Drugi dzień wizyty 0. Winzera
—ministra spraw zagranicznych NRD
WARSZAWA (PAP). Wto
tek był drugim dniem oficjalnej wizyty w Polsce
ministra spraw zagranicz
nych NRD Otto Winzera
z małżonką.

nych Polski i NRD — Ste
fan Jędrychowski i Otto
Winzer. Również tego dnia
O. Winzer został przyjęty
przez premiera J. Cyrankie
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Zakończenie narady organizacji

frachtowych i armatorskich RWPG

Dalsza integracja w żegludze
Krajów socjalistycznych
Wczoraj dobiegły końca
trwające od 21 bm. w So
pocie obrady organizacji
frachtowych i armator
skich krajów RWPG. W
naradzie
wzięli
udział
przedstawiciele maklerów
Prezes Rady Ministrów Józef Cyrankiewicz przyjął
frachtujących i armato
ministra spraw zagranicznych NRD Otto Winzera (z le
wej).
CAF — Telefoto
rów Bułgarii, Czechosło
Tego dnia w godzinach
W godzinach popołudnio wacji, NRD, Polski, Ru
porannych w gmachu MSZ wych przewodniczący Rady munii, Węgier i Związku
Uczestni
kontynuowano oficjalne roz Państwa, marszałek Polski Radzieckiego.
mowy, które prowadzą mi Marian Spychalski przyjął czyli w niej także obser
nistrowie spraw zagranicz na audiencji w Belwederze watorzy z Jugosławii i
ministra spraw zagranicz Wietnamu.
Obrady toczyły się w
nych NRD — Otto Winze
czterech grupach
robo
ra.
Ministrowi towarzyszył czych, a ich wyniki za
ambasador NRD w Polsce akceptowano na dwóch
zebraniach plenarnych. W
— Rudolf Rossmeisl.
kończymy sprze
W rozmowie wzięli u- trakcie narady rozpatrzo
daż ostatnich lo
dział: minister spraw za no m. in. sugestie doty
sów WIELKIEJ JUBI
granicznych
— Stefan Ję czące dalszej integracji w
LEUSZOWEJ LOTE
drychowski
i ambasador żegludze krajów RWPG,
RII
FANTOWEJ
dokonano przeglądu obo
„DZIENNIKA BAŁTYC* PRL w NRD — Tadeusz wiązującego systemu koor
KIEGO” w następują-$ Gede.
dynacji frachtowej i ucych kioskach „Ruchu”:*
tworzono stałą grupę ro
w Gdańsku naprze-*
boczą do opracowania wa
ciw Domu Prasy, przy*
runków wzajemnego udo
pi. 1 Maja, w hallu ♦
stępniania tonażu między
dworca głównego PKP,|
przedsiębiorstwami
kra
przy ul. Garncarskiej it
jów RWPG. Podsumowa
przy Targu Węglowym;
no także przewozy mor
we Wrzeszczu — na
skie krajów RWPG i uskrzyżowaniach al. Grun
stawiciele czterech wiel dział w nich poszczegól
waldzkiej z ul. ul.
kich mocarstw kontynuują nych grup tonażowych.
Marchlewskiego, Hub
wymianę poglądów, która
Wczoraj po południu na
nera i Jaśkowej Doliny
dotyczy zachodniego Berli-' stąpiła uroczystość podpi
oraz obok „Herbapolu”;
na. We wtorek w gmachu sania protokółu z narady,
w Sopocie — przy pl.
byłej sojuszniczej rady kon który stanowi wytyczne
Konstytucji;
troli w Berlinie zachodnim pracy organizacji frachto
w Gdyni — w hallu
rozpoczęło się drugie spot wych i armatorskich kra
dworca głównego PKP.
kanie ambasadorów czte jów RWPG na rok bieżą
5 Ponadto losy nabyć
cy. W uroczystości tej
rech
mocarstw.
$ można jeszcze w skle♦ pach, w których urzą-^
dziliśmy wystawy na- '
gród:

i Już za dwa dni l

Powtórne spotkanie
ambasadorów

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- ♦

X szechnym

1 rowym;

Domu Towa- f

2 w Gdyni — w „Tomf ciu Paluchu” przy ul. t

♦ Władysława IV.
♦ SKORZYSTAJ Z
♦ OSTATNIEJ

SZANSY!;;

*»♦♦♦♦♦♦♦♦«♦♦♦«♦♦♦♦♦♦♦♦♦<,
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Rada wojskowa Układu Warszawskiego
obradowała w Budapeszcie

BUDAPESZT (PAP). W
dniach
27—28 kwietnia
1970 roku odbyło się w
Budapeszcie pod przewod
nictwem naczelnego do
wódcy’ zjednoczonych sil
zbrojnych państw człon
kowskich Układu Warszaw
skiego marszałka Związku
Radzieckiego I. Jakubow’skiego kolejne posiedzenie

Homenłarm dnia

“Gość zza Odry“W przededniu dwudziestej piątej rocznicy zwy
cięstwa nad hitleryzmem, w roku dwudziestolecia
układu zgorzeleckiego, gościmy w Polsce ministra
spraw zagranicznych Niemieckiej Republiki De
mokratycznej, Otto Winzera.
Daty te urastają do miary symbolicznej: pierw
sza oznaczała zwrot w historii Niemiec, którego
konsekwencją było powstanie pokojowego, demo
kratycznego, socjalistycznego państwa niemieckie
go; druga — ilustrowała kierunek tego zwrotu,
jeśli chodzi o stosunki między Polską a jej za
chodnim sąsiadem. NRD uznała wówczas granice
na Odrze i Nysie za nienaruszalną granicę pokoju
i przyjaźni, dokonując wyłomu w wielowiekowej
tradycji ekspansji, nacjonalizmu i militaryzmu
niemieckiego.
Dzisiaj dalsze pogłębienie współpracy między
Polską a NRD nabiera dodatkowego znaczenia,
gdyż walka o utrwalenie bezpieczeństwa w Euro
pie, zależnego przede wszystkim od rozładowania
napięć w jej centrum, nabrała nowego rozmachu
i wkroczyła w nową fazę. Oba nasze kraje, leżące
w tym właśnie rejonie, są szczególnie zaintereso
wane w dalszym rozwijaniu inicjatyw, które pro
ces ten mogą ułatwić i przyspieszyć. Z tym więk
szym zainteresowaniem oczekujemy rezultatów
obecnych rozmów.
Możliwości, jakie w dziedzinie bezpieczeństwa
europejskiego stworzyła zmiana ekipy rządzącej
w Niemieckiej Republice Federalnej, powinny być
konsekwentnie wykorzystane. A konsekwentnie —
to znaczy przez uznanie realiów europejskich, ta
kich jak istniejące granice w Europie, w tym pol
ska granica na Odrze i Nysie.
Postulat ten popiera NRD i inne kraje socjali
styczne należące do Układu Warszawskiego, który
jest gwarantem integralności naszych granic. Po
stulat uznania NRD przez Bonn i nawiązania na
podstawie prawa międzynarodowego równopraw
nych z nią stosunków znajduje poparcie rządu
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

rady wojskowej zjedno
czonych sił zbrojnych.
W toku posiedzenia omówiono zagadnienia zwią
zane z aktualnym stanem
i dalszym doskonaleniem
wyszkolenia wojsk i szta
bów, a także posunięcia w
dziedzinie
podwyższenia
gotowości bojowej armii
państw członkowskich Układu Warszawskiego
w
interesie zapewnienia ich
bezpieczeństwa i pokoju w
Europie.
Dowódca naczelny zjed
noczonych sił zbrojnych
marszałek Związku Ra
dzieckiego I. Jakubowski 1
członkowie rady wojsko
zjednoczonych
sił
wej
zbrojnych zostali przyjęci
przez pierwszego sekreta
rza KC Węgierskiej So
cjalistycznej Partii Robot
niczej Janosa Kadara i
przewodniczącego węgier
skiego rewolucyjnego rzą
du robotniczo-chłopskiego
Jenoe Focka.

—a—,

wziął m. in. udział wice
minister żeglugi St. Perko0 Dokończenie na str. 2

Posiedzenie

Prezydium OK FJN
WARSZAWA (PAP). W
siedzibie OK FJN odbyło
się 28 bm. posiedzenie Pre
zydium
Ogólnopolskiego
Komitetu Frontu Jedności
Narodu. Obrady prowadził
przewodniczący Rady Pań
stwa i OK FJN, marsza
łek Polski Marian Spychał
ski.
Omówiono działalność po
lityczno-wychowawczą, re
alizację czynów społecz
nych oraz współdziałanie
komitetów frontu z rada
mi narodowymi i organami
samorządu mieszkańców.
Prezydium przyjęło in for
mację o obchodach 25 rocz
nicy zwycięstwa nad fa
szyzmem i powrotu do
Macierzy Ziem Zachodnich
i Północnych.
Na posiedzeniu dokonano
również oceny dotychczaso
wej realizacji programu ob
chodów kopernikowskich.

twa i Leśnictwa Prezy
dium WRN, Wojewódzkie
go Zarządu Dróg Publicz
nych i Okręgowego Zarzą
du Lasów Państwowych —
zorganizowała „Akcję Ilel”.

Polega ona na sadzeniu
drzew i krzewów które
trwale, przyrodniczo zabez
pieczą Półwysep Helski
przed niszczeniem. Inaugu
racja tej cennej akcji od
była się pod hasłem uczczę
nia setnej rocznicy urodzin
Włodzimierza Lenina i 25-lecia wyzwolenia ziemi
gdańskiej i miała uroczysty
charakter.
O Dokończenie na str. 2
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w KW PZPR
Tradycyjnie, przed Swię-:
tem Klasy Robotniczej, sta
rzy działacze ruchu robot
niczego spotykają się z kie
rownictwem Komitetu Wo
jewódzkiego PZPR na chwi
]ę wspomnień i poznania
aktualnych problemów par
tii. We wczorajszym spot
kaniu uczestniczyło 130 za
służonych działaczy w sta
nie spoczynku zamieszka
łych na terenie naszego wó
jewództwa.
Sekretarz KW PZPR Wa
claw Banaś z przewodni
czącym WKKP Janem Jało
szyńskim serdecznie powi
tali uczestników spotkania,
po czym pracownik nauko
wy WSP dr Andrzej So
bociński wygłosił prelek
cje pt. „Lenin a polskiruch robotniczy”. Kolej
nym punktem programu oficjalnego było wręczenie
16 osobom medali pamiąt-i
kowych wybitych z okazji
25 rocznicy wyzwolenia
Gdańska,

Sztafety zwycięstwa biegnę przez kraj
Zamieszczane w ostatnich dniach' na lamach
naszej gazety informacje o tym, że wkrótce roz
poczniemy publikacje dotyczące sensacyjnej historii
o Polaku, który w hitlerowskim mundurze prze
darł się do najbardziej strzeżonych sztabów hitle
rowskich spowodowały, że wielu naszych Czytel
ników dzwoni prosząc o szczegóły. Aby zaspokoić
ich ciekawość informujemy, że
JUŻ W NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ

^

rozpoczynamy druk nigdzie dotąd nie publikowa
nej powieści pt.

»Pięć przed dwunasto«
którą udało nam się zdobyć. Jest to opowieść
o wywiadowcy, który na krótko przed napaścią
hitlerowską na Polskę w 1939 roku został przez
polski wywiad posłany do Berlina, a przywdziawszy
mundur Abwehry i występując pod obcym nazwi
skiem zdobył największe tajemnice III Rzeszy.

