasie w
godzinach rannych (np. o
». U) dodano jeden auto
bus. óbecnie jeżdżące tą
trasą autobusy nie zabie
rają pasażerów bez bile
tów miesięcznych. Z ko
lei kasa biletowa w Gdy
ni nie sprzedaje biletów
miesięcznych ze względu
na
ograniczoną
ilość
miejsc w autobusaeK na
tej trasie. W tej sytuacji
musimy bez względu na
pogodę iść kilometrami do
Wielkiego Kacka i
tam
dopiero kupić bilet na au
tobus miejscowy.
Mieszkańcy Wiczlina —
30 podpisów

Trzy sprawy -

i

Wzdłuż ogrodzenia, od
dzielającego tory kolejo
we przy ul. Czerwonych
Kosynierów w Gdyni zale
ga warstwa papierów, któ
rych stale przybywa.
Ponadto podwórka wie1 lu gdyńskich domów
są
niechlujne i
zaniedbane,
podobnie jak teren przy
(skwerze Kościuszki obok
baraku Zw. Emerytów i
, Inwalidów.
E. K. Gdynia
sit

*

sit

Kiosk - zawalidroga stoi
i we Wrzeszczu u zbiegu
ulic: Grunwaldzkiej i Ko
nopnickiej. Częściowo zde
molowany, z rozbitym da
chem, straszy tak od je
sieni ub. roku.
Czytelnik
sit

sit

*

Plot przy ul. 3 Maja w
Gdańsku wzdłuż torów ko
lejowych
jest w wielu
miejscach w kiepskim sta
1 nie, gdzieniegdzie
zupeł
nie wyłamany. W tym sta
nie grozi (szczególnie
u
zbiegu z ulicą
Hucisko,
obok wiaduktu) niebezpie
czeństwem, tym bardziej,

że ruch pieszych jest tu
duży.
E. Ch. Oliwa

ODDA W AJENCJĘ PARKINGI
na sezon letni 1970 r.
w Gdańsku-Jelitkowie, ul. Jelitkowska,
w Gdańsku-Stogach, ul. Nowotna,
w Gdańsku-Oiiwie, ul. Cystersów,
, w Gdańsku, ul. Sw. Ducha przy Teatrze —
jako parking dobowy całoroczny.
Pisemne oferty należy składać w dziale eksplo
atacji MOSTiW-u w Gdańsku, ul. Piwna 36/39.
K-2522

ZE Z POWODU REMANENTU

magazyn przy ul. Cegielnianej 1

BĘDZIE ZAMKNIĘTY
od dnia 2. V 1970 r. do dnia 15. V 1970 r.
PT odbiorców prosimy o zaopatrzenie
potrzebne towary do dnia 30. IV 1970 r.

się w
K-2538

Tadeusz
Chmielewski
podjął
REŻYSER
się zamierzenia tyleż am

Przy dworcu w Oliwie
trwają roboty przy budo
wie pętli autobusowej, w
związku z czym
obniża
się teren o ok. 40 cm.
Czy przy tej okazji nie
można by obniżyć również
tzw. „wybiegu” z tunelu
kolejowego? Zimą co . chwi
lę ktoś tu pada, gdyż brak
jest schodów. Przy zwięk
szającym się ruchu pasa
żerskim takich wypadków
będzie więcej, a można by
temu zapobiec właśnie te
raz.
Ryszard PONlNSKI
Oliwa

Czy w nowym rozkła
dzie kolejowym
znajdzie
się pociąg, który
ułatwi
dojazd ludziom do Oruni
w godzinach między 15.30
a 16.30. Obecnie w tych
godzinach
żaden
pociąg
odjeżdżający
do
Tcze
wa nie zatrzymuje się
w Oruni, gdzie mieszka z
górą 30 tys. ludzi. Nato
miast między
godzinami
14.13 a 15.20 aż cztery po
ciągi się tu zatrzymują.
Nie chodzi oczywiście o li
kwidację któregoś z tych
czterech pociągów, ale o
zarządzenie, aby na Oruni
zatrzymywał się przynaj
mniej
jeden
pociąg
w
godz. od 15.30 do 16.30.
M. B. Orunia
(nazwisko i adres
znane redakcji)

) A jednak odżegnanie od
; tej
„szwe.ikowskiej kon7 wencji” nie brzmi
zbyt
S przekonywające. Tam mie
j liśmy wprawdzie ukazaną

0 włos z głowy...

bez... grochu
5 bm. uraczono mnie w
barze mlecznym koło pę
tli tramwajowej w
Oli
wie zupą grochową, w któ
rej nie można było doj
rzeć...
(pływało
jedynie
kilka wypłukanych skórek)
grochu.
Do
tego
owa
„zupa”' była
tak
nie
smaczna, że wprost
nie
nadawała się do zjedzenia.
A może w barze opraco
wano nową recepturę zu
py grochowej bez... gro
chu?
Wl. ZAJĄC
Oliwa

ZAMÓWIENIA ŻEGLUGI NORWESKIEJ
Stan zamówień żeglugi norweskiej z począt
kiem tar. obejmował 228 statków towarowych
o łącznej nośności 14,6 min ton oraz 13 stat
ków pasażerskich o łącznej pojemności 241 500
BRT. Z tego 75 statków (2,9 min DWT) zosta
ło zamówionych w stoczniach norweskich, a
reszta za granicą. Tym samym udział stoczni
zagranicznych w zamówieniach norweskich wy
nosi 80 proc.
Najwyższe zamówienia dla Norwegii wykazu
ją stocznie Szwecji (3,9 min DWT) j Japonii
(3,4 min DWT). Wysoką pozycję zajmuje tak
że Jugosławia i Dania (po 1,1 min DWT).
Z ogólnych zamówień norweskich na zbior
nikowce przypada 79 statków o łącznej noś
ności 8,6 min DWT.
SKANDYNAWSKIE CENTRUM TECHNIKI
PRZEŁADUNKU
Z inicjatywy duńskeh producentów urządzeń
przeładunkowych i sprzętu zmechanizowanego
tworzy się skandynawskie centrum techniki
przeładunku, zrzeszające również producentów
norweskich, szwedzkich i fińskich. Jego celem
ma być koordynacja produkcji i zbytu celem
uniknięcia zbędnej konkurencji. Wspólnie ma
ją być rozwiązywane również problemy postę
pu technicznego, badań, normalizacji, szkolenia
kadr itp.
PRODUKCJA STOCZNI FIŃSKICH
W 1969 r. stocznie Finlandii wodowały 40 stat
ków o pojemności 227 tys. BRT, a ukończyły
budowę 37 statków o pojemności 186 tys. BRT.
Oznacza to wzrost produkcji o 6,3 proc. w po
równaniu z 1968 r. Podstawową część produk
cji stoczni fińskich stanowiły drobnicowce i
trampy, których zbudowano 18 o pojemności
124 tys. BRT.
Zarazem stan zamówień przemysłu okręto

STOLARZA i ucznia przyj
mę. Stolarnia Pruszcz Gdań
ski, Małgorzaty Fornalskiej
32.__________________ G-7171
UCZEŃ do piekarni
po
trzebny. Wrzeszcz, Wiązo
wa 1.__
G-7172
PSZCZELARZ - emeryt, sa
motny poprowadzi pasie
kę. Gdynia • 11, poste-restante Szczęsny.
G-7440

SPECJALISTA, skórne, we
neryczne, dr Lipiński, So
pot, Chrobrego 22, telefon
51-06-37.
G-67G4
DR KRAJEWSKI Stanisław,
skórne,
weneryczne
—
Wrzeszcz,
Marchlewskiego
13, obok dworca, telefon
41-06-97. ___________
G-7418 POMOC domową, dochodzą
cą przyjmę natychmiast.
DR Z. KRAJEWSKI, skór
ne, weneryczne, Wrzeszcz, Warunki dobre. Gdańsk, ul.
2/31,
telefon
Grunwaldzka 24,
telefon Rzeźnicka
41-06-47.
G-6019 31-89-97.______________ G-7482
POMOC domowa potrzeb
na. Wrzeszcz. Miszewskiego 17/5, zgłoszenia po 13.
G-6948
POMOC dochodzącą na 6
godzin dziennie potrzebna.:
Gdańsk-Oliwa, Piastowska;
76 kl. C m. 3.
S-1595'
OGRODNICTWO — przyj- [
mę na stałe małżeństwo
starsze, samotne ewentu
alnie kobietę do prowadze
nia domu (rodzina 6 osób).
Gdańsk-Lipce, ul. Zawiej ska 51 a.
G-7170

UCZEŃ,
ekspedientka do
piekarni - cukierni potrzeb
ni. Gdańsk, ul. Śniadeckich
14.___
G-6374
POMOC domowa (umiejęt
ność gotowania) potrzebna.
Gdynia, Hetmańska 19.
S-1749
POMOC domową przyjmę.
Wrzeszcz, Zbyszka z Bogdańca 42.
G-7153

