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Czechosłowacji

*“ .
silą roboczą * Stan
lecznictwa i służby zdrowia na wsi

Na zaproszenie CRZZ
przybyła 26 bm. do Warsza
wy delegacja
Centralnej
Rady Rewolucyjnego Ru
chu Związkowego CSRS
(URO RÖH) z członkiem
Prezydium KC KPCz, prze
wodniczącym URO — Kamu uznajemy za celowe relem Hoffmannem.
i
niezbędne
dokonanie
Na lotnisku Okęcie gości
zmian w modelu
ruchu witali przedstawiciele kie
studenckiego i powołanie rownictwa CRZZ z człon
kiem
Biura Politycznego
w środowisku akademic KĆ PZPR, przewodniczą
kim jednej, ideowo-poli- cym CRZZ Władysławem
tycznej masowej organiza Kruczkiem.
Obecny był ambasador
cji studenckiej o powszech CSRS
w Polsce — Jan Munym charakterze działania. szal wraz z członkami am(PAP) I basady.
(PAP)

Sejmik studentów polskich
„Więcej umieć — lepiej
pracować dla rozwoju so
cjalistycznej Polski” — to
hasło towarzyszy obradom
rozpoczętego 26 bm. w
Warszawie
trzydniowego
sejmiku studentów pol
skich. Debatę nad rolą i
zadaniami ruchu akade
mickiego w realizacji spo
łeczno-gospodarczego roz
woju naszej ojczyzny roz
począł VIII Kongres ZSP.
Przybyli nań — serdecznie
witani przez młodzież —
członkowie Biura Politycz
nego KC PZPR: sekretarz
KC — Franciszek Szlach
cic i minister spraw za
granicznych — Stefan Ol
szowski oraz
sekretarz
KC — Jerzy Łukaszewicz
i członek Sekretariatu KC
PZPR — Zdzisław Żandarowski.
Obecni byli członek Pre
zydium NK ZSL — Wi
told Lipski i członek Pre
zydium, sekretarz CK SD
Piotr Stefański, kierównicy wydziałów KC PZPR,
ministrowie,
członkowie

kierownictw
organizacji
społecznych, szefowie brat
nich organizacji młodzie
żowych.
Obecny był także prze
wodniczący Międzynarodo
wego Związku Studentów
— Duszan Ulczak.
Referat omawiający do
robek ZSP w minionej
kadencji oraz cele jakie
stoją przed młodzieżą akademieką
w
rozwoju
wszystkich dziedzin życia
naszego kraju przedstawił
przewodniczący Rady Na W 28 rocznicę wyzwolenia Gdańska
czelnej ZSP —■ Stanisław
Ciosek. (Skrót przemówie
nia zamieszczamy na str. 2)
Po dyskusji — delega
ci udzielili
absolutorium
ustępującym
władzom
ZSP.
W uchwale podjętej przez
VIII Kongres ZSP czvtamy
m. in.: Od szeregu lat doj
rzewała w organizacji myśl
o potrzebie jedności profframowe] i organizacyjW marcu 1945 roku żoł ce . wyzwolicieli, u o je
nej ruchu studenckiego,
Brygady
pancernej go rozbudowie przypomniał
Wychodząc naprzeciw te- nierz
im. Bohaterów Westerplat wczoraj na uroczystej wie
te zatknął biało-czerwoną czornicy w sali Teatru
flagę na szczycie Dworu „Wybrzeże”, wiceprzewod
Artusa, Gdańsk był wolny! niczący Miejskiego Komite
Bohaterscy żołnierze Armii tu Frontu Jedności Narodu
Radzieckiej i polscy czołgi Janusz Lewiński.
ści przywrócili Rzeczypos
Obok licznie przybyłej
Skład nowego gabinetu, politej miasto, które przez młodzieży i przedstawicieli
będzie podany do publicz- wieki było perłą polskiego wszystkich środowisk za
nej wiadomości we wtorek Wybrzeża.
wodowych i społecznych
wieczorem. Nowy rząd Anaszego miasta, w wieczor
Już
28
lat
minęło
od
tej
rabskiej Republiki Egiptu historycznej chwili. Gdańsk nicy uczestniczyli: kierow
złoży przysięgę w pałacu szybko dźwignął się z ruin nik Wydziału Administra
republikańskim Abdin, we jego obywatele odbudowa cyjnego KW PZPR Stani
środę rano.
li wspaniałe zabytki, wznie sław Preś, przedstawiciele
Prezydent Anwar Sadat śli nowe dzielnice, fabryki, dzielnicowych władz par
potwierdził jeszcze raz, iż szkoły i szpitale. Budują tyjnych oraz władz miej
Egipt nie odda Izraelowi olbrzymi port i potężną ra skich z przewodniczącym
Prezydium MRN Janem
ani piędzi arabskiej zie finerię.
Nikolajewem. Obecny był
mi.
Jeszcze nigdy w swojej również sekretarz Konsula
(PAP)
historii gdańszczanie nie tu Generalnego ZSRR w
zrobili tak wiele i w tak Gdańsku Wasyl Usenko.
krótkim czasie jak w ostat
W krótkim wystąpieniu,
nich dwóch latach.
skierowanym głównie do
O najnowszych dziejach najmłodszego
pokolenia
Gdańska, o heroicznej wal mieszkańców naszego mia

Jak Informuje agencja
MENA, Prezydent Egiptu Anwar Sadat poinformowa! w poniedziałek na
połączonym
posiedzeniu
Komitetu Centralnego Soe
jalistycznego Związku Arabskiego I Zgromadzenia
Narodowego, o tym, źe bę
dzie kierował nowym rzą
dem, który zostanie utwo
rzony „na ograniczony okres i dla określonych ce
lów”.

Wczoraj Sekretariat Ko
mitetu
Wojewódzkiego,
obradujący pod przewod
nictwem I sekretarza KW
PZPR w Gdańsku Tadeu
sza Bejma, rozważył na
wstępie bardzo istotne dla
województwa zagadnienie
gospodarki siłą roboczą.
Dynamiczny rozwój gospo
darczy województwa wy
maga zapewnienia dosta
tecznej ilości siły roboczej
o odpowiednich kwalifika
cjach Z dokonanej anali-

zy wynika, że do roku 1975
nadal będzie niedobór rąk
do pracy, przy czym cho
dzi głównie o mężczyzn.
Przewidywany import siły
roboczej spoza wojewódz
twa nie zaspokoi potrzeb,
zwłaszcza w zowodach de
ficytowych, w tym również
ze średnim i zasadniczym
wykształceniem
zawodo
wym.
Niedobór
spowodował
już szereg zjawisk ubocz
nych, jak migracja mię
dzyzakładowa, pogorszenie
dyscypliny pracy, obniże
nie
relaktywnego
tem
pa przyrostu produkcji.
Zachodzi więc konieczność
podjęcia szeregu decyzji w
dziedzinie
inwestycyjnej,
socjalnej i kadrowej, zlik
widowanie istniejących nie
prawidłowości w gospoda
rowaniu siłą roboczą w za
kładach pracy.
Sekretariat zalecając pod
jęcie niezbędnych kroków
w zakresie wykorzystania
rezerw w zatrudnieniu uznał, iż dotychczasowa go
sta, Janusz Lewiński stwier spodarka siłą roboczą nosi
dził, że gdańszczanie nigdy charakter ekstensywny i
nie zapomną bohaterskiego wymaga starannej analizy
czynu
żołnierzy,
którzy ze strony rad narodowych,
przynieśli nam wolność, instancji partyjnych i kie
którzy wyzwolili Gdańsk rownictw zakładów pracy.
Wśród obywateli naszego Chodzi m. in. o określe
przyczyn fluktuacji,
miasta
wiecznie
będzie nie
trwać pamięć o bohaterach lepsze wykorzystanie cza
poległych w bojach o mor su pracy, zaspokojenie po
ska stolice Polski. 28-letni trzeb socjalnych, podnie
okres po wyzwoleniu* w sienie dyscypliny pracy,
którym miasto rozwinęło wdrożenie postępu techni
się na potężny ośrodek gos cznego. Zalecono w związ
podarki morskiej, przemy ku z tym powołanie ze
słu, nauki i kultury świad społu z udziałem przed
czy najlepiej o gospodarno stawicieli instancji partyj
narodowych,
ści i prężności jego miesz nych, rad
instytucji
naukowych
I
kańców.
naukowoDorobek 28-lecia musimy stowarzyszeń
pomnażać, aby miasto było technicznych. celem przygo
jeszcze piękniejsze, jeszcze towania analitycznego ma
zasobniejsze, aby jego mie teriału o gospodarce siłą
szkańcom żyło sie wygod roboczą na plenum KW
PZPR, które zdecydowano
niej i dostatniej.
W części artystycznej wy
stąpili aktorzy Teatru „Wy
brzeże” i gdańskie zespoły
wokalno-muzyczne.

Uroczysta wieczornica
w Teatrze „Wybrzeże"

Nowy rząd w Egipcie

Zdecydowane poparcie
dla integracji
ruchu studenckiego

w

poniedziałek w ośrodku
konferencji międzynarodowych
przy Avenue Kleber, odbyło
się kolejne, piąte, posiedzenie
mieszanej amerykańsko-północ
nowietnamskiej komisji1 gospo
darczej. Poniedziałkowe obrady trwały ponad 3 godziny. Po
ich zakończeniu przewodniczą
cy delegacji
Demokratycznej
Republiki Wietnamu, minister
finansów
DRW Dang Viet
Chau oświadczył, że następne
szóste plenarne posiedzenie ko
misji odbędzie się w poniedzia
lek, 2 kwietnia. Tymczasem 28
marca zbiorą
się
eksperci.
Fakt, że obecnie przystąpili do
pracy specjaliści — powiedział
minister
Dang Viet Chau —
świadczy, że obrady mieszanej
komisji gospodarczej posuwa
ją się naprzód.
Jak wiadomo, ainerykańskopóinocnowietnamska
komisja
gospodarcza rozpoczęła swoje
obrady w Paryżu 15 marca br
Została ona powołana do zj’cia
w czasie pobytu w Hanoi spe
cjalnego doradcy
prezydenta
USA, Henry Kissingera.
*

Wysokie odznaczenia dla dziennikarzy
W przeddzień 28 roczni
cy wyzwolenia Gdańska,
staraniem Zarządu Oddzia
łu Morskiego SDP odbyła
się wczoraj
w
Klubie
Dziennikarzy wieczornica.
Przybyli na nią: sekretarz
KW PZPR Tadeusz Fiszbach, z-ca przewodniczą
cego Prezydium WRN Łu
kasz Balcer, z-ca przewod
niczącego Prezydium MRN
Kazimierz
Rynkowski,
dziennikarze prasy, radia,
wydawnictw i telewizji oraz zaproszeni goście, któ
rych powitał prezes Od
działu
Morskiego
SDP
z-ca redaktora naczelnego
„Dziennika
Bałtyckiego”
red. Józef Królikowski.
Historycznie już dni wy-

M. Taylan
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karze nazwisko uzgodnio
nego przez trzy główne
partie tureckie nowego
kandydata na prezyden
taJest nim 63-letni
Muhiittin Taylan, jeden
z czołowych prawników
republiki, przewodniczący trybunału konstytutucyjnego nie należący
do żadnej partii.
(PAP)

zwolenia’ Wybrzeża przy
pomniał redaktor naczel
ny „Liter” red. Edgar Mi
lewski, dzieląc się swoim
osobistym przeżyciem z
pierwszych chwil pobytu
i organizacji życia w zbu
rzonym Gdańsku.
Miłym akcentem wczo
rajszej uroczystości było
wręczenie
dzienikarzom
wysokich odznaczeń. Krzy
żem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski udeko
rowani zostali red. red.:
Tadeusz Daszczyński z „Gło
su Stoczniowca”, Stani
sław Malwiński z „Gło
su Wybrzeża” i Alojzy
Męclewski z Polskiej Agencji „Interpress”. Zło
tym Krzyżem Zasługi od
znaczony został red. Wac
ław Hyra z „Tygodnika
Morskiego”, a Srebrnym
Krzyżem
Zasługi
red.
Zbigniew Jujka z „Dzien
nika Bałtyckiego”.
Odznaki honorowe „Za
Zasługi dla Gdańska” otrzymali red. red.:
Tadeusz
Blumski-Rafałowski. Iza
bela Greczanik-Filipp
i
Mikołaj Wyrzykowski z
„Głosu Wybrzeża”, Broni
sława Dylska z gdańskiego
oddziału „Słowa Powszech
nego”,
Jerzy Ringer i
Wojciech Jankowski z Ośrodka Telewizji w Gdań
sku, Jerzy Pruciński
z
Gdańskiej Rozgłośni Pol-

Wczoraj Prezydium WRN
w Gdańsku poddało anali
zie zagadnienia gospodarki
siłą roboczą w przedsię
biorstwach i instytucjach
naszego województwa. Roz
zwołać w ostatniej deka patrzono ocenę realizacji
zadań gospodarczych w mi
dzie czerwca br.
nionych dwóch latach ze
9 Dokończenie na str. 2
szczególnym
uwzględnieniem wzrostu zatrudnienia
oraz sprawy zapotrzebowań
na
wykwalifikowanych
pracowników w latach naj
u
bliższych.
RZYM. — Prezydent NRF
Podstawą do dyskusji by
Gustav Heinemann i minister ły materiały
opracowane*
spraw zagranicznych Walter
Scheel złożyli w poniedziałek przez Wydział Zatrudnienia
oficjalną wizytę w Watykanie
Prezydium WRN.
Przyjął ich tam m. in. oapież
Z kolei rozpatrzono in
Paweł VI. Rozmowy, jakie formację o stopniu realiza
przeprowadzono z tej okazji
dotyczyły przede
wszystkim cji wniosków Egzekutywy
kwestii pomocy dla krajów KW PZPR z marca ub. ro
rozwijających się.
ku, dotyczących stanu lecz
MMMMHHHnHMI nictwa i służby zdrowia na
gdańskiej wsi.
W celu stworzenia warun
ków, umożliwiających gmin
nym radom narodowym opracowanie rocznych i wie
loietnich planów rozwoju
LONDYN. — W poniedziałek społeczno-gospodarczego, zo
po sześciu dniach intensyw bowiązano Wydział Gosponych poszukiwań ekipy ratow darki Przestrzennej i Ochro
nicze dotarły do miejsca, w ny Środowiska do sporzą
którym według przewidywań
perspektywicznych
miało się znajdować siedmiu dzenia
górników zasypanych w kopal planów przestrzenno-gospo
ni w Wakefield w W. Brytanii. darczych dla
wszystkich
Ofiar katastrofy nie znalezio
no. Obecnie szanse na urato gmin.
Prezydium podjęło uchwa
wanie zasypanych są znikome.

Heinemann i Scheel
z wizytą papieża

Bezskuteczne
poszukiwania
górników

skiego Radia, Roman Kęp
ka z „Głosu Stoczniowca”
oraz
Rajmund Bołduan,
Roman Stanowski i Zbig
niew Jujka z „Dziennika
Bałtyckiego”.
W dowód uznania pracy
społecznej w
dziedzinie
wychowąnia i opieki nad
dzieckiem, Zarząd Okręgu
Tow.
Przyjaciół
Dzieci
przyznał redakcji „Wie
czoru Wybrzeża” dyplom
Przyjaciela Dziecka, a redred. Alicja Mach, Teresa
Zwierzchowska i Krystyna
Celichowska otrzymały Od
znaki Przyjaciela Dziecka.
W części
artystyc.n:
wieczornicy
wystąpiła
Gdańska Kapela Podwór
kowa z nowym progra
mem i Czesław Szewczyk
w monologu i parodii. Pro
gram
prowadziła Bogu
sława Czosnowska.
Na zdjęciu: z-ca prze
wodniczącego
Prezydium
WRN Łukasz Balcer de
koruje Krzyżem Kawaler*ki.m . °rderu Odrodzenia
Polski red. Tadeusza Daszczyńskiego. Obok red.
Stanisław’ Malwiński i red.
Alojzy Męclewski.
(z)

*

•

W poniedziałek
w
pałacu
Celle-Saint-CIoud pod Paryżem
odbyło się trzecie posiedzenie
konferencji konsultatywnej obu stron południowowietnamskich. Kolejne czwarte posie
dzenie konferencji
odbędzie
się w piątek, 30 marca. Jak
oświadczył po
poniedziałko
wych obradach rzecznik dele
gacji TRRRWP Ly Van Sau,
strona sajgońśka zajmuje na
dal nieprzejednane stanowisko
w sprawie porządku dziennego
konferencji,
przeciwstawiając
się
propozycji
wysunięte*
przez Tymczasowy Rząd Rewo
lucyjny wpisania jako pierw
szego punktu obrad
kwestii
wprowadzenia w
Wietnamie
południowym swobód demokra
tycznych, w związku z tym

łę o zwiększeniu ulg podat
kowych z tytułu poniesio
nych nakładów inwestycyj
nych przez rzemieślników.
Podwyższono górną granicę
łącznej sumy ulg podatko
wych z kwoty 50 tys. zł do
100 tys. zł dla rzemieślni
ków wykonujących usługi
motoryzacyjne. Ulgi obejmują również niektóre inne rodzaje rzemiosła, szcze
gólnie w miastach do 25
tys. mieszkańców i na wsi.
Jednocześnie uchwała wy
łącza z ulg rzemieślników,
działalność
prowadzących
produkcyjną w zakresie wy
twarzania wyrobów chemi
cznych, preparatów farma
ceutycznych, tworzyw sztu
cznych i szyldów oraz rze
mieślników prowadzących
działalność kooperacyjną z
przemysłem
uspołecznio
nym i działalność zaopatrzę
niowo-inwestycyjną.
Prezydium
rozszerzyło
wykaz wyrobów i rodzajów
usług, których wykonaniem
zajmować się będą główspółdzielnie inwalidz
kJe H
Prezydium podjęło decy
zję o likwidacji Wojewódz
kiej Pracowni Urbanistycz
nej i Biura Studiów i Pro
gramowania Inżynierii Miej9 Dokończenie na str. 2