»Pięć przed dwunastą«
j— to powieść, której druk rozpoczniemy
JUŻ
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CZTERY
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na łamach

„Dziennika Bałtyckiego"
IfraiRRIMlHI

Przedstaw ic I ele

WARSZAWA (PAP). —
Sztafety zwycięstwa, któ
re 26 bm. wyruszyły Z
Chełmna i Kołobrzegu do
Wrocławia,
kontynuują
swój bieg. Wszędzie na
trasie witają je przedsta
wiciele organizacji polity
cznych, władz terenowych,
młodzież szkolna. Przypo
minając o: trudnych dniach
walki z hitlerowskim na
jeźdźcą. o tworzeniu się
i umacnianiu młodej wła
dzy ludowej i polskości
na Ziemiach Zachodnich
i Północnych — sztafety
te są jednocześnie okazją
do zamanifestowania przez
ludność tych terenów nie
ugiętej woli walki o po
kój, ofiarności w budow
nictwie
socjalistycznym,
zdecydowanego odporu za
chodnioniemieckim rewi
zjonistycznym i odweto
wym hasłom. Młode spo
łeczeństwo tych ziem zaooznaje się jednocześnie z
historią lat walki o wy
zwolenie, z bohaterskimi
czynami swych ojców i
starszych
braci. którzy
walczyli o ojczyznę, o wła
dzę ludową i pierwsi —
jeszcze
w
żołnierskich
mundurach — zagospoda

rowywali
skane,^.

ziemie

odzy

• * •
LUBLIN (PAP). We wtorek
sztafeta
Zwycięstwa i Wol
ności biegnąca z Chełmna do
Wrocławia opuściła ziemię lu
belską. W Janowie Lubelskim
odbyło się uroczyste pożegna
nie
uczestników
sztafety
przez kierownictwo powiatu I
społeczeństwo tego regionu.
SZCZECIN (PAP). Sztafeta
Zwycięstwa i Wolności, któ
ra wyruszyła 26 bm, z Koło
brzegu, dotarła we wtorek do
Szczecina. Trasa jej na ziemi
szczecińskiej
wiodła
przez
Trzebiatów, Kamień Pomor
ski, Dziwnów, Międzyzdroje I
Świnoujście.
Że Świnoujścia
uczestnicy
sztafety
zostali
przewiezieni trałowcem bazo
wym Marynarki Wojennej do
Szczecina,
Dziś
uczestnicy
sztafety
Udadzą się z Gryfina przez
Chojnę do Siekierek, Mieszko
wic i Dębna.

Święto narodowe
Japonii
WARSZAWA (PAP). Z
okazji święta narodowego
Japonii, przypadającego w
dniu 29 bm., przewodu
i
cy Rady Państwa mar
lek Polski Marian Spy
chalski wystosował depeszę
gratulacyjną do cesarza Ja
ponii Hirohito.

Szwedzkiego Czerwonego Krzyża \ Kto zwycięży w Wiedniu?
na Wybrzeżu

WIEDEN (PAP). Amba
sador PRL w Austrii Le
sław Wojtyga, stały przed
stawiciel PRL przy Mię
dzynarodowej Agencji Energii Atomowej przeka
zał na ręce dyrektora ge
neralnego MAEA —
dr
Siegvarda Eklunda dekla
rację o gotowości rozpo
częcia przez Polskę roko
wań z Międzynarodową
Agencją Energii Atomowej
w sprawie kontroli nad
przestrzeganiem układu o
nierozprzestrzenianiu bro
ni jądrowy.

Zofii Bełdowicz wysłucha

złożona MAEA

Roj no było wczoraj przed
południem u nasady Pół
wyspu Helskiego. Dziatwa
ze szkół władysławowskich.
żołnierze pobliskiej jednost
ki wojskowej i zaproszeni
goście, a wśród nich duża
grupa znanych w woje
wództwie osobistości —
przybyli na półwysep od
powiadając na apel Zarżą
du Okręgu Ligi Ochrony
Przyrody w Gdańsku. To
właśnie ta organizacja pod
patronatem WojewL! kie
go Komitetu Frontu Jed
ności Narodu, przy współ
udziale Wydziału Rolnic

działaczy

Na zdjęciu: działacze ruchu robotniczego podczas spotkania w KW. Fot. Wł. Nieżywińskł

Wczoraj po południu
przybyła do Gdańska pię-.cioosobowa delegacja dzia
łaczy Szwedzkiego Czerwo
nego Krzyża, na czele któ
rej stoi prezes Oddz. Sz.
CK w Hälsingborgu pan
Edwin Paulsson. Wszyscy
członkowie delegacji mają
duże zasługi w niesieniu
pomocy więźniom z hitle
rowskich obozów koncen
tracyjnych w tej liczbie i
Polakom. Gości ze Szwecji
podejmują: Zarząd Okrę
gowy ZBoWiD oraz Zauząd
Okręgowy PCK w Chiń
sku. Wczoraj członkowie
delegacji w towarzystwie
posłów Piotra Stolarka i
Leona Lendziona oraz pre
zesa ZO PCK Mariana Gre
górka i sekretarza ZOPCK

Deklaracja polska

„Akcja Hel“-rozpoczętal

Spotkanie

li koncertu organowego w
Oliwie oraz zwiedzili Wes
terplatte, gdzie pod pom
nikiem złożyli kwiaty.
Dziś goście, po zwiedze
niu b. obozu w Stutthofie
i Zamku w Malborku, opu
szczą Wybrzeże.
(n)

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 9) 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.

#ptct4a

KUPON KONKURSU
na wynik spotkania
GÓRNIK — MANCHESTER CITY W WIEDNIU

Przewidywany przebieg po
gody dla wybrzeża wschod
niego na 29 bm.
Zachmurzenie zmienne, miej
scami przelotne opady. Tem
peratura od 3
do 8 stopni.
Wiatry umiarkowane zachod
nie i północno-zachodnie.

\

A

do przerwy
Nazwisko, Imię
Miejscowość ——
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„Akcja Hel“ - rozpoczęta!
© Dokończenie ze sir. 1

Pierwsze
symboliczne
drzewa i krzewy posadzili
przewodniczący WK FJN
poseł Florian Wichłacz,
przewodniczący Wojewódz
kiego Zespołu Poselskiego
Piotr Stolarek, przedstawi
ciele Komitetu Wojewódz
kiego i Powiatowego PZPR,
stronnictw politycznych, or
ganizacji
młodzieżowych,
wojska, Marynarki Wojen
nej, dyrektorzy i reprezen
tanci wielu instytucji —
słowem przedstawiciele ca
łego społeczeństwa gdań
skiego.
Drzewka Już przed
tem przygotowali i od
powiednie paliki do ich
podpierania sporządzili
pracownicy Rejonu Eks
ploatacji Dróg w Lę
borku, a fachową porno

RUCH STATKÓW
GDAKlSKA i gdyn i
GDAŃSK
j,Piotr Dunin”, „Lewant II”,
i,Orłowo”, „Sandomierz”, „Me
talowiec”, „Monte Cassino”,
Słupsk”,
„Józef
Conrad”,
„ Płock”, „Ziemia Mazowiec
ka”, „Stefan Czarniecki”, „Odra”, „Ner”, „Soła”, „Hut
nik”,
„Gdańsk”,
„Lechistan
II” — poi., „Agais”, „Esdorp”,
jjPommem”, „Herman Hele
ne”, „Reinhold Krusematk”,
t,Erio”, „Kersten Eva” — NRF,
„Jalavitran” i „Indian Securi
ty” — hind., „Angeliki” —
cypr., „Svansund” — fiń., „Be
reźnik” — radź.
Po węgiel: „Dolny Śląsk” —
pol., „Kamerad”, „Unterwas
ser» _ NRF, „Norfjeld” —
norw., „Daszawa”, „Baltijskij
51”,
„Siewiernaja
Ziemia”,
„Wolgobałt 22” — radź., „Mete
or” — holend., „Markus” —
fiń.

„

GDYNIA
„Huta Łabędy”, „Gen. Wal
ter”, „Hugo Kołłątaj”, „Czac
ki”, „Broniewski”, „Oliwa”,
„Krasicki”, „Krynica”, „War
mia”,
„Przyjaźń Narodów”,
„Górny Śląsk”, „Kopalnia Kle
ofas”, „Pieniny”, „Karpaty”,
„Sienkiewicz”, „Romer”, „Ja
sło”, „Goplana”, „Jarosław Dą
browski” — poi., „Angelic Po
wer” — bryt., „A. Fanourios”
i „Ocean Jóy” — panam., „Adam Mickiewicz” — radź., „Jen
ka” — norw., „Lastrigoni” —
cypr., „Gyda C.” ■— NRF,
„Asteri” — liber.
Po
węgiel:
„Petromińsli”,
,,Donee”, „Dedowsk” — radź.,
„Malmi” — fiń.
(czes.)

cą na miejscu służyli
leśnicy, konserwatorzy
przyrody i działacze
LOP.

Na koniec wszyscy wpi
sali się do pamiątkowej
księgi, która stanie się kro
niką dziejów przyszłego
„zielonego pomnika” i świa
dectem udziału szerokich
rzesz społeczeństwa w ma
sowym dziele ratowania i
ochrony ojczystej przyrody.
Wczoraj w pierwszym uroczystym dniu
„Akcji
Hel” zasadzono 250 brzó
zek i jarzębin, 100 krza
ków róż japońskich i ok.
1000 sosen ek. Sądzić na
leży, że za przykładem wi
dzianych wczoraj na Helu
działaczy politycznych i go
spodarczych pójdą ludzie
wszystkich innych zawo
dów, że w ślad za ucznia
mi z Władysławowa pośpie
szy cała dziatwa szkolna.
„Akcja Hel” dopiero się
zaczęła — jej powodzenie
zależy od masowego w
niej udziału — nas wszy
stkich.
(zet)

Historia ' .

; martyrologii
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WARSZAWA (PAP). —
28
bm. zakończyła się w Warsza
wie konferencja naukowa po
święcona ocenie stanu badań
nad problematyką strat
po
niesionych przez naród polski
w wyniku okupacji i zbrodni
hitlerowskich. Na
wtorkowe
obrady
przybył
minister
spraw wewnętrznych — Kazi
mierz Świtała.

strat, jakie kraj nasz poniósł
we
wszystkich
dziedzinach
wskutek okupacji i zbrodni
hitlerowskich, nie została je
szcze w pełni zbadana. Stwier
dzano
potrzebę
ustalenia
wspólnego programu prac w
tym
zakresie
obejmującego
wszystkie ośrodki badawcze i
naukowe w skali ogólnopol
skiej i regionalnej.

Przypomniano na kon
ferencji, że spośród ponad

W uchwalonej rezolu
cji uczestnicy konferencji
przypominają, że ściganie

6 min obywateli polskich,
którzy utracili życie w
okresie wojny — ponad
5,3 min osób to bezpo
średnie ofiary akcji eks
terminacyjnych
okupanta
hitlerowskiego.
PowTażne
były i są dotychczas po

i ukaranie wszystkich hi
tlerowskich
zbrodniarzy
wojennych stanowi obo
wiązek odpowiednich rzą
dów, a szczególnie rządu

średnie straty biologiczne
naszego narodu, których
przykładem jest m. in.
przedwczesna
wymieralność b. więźniów obozów
hitlerowskich,

W większości wystąpień na
konferencji podkreślano, że
mimo niewątpliwych dotych
czasowych
osiągnięć
nauki
polskiej
—
problematyka

na cześć 1 Hala
dla stoczni 830 roboczogodzin. Poza tym przeszło
150 pracowników realizu
je 22 zobowiązania indy
widualne i grupowe, obli
czone na 2380 roboczogodzin.
Członkowie brygad pra
cy
socjalistycznej
na
cześć 1 Maja wykonują 18
zgłoszonych
zobowiązań
produkcyjnych o wartoś
ci 60 tys. zł.
Robotnicy z wydziału
rurowni postanowili przy
spieszyć (od 2 do 6 dni)
wykonanie należących do
nich robót na 6 statkach z
serii B-29, B-470 i B-521.
Remonty i konserwacja
sprzętu jest przgj&piotem
15 zobowiązań realizowa
nych przez brygady pionu
głównego mechanika. Pra
cownicy Działu Kontroli
Technicznej m. in. zapo
wiedzieli skrócenie o 3
dni terminu prób łańcu
chów kotwicznych na stat
ku B-41/III/1.
(sta)

NRF, na której teryto
rium żyje na wolności
większość dotychczas nie
ukaranych zbrodniarzy hi
tlerowskich. W rezolucji
zwrócono uwagę na pew
ne negatywne zjawiska w
niektórych
środowiskach
nauk historycznych NRF
— jak fałszowanie historii
II wojny światowej, po
mniejszanie winy III Rze
szy za jej wywołanie, prze
milczanie zbrodni popełnio
nych przez hitlerowców
na narodzie polskim, roz
powszechnianie oszczerstw
o rzekomych zbrodniach
na Niemcach ze strony
państw uczestników koa
licji antyhitlerowskiej. Re
zolucja wzywa przedsta
wicieli nauki i społeczeń
stwa NRF o spowodowa
nie podpisania przez rząd

tego państwa konwencji
ONZ o nieprzedawnianiu
zbrodni wojennych i sto
sowania jej zasad.