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Hurtu
Artykułów Gospodarstwa Domowego „Arged”
w Gdańsku-Oruni, ul. Sandomierska nr 11
POSZUKUJE

na terenie Gdańska-Oliwy
POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH.
Zgłoszenia

prosimy

kierować

pod ww adresem.
K-2321

STOCZNIA GDAŃSKA IM. LENINA
Gdańsk, ul. Doki 1

ODDA NIEODPŁATNIE
jednostkom gospodarki uspołecznionej
WIĘKSZE ILOŚCI ŻUŻLA I WAPNA POKARBfDOWEGO pod warunkiem, że odbiór nastąpi włas
nym transportem odbiorców.
Informacji w tym przedmiocie udzielamy tele
fonicznie 37-27-39.
K-2535

w
krzywym
zwierciadle
armię c-k, ale tu też twór
ca filmu użył sobie
na
herbaciarzach, makaronia
rzach i żabojadach, któ
rych nasz kanonier chwac
ko nabija w butelkę. Ty
le, że czyni to w sposób
dość prymitywny, pozba
wiony polotu i fantazji.
Orżnięcie kogoś w trzy
karty to jednak nie jest
to samo, co udowodnienie
wysoko postawionej perso
nie jej własnymi
słowy,
że persona jest mocno ograniczona...
Zasadniczym
probierzem
jest
zresztą
kwestia stosunku do woj
ny. Dzielny wojak Szwejk
miał na jej temat wyro
bione zdanie;
zapytany,
jak długo
będzie trwała
ta wojna, odrzekł bez wa
hania: „Piętnaście lat. To
całkiem jasne,
ponieważ
już raz była wojna trzy
dziestoletnia, a teraz je
steśmy o połowę mądrzej
si
niż
dawniej,
więc
30 : 2 = 15”. Z kanonierem
Dolasem
właściwie
nie
wiadomo: ciągle deklaruje,
że chce walczyć za oj
czyznę, więc niby
głosi
hasła patriotyczne, ale jed ^
nocześnie znaczną' część
jego poczynań trudno jest
jakoś pogodzić z głoszony
mi deklaracjami. Więc je
steśmy
zdezorientowani:
czy mamy tu do czynie

bitnego, co ryzykownego:
na
podstawie
powieści
Kazimierza
Sławińskiego
„Przygody kanoniera Dolasa” stworzył trzyczęścio
wy film-rzekę, pt.
„Jak
rozpętałem II wojnę śivia
tową”.
Reżyser
zarzeka
się, że wszelkie analogie
ze Szwejkiem (który „nie
pasuje do drugiej wojny
światowej, o wiele
bar
dziej bezwzględnej, okrut
nej”) nie wchodzą tu w
grę,
bowiem
zamierza
stworzyć realistyczny film
przygodowy.
„Zmieniłem
tylko
imię
szeregowca
Dolasa — mówi —
ode
brałem mu dyplom magi
stra historii sztuki i z jed
nostki miotanej jak liść
wichrem historii przeobra
ziłem go w warszawskie
go cwaniaka z życiowym
uniwersytetem. Dolas zmie
ni! pochodzenie społeczne
i stał się aktywnym, peł
nym dobrych chęci Pola
kiem z
temperamentem,
który popychać go będzie
w coraz to nowe i
za
bawne tarapaty”.

Ihpramć doiazd
ptwąpm do Oruni

DYREKCJA PP CENPO W BYDGOSZCZY
zawiadamia odbiorców i dostawców
woj. bydgoskiego, gdańskiego i koszalińskiego,

Polski Szwe!k

z tunelu

Istnieje przepis zobowią
zujący kelnerki i bufeto
we do noszenia siatek na
włosach. Natomiast
eks
pedientki w sklepach spo
żywczych, nachylające się
nad wiktuałami, noszą tyl
ko białe opaski. Wiele z
nas nosi włosy krótko ob
cięte, po męsku, mimo te
go musimy nakładać owe
nieszczęsne siatki, w któ
rych wyglądamy i czuje
my się jak ryby w sieci.
Czy przepisu
tego nie
można rozsądnie zreformo
wać, żeby przepisy sani
tarne nie stały w kolizji z
estetyką?
Kelnerka z GZG
w Gdyni

r.

Film

A może i wyjście

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU, TURYSTYKI I WY
POCZYNKU W GDAŃSKU

PILNIE

99 (8018) Wtorek, 28 kwietnia 11/70

DZIENNIK BAŁTYCKI

■■.iii

Zakład Energetyczny Gdańsk zawiadamia mieszkań
ców Skowarcza, że w związku z modernizacją sieci
energetycznej niskiego napięcia zisilającej wieś Skowarcz, nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycz
nej od dnia 4. V — 30. VI 1970 r. Dokładny harmono
gram wyłączeń znajduje się u sołtysa wsi Skowarcz.
K-2526
POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE
Oddział Ruchowo-Handlowy w Gdyni
przyjmuje ucznfów (chłopców) na rok szkolny 1970/71
do Zasadniczej Szkoły Zawodowej PKP w zawodzie
operatora przewozów kolejowych. Po odbyciu trzyletrfąj nauki i stażu absolwenci przechodzą na sta
nowiska operatora biura wagonowego, konduktora
rewizyjnego, kierownika pocią- u, magazyniera han
dlowego, manewrowego, ustawiacza i
dyżurnego
ruchu HI kl.
Do szkoły przyjmuje się kandydatów) posiadających
świadectwo ukończenia 8 kl. szkoły.

wego s
’
v:w7vł się w ubiegłym ro
ku do 88 statków o pojemności 628 tys. BRT,
co zabezpiecza pokrycie zdolności produkcyj
nej na 3 lata.
Finlandia wykazuje wysoki udział produkcji
eksportowej. W 1969 r. wynosił on 86,4 proc.
Z 33 statków o pojemność5 196 tys. BRT wo
dowanych dla armatorów zagranicznych, naj
więcej (24 statki, 97 tys. BRT) przeznaczonych
było dla Związku Radzieckiego. Poza tym Fin
landia budowała w ubiegłym roku statki dla
Szwecji, Norwegii, Peru i Somali.
KONIECZNOŚĆ STAŁEGO POŁĄCZENIA
PRZEZ ÖRESUND
Koleje duńskie i szwedzkie coraz silniej na
legają na możliwie szybkie podjęcie decyzji w
sprawie budowy stałego połączenia
między
Szwecją a Danią przez Sund w postaci wyso
kiego mostu lub tunelu podmorskiego. Dotych
czas w największym stopniu brane było pod
uwagę takie połączenie między duńskim Helsingörem a szwedzkim Hälsingborgiem. Ruch
kolejowy między tymi portami, dokonywany
obecnie, promami, rośnie tak szybko, że ko
leje obydwóch państw uważają, że za kilka
lat nie będą w stanie go opanować bez sta
łego połączenia. Jeżeli w 1967 r. przewieziono
przez Sund 179 tys. wagonów, to w 1968 r. by
ło ich 191 tys., a w 1969 r. już 238 tys.
Ponieważ poprzez Sund może pływać najwy
żej 7 promów kolejowych, rozważa się obec
nie — jako rozwiązanie pomocnicze — zastą
pienie mniejszych promów większymi statka
mi, o maksymalnych możliwościach przewozu
wagonów. Ze względu na ograniczone możli
wości obecnych portów promowych przyrost
ruchu kolejowego między Danią a Szwecją
ma być skierowany na szlak Kopenhaga —
Malmö.
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nia z tchórzem, pechow
cem,
cynikiem,
safan- 1
dułą...
Przyznam się, że humor1
tej komedii też nie wydał
mi się przednim; brakuje
mu finezji, jest często na
zbyt toporny. Ale ludzie
walą do kina jak w dym
(dziwię się np. kolejkom
przed kinami) — taka już
jest magia tytułu i reklamy. Silną stroną
filmu
jest gra Mariana Kociniaka w głównej roli. Aie to
nie wszystko ratuje...
L.

Świadczenia będą otrzymywali zgodnie z przepisa
mi obowiązującymi w PKP.
Szczegółowych informacji w sprawach
przyjęcia
udziela referat ogólny, pokój nr 6 w Oddziale Ruchowo-Handlowym PKP w Gdyni, plac Konstytucji
nr 3, dokąd należy składać podania z dołączeniem
życiorysu, dokumentu urodzenia, 3 fotografii, wykazu
ocen z poszczególnych przedmiotów za I półrocze ro
ku szkolnego 1969/70 wraz z opinią szkoły podstawo
wej
odnośnie stwierdzenia
możliwości
uzyskania
przez ucznia świadectwa ukończenia 8 kl. szkoły pod
stawowej.
Termin składania podań do 30 maja 1970 r.
K-2432

Oddział Tow.-Sped. Państwowej Komunikacji Samocho
dowej w Gd.-Oliwie, ul. Kołobrzeska 28 zatrudni zaraz
monterów samochodowych, elektromontera samoch.,
kierowców na samochody ciężarowe z I i II kat. pra
wa jazdy oraz st. dyspozytora do pełnienia obowiąz
ków kierownika dyspozytorni. Obowiązuje skierowanie
z Wydziału Zatrudnienia i legitymacja ubezpieczenio
wa z aktualnymi wpisami.
K-2451

Stocznia Gdańska im. Lenina w Gdańsku zatrudni a
terenu województwa gdańskiego robotników wykwa
lifikowanych w systemie akordowym w następują
cych zawodach:
— spawacz elektryczny
— monter kadłuba
— monter rurociągów
— ślusarz wyposażenia
— stolarz okrętowy
— malarz konserwator (bez zawodu)
— izolarz (bez zawodu)
Wynagrodzenie: wg układu zbiorowego pracy dla pra
cowników przemysłu metalowego. Uprawnienia: pra
cownikom zamiejscowym, którzy mają trudny dojazd
do pracy zapewnia się zakwaterowanie w hotelu ro
botniczym lub na kwaterach prywatnych — odpłatnie
około 120 zł miesięcznie. Po roku pracy przysługuje
deputat węglowy oraz udział w zyskach z funduszuzakładowego. Na terenie stoczni czynne są bary 1
stołówki — odpłatnie. Warunki przyjęcia: dowód oso
bisty i książeczka wojskowa, świadectwo szkolne plus
uprawnienia, świadectwo z ostatniego zakładu, legi
tymacja ubezpieczeniowa z aktualnymi wpisami. Zgło
szenia przyjmuje i udziela informacji — Biuro Przy
jęć Stoczni Gdańskiej im. Lenina w Gdańsku, ul. Ja
na z Kolna 31, tel. 37-20-2R w godzinach od 7.90 — 14.00.