Największe inwestycje okrętowe

Rok 1973 - decydujący dla modernizacji
i rozbudowy Stoczni im. Komuny Paryskiej
Przebieg realizacji najwię
kszej inwestycji przemysłu
okrętowego — moderniza
cji i rozbudowy Stoczni im.
Komuny Paryskiej — był
wczoraj przedmiotem roz-

rŁ Wietnamu

(Korespondencja własna)
Ogromne zainteresowanie mieszkańców Warsza
wy towarzyszyło wczorajszym obradom pierwszego
dnia VIII Kongresu ZSP i rozpoczętym obradom
Kongresu Studentów Polskich. Zainteresowanie to
jest wynikiem wagi problemów, które poddano pod
dyskusję przedstawicieli całego środowiska akade
mickiego kraju. Dużą zasługę w tym ma również
szeroka działalność informacyjna o obradach stu
denckiego aktywu. Setki plakatów, haseł, afiszy,
plansz i tablic poglądowych obrazujących dorobek
ZSP umieszczono w najruchliwszych punktach
Warszawy. Transport uczestników obrad odbywa
się specjalnie udekorowanymi autokarami.
Gdańską delegację po spotkaniu w klubie „Zak”
z sekretarzem KW PZPR Tadeuszem Fiszbachem
przybyłą do Warszawy w niedzielę w godzinach
wieczornych powitali na placu Zwycięstwa przed
stawiciele warszawskich studentów z wiceprzewod
niczącym Rady Naczelnej ZSP Wiesławem Witcza
kiem. W przeddzień kongresu, podczas uroczystoś
ci w Radzie Państwa, trzej działacze Zrzeszenia
Studentów Polskich ze środowiska gdańskiego:
Andrzej Gdula, Stefan Rojewski i Andrzej Wrób
lewski udekorowani zostali Srebrnymi Krzyżami
Zasługi. Podczas porannych obrad plenarnych VIII
Kongresu ZSP zdecydowanym poparciem większoś
ci dyskutantów spotkała się propozycja utworzenia
jednej masowej ideowo-polityeznej organizacji stu
denckiej o powszechnym charakterze działania. W
dyskusji zabierali głos także przedstawiciele gdań
skiej młodzieży akademickiej. Przewodniczący Ra
dy Uczelnianej Uniwersytetu Gdańskiego — Mi
chał Korkozowicz poruszył istotny problem obo
wiązku spoczywającego na studentach — działania
na rzecz dokonywania dalszych
zmian
w
swoim środowisku (na uczelni i wydziale)
jak
również w skali
najszerszej,
ogólno
społecznej poprzez ponoszenie świadomej i w
pełni dojrzałej współodpowiedzialności za losy kraju.
Z kolei Bogdan Kasprzycki z Politechniki Gdań
skiej zwrócił uwagę na możliwości integracji na ba
zie nowej organizacji studentów z młodszymi pra
cownikami naukowo-dydaktycznymi uczelni.
Przedpołudniowe obrady VIII Kongresu ZSP za
kończono podjęciem uchwały o przystąpieniu do
Kongresu Studentów’ Polskich.
Po przerwie — w dyskusji zabrał głos
między innymi delegat AMG — Waldemar
Halota. Postulował on rozszerzenie kontak
tów młodzieży studenckiej ze środowiskiem pozauczelnianym poprzez rozwój form studenckiej kul
tury ruchu naukowego, turystyki itd. Najczęściej
poruszanymi w toku dyskusji zagadnieniami, były
problemy związane z kształceniem postaw ideowowyehowawczych studentóyp, sprawy poprawy wa
runków studiów’ oraz kierunków’ rozwoju studenc
kich samorządności na zasadach współpartnerstwa
z kadrą naukowo-dydaktyczną wyższych uczelni.
Uroczysty koncert studenckich zespołów artys
tycznych z udziałem 600 wykonawców zakończył
pierwszy pracowity dzień obrad. Delegaci uczest
niczyli w barwnym przeglądzie studenckiej kultury
przygotowanym w Teatrze Wielkim przez Krzysz
tofa Jasińskiego,
reżysera krakowskiego Teatru
„Stu”.
ANDRZEJ TYSZECKI

Prezydium WRN

060971

w Warszawie

Więcej umieć — lepiej pracować

Posiedzenie

Z obrad Sekretariatu KW PZPR

konferencja nie uczyniła kro
ku naprzód.
«

•

•

Biały Dom
zakomunikował
w poniedziałek, że ostateczne
porozumienie w sprawie wy
cofania wojsk amerykańskich
i zwolnienia wszystkich amerykańskich jeńców wojennych
w Indochinach dojdzie do skut
ku przed czwartkiem,

DELHI. — W związku z
przypadającą
w poniedziałek
drugą rocznicą proklamowania
niepodległości Bengalii w ca
łym kraju odbywały się ma
nifestacje i wiece.
Podczas defilady wojskowej
w stolicy przemawiał prezy
dent Abu Said Czaudhury.
*

* *

MOSKWA.
W’ poniedziałek
na zaproszenie rządu radziec
kiego
przybyła do
stolicy
ZSRR z oficjalną wizytą pani
Nguyen Thi Binh, członkini
KC Frontu Wyzwolenia Naro
dowego i minister spraw za
granicznych TRRRWP.
*• *

*

HANOI. — Patriotyczny Front
Laosu i administracja w Vientianie powięły decyzję o uwolnienhi wojskowych i cywil
nych obywateli USA wzię
tych do niewoli w wyniku
wojny w Laosie. Informując o
tym, agencja Kaosan Patet
Lao wskazuje, źe decyzja ta
jest nowym pozytywnym wkładem w sprawę pokoju na Pół
wyspie In dochióskim.

przeprowadzonych
mów
przez I sekretarza KW
PZPR Tadeusza Bejma, któ
ry wraz z I sekretarzem
Komitetu Miejskiego PZPR
w Gdyni Władysławem Porzyckim i przewodniczącym
Prezydium MRN Janem
Mariańskim przybył do
stoczni na spotkanie z kie
rownictwem „Komuny” i
Zjednoczenia Przemysłu Okrętowego oraz przedstawi
cielami generalnego realiza
tora inwestycji r przedsiębi orstw wykonawczych.
Gospodarze
zapoznali
przybyłych przedstawicieli
władz z węzłowymi proble
mami związanymi z plano
wanym
przedsięwzięciem.
Nowa inwestycja realizowa
na będzie w dwóch eta
pach. W bieżącej 5-iatce
mają być ukończone prace
związane z
modernizacją
podstawowych ogniw pro
dukcyjnych stoczni, jak również te, od których zale
ży — poczynając od 1 sty
cznia 1974 r. — przystą
pienie do drugiego zada
nia. tj. do budowy drugie
go suchego doku. Stworzy
on polskiemu okrętownictwu
możliwość budowy
wielkich statków o nośnoś
ci 200 tys. ton. Podkreślić
należy, że w wyniku decy
zji o przyspieszeniu tej in
westycji, nowy suchy dok
ma być zbudowany w skórconym terminie, tj. w 1976
roku, w którym, w nowym
obiekcie ma się odbyć pier
wsze wodowanie.
.
Rok 1973 ma podstawowe
znaczenie dla
J’~ pomyślnego
przebiegu całości tego wiel
kiego przedsięwzięcia. W
bieżącym roku stocznia
powinna
otrzymać
no
we powierzchnie produkcyj

ne i nowe urządzenia, włą
czając je do eksploatacji w
istniejących
wydziałach.
Do podstawowych, znajdu
jących się w trakcie budo
wy obiektów, należą hale
obróbki i prefabrykacji
wraz z budynkami socjal
nymi oraz nowe nabrzeże,
plac składowy sekcji okrę
towych, magazyny itd.
.Gospodarska dyskusja, ja
ka
się
rozwinęła,
kon
centrowała
się
głównie na
tycb zagadnieniach, od któ
rych
zależy tempo robót i
przyspieszanie realizacji inwe
stycji, tj. na montażu konstru
kcji pod suwnicę 120-tonową,
uzależniającej rozpoczęcie sto
czniowej produkcji na nowym
placu składowym.
Węzłowym
problemem jest
dotrzymanie terminu budowy
hali 502 (ciąg sekcji płaskich),
mającej zabezpieczyć wykona
nie zadań produkcyjnych sto
czni w 1974 i 1975 r. Z inwes
tycją tą wiąże się konieczność
budowy w stoczni
nowych
dróg — ok. 3 km.

Jeśli chodzi o II* etap in
westycji stocznia ma już ustałony program i kierunki
działania.
Dużo uwagi poświęcono
również budownictwu so
cjalnemu, postanowiono m.
in. do końca bm. zakoń
czyć budowę szatni, a w
maju br. przekazać stocz
niowy ośrodek zdrowia.
Spotkanie zakończono sze
regiem konkretnych usta
leń. I sekretarz KW PZPR
Tadeusz Bejm pozytywnie
ocenił przebieg realizacji
przez „Komunę” zadań w I
kwartale br. Szczególny na
cisk położył na sprawę nowych technologii, nowych
rozwiązań konstrukcyjnych
oraz na taki spływ doku
mentacji i zaangażowanie
mocy
przerobowych, aby
można było osiągnąć przy
spieszenie na każdym wzno
szonym obiekcie.
(sta)

POGODA
Jak nas poinformował dyżur
ny synoptyk dziś na Wybrze
żu będzie zachmurzenie umiar
kowane, chłodniej. Temperatu
ra od 4 do 13 stopni. W’iatry
słabe z kierunków zmiennych.

26 bm. z Warszawy do Londynu odleciała piłkarska reprezentacja Polski, która 28 bm w Cardiff,
rozegra eliminacyjny mecz o mistrzostwo świata z Walią.
Na zdjęciu: przed odlotem.
CAF-Matuszewski Telefoto

r
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BAŁTYCKI

Kongres Studentów Polskich w Warszawie

Niedzielny czyn zetemesowców Skrót przemówienia S. Cioska

Młodzież Wojewódz
kiego Przedsiębiorstwa
Hurtu Spożywczego w
Gdańsku zrzeszona w sze
regach ZMS ubiegłą
niedzielę pracowała przy
paczkowaniu
mąki.
Dział paczkowania mą
ki jest wąskim gard
łem w przedsiębior
stwie i właśnie dlatego
młodzież zetemesowska
postanowiła w czynie
społecznym pomóc sta
łej załodze, zgromadzić
trochę
zapasu
mąki
wrocławskiej. Ponad 60
osób
pracowało
od
godz- 9.00 do 15.00 przy
gotowując zapas mąki
na 10-dobowe zaopatrze
nie Gdańska.
NA ZDJĘCIU: mło
dzież ZMS przy paczko
waniu mąki
Fot. W. nieżywiNski

Centrum sprzedaży
i obsługi „Fiatów“
- w Szczecinie
W br. rozpocznie się w
Szczecinie
budowa cen
trum sprzedaży 1 obsługi
„Polskich Fiatów 125 p” i
126 p. W salonie samocho
dowym sprzedawać się bę
dzie 3 tys. „Fiatów” rocznie,
a w obszernych warszta
tach prowadzone będą na
prawy i przeglądy gwaran
cyjne.
Czas realizacji inwesty
cji — tylko 18 miesięcy.
Centrum
czynne będzie
już w 1975 r.

Z obrad Sekretariatu

KW PZPR
# Dokończenie ze str. 1
Z kolei Sekretariat wy
słuchał informacji o przebiegu realizacji wniosków
Egzekutywy KW PZPR z
marca 1972 roku, w spra
wia rozwoju służby zdrowia na wsi. Z informacji
wynika, że na początku br.
czynne były w województwie li
73 wiejskie
wiejskie osroctki
ośrodki
twie
zdrowia.
Uwzględniając,
że ok. 18 proc. ludności
wiejskiej korzysta z usług
miejskich placówek służby
zdrowia, na jedną placów ką przypada obecrne 5 074
osoby W roku ubiegłym
"
przyjęła 692 tys. pacjentow, czyli o 202 tys. więcej
niż w 1971 r. W 1972 r.
oddano do użytku 5 ośrod
ków zdrowia oraz uruchomiono 14 nowych punktów
lekarskich. Dokonano również pewnych korekt w
związku z nowym podzia
łem administracyjnym. Do
końca 1975 r. w wojewódz
twie będzie 7 gminnych
przychodni rejonowych, 64
gminne ośrodki zdrowia i
24 rejonowe ośrodki zdro
wia. Dzięki temu zapew
ni się sprawną obsługę le
karską ludności wiejskiej
oraz młodzieży szkolnej.
Podejmuje się starania ce
lem zapewnienia pełnej
obsady kadrowej, powiąza
nia poprzez radiofonizację
wiejskich ośrodków zdro
wia z całą siecią leczni
ctwa otwartego.

Ogólnopolskie sympozjum
„Teatr i nauczyciel“
26 bm., w przeddzień
Międzynarodowego
Dnia
Teatru,
zakończyły
się
dwudniowe obrady ogólno
polskiego sympozjum nt.
W
„Teatr i nauczyciel”.
drugim dniu obrad podstawę dyskusji stanowiły
trzy referaty: o formach
dokaztałcania i doskonalenia nauczycieli w zakresie
wiedzy o teatrze, nauce o
teatrze w wyższych szkołach nauczycielskich oraz

stanie i potrzebie polskiej
teatrologii.
Zgłoszone na sympozjum
wnioski postulują: wprowadzenie edukacji teatralnej do programów szkolnych, podniesienie poziomu
kwalifikacji kadry nauczycielskiej w tej dziedzinj6j polepszenie warunnauczycieli zaiKOw pracy nauczyc,eu
klujących się upowszechnianiem teatru. (PAP).

Co nowego w PLO?
W związku z huraganem,
jaki srożył się na Atlantyku, m/s „Heweliusz” zawinie* do Nowego Jorku z
3-dniowym
opóźnieniem,
Chociaż siła wiatru dochodziła do 130 km na godzinę, statek i załoga wyszły
bez szwanku.
Zarządu
Na
wniosek
Głównego ZZMiP, Rada
Państwa przyznała 99 ma
rvnarzom i oficerom Polsiciej Marynarki Handlowej wysokie odznaczenia
za udział w konwojach
morskich podczas ostatniej
wojny światowej i za działalność w lewicy związko-

wej. Uroczyste wręczenie
odznaczeń odbędzie się 28
bm. w związku z obchodarni 28 rocznicy wyzwolelenia Wybrzeża.
Od załóg statków PLO
napływają wciąż nowe depesze informujące o podję
ciu zobowiązań dla uczczenia święta 1 Maja. Ostatnio o podjęciu zobo
wiązań zawiadomiły załogi
statków: „Kołobrzeg”, „He
weliusz”, „Chopin”, „Traugutt’ i „Zygmunt Stary”,
Łącznie zadeklarowały one
ponad 9 tys. godzin ponadobowiązkowych prac na
statkach.
F. M.

Wojewódzka konferencja TKKŚ
W Gdańsku obradowała
konferencja
wojewódzka
Towarzystwa
Krzewienia
Kultury Świeckiej. Omawiano zadania organizacji
przed II Krajowym Z jazdem TKKŚ, który w dniach
26—27 maja br. obradować będzie w Warszawie,
Członkowie gdańskiej or
ganizacji laickiej włączają
się na coraz większą skalę w nurt pracy nad kształ
towaniem
socjalistycznej
świadomości społeczeństwa.
Ogniwa
TKKŚ skupiają
. ,
,
liczny aktyw, reprezentujący wszystkie środowiska
zawodowe
i
społeczne.

Szczególnie ofiarnie pracują członkowie towarzystwa
w nowych dzielnicach i osiedlach, gdzie podejmują
szereg inicjatyw wychowawczych i światopoglą
dowych.
Podczas konferencji wyróżniąjących się działaczy
TKKŚ wyróżniono odznaka
mi honorowymi. Odznakę
„Zasłużonym Ziemi Gdańskiej” otrzymali: I. Jakkiel,
B. Dampke, M. Kutowa, J.
Kreft, J. Machut, J. Sienkiewicz> R- Szwarcwald, B.
Szymczak i Z. Zakrzewski,
Wybrano lwięciu delegatów na
II Krajowy
Zjazd TKKS.
(zh)

Uwzgiędniając
postępy
w rozwoju służby zdrowia
na wsi, Sekretariat pozy
tywnie ocenił działalność
^ WRN w tej dziedzinie, a jednocześnie zalecił
kontynuowanie pracy nad
uzu,4toieniem bazy leozniJ
czej^ na wsi, przyspiesze
niem budowy i przekazywan em do uzytku
nowych
placówek
ZWłaszcza
w
f h gmi’ h które ich
tyc g
“’ kt0ie lch
nie posiadają. Równolegle
mają być podjęte starania
w celu opracowania pro
gramu specjalizacji kadry
]ekarskiej
stosowme do
miejscowych
potr2eb ,
zwiększenie obsady lekarzy
%listów w Jektórych

Przychodzimy na nasz
kongres z bogatym dorobkiem, silni jednością idei
i poglądów we wszystkich
żywotnych
problemach
środowiska studenckiego i
całego młodego pokolenia
— powiedział na wstępie
Stanisław Ciosek. Organizacje nasze — ZSP, ZMS
I ZSMW — przez wiele
lat wspólnego działania w
szkołach wyższych wnosiły wciąż nowe wartości i
przemyślenia do ruchu stu
denckięgo. Znacznie rozsze
rzyliśmy program naszej
pracy, wzbogaciliśmy jej
formy, szukaliśmy odpowie
dzi na wszystkie problemy
związane z życiem studentów.
, , .
W imieniu 350-tys. rzeszy młodzieży akademiekiej sumujemy^ na kongresie
wielomiesięczną
dyskusję nad piogramem
ideowym i kształtem orga
nizacyjnym ruchu studenc
kiego. Pragniemy, aby w
rezultacie wspólnej pracy
wszystkich delegatów pow
stal taki prosram ruch«
studenckiego, który odpowtadać będzie ambicjom I
potrzebom Polski Ludowej i jej młodego pokolenia.
Dotychczasowy dorobek
naszych organizacji, współ
ne przemyślenia w trakcie
dvskusii
nrzedkongresoaysKusji
przeuKongreso
wej, którą prowadziliśmy
w całym środowisku studenckim
upoważniają

do postawienia pod rozwagę Kongresowi Studentów Polskich
koncepcji
przekształcenia
naszych
organizacji studenckich w
jedną,
ideowo-polityczną
organizację studencką —
Socjalistyczny
Związek
Studentów Polskich. Pragniemy, aby związek ten
skupiał wszystko to, co
najlepsze w dotyebezasowych doświadczeniach i
osiągnięciach
środowiska
studenckiego,
aby lepiej
kształtował studenckie poglądy, postawy i charaktery, aby odpowiadał żywotnym interesom, ambicjom i marzeniom studentówr.
Następnie S.
Ciosek
przedstawiając.
kierunki
przeobrażeń naszego kraju
omówił rolę młodzieży akademickiej w realizacji
programu,
nakreślonego
przez NI Zjazd Partii i
VII Plenum KC PZPR.
S. Ciosek omówił dalej
zmiany
zachodzące
w
Mkolnictwte wjżsaym. aadama i potrzeby studentów Musimy - »»wiedział - kłasc większy na«sk na wymaganie od sie
ble 1 innych rzetelnego,
właściwego wykonywania
swoich obowiązków. Musimy odważnie włączat
się
w w-» nurt postępu.
*•
* . Jest
to jedyna droga dobywama dojrzałości i doswiadczenia.