KSR „Dalmoru“
podzieliła fundusz
zakładowy
Wczoraj w gdyńskim
„Dalmorze”
obradowała
czwarta w bieżącym roku
konferencja samorządu ro
botniczego. Oprócz podsu
mowania wyników produk
cyjnych za I kwartał,
członkowie Rady Robotni
czej zatwierdzili przedsta
wiony im projekt podziału
funduszu zakładowego za
1969 rok. Wynosi on 20 569
tys. zł. W efekcie posta
nowiono przeznaczyć 25
proc. tej kwoty, czyli 5 142
tys. zł na budownictwo
mieszkaniowe, 3 085 tys.
zł na cele socjalno-byto
we, 478 tys. zł na nagrody
z tytułu współzawodni
ctwa pracy oraz 11422 tys.
zł na indywidualne nagro
dy dla pracowników „Dal
moru”.
M. L.

Piłkarze Górnika Zabrze
przygotowują się spokojnie
w Wiedniu do środowe
go meczu finałowego o Pu
char Zdobywców Pucharów
z Manchester City. Polacy
mają w Wiedniu dobre wa
runki. Mieszkają w poło
żonym wśród zieleni, z dala
od centrum hotelu „Vic
toria”. Jak już infor
mowaliśmy, nasi piłkarze
już w niedzielę zaraz po
przybyciu do Wiednia od
byli pierwszy trening, po
nownie zaś trenowali na
bocznym boisku Viener Sta
dion na Praterze już inten
sywniej we wtorek. Tre
ning na głównym boisku
przy świetle elektrycznym
przewidziano dopiero na
wtorek wieczór.
Cala drużyna jest w do
skonałej formie psychicz
nej i fizycznej i zapowiada
twardą walkę w dzisiej
szym meczu. Kuchta nie
odczuwa już bólu w nodze
i jeżeli zezwoli na to le
karz, wystąpi we środę w
meczu z Manchester Ci
ty. Na drobne dolegliwoś
ci narzekają Latocha (ko
rzonki nerwowe) i Wilczek,
ale jest nadzieja, że dziś
wyjdą na boisko w pełni
sił. Piękną, ciepłą pogodę
wykorzystali nasi piłkarze
również na zwiedzenie sto
licy Austrii.

Dalsza
integrae’a
® Dokończenie ze str. 1

wicz, a wiceprzewodniczą
cy Prezydium WRN w
Gdańsku H.
Sliwowski
wręczył medale pamiąt
kowe wybite z okazji 25lecia wyzwolenia Gdańska.
Medale otrzymali Aleksiej
B. Postnikow — dyrektor
Biura Koordynacji Frach
towania Statków RWPG w
Moskwie oraz Władimir
F. Konstantinow — wice
prezes „Sovfrachtu”, Obydwaj oni, jako żołnierze
Armii Czerwonej, uczest
niczyli w wyzwalaniu Wy
brzeża w 1945 roku.
(czes.)
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Piłkarze Górnika
pilnie trenują w Wiedniu

wymaga intensywnych prac badawczych

Stoczniowcy gdyńscy
Blisko trzy czwarte za
łogi Stoczni im. Komuny
Paryskiej bierze udział w
czynach na cześć zbliżają
cego się święta klasy ro
botniczej. Jedna część rea
lizowanych zobowiązań za
warta jest w długofalo
wych przedsięwzięciach do
tyczących poszczególnych
statków budowanych przeż
stocznię. Np. wykonując
zobowiązanie podjęte z po
czątkiem bieżącego roku,
stoczniowcy gdyńscy prze
kazali ostatnio armatoro
wi radzieckiemu jednost
kę typu B-26/39 o miesiąc
przed planowanym termi
nem zdania. Znaczną część
stanowią bieżąco zgłaszane
czyny produkcyjne.
Przodującą w tej dziedzi
nie jest załoga szefostwa
głównego energetyka. Oto,
50 osób zaciągnęło 9 wart
pierwszomajowych posta
nawiając wykonać w czy
nie społecznym remont i
konserwację urządzeń swe
go pionu,
zaoszczędzając

SPORT

«£ Ä *■Tak wygląda puchar ufun
dowany
przez
Europejską
Unię Piłkarską, o który 29
bm. walczyć będzie Górnik
Zabrze z angielskim zespołem
Manchester City.
CAF — AP — telefoto

niku „Kurier” wiadomość O
sprzedaży biletów zatytułowa
no : „Wprawdzie nie wyśnio
ny finał, ale dobry interes dla
austriackiego związku piłkars
kiego”. Tym „wyśnionym fi
nałem” miał być pojedynek
Schalke 04 z Romą, co pozwo
liłoby Austriakom zapełnić try
buny kibicami z NRF i Włoch,
którzy mają bliżej do Wied
nia, niż Polacy czy Anglicy.

Trener Matyas w wywia
dach prasowych zapewnia,
że Górnik przyjechał do
Wiednia udowodnić, iż je
go awans do finału nie
był dziełem przypadku i
będzie walczył o zwycię
stwo. Dzienniki wiedeńs
kie wiele piszą o Włodzi
mierzu Lubańskim, pod
kreślając, że w meczach
z Romą, mimo iż był pil
nowany przez dwóch obrońców, zdobył aż trzy
bramki. Uważa się, że właś
nie od formy tego zawodni
ka zależeć będzie wynik
środowego meczu.
---- ©-----

Zainteresowanie meczem Gór
nik — Manchester City wzras
ta w Wiedniu z dnia na dzień.
Organizatorzy liczą, że we śro
dę na trybunach stadionu zaj
mie miejsca co najmniej 30
tys. widzów, w tym kibice z
Polski i Anglii. Przyniesie to
dochód ok. 1,2 min szylingów.
Austriacki Związek Piłkarski
oraz UEFA otrzymują 10 proc.
dochodu z kart wstępu, a po
została suma ma być podzie
lona między obie drużyny. Za
transmisje telewizyjne do 15
krajów do kasy organizatorów
wpłynie ok. 600 tys. szylin
gów do podziału po 25 proc.
między
Austriaków,
UEFA,
Górnika i Manchester City.
Tak więc działacze austriaccy
liczą, że otrzymają „na czys
to” ok. ćwierć miliona szylin
gów, co pozwoli im na pokry
cie niedoborów finansowych z
ostatnich moczów międzypań
stwowych. Zainteresowanie pil
ką nożną w Austrii ostatnio
spadło i trybuny świecą na
meczach pustkami. Nic więc
dziwnego, że w wychodzącym
w największym nakładzie dzień

leszcze na temat
żużlowego meczu
Jak już wczoraj informowaiiä
my, przełożone z niedzieli na po
niedziałek dokończenie I-ligowego meczu żużlowego pomię
dzy GKS Wybrzeże a ROW
Rybnik, zostało odwołane. Na
prośbę klubu podajemy, że za
równo Zarząd GKS Wybrzeże,
jak i kierownictwo sekcji prze
praszają tą drogą wszystkich
kibiców, którzy zostali naraże
ni na dwukrotne przybycie na
zawody w dniach 26 i 27 bm.
GKS Wybrzeże pragnie pod
kreślić, że decyzja o przełoże
niu spotkania na inny termin
zapadła między godz. 11 a 12
w poniedziałek. Decyzję pod
jęto wobec nieprzydatności to
ru do kontynuowania zawo
dów’ oraz zagrażającemu z tej
przyczyny
niebezpieczeństwu
dla zawodników. Niestety, o po
wyższym fakcie publiczność
nie mogła być już poprzez pra
sę
powiadomiona.
Musiano
wńęc ograniczyć się do komu
nikatów radiowych oraz do
wywieszenia zawiadomienia na
bramach stadionu.
Przy okazji informujemy, że
bilety nabyte na zawody a
ROW są ważne na mecz
GKS Wybrzeże — Polonia Byd
goszcz, który odbędzie się 17
maja, względnie mogą być
zwracane w sekretariacie klu
bu. Nabyte natomiast progra
my są ważne na dokończenie
meczu z ROW 10 czetwca.

(st)
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ZARZĄD PORTU GDANSK
wzrwa do pracy w porcie całą rezerwę
robotników portowych
na

wszystkie zmiany i rejony, oprócz
i świąt aż do odwołania.

niedziel
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Jednocześnie nadmieniamy, te Wydział Rezerw
Portowych w Nowym Porcie, ul. Oliwska 35 (ba
rak) codziennie prócz czwartków i sobót od go
dziny 7.30 — 8.30 — dokonuje rejestracji mężczyzn
w wieku od lat 18—45, do pracy w rezerwie
portowej oraz przedłuża wygasłe umowy-zlecenia
z ubiegłych lat.
2637-K
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mgr farmacji
Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia S8 bm.
o godz. 15.00 na cmentarzu w Oliwie. Msza św.
żałobna zostanie odprawiona w dniu 30 bm. o
godz. 7.00 w kościele Matki Boskiej Różańcowej
na Przymorzu.
Pogrążona w smutku
_______r _
7731-G
RODZINA

POLECANY

ZURiT uruchamia dla wygody
klientów — kibiców piłki nożnej

ś.tP.

POGOTOWIA TELEWIZYJNE
w dniu 29. IV 70 r.

były naczęjjoilg Urzędu Rewizyjnego w Gdańsku,
radca prawny Naczelnej Rady Zrzeszeń PHiU w
Warszawie
Msza święta odbędzie się we środę 29. IV o
godz. 13.00 w kościele Sw. Michała w Warszawie.
Pogrzeb w tym samym dniu o godz. 14.00 na
cmentarzu na Bródnie, o czym zawiadamiają
pogrążeni w głębokim smutku

Zgłoszenia napraw będą przyj
mowane w dniu 29. IV 70 r.
przez wszystkie placówki usługo
we na terenie trójmiasta do
godz. 19.30.