Centralny Ośrodek Konstrukcyjno-Badawczy Przemy
słu Okrętowego w Gdańsku, ui, Jana z Kolna 31 za
trudni nast pracowników w ośrodku wypoczynkowym
WDZYDZE w okresie od dnia 5 czerwca 1970 r. do
4 września 1970 r., ze skierowaniem z Urzędu Zatrud
nienia, książeczka ubezpieczen ową i aktualnym wpi
sem z ostatniego miejsca pracy.
— kierownika punktu żywienia, z praktyką,— kucharza z uprawnieniami, z praktyką,
— ratownika z uprawnieniem prowadzenia nauki pły
wania,
— pielęgniarkę,
— księgową.
Warunki płacy wg zasad wynagradzania pracowników
domów wypoczynkowych FWP do uzgodnienia w dzia
le kadr COKB Gdańsk w godz. od 7.00 do 15.00. K-2222

Spółdzielnia Inwalidów „ZRYW” w Wejherowie, ul.
1 Maja 6/8 zatrudni zaraz: — pracowników uzycznych
inwalidów I, II i III grupy do pracy nakładczej, po
siadających własne pomieszczenia do zbijania skrzyń,
z terenu Wejherowa, Redy i Rumi. Warunki pracy
i płacy do omówienia w biurze spółdzielni.
K-2322
Gdańskie Przedsiębiorstwo Robót Elewacyjnych 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 ł aktu
alnym wpisem w książeczce ubezpieczeniowej. K-2233

Przedsiębiorstwo Uprzemysłowionego Budownictwa Roi
niczego w Gdańsku-Oiiwie, ul. Kołobrzeska 32 zatrud
ni zaraz na stałe: murarzy, cieśli, betoniarzy, mala
rzy. Dla pracowników zamiejscowych kwatery zapew
nione. Warunki płacy i pracy do omówienia w dziale
kadr w godzinach od 7—14. Dla załatwienia przyjęcia
do pracy konieczne jćst skierowanie z Wydziału Za
trudnienia oraz przedłożenie
legitymacji
ubezpie-czeniowej z aktualnymi wpisami.
K-2109

Fabryka Mebli Okrętowych Starogard Gd., ul. Koś
ciuszki 52 zatrudni: inżyniera budownictwa lądowego
wzgl. przemysłowego ze znajomością zagadnień inwes
tycji przemysłowych, ich przygotowania i realizacji
wzgl. technika budowlanego ze znajomością w/w za
gadnień i kilkuletnią praktyką na samodzielnych sta
nowiskach inwestycyjnych. Wynagrodzenie oraz wa
runki mieszkaniowe do uzgodnienia na miejscu K-2359
Zarząd Portu Gdynia zatrudni natychmiast — robot
ników niewykwalifikowanych z województwa gdań
skiego. Warunki pracy i płacy wg zbiorowego
układu pracy dla pracowników zatrudnionych w por
tach morskich. Po dwóch latach pracy przy przeła
dunku istnieje' możliwość przyjęcia do służby pokła
dowej na statkach Polskich Linii Oceanicznych. Zgło
szenia do pracy przyjmuje dział kadr i szkolenia
zawodowego Zarządu Portu Gdynia, ul. Rotterdamska
9 pokój 10 Przy zgłoszeniu się należy przedłożyć:
— skierowanie z Wydziału Zatrudnienia Prez. MRN<
— świadectwo pracy,
— odplś świadectwa szkolnegOj
— podanie, życiorys,
“ dowód osobisty, książeczkę wojskową, książkę ubez
pieczeniową wraz z aktualnymi wpisami.
K-2147
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co i gdzie kupimy
USŁUGI
radiotelewizyjne,
tel. 31-84-36, Sitarek. G-6106
Rodzinie Zmarłego
LEONARDA
WYDROWSKIEGO

PIERZYNY przerabia
na
kołdry z czyszczeniem pie
rza oraz puchowe, wato
we, wełniane.
Pracownia
Kołder, Sopot, 20 Paździer
nika 727.
G-6570
Dyrekcji Stoczni Gdań
skiej oraz kolegom za
udział i pomoc w pogrze
bie mojego męża

składamy wyrazy głębo
kiego współczucia
zarząd, rada, koleżan
ki i koledzy zo Spół
dzielni Inwalidów „Wy
brzeże” w Gdyni
_________
1775-G

SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW „Z R Y W”
Wejherowo, ul. 1 Maja 6/8 — teł. 28-73
zawiadamia uprzejmie PT Klientów, iż przyjmuje do wykonania
wszelkie usługi z zakresu TAPICERSTWA jak:
wykonywanie i naprawa krzeseł i foteli wyściełanych, wersalek,
tapczanów itp.
oraz z zakresu STOLARKI BUDOWLANEJ:
wykonywanie okien, drzwi, podłóg itp.
ZAPEWNIAMY SZYBKIE I SOLIDNE
WYKONANIE
USŁUG.

4p3-

MARIANA
MACHULA
serdeczne
składa

0 Oliwa-Przymorze, ul. Lumumby 8 — Zakład Usług Kaletniczych „Sopotplast”

• Zakład Malarski — Gdańsk-Letnica, ul. Uczniowska 2, tel. 43-00-31

Poza tym w pierwszej kolejności przyjmowane są zlecenia na usługi dla
szkół, przedszkoli, żłobków, ośrodków zdrowia, rolnictwa itp.
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Koledze
HUBERTOWI
HOEFT

K-2320

UWAGA!

a powodu śmierci

składają

MIEJSKI HANDEL DETALICZNY ART. SPOZ.
GDANSK-WRZESZCZ, ul. Waryńskiego nr 36

oica

ZATRUDNI AJENTÓW
SKUPU OPAKOWAŃ SZKLANYCH

wyrazy głębokiego współ
czucia składają

(butelki, słoje różnego typu)