W Zamechu podzielono

fundusz zakładowy

Wczoraj w elbląskim Zaodbyła się sesja
Konferencji Samorządu Robotniczego'.
Obradowała
ona pod hasłem: „Fundusz
zakładowy, to efekt naszej
gospodarności”.
re;IOMch województwa.
Fundusz zakładowy zoPonadto Sekretariat omó stał podzielony w następu
wił i zatwierdził plan pra- jący sposób: na budowę i
cy Komitetu Wojewódz- wyposażenie ośrodków wypoczynkowych w Krynicy
kiego na II kwartał br.
Morskiej, Bogaczewie i na
E. M. wyspie Wieprz załoga Zamechu

.

Posiedzenie
Prezydium WRN
• Dokończenie ze str. 1
,. . T .
.. . ,
, ,
skiej. Jednostki te zostały
włączone do Biura Projek
tów Budownictwa Komu
nalnego, gdzie powstanie
oddział planowania i proje
ktowania przestrzennego oraz pracownia programo
wania i projektowania roz
woju gospodarki komunałne3'
Rozdzielono między powiaty kwotę 2,8 min zł,
przeznaczoną na pomoc
bezzwrotną na uzupełnięnie wkładów do spółdzielni budownictwa mieszkanio
wego.
zatwierdziło
Prezydium
wybór Tadeusza Markowskiego na stanowisko przewodniczącego
Prezydium
MRN w Łebie, Kazimierza

„JANTAR

U

GDASTSKA GRA LICZBOWA
„JANTAR” zawiadamia, że w
823 ciągnieniu w dniu 25 bm.
stwierdzono: 30 wygranych z
l-ma trafieniami po 3 705 zł,
995 wygranych z 3-ma trafie
niami po 73 zł, w tym 65 pre
miowanych trójek po 223 zł,
13 719 wygranych z 2-ma tra
fieniami po 5 zł.
Numery punktów odbioru i
banderol wygranych z 4-ma
trafieniami:
p.O. 1 — 561320, 32 — 396609,
43 — 203959, 45 — 748918, 47 —
2X1983, 53 — 450689, 63/13 —
237794, 64 — 178932, 68 — 537348,
73 — 312561, 86 — 484030, 92 —
417264, 92 — 417267, 110 — 187377,
113/112 — 127668, 113/112 127085,
129/210 — 026946, 131 — 384525,
142 — 182929, 160 — 205945, 182
— 295627, 163 — 345083, 169 —
446203, 170 — 177742, 173 — 516719,
174 — 353970, 189 — 187812, 190
— 484242, 194 — 298582, 197 —
235382.
Nagrody dodatkowe rozloso
wano na niżej podane punkty
odbioru i nr banderol:
Książeczka oszczędnościowa z
wkładem 7 000 zł w PO 199,
171211, w Malborku, książeczka
samochodowa z wkładem 6 000
zł w PO 116, 362663 w Lęborku,
premie pieniężne w wys. po
5 000 zł w PÖ 96 — 114761 w
Jastarni, 17 — 161889 w Gd.Stoeznia, premie pieniężne w
wys. po 3 500 zł, w PO 188 —
168799 w Gdyni, 131 — 384928
w Gd-Oruni, 140 — 686184 w
Sopocie, premie pieniężne w
wys. po 2 000 zł w PO 41 —
660107, w Sopocie, 162 — 296020
w Kościerzynie, 82 — 684953 w
Tczewie.
Wygrane z 4-ma trafieniami
oraz nagrody dodatkowe wy
płaca I Oddział PKO w Gdań
sku, ul. Okopowa 3 od piątku
bieżącego tygodnia. Wygrane ®
3-ma trafieniami + dod. z
3-ma trafieniami oraz z 2-ma
trafieniami
wypłacają
PO
„RUCH” od czwartku bieżące
go tygodnia.
Wylosowane szczęśliwe liczby:
2, 11, 25, 35, 48, dod. 1».
„JANTAR ZAWIADAMIA,
OD GRY 824 WPROWADZA
DO KOLEJNYCH LOSOWAŃ
OBOK KUPONÓW 1-no ZA
KŁADOWYCH RÓWNIEŻ K UP O N Y 5-cio Z A K Ł A D OW E.
JUZ DZlS ZŁÓŻ ZAKRE
ŚLONE KUPONY W NAJBLIŻ
SZYM PO „JANTAR V! NA
NIEDZIELNE LOSOWANIE.

Bajaka we Władysławowie
i Czesława Nastały w Łę
, ,
Prezydium po zapoznaniu
się z informacją oceniają
cą poziom usług gastrono
micznych
świadczonych
przez placówki agencyjne,
zobowiązało Wydział Han
dlu, Przemysłu i Usług do
pr2;prowad;enia wery£ika
cji zakładów agencyjnych
pod kątem celowości utrzymywania tego. systemu w
dużych zakładach gastrono
micznyeh, zlokalizowanych
w atrakcyjnych punktach
handlowych. Wypowiedziano się za rozwojem systemu agencyjnego w małych
lokalach i placówkach sezonowych na trasach turystycznych. Zwrócono uwagę na konieczność zwięk
szenia wymogów kwalifi
kacyjnych w stosunku do
kandydatów na
agentów
gastronomicznych.
Zalecono przyspieszenie
tempa sprzedaży domów
jednorodzinnych. W Gdań
sku jest jeszcze do nabycia
ponad 1600 domów, w El
blągu — 862, w pow. maiborsktm — 431 i pow. lę
borskim — 22 domy.
W celu udogodnienia obywatelom składania skarg
i wniosków, prezydium ustaliło nowe terminy przyj
mowania interesantów w
tych sprawacji. W każdą
środę, w godz. 14—17 przyj
mować będzie obywateli w
sprawach zażaleń jeden ze
stałe urzędujących człon
ków Prezydium WRN i czło
nek tego organu, nadzoru
jący zagadnienia gospodar
ki lokalowej. W tym też
czasie przyjmować
będą
mieszkańców
kierownicy
wydziałów i równorzęd
nych jednostek organizacyj
nych Prezydium WRN.
Obradami kierował prze
wodniczący
Prezydium
WRN Henryk SUwowski.
Z. H.

mechu przeznaczyła 2 min
190 tys. złotych; na wypoczynek dla dzieci i młodzie
ży — 340 tys. zł; na choinkę noworoczną dla dzieci
pracowników zakładu 160
tys. zł; na wypoczynek po
pracy 250 tys. zł.
W czasie obrad KSR uchwalono
przyznanie 4
książeczek
mieszkaniowych półsierotom pracowników Zamechu. Otrzymają je: Kazimierz Korski, Krzysztof Meicmer, Edyta Kostrzewa i Helena
Karłińska.
Tegoroczna trzynastka w
Zamechu stanowi 56 proc.
zarobku bazowego i jest
wyższa od ubiegłorocznej o
ponad 35 proc. W ramach
wypłaty 13 pensji zamechowcy otrzymają do po
działu kwotę 13 min 163
tys. złotych.
W czasie obrad VII Kon
ferencji Samorządu Robot
niczego uchwalono przy
stąpienie zakładu do kon
kursu Zarządu Głównego
Związku Zawodowego Me
talowców,
Ministerstwa
Przemysłu Ciężkiego oraz
Ministerstwa
Przemysłu
Maszynowego pod tytułem
„Stać nas na więcej i le
piej”.

ept•łEST
Zacięta walka i... wygrana aktorów

Polityka partii stwarza
warunki
maksymalnie
sprzyjające rozwojowi nauki i szkolnictwa wyższeKilka tysięcy widzów przy
go. Wyrazem nowego kli- było
w niedzielę do hali
matu jest troska, jaką o- Olivii, aby być świadkami
tacza się w naszym kraju hokejowego meczu pomiędzy
szkoły wyższe, środowisko
aJt0ru\™nikar3kie£ö
studenckie, pracę uczo- obowiązku'
odnotujmy,
iż
nych.
Znacznie wzrosły wygrali aktorzy 3:2, a bram
nakłady finansowe pań- ki dla nich zdobyli Szaciłło
stwa na prowadzenie ba- 2 i Kowalski 1, a dla dzien
dań naukowych, inwesty- nikarzy Chyliński i Jaszowcje w szkołach wyższych i ski.
poprawę wyposażenia uZabawa na lodzie była do
czelni. Świadczy o tym m. skonała, niejednokrotnie dob
in. zwiększone budownic- re chęci uczestników meczu
two domów studenckich i przerastały Ich aktualne ustołówek, nowy system po miejętności utrzymywania się
mocy stypendialnej dla na lodzie w pozycji stojącej.
studentów, w którego two <1 każdym razie impreza by
rżeniu
poważny
udział ła udana i warto, aby zna
raja|0 środowisko studenc- lazła się na stałe w kalenda
kje
Obecny system kształ- rzyku sportowym Wybrzeża.
Zacięta walka pod bramką atitorów.
(st)
cerda kadr _ powiedział
Ciosek — nie odpowiada jaszcze w pełni dzisiejszym, a zwłaszcza perspek
tywicznyin potrzebom spo
łeczeństwa i gospodarki.
Od szeregu łat środowis
ko studenckie współuczest'ł
uezeini Mimo am
J««
Vrt”
zmi
«kołach wyż
4.«»«
szych
zachodzą
jeszcze
zbyt wolno w stosunku do
oczekiwań
studentów.
Chcemy lepiej j nowoc2e§.
. .
uczyć zdobywać
* *na najwyższym
y. *
y po
wiedzę
ziomie dobrze przygoto_
wywa^ S5<, do przyszłyCb
obowiązków. Z tą myślą
pragniemy współuczestni
czyć w unowocześnianiu
szkoły wyższej.
W zakończeniu
swego
wystąpienia S. Ciosek omó
wił zadania powoływanej
nowej organizacji studenc
kiej. Pragniemy w na
skupiać
szych szeregach
Często widzieliśmy na tafli Olivii takie oto sceny, jak na powyższym zdję
całe środowisko studen
ciu., kiedy to na lodzie było więcej leżących, aniżeli utrzymujących pozycję stojąCą.
Fot. W. Nieżywiński
ckie — powiedział — wszy
stkich tych, którzy chcą
być aktywni, którzy chcą
więcej umieć i lepiej pra
cować dla rozwoju socjali
stycznej Polski.
Deklarację
wstąpienia
potwierdzili
do Socjalistycznego Zwią
zku Studentów Polskich
wyrazimy nie tylko przez
akceptację statutu i pro
gramu działania, a przede
Rewanżowy pojedynek mi
wszystkim aktywną pracą
strzowski koszykarzy Wybrze
w różnorodnych formach
W niedzielę w hali sporto- 1) L, Gibas (Radmor), 2) T. ża i Polonii Warszawa »tiończył się w niedzielę pow
społecznego zaangażowania wej politechniki odbył się III Damaszkę (Doker), 3) J. Mar- tórnym
zwycięstwem „Gdań
tradycyjny
wojewódzki indy- choiewski (Okrętowiec); grudla
dobra
ogółu.
Organiza
skich
.
.
,
« - gwidualny turniej kometki o pa III od 30 do 40 lat I) S. skich Korsarzy”,
Kors-rzy , którzy
Którzy wyCja nasza winna stwarzać 8pUciiar redakcji „Dziennika romber (Radmor), 2) Z. So- grali _ 92:82 (54:41). Mecz był
od
jak najszersze możliwości i Bałtyckiego”.
bociński (CENTO) 3) Z. Ma- o wiele „spokojniejszy
angażowania sie studen- | Organizatorami udanej im- rosz, (Kolejarz) grupa IV po- ^^«tniego, j;dyż „Gdańscy
*
prezy oyło ognisko IRkł
wyżej 40 lat 1) W, Próchnic- Korsarze
mieu juz
JVI.
Zysk mistrzowski
zapewniony, a
tów W różnych dziedzinach SArgon, przy współudziale ZW ki
(Argon), 2)
3)
W.
Myszkowski
Polonia
nie
była
specjal
TKKF
w
Gdańsku
i
„Dzień(MORS)
pracy związku poprzez dy
nie
zainteresowana
wyni
namiczny rozwój grup zain nika Bałtyckiego”. Tegorocz- (Argon).
kiem.
Gra
jednak
była
dość
rozgrywki, z roku na rok
Zwycięzcom wręczone
zo- *wvciestwo gospodateresowań i samorządnoś ne
cieszące się co raz większym sta,y pucbary redakcji „Dzień *z^ak naTbardSl zfshfżS^
jak
najbardziej
MaJ” rrłz,eJ zastuzone.
ci studenckiej. Rozwijać powodzeniem, poprzedzone zo lljka Bałtyckiego” oraz pa- rZ TakJakwięc
zespół GKS Wyb
eliminacjami
środowi- miątkowe dyplomy, które obędziemy studencki ruch stały
rzeże dokonał nie lada sztuki,
skowymi, w których udział trzymali
również
najmłodsi
zdobywając
tytuł mistrzowski
artystyczny i kulturalny, wzięło ponad 300 uczestni- jak j najstarsi uczestnicy,
trzeci raz z kolei. Gdańszczadziałalność turystyczną, u- ków w tjan 75 kobiet, a w
(Al). nie uzyskali w końcowej ta
wojewódzkich
macniać samorząd studen rozgrywkach
beli 1 pkt. przewagi uad naj
groźniejszym rywalem — Recki we wszystkich dziedzi
sovia,
i 3 pkt. nad Śląskiem
nach studenckiego życia.
Wrocław.
Dotychczasowy dorobek ru
Z I ligi spadły zespoły Gór
nika Włb. i AZS Warszawa,
chu studenckiego będzie
na których miejsce awanso
my nie tylko kontynu
wały drużyny Legii i Spójni
ować, ale w sposób za
Gdańsk.
A więc jeszcze raz wielkie
sadniczy wzbogacać.
brawa dla drużyny mistrza
(PAP)
Polski I jej trenera mgr. Zbig

Turniej kometki
o puchar „Dziennika4

wielce udaną imprezą masową

„Gdańscy Korsarze“

mistrzowski poziom

niewa Mellera.

Walia - Polska

W Wyższej Szkole Marynarki Wojennej

w PR i TV

Promocja
oficerów mechaników
W Klubie Garnizonowym
Gdynia-Oksywie
odbyła
się ubiegłej niedziela kolej
na uroczysta promocja absolwentów Wyższej Szkoły
Marynarki Wojennej ini.
Bohaterów
Westerplatte,
Tym razem opuścili mury
wojenno-morskiej
uczelni
wychowankowie wydziału
tecnnicznego, którzy po zło
żeniu egzaminu państwowego otrzymali tytuły in

Wykłady
B. Hesse-Bukowskiej
w Helsinkach
Barbara
Hesse-Bukowska, której kunszt wyso
ko
jest
ceniony
przez
fińskich
melomanów,
przeprowadziła w konser
watorium
w
Helsinkach
mistrzowski kurs interpre
tacji
muzyki
Chopina.
Fińskie środowisko wiąże
z tym faktem
życzenia,
aby młodzi pianiści z te
go kraju przejęli styl gry
polskiej artystki.
(PAP)

Jak przedstawia się sytuacja ma
terialna zamieszkałych w miastach
młodych małżeństw — w których
żadne z małżonków nie przekroczy
ło wieku 30 lat? Danych na ten te
mat dostarczają rezultaty badania
ankietowego GUS.
Swoją sytuację materialną
66,8
proc. młodych małżeństw
oceniło
jako
dobrą i zadowalającą; jako
niezadowalającą lub bardzo złą —
33,1 proc. Daje się zauważyć istotna
różnica ocen między małżeństwami,
w których pracują oboje lub tylko
jedno z małżonków — w niewielkim
*topniu ocena ta zależy natomiast
od długości stażu małżeńskiego
Na co wykorzystałoby młode mał
żeństwo niespodziewany, dodatkowy
zastrzyk, finansowy (w ankiecie określono jego wysokość na 10 tys.

(st)

Na zdjęciu: uczestnicy turnieju w trakcie rozgry
żyinierów ełektromechaniFot. W. Nieżywiński
wania spotkań.
ków.
Promocji dokonał dowód startowało 60 osób, reprezen
ca Marynarki Wojennej, tujących ogniska TKKF. Owiceadmirał Ludwik Jan- twarcia turnieju dokonał red.
czyszyn. W przemówieniu Roman Stanowski.
Rozgrywki stały
na dob
do absolwentów gratulo- rym
poziomie. Dużą niespo
wał im zdobycia wiedzy i dzianką
było
zwycięstwo
umiejętności
kierowania Woźniaka (MORS) nad uta
Chrzęstkiem (Oludźmi oraz skomplikowa- lentowanym
rzeł Rumia). Zacięte pojedyn
nym
sprzętem technicz- ki stoczyli w grupie męż
czyzn do lat 30 Gibas (Radnym.
.....................
,
,
,.
ümn.v
in
Takiego tłoku stadion gdańW imieniu absolwentowi?”^
f
skiej Leciwi chyba nie paI
U»inłdSZKieiB
młoto
W?»
(Doker). W grupie mężczyzn ^owni był^jeszcze^az^taka'
za wychowanie i naukę po KięiOWiei)
pojedynek to na
o' wszystkie miej!
dziękował przełożonym pry starszych dobry
Próchnicki (Argon) z
mus wydziału ppor. mar. stoczyli
sca byłyby zajęte. Sam jed
Zyskiem (MORS).
nak Ii-ligowy pojedynek pił
inż. Czesław Sikora, który
Wśród kobiet dobrze zare- karzy Lechii i Arki nie naotrzymał za najlepsze wy prezentowały się Gaettlich a
niki nauczania
nagrodę MORS oraz Malinowska z
ministra obrony narodo Radmor u.
A oto wyniki: KOBIETY —
wej. Drugą lokatę i nagro grupa
Spotkanie i medalistami
I do 16 lat 1) A, Zyśk
dę
komendanta WSMW (MORS)),
2). D, Rudolf, 3).
zdobył ppor. mar. inż. Wio K. Jasińska (obie Radmor; w
zimowych
II — od I7-~30 lat l)
dzimierz
Niedzielski
przo- mgrupie
,
...
K. Malinowska, 2) G. Kohndownik nauki i pracy spo- Ike (obie Radmor), 3) J. Mar- iijrzysk szkolnych
łecznej, odznaczony meda-|kiewicz (cetoh grupa iii +

Zarówno Polskie Radio jak
i
telewizja
przeprowadzą
jutro bezpośrednie transmisje
t Cardiff z eliminacyjnego me
czu
piłkarskich
mistrzostw
świata Walia—Polska.
W radiu transmisja rozpocz
nie się o godzinie 19.30 w pro
gramie I, a w telewizji o godz.
18.25, również w programie I.