żona, córka, syn, siostra
szwagier i rodzina
-

■

W dniu 25. IV 1970 r. zmarł

mgr FRANCISZEK KULIŃSKI
zasłużony działacz samorządu rzemiosła ziemi
gdańskiej — członek prezydium WKSD, radny
WRN, członek Cechu Rzemiosł Budowlanych w
Gdańsku, długoletni prezes zarządu Hurtowni Za
opatrzenia Rzemiosła w Gdańsku — odznaczony
Brązowym Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową
„Zasłużonym Ziemi Gdańskiej”, Honorową Odzna
ką Związku Izb Rzemieślniczych, Honorową Od
znaką Izby Rzemieślniczej w Gdańsku
W Zmarłym rzemiosło woj. gdańskiego straciło
długoletniego działacza.
*
IZBA RZEMIEŚLNICZA
W GDAŃSKU
K-2623

Naprawy zgłoszone w ramach pogotowia traktuje
się jako ekspresowe tj. z odpłatnością zwiększoną
o 50 proc. robocizny.
Powyższe dotyczy również napraw gwarancyjnych,
zamawiający

usługę.

kat. III,
który rozpocznie się dnia
2 maja o
godz.
15.00
oraz na KURS AMATOR
SKI, który rozpocznie się
w ciniu 2 maja o godz.
14.00.
Zgłoszenia przyjmuje se
kretariat w Gdyni, ul.
Władysława IV,. nr 31, te
lefon 21-66-81 w godzinach
od 8.00 do 16.00.
K-2539

SPRZEDAM sezonowy lo
kal gastronomiczny całko
wicie wyposażony. Oferty
Biuro Ogłoszeń Gdynia —
pod S-1570.
____
POGOTOWIE
telewizyjne
Ryszka, tel. 22-13-47. S-1057

NIERUCHOMOŚCI
DOM jednorodzinny (może
być nie wykończony)
Rumi, Gdyni, okolicy — ku
pię. Oferty 26290 „Prasa”,
Kraków, Wiślna 2. K-2500
HEKTAR ziemi pod upra
wę ogrodniczą, przy szo
sie Tarnów — Kraków —
sprzedam.
Wiesiołowska,
Kraków, Grodzka 39/8.
K-2521

NAUKA

K-2621

MOTORYZACYJNE

„MOSKWICZA 408”,
Stan
idealny, sprzedam. Lębork,
telefon 665, po godzinie 17.
G-7655
„FIATA 600”, silnik „Zastavy” sprzedam. Jerzy Kuśmierek, Oksywie, Bosman
ska 46 rn. 5.
S-1535

SAMOCHÓD „Warszawę M-20” sprzedam. Tczew, uh
Czatkowska 3.
P-302
„FIATA 125
P”,
bordo,
(1968), eksportowy, na czę
ściach włoskich, pierwszy
właściciel, sprzedam. Tel,
41-92-55.
G-7G23
RÓŻNE
Kołpak do „Fiata 1100”
USŁUGI
radioteiewizyjne,
kupię. Telefon 43-09-08.
G-7654 tel. 31-84-36, Sitarek. G-6106

4 MAJA rozpoczynamy za
jęcia
na kursach spawa
czy gazowych na upraw
nienia, dnia 8 maja spa
waczy elektrycznych. Zgło
szenia indywidualne oraz
zlecenia
zakładów
pracy
przyjmuje Zakład Doskona
lenia Zawodowego Wrzeszcz,
Miszewskiego 12. 8 maja
o godzinie 16.30 otwieramy
kurs kroju i szycia
II
stopnia dla potrzeb włas
nych. Tel. 41-03-62. K-2602

2»k?emfzŁ redakch?JR "Bolduan,” M.' Truskolaska ■ Nakładem Gdańskiego Wydawnictwa Prasować- Rśw „Pr**s>
pocztowa ■ Skład I druki Gdański« Wydawnlotwa Prasowa BSW ».Prasa" — Drukarnia m
aam. 887. — M-*.
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Wszejkich

na

KURS
ZAWODOWY

ZAPRASZANY

UWAGA PT. KLIENCI!

mgr ADAM ZAWADOWSKI

...........

w Gdyni
przyjmuje zapisy

WOJEWÓDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLU OBUWIEM

Dnia 25. IV 1970 r. zmarł nagle

7701-0

OKAZJA!
OBUWIE
PO CENACH
OBNIŻONYCH

w sklepach

JAN TRYBULEC

*'

9Ś5SK
ii

Polski Związek
Motorowy

MATEMATYKI,
fizyki IIdzielam. Tel. 51-27-60. G-4135
ROZPOCZYNAMY
zajęcia
na kursach mistrzowskich,
czeladniczych w zawodach:
cukiernik,
piekarz,
ślu
sarz maszynowy, kaletnik
oraz w innych zawodach.
Ponadto rozpoczniemy szko
lenie na palaczy c.o. i ko
tłów wysokoprężnych, kie
rowców wózków akumula
torowych
i inne. Zapi
sy
przyjmuje i wszel
kich
informacji udziela
Zakład Doskonalenia Za
wodowego
w
Gdańsku-Wrzeszczu, ul. Miszewskie
go 12, tel. 41-03-62. K-2599
ZAKŁAD Doskonalenia Za
wodowego w Gdańsku —
Ośrodek w Gdyni przyjmu
je zapisy na kursy szkolą
ce suwnicowych, konser
watorów suwnic, dźwigo
wych, konserwatorów wind
towarowych,
osobowych.
Ponadto przyjmujemy za
pisy na kursy przygotowu
jące do egzaminu mistrzo
wskiego, czeladniczego na
robotnika wykwalifikowa
nego we wszystkich za
wodach. Informacje 1 za
pisy w Szkole Podstawo
wej nr 3, ul. Witomińska
25/27, tel. 21-35-61.
K-2605

LEKARSKIE
DR
KRAJEWSKI
Stani
sław, skórne, weneryczne,
Wrzeszcz,
Marchlewskiego
13, obok dworca, telefon
41-06-97.
G-7418

informacji

w sprawia warunków

UWAGA!
MIEJSKI HANDEL DETALICZNY ART. SPOZ.
GDAJSiSK-WRZESZCZ, ul. Waryńskiego nr 36

ZATRUDNI AJENTÓW
SKUPU OPAKOWAŃ SZKLANYCH
(butelki, słoje różnego typu)

posiadających własne pomieszczenia służą
ce do przejściowego magazynowania.
Z warunkami zatrudnienia i płacy zapoznać się
można pod wyżej wymieniony: adresem, I p. po
kój nr 9 lub telefonicznie nr 41-06-54.
Reflektujemy jedynie na pomieszczenia magazy
nowe znajdujące się na terenie Wrzeszcza, Oliwy
wraz z Przymorzem.
K-2361
DR DZIEWANOWSKI, skór
ne, weneryczne,
Gdańsk,
Sw. Ducha 25/27, telefon
31-63-88.
*
G-7640
DR Z. KRAJEWSKI, skór
ne, weneryczne, Wrzeszcz,
Grunwaldzka
24,
telefon
41-06-47.
G-6019

BYDGOSZCZ: kwaterunko
we półtora pokoju, kuch
nia, łazienka, zamienię na
półtora pokoju z kuchnią w
trójmieście. Mrówka, Byd
goszcz, Pomorska 42/3 A.
K-2523

SŁUPSK: samodzielny po
kój z kuchnią w centrum»
zamienię na podobne lub
SPRZEDAŻ
większe w Starogardzie Gd.
TRZYSZCZOTKOWY, pełny Wiadomość: Starogard, ul.
PG-306
automat do mycia samo M. Buczka 27.
chodów sprzedam. Warsza
PRA CA
wa, tel. 28-82-19.
K-2453
BUFET stołowy,
stół okrągły, sprzedam. Gdynia, UCZENNICA — ukończona
Starowiejska 10-12, m. 18. 17 lat, potrzebna. Gdynia,
SILNIK „Wicher” do lo Kopernika 1, zakład fry
S-1760
dzi, moc 20 KM, sprzedam. zjerski.
Oferty Biuro Ogłoszeń — ZATRUDNIĘ samodzielne
go cukiernika z kilkuletnią
Gdynia pod S-1566,
praktyką. Kawiarnia - Cu
kiernia Pruszcz Gdański;
LOKALE
pi. Wyzwolenia 1, telefon
82-450.
G-7576
NAD morzem — czterooso
bowa rodzina poszukuje po ŻŁOBEK Miejski w Rumi»
koju z wyżywieniem na ul. Sobieskiego 38 przyj
m-c sierpień. Podać warun mie zaraz 3 dyplomowane
ki. Oferty 26271 rPrasa”, opiekunki dziecięce oraz
Krakńw, Wiślna 2 K-2501 praczkę z uprawnieniami.
PRACOWNICY POSZUKIWANI
Zakład Remontowo-Budowlany v. Gdańsku, ul. Kur
kowa 12, tel. 32-12-71 zatrudni zaraz inżynierów lub
techników z uprawnieniami budowlanymi, majstra bu
dowlanego i majstra hydraulika. Zgłoszenia osobiste
u kierownika zakładu,
K-2470
Spółdzielnia Inwalidów „ZRYW” w Wejherowie, ul.
1 Maja 6/8 zatrudni zaraz: — pracowników fizycznych
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

prenumeraty

udzielają

placówki

„Ruchu” i urzędy

lOO (8019) Środa, 29 kwietnia 1970 r.