TORUŃ — mieszkanie spół
Dyrekcja, Rada Zakła
dzielcze, dwupokoiowe, za
posiadających własme pomieszczenia służą
dowa i współpracowni
mienię na mniejsze w trójce do przejściowego magazynowania.
cy z WPHS Hurtowni
mieście. Tel. 52-35-33, godz.
w Wejherowie
16-18.________________ G-7165
Z warunkami zatrudnienia i płacy zapoznać się
K-2587
można pod wyżej Wynnenionym adresem, I p. po
ZAMIENIĘ mieszkanie trzy
kój nr 9 lub telefonicznie nr 41-06-54.
pokojowe, na dwa osobne
po pokoju z kuchnią. OReflektujemy jedynie na pomieszczenia magazy
ferty Biuro Ogłoszeń —
nowe znajdujące się na terenie Wrzeszcza, Oliwy
W dniu 26 kwietnia 1970 r. zasnął w Bogu po
Gdańsk pod G-7189.______ _
wraz z Przymorzem.
K-2361
oraz srebro przemysłowe
długich i ciężkich cierpieniach, namaszczony Oleja
KUPIĘ mieszkanie wydzie
mi Sw.,. w wieku lat 65
kupują sklepy
lone lub domek jednoro
ś. f p.
dzinny na trasie Gdańsk —
„ARS CHRISTIANA”
SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW im. Obrońców Helu
FRANCISZEK CZERWIŃSKI
Sopot. Oferty Biuro Ogło
GDANSK-WRZESZCZ
® Gdańsk, ul. Szeroka nr szeń Gdańsk pod G-7193.
uczestnik kampanii wrześniowej — obrońca Helu
26
ZAMIENIĘ 3-pokojowe mie
ui. Chodowieckiego nr 3
Eksportacja zwłok w dniu 29 kwietnia 1970 r.
o godz. 15 z domu żałoby w Oksywiu przy ul.
© Gdynia, ul. 10 Lutego szkanie, ogród, na równo
rzędne. Telefon 32-23-88.
Płk Dąbka 86 na mszę świętą w kościele para
telefon 31-10-38, 31-10-39 wewn. 14 — technologia
ar 35.
______________________ G-72Q2
fialnym, po czym pogrzeb na miejscowym cmen
POGOTOWIE
telewizyjne,
wewn. 10 — kier. produkcji
tarzu.
STOGI:
zamienię
dwa
po
Techno-Mechanik,
Oliwa,
O czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim
j | Derdowskiego 7,
telefon „NYSĘ 59” sprzedam. Teł. koje, wygody, na dwa po
WYKONUJEMY USŁUGI DLA LUDNOŚCI
smutku
1 52-41-14.
G-6952 28-51.
G-7263 koje, wygody, (piece). —
S-1810
ŻONA i RODZINA
| POSIADAM większą gotów OPONY z dętkami 500 X 16, Gdańsk. Oferty Biuro Ow zakresie:
głoszeń Gdańsk pod G-7203.
kę, przystąpię do spółki. używane, sprzedam
Tele
Oferty Biuro Ogłoszeń — fon 31-45-26._________ G--7105 GRUDZIĄDZ — 1 pokoje,
■ garaży samochodowych, elementów ogrodzenio
W dniu 24 kwietnia 1970 r. zmarł nagle w wieku
Gdynia pod S-1426.
„SKODĘ 1101” tanio sprze-‘ kuchnia, pow. 48 m kw.,
wych, balustrad, okien metalowych itp.
56 lat
POGOTOWIE
telewizyjne, dam. Elbląg, Trybunalska! zamienię na równorzędne
Ryszka, tel. 22-13-47. S-1057 19 b m. 6._____
E-2546j
■ pokryć galwanicznych, cynkowania, kadmowa
WŁADYSŁAW FRANKOWSKI
lub mniejsze na trasie —
BABKA
przyjmę
dzieci, „WARTBURGA 1000”, stan! Gdańsk — Gdynia. Gru
nia, niklowania.
K-2315
doskonałe warunki, opieka idealny, sprzedam. Telefon j
kierownik sklepu w Toruniu Regionalnego Biura
Michajłowa
12/3,
Sprzedaży „Cepelia” w Gdyni.
lekarska, inhalacje. Beda, 21-41-22, po godz. 17. S-1553: dziądz,
; Rabka, Krótka 4, telefon „WARSZAWĘ 224”
nową; Roman Piechowiak. G-7204
W Zmarłym tracimy długoletniego i ofiarnego
S 16-77.
K-22P.8 sprzedam. Tel. 23-74-78, po1 KOMFORTOWE dwa poko
TRZY DOMKI CAMPINGOWE
kolegę, wyróżnionego odznaką „Zasłużony Dzia
godz. 18.
S-1545! je z kuchnią w Gdańsku,
łacz Ruchu Spółdzielczego”.
„ S Y REN Ę ’% stary typ, — j zamienię na pokój z kuch
czteroosobowe (z wyposażeniem) w terenie
’ Wyrazy głębokiego współczucia rodzinie Zmarłego
sprzedam. "Chmielno ’72.
j nią względnie kawalerkę w
składają
górskim (Krakowskie, pow. Limanów«,)
______________________G-7216 i centrum Gdyni.
Telefon
Dyrekcja, Rada Zakładowa i pracownicy
21-57-36.
S-1543
„WARSZAWĘ
M-20”
sprze
„Cepelii” w Gdyni,
KAWALER lat 30, przystoj
ZAMIENIMY NA OKRES LETNI
ny, technik (wkrótce sa dam. Julian Klucha, wieś ZAMIENIĘ komfortowe po
Targ,
pow. j kój, kuchnia, śródmieście
mochód) pozna niebrzydką, p-ta Stary
tj. lipiec i sierpień
P-300 j Gdyni, na superkomfortointeligentną pannę do lat sztumski.
Dnia 24 kwietnia 1970 r. zmarł nagle
25, najchętniej z mieszka SHL 175 sprzedam. Karn- wą garsonierę,
centrum
NA TAKIE SAME NAD MORZEM
MARIAN SZARAFIN
niem. Cel matrymonialny. rowski, Gręblin, p-ta Rud Gdyni. Oferty Biuro Ogło
Oferty Biuro Ogłoszeń — no — Tczew.
P-297 szeń Gdynia pod S-1544.__
długoletni główny księgowy Powiatowego Zakładu
w woj. gdańskim i koszalińskim.
Gdynia pod SM-1531.
„FIATA 600”, silnik „Za- ZAMIENIĘ ładne 2 poko
Weterynarii w Kościerzynie, odznaczony Srebrnym
stava”,
sprzedam.
Jerzy
Krzyżem Zasługi.
je, kuchnia, piece, kwate
„Meblomet” Spółdzielnia Pracy, Mszana Dolna,
Kuśmirek, Oksywie, Bo runkowe, w Gdyni,
na
pow. Limanowa.
K-2498
W Zmarłym tracimy sumiennego i oddanego
smańska 46 m. 5.
S-1335 3-pokojowe z centralnym,
pracownika oraz nieodżałowanego kolegę.
może być spółdzielcze. OPogrzeb odbędzie się w dniu 28. IV br. o godz.
ferty Biuro Ogłoszeń Gdy
10.15.
GOSPODARSTWO z budyn
nia pod S-1530.
_____
PP „DOM KSIĄŻKI”
kami, 5 ha 66 arów, nada
Wyrazy współczucia żonie Zmarłego składają
i
jące się na ogrodnictwo,
MAŁŻEŃSTWO bezdzietne
kierownictwo i współpracownicy z Poinformuje uprzejmie PT Klientów
sprzedam. Gd.-Olszynka, ul. MAŁŻEŃSTWO z dziec (pływający), — członkowie
śfe
wiatowego Zakładu Weterynarii w Ko
BOT
Modra 100.
G-7240 kiem a-letnim, członkowie spółdzielni, poszukuje po
ścierzynie, Rada Zakładowa ZZPKol.
że otwarte zostały po przerwie
koju
z
kuchnią
wydzielo2,5 HA ziemi, kl. 6, na spółdzielni, poszukuje po
7628-0
przy WZWet. w Gdańsku.
trasie Oliwa — Chwaszczy- koju z kuchnią wydzielo nego lub z używalnością
w
Gdyni
no, sprzedam. Możliwość nego (nie umeblowane). O- kpchni, tylko
kupna domku. Oferty Biu ferty: Biuro Ogłoszeń — śródmieściu. Oferty Biuro
W dniu 25 kwietnia 1970 r. zmarł
Ogłoszeń
Gdynia
pod
Sro Ogłoszeń Gdańsk pod Gdańsk pod G-7232
-1531.
G-7274.
PRZYJMĘ do pokoju (Siedl
mgr FRANCISZEK KULIŃSKI
W GDAŃSKU-SIEDLCACH przy ul.
DOMEK jednorodzinny, wy ce) dwie panny pracujące. POZNAN zamienię 2-pokoprezes Zarządu Wojewódzkiej Hurtowni Zaopa
gody, garaż, działkę bu Oferty: Biuro Ogłoszeń — jowe mieszkanie komforto
Kartuskiej 80, NOWYM PORCIE i REDZIE.
trzenia Rzemiosła w Gdańsku, długoletni i oddany
dowlaną, własność — sprze Gdańsk pod G-7239._____ we, z telefonem na równo
działacz rzemieślniczej spółdzielczości zaopatrzenia
KSIĘGARNIE DYSPONUJĄ WYBOREM KSIĄŻEK
dam. Bydgoszcz, Saperö.v ZAMIENIĘ 2 pokoje, — rzędne w Gdyni. Poznań,
i zbytu
125.__________________ G-7199 Gdańsk. Sempołowskiej 10/8, Rocha 4b/l, tel. 745-47, JętWYCZERPANYCH W INNYCH KSIĘGARNIACH.
W Zmarłym tracimy cenionego 1 powszechnie
S-1532
K-2595
WILLĘ, parcelę, ziemię o- boczna Łąkowej, na jeden kowska.
szanowanego kolegę. Rodzinie Zmarłego serdeczne
— Oliwa.
G-7243 STARSZE małżeństwo bez
grodniczo-hodowlaną,
ogrod
wyrazy współczucia składają
nictwo, dom z kawiarnią, ZAMIENIĘ 2 pokoje z ku dzietne,
członkowie spół
sprzedam. Kasperski, Biu chnią, stare budownictwo, dzielni, wynajmie miesz
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego
/
Komisja Społeczna
ro Gdynia, 10 Lutego 37.
38 m kw., samodzielne, na kanie samodzielne, z wy
Hurtownia w Gdyni
I; ! Delegatura CZRSZiZ w Gdańsku
________ ________ S-1723
jeden
podobne w Częstochowie godami, dwa lub
poszukuje
Wrzeszcz, pokój z kuchnią, własnoś
DOMEK jednorodzinny, wła lub Krakowie.
G-7254 ciowe. Trasa Sopot — Chy
snościowy,
budownictwo Miedziana 11/1.
AJENTÓW SKUPU
W dniu 25 kwietnia 1970 r. zmarł w wieku 57 lat
lonia.
Płatne
rok
z
góry.
zwarte, 3 pokoje, c.o., o- POSZUKUJĘ pokoju z uży
Gdynia
21-53-33.
z własnym obiektem oraz zbieraczy z włas
gród,
garaż,
telefon — walnością kuchni, w cen Telefon
godziny 8-15.
S-1536
Wrzeszcz, sprzedam. Miesz
nymi środkami transportu dokonujących
trum
Gdańska
względnie
kanie zastępcze konieczne
zakupu opakowań szklanych w mieszkaniach
z
niekrępują- MIESZKANIE M-3, 2 poko
2 pokoje małe, c.o., wy Wrzeszcza,
je, wygody, Oliwa, 500 m
ludności.
prezes Zarządu Wojewódzkiej Hurtowni Zaopatrze
łączone — trójmasto. Ofer cym wejściem, nowe bu-j od plaży,
odnajmę
od
Proszę dzwonić
nia Rzemiosła w Gdańsku, członek ruchu oporu
ty Biuro Ogłoszeń Gdańsk downictwo.
Informacji udziela w godzinach od 7.00 do 15.00
czerwca do września włącz
31-27-01,
godz.
9-19.
G-7256
w okresie okupacji hitlerowskiej, odznaczony Brą
pod G-7421.
Sekcja Opakowań Hurtowni WPHS w Gdyni,
nie. Oferty: Biuro Ogło
zowym Krzyżem Zasługi, honorową odznaką ZIR
ul. Jana z Kolna 32, telefon 21-69-51.
GOSPODARSTWO o powie PEŁNOKOMFORTOWY po szeń Gdańsk pod 7475.
i odznaką „Zasłużonym ziemi Gdańskiej”.
K-2465
kój,
telefon,
centrum
Gdań
rzchni 12 ha, z budynkami,
ZAMIENIĘ
pilnie
2
poko
własność, pilnie sprzedam. ska, wynajmę samotnemu je, nowe budownictwo, gaz,
W Zmarłym tracimy ofiarnego działacza spół
MAGNETOFON
„Szmaragd”
Marian Ostrowski, Opale naukowcowi. Oferty Biu telefon, c.o., kwaterunko
dzielczości zaopatrzenia i zbytu i nieodżałowanego
•+ aparat fotograficzny za
nie, pow. tczewski.
P-305 ro Ogłoszeń Gdańsk pod we w Kartuzach, na miesz
kolegę.
G-7257.
mienię na telewizor
lub
Rada, Zarząd ł pracownicy Wojewódz
DZIAŁKĘ budowlaną ogrod
kanie w trój mieście. Ofer
silnik do łodzi. Oferty Biu
kiej Hurtowni Zaopatrzenia Rzemiosła
niczo-łąkową, 1,70 ha, 300 POKOJU dla pana zaraz ty Biuro Ogłoszeń Gdańsk
PRZYCZEPĘ- do motocykla ro Ogłoszeń Gdańsk pod
Gdańsk-Oliwa. pod _ G-7227. ■ /» ,________
K-2607
w Gdańsku.
metrów od przystanku PKP poszukuję.
MZ i „Junaka”, nową, nie G-7263.
G-7260
(poc. elektrycz.) sprzedam. Telefon 41-58-94.
ZAMIENIĘ mieszkanie (me miecką oraz wylęgarnię na SILNIK przyczepny do ło
Wiadomość: Gdańsk, Jed LOKAL sklepowy, własnoś traż 96 m kw.) 3 pokoje, 100 szt. sprzedam. Oliwa, Lę
dzi Evinrudge, sprzedam.
ciowy, Wrzeszcz — sprze służbówka, wygody.
ności Robotniczej 359.
tele borska 30 B m. 15. G-7236 Tel. 52-94-31.
Dnia 25. 4. 1970 r. zmarł
G-7273
G-7474 dam. Oferty: Biuro Ogło fon, I piętro, w centrum
szeń Gdańsk pod G-7273.
i BOKSERA — sukę 3-letnią, J00 NIOSEK zarodowych, z
Gdyni,
na
dwa
mieszkania
mgrr FRANCISZEK KULIŃSKI
pręgowaną, możliwością
odstawy Jaj,
DO WYNAJĘCIA pokój nie samodzielne w pobliżu, jed rodowodową,
umeblowany. Przymorze, ul. no i dwupokojowe na te po championie, okazyjnie ewent. całą fermę z zabu
długoletni członek Rzem. Sp-ni ZiZ „Wojewódz
kiej Budowlanej” w Gdańsku, zasłużony działacz
Lumumby 10/1/16.
G-7153 renie trójmiasta.
Oferty sprzedam w dobre ręce. dowaniami i ogrodem 2500
Wrzeszcz, Śniadeckich 8-5, m kw. sprzedam. Telefon
spółdzielczości rzemieślniczej, radny WRN, od
SAMODZIELNE 3,5 - po Biuro Ogłoszeń Gdynia pod Dybek.
G-7219 51-03-20.
MOTOCYKL za 3 tysiące
znaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, odznaką
S-1595
kojowe mieszkanie z wy S-1559.__________________ _
sprzedam. Oferty Biuro O- godami, zamienię na 2 odhonorową, „Zasłużonym Ziemi Gdańskiej”, hono
używane, PALMĘ, wys. 2 m tanio
DWÓCH panów
(członko RURY żeliwne,
gioszeń Gdańsk pod G- dzielne mieszkania lub 5- wie spółdzielni) poszukuje wodociągowe 80 mm na 3 sprzedam. Gdynia, 3 Maja
rową i odznaką ZIR i innymi odznaczeniami za
-7266.
______
pracę społeczną
-pokojowe w Sopocie. Tel. niekręmdacego pokoju. Te m., sprzedam. Gd.-Wrzeszcz, 22/24 m. 18, Janicki. S-l 599
ul. Towarowa 36/2. G-7255 MASZYNĘ dziewiarską, pro
„WOŁGĘ — Skaidia”, sil 51-10-72.________
G-7159 lefon 371-347 godz. 9-15.
Z żalem żegnamy ofiarnego i oddanego spra
nik
Rower
D,
sprzedane
G-7218 PAWILON handlowy
na dukcyjną, 10 links, sprze
wie działacza społecznego i kolegę.
ZAMIENIĘ mieszkanie spoi
Oferty Biuro Ogłoszeń — dzielcze M-4, dwa pokoje, ZAMIENIĘ mieszkanie kom Przymorzu sprzedam. Ofer dam lub zamienię na 5-8.
Gdynia
pod
S-1S01.
ty
Biuro
Ogłoszeń
Gdańsk
Puck, ul. Mestwlna 24.
rada, zarząd, członkowie i pracownicy
wygody, na 3 - pokojowe, fort, 100 m kw., centrum
„WARSZAWĘ 204”, białą, niewykluczone piece), tylko Wrzeszcza, garaż, na mniej pod G-7261.
Rzem. Sp-ni Z i Z „Wojewódzkej Bu
S-1579
sprzedam. Gdynia - Kack spółdzielcze. Chylonia, Kar sze 3 pokoje, wyłącznie KROWĘ sprzedam. Gdańsk- TRYKOT baletowy, elasty
dowlanej” w Gdańsku
7637-G
Wielki, ul. Chwaszczyńska tuska 56/58 m. 57. Kiewra. Sopot, parter wykluczony. -Olszynka, Modra 100.
czny nr 48 sprzedam. Tel.
. S-1652 oglądać od godz. 17. G-7161 Tel. 41-39-87.
tmMis 7.
G-4054
G-7269 41-10-95.
S-1504
jj WARSZTAT stolarski z maI szynami wydzierżawię. —
j Tel. 32-10-55.
G-7230
CZYSZCZENIE, odnawianie
i płaszczy, kurtek
zamszo; wycb, kożuchów welurowych, wszelkiego rodzaju
skór, szybko, fachowo wy
konuję —
Wrzeszcz, ul.
Wajdeloty 9 (sklep).
__________________ G-7342
UWAGA automobiliśći: stro
jenie silników samochodo
wych, elektronowe usta
wianie zapłonu, regulacja
dwóch gaźników, kontrola
i piaskowanie świec. Oliwa,
Bitwy Oliwskiej 8. G-7214