Rekord frekwencji i remis
w derbach Lechia — Arka

m'iSce

przyznano ppor. mar. inż.
Andrzejowi Bertrandtowi.
Absolwenci WSMW zło
żyli ślubowanie młodych
oficerów.
(d.)

zł)? Najczęściej deklarowanymi po
trzebami,
które przy pomocy tej
kwoty postarano by się zaspokoić,

Sytuacja materialna
młodych małżeństw
w świetle statystyki
były: wkład mieszkaniowy do spół
dzielni (32,4 proc.),
zakup mebli
(29,5 proc.) oraz bieżące potrzeby —
głównie utrzymanie (13 proc.). Odpo

3) Z. Rodzeń (Wda Czarna
Woda).
MiŻCżYŻM —
I
te l it iiA'7 *
2) H* Clirzestek”
’
miał 3)Ch) ' rihll
Knrniii- frnr„&rIrn^ « '95zf*'
’ g lpa 11 0<* 16 30 lał

wiedzi te świadczą o stopniu nie.zaśpokojenia
najważniejszych
i
pierwszych potrzeb tej kategorii lu
dności — stosunkowo niewiele mał
żeństw
zadeklarowało
bowiem
chęć zużycia dodatkowego funduszu
na potrzeby bardziej luksusowe (np.
urlop czy wycieczka).
Kolejny wskaźnik sytuacji mate
rialnej młodych małżeństw — to oszczędności. Za wskaźnik przyjęto
tu kwotę powyżej 3 tys. zł. Wśród
objętych badaniem oszczędności ta
kie posiada ok. 40 proc. par małżeń
skich — z tego ponad 13 proc. sta
nowią ci,
którzy oszczędności te
zgromadzone mają na książeczce
mieszkaniowej. 1 tutaj fakt posia
dania oszczędności zależy w dużym,
stopniu od aktywności zaioodowej
obojga małżonków.
(PAP)

Wczoraj w Domu Harcerza
w Gdańsku kierownictwo Kuratorium Okręgu Szkolnego
oraK ZarKłdu Okręgu SZS z
kuratorem Michałem
Anisi“°wicżem oraz inspektorem
Wydziału Oświaty w Gdańsku
Jerzym
Główczykiem, spotkało się z medalistami i zdo
bywcami punktowanych miejsc
na
zimowych
igrzyskach
szkolnych. W spotkaniu
uczestnićzyli
też
przedstawi
ciele KW PZPR Z zastępcą
kierownika Wydziału Propa
gandy i Agitacji Mieczysła
wem
Stachowiczem,
przedstawiciele kierownictw szkół,
opiekuńczych klubów* sportowych i naucz/ciele,
W czasie spotkania przed
stawiciele władz szkolnych i
SZS podziękowali młodzieży
,
.
,
za uzyskane na igrzyskach
wyniki. Gorące brawa otrzymali m. in.: pięciokrotna złota medalistka w jeździe szybkiej na lodzie Grażyna No„ .
n z Elbląga, młodzi hokeisei ze Szkoły Podstawowej nr
35 w Gdańsku oraz łyżwiarze
figurowi z tej samej szkoły.
Najlepsi otrzymali pamiątko.
.
,
we dyplomy i nagrody, podobnle jak ich opiekunowie
— nauczyciele.
(st)

leżał do szczególnie dobrych,
gra była nerwowa, momentami
p«
mi rin«p
dość ostra. Asfutpry.ni#»
Ostatecznie Tre
mis 1:1 zadowolił chyba obu
przeciwników.
Po niedzielnym meczu Ar
ka zajmuje w tabeli II ligi
7 miejsce, a Lechia 9, przy
różnicy 1 pkt. między tymi
drużynami.
*

»

*

W
lidze międzywojewódz
kiej w niedzielę Stoczniowiec
wygrał w Szczecinie z Czar
nymi 2:0, Wisła Tczew prze
grała 1:2 z Flotą, a Olimpia
Elbląg wygrała l:o » Goplanią Inwowrocław. ¥f tabeli pro
wadzi Stoczniowiec z prze
waga 4 pkt. nad Arkonią i
5 pkt. nad Bałtykiem. Olimpią 1*1 bl. jest 8, Flota 9,
(st)
Wisła 13.

W skrócie
z Wybrzeża
Na Wybrzeżu odbyły się w
niedzielę dwa spotkania I li
gi rugby. Gdańska Lechia wry
grała z Budowlanymi Łódź
23:7 (10:4), a Bałtyk Gdynia
przegrał z AZS Warszawa
6:18 (0:4).
„.
. .
.___- . ,
Również i drugi pojedynek
siatkarzy AZS Gdańsk % pło
mienien) Milotfięe o wejście
j ügj, rozegrany w niedzie
lę zakończył się przegraną
AZS 2:3 (5,15, -14, -9, -6).
„ T
Siatkarze Stoczniowca wy.
graIi wszystkie trzy spotkania
gdańskiego półfinałowego tur
nieju o wejście do li ligi; s
AZS Słupsk 3:0, z AZS Szcze
3:?‘ MeCz.
AZS
Szczecin, a AZS Słupsk zakończył się zwycięstwem drużyny szczecińskiej 3:2.
(st)
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Ważne ogniwo zmian w planowaniu i zarządzaniu

Wojewódzkie eliminacje

Przed festiwalami piosenki Era WO O-ów

w Opolu i Kołobrzegu
W Gdyni odbyły się wo
jewódzkie eliminacje, pod
czas których wyłoniono re
prezentantów naszego re
gionu na Festiwal Piosen
ki w Opolu i Festiwal Pio
senki Żołnierskiej „Kołobrzeg 73”. W eliminacjach
udział wzięli piosenkarzeamatorzy i zespoły amator
skie, które zakwalifikowa
no do konkursu wojewódzkiego drogą długich przesłuehań
środowiskowych.
Zatem na gdyńską impre.
. .
zę przyjechali najlepsi i
przyznać trzeba, że reprezentowald oni poziom wysoki i wyrównany. Rów. . , ,
. ,
, t
mez bardzo ciekawy był
tegoroczny
repertuar, w
którym przeważały piosenki gdańskich kompozytorów. Niektóre z tych piosenek,
np.
„Żuławskie
, . „
, . .
wierzby
Antoniego Sutowskiego do słów Danuty
Biesaczad-Partyki, „List do
przyjaciela”
— Stefana
Trojanowskiego, ezy
„Z
gdańskich wież” — Ireńe-

usza - Kowalczyka,
mają
duże szanse, by stać się
przebojami,
W wyniku przesłuchań
ponad 20 uczestników, do
udziału w opoisaim festi
walu, zakwalifikowali się
następujący
wykonawcy:
Peresa N o wieka wraz z
Tercetem Żeńskim i zespo
lem „Quedino
z Klubu
Międzyspóidzielnianego w
Kwidzynie, Helena ttenusz
— solistka Powiatowego
Domu Kultury w Pucku i
zespól „Honoratki” z Domu
Kultury
Handlowca
w
Gdańsku. W kategorii pło
senki żołnierskiej triumfowali: Zespół wokalno - instrumentalny „Renawa’ z
Dorau kultury w Kwidzyme» Tadeusz Połoczanski z
zespołem „Spes” z Międzyspółdzielnianego Klubu w
Tczewie i Andrzej Kudlik
z Domu Kultury Handlowca w GdanskuNaszych laureatów czekają jeszcze eliminacje cen
pralne w Warszawie i Cheł
rnie, podczas których wyłonieni
zostaną uczestnicy
koncertu laureatów w Opolu i w’ Kołobrzegu.
alp.

ODSTAWOWE zna
czenie dla zmian w
zarządzaniu i plano
waniu, jakie od ponad
dwóch lat przeprowadzane
są w naszym kraju, mają
Wielkie Organizacje Gospo
darcze (WÖG). Do tej pory
jest ich ok. trzydziestu,
wartość ich produkcji prze
kracza 20 proc. produkcji
przemysłowej, zatrudniają
ok. 18 proc. ludności zawo
dowo czynnej. Z WTOG wią
zane sa poważne nadzieje.
zakłada się przede wszystkim, że stanowić one będą
skuteczne panaceum na
wady w funkcjonowaniu
go spod arki kraju
Wady te są znane; niska
wydajność pracy, marno
trawstwo, brak klimatu do
tzw. dobrej roboty, niechęć
do wdrażania postępu tech
nicznego,
n i e re s pe k t o w a nie zasady płacy według
pracy, niski poziom kadry
kierowniczei
Nie ulega
„ratrUiwnćpi ' że
™ podstawonnćktawnwątpliwości,
waprzyczyna
takiegosta0
nu rzeczy był anachronicz
ny system zarządzania i
planowania. System ten
skuteczny w pierwszych la
tach powojennych, nieprzy
datny w okresie później
szym, a wręcz szkodliwy
od połowy lat 60-tych. utrzymał się do końca1970-

Gdańskie hufce
po 1S latach
ŁODOŚĆ ma swoje
prawa, ale ma też
obowiązki.
Zanim
osiągnie się wiek w pełni
dojrzałr
trzeba
przede
7fjnKvA yawńd

M

nnść i wvznaczaiaev mieisee w ^SSństwie.”£*
od 15 lat dodatkowa szan®d if 5“
ffwa
ca «okaźnei części młorzają pokaźnej cz .sei
dziezy ochotnicze hufce
pracy. Dzisiaj chłopców, a
czasem x dziewczęta w
stalowych mundurach i
beretach spotkać można na
wielkich budowach i w
PGR, w miastach i wsiach,
Junacy pracują i uczą się
równocześnie wszędzie tam,
gdzie są najbardziej potrzebni na dziś i — już
STfT-Tl1
utnt
•
uSffi f TTm
n' ySrw Uhń°Tvl/ wl£n i„
1 ZSMW, bo tyle właśnie
czasu upłynęło od utworzenia pierwszego z nich —
to 15 lat wychowywania
przez pracę, kontynuowania najlepszych tradycji
ruchfu
młodzieżowego,
kształtowania
ideowych,
moralnych i politycznych
postaw młodego pokolenia,
Zainteresowanie formami
organizacji i działalnością
OHP jest w społeczeństwie
dość duże. Coraz większe
są też potrzeby ich rozwijania ze względu na spory
odsetek młodzieży nie uczą
cei sie i nie pracującej
oraz w ńoiazku z nidoi
staŁStTak do pracy w
statkiem rąk ao P ac3 w
wielu ważnych dziedzitnnrsh tfnctnndarki Nie ws7vnach gospodarki, rnie w^zy
scy jednak doceniają w
pełni tę organizację, co
wymywa najczęściej z
dokładnej znajomości tre,ci i różnorodnych form
jej pracy. Wychodząc na
przeciw społecznemu zapotrzebowaniu,
przedstawiamy więc w skrócie całokształt działalności hufców na Wybrzeżu gdańskim.
W naszym województwie
organizuje się m. in. OHP
sezonowe, szczególnie chęt
nie wykorzystywane w roi
nictwie. Są to mianowicie
wakacyjne, szkolne i stu
denckie hufce wyjazdowe
oraz specjalistyczne, a tak
że OHP dla uczniów SPR
i zasadniczych szkół rolni
czych, tworzone w ramach
praktyk
produkcyjnych.
Kolejną formą są szkolne
hufce dochodzące. Uczest
nicząca w nich młodzież
podejmuje w okresie trwa
nia roku szkolnego prace
na rzecz środowiska, np.
zakładu pracy, szkoły, wsi
albo miasta. Istnieją wresz
cie wiejskie terenowe OHP,
a ponadto stażowe dla ab
solwentów rolniczych szkół
zawodowych.
ciągu roku na Wy
brzeżu zatrudnia się
w hufcach sezono
wych około 100 tys. mło
dzieży. Nie jest to jednak
bynajmniej szczyt możli
wości.
W związku ze
zbliżającym się okresem
prac polowyeh w rolni
ctwie dyrekcje przedsię
biorstw
rolnych,
bądź
współpracujących z rolni
ctwem a zainteresowanych
zatrudnieniem OHP, po
winny przyśpieszyć składa
nie zamówień. Jest to ko
nieczne celem prawidło
wego zorganizowania wy
jazdów młodzieży do pra
cy w czasie wakacji. Wo
jewódzka Komenda OHP
prowadzi już w pełni przy
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gotowania do „Akcji Letniej OHP-73”.
Odrębny nieco charakter mają dwuletnie hufce
stacjonarne, których jest w
woj. gdańskim 7. Przezna«» <Jla nie pracuj,ceJ 1 me uczącej się mło<Meśy w wieku 18-24 lat
Junacy korzystają w nich
2 zakwaterowania, pełneg0 wyżywienia oraz otrzymują mundury. Praca w
hufcach szkolnych łączy
gię z nauką w zasadni_
czyck szkołach zawodoWych, a w OHP produkcyj
nyck — z przyuczeniem
do zawodu na kursach
wewnątrzzakładowych przy
równoczesnej
możliwości
uzupełnienia — w razie
potrzeby — szkoły podstaWOwej. Równocześnie ju-

nictwa Przemysłowego, Po
nadto zorganizowano kilka
hufców w terenie: przy
Przedsiębiorstwie Produkcji Betonów7 „Rolbet” w
Kolbudach, przy przedsiębitwach
budownictwa
rolniczego w Lęborku, w
Ucz« kolo Kwidzyna i w
Wejherowie oraz przy Powiatowym
Przedsiębior
stwie Remontowo-Budowla
nym w Pucku.
_ . _____----KRÓTCE, od 15kwiet
nia tego roku rozpo
cznie pracę i naukę
nowy OHP stacjonarny
typu produkcyjnego dla
fnłodzieży pełnoletniej, a
mianowicie przy
Gdań
skim Przedsiębiorstwie Bu
0°^u, na
Sziul * 3Una-v ,
y.:_

ramachobowiązkowej
y w0Jsk0weJ'
D
0WNIEŻ 2 dwuletIT nie hufce stacjonarv ne, z zakwaterowanjemj pełnym wyżywięnjem i umundurowaniem
zorganizowano dla młodocianych w wieku 16—18
jat. Junaków wtym przypadku nie obejmuje jeszcze służba wojskowa, prze
chodzą więc tylko przeszkolenie na zasadzie przy
sposobienia obronnego. Zaświadczenie o ukończeniu
takiego szkolenia uprawnia
do wyboru rodzaju służby wojskowej oraz daje
pierwszeństwo wstępu do
wszystkich typów
szkól
wojskowych. Istnieje ponadto na Wybrzeżu 10
OHp doch0dzacvch obeiaocnoazącj
cn, ooej
hiującychmłodocianych,
j tó
nracuia orzez 12
^;cvP ^zyucSc sie
XSesnty do zawodu
faadź
ełniaj
przed:
tem §zkoł podstawową.

montera
konstrukcji żelbetowych i
cieśli. Zainteresowani mogą kierować podania pod
adresem Komendy Hufca w
Gdańsku przy ulicy Sadowej 8. Informacji na temat wszystkich hufców udzielają zarządy powiatowe ZMSi ZSMW oraz Wo
jewódzka Komenda OHP
w Gdańsku, ul. Dolna 4.
.
. Wielu młodych ludzi zainteresują zapewne rown,'ez mne nowe hufce, ktore zamierza się utworzyć
jeszcze w tym roku. M. m.
jeden z ruch o niespotykany<* dot^*’“as
yJJ,»1
rach powstanie _w /-to 1
Karczmie przy Woj. Zjednoczeniu Budownictwa Ko
munalnego.
Również w
... b d
iest 0biekt
traKcieDuaow.v
jestooicku
dla 50 junaków przy Gdan
skim Zjednoczeniu Budownictwa, a mianowicie na
Przymorzu. Trwają ponad
tostarania o utworzenie
wprzyszłości
OHPprzy
Gdańskiej Rafinerii skupiającego około 2 tys. junaków. Do końca tego pięciolecia
przewiduje się
zgromadzenie w hufcach
działających przy różnych
przedsiębiorstwach ponad
5 tys. junaków,
<ter>
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Hufce stacjonarne działają ni. in. wTrójmieśeie
przy Gdańskim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych
i
w
Stoczni
Gdańskiej
im.
Lenina,
Stoczni im. Komuny
Paryskiej
i
Gdyńskim
Przedsiębiorstwie Budów-