§

DZIENNIK BAŁTYCKI

pa
Swój ród wiodą z wielkich budowli socjalizmu.
W mej pamięci na przykład utrwalił się rok 1955,
Huta im. Lenina i pierwsza umowa patronacka za
warta między nowohuckimi zetemesowcami, a dy
rekcją budującego się kombinatu. Wraz z nią mój
nowicjuszowski reportaż.
A drugim, północnym nia, pod którymi kładli
krańcu Polski, w parę podpisy — w imieniu całej
lat później, organizo zorganizowanej młodzieży
wała się pierwsza młodzie w zakładach — przewodni
żowa załoga obejmując służ czący zarządów ZMS. Obok
bę na nowym, wchodzącym podpisów dyrekcji.
do eksploatacji statku PLO.
oto na przekór losom
Ale ta iskra przeniesiona
różnych podupadłych
na Wybrzeże buchnęła pło
akcji, a nawet tej nie
mieniem dopiero w następ
nym okresie, kiedy rozpo wszędzie udanej, na przekór
powątpiewających
czynającą się — obecną — ironii
morska
5-latkę nazywać zaczęto „konserwatystów”,
„Pięciolatką
młodzieży”. „5-Iatka młodzieży” zdała
Związek Młodzieży Socja pomyślnie egzamin. Mło
listycznej rzucił wtedy ha- dzież, stanowiąca ogromną,
•ło wprowadzania młodzie a w niektórych branżach
iowych patronatów, jako (np. okrętowej) przeważa
drogi podnoszenia — przy jącą część pracowników, do
słowa. Przykła
pomocy młodych pracow trzymała
ników — efektów produk dy? Z pierwszych trzech
jednostek budowa
cyjnych i ekonomicznych, serii
nych w Stoczni im. Komu
a także nauczenia ich sa ny Paryskiej, pod patrona
mych umiejętności współ tern ZMS 9 statków odda
gospodarzenia
zakładem. no średnio z 2-tygodnioOdpowiedziała nań mło wym
w sto
dzież stoczniowa, morskie sunkuwyprzedzeniem
do
planowanych
ter
go przemysłu remontowe minów.
go, handlowych i rybackich
PLO młodzieżowy sta
przedsiębiorstw armator tekW „Hanka
Sawicka” pły
skich...
Polepszenie jakości bu wający na trudnej, daleko
dowanych statków, skrócę wschodniej liniii, zdobył
nie cykli produkcyjnych miano najlepszej jednostki
lub remontowych, zapew tego armatora w swojej
nienie wysokiej gotowości grupie statków, a raz II
technicznej jednostek i do miejsce wśród wszystkich
brych wyników eksploata statków PMH. A piękne
cyjnych — oto postanowię wyniki remontowców gdań
sfcich
przedłużających
iHiwrr“T"
wpierw lata morskiej spra
wności staruszkowi „Bato
remu”, a następnie prze
budowujących „Stefana Ba
torego”? Oba statki oto
czone były patronatem or
ganizacji młodzieżowej %
W Gdańskim Okręgu Po Gdańskiej Stoczni Remon
czty i Telekomunikacji towej.
podsumowano
wyniki
—
Gdy wasza brygada
współzawodnictwa socjali przeprowadza remont, to
stycznego za rok 1969.
można już nie sprawdzać
Wśród obwodowych urzę roboty — powiedział nie
dów pocztowo-telekomuni- dawno jeden z radzieckich
kacyjnych pierwsze miej mechaników z „Zenitu”,
sce, jlfż po raz drugi, za statku bandery ZSRR prze
jął OUPT Kartuzy, drugie chodzącego remont w Gdyń
miejsce przyznano OUPT sklej Stoczni Remontowej.
Wąbrzeźno (w woj. byd
Zetemesowcy z tej stocz
goskim), a trzecie OUPT ni od 1966 r. sprawują pa
Elbląg.
tronat nad jednostkami ra
Spośród rejonowych urzę dzieckimi obsługiwanymi w
dów telekomunikacyjnych Gdyni.
Ostatnio, m/s „Azów” onajlepszym
okazał
się
RUT Chojnice, drugim — puścił stocznię o 2 miesią
RUT Starogard Gd. i trze ce wcześniej niiż planowa
no. W tym przypadku,
ci — RUT Gdańsk.
młodzi gdyńscy remontowPonadto przyznano czte cy powołują się na pomoc
ry proporce dla najlep kolegów z koła ZMS wy
szych służb: nadawczej, działu budowy kotłów Sto
oddawczej, telefoniczno-te- czni Gdańskiej im. Lenina,
łegraficznej oraz inżynie na dobre efekty apelu skie
ryjno-technicznej. Propor 7'owanego pod adresem mło
ce te otrzymały w kolej dzieżowej, organizacji Hu
ności: Urząd Pocztowo-Te ty
Będzin, będącej też jed
lekomunikaeyjny Gdynia 8, nym z dostawców urzą
doręczyciele OUPT Byd
dzeń na ów statek...
goszcz, Centrala Między
ROSTĄ początkowo
miastowa RUT Gdynia oformę patronatów
raz OUTN Gdańsk, pod
młodzieżowych (...zo
oddział Bydgoszcz A.
bowiązujemy się rozwijać
Poza tym we współza współzawodnictwo indywi
wodnictwie wydzielonych dualne i o tytuł BPS; ...,sy
urzędów dworcowych U- stematyoznie kontrolować
rząd Pocztowy Gdańsk 2 przebieg prac... zwiększać
zdobył drugie miejsce w oszczędność
materiałów)
kraju.
życie zaczęło kształtować
(mar)
na różne sposoby. Rozwinę
ły się one w zakresie na
wiązywania współpracy z
organiizacjami młodzieżowy
mi zakładów kooperują
cych; położyły pomost pa
tronackiego współdziałania
z zakładowymi organizacja
mi technicznymi; dojrzały
do utworzenia wspólnego
łańcucha, kilkustopniowego
działania.
51
Przykładem tego ostatnie
Wczorajsze posiedzenie go jest „Smolny”, drobni
Komisji Kultury Wojewódz cowiec o nośności 11 600
kiej Rady Narodowej w ton, czwarty ze statków
Gdańsku poświęcone było PLO pływających pod pa
ocenie działalności Woje tronatem ZMS. Wzięty pod
wódzkiego Domu Kultury. opiekę młodzieży Stoczni
Podstawą dyskusji było im. Komuny Paryskiej z
wystąpienie
dyrektora chwilą jego wodowania,
WDK Andrzeja Cybulskie jednocześnie, został od te
go, który omówił formy go czasu również obiek
pracy tej placówki, obcho tem umowy zawartej mię
dzącej obecnie jubileusz dzy dwoma organizacjami
swego 15-lecia. Dyr. Cy młodzieżowymi: stoczni i
bulski szczególnie szeroko armatora.
— pragniemy, aby m/s „Smól
omówił operację „Powiat”,
stal się statkiem, na któ
która przyczyniła się do ny”
rym będą się szkoliły pod
sprecyzowania programów względem zawodowym i spo
rozwoju kultury w po łeczno-politycznym młode ka
szczególnych
środowi dry naszych przedsiębiorstw,
skach. Wystąpienie to sta statkiem wdrażania nowej tech
i skracania cidrtów bu
ło się kanwą ożywionej nologii
dowy, statkiem, który potrafi
dyskusji.
zapewnić przychodzącym do

N

I

wśród załogi, w której pano
wać będzie odpowiednia at
mosfera moralno-polilyczna umożliwiająca przygotowanie aktywistów kół ZMS dla floty
— brzmiała treść tego pierw
szego morskiego „wiązanego"’
patronatu młodzieżowego.

To było w roku 1968.
Dziś, ci z PLO powiadają:
— Statek został oddany w
terminie, mimo różnych tech
nicznych kłopotów w czasie
Jego budowy. Dopomogły wy
siłki i energiczne działanie or
ganizacji ZMS w „Komunie”.

A tamci, ze stoczni gdyń
»kiej, dają inne dowody.
—
Remont
gwarancyjny
„Smolnego” trwał u nas, w
„Komunie” tylko 8 dni! Dzięki
jego załodze, dzięki temu, że
był pod patronatem mlodzieżo
wym.

I

oto, „swoją” pięciolatkę
stoczniowcy, a także por
towcy i inni pracowni
cy morza, kończą, postulu
jąc dalszy krok naprzód w
dziele patronatów. Wniosek
wypłynął niedawno na „sej
miku” zetemesowskim w
Gdynii, którego gospoda
rzem była młodzież Gdyń
skiej Stoczni Remontowej,
a organizatorem Zarząd
Miejski ZMS.
„Rozszerzyć zasięg pa
tronatów wiązanych. Po
łączyć nimi trzy ogni
wa: producenta, eksplo
atację i remonty — oto

jego treść. Chodzi tu o
statki — handlowe, ry
backie, pomocnicze jed
nostki portowe”.
Zetemesowcy widzą po

trzebę rozciągnięcia współ
nego patronatu nad kon
kretnymi seriami, określo
nymi statkami od okresu
przygotowywania na nie
dokumentacji technicznej,
do etapu ich normalnych,
okresowych remontów włą
cznie. Dotychczasowe efek
ty — usprawnienie produk
cji i eksploatacji — wzbo
gaciłyby siię o nowe: o
usprawnienie przebiegu re
montu tych statków, jako
wyniku młodzieżowego fron
tu pracy.
Do wspólnego dzieła de
klarują swój wkład przed
stawiciele nowo powstają
cych kół młodzieżowych.
Przykładem, zakład MORS
w Gdyni, z którego prze
wodniczący koła ZMS oŚwiadczył:
— Jeśli nasza młodzież po
dejmie patronat nad tą samą
jednostką co wy (tj. budowni
czowie, remontowcy oraz ar
matorzy), to bezwarunkowo na
stąpi przyśpieszenie i uspraw
nienie całego toku pracy.
Dodajmy: nie tylko samej
pracy, ale i całej, pięknej idei
młodzieżowych czynówr.

Stanisława CZERSKA

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

wśród pocztowców

Działalność

Woj. Domu Kultury
tematem posiedzenia
' 1 Kultury W BN

(ftk)

floty młodym ludziom prącą

Gwałtowny wTzrost zachorowań na choroby we
neryczne, przyjmujący na niektórych terenach kraju
charakter epidemiczny — co bez osłonek stwier
dza minister zdrowia i opieki społecznej w swym
piśmie, skierowanym do wydziałów zdrowia — spo
wodował konieczność podjęcia natychmiastowej i
kompleksowej działalności mającej na celu opano
wanie sytuacji. Ponieważ u źródła wzrostu zagro
żenia leżą różnorodne przyczyny, znajdujące się
częstokroć poza zasięgiem działalności społecznej
służby zdrowia, do walki muszą stanąć również i
inne resorty, instytucje i organizacje.
„Dla usprawnienia i ko
ordynacji poczynań w wal
ce z chorobami wenerycz
nymi — czytamy we wspo
mnianym piśmie — uwa
żam za celowe powołanie
wojewódzkich komisji do
walki z chorobami wene
rycznymi”.

Komisje te, działające
przy prezydiach wojewódz
kich rad, obok przedstawi
cieli wydziałów zdrowia,
Woj. Przychodni Skórno-Wenerologicznej (WPSW),
skupiać muszą przedsta
wicieli służb zdrowia re
sortów, posiadających służ
by wyodrębnione, przed
stawicieli
szeregu
in
nych resortów, instytu
cji i organizacji społecz
nych,
zainteresowanych
walką. Przykładowo: PKP,
wojsko, żegluga, resort oświaty i szkolnictwa wyż
szego, kultury i sztuki,
MO itd.

Najlepsi

P

Go szósty w wieku poniżej 19 lat.

Sprawa jest nie tylko
„poważna” — jest groźna.

Według oficjalnych danych,
aktualnych na koniec 1969
r., krajowe przychodnie —
WPSW — notowały alar
mową liczbę — 22 tys. przy
padków — czynnej kiły,
choroby niebezpiecznie za
kaźnej. Nieleczona — daje
Z okazji tegorocznego Święta 1 Maja wydano okolicznościowe plakaty.
Na zdjęciu: plakat, który projektował Z. Waszewski.
CAF

♦
♦
♦
|
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„Czerwone RózeM

dla studentów szkół morskich
Jury IV konkursu o na
grodę „Czerwonej Róży” —
dla najlepszych w nauce
i pracy społecznej studen
tów wyższych szkól mor
skich w Gdyni i Szczeci
nie, organizowanego przez
Ministerstwo Żeglugi, Za
rząd Główny Zw. Zaw.
Marynarzy i Portowców
oraz Zrzeszenie Studen
tów Polskich, zakończyło
pracę.
Nagrodę Ministra Żeglu
gi zdobył w I grupie kon
kursu Włodzimierz Miądowicz, student II roku
Wydz. Mechanicznego Wyż
szej Szkoły Morskiej w
Szczecinie, nagrodę Prze
wodniczącego Zarządu
Głównego ZZMiP za zaję
cie pierwszego miejsca w
II grupie konkursu zdo
byli mieszkańcy pokoju
313 Studenckiego Domu
Marynarza nr 2 Wyższej
Szkoły Morskiej w Gdy
ni Ryszard Kwiatkowski,
Eugeniusz Bańczyk, Ry
szard Kwella i Roman Jasiak z Wydz. Administra
cyjno-Gospodarczego.
W
grupie III konkursu nagro
dę przewodniczącego Ra
dy Naczelnej Zrzeszenia
Studentów Polskich zdo
była grupa IA kursu trzy
letniego Wydz. Mechanicz
nego Wyższej Szkoły Mor
skiej w Gdyni.

Uroczyste wręczenie na
gród nastąpi w dniu 1
maja 1970 r. w Klubie Stu
dentów Wybrzeża „Żak”.

tragiczne następstwa tak
natury indywidualnej, jak
I społecznej. W podanej

liczbie co siódmy przypa
dek — to chory w wieku
poniżej 19 lat. (w woj.
gdańskim — co szósty).
Pod względem stanu za
grożenia kraj nasz wyprze
dził nawet Brazylię. Znaj
dujemy się na jednym z
czołowych miejsc! Sytua
cja jest tym gorsza, że nie
zdają sobie z niej należy
cie sprawy nie tylko liczni
chorzy, ukrywający przed
lekarzem źródło zakażenia,
a więc nadal czynne, ale

także... niektórzy przedsta
wiciele tych instytucji i re
sortów, które ostatnio we
szły w skład nowo powo
łanej Woj. Komisji Koordy
nacyjnej, mającej podjąć
się wspólnej, radykalnej
walki z chorobami wene
rycznymi.
Trudna sytuacja, wyma
gająca podjęcia szeregu
działań zwłaszcza ze stro
ny służby zdrowia jest tym
trudniejsza, że choroby we
neryczne szerzą się w nie
pokojącym tempie wśród
uczącej się młodzieży. Wie

lu spośród zarażonych, nie
zdając sobie sprawy z na
stępstw nieleczonej choro
by, ukrywa ją (co nb. wca
le nie oznacza, że nie zara
ża nią dalszych). Część —
zwłaszcza najmłodszych —
nie ujawnia swego stanu,
ponieważ opanował ich
niewczesny lęk i wstyd
przed rodzicami i opieku
nami. Inni do tej pory nie
wiedzą, że natychmiasto
wej pomocy, o każdej po
rze doby (w dosłownym
znaczeniu) może im udzie
lić Woj. Przychodnia Skórno-Weneroiogiczna.