koleżanki 1 koledzy z
RWUE Sp-ni Pracy im.
J. Marchlewskiego w
Gd.-OIiwie
K-2-;62,„

mu

placówki księgarskie

mgr Franciszek Kuliński

„DZIENNIK BAŁTYCKI”. Gdańsk

Targ Drzewny 3-7. TELEFONY:

pocztowe ■ Skład 1 druk; Gdańskie Wydawnictwo Prasowe

rsw

centrala - 31-50-41? sekretariat

».Prasa” — Drukarnia

iji,i

• Zakład Malarski — Gdańsk, ul. Elbląska, tel. 31-75-32

tjJJjj

75G4-G

córki

'WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG RÓŻNYCH
w Gdańsku-Letnicy, ul. Uczniowska 2, — telefon 43-00-31
W RAMACH USŁUG DLA LUDNOŚCI WYKONUJE:
elementy budowlane ze stali dwuteowej NP-14 i 16 (dźwigary), kon
strukcje stalowe wg życzeń Klienta, siatki ogrodzeniowe, bramy, furtki,
słupki oraz malowanie mieszkań farbami klejowymi, emulsyjnymi
i olejnymi.
Zgłoszenia na usługi malarskie należy składać w punktach przyjęć:
• Oliwa-Przymorze, ul. Krzywoustego 25 — Zakład Ślusarski (pawilon usłu
gowy)

-JJJX

podziękowanie

ŻONA Z RODZINĄ

Serdeczne wyrazy współ
czucia koleżance STEFA
NII ROMANIK z powodu
zgonu

— SPRZĘT ZMECHANIZOWANY I ELEKTROTECHNICZNY: lodówki — „Fo
ka II” — 6250—6500 zł, „Polar 160” — 7700 zł, „Kristal 130” — 7200 zł, pralki rożne
1300—2209 zł, żyrandole, lampy, kinkiety 50—600 zł, ART GOSPODARSTWA DO
MOWEGO — duży wybór garnków aluminiowych i emaliowanych 5—98 zł, ser
wisy porcelanowe do białej kawy 198—300 zł. OLIWA-PRZYMORZE, ul. Czerwo
ny Dwór 17, PAWILON HANDLOWY PSS „SPOŁEM”.
K-2527

redakcji 31-35- 50, dział

zam. 864.

M-4.

miejski 31-45-17, dział gosp.-morsk! 31-53-28.

dział

terenowy

31-18-97,

OBIERACZKĘ do ziemnia
ków dużą, z płuczką
na
prąd,
sprzedam.
Oferty
25922
„Prasa”,
Kraków?
Wiślna 2,____________ K-234S
WÓZEK głęboki sprzedam.
Wrzeszcz, ul. Wronia 12 m.
15.___________________ G-7102
WÓZEK sportowy i głębo
ki, sprzedam. Oliwa,
ul.
Czyżewskiego 33 WSWF,
___ __________________G-718S
WTRYSKARKĘ hydraulicz
ną
sprzedam.
Wrzeszcz?
Kochanowskiego 59/1.
_____________
G-7196
SPRĘŻARKĘ jednotłokową
do 10 atmosfer, sprzedam.
Wrzeszcz, Marksa 49/1.
G-7197
PIEC C.O. „Camino” 1,5 m
kw. sprzedam. Bruski, —
Gdańsk-Orunia, Gościnna 8.
________ ___ ___
G-7213
PASIEKĘ
sprzedam.
El
bląg, Tczewska 8.
E-2544
WANNĘ żeliwną i piecyk
elektryczny z piekarnikiem
sprzedam, Tel. 21-57-36.
______________________ S-1547
ŁÓŻKO - półkę dwuosobo
we. (orzech) sprzedam. So
pot, Chrobrego 45, Miiewska. godz. 16-19.
S-l527
PRALKĘ czeską z wirów
ką sprzedam. Wiadomość:
telefon 41-49-48, po godz.
16.
_________ G-7P.20
WARSZTAT szklarski sprze
dam
lub
wydzierżawię
(produkcja luster). Pszczół
ki, 22 Lipca 16,
pow.
Pruszcz Gd.
G-7219

KTO błyskawicznie nauczy
angielskiego? Oferty Biuro
Ogłoszeń Gdynia pod S-1549.
__________ .
ZAWIADAMIAMY zaintere
sowanych absolwentów z
lat ubiegłych, że 5 maja br.
rozpoczynamy zajęcia na
kursach przygotowawczych
do wyższych uczelni tech
nicznych i ekonomicznych.
WZS „Oświata”, Wrzeszcz?
Waryńskiego
4,
telefon
41-21-82.______________ K-2303
27 KWIETNIA br. rozpo
czynamy zajęcia na kur
sach, kwalifikacyjnych na
tytuł mistrza i robotnika
wykwalfikowanego w zawo
dach ślusarz sampchodowy, maszynowy, narzędzio
wy. Przyjmujemy zapisy w
zawodach elektromechanik?
eKkromonter, murarz, zbro
jarz, betoniarz, malarz, la
kiernik, stolarz meblowy i
budowlany, kucharz, kel
ner. WZS „Oświata”, Gd.-Wrzeszcz, ul. Waryńskie
go 4, tel. 41-21-82.
K-2443