W

ra?rza_tynkarza,

działywanie zysku wzroś
nie także dlatego, że wpła
ty do budżetu z tego ty
tułu zastąpione zostaną
wieloletnimi normami oprocentowania
środków
trwałych i funduszu plac.
Oznacza to, że . ta część
masy zysku, która stano
wić będzie nadwyżkę po
nad sumę wynikającą ze
wspomnianych norm, po
zostawać będzie w WOG.
We wszystkich
WOG
STOTNYM
manka
liczba wskaźników dyrek
mentem naszej gospo
tywnych. uległa wydatnedarki są stosunkowo
mu zmniejszeniu, a prze skromne kontakty ze świa
de wszystkim zniesiono li tem zewnętrznym. Przez
mit funduszu płac. Ilość wyciężenie takiego stanu
tych wskaźników nie prze rzeczy jest palącą koniecz
kracza 3—4. a w przy nością. Znalazło to też wy
padku ZMSR mają nimi raz w 'rozwiązaniach do
tyczących
kompetencji
WOG w zakresie handlu
Pietrzak
zagranicznego. Generalnie
rzecz biorąc, uprawnienia
być: wielkość eksportu w te. wydatnie wzrosły; pozłotych dewizowych, wiel- lega to przede wszystkim
kość produkcji niektóry
niektórych na dużej
w wy*usc
, swobodzie
t , ,
wyrobów oraz limit przy- borze kontrahenta zagradziału materiałów.
nicznego, na możliwości
Niezmiernie ważne zna wykorzystania przez sam
czenie
dla
działalności WÖG uzyskanych przezeń
WOG ma fakt zastąpienia środkow dewizowych itp.
produkcji globalnej proMożna sądzie, ze wprodukcją dodaną. Produkcja wadzańe zmiany przyniosą
dodana ■ stanowi różnicę wielo namacalnych korzysmiędzy wartością sprze- ci- Trzeba jednak zaznadanej produkcji a żaku- ezyć> że warunkiem powopem ' materiałów i spłatą dzenia reformy zarządzakredytów inwestycyjnych. nia 1 Planow7ania jest jak
Oznacza to że usunięty naisziybsze wdrożenie nozo;tan-e antybodziec' sprzy wyc6 zasad do wszystkich
iaiacv mamotraw^w,, i jednostek
gospodarczych,
$£*
pracy
tyIkn «»O.
„
J
_________ __________ _
,
^cz7nnik dz!a- ,®",|ll,|™,ll*"llll,,lllll|i,ii||l|i,1'Bi,',l'""*ra
pi eciwnym kieunku. Wynika to po proz ^ak u’ ze zysk WOG
rfs*
wraz ze wzro®‘iem produkcji sprzedanej
* zmniejszaniem się zużyc,a materiałów i suro wcow> a także \\Taz z przyśpieszeniem tempa realizowania inwestycji,
t i/tym samym kierun_
yy ku (tzn. wzrostu do▼ f chodu) oddziaływać
IEWIELE
zapewne
. •
. . *Y.. .
osób obejrzało w nie
.
. ZU •^ac.
dzielę późnym wief ‘ daan.e „o z wielkością czorem w II programie TV
Pr°dakf:n dodanej. Wiel- „Niekochaną” według Akosc funduszu płac regu- dolfa Rudnickiego. Na wilowana teraz będzie war- dzów bowiem zastawiono
t°ścią produkcji dodanej tego dnia pułapkę w po1 wieloletnim normatywem staci nadanego nieco wczefunduszu płac. W istnieją- śniej w I programie procJrch obecnie w Polsce gramu „rozrywkowego”, za
WOG wielkość tego nqr- tytułowanego „Viva Mamatywu (zwanego banko- ria”,
a
reklamowanego
wym współczynnikiem ko- dość sprytnie — np. nazrekty funduszu płac) za- wiskami znanych wykonaw
wiera się między 0,3 a 0,95. ców, którzy (jak Jarema
Jeżeli współczynnik ten Stępcwski) mignęli tylko w
wynosi np. 0,95 to ozna- końcowej scenie zbiorowej,
cza to, że wzrost produk- nte wypowiedziawszy nawet
CR d°danej o 1 proc. po- słowa. Z powodu owej
clS§nie za sobą wzrost fun pułapki część widzów przy
duszu płac o 0,95 proc. W snęła, częśe wj^myślając
Zjednoczeniu
Morskich pod nosem wyłączyła tele
Stoczni Remontowych bę- wizory,„placu boju"
wizoiy, na „piacu
uuju
dzię on kształtował się na więc została jeno garstka,
Szkoda — bo spektakl, zre
Pozlomie 0,62.
Tak Jak produkcja do- alizowany według scenario
dana stanowi podstawę, w sza Andrzeja Żurowskiego
oparciu o którą kształtuje przez Michała Rosińskiego,
się wielkość funduszu płac, wart był obejrzenia. Sugetak zysk reprezentuje e- stywna gra Marii Chruśfekt całokształtu działal cielówny i Czesława Stopności WOG. Nie jest to ki, wpadająca w nastrój
miernik niezależny od pro muzyka w opracowaniu
dukcji dodanej, stanowi on Grzegorza Kardasa, scenobowiem tylko jej prze grafia Włodzimierza Kokształconą formę. W kilku morowskiego
sprawiająca
ostatnich latach miernik wrażenie
autentycznych
teia także był stosowany, wnętrz, sprawna reżyseria
niemniej jednak jego zna- telewizyjna Mariana Ligęczenie było pozorne, ponie zy — oto walory tego krót
waz występował łącznie z kiego, a udanego widowiprodukcją
globalną.
W ska, którego kanwę dranajtrafniej
tyrn zaś zestawieniu jego maturgiczną
wartość poznawcza i zna- chyba oddaje wynurzenie
czenie ekonomiczne były Kamila o Noemi: „Pewneznikome. W Zjednoczeniu go dnia powiedziałem soMorskich Stoczni Remon- bie: ta kobieta przesłoniła
towyeh od wielkości zysku in i świat i od tej chwili
się
przeciwko
zależeć będzie fundusz pre buntuję
radowy dla kierownictwa, niej”.
zrealizowany
Spektakl
fundusz
przedsiębiorstwa
oraz dodatkowy fundusz został w Gdańskim Ośrod
socjalno-mieszkaniowy dla ku Telewizyjnym, reżyser
załogi. Podkreślić też trze
ba, że w ZMSR ( w innych i aktorzy wywodzą się z
WOG także) bodźcowe od- Bydgoszczy, rzecz poszła na

Kiedy mówimy o opóźnionym rozwoju gospodarki
Polski w stosunku do krajów najbardziej uprze
mysłowionych, mamy na myśli przede wszystkim
lukę techniczna i technologiczna. Jest to problem
bardzo ważny. Sądzę jednak, że nie to zjawisko
jest najsłabsza strona naszej ekonomiki. Zacofanie
w zakresie zarządzania, organizacji, w tym wszy
stkim co Anglosasi nazywają .„menagement” .jest
jeszcze większe. Okazuje się, że samo posiadanie
tak poważnego handicapu .jak centralne planowanie
nie wystarcza, atut ten trzeba umieć wykorzystać.
r. Jego wadą było m. in.
utożsamianie
zarządzania
centralnego z centralistyczńym. Logicznym następ
stwem tego zjawiska było
kierowanie
przedsiębiorstwami przy pomocy dyrek
ty w a nie metod parame
trycznych. To z kolei stwo-

Edmund
rzyło konieczność przyjęcia
takich mierników oceny
działalności przedsiębiorstw
uiiai“iuuau
głownie produkcja globalna), które z punktu widzęnia całej gospodarki przy.
7 nlZ
pOZ>tkuEGATYWNE skutki
dyrektywnego zarządzania ujawniały się
w zaniżaniu mocy produkcyjnyeh i ukrywaniu rezerw przez jednostki produkeyjne, w7 rozdymaniu
inwestycji i zatrudnienia.
Dyrektywność ta powodowała także i to, ze gospodarką iżktjżanie kierowaia
grupa łudzi szczebla centralnego, co stwarzało niebezpieczeństwo woluntarjłzmu ekonomicznego.
Najistotniejszymi wadami
miernika — „produkcja glo
balna” — było stwarzanie
przesłanek do produkcji
dla produkcji, brak zainteresowania postępem technicznym ze strony przedsiębiorstw, brak bodźców
do oszczędzania surowców i
matenałow.
Tak więc podstawą sensownych zmian w kier owanip gospodarka musiajo
być przejście od metod dyrektywnych do parametrycznych. Postanowiono powierzyć pionierska role w
tym zakresie Wielkim Organizacjom Gospodarczym.
Chciałbym jednak zaznaczyć, że niezależnie od tego czy uznalibyśmy przedsiębiorstwa, czy też — jak
to ma miejsce — wielkie
organizacje gospodarcze za
podstawowe ogniwa w nowym systemie, to zadanie
wzrostu efektywności gospodarki wymaga przejścia'
na metody parametryczne,
RZESLEDŹMY teraz
rozwiązania przyjęte
w WOG. Z uwagi
na fakt, że Zjednoczenie
Morskich Stoczni Remontowych ma stać się taką
organizacją od 1 lipca br.
(a najdalej od 1 stycznia
1974 r.) jest okazja omó
wienia zmian na przykła
dzie gdańskim.
Można wyróżnić trzy za
sadnicze rodzaje WOG;
może być to grupa przed
siębiorstw produkujących
wyroby stosunkowo jednorodne: WOG może też
mieć charakter koncernu
(w tym wypadku zrzesza posiadające osobowość
prawną
przedsiębiorstwa wytwarzające różne
wyroby finalne); trzecim
typem WOG jest organizacja podobna do kombinatu. ZMSR, jako wielka
organizacja
gospodarcza,
w skład której wejdą stocz
nie remontowe, współpracujące z nimi przedsiębiorstwa przemysłowe, Przedsiębiorstwo
ProjektowoTechnologiczne „Prorem” i
Przedsiębiorstwo
Handlu
Zagranicznego „Navimor”
oraz centrala, stanowić bę
dzie drugi z wyżej wymie
nionych typów.
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— Widzi pan, byłam w pokoju sama. Nie
myślałam absolutnie a niczym prócz okrop
nej możliwości wydania się prawdy. Wzmian
ki w prasie, dochodzenia policyjne, wszyst
ko to z całq pewnością
wyciągnie
na
światło dzienne nieszczęsna, śmierć Grace.
Bruce zostanie na zawsze w pamięci jako
morderca. Proszę tylko pomyśleć co by to
oznaczało dla nas wszystkich: Grzegorza, Linette, Olivera i dla dziecka, które noszę w
łonie! Miałam przewieszoną przez ramię
kurtkę Bruce'a, przypomniałam sobie o za
pasowej fiolce nitrogliceryny, którą na ży
czenie Bruce zawsze miałam pod ręką. Przy
pomniałam sobie też, że fiolka, z której pan
wyjął nitroglicerynę, upadła pod kanapkę w
salonie.
Przeczuwałem, co powie teraz i zrozumia
łem jak bardzo może zmienić przebieg śledź
twa ten nowy fakt.
— Och, wtedy wydało mi się to takie pro
ste! Wzięłam tę zapasową fiolkę nitroglice
ryny, odpieczętowałam i wyjęłam jedną ta

bletkę, którą miał niby użyć pan, ratując
Bruce’a — i wsunęłam fiolkę do kieszeni ka
mizelki męża. Kierowałam się przekonaniem,
że kiedy się zjawi policja, wezmą moją fiol
kę za tę właściwą: przeprowadzą analizę,
stwierdzą, iż chodzi o prawdziwą nitroglice
rynę, a wtedy może zapadnie decyzja, że
Bruce umarł śmiercią naturalną. W dodat
ku myślałam, że może nawet postępuję z
korzyścią dla pana, doktorze, gdyż rozumia
łam, w jak strasznie trudnej sytuacji pan się
znalazł. Zresztą — tu uśmiechnęła się słabo
- i tak na nic to się zdało, ponieważ póź
niej, po odejściu policji, kiedy zaczęłem po
szukiwać fiolki pod kanapą, nie było już jej.
Przypuszczam, że policja jest obecnie w po
siadaniu właściwej fiolki, prawda?
Skinąłem potakująco, nic nie mówiąc o
tym, że to Eleanor Frame była tą osobą,
która zabrała fiolkę - przynajmniej tego
pragnąłem jej zaoszczędzić.
Dłuższą chwilę staliśmy w milczeniu, pa
trząc na siebie. Chociaż nastąpiło to w tak
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Trzeci „Złoty Ekran“ dla Gdańskiego Ośrodka TV
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przykry sposób, jednak ta zdumiewająca ko
bieta umożliwiła mi całkowicie zrozumienie
tajemniczych związków istniejących między
Bruce Bann i sterem a Eleanor Frame.
Uczyniła nawet coś więcej. Jak dotych
czas cała teoria morderstwa opierała się na
posiadaniu przez
Ban ni stera tej drugiej
fiolki w kieszeni. Teraz, po wyjaśnieniu Sheil‘i, rola, jaką grała fiolka kategorycznie się
zmieniła. Nic teraz nie mogło zachwiać orzeczenia, że to było samobójstwo. A jeżeli
Sheila Bannister prawdziwie zrekonstruowała
przeszłość, mąż jej miał dostateczny motyw
do popełnienia samobójstwa.

PRZEK-tAD : IZABELLA DĄMBSKA

Elegancja różnie bywa pojmowana.

Nie zapomniałem jednak o fakcie, że w
domu Bannisterów czai się jeszcze jedna ta
jemnica.
Dowodziła tego rana na mojej
szyi. Ale skoro przedtem łączyłem te dwie
rzeczy — teraz zacząłem zdawać sobie spra
wę z tego, że ta druga tajemnica musi
mieć jakieś inne, własne źródło. Albowiem
jeśli chodzi o samą śmierć bankiera, nic
więcej — moim zdaniem — nie potrzeba było
wyjaśniać.
Zbrodnia, nad której rozwikłaniem Cobb i
ja łamaliśmy sobie głowy, nie miała miejsca
wczoraj wieczorem. Wydarzyła się ona w
chwili, kiedy Grace Bannister „wyskoczyła
za burtę” statku SS. „Traymore”.

ROZDZIAŁ XVIII
Sheila Bannister wróciła do szezlonga i
stała teraz przy nim, błądząc bezmyślnie rę
ką po powierzchni małego stolika z apara
tem telefonicznym.
— Starałam się wszystko panu powiedzieć,
wszystko wytłumaczyć, doktorze — powiedzia
ła spokojnie — oczywiście wolno panu postą
pić tak jak pan uważa za sto-sowne, powie
dzieć wszystko policji lub nie. A terasz za

najmłodszy
ogólnopolską. To
antenę
jest właśnie — jak nie
bez racji utrzymuje główny reżyser gdańskiej TV
Jerzy Afanasjew — przykład integracyjnej działałriości telewizji (owego najmłodszego wiekiem teatru),
stanowiącej pole do popisu
dla twórców z regionalnych ośrodków, dającej im
możliwości konfrontacji z
ogólnopolską widownią. To
samo tyczy zresztą odtwórców
■ ■
Gdański Ośrodek Telewizyjny, obejmujący ,swym
zasięgiem działania także
województwa bydgoskie i
olsztyńskie, w ostatnich
miesiącach wyraźnie uaktywnił się właśnie na niwie teatralnej, przygotowując
dla uuu
obu programów
jew uia
yiugitmiuw TV
j. v
widowiska, spotykające się
z wysoką na ogół oceną
widzów całego kraju. Wynika to z kilku powodów:
życzliwej atmosfery, jaką
znajdują tu twórcy, rozszerżenia kręgu autorów i re
ałizatorów, wysokiego pó
ziomu odtwórczego. Reżyserowali tu już Marek Okopiński, Stanisław Hebanowski» Piotr Paradowski
Andrzej Szalawski, Ryszard Ronczewski, Danuta
Baduszkowa,
Zbigniew
Bogdański, Michał Zarzec
ki, Jerzy Afanasjew, Kazimierz Łastawiecki, spektak
le opracowywali od strony
plastycznej
scenografowie
tej miary, co Marian Kołodziej, Jerzy Krechowicz,
dalej Gizela Bachtin-Karłowska, Romuald Bukow
ski, Włodzimierz Komorowski, wreszcie zaczęli tu
wystawiać oryginalne utwory,
bądź
adaptacje
gdańscy autorzy: Lucyna
Łegut,
Stanisław Heba
nowski. Wojciech Brydak,
Zbigniew Żakiewicz. Ich
dzieła, to już rozległy wa-

stanawiam się czy nie zechciałby pan cze
goś dla mnie zrobić? Pomóc mi!
— Ależ oczywiście!
— Jako lekarz, jest pan z pewnością na
wskroć materialistą, realistą. Kiedy pan się
dowie o co mi chodzi, pomyśli pan, że jes
tem neurotyczna, ale nie mogę po prostu
znieść myśli, że może mój mąż teraz gdzieś
w zaświatach, mając na sumieniu ten ok
ropny grzech, nic o tym nie wie, że ja ro
zumiem i wybaczam mu, ponieważ właściwą
winowajczynią jestem ja — następnie dodała
bardzo cicho - pragnęłabym skontaktować
się z jego duchem... — Wyraz spokoju i po
gody na jej twarzy ani na chwilę nie uległ
zmianie, kiedy mówiła dalej:
— Uważałam zawsze, że spirytyzm jest
czymś niebezpiecznym, ba, nawet prawdopo
dobnie złym. Ale gdybym tylko mogła po
wiedzieć parę słów Bruoe’owi, może bym
przyniosła mu spokój.
— I jak pani chce zrealizować ten za
miar?
— Przez Eleanor Frame — powiedziała,
a wargi jej zrobiły się wąskie jak linijka,
— Eleanor Frame?
— Tak. Lisette powiedziała mi, że Eleanor
jest u pana. Prosiłabym, żeby pan ją
przyprowadził dzisiaj wieczorem i skłonił,
żeby urządziła seans spirytystyczny, na któ
rym mogłabym się skomunikować z duchem
Bruce.
Ruchem ręki odsunęła moje zastrzeżenia.
— Wiem doskonale, że Eleanor nie jest
kobietą uczciwą - Bruce jednak wierzył-w
jej zdolności medialne. A ponieważ jestem
przekonana, że ona odgadła prawdę o
śmierci Grace, nic nie ryzykujemy, jeżeli
usłyszymy, co będę miała do powiedzenia
mężowi,
(c. d. n.)