Ale, jeśli można, choć z
niejakim trudem, zrozu
mieć zwłaszcza najmłod
szych, czy w ogóle mło
dych chorych, nie zdają
cych sobie sprawy z groź
by sytuacji,w jakiej się zna
leźli i ze skutków nielecze
nia, o tyle żadną miarą nie
sposób pojąć tych (na szczę
ście nielicznych) dorosłych,
którym z urzędu powierzo
no społeczny obowiązek
włączenia się w walkę, a
którzy powagi sytuacji jesz
cze nie doceniają. Może
dlatego, że nie znajdowali
dotychczas powodów do jej
szczegółowego rozeznania?
Trudno bowiem inaczej ocenić ich postawę.

Z plenum ZW ZMS w Gdańsku
★ Zadania radnych młodzieżowych
w radach narodowych
★ Zygmunt Czarzasty - przewodni
czącym ZW ZMS

domo, wchodzą oni od jesie
ni ub. roku w skład zespo
łu młodzieżowych
radnych,
utworzonego przy ZW ZMS,
i biorą aktywny udział w
systematycznych
szkoleniach.

Na wczorajszym plenum
przewodniczący ZW ZMS
Ryszard Czerwiński i prze
wodniczący wojewódzkie
go zespołu młodzieżowych
radnych Jerzy Bogdano
wicz, otrzymali z rąk se
kretarza ZG ZMS w War
szawie Marka Jaśkiewicza

Wczoraj, w auli Tech nych — członków ZMS w
nikum Budowy Okrętów ładach narodowych uczest
odbyło się plenarne posie nicy plenum — po raz
dzenie gdańskiej instancji pierwszy poświęconego te
wojewódzkiej Związku Mło mu zagadnieniu — wska
dzieży Socjalistycznej. U- zywali w dyskusji na trzy — Złote Odznaczenia im.
czestniczyli w nim człon zasadnicze problemy, jakie Janka Krasickiego.
kowie plenum i mlodzieżo winny być uwzględniane
Następnie, w związku z
wi radni oraz sekretarz w codziennej pracy mło powołaniem do pracy w
ZG ZMS M. Jaśkiewicz, dzieżowych radnych.
KW PZPR R. Czerwiń
Mianowicie: jaka ma być ro
przewodniczący Prez. MRN
skiego, na przewodniczą
la
kól
ZMS
w
oddziaływaniu
w Gdańsku J. Nikołajew, l kontaktach z młodzieżowy cego ZW ZMS, plenum
kierownik Wydz. Nauki mi radnymi, jak powinna wy wybrało dotychczasowego
KW PZPR E. Jakubiak, glądać praca młodzieżowego wiceprzewodniczącego mgr
i wywiązywanie się
sekretarz WK FJN A. Ju- radnego
przez niego z zadań nałożo Zygmunta Czarzastego. Jed
riew i kurator okręgu nych
przez wyborców i koło nocześnie na wiceprzewod
szkolnego M. Anisimowicz. ZMS oraz z jakimi problema niczącego ZW ZMS wybra
powinni młodzieżowi rad
Po wygłoszeniu przez wi mi
Jerzego Tarasiewicza,
występować podezas sesji no
ceprzewodniczącego
ZW ni
rad narodowych. Są to nie dotychczasowego przewod
ZMS w Gdańsku mgr Zyg zwykle ważne zagadnipnia,
munta Czarzastego refe tym bardziej, że obecnie w niczącego ZM ZMS w So
naszym województwie jest 178
ratu programowego oma MŁODZIEZOWYH
pocie.
RADNYCH,
wiającego

»«dania

ład

CZŁONKÓW ZMS. Jak wia

Ot.

■■

Nie sądzę jednak, by nie
doceniali sytuacji, jak i roz:
miarów zagrożenia przed
stawiciele resortu oświaty,
szkolna służba zdrowia i
Woj. Przychodnia Higieny
Szkolnej. Ponieważ dobrze ;
znane im są wysiłki gdań
skiej WPSW, walczącej z
chorobami wenerycznymi,
należy wierzyć, że nie tyl
ko ostatnie pismo ministra
zdrowia, ale przede wszy
stkim rzeczywistość zobo
wiąże ich do prawdziwie
aktywnego udziału w wal
ce z wenerą wśród mło
dzieży szkolnej.
„Wenera wśród młodzie

ży szkolnej”’ To brzmi szo
kująco. Można autora po
sądzić o sięganie po ter
min „na wyrost”. Nie ma
jednak — niestety — W
tym stwierdzeniu przesa
dy, a nawet gdyby była,
nie stanowiłaby przestęp
stwa; chodzi tu o sprawę
ogromnej wagi. O zdrowie
społeczeństwa! Dzisiejsze
go, jutrzejszego, tego jesz
cze nie narodzonego. O
szczególne uczulenie na
problem!
Każdy przypadek tyfusu
obwarowany jest — i jak
najsłuszniej — szeregiem
ostrożności.
Zechciejmy
Wreszcie zrozumieć, że za
grożenie chorobami wene
rycznymi jest dla społeczeń
stwa nie mniej groźne.
Przed paru dniami po
wołano w Gdańsku Woj;
Komisję
Koordynacyjną.
— Wierzymy, że wszyscy,
którzy weszli w jej skład
będą energicznie działać;
będą ze sobą w jednym
kierunku współpracować.
Że społeczna służba zdro
wia, że WPSW nie będzie
w tej walce osamotniona,
Ir. PAWLINA

na półkach
J. B. Priestley — „W sta
rym kraju” — „Czytelnik’’,!
Biblioteka Nosorożca” — po
wieść — z angielskiego tłu
maczyła Wiesława Schautterowa — cena: 25 zł.
Andrzej Pettyn — „Cu vl
parolas esperante?” — nauka
języka esperanto z płyt, kurs
dla początkujących — „Wie
dza Powszechna” — cena pod
ręcznika: 16 zł.
Leszek Prorok
—
„Letni
sztorm i inne opowiadania” —
Ludowa Spółdzielnia Wydaw
nicza — cena: 23 zł.
„Jana Droho.jewskego wspom
nienia dyplomatyczne” — wy
danie drugie, Wydawnictwo Li
terackie Kraków, cena: 48 zł.
Witold Kandulski — „O for
mach muzycznych” — Cen
tralna Poradnia Amatorskiego
Ruchu Artystycznego — cenal
38 zł.
Stefan Żeromski — *,Dzieje
grzechu” — „Czytelnik”, wy
danie VI, oprawa płócienna:
cena: tomu I/II — 43 zł.
Kornel Filipowicz — „Ro
mans prowincjonalny” — Wy
dawnictwo Literackie Kraków
— cena: 7 zł.
Krzysztof Nowicki — f,Ko
mentarze” — wiersze — Wy
dawnictwo Literackie Kraków
— cena: 10 zł.
„Dwa starty” — wypowie
dzi nadesłane na konkurs ogłoszony przez ZG ZMW 1 re
dakcję „Zarzewie” — Książka
i Wiedza — cena: 22 zł.
Władysław Machejek — „Płyń
łajbo moja” — „Czytelnik”:
wydanie II — cena: 16 zł.
Wiaczesław
Szugajew
—
„Gdy się ma 17 lat”
—
„Iskry” — przekład
Marty
Tywonek — cena: 12 zł.
Jerzy Jarmołowski — „Ziel
nie i weselnie” — wiersze —
Wydawnictwo Literackie Kra
ków — cena: 10 zł.
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Fatalne zderzenie samochodów j>0 skończeniu ósmej klasy...
koń
Dwie osoby ciężko ranne Wb.czyrokunaukęszkolnym
w szkołach
podstawowych naszego wo

Wszyscy śpieszyli
do
Jpracy. O godzinie 7.40 kierowca bagażówki „Żuk”
Jir rejestracyjny 48-12-GK
Zbigniew Dobrowolski wy
jechał od strony wysepki

odniósł wewnętrzne obrażenią,
Wracając do faktów wy
padku, możemy już teraz
stwierdzić,
że kierowca
„Skody” przekroczył

do-

jewództwa ok. 30 tys. mło
dzieży, która podejmie dal
szą naukę w szkołach za
wodowych (technikach i lii
ceaeh zawodowych oraz
szkołach zasadniczych) ce
lem zdobycia określonego
zawodu lub w liceach ogól
nokształcących przygotowu
jących do dalszych stu
diów.
Wybór zawodu, a więc
kierunku nauki jest spra
wą tak ważną, że nauczy
ciele i wychowawcy po
święcają
wiele
godzin
szkolnych na zorientowa
nie młodzieży w charakte
rze pracy w różnych za
wodach, wymagających od
powiedniich predyspozycji
psychofizycznych, a więc
zainteresowań, zdolności i
zdrowia. Niemniej ważną
sprawą jest orientacja w
zapotrzebowaniu fachow
ców przez poszczególne ga

haprzeciw „Motozbyt-Ser- zwoloną w miejscach za
vice” w Oliwie przy al. budowanych szybkość 50
Grunwaldzkiej, i nie zwa km na godzinę, czego do
żając na nadjeżdżające wo wodem jest pas hamowa
ąy ustawił się w poprzek nia przy zablokowanych
jezdni prowadzącej w stro kolach o długości 56 ni
jię Gdyni. Kierowca „Sko Również doświadczony kie
rowca „Żuka” (21 lat za
dy” GS 22-35 Miroslav
kierownicą) nie wykazał
Zdanowicz, któremu „Żuk
zbytniej
ostrożności, w
nagle zagrodził drogę, ra
konsekwencji ludzie bez
tując się przed bezpośred
winy (pasażer „Skody” i
nim uderzeniem w baga
żówkę skręcił w lewo kierowca „Syreny”) wal
izą o życie za grzechy nie
przeskoczył
pas zielen
między jezdniami i ude dopełnione.
rzył w nadjeżdżającą „Sy
renę” nr GF 27-38 prowa
dzoną przez dr Zygmunta
Urbana. W wyniku czoło
wego zderzenia pasażer
„Skody” siedzący obok kie
rowcy został bardzo cięż
ko ranny: nastąpiło zła
manie podstawy czaszki
oraz rozdarcie
zwojów
mózgu. Kierowca „Syre
ny” dr Z. Urban ma wtór
ne złamanie kości udo
wej i świeże złamanie le
wego podudzia oraz pęk
nięcie rzepki prawej nogi.
Kierowca „Skody” rów
nież znajduje się w szpi
talu, podejrzewa się, że

łęzie naszej gospodarki.
Nie wszyscy zapewne
wiedzą, że np. Państwowy
Instytut Hydrologiczno-Me
teorologiczny w Gdyni cze
ka na kadry fachowców, że
w naszym województwie
istnieje niedobór specjalis
tów w gospodarce leśnej,
że młodzi rybacy znajdą
pracę w państwowych i
spółdzielczych przedsiębior
stwach połowów morskich,
w gospodarstwach rybnych.
Do tych zajęć i innych
przygotowują technika, z
których wymieniamy kilka
mniej znanych na naszym
terenie i unikalnych.
Technikum Gospodarki Wod
nej w Dębem (poczta Skrzesz.ew. pow. Nowy Dwór Mazo
wiecki) kształci dziewczęta i
chłopców w meteorologii, hy
drologii i budownictwie wod
nym. Nauka trwa 5 lat. Po jej
skończeniu łatwo jest uzyskać
pracę synoptyka, informatora
lotniczo-meteorologicznego, tech
nika hydrologa i technika bu
downictwa wodnego. Techni
kum zapewnia w internacie 9
miejsc dla uczniów z nasze
go województwa. PrzeciWwską
zaniem do nauki tego zawodu
jest reumatyzm, wada serca.
Technikum Leśne w Tucholi
rezerwuje dla naszego woje-

Śladem naszych artykułćw

Znowu transport...
Na naszą notatkę pt. „Gdań
skie kredowe kolo”, która ukazała się w marcu odpowie
działa Centrala Handlu Arty
kułami Papierniczymi i Spor
towymi w Łodzi, informując
redakcję, że w sprawie braku
W sklepach naszego woje
wództwa kredy, interweniowa
no bezpośrednio w Spółdziel
ni Inwalidów im. J. March
lewskiego w Nowym Sączu,
która jest producentenA i do
stawcą tego artykułu. Okaza
ło się, że powodem opóźnie
nia dostawy były trudności z
planowym otrzymaniem tran
sportu.
Ostatecznie jednak kreda do
Gdańska dotarła i w tej
chwili nie ma kłopotu z jej
nabyciem, warto jednak z tej
„drobnej” historii wyciągnąć
wniosek na przyszłość. Wiado
mo przecież, że jesień i zima
to dla kolei zawsze najbar
dziej n,gorący” okres.
(ad)

DZlS

Na zdjęciach: rozbite
wozy oraz pierwsza pomoc
lekarska z Pogotowia Ra
tunkowego.
Fot. Wł. Nieżywiński .