PRZĘDZĘ z paczek, z kwi
tem celnym —
elastyki?
wełna metalizowana — ku
pię. Oferty Biuro Ogloszeń, Gdynia pod 1580-S.
SZAFĘ grającą, zagranicz
ną kupię. Oferty
Biuro
Ogłoszeń Gdańsk pod G-7277.________
PRACOWNIĘ
cukierniczą
kupię lub przystąpię
do
spółki. Oferty Biuro Ogloszeń Gdvnia nod S-1600.
PŁYTY długogrające Beatle
sów: „Please, please me”?
„Cong tall Sally”, „Rubber
Soul”, „Help”, kupię. Oferty Biuro Ogłoszeń —
Gdańsk pod G-7160.______
CEGŁĘ rozbiórkową kupię
oraz wypożyczę betoniar
kę. Oliwa, Arkońska 40.
t
G-7177
KANAPOTAPCZAN używa
ny kupię. Sopot, Łokietka 14,
S-1540
TEATR Wybrzeże
zakupi
Prawo
autorskie
(praca
zbiorowa) wydane w 1952
r. przez Wydawnictwo Pra
wnicze. Wiadomość: tele
fon 31-20-46.
G-7427
APARAT kliszowy z pod
wójnym wyciągiem, jasnym
obiektywem kupię. Oferty
Biuro Ogłoszeń Gdańsk —•
pod G-7238.

sekretarz

redakcji

31-27 33?

rzędy
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ZMS przy Stoczni im. Lenina
objął patronat nad szkołą nr 70
Szkoła Podstawowa
nr
70 im. Janka Krasickiego
w Osiedlu Młodych w Oli-

ły, tj. 1965 roku opiekuje
się szkołą. Wspólny plan
działania, dotyczący wy-

Kierownik szkoły Maria Wesołowska podpisuje umowę. Obok przedstawiciele ZMS przy Stoczni Gdańskiej im. Leni
na: Henryk Rączkowski i Józef Chyczewski.
■ Fot. Wł. Nieżywiński

0ł»m wiedzieć

warto i

t)ziś, o godz. 18 w klubie
„Verda Vojo” przy ZZK, w
Gdańsku odbędzie się prelek
cja z okazji 25-lecia powrotu
Ziem Zachodnich i Północ
nych do Macierzy.
O godzinie 17 w sali Ra
tusza Staromiejskiego
odbę
dzie się doroczne walne ze
branie Gdańskiego Towarzy
stwa Naukowego.
W sali konferencyjnej Do
mu Rzemiosła przy ul. Piw
nej w Gdańsku o godz. 12 od
będzie się zebranie mistrzów,
uczniów oraz ich rodziców.
Temat: sprawy nauki.
NA STUDIA PLASTYCZNE
Rektorat Państwowej Wyż
szej Szkoły. Sztuk Plastycz
nych w Gdańsku informuje,
że od 27 bm. rozpoczął dzia
łalność PUNKT
INFORMA
CYJNY (W gmachu uczelni
przy Targu Węglowym
w
Gdańsku, wejście za Basztą
Słomianą, pokój nr 127), dla
kandydatów na studia w ro
ku akademickim 1970/71.
Informacji dotyczącej stu
diów oraz warunków egzami
nu konkursowego
udzielają
pracownicy naukowi w godz.
12—14, we wszystkie dni poy^szednie z wyjątkiem sobót,
do dnia 27 maja włącznie.

Sztandar dla Z
w »Daltsiora«
W czasie dalmorowiskiej
akademii dla uczczenia 109
rocznicy urodzin Lenina i
1 Maja wręczony został na
ręce przewodniczącego ZZ
ZMS W. Bródki, sztandar
ufundowany przez człon
ków zakładowej organizacji
młodzieżowej przy popar
ciu organizacji partyjnej i
związkowej.
Sztanda» stanowi za
szczytne wyróżnienie dla
liczącej 1100 członków za
kładowej organizacji ZMS
„Dalmoru” przez Zarząd
Wojewódzki ZMS, który
„dekoruje” nim szczególnie
aktywne zespoły młodzie
żowe. Swój sztandar po
siadają także ZZ ZMS Pol
skich Linii Oceanicznych.
Zarządu Portu w Gdyni i
Stoczni im. Komuny Pa
ryskiej.
M. L.

•e

—•—

Zgubiono-znaleziono
Ob. Figiel (tel. 271-673 od
6.30—14.30) znalazł zegarek dam
ski 21 bm. na peronie w Chy
loni. 24 bm. znaleziono klucze
w futerale w pobliżu I Przy
chodni Obwodowej w Gdyni,
kontaktować się telefonicznie
(21-44-02). W dziale „Śmiało
i szczerze” pokój 319 są do
odebrania klucze znalezione 24
bm. na przystanku tramwajo
wym przy Hucisku. Do ob.
K. Jóźwiaka, Wrzeszcz, ul.
Słowackiego 44 m 5 przybłąkał
się pies bokser. 72-letnia P.
Kołakowska Wrzeszcz, ul. Ko
chanowskiego 49 m 3 zgubiła
portmonetkę z pieniędzmi i re
ceptą — prosi o zwrot. 25 bm.
w tramwaju nr 11 zgubiono
zegarek damski „Pallas”, zna
lazcę prosimy o skontaktowa
nie się z działem „Śmiało i
szczerze” (tel. 31-20-62).

chowania młodzieży obej
mował m. in. organizowa
nie różnego rodzaju im
prez artystycznych, kon
kursów (np. z okazji uro
czystości
związanych
z
1000-leciem powstania Pań
ł stwa Polskiego zorganizo
wano konkurs wiedzy o
Gdańsku) itp.
Jednocześnie
nastąpiło
podpisanie umowy z za
rządem ZMS przy Stoczni
Gdańskiej im. Lenina, któ
ry
objął patronat nad
szkołą.
W
dniu wczorajszym
nastąpiło również podsu
mowanie wyników różno
rakich konkursów organi
zowanych w szkole w
związku z obchodami^ set
nej rocznicy urodzin Le
nina. Zwycięzcom
kon
kursów:
recytatorskiego,
na plakat o Leninie, „Iskry-70”, haseł o Leninie
w języku rosyjskim oraz
opracowania albumów i
gazetek (te
ostatnie w
dwóch równorzędnych kia
sach) wręczono nagrody,
ufundowane przez Zarząd
Spółdzielni „Osiedle Młodyćh” i ZMS.
Ponadto jak każdego ro
ku spośród 920
uczniów
— 270 wręczono odznaki
„Wzorowego ucznia”.
Warto jeszcze wspom
nieć, że z wybranych i
nagrodzonych
plakatów,
haseł, albumów i gazetek
zorganizowano interesują
cą wystawę.
Tę miłą uroczystość za
kończyły szkolne występy
artystyczne.
(H.)

GDASK, Opera, „Don Ki
chot”, g. 16. Teatr Wielki,
„Zemstą”, g. 19. SOPOT, Ka
meralny, „Wilki w nocy”, g.
19. GDYNIA, Muzyczny —
Uroczysty koncert
z okazji
setnej rocznicy urodzin W. I.
Lenina, godz. 18.

GDANSK „Leningrad”
—
„Jak
rozpętałem II wojnę
światową”, II i III s„ pol„ od
14 1., g. 10, 13, 16, 19. „Kame
ralne”, „Wspomnienia o Le
ninie”, radź., od 12 1„ g. 16;
„Każdemu swoje”, wł„ od 13
1., g. 17.45, 20. „Kosmos” —
„Wspaniały Red”, USA,
od
7 1„ g. 16; „Ten nieznośny
dziadek”, fr., od 16 1., g. 13,
20. „Drukarz”, Zamknięte po
kazy DKF, g. 18. „Piast” —
„Tajemniczy mnich”,
radź.,
od 14 1., g. 16, 18, 20. „Motława”, „Największe widowisko
świata”, USA, od 11 1., godz.
15.30;
„Bracia Karamazow”,
radź., od 16 1„ g. 18.30. „Gedania”,
niecz.
„Przyjaźń”,
„Jak zdobyto Dziki Zachód”,
USA, od 16 1„ g. 16, 19.15. —
„Wrzos”, „Wiryneja”, radź.,
Od 14 1., g. 16, 18, 20. „2ak”,
„Twój współczesny”,
radź.,
od 16 1., g. 15.30; „Kino Krót
kich Filmów”, g. 18; „Siedzą
cy po prawicy”, wł., od 18 1.,
godz. 19.30.
WRZESZCZ „Znicz”, „Mści
ciel z Przeklętej Góry”, jug.,
od 16 1., g. 16, 18, 20. „Bajka”,
„Opowieść o Leninie”, radź.,
od 12 1„ g. 10; „Nikt nie ro
dzi się żołnierzem”, radź., od
16 1., g. 12.30, 15, 17.30, 20. —
„Tramwajarz”, remont.
„Za
wisza”, „Długie łodzie Wikin
gów”, ang., od 14 1., g. 17;
„Operacja Belgrad”, jug., od
14 1., godz. 19.15.

Nosze kochone zdrowie

WSS „Spiłem“ podsumowuje swą działalność w 1969 r.