chlarz tematów, form see- nastąpiło wczoraj, a laurenicznych, konwencji.
Ich atami zostali twórcy cyksprzymierzeńcami,
a
i licznej audycji o historii
współautorami wielu suk- baletu: Janina Jarzynówcesów są realizatorzy Gdań na-Sobczak, Jerzy Krechoskiego Ośrodka TV — lu- wicz, Andrzej Żurowski i
dzie o wysokich kwalifika- Marian Ligęza,
cjach zawodowych, z któwszyscy ludzie scerych wielu to absolwen- ny j jck "sympatycy „z tej
ci Wyższej Szkoły Teatral- s^r0iny rampy” " obchodzą
nej i Filmowej. Zresztą — Międzynarodowy Dzień Teprzy ośrodku zawiązuje się atru w Gdaidsku rozpoczy
obecnie oddział Stowarzy- na *■ z t - ok‘azu tradyszenia Filmowców Polskich
.
dwunasty już Kon(czwarty w ^aju - po res \vidzów Teatru, przeWarszawce, Lodzi i Wrocła- biegający W tym roku pod
wiu);
_
hasłem ' Teatr i iego soWidomym znakiem u- jusznjcy»” otwarcie kon
znania dla pracy ośrodka trssu nastaoi o godz. 17 w
jest przyznanie gdańskim Sali Mieszczańskiej Ratu
twórcom trzeciego już „Zło sza Staromiejskiego,
po
tego Ekranu” — najwyżTeatrze W7vbrzewt wyróżnienia redakcji
;
SBektąkIn „Potygodnika
„Ekran dla te- tenienia doktora Fausta”
ijgwuuu« n1-''1"'
renowych ośrodków TV
ogłoszenie wvnikow
(poprzednimi laureatami
*_ ,
byli realizatorzy „Gawęd. p
^
Iwo
wilkówmorskich” i„Tele- czenie nagród im.
Laik
ferii”). Wręczenienagród Galla,

&nk*)i&aczffze
WARTO WZIĄĆ
• PRZYKŁAD
Jakkolwiek
bardzo
lubię Kraków, to jed
nak przykro mi, gdy
wyprzedza on w czym
kolwiek Gdańsk.
Sprawa niby błaha, a
jednak św iadcząca o bra
ku pomysłowości na
szych handlowców i
producentów. W Kra
kowie w każdym nie
mal sklepie warzywni
czym zainstalowane są
sokowirówki i codzien
nie sprzedaje się sok z
marchwi w szklankach
prosto z wirówki (jesz
cze z pianką) w cenie
3.80 zl za 250 g. Klienci
piją sok na miejscu,
lub zabierają w butel
kach do domu. Produ
cenci mają zysk, zaś
klienci wygodę i bar
dzo zdrowy napój, z ca
łą pewnością lepszy i
zdrowszy od wszyst
kich oranżad.
Nawiasem
mówiąc,
będąc w Sopocie zau
ważyłam, że w lodziar
ni „Palermo” sprzeda
je się sok z marchwi,
który ma duże powo
dzenie.
W. L. i inni
mieszkańcy Wrzeszcza

NIM BĘDZIE
ZA PÓŹNO...
Wracając do domu
23 bm o godz. 19 wesz
łam na ruchome scho
dy
prowadzące
do
dworca PKS, aby wje
chać nimi na górę. W
pewnym momencie sto
jąca przed nami star
sza kobieta upadła do
tyłu, popchnięta przez
„rozbawioną” młodzież.
Z trudem udało nam
się podnieść
kobiete
zanim schody dojecha
ły na górę. „Kibiców”
było mnóstujo (przeważ
nie młodzieży w wieku
do 18 lat). Co o tej

porze robi młodzież na
ruchomych
schodach,
czy naprawdę nie ma
innego zajęcia niż jaz
da. w nieskończoność?
Proponuję, ażeby wła
dze porządkowe, m. in.
i członkowie komitetów
rodzicielskich, od cza
su do czasu legitymo
wały młodzież urządza
jącą harce na rucho
mych schodach.
(nazwisko i adres
znane redakcji)

WSTYD!
Od jesieni ubiegłego
roku obserwują studen
tów Państwowej Wyż
szej Szkoły Morskiej w
Gdyni, którey wycho
dząc z budynku szkoły
na skwerze Kościuszki,
skracają sobie drogę
przez
połamane
już
krzaki i trawniki. A
przecież zaledwie o kil
ka metrów dalej wyty
czone są przejścia. Nie
którzy studenci wyła
mali siatkę drucianą z
parkanu oddzielającego
plażę od uliczki, na
wprost wejścia do Mu
zeum Marynarki Wo
jennej.
Proponuję, ażeby do
prowadzili do porządku
to, co bezmyślnie znisz
czyli, wiedy lepiej o- i
cenią pracę innych.
STARY GDYNIANIN

C3 oimmMna hrt/ti/fa
PROSZĘ O POMOC
Naczelny
inżynier
Gdańskiego
Przedsię
biorstwa Budowlanego
informuje, że wykona
no nowe ogrodzenie i usunięto gruz z terenu
zabaw dla przedszkola
ków. Reperacja siatki
i jej pomalowanie mia
ło nastąpić w terminie
do dnia 20 marca br.

DZIENNIK
UCZENNICA do zakładu
fotograficznego potrzebna.
Oferty
Biuro
Ogłoszeń
Gdańsk pod G-397S8.
MĘŻCZYZNA
do
pracy
potrzebny.
Ogrodnictwo,
Oliwa, Opacka 126, Rettka,
G-39654

KRAWIEC,
podręczny,
spodniarz, uczeń-ca, po
trzebni. Zakład krawiecki,
Sopot, Grunwaldzka 83.
G-40170

POMOC domową docho
dzącą na 5 godzin dziennie
przyjmę. Wrzeszcz Bato
rego 33/21.
G-39680
POMOC do małego dziec
ka
potrzebna.
Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Fiszera 8/3.
G-39692

SPRZEDAM
. akordeon
„Weltmeister” 120 basów,
Bakalarski Gd-Oliwa. ul.
Kołobrzeska 58 C m 16
(bloki leningradzkie)
S-814

PRZYJMĘ do pracy mu
rarzy i 2 uczniów na bu
dowie w Skórczu. Brzycki,
Starogard Gd. os. Koper
nika 11/55.
G-39842

BIURKO, fotel, stół roz
suwany, bufet, tanio sprze
dam. Szramke, Wrzeszcz,
Grunwaldzka 127/2.
G-39632

PRZYJMĘ do pracy w go
spodarstwie
samotnego
mężczyznę, z utrzymaniem
oraz dwie kobiety z miesz
kaniem
bez utrzymania.
Pruszcz, Kochanowskiego
24, Ignacy Tomaszewski.
G-39746

DWA kontenery do lodów
Calypso, tanio sprzedam.
Wrzeszcz, Jesionowa 8a • .
7.
G-39634
SPRZEDAM konia 4-letniego, Gd.-Orunia, ul. Żu
ławska 39.
G-39638

POTRZEBNY
czeladnik
piekarski lub przyuczony
piekarz i uczeń. Pilne.
Mieszkanie
zapewnione.
Piekarnia — Obłuże, Bed
narska 9.
S-864

KOLUMNY głośnikowe, mi
krofony, przewód mikro
fonowy, statyw, sprzedam.
Tel. 52-98-39.
G-39t 6

MECHANIK maszyn biu
rowych, znający wszelkie
typy maszyn piszących i
liczących z księgującymi
włącznie poszukuje pracy.
Oferty
Biuro
Ogłoszeń
Gdańsk pod nr G-39740.

KALORYFERY,
cegiełKę
do etażówki. biurko, smo
king — sprzedam, tapczan
jednoosobowv kupię. Tel.
52-18-19.
G-39722
PIANINO „Calisia” sprze
dam.
Wiadomość.
łel.
41-31-20 godz, 18—20.
G-39721

POSZUKUJĘ
wykonawcy
do
robót
budowlanych
(betonowanie, zbrojenie i
ślusarskie).
Wiadomości,
tel. 31-28-95.
G-39789

SPRZEDAM tanio kuchen
kę weglowo-gazową. czteropalnikową
z
piekarni
kiem. Sopot, Krasickiego
4/2.
S-824

ZATRUDNIĘ
cukiernika.
Oferty z podaniem kwali
fikacji
kierować
OUPT
Gdynia 1 pod nr S-916.

SPRZEDAM tanio pralkę
i lodówkę. Tel. 21-88-45.
S-833

DZIEWCZYNĘ ze wsi w
gospodarstwie
warzywni
czym zatrudnię. Gd^-nia-Orłowo, Spokojna 17.
S-918

PIEC c. o. z palnikiem na
ropę — komplet sprzedam,
specjalistvcznie zamontu
ję, Teł. 52-01-72.
S-858

POTRZEBNY
mężczyzna
do pomocy w gospodar
stwie, noże być rencista,
Orunia, Małomiejska 50,
tel. 31-60-59.
G-39843

WÓZEK głęboki, nowy.
zagraniczny sprzedam. Tel.
41-96-72.____________ Gt9754
SPRZEDAM buraki pas
tewne.
Gdańsk-Rudniki,
Połęże 14.
G-39579

PRZYJMĘ czeladnika i 2
uczniów. Warsztat „Me
chanika Poiazdo-- ” Gdy
nia.
Podolska
11,
tel.
27-02-04.
S-760

WÓZEK bliźniaczy ze spa
cerówka sprz°d=>m. Gdańsk
ul. Grobla IV 1 c, m. 1.
0-39796

POMOC do dziecka do
chodząca 5 godzin dzien
nie potrzebna, tel. 29-05-38
S-762

TRZY piece kaflowe sprze
dam. Wiadomość: Gdańsk
-Wrzeszcz,
Fniewskieeo
4/3.
S-885

POJ.« C domowa potrzeb
na. Orłowo, Limbowa 19.
m. 1, tel. 29-06-32.
S-790

OWCZARKI
niemieckie
szczenięta,
sprzedam.
Puck, tel. 2305.
S-896

UCZENNICE
najchętniej
od lat 18 do nauki — kra
wiectwo damskie przyjmę.
Gdańsk, Grobla Angielska
10 „b”.
G-39829

TANIO sprzedam pszczoły
36 uli plus 7 pustych z
kompletnym
wyposaże
niem. Wiadomość: Gd-.mia.
Grottgera 9/1, Jan Pytel.
S-887

Mgr inż. URSZULI
WOJTAN-HOLZE

SYPIALNIĘ jasną sprze
dam. Gdynia, Starowiey
ska 10-12 m 1, tel. 21-36-80.
S-911

wyrazy współczucia z po
wodu zgonu

SPRZEDAM klatki żelaz
ne 600X1 000 X2 000 m do
hodowli nutrii,
tchórzo
fretek.
Gdańsk-Siedlce,
Nad Jarem 21.

matki
składają

MASZYNĘ do szycia wie
loczynnościową marki „Ve
ritas”,
nową
sprzedam.
Gdynia, Świętojańska 130/2.
■S-914

koleżanki i koledzy
z Technikum Chłod
niczego w Gdyni.
S-1031

W dniu 24 marca 1973 r. zmarł pó długich i cięż
kich cierpieniach ■

politechniki
ARYTMOMETR
rosyjski ASYSTENT
udzieli korepetycji z ma
sprzedam, teł. 47-19-69.
G-39336 tematyki i fizyki. Tel.
41-26-74.
G-39726
MASZYNY rolnicze konne
sprzedam. Wacław Wosik. 28 MARCA, godz. 16.30 roz
Szpęgawsk.
P-246 poczynamy kurs mechani
ki pojazdowej — przyu
MAGNETOFON
stereofo czenia do zawodu. Przyj
niczny Telefunken, z peł mujemy zgłoszenia indy
nym wyposażeniem sprze widualne i zakładów pra
dam,
Sopot,
Chrobrego cy na kursy kierowców
28/30 — I p. Witkowski, kat. II i I obsługi i kon
po godz. 18.
G-39673 serwacji suwnic, żurawi,
dźwigów towarowo-osobo
SPRZEDAM maszynę do wych. kierowców wózków
Uczenia, 4-działaniową z akumulatorowych i spali
taśmą rejestrującą. Ofer nowych i inne. Zapisy,
ty Biuro Ogłoszeń Gdańsk informacje w godz. 8—20
pod nr G-39741.
WZDZ Wrzeszcz, Miszewskiego 12. teł. 41-03-62.
DRZEWKA: śliwy, wiśnie,
K-2370
buraki pastewne — sprze
dam.
Gdańsk-Olszynka. NAUKĘ
tańców
nowo
Błońska 22.
G-39772
czesnych rozpoczyna klub
..Bursz
tynek”
28
marca,
SPRZEDAM 1 500 szt. dachówki-karoiówki
nowej godz. 18, Gdynia, Włady
oraz kilkanaście gąsiorów, sława IV 56._______ G-39938
informacja, teł. 52-07-55 oo
godz. 16.
G-39778 MATEMATYKA — konsul
tacje do egzaminów wstęp
PSZCZOŁY sprzedam. Gdy nyćh. Telefon 53-09-13. co
dzienne po 14.30.
S-723
nia-Pogórze, ul. Złota 9.
G-39685
WPISY na zaoczne (kores
RÓŻE
—
krzewy,
bzy pondencyjne) kursy prosprzedaje. Kokoszko, Oli jektantó w (kalkulatorów),
wa. Polanki 58, tel. 41-53-41 kosztorysowych, asysten
G-40129 tów projektantów /inży
nierów budowlanych i me
GĄBKĘ
bieliźnianą,
ka- chaników), kreślarzy kon
budowla
łetniczą oraz folię skóro- strukcyjnych,
oodobną oołeca Urbański nych, instalacyjnych, ma
i -Ska. Gdańsk, Sw. Du szynowych — przyjmuje,
szczegółowych pisemnych
cha 19, tel. 31-45-49.
G-39418 informacji udziela „Wie
dza” Kraków, kod 31-139,
MASZYNĘ do produkcji ulica Spasowskiego 8 (bocz
rurek.
sprzedam.
Tel. na Łobzowskiej).
K-771
21-35-44.
S-735

SPECJALISTA skórne, we
neryczne, dr Lipiński. So
pot. Chrobrego 22. telefon
51-08-37.
DR DZIEWANOWSKI, skór
ne. weneryczne. Gdańsk.
Sw.
Ducha
25/27.
tel.
31-63-88.
G-4Q124
DR Z. KRAJEWSKI, skór
ne. weneryczne, Wrzeszcz.
Grunwaldzka 24,
telefon
41-06-47.
G-38319

KOREPETYCJE — mate
matyka, fizyka Gdańsk-Orhnia, ul. Ptasia 56.
G-39633
MAGISTER
przygotowuje
z matematyki do egzami
nów maturalnych, wstęp
nych, sesyjnych i popraw
kowych. Oliwa, Pomorska
86B m. 124.
G-39758

STANISŁAW PARTYKA
Pogrzeb odbędzie się w dniu 27 marca 1973 r.
O godz. 12 na cmentarzu Witomińskim.
Pogrążona w smutku

31 MARCA rozpoczynamy
zajęcia na sobotnio-nie
dzielnych kursach czeladniczo-mistrzowskich w za
wodach: elektromonter, elektromechanik,
tokarz,
frezer, ślusarz maszyno
wy, narzędziowy, samo
chodowy, blacharz, mon
ter chłodniczy, hydraulik,
malarz, murarz, betoniarz,
zbrojarz, dekarz, zdun. sto
larz budowlany i meblo
wy, cieśla, tapicer. Infor
macje i zapisy WZS „Oś
wiata” Wrzeszcz, Waryń
skiego 4, tel. 41-21-82.

Pracownicy poszukiwani
PPH Centrala Rybna w Gdyni, zatrudni zaraz za
skierowaniem z Wydziału Zatrudnienia następujących
pracowników: specjalistę na stanowisko d/s elektro
nicznej techniki obliczeniowej, inżyniera budowlane
go względnie technika z praktyką i uprawnieniami
budowlanymi na stanowisko starszego inspektora w
dziale inwestycji, 3 głównych magazynierów, względ
nie starszych magazynierów- z wykształceniem śred
nim i praktyką, palacza c.o. z uprawnieniami. Bliż
szych informacji udziela dział zatrudnienia i kadr_ —
Gdynia, ul. Związku Walki Młodych 17, tel. 21-82-25.
K-2595
Biuro Projektowó-Technologiczne „Biprotechma” —
Gdańsk, al. Leningradzka 30. tel. 31-30-21, wew. 56 za
trudni zaraz projektanta — mgr. inż. architekta z upraw
nieniami na stanowisko SIRI inwestycji do opracowy
wania harmonogramów oraz kontroli realizacji mwesty
cji, projektantów instalacji wod.-kan. i c.o., starszych
projektantów — inżynierów mechaników-technologow.
i>
K-2588
Krewnym,
przyjaciołom, znajomym, przedstawicielom ZBoWiD oraz dyrekcji, radzie za
kładowej i pracownikom
GBPBP,
którzy
wzięli
udział w pogrzebie

tP.

4 KWIETNIA rozpoczyna
my zajęcia na kursie kie
rowców wózków akumu
latorowych i spalinowych,
platformowych i podnoś
nikowych.
Przyjmujemy
dodatkowe zapisy na so
botnio-niedzielne
kursy
czeładńiczo-mistrzowskie w
zawodach
mechanicznych,
elektrycznych.
budowla
nych i drzewnych. Infor
macje i -zapisy WZS „Oś
wiata” Wrzeszcz. Waryń
skiego 4, tel. 41-21-82.
K-28Ö8

HELENIE
KLIMOWICZ
wyrazy
współczucia
powodu zgonu

.

męża

FRANCISZKA
LEWANDOWSKIEGO

RODZINA

serdeczne

S-1080

składają

podziękowanie

dyrekcja, rada za
kładowa, koleżanki
I koledzy z DZBM
Gd. Wrzeszcz
K-2787

składa
Dnia 25 marca 1973 r. opatrzony sakramentami
świętymi, zmarł po ciężkiej chorobie, w wieku lat
72, nasz ukochany mąż, ojciec i dziadek

RODZINA
G-40185

ś. f p.

Dyrekcji, radzie zakła
dowej, koleżankom, ko
legom, sąsiadom, rodzi
nie i wszystkim którzy
okazali pomoc oraz wzię
li udział w pogrzebie na
szego kochanego męża i
ojca

WŁODZIMIERZ HARKIEWICZ
dypl. drogista
powstaniec wielkopolski, odznaczony Wielkopol
skim Krzyżem Powstańczym, Brązowym Krzyzem
Zasługi oraz innymi odznaczeniami państwowymi.

Koledze Edmundowi
FREUNDOWI
wyrazy
współczucia
powodu zgonu

matki

ś.tp.