I

GDAŃSK, Opera, „Błękitna
Rapsodia”, „Amerykanin
w
Paryżu” — balety, g. 19. —
Teatr Wielki,
„Zemsta”,
g.
17. SOPOT, Kameralny, „Wil
ki w nocy”, g. 19. GDYNIA,
Muzyczny,
„Opiekun
mojej
żony”, g. 19.15.

A jednak premia
za mandaty
Na nasz artykuł pt.: „Ja
mam żonę i dzieci” otrzyma
liśmy z dyrekcji WPK GG
wyjaśnienie, w którym m. in.
czytamy, że regulamin pre
miowania dla kontrolerów za
wiera
następujący
punkt:
„Za wykonanie wskaźnika wy
krywalności jazd bez ważnych
biletów, w stosunku do ubie
głego kwartału — 25 punk
tów”. I dalej dowiadujemy
się, że na powyższy wskaźnik
Wykrywalności składają
się
„średnie wyniki
wszystkich
kontrolerów ubiegłego kwar
tału, to jest ilość ogółem na
łożonych mandatów, pobra
nych opłat specjalnych i zło
żonych doniesień”.
Tyle dyrekcja WPKGG mia
ła do powiedzenia. Ani sło
wem nie zająknęła się, że nie
stety, redakcja miała rację.
Wnosimy jednak jeszcze raz
0 poszukanie lepszego mier
nika wydajności pracy kon
trolerów.

_ ,

J . Ł,

GDAŃSK „Leningrad”
—
„Jak
rozpętałem II wojnę
światową”, II i III s., poi., od
14 1„ g. 10, 13, 16, 19. „Kame
ralne”,
„Każdemu
swoje”,
produkcji włoskiej, od 18 lat,
g. 15.30, 17.45, 20. „Kosmos”,
„Wspaniały Red”, USA,
od
7 1., g. 16; „Ten nieznośny
dziadek”, fr., od 16 1., g. 18,
20. „Drukarz”, „Zemsta haj
duków”, rum., od 16 1., g.
17, 19. „Piast”,
„Tajemniczy
mnich”,
produkcji
radź.,
od 14 1., g. 16, 3 8, 20. „Mottawą”, . „Największe widowisko
świata”, USA, od 11 1., godz.
15.30;
„Bracia
Karamazow”,
radź., od 16 1., g. 18.30. „Gedania”, „Flip, Flap i inni”,
USA, od 11 1., g. 16; „ząb za
ząb”, prod, duńskiej,
od 16
lat, godz. 13, 20. „Przyjaźń”,
„Jak zdobyto Dziki Zachód”,
USA, od 16 1., g. 16, 19.15. —
„Wrzos”, „Wiryneja”, radź.,
od 14 1., g. 16, 18, 20. „Zak”,
„Siedzący po prawicy”, wł„
od 18 lat, godz. 16, 18, 20.
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

W

TRÖJMIESCIE

Klub „Wanoga” zaprasza na
prelekcję pt. „Rośliny chro
nione” o godz. 19 do PPTK
w Gdyni.
Idee Lenina wiecznie żywe
— to temat sesji popularno
naukowej w klubie „Lastadia”
w Gdańsku. Początek o godz.
11. Organizatorami są: dyrek
cja, zarząd szkolny ZMS Za
sadniczej Szkoły Zawodowej
Stoczni Północnej i zarząd
klubu „Lastadia”.

wisza”, „Długie łodzie Wikin
gów”, ang., od 14 1., g. 17;
„Operacja Belgrad”, jug., od
14 1., godz. 19.15.
NOWY PORT „1 Maja” —
„Na tropie sokoła”, NRD, od
14 1., g. 16, 18.05, 20.10.
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. 15, 17.30, 20.
GDYNIA „Warszawa”, „Jak
rozpętałem II wojnę świato
wą”, II i III s„ poi., od 14 1.,
g. 11, 14, 17, 20. „Atlantic”,
„Na polu chwały”, radź., od
14 1., g. 16; „Znicz olimpij
ski”, poi., od 14 lat, godz.
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”, „Pomyłka szpiega”*
radź., od 14 lat, godz. 18.
RUMIA „Aurora”,
„Wyspa
na lodzie”, węg., od 16 1„ g.
18, 20.

GDAŃSK ■ — 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 PEŁNIA GDAŃSK — apt. nr 8, aleja
Zwycięstwa 49; NOWY PORT

r* apt. nr *, ul. Ollwska 83;

wództwa 5 miejsc w interna
cie. Ponieważ praca leśnicze
go, którą uzyskują absolwen
ci technikum wymaga przeby
v.ania na powietrzu w różnych
warunkach
atmosferycznych
kandydat musi się wykazać
bardzo dobrym zdrowiem.
Technikum Rybołówstwa Mor
skiego w Kołobrzegu również
przyjmuje zdrowych i silnych
kandydatów na przyszłych szy
prów i •» ównyeh mechaników
kutrowych. Nauka trwa 5 lat.
Technikum Rybackie w Sie
rakowie Wlkp. jest jedynym
technikum w kraju przygoto
wującym do zawodu technolo
ga rybołówstwa śródlądowego.
Istnieje duże zapotrzebowanie
na ichtiologów, kierowników
ośrodków w PGR. Pamiętać
należy, że skłonni do reuma
tyzmu i chorujący na płuca
nie nadają się do tego zawo
du.
Dziewczęta, które chciałyby
pracować jako zootechnicy na
fermach
hodowli
drobiu
i
zwierząt gospodarskich mają
możność nauki w Technikum
liodowlano-Drobiarskim w Pia
secznie. Do zawodu pszczelarza
przygotowuje
Technikum
Pszczelarskie (w woj. lubels
kim) .
Do unikalnych szkól zawodo
wych należą także Technikum
Poligraficzne w Warszawie (2
miejsca dla woj. gdańskiego) i
Technikum
Nukleoniczne w
Otwocku rezerwujące do 15
miejsc dla chłopców i dziew
cząt z naszego terenu. Absol
wenci o specjalności: elektro
nik jądrowy znajdą pracę w
przemyśle, energetyce, instytu
tach naukowych — wszędzie
tam gdzie stosuje się izotopy
promieniotwórcze.
(Zarobki
kształtują się od 2 do 5 tys.
zł).

Przypominamy że czas
już na powzięcie decyzji o
wyborze szkoły, ponieważ
Kuratorium ustaliło termi
ny składania podań i egza
minów.
Do liceów (obowiązuje
rejonizacja) i techników po
dania będą przyjmowane
do 30 maja. Do zasadni
czych szkól dla nie pracują
cych — do 20 czerwca.
Egzamin pisemny z j.

polskiego odbędzie się 22
czerwca, a z matematyki
23. VI. Już 24. VT będą
ogłoszone listy kandydatów
dopuszczonych do egzami
nów ustnych. Odbędą się
one w dniach 24 — 27. VII
z j. polskiego i matematy
ki we wszystkich techni
kach i liceach.
Ponadto w szkołach me
chanicznych, elektrycznych,
energetycznych i pokrew
nych obowiązuje egzamin
ustny z fizyki, w szkołach
chemicznych, spożywczych,
gospodarczych itp. — z
chemii, w szkołach ekono
micznych i hotelarskich —
z geografii, a w odzieżo
wych, budowlanycn, skórza
nych — z rysunku odręcz
nego.

Egzaminy wstępne do
zasadniczych szkół zawodo
wych, jeżeli liczba kandy
datów będzie wyższa od
liczby miejsc, odbędą się
również w dniach 22—27. VI.

STOGI — apt. nr 60, ul. Ho
ża 12: ORUNIA — apt, nr
21, ul. Jedności Robotniczej
111; ORŁOWO — apt. nr 20.
ul. Boh. Stalingradu 66.
Ostry dyżur pełni Szpital
Wojewódzki w Gdańsku.
Wojewódzka Poradnia Cho
rób Wenerycznych w Gdań
sku. ul. Długa 84-85 — jest
CZYNNA CAŁĄ DOBĘ.

LOKALNE

12.30 Rostock pozdrawia Szcze
ein, 13.20 Tańce polskie, 16.15
Sportowe
rozmaitości,
16.30
Gdański koncert życzeń, 16.45
Nowe w architekturze, 17.00
Przegląd aktualności Wybrze
ża.
OGÓLNOPOLSKIE

13.40 „Nim się książka uka
że”, fragm. książki J. E. Ku
charskiego, 14.05 Reportaż z
III Ogólnopolskiego Festiwalu
Pieśni
Zaangażowanej, 14.45
Błękitna sztafeta, 15.00 Kon
cert muzyki klasycznej, 15.40
Z muzyki chóralnej XX wie
ku, 18.20 Sonda, 19.15 Lekcja
jęz. francuskiego, 19.31 Czło
wiek stamtąd, słuch, wg pow.
M. Reniaka, 20.36 Audycja z
cyklu: Wszystkie
kwartety
L. van Beethovena — Kwar
tet smyczkowy, op. 59 nr 3,
21.11 Echa Ogólnopolskiego Fe
stiwalu Chórów Studenckich,
21.50
Miniturniej
gitarzy
stów, 22.30 Piąta audycja z
cyklu: Słynne symfonie D.
Szostakowicza,
23.25 Melodie
rozrywkowe
na
dobranoc,
0.05—3.00 Program nocny.
PROGRAM III

17.05 Gdzie jest
przebój?
17.30 Ziemia, którą Bóg dał
Kainowi,
17.40
Aktualności
polskiego big-beatu, 18.00 Eks
presem przez świat, 18.05 Po
prostu Hiszpania, 18.35 Jazz
znad Newy, Odry i Dunaju,

Kto jeszcze ma wątpliwość
czy wybrał odpowiedni kieru
nek nauki i chciałby się noinformować o swej przydat
ności do wybranego zawodu
może zasięgnąć porady w Okręgowej Poradni Wychowaw
czo-Zawodowej we Wrzeszczu
(Traugutta 82, teł. 41-39-50).
(t)

w

ill 1

Wobec przewidywanej
w
dniu 1 Maja wzmożonej frek
wencji podróżnych,
pociągi
elektryczne na trasie Gdańsk
Gł. — Gdynia oraz Gdynia —
Gdańsk Gł. kursować będą ze
wzmożoną częstotliwością. W
godz. od 7 do IG (z Gdańska),
a od godz. 6 do 15.30 (z Gdy
ni) co 7 minut, natomiast w
pozostałym czasie oraz na od
cinku pomiędzy Gdynią, Sto
cznią a Wejherowem jak w
dni świąteczne.
(st)

Atrakcyjne nie tylko ceny
We wszystkich sklepach
WPHOb. i „Społem” roz

poczęła się już sprzedaż
przecenionego obuwia dam
skiego, młodzieżowego i
dziecięcego oraz galanterii
skórzanej. Obniżka
cen
przeciętnie sięga ponad 30
proc. Ogółem
WPHOb.
przeceniło 17694 pary obuwia, WZGS — 11151
par, a „Społem” — 7 900.
Wśród przecenionego obu
wia najwięcej jest: damskie
go, w tym wiele skórzanego
i na skórzanych podeszwach
(produkcji spółdzielczej). Ob
niżono także ceny obuwia im
portowanego.
W związku z tą przeceną
WPHOb. urządziło kiermasze,
przy sklepach w halach tar
gowych
Gdańska i
Gdyni
przy ul. Elbląskiej w Gdań
sku, jak również w niektó
rych zakładach pracy (np. w
Oliwskich Zakładach Przemy
słu
Dziewiarskiego,
Gdań
skich Zakładach Pasmanteryj
nych itp.).