Sopocki oddział "

6111

—najlepszy w województwie
Poszczególne zarządy oddziałów WSS „Społem” doko
nują obecnie podsumowania swojej działalności za rok
1969. Oddział gdański wyniki swojej ubiegłorocznej pracy
ocenił pozytywnie. W omawianym czasie nastąpił dalszy
wzrost potencjału gospodarczego, WYRAŹNIE TEŻ POPRA
WIŁA SIĘ wydajność i organizacja
pracy.
Nakreślone
planem zadania wykonane zostały na ogół z nadwyżką
głównie w zakresie obrotu. Wyjątkiem jest sprzedaż ar
tykułów alkoholowych, co zresztą należy uznać za zjawi
sko pozytywne, zgodne z odgórnymi zaleceniami. Tym bar
dziej, że SPADEK OBROTÓW ALKOHOLOWYCH, W STO
SUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO, IDZIE W PARZE ZE
WZROSTEM OBROTÓW ARTYKUŁAMI OGRODNICZYMI.

wie obchodziła wczoraj
niecodzienną
uroczystość.
Podpisywano bowiem urno
wę o dalszą współpracę
z Zarządem
Spółdzielni
„Osiedle Młodych”, który
od zarania istnienia s-zko-
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DZIENNIK BAŁTYCKI

W roku ubiegłym, gdań
ski „Społem” przekazał w
ajencję dalszych 12 pla
cówek. Decyzja ta przy
czyniła się również do po
prawy
dotychczasowego
wskaźnika obrotów. Zjawi
skicm zdecydowanie pozy
tywnym jest wzrost świad
czonych na rzecz ludności
usług.
Na tle wspomnianych
pozytywów, niekorzystnie
przedstawiają się rezulta
ty działalności zakładów
gastronomicznych.
Mimo
wielu wysiłków, nie uda-

Dziękujemy
za pamięć
i życzliwość
Kochanemu „Dzienniko
wi”, który kończy 25 lat,
i z którym pracuje już 20
i at, z okazji Jego jubileu
szu składam serdeczne ży
czenia wszelkiej pomyślno
ści (a sobie większego na
działu) i słodki upominek.
101 lat życzy zespołowi
Janina
Galusiewicz —
kiosk „Ruchu” — Dworzec
Główny.
List takiej oto treści z
pięknym tortem — co wi

ło się tu, niestety, zrea
lizować planowanego zy
sku.
Na sobotnim zgromadze
niu przedstawiono również
program zamierzeń na rok
bieżący. Duży nacisk kła
dzie się na polepszenie za
opatrzenia sklepów w ar
tykuły żywnościowe, ga
lanteryjne oraz dziewiar
skie. Zorganizuje się w
trzech punktach tak zwa
ne kąciki
śniadaniowe,
cieszące
się
uznaniem
klientów.
Wzrośnie
też
ilość usług świadczonych
przez placówki „Praktycz
nej Pani”. Powstaną w
tym roku dwa dodatkowe
pawilony, jeden na Przy
morzu, drugi w dzielnicy
Chełm oraz 7 kiosków-pawilonów. Wzrost
zadań
planowany jest w każ
dej dziedzinie działalności
gdańskiego oddziału WSS
„Społem”.
Ocena sopockiego oddzia
łu wypadła bardzo ko
rzystnie, gdyż zdobył on
I miejsce we współza
wodnictwie WSS w woje
wództwie. Również sopoc
ka jadłodajnia „Neptun”
przy ul. Podjazd zajęła w
ogólnopolskim
konkursie
społemowskich lokali ga
stronomicznych najlepsze
miejsce. Dobrą opinią cie
szą się spółdzielcze pla
cówki handlowe tak u mie
szkańców jak i władz miej
skich.
Wśród wielu zasługują
cych
na uznanie pozy
tywów należy ' wymienić
choćby ten, że Sopot osiągnąl najwyższy wskaź
nik w7 obrotach za warzy
wa i owoce, a wielobran
żowy pawilon przy ul.
Boh. Monte Cassino piano
wany na rok ubiegły plan
obrotu przekroczył o prze
szło 5 milionów złotych.

dać na załączonym zdję
ciu — otrzymała wczoraj
nasza redakcja. Serdecznie
dziękujemy za ten dowód
pamięci, a — życzenia więk
szego nadziału „Dzienni
ka” do kiosku — przeka
zujemy „Ruchowi”, nie wąt
piąć, że je spełni.

Oczywiście, osiągnięcie do
brych wyników na wielu od
cinkach działalności, to zasłu
ga dobrej organizacji pracy
wszystkich pracowników so
pockiego „Społem” i ogólne
starania o corą^ lepsze zaopa
trzenie ludności.

NOWY PORT „1 Maja” —
s,Na tropie sokoła”, NRD, od
14 1„ g. 16, 18.05, 20.10.

21, ul. Jedności Robotniczej
ill; ORŁOWO — apt. nr 20.
ul. Boh Stalingradu 66
Ostry dyżur pełni III Klini
ka Chorób Wewnętrznych z
III Kliniką Chirurgiczną.
Wojewódzka Poradnia Cho
rób Wenerycznych w Gdań
sku. ul. Długa 84-85 — Jest
CZYNNA CAŁĄ DOBĘ.

OLIWA „Delfin”, „Trzy klu
cze”, jug., od 16 1., godz,
16.45, 18, 20.15.
SOPOT „Polonia”, „Miłosne
przygody
Moll
Flanders”,
ang., od 18 1., g. 13.30, 20.
GDYNIA „Warszawa”, „Jak
rozpętałem II wojnę świato
wą”, II i III s„ poł„ od 14 1.,
g. 11, 14, 17, 20. „Atlantic”,
„Na polu chwały”, radź., od
14 1., g. 16; „Znicz olimpij
ski”, poi., od 14 1„ g. 15.30,
17.45, 20. „Goplana”, „Chłop
cy z placu Broni”, węg., od
11 lat, g. 10, 12.30; „Noc po
ślubna w deszczu”, NRD, od
14 1., g. 15, 17.30, 20. „Nep
tun”, „Obcy”, wł., od 16 1„
g. 16, 18, 20. „Marynarz” —
„Winnetou i król nafty”, jug.,
od 14 1., g. 17, 19. „Fala”,
„Wikingowie”, USA, od 14 1„
g. 15.30, 17.45; „Wojna i po
kój”, III s„ radź., od 14 lat,
godz. 20. „Promień”, „Porwa
ny przez mafię”, wł„ od 16
1„ g. 16, 18, 20. „Jagienka” —
„Tygrys lubi świeże mięso”,
fr„ od 16 1„ g. 17, 19. „Me
wa”, „Koniec barona Ungerna”, radź., od 14 1., godz. 19.
„Iskra”, niecz.
RUMIA „Aurora”,
„Wyspa
na lodzie”, węg., od 16 1., g.
18, 20.

'.............

GDANSK — apt. nr 52, ul.
Długa 54-56; WRZESZCZ —
apt. nr 18, pl. Wybickiego 18;
OLIWA — apt. nr 97, ul. Ślą
ska 66b; SOPOT — apt. nr 98,
ul. Grunwaldzka 64; GDY
NIA — apt. nr 54, ul. 22 Lipca
42.
STAŁE DYŻURY PEŁNIĄ GDAŃSK - apt. nr 8. aleja
Zwycięstwa 49; NOWY PORT
— apt. nr 4, ul. Oliwska 83;
STOGI — apt. nr 60, ul. Ho
ża 12; ORUNIĄ — apt. nr

To wszystko nie oznacza
jednak, że działalność sopoc
kiego oddziału WSS nie ma

LOKALNE
12.35
Muzyka
operetkowa,
13.00 Mieszkaliśmy tu przed
wojną, 13.20 Amatorskie ze
społy przed mikrofonem, 16.25
Morskie problemy kraju. 16.32
Szafa gra, 17.00 Przegląd ak
tualności Wybrzeża, 17.15 Fe
lieton aktualny, 17.25 Bariera
dźwięku.
OGÓLNOPOLSKIEJ
13.40 Przez lądy 1 morza —
Trolejbusem
do
Galaktyki,
14.05 Rendez-vous ze Straussa
mi, 14.30 Perkusja ma głos,
14.45 Błękitna sztafeta, 15.00 Z
oper St. Moniuszki. 15.35 Sto
łeczne aktualności muzyczne.
18.20 Widnokrąg. 19.15 Lekcja
Jęz. angielskiego, 19.30 Muzy
przy krosnach, 21.16 Z nagrań
solistów zaproszonych do na
szego studia, 21.31 Rep. titerac
ki, 21.51 Muzyczne migawki.
22.30 Z Mielca pod Wiedeń
22.45 Muzyka taneczna, 23,10
Nowości PWM, 23.40 Melodie
rozrywkowe. 0.05 — 3.00 Pro
gram nocny.
PROGRAM in
17.05 Quodlibet, 17.30 Ziemia,
którą Bóg dał Kainowi, 17.40
Canta Mondo czyli światowe
bestsellery po włosku,
18.00
Ekspresem przez świat, 18.0?
Ważni ludzie, humoreski ju
gosłowiańskie, 18.25 Wśród bia
łych i czarnych
folksongów
18.45 Piosenki z telekina, 19.0«
Naokoło świata, 19.15
Barok
w muzyce, 19.35 Magazyn ko
Szaliński, 20.20 Nowe, nowsze

żadnych negatywów. Manka
mentów jest jeszcze sporo.
Na przykład jakość pieczywa.
Wiele gatunków Chleba jest
znacznie gorszych od gdań
skich. Ani graham ani chleb
na miodzie nie dorównuje te
mu, który kupuje się w skle
pach śródmieścia
Gdańska,
Druga sprawa to ciągły nie
dobór bułeczek, rogalików...
Takie są fakty, które reje
struje opinia publiczna. Je
steśmy zdania, że
oddzjał
WSS w Sopocie, któremu pod
legają tamtejsze piekarnie po,
winien uczynić wszystko, że
by tę opinię zmienić. A so
pockich piekarzy stać chyba
na to.

(ad)

’. brudnych rąk

Czystość to tylko jeden z elementów higieny osobistej
człowieka, ale właśnie ten element przede wszystkim
stanowi o stopniu kultury poszczególnych ludzi, środo
wisk, Czystość to także rodzaj profilaktyki zdrowotnej.
Istnieje bowiem cały szereg chorób, którym można zapobiec dzięki częstemu- używaniu wody i mydła. Do
takich chorób należy dur rzekomy i brzuszny _ oraz
wszystkie typy czerwonek. Na temat tych chorób i spo
sobu zapobiegania im rozmawiamy dziś z dyrektorem
Miejskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sopocie,
dr med. IRENĄ WOJDAT.
— podobno obserwuje
się
wzrost zachorowań na cho
roby określane
powszechnie
chorobami
brudnych
rąk?
Czym to tłumaczyć?