Pogrzeb odbędzie się dnia
27 marca 1973 r. o
godz. 16.30 na cmentarzu Katolickim w Sopocie, o
czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku

STANISŁAWA
serdeczne

ŻONA, DZIECI I RODZINA
G-40237

składają

WOJDY

koleżanki i koledzy
z Zespołu Elektrowni
Cieplnych Wybrzeża
Gdańsk

podziękowanie

składa
ŻONA I CÓRKI
G-40012

W dniu 25 marca 1973 r. zmarł

z

G-40Q24

WŁODZIMIERZ HARKIEWICZ
emerytowany pracownik GPZL „Cezal” w Gdań
sku, były kierownik d/s obrotu towarowego na
szego przedsiębiorstwa, doskonały organizator i
opiekun młodzieży
Rodzinie Zmarłego
czucia składają

wyrazy

serdecznego

Koledze
LEONOWI PAŁUCKIEMU
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

żony

współ
wyrażają

dyrekcja,
rada zakładowa
i pracownicy „Cezalu”

zarząd, rada zakładowa., POP, koleżan
ki i koledzy z pracy

K-2830

K-2819

W dniu 25. III. 1973 r. zasnęła w Bogu po dłu
gich i ciężkich cierpliwie znoszonych cierpieniach
nasza najukochańsza matka, teściowa, babcia i
prababcia
ś. f p.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 22
marca 1973 r. zmarł w wieku 77 lat, kochany mąż,
ojciec i dziadek

JÓZEF BRUZDOWICZ

BERTA SZALLA

emerytowany nauczyciel

lat 93
Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia 28. III.
1973 i. w kościele Najświętszej Marii Panny Kró
lowej Różańca Sw. na Przymorzu.
Pogrzeb odbędzie się dnia 28. III. 1973 r. o godz.
15.00 na cmentarzu Komunalnym w Gdańsku-Oliwie
o czym zawiadamiają pogrążeni w smutku

Pogrzeb odbędzie się dnia 27. III. 1973 r. o godz.
13.00 na cmentarzu Witomińskim.
Pogrążeni w żalu
ŻONA, DZIECI, WNUKI
S-1033

córka z mężem, synowie z rodzinami i wnukami
Dnia 24 marca 1973 r. zasnęła w Panu po dłu
gich i ciężkich cierpieniach, opatrzona sakramen
tami świętymi nasza najukochańsza mamusia, teś
ciowa i babcia, w wieku lat 76

Przewielebnemu ks. proboszczowi kościoła para
fialnego w Jelitkowie, przewielebnemu ks. kuzy
nowi, proboszczowi z Kiszewy oraz wszystkim
przyjaciołom i życzliwym za oddanie ostatniej po
sługi mojej najdroższej żonie,
naszej kochanej
mamie

ś. f p.

JÓZEFA PRZYBOROW5KA
z domu MANKA

IRMINIE MARII KALINOWSKIEJ
serdeczne podziękowania
głębokim smutku

składają

MĄŻ I DZIECI

Nabożeństwo żaiobne odbędzie się dnia 27, UL
1973 r. o godz. 19.30 w kościele parafialnym NMP w
Gdyni. Po nabożeństwie wyprowadzenie drogich
nam zwłok na cmentarz Witomiński. Pogrzeb o
godz. 11.30, o czym zawiadamia pogrążona w głębo
kim żalu
.

babcia i pra

RODZINA

pogrążeni

w

G-40213
Najukochańsza, najlepsza matka,
babcia
ś. t P-

Dnia 22 marca 1973 r. zmarła w Warszawie

WŁADYSŁAWA SZYMAŃSKA

HALINA-lIDIA SZPINEK

z domu SRON

art. rzeźbiarz

odeszła od nas na zawsze w 92 roku życia, dnia
23 marca 1973 r,
. ■
„
'
Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 27. Ul.
1973 r. o godz. 14 na cmentarzu parafialnym w
Gdyni-Orłowie. Nabożeństwo żałobne odprawione
zostanie w kościele Matki Boskiej Bolesnej w Orło
wie w dniu pogrzebu o godz. 8.00.
W żalu pogrążona
RODZINA

Ł

wykładowca w Państwowym Liceum Technik Pla
stycznych w’ Nałęczowie.
Pogrzeb odbędzie się w dniu 27 marca 1973 r.
o godz. 14.00 na cmentarzu w Sopocie.
RODZINA

A

73 (8922) 27 marca 1973 r.

BAŁTYCKI

Zakłady Okrętowych Urządzeń Elektrycznych „Elmor”
w Gdańsku, ul. Wałowa 63, zatrudnią zaraz następu
jących pracowników: inżynierów mechaników ze spe
cjalnością: technologia budowy maszyn i inżynierów
elektryków do biura konstrukcyjno-technologicznego,
techników mechaników do działu głównego mechani
ka i rozwoju, inżyniera chemika do zakładowego la
boratorium, inżyniera, techników i mistrzów budow
lanych z uprawnieniami oraz murarzy i pomocników
murarzv, lekarzy, blacharzy, cieśli do brygady remon
towo-budowlanej, st. księgową z wykształceniem śred
nim ekonomicznym, ref. administracyjnego, kreślarki,
maszynistki, kierowcę mechanika kat. I lub II z
uprawnieniami operatora dźwigu samochodowego, me
chaników samochodowych, spawacza hydraulika, spa
waczy z uprawnieniami spawania elektrycznego i ga
zowego, hydraulików, malar zy-iakierników, ślusarzy
remontu maszyn, ślusarzy narzędziowców’, ślusarzy
ustawiaczy pras, frezerów, szlifierzy, elektryków, ro
botników rozdzielni, robotników po transportu we
wnętrznego z uprawnieniami na wózki akumulato
rowe i suwnice, podsuwnicowych i robotników nie
wykwalifikowanych. Wynagrodzenie wg układu zbio
rowego pracowników przemysłu metalowego.
Dla
pracowników fizycznych w systemie akordowym i
dniówkowo-premiowym.
Zgłoszenia
przyjmuje, po
uzvskaniu skierowania z Wydziału Zatrudnienia Prez.
MRN w Gdańsku, dział kadr i szkolenia, tel. 31-50-86
lub 31-36-41, wewn. 122 codziennie w godz. od 6.45 do
14.45, w soboty od 6.45 do 12.45.
_K-2541
Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych w Gdań
sku, ui. Kujawska 2 (dojazd autobusem linii 138 z
placu 1 Maja), zatrudnią zaraz ze skierowaniem Wy
działu Zatrudnienia
następujących pracowników,
techników mechaników z praktyką warsztatową na
stanowiska st. mistrzów, inżyniera lub technika me
chanika z praktyką warsztatową na stanowisko kie
rowniczym, inżynierów bud. z uprawnieniami bu
dowlanymi na stanowisko z-cy kier. SOWI i st. in
spektora nadzoru w dziale inwestycji, jednego pra
cownika na stanowisko st. inspektora normowania
pracy z wyższym lub średnim wykształceniem tech
nicznym lub ekonomicznym i praktyką w dziale
organizacji i normowania pracy, ekonomistę z wyż
szym lub średnim wykształceniem ekonomicznym 1
dobra znajomością zagadnień planowania i analizy
kosztów w stopniu umożliwiającym samodzielną pra
cę. Dla samotnych zamiejscowych zakwaterowanie w
hotelu pracowniczym w Gdańsku-Brzeźnie, dowóz pra
cowników gwarantuje zakład. Bliższych informacji udziela dział kadr i szkolenia, tel. 438-250 lub 438-249.
K-2087
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w
Gdańsku, ul. 3 Maja, zatrudni natychmiast następu
jących pracowników: kierownika działu przygotowa
nia produkcji — wykształcenie wyższe techniczne i 6
lat praktyki lub średnie techniczne i 8 lat praktj’ki,
kierownika wytwórni mas bitumicznych — wykształ
cenie wyższe techniczne i 5 lat praktyki lub średnie
techniczne i 7 lat praktyki, starszego referenta d/s
organizacyjno-kadrowych — wykształcenie prawnicze
lub średnie ekonomiczne i 5 lat praktyki, maszynistę
rozścielacza, maszynistę walca spalinowego, maszyni
stę kotłów „Mądro” KAP 1800 F, maszynistę otaczarki
SOKP-23 A — wymagane uprawnienia III klasy, slusarza-mechanika maszyn budowlanych, montera silni
ków samoch. — wymagane świadectwo czeladnicze,
elektryka-konserwatora z uprawnieniami SEP, spawa
cza elektryczno-gazowego — wymagana książka spawacza, kierowuiika robót — wykształcenie wyzsze lub
średnie techniczne i uprawnienia budowlane. Praca
na terenie Gdyni; robotników drogowych. Pracowni
ków fizycznych przyjmuje się bez skierowania z Wy
działu Zatrudnienia. ______________
-K-2373
Zakłady Usług Radiotechnicznych i Telewizyjnych. w
Gdańsku, zatrudnią zaraz dwóch rewidentów lub in
spektorów do działu kontroli wewnętrznej - wymaęane
wykształcenie średnie plus 10 lat. praktyki;
dwóch kierowników placówek usługowych w Gdań
sku i w Gdyni - wykształcenie średnie plus 6 lat
praktyki; sześciu monterów anten TV — wykształce
nie zasadnicze lub podstawowe; dwóch radiotechni
ków na terenie Elbląga i Kościerzyny oraz kierowni
ka placówki handlowej w Kościerzynie - wykształ
cenie średnie lub zasadnicze plus 6 lat praktyki. Zgło
szenia przyjmuje oraz udziela bliższych informacji
dział
zatrudnienia, płac i szkolenia
zawodowego
Gdańsk-Wrzeszcz, al. Grunwaldzka 48/50, teł. 41-43-31.
K-2404
GPGK w Gdyni zleci zaraz opiekę nad wyznaczonymi
terenami zieleni miejskiej na terenie m. Gdyni w za
kresie utrzvmania czystości i wykonania prostych
prac pielęgnacyjnych. Przy wyżej wymienionej pra
cy mogą być zatrudnieni pracownicy fizyczni w nie
pełnym wymiarze czasu np.: kobiety, emeryci, ren
ciści i wykonywać ją w godzinach rannych lub wie
czornych.* Warunki płacy według ustalonego ryczałtu
bądź stawki akordowej. Zgłoszenia przyjmuje Zakłaa
Zieleni Miejskiej GPGK w Gdyni, ul. Wołyńska nr 2,
tel. 22-12-66.__________________________ ___________ K-2446
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Transportu i Sprzętu
Budownictwa Komunalnego w Gd.-Oliwie, ul. Koło
brzeska 30, zatrudni zaraz na warunkach przewidzia
nych w układzie zbiorowym pracy w budownictwie,
następujących pracowników: a) pracowników umysło
wych z miejscem pracy w Gdańsku-Oliwie, ul. Koło
brzeska 30; kierownika magazynu — wymagane wy
kształcenie średnie plus praktyka w magazynie, 2
referentów ekonomicznych d/s zaopatrzenia — wyma
gane wykształcenie średnie techniczne łub ekonomicz
ne oraż znajomość części samochodowych, referenta
d/s szkolenia — wymdgańe wykształcenie średnie oraz
znajomość zagadnień w zakresie szkolenia pracowni
ków w przedsiębiorstwie; b) pracowników fizycznych
z miejscem pracy w Gdańsku-Oliwie, ul. Kołobrzeska
30 i w bazie nr 3 w Gdyni-Chyloni, ul. Północna nr
11; kierowców kat. I, II oraz kat. III do przeszkole
nia na wkładkę na sam. marki „Star” oraz na kat.
II, kierowców ciągników rolniczych, maszynistów układu zasilania samochodowych oraz sprzętu budo
wlanego, elektromonterów samochodowych i żurawi
samochodowych, tokarzy, stolarza, murarzy i pomoc
ników murarzy, 2 dozorców-portierów. Dla pracow
ników, którzy posiadają wysokie kwalifikacje zawodo
we są przewidziane stawki specjalne. Pracownicy fi
zyczni przyjmowani są do pracy bez skierowań z Wy
działu Zatrudnienia Prez. MRN. Dla zamiejscow
przedsiębiorstwo zapewnia zakwaterowanie w hotelu
robotniczym lub w kwaterach prywatnych.
Przy
przyjęciu* obowiązuje dowód osobisty i legitymacja ubezoieczeniowa z aktualnymi wpisami. Warunki pra
cy i płacy do omówienia na miejscu. Bliższych infor
macji udziela dział zatrudnienia i szkolenia kadr, te
lefon nr 52-12-41, wewn. 6._______
K-24M
Zakład Remontowo-Budowlany w Pruszczu Gdańskim,
ul. Westerplatte 26, tel. 353-4 zatrudni natychmiast:
robotników wykwalifikowanych w zawodzie murarz,
cieśla oraz robotników niewykwalifikowanych. Wy
nagrodzenie wg stawek akordowych w budownictwie
plus premia miesięczna, dodatek trudnościowy orąz
delegacje. Ponadto pracownik otrzymuje świadczenia
z UZP w Rolnictw-ie. Pracownikom zamiejscowym
zapewniamy zakwaterowanie.
K-1200
Spółdzielnia Pracy Budowy Kotłów, C.O. t Usług Me
talowych w Rumi-Janowie pow, Wejherowo, teł.
71-02-67 zatrudni pracownika posiadającego kilkulet
nią praktykę w zakresie sporządzania listy płac dla
robotników akordowych znającego zasady wypłat za
siłków rodzinnych i chorobowych kierownika maga
zynu w zakładzie produkcyjnym Gdańsk-Nowy Port
obeznanego w branży metalowej, technika instalacji
sanit., inżyniera lub technika mechanika z praktyką
w zakresie projektowania przyrządów do obróbki
plastycznej oraz spawaczy elektr., hydraulików z li
mie jętn ością spawania gazowego i suwnicowych. Wa
runki pracy i płacy do uzgodnienia na miejscu. _
K*2305
„Motozbyt” P.P. Gdańsk-Oliwa, ul. Grunwaldzka 487,
przyjmie zaraz kandydatów na stanowiska: magazy
niera części pogwarancyjnych, kierownika sekcji in
westycji, inspektora inwestycji, kontrolera technicz
nego*, inspektora d/s reklamacji, kierownika magazy
nu, i magazynierów, referenta zaopatrzenia, referen
ta punktu sprzedaży, st. księgową, referenta handlo
wego, montera samochodowego, 2 zmywaczy samocho
dowych oraz 4 pracowników fizycznych niewykwali
fikowanych. Wynagrodzenie według siatki płac MHW.
Konieczne skierowanie z Urzędu Zatrudnienia i legi
tymacja ubezpieczeniowa z aktualnymi wpisami.
K-2621
Biuro Projektowo-Technologiczne Morskich Stoczni
Remontowych w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24
zatrudni: inżynierów budowy okrętów i inżynierów
mechaników ze znajomością języków zachodnioeuro
pejskich. Zgłoszenia tylko ze skierowaniem Urzędu
Zatrudnienia i książeczką ubezp. społ. z aktualnymi
wpisami przyjmuje codziennie w godz. 8—9 dział kadr
i szkolenia zawodowego, Gdańsk, Wały Piastowskie 24,
pokój nr 16.
_____ ____
_ _ _______K-2W
Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Prusz
czu Gd., ul. M. Fornalskiej 7b, zatrudni natychmiast
następujących pracowników: inż. architektów, kon
struktorów' i kosztorysantów do pracowni projekto
wej przedsiębiorstwa, w pracowni projektowej praca
akordowa, inżynierów i techników budowlanych na
stanowiska głównych specjalistów do zarządu przed
siębiorstwa, kierowników budowy, majstrów bud. z
uprawnieniami, operatorów tynkarek, kierowcę samo
chodu z II kat., murarzy, cieśli, robotników niewy
kwalifikowanych. Zgłoszenia przyjmuje dział zatrud
nienia i płac.___________________________ K'244!)
RSW „Prasa — Książka — Ruch” Przedsiębiorstwo
Upowszechnienia Prasy i Książki Oddział Rejonowy
w Gdańsku, ul. Podgarbary 10, pilnie poszukuje
sprzedawców do pracy w kioskach „Ruchu” usytu
owanych w Gdańsku przy ul. Toruńskiej. Krosna,
Szopy, Kartuskiej. Ołszynce w dzielnicy Orunia
przy ul. Jedn. Robotniczej, w Nowym Porcie przy
ul. Wyzwolenia, oraz w Pruszczu Gdańskim przy
ul. Dworcowej. Ponadto poszukujemy sprzedawczyń
do Drący w punktach sprzedaży „Ruch” na terenie
Stebłewa, Zaboirni, Cedrów Wielkich w powiecie gdań
skim. Zgłoszenia przyjmuje j/w sekcja spraw oso
bowych.
K~2132
Biuro Projektów „Technoprojekt” w Gdańsku, za
trudni zaraz inżynierów i techników z odpowiednimi
uprawnieniami .i praktyką w projektowaniu na stano
wiska starszych projektantów, projektantów asysten
tów i kalkulatorów w następujących branżach: ar
chitektura, konstrukcje budowlane, instalacje sani
tarne, elektryczne i technologiczne. Zarząd zatrudni
również wysoko kwalifikowane maszynistki techniczne
do hali maszyn Wynagrodzenie zasadnicze wg zasad
określonych dla biur projektowych do uzgodnienia.
Zgłoszenia osobiste lub pisemne kierować do zarzadu
sp-ni „Technoprojekt” w Gdańsku, ul. Rzeźnicka 2.
K-2383