Czytelników zapewne za
interesuje wiadomość, czy
i jakie obuwie będą mogli
kupić jeszcze przed 1 ma
ja i w najbliższym czasie.

Wystawa w SARP

Miasto przyszłości w Folsce
Wczoraj w Strzelnicy
Św. Jerzego w Gdańsku
otwarto wystawę problemo
wą pt.: „Miasto przyszłości
w Polsce”, zorganizowaną
staraniem Gdańskiego Oddziału SARP przy popar
ciu Prezydium WRN w
Gdańsku.
Dynamiczny przyrost lud
ności zmusza do budowania osiedli poza obrębem
bardzo
miast. Wystawa
specyficzna i przeznaczona
dla fachowców — obrazuje
wielokierunkowe rozwiąza
nia nowych osiedli mieszka
niowych. Autorom projek
tów chodziło o odizolowa
nie mieszkańców cd głów
nych układów komunika
cyjnych, na których stale
wzrasta ruch pojazdów. Usługi, garaże i parkingi w
większości projektów zloka
lizowano na obrzeżach osiedli.
Wśród prac, wykonanych
na zlecenie Instytutu Urba
mistyki i Architektury w
Warszawie przez 3 zespo
łów w całym kraju, dwie
— profesora Hansena z
Warszawy i architekta No
waka również z Warsza
wy — szczególnie wyróżnia
ją się awangardową tech
nologią wykonania oraz no
woczesnym kształtowaniem
mieszkań i budynków.
Gdańsk reprezentował na
19.00 Naokoło świata — J. Zie
liński „Stan oblężenia w ra
ju”, 19.15 Najnowsze nagra
nia Zespołu Dwóch, 19.35 Pod
szafirową igłą, 20.00 Lektury,
lektury..., 20.15 Z prywatnej
płytoteki, 20.35 Mała encyklo
pedia corridy, 20.50 Badeker
rosyjskiej ballady, 21.15 Tylko
po włosku, 21.30 Dwaj na pa
rowozie, 21.50 Opera tygodnia
— L. Różycki: „Eros i Psy
che”, 22.08 Gwiazda siedmiu
wieczorów — „Czerwone Gita
ry”, 22.15 „Solaris”, 22.45 Pio
senki w siodle, 23.00 Swoje ulubione wiersze recytuje M.
Milecki, 23.05 Dzieła i twór
cy — J. Rossini, 23.50 Na do
branoc śpiewa Halina Kunic
ka.

10.00 „Brama”, polski film
telewizyjny z serii: „Czterej
pancerni i pies”, 16.40 Dzien
nik TV, 16.50 Dla dzieci: Ka
zimiera
Rybakowa — Znasz
już te wiersze,
17.05 „Pano
rama”, 17.20 Magazyn ITP,
17.30 Szlakiem dobrej roboty,
18.00 Film z serii:
„Wypra
wy”, 18.25 Reportaż z cyklu:
Perspektywy techniki — pt.
„30 minut na aktualny te
mat”, 19.00 Dziennik TV, 19.25
Sprawozdanie z
finałowego
meczu piłki nożnej o Puchar
Zdobywców Pucharów Górnik
Zabrze — Manchester City (z
Wiednia), około 20.15 PKF i
druga połowa meczu,
21.15
„Brama”, polski film telewi
zyjny z serii: „Czterej pan
cerni i pies”, 22.10 Światowid,
22.40 Dziennik TV,
PROGRAM OŚWIATOWY

11.55 Chemia
(kl. VIII):
Szkło, 14.25 i 23.00 Pclitechn.
TV: Matematyka (kurs przyg.):
Rozwiązywanie trójkątów, cz.
I, 15.00 i 23.35 Politechn. TV:
Matematyka
(kurs
przyg.):
Rozwiązywanie trójkątów, cz.
II.

i

Jeszcze

w

tym miesiącu

znajdzie się w sprzedaży
obuwie skórzane z impor
tu, sandały męskie, dzie
cięce i młodzieżowe oraz
tak bardzo zalecane przez
lekarzy sandałki na drew
nianych spodach, do któ

rych w razie uszkodzenia
pasków, można dokupić
zastępcze. A jeśli dopisze
transport — sklepy otrzy
mają także obuwie teksty 1
no-gumowe, oraz tzw. „ba
latonki” lub jak kto woli
„japonki” — łącznie 47 400
par.
Dostarczono również do
sklepów torby podróżne i
gospodarcze, worki tury
styczne, torebki damskie
dziecinne i plażowe, spo
śród których na pewno
wiele fasonów znajdzie uznanie w oczach kupują-,
cych.
WPHOb. szczególnie po
leca pomysłowo zaprojek
towane składane walizki
produkcji Spółdz. Pracy
„Rymarzy” w Krakowie
oraz bardzo ładne, stosun
kowo niedrogie (w grani
cach
230—250 złotych),
skórzane torebki elbląskie
go „Plastyka”.
W maju zaś WPHOb. do
starczy detalowi 190 tys.
par różnego obuwia, w tym
również ciągle poszukiwa
ne „japonki”. „Społem”
dostarczy swoim placów
kom detalicznym 64 tys.
par obuwia. Będzie rów
nież obuwie importowane
z Czechosłowacji, Węgier,

wystawie projekt z-abudowy dolnego tarasu.— ciągu Przymorze-Lotnisko.
Wystawę oglądał wczoraj gospodarz województwa, przewodniczący Pre Jugosławii, Hiszpanii i Egiptu.
zydium W RN mgr Tade
Przy okazji warto też wsporri
usz Bejm, a honory „do nieć
otwarciu nowych skle
mu” czynił komisarz wy pów oWPHOb.
w Brzeźnie i
stawy, arch. Andrzej Jago w Osiedlu Młodych. Ponadto
wiele
sklepów
modernizuje
dziński.,
__
„ 9 się, a wszystko w trosce co
Wystawa czynna będz ; ! jak najlepszą obsługę klien
do 10 maja br. codziennie I tów.
w §odz- ll~l8H- I
H‘

W odpowiedzi studentowi
„Student z praktyki roku
1969”. nawiązując w liście do
redakcji do artykułu pt. „Po
żyteczne praktyki” (31. III br.)
omawiającego ćwiczenia se
mestralne i praktyki wakacyj
ne w San.-Epid. studentów IV
roku Wydziału Lekarskiego Akademti Medycznej w Gdańsku
pisze m. in. że: „...sposób pro
wadzenia praktyk jest kpiną
ze zdrowego rozsądku, stratą
czasu,
pieniędzy
państwo
wych...”, że „...opiekują się...
nie specjaliści, a nawet nie
lekarze, ale instruktorzy nigieny w poszczególnych sani
tariatach
przy
obwodowych
przychodniach”, że „...lekarze
sanitarni w tym z Miejskiej
Stacji Sanitarno-Epidcmiologicz
nej i obwodowych sanitaria
tów nie interesowali się na
mi...” itp.

W cytowanym artykule
była mowa o ćwiczeniach
semestralnych studentów
IV roku Wydziału Lekars
kiego, odbywających się
każdego roku od lutego do
kwietnia i praktykach wa
kacyjnych.
Ćwiczenia
semestralne
prowadzą wyłącznie leka
rze i mają one na celu
przygotowanie studenta do
samodzielnej praktyki wa
kacyjnej w służbie sanitar
nej. W czasie praktyk let
nich studenci wykonują
pracę kontrolerów sanitar
nych, instruktorów higieny
(ponieważ nie są jeszcze
lekarzami). Za owe prak
tyki Akademia Medycz
na wypłaca im po 700
zł i sądzimy, że nasz
czytelnik otrzymał je
również. Natomiast ani le
karze, ani kontrolerzy sani
tarni za dodatkową pracę
dydaktyczną wynagrodze
nia nie otrzymują.
Być może, anonimowy
autor listu odbywał prak
tykę w miesiącu, w któ
rym lekarz sanitarny był
na urlopie. W przychod
niach obwodowych, w któ
rych odbywają się praktyki
studentów zatrudniony jest
tylko jeden lekarz sanitar
ny, którego nikt nie za
stępuje w czasie urlopu.
Wśród studentów odby
wających wakacyjne prak
tyki rozpisano ankiety, w
których należało anonimo
wo odpowiedzieć na nastę
pujące pytania: Czy pra
ca pionu San.-Epidu jest
dla studenta zagadnieniem
nowym i w jakim stopniu?
Czy studentowi odpowiada
sposób odbywania prakty
ki? Czy praktyka wakacyj
na daje studentowi wiado
mości praktyczne, które bę
dą mu potrzebne w przy
szłości?

Spośród 58 osób biorących
udział w ankiecie w odpowie
dzi na pierwsze pytanie 31 siu
d.entów twierdziło, że fiest to
zagadnienie zupełnie nowe; 20
— że znane, 7 zaś — że częś
ciowo znane. Na drugie pyta
nie 30 osób wypowiedziało się
za istniejącym sposobem prak
tyki, 5 — proponowało poświę
cić więcej uwagi zagadnieniom
higieny pracy i chorobom za
wodowym, 3 — epidemiologii*
4 osoby postulowały o po
zostawianie
większej
sa
modzielności praktykantom i
również 4 osoby uważały, że
należałoby podczas tych prak
tyk poświęcić trochę czasu
sprawom laboratorium. Na trze
cie pytanie pozytywnie wypo
wiedziało się 35 osób, nega
tywnie — 12. Z tego 6 stu
dentów mówiło o nikłych ko
rzyściach, 5 — 0 przydatności
tej praktyki wyłącznie leka
rzom
pracującym w San.-Epidzie.

Jak z powyższego
ka ogół studentów
wających praktyki
cyjne jest innego
aniżeli autor listu.

wyni
odby
waka
zdania
(H)

Najcenniejszy dar
Przeszło 70 litrów krwi od
dali już w darze dla ratowa
nia życia ludzkiego stoczniow
cy z Gdyńskiej Stoczni Re
montowej uczestniczący
od
1966 roku w akcji honorowe
go krwiodawstwa.
Ostatnio,
61
pracowników
GSR, a w tym przewaga ro
botników, wzbogaciło
znów
„bank krwi” zgłaszając się na
honorowych krwiodawców. Sto
cznia ma już nawet swoistych
przodowników w tym
naj
piękniejszym dziele pomocy
drugiemu człowiekowi. Nale
żą do nich m. in.: Jan Ra
dzewicz, G. Kobierowski i
St. Matysek odznaczeni Srebr
ną Odznaką Honorową Krwio
dawcy, R. Bałdyga oraz Au
relia Jasińska. Czterech pra
cowników Gd5'ńskiej Stoczni
Remontowej szczyci się brą
zowymi odznakami.
(sta)

Pożar*
W Wojewódzkim Przedsię
biorstwie Produkcji Pomocni
czej we Wrzeszczu n rzy ul.
Kościuszki 6 zapaliła się wczo
raj obudow’a silosa na tro
ciny. Dzięki szybkiemu zaalar
mowaniu
Straży
Pożarnej,
mimo latwopainości materia
łu ogień ugaszono w zarod
ku, nie dopuszczając do strat
materialnych. Pożar powstał
od iskry z komina
mi