— Między innymi tym,
że na przykład w czer
wonce do „głosu” docho
dzą typy bakterii, na któ
re ludzie nie są jeszcze
uodpornieni. Przede wszy
stkim jednak notuje • się

Gdynianie swemu miastu
Społeczny Komitet Upięk
szania Gdyni otrzymał do
tej pory (od początku br.)
zobowiązania czynów spo
łecznych wartości circa 10
min złotych. Między in
nymi Gdyńska Spółdziel
nia Mieszkaniowa im. Ko
muny Paryskiej zadeklaro
wała, że wykona szereg ro
bot niezbędnych dla za
gospodarowania terenów osiedla na Płycie Redłows
kiej. Wartość czynu wy
niesie ok. półtora min zł.
Stocznia im. Komuny Pa
ryskiej — jak zwykle bar
dzo ofiarna — zrealizuje
zobowiązania na rzecz mia
sta również na sumę 1 500
tys. zł.
Przekroczy 1 milion zło
tych wartość czynu zade
klarowanego przez załogę
MORS-u, a 550 tys. zł wy
niesie wartość prac spo
łecznych załogi PLO.

szenie Prywatnych Właści
cieli Nieruchomości. Zobo
wiązania na rzecz miasta
realizują już młodzież III
Liceum Ogólnokształcącego
(porządkuje teren rekrea
cyjny przy ul. Czołgistów),
Straż
Pożarna,
MZBM,
POSTI i inne instytucje.
Społeczny Komitet czeka
na następnych, chętnych do
pomocy swemu miastu, a
przede wszystkim czeka na
deklaracje zakładów pracy
takich jak np. „Dalmor”,
GPBM i GPBP, czy Za
rząd Portu. Pospieszcie się...
Jar

Wiele zakładów prac-y, a prze
do wszystkim gdyńska mło
dzież już przystąpiło do re
alizacji podjętych zobowiązań.
Ok. 1000 zetemesowców brało
ostatnio, udział w porządko
waniu Bulwaru Nadmorskiego,
skweru Kościuszki i ul. Wła
dysława IV. Pracownicy „Pol
katu”, Którzy rokrocznie zaj•mują się odświeżaniem ła
wek ulicznych już wymalowa
li część sprzętu, gdy tylko do
pisze pogoda zakończą robo
tę (ogółem odświeżą 300 ła
wek).

studenckich

Ostatniej niedzieli zało
ga MHD Art. Włókienniczo-Odzieżowymi porządku
wała teren Polanki Redłow
skiej, a młodzież z Tech
nikum Ekonomicznego od
tygodnia „działa” w obrę
bie .Szpitala
Morskiego.
Gdyńska Stocznia Remon
towa już wykonała stelaże
na plansze, które będą ustawione .wzdłuż ul. Wła
dysława IV i ul. 22 Llipca.
Zainstalowaniem stelaży i
dekoracją zajmie sie Zrze-

1 najnowsze,
21.00
Skarby
morskich głębin, 21.20 Rozszy
frowujemy piosenkę, 21.40 Na
poboczu
wielkiej
polityki,
21.50 Opera tygodnia — Ludo
mir Różycki „Eros 1
Psy
che”, 22.08 Gwiazda siedmiu
wieczorów — „Czerwone Gita
ry”, 22.15 „Solaris”, 22.45 Prze
boje zza Atlantyku, 23.00 Swo
je ulubione wiersze recytuje
Mieczysław Mileckl, 23.05 Ba
rok w muzyce, 23.50 Na dobra
noe śpiewa Marusia.

„Wiosna Teatralna 10"
prezentac ą starych
i nowych zespołów
W
„Żaku”
rozpoczęła
się wczoraj „Wiosna Tea
tralna 70”, zorganizowana
przez ten klub, Zrzesze
nie Studentów Polskich i
Gdańskie
Towarzystwo
Przyjaciół Sztuki. Cztero
dniowy przegląd obejmie
małe formy teatralne w
wykonaniu aktorów zawo
dowych oraz
prezenta
cję zespołów studenckich,
wśród których
pojawiło
się kilka nowych, jak np.
„Riposta” z WSP, „Skła
dak” z WSE, czy powsta
łe przy „Żaku”,
„Humbung”,
„Teatr
okiem
wpięty” i „Tersytes”.
Wczoraj w sali teatral
nej „Żaka” Halina Kosznik-Makuszewska
zapre
zentowała „Spadanie” we
dług T. Różewicza, Hen
ryk Abbe — „Syna boha
tera”, według J. Hartoga,
zaś w kawiarni Zbigniew
Wróbel recytował „Dwu
nastu” Al. Błoka. Dziś m.
in. studenci
rusycystyki
z WSP wykonają w języ
ku rosyjskim ballady Oku
dżawy. a teatrzyk studen
tów PWSSP ,,ą” wystąpi z
trzema programami: „Tra
gedyja
prawie
grecka”,
„Alegoria zła” i „Świt”.
(ak)

wagcnowma
najlepsza

7.30 j.Sól
ziemi”, film fao.
prodamerykańskiej.
16.10
„Dni Oświaty, Książki 1 Pra
sy”,. 16.40 DTV, 16.50 Telewi
zyjnyEkran Młodych,
13.35
„Klucze przyszłości”, 19.20 Do
branoc. 19.30 DTV, 20.05 Felie
ton literacki z cyklu: „Trady
cja, współczesność, ciągłość”.
20.20 „Sól ziemi”, film fab.
prod.
amerykańskiej. 21.50
Kontakty, 22.20 DTV.
PROGRAM OŚWIATOWY:
9.00 Język polski (klas II li
cealnych) Józef Conrad, Ju
tro, 9.55 Język polski (ni lic.
1 XI) F. Dürrenmatt „Sędzia i
jego kat”, 10.55 Język polski
(klas v - VI) - „O miej
sce wśród ludzi” (cyrk). 12,00
Wybieramy zawód, 12.45 i 13.55
Przysposobienie
rolnicze
—
Wychowanie spółdzielcze mło
dzieży, 14.25 1 22.40 Politech
nika TV: Matematyka (I rok)
Powierzchnie w
przestrzeni,
i3.00 1 23.15 Politechnika TV:
Matematyka (T rok) Funkcje
wielu zmiennych.

We
współzawodnictwie
służby wagonowej gdań
skiej DOKP za okres II
’^łrocza 1969 r. najlepszą
okazała się wagonownia
PKP w Gdyni, wyprzedza
jąc wagonownie w Gdańsku-Zaspie (poprzednio by
ła pierwsza) i wagonownię
w Olsztynie. W Klubie*Ra
cjonalizacji
i
Techniki
PKP w Gdyni odbyła się
ostatnio uroczystość prze
kazania proporca przechod
niego Żarz. Okr. ZZK zwy
cięskiej załodze.
Sukces gdyńskiej wagonowni jest wart szczegól
nego
podkreślenia,
ze
względu na trudne warun
ki w jakich pracuje tam
załoga, wykonując więk
szość napraw na powie
trzu. Budowa hali napraw
czej przewidziana jest do
piero w następnej pięcio
latce.
(st)

wzrost nosicielstwa duru,
zwłaszcza duru rzekomego
(salmonellozy) i czerwonki
(schigellozy). Jest to sku
tek nieprzestrzegania pod
stawowych zasad higieny
sanitarnej.
— Czy nosicielstwo jest chorobą objawową?

— Większość nosicieli
nie ma żadnych objawów
choroby, a jeżeli nawet,
to są one tak małe i krót
kotrwałe (np. ból w okoli
cy wątroby), że nikt nie
przywiązuje do nich wagi.
Najczęściej więc człowiek
nie ma pojęcia, że jest no
sicielem takiej czy innej
choroby. A jeżeli będzie
pracować
w produkcji,
sprzedaży, czy transporcie
środków spożywczych, mo
że spowodować zachoro
wania konsumentów. Dla
tego tak ważne jest ba
danie wszystkich osób za
trudnionych w produkcji
czy handlu artykułów spo
żywczych.
— A czy istniejące w_ tej
sprawie zarządzenie jest prze
strzegane?

— W ubiegłym roku w
ramach
nadzoru
SanEpidu nad pracownikami
wspomianych grup wykry
liśmy nosicielstwo salmo
nellozy u 57 osób, czerwon
ki — u 12. To bardzo du
żo.
Przeprowadzone
w
marcu br. kontrole w skle
pach spożywczych wykaza
ły, że przeszło 80 procent
ludzi ma aktualne ksią
żeczki zdrowia. Ale powi
nien mieć każdy, i tego
musi pilnować kierowni
ctwo placówek.
Wiele kłopotów sprawia
ją placówki
zbiorowego
żywienia. Jak wiadomo,
zatrudniają one pracowni
ków sezonowych, którzy
karty zdrowia wyrabiają
zwykle w trakcie pracy.
To niedopuszczalne. Być
może w tym roku sytua
cja będzie lepsza, bo już
teraz kandydaci na sezo
nowych pracowników za
czynają się zgłaszać na
konieczne badania. Tu tak
że wiele zależy od prze
strzegania obowiązujących
przepisów przez zakłady.
Niedopuszczalne jest też chy
ba, żeby ekspedientka sklepu
spożywczego, która kroi ser,
wędliny, przyjmowała pienią
dze, a tak bywa... nawet w
„Delikatesach”.

— Oczywiście, istnieje
nawet w tej sprawie za
rządzenie, niestety, w wie
lu sklepach jeszcze nie re
spektowane. To samo do
tyczy obowiązku zawija
nia pieczywa w papier,
stąd nasze
interwencje,
napomnienia.
— Bardzo ostre wyma
gania stawiamy producen
tom lodów, każdy musi być
badany co roku. Podsta
wowym surowcem są tu
jaja, które stanowią do
skonałą pożywkę dla wszel
kich bakterii i z tego mu
si zdawać sobie sprawę
każdy producent.
— Jaka rola w zapobiega
niu chorobom, o których mó
wimy, przypada konsumen
towi?

— Zachowanie ęzystości
obowiązuje wszystkich bez
wyjątku. Nie wolno zapo
minać, że na owocach, ja
rzynach. mogą tkwić bak
terie, pozostawione przez
jakiegoś nosiciela. Toteż
dokładne mycie ich przed
jedzeniem leży w inte
resie każdego człowieka
pragnącego zachować zdro
wie.
Rozmawiała:
W. WRZEŚNIEWSKA