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w
Gdańsku Warsztat Szkoleniowy Stolarski w Tczewie,
ul. Piaskowa 13, tel. 28-88, zatrudni zaraz: technika
drzewiarza na stanowisko z-cy kierownika warsztatu
i mistrza stolarza. Płace wg układu zbiorowego pracy
plus premia.
1 -______
'________
K-2641
Zarząd Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa PKS Gdańsk,
zatrudni pracownika na stanowisko zastępcy dyrekto
ra oddziału PKS Tczew.
Wymagane wykształcenie
wyższe i znajomość eksploatacji transportu oraz co
najmniej trzy lata praktyki na stanowiskach kierow
niczych. Wynagrodzenie wg stawek w PKS. Dla za
miejscowych żąpewnimy pokój służbowy w oddziale.
Oferty należy składać do sekcji spraw osobowych —
Gdańsk, Targ Drzewny 12/14, kod pocztowy 80-958,
skrytka pocztowa 229._________ ____ __________
K~2656
Dyrekcja Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów Budo
wnictwa Rolniczego „ROLBET” w Kolbudach, pow.
gdański, zatrudni: starszego księgowego, z-cę gł. księ
gowego, inżynierów łub techników mechaników na
stanowiska kierownicze, techników budowlanych na
stanowiska majstrów, ślusarzy, spaw’aczy, palaczy ko
tłów niskoprężnych c.o., robotników budowlanych do
pracy w zakładach w Gdańsku-Oruni oraz w Kolbu
dach. Z Trójmiasta dojazd do Kolbud autobusem za
kładowym. Warunki pracy i płacy do uzgodnienia po
złożeniu podań.
._______________
K-2662
Branżowy Ośrodek Elektronicznej Techniki Oblicze
niowej Budownictwa Rolniczego w Pruszczu Gdań
skim, zatrudni zaraz: operatora kserografu, głównego
technologa, starszych
projektantów,
projektantów,
starszych programistów, programistów, starszych pro
gramistów-analityków. Wynagrodzenie zgodnie z uchwałą nr 215 Rady Ministrów z dnia 11. VII. 1968 r.
Informacji udziela dział kadr Gdańsk-Wrzeszcz, ul.
Wasowskiego 12, pokój 29, tel. 41-79-80,
K~266S
Gdańskie
Zakłady
Mechanizacji
Budownictwa
„ZREMB” w Gdańsku, w związku z uruchomieniem
nowo wybudowanego zakładu produkcyjnego — od
dział w Lęborku, zatrudnią pracowników w następu
jących zawodach: inżynierów lub techników mecha
ników z długoletnią praktyką na stanowiska kierow
ników wydziałów produkcyjnych, mistrzów obróbki
skrawaniem, remontu sprężarek; inżynierów lub te
chników mechaników z długoletnią praktyką na sta
nowiska technologów obróbki skrawaniem, remontu
sorężarek powietrza i obsługi produkcji; pracowni
ków do działu księgowości, ekonomicznego i admimstracyjno-socjalnego; tokarzy, wytaczarzy, frezerów,
ślusarzy, monterów silnikowych, ślusarzy narzędzio
wych i ślusarzy remontu obrabiarek. Oferty przyj
muje i informacji udziela biuro zatrudnienia GZMB
„ZRĘMB” w Lęborku, w budynku Powiatowej Rady
Narodowej (parter, pokój nr 26, teł. 460).______K-2670
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w El
blągu, zatrudni natychmiast w zespole projektowym
w Gdańsku-Wrzeszezu projektantów branży budowla
nej, sanitarnej i elektrycznej. Zgłoszenia należy kie
rować do Biura Projektów Budownictwa Komunal
nego Elbląg— zespół Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Wyspiań
skiego 2, telefon 41-53-32.
K-2816
Zarzad Portu Gdańsk przyjmie natychmiast do pra
cy w Porcie Północnym następujących pracowników:
inż. instalacji sanitarnych z uprawnieniami budowla
nymi, inż. drogowych z uprawnieniami do nadzoru
robót, inż. elektryków z uprawnieniami budowlany
mi, inż. mechaników z praktyką w nadzorze nad mon
tażem urządzeń transportowych oraz do Zarządu Por
tu Gdańsk - dyrekcja techniczna: inżyniera mecha
nika z 5-letnia praktyka lub technika-mechanika z
10-letnia praktyką na stanowisko z-cy kier. działu
nadzoru urządzeń przeładunkowych. Wynagrodzenie
wg zasad zbiorowego układu pracy obowiązującego
pracowników Zarządu Portu Gdańsk. Informacji udzie
la Pion Budowv Portu Północnego - Gdańsk-Wisłoujście, ul Pokładowa 9, tel 43-95-55 oraz dział kadr
i szkolenia zawodowego Gdańsk-Nowy Port, ul Oliwska 35 tel 43-92-82, codziennie z wyjątkiem sobót
od godz. 7.15 do godz 14.
K-2198

Podaje się do wiadomości P.T. Klientów,
że z dniem 1. IV. 1973 r.
WARSZTAT SZKOLENIOWY STOLARSKI
W ELBLĄGU, podległy Wojewódzkiemu Za
kładowi Doskonalenia Zawodowego w Gdań
sku, mieszczący się dotychczas w Elblągu
przy ul. Robotniczej 62,
ZMIENIA SWOJĄ SIEDZIBĘ
i przenosi się do nowego lokalu pod adresem;
■,

Warsztat Szkoleniowy Stolarski,
ul. Obrońców Pokoju 8
82-300 Elbląg
tel. 43-29.
K-2850
Gdańskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryj
nych, Gdańsk-Oliwa, ul. Olsztyńska 3,
WYNAJMIE KWATERY PRYWATNE
dla swoich pracowników na terenie:
Gdańsk-Stogi, Gdańsk-Przeróbka, Gd.-Sródmieście,
Gd.-Wrzeszcz, Gd.-Oliwa.
Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela dział za
trudnienia, płac i szkolenia GPRInż. Gdańsk-Oliwa,
ul. Olsztyńska 3, tel. 53-12-31, wewn. 66.
K-2833

Przetargi i licytacje
Wojewódzka Przychodnia Rehabilitacyjna w Gdań
sku, ul. Piwna 17/18, ogłasza przetarg ograniczony na
1 wykonanie robót stolarskich w zakresie mebloscian
na sumę kosztorysową ca 500 tys. zł. Dokumentacja
techniczna do wglądu w dziale administracyjno-go
spodarczym pokój nr 6 w/m. W przetargu mogą wziąć
udział przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielcze. Ter
min wykonania prac do dnia 15 maja 1973 roku. Ot
warcie* ofert nastąpi w dniu 7. IV o godzinie 10.00.
Dyrekcja Wojewódzkiej przychodni Rehabilitacyjnej
zastrzega sobie wybór oferenta.
________
K-27U
Wyższa Szkoła Morska w Gdyni przy ul. Czerwonych
Kosynierów 83 ogłasza przetarg nieograniczony dla
przedsiębiorstw państwowych, spółdzielczych i prywat
nych na roboty budowrłano-montażowe i instalacyjne
elektryczne, wod.-kan. i c. o. oraz wentylacyjne przy
budowie planetarium w Gdyni przy alei Zjednocze
nia 3. Ślepe kosztorysy do odbioru w dziale technicz
nym WSM, pokój nr 8. Komisyjne otwarcie ofert na
stąpi w dniu 10 kwietnia br. o godz. 12 w dziale te
chnicznym. Zastrzegamy sobie prawo wyboru oferen
ta lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyn._____________________________________________ K~2769

Zakład Usług Socjalnych WZBK w Gdyni-Redłowie,
ul. Stryj ska nr 24, tel. 22-37-64, przyjmie do pracy za
raz st. księgowego — prowadzenie kosztów, st. księ
gowego do spraw finansowych i likwidatury.
K-2799

Polskie Linie Oceaniczne w Gdyni, ul. 10 Lutego 24,
ogłaszają przetarg nieograniczony na wykonanie robót
malarskich w Ośrodku Wczasów Letnich PLO w
Szarlocie koło Kościerzyny. Termin wykonania prac
natychmiastowy. Ślepe kosztorysy są do odebrania w
sekcji inwestycji lądowych w Gdyni, ul. 10 Lutego
24, pokój 321, gdzie można uzyskać bliższe informacje
w sprawie wykonania robót. Termin składania ofert
14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie. Ot
warcie ofert nastąpi w 15 dni od daty ukazania się
ogłoszenia w prasie o godz. 10 w Gdyni, ul. 10 Lu
tego 24, pok. 321. W przetargu mogą brać udział
przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielcze i prywatne.
Zastrzegamy sobie dowolny wybór oferenta lub unie
ważnienie przetargu bez podania przyczyn.______ K~27:in

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Gdańsk'
zatrudni na stałe oraz na okres akcji letniej nastę
pujących pracowników z terenu pobliskich powiatów
ładowaczy kierowców z I, II i III kategorią prawa
jazdy (mogą być kobiety), monterów samochodo
wych, murarzy, malarzy, hydraulika, tapicera, lakier
nika, blacharza, dekarza, zamiataczki, szaleciarki oraz
robotników niewykwalifikowanych. Pracę będzie mo
żna wykonywać na zmianie popołudniowej łub no
cnej, a także w niepełnym wymiarze godzin, W
szczególnych przypadkach jest możliwość zapewnie
nia kwater prywatnych dla osób dojeżdżających do
pracy. Wyczerpujących informacji udziela sekcja kadr
Gdańsk-Orunia, ul. Jedności Robotniczej 43/45, tel.
31-50-01. Konieczna książeczka ubezpieczeniowa i do
wód osobisty z aktualnymi wpisami. Zatrudniamy bez
skierowania* z Wydziału Zatrudnienia. ______
K-2803

Sp-nia Pracy Przemysłu Drzewnego w Kwidzynie, ul.
Grunwaldzka 14, ogłasza przetarg nieograniczony na
następujące roboty: doprowadzenie instalacji wod.kan., c!o, i gazowej do budynku świetlicy międzyspółdzielnianej. Wartość robót ca 100 tys. zł. Termin
zakończenia robót 15. VI. 1973 r. Doprowadzenie in
stalacji kanalizacyjnej i wodnej do zakładu produk
cyjnego sp-ni przy ul. Żeromskiego. Wartość robot ca
30 000 zł. Termin zakończenia robót 15. VII. 1973 r.
W przetargu mogą brać udział przedsiębiorstwa pań
stwowe, spółdzielcze i prywatne z uprawnieniami. Do
kumentacja do wglądu znajduje się w dziale gł. me
chanika. Oferty w zalakowanych kopertach należy
składać w biurze sp-ni. Otwarcie ofert nastąpi 9. IV.
1973 r. o godz. 10. Zastrzega się prawo wyboru ofe
renta lub unieważnienie przetargu bez podania przy
czyn.
K~2849

Wejherowskie Zakłady Obuwia w Wejherowi«:, za
trudnią zaraz czterech mechaników maszynowych oraz elektryka. Wymagane świadectwo mistrzowskie
lub czeladnicze. Warunki pracy i płacy do uzgod
nienia na miejscu w dziale kadr. ,_________ K-2765

Komunikaty

Centrum Techniki Wytwarzania Przemysłu Okrętowe
go
Przedsiębiorstwo
Projektowo-Technologiczne
„PROMOR”,
zatrudni następujących pracowników:
inżynierów o specjalności konstrukcje budowlane, in
stalacje rurowe i architektura — na stanowiska star
szych projektantów i projektantów. Wymagany odpo
wiedni staż pracy w biurze projektów wraz z upraw
nieniami budowlanymi w zakresie
projektowania.
Techników budowlanych i instalacji sanitarnych — na
stanowiska starszych asystentów lub asystentów pro
jektanta. Wymagany staż pracy w biurze projektów.
Maszynistki wykwalifikowane w zakresie pisania do
kumentacji technicznej (praca w systemie akordo
wym). Płace wg taryfikatora obowiązującego w pań
stwowych biurach projektów. Wysokość wynagrodze
nia do uzgodnienia na miejscu. Kandydaci proszeni
są o zgłaszanie się w dziale kadr „PROMORU” —
Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Matejki 6, pok. 123, tel. 41-78-11.
Po (uzgodnieniu warunków pracy i płac zainteresowa
ny winien posiadać skierowanie z Wydz. Zatrudnie
nia Prez. MRN oraz książeczkę ubezpieczeniową^
aktualnym wpisem.
______________________
Rejonowa Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszezelarska „Wy
brzeże” w Gdańsku-Wrzeszezu, al. Grunwaldzka 135,
zatrudni natychmiast: technika normowania — wy
kształcenie wyższe lub średnie techniczne plus prak
tyka, inspektora bhp — wykształcenie średnie plus
praktyka, dwóch sprzedawców do sklepów nasien
nych — wykształcenie średnie ogrodnicze lub rolni
cze. Warunki do omówienia na miejscu.________K-274S
Wojewódzka Spółdzielnia Inwalidów „Ochrona Mie
nia i Usług Różnych” w Gdańsku-Wrzeszezu, ul. Ko
chanowskiego 75, zatrudni głównego księgowego z wy
kształceniem wvższym lub średnim oraz 5-letnią prak
tyką na tym stanowisku. Warunki pracy i płacy do
uzgodnienia w biurze spółdzielni, telefon 41-00-30^ ^
Rafineria Nafty „Gdańsk” w budowie, zatrudni trzy
wykwalifikowane maszynistki. Oferty należy składać
osobiście w Rafinerii Nafty „Gdańsk”, dział kadr i
szkolenia Gdańsk, ul. Kujawska 5.__ ___
K-2m
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” GdańskOrunia, ul. Jedności Robotniczej 217, tel. 31-48-81/82,
zatrudni zaraz pracowników na stanowiska: kierowni
ka działu transportu, organizatora obsługi rolnictwa,
st. referenta zaopatrzenia, kierowników sklepów wiej
skich w miejscowościach: Maćki, Przegalino, Sobieszewska Pastwa, Wiślinka, PGR Koszwały, gospoda
rza klubu rolnika w Koszwałach, magazynierów zbo
żowych w Łostowicach i Przejazdowie, piekarzy i ma
sarzy, mechaników’, hydraulików, spawaczy, blacha
rzy samochodowych — uczniów’ w Wielobranżowym
Zakładzie Usługowym w przejazdowie,
kierowców.
Ponadto
zatrudnimy pracowników sezonowych w
miejscowościach Sobieszewo i Swibno na stanowiska:
szefa kuchni, kucharzy, kelnerów’, bufetowych, pomo
ce kuchenne, sprzedawców ajencyjnych.___
Powiatowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Pruszczu Gdańskim, ul. Kościusz
ki 1, zatrudni ze skierowaniem z Wydziału Zatrudnie
nia Prez. PRN w Pruszczu Gdańskim:
kierownika
grupy robót, inspektora nadzoru, kierownika stolarni,
rewidenta, murarzy-tynkarzy, cieśli, blacharzy, deka
rzy, robotników niewykwalifikowanych, kierowców
z II kat., ładowaczy nieczystości stałych, zamiataczy
ulic. Warunki pracy i płacy do omówienia w dyrek
cji przedsiębiorstwa w Pruszczu Gdańskim, ul. Kościu
szki 1 w godz. od 7—15.______________
K-2591
Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Portów Mor
skich w Gdyni, przyjmie natychmiast do pracy w za
rządzie przedsiębiorstwa następujących pracowników
umysłowych: inspektora d/s weryfikacji dokumen
tacji z wvksztalceniem wyższym lub średnim techni
cznym oraz i 2-letnią praktyką w dz. technicznym,
kierownika dz. transportu z wykształceniem średnim
lub wyższym technicznym samochodowym z 3-łetnią
praktyką, kierownika grupy robót z wykształceniem
wyzszvm lub średnim technicznym i uprawnieniami
budowlanymi, kierownika dz. księgowości z wykształ
ceniem średnim i 10-letnią praktyką, ekonomistę d/s
zaopatrzenia z wykształceniem średnim i praktyką w
służbie zaopatrzenia oraz zatrudni każdą ilość robot
ników do pracy na terenie Gdyni, Gdańska i ośrod
ka wczasowo-wypoczynkowego w Gołuniu bez skiero
wań z Wydziału Zatrudnienia_ o następujących za
wodach: murarz, cieśla, betoniarz, zbrojarz, tynkarz,
stolarz. Chętni winni zgłaszać się w zarządzie przed
siębiorstwa w dziale kadr w Gdyni, ul. Węglowa 20a.
K-2606
Gdańskie Zakłady Drobiarskie, zatrudnią w Żukowie
inż. energetyka z praktyką na stanowisko głównego
energetyka. Warunki pracy i płacy do uzgodnienia w
sekcji osobowej w Żukowie.______________
K~2808
Zakłady Obrotu Zbożami Importowanymi i Eksporto
wymi „PZZ” w Gdańsku, ul. Długi Targ 1—7, tele
fon 31-68-41, wewn. 43, zatrudnią natychmiast biegłą
maszynistkę w hali maszyn oraz referenta z ma
szynopisaniem.
_________ K~2613
powszechny Dom Towarowy w Gdańsku-Wrzeszezu,
ał. Grunwaldzka 107/109, zatrudni natychmiast: techni
ka budowlanego, ślusarza, referenta d/s planowania i
analizy ekonomicznej oraz w systemie pracy nakład
czej (chałupniczej) kobiety posiadające umiejętność
szycia. Warunki pracy i płacy do omówienia w dziale
osobowym, IV piętro, pokój nr 1.
K-2614

BI

Zawiadamia się emerytów i rencistów Gdańskiej Sto
czni Remontowej, że wypłata nagród z funduszu za
kładowego za rok 1972 zostanie wypłacona dnia 29.
III 1973 r. o godz. 11 w Klubie „Akwen”, ul. Wały
Piastowskie.
, . .
Rada Zakładowa
Gdańskiej Stoczni Remontowej
Gdańsk-Ostrów
K-2813
Zakladv Radiowe „RADMOR” w Gdyni zawiadamiają,
że w siedzibie dyrekcji, została wywieszona lista na
gród z tvtulu wypracowanego funduszu zakładowego
za rok 19*72. Wszelkie reklamacje z tego tytułu należy
składać do dnia 20. 04. 1973 r. w dziale kadr i szko
lenia zawodowego Gdynia-Grataówek, ul. Hutnicza 5,
tel. 21-90-19 W godz. od 12.00—14.00.____________ K-2725
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Gdańsku
ogłasza, że
,
„
I. TECHNIKUM Kolejowe Ministerstwa Komunikacji
w Bydgoszczy, ulica Kopernika 1, tel. miejski
252-06, tel. kolej. 15-23 przyjmuje uczniów do kla
sy pierwszej na rok szkolny 1973/74 na specjalnoś
ci:
1. mechaniczną
2. maszyn i urządzeń drogowych
3. elektryczną
’«•
4. ruch i przewozy kolejowe — 4 lata
5. drogi i mosty kolejowe.
Szkoła posiada internat i przyznaje bezpłatnie
umundurowanie wszystkim uczniom, a wyróżnia
jącym się — także stypendium. Bliższych infor ma
ch udziela sekretariat szkoły w godz. 9—14.
n. TECHNIKUM KOLEJOWE Ministerstwa Komuni
kacji w Olsztynie, aleja Wojska Polskiego 18 —
telefon miejski 671-43, tel. kolej. 14-56 przyjmuje
uczniów do klasy pierwszej młodzieżowej na rok
szkolny 1973/74 na specjalności:
1. ruchu i przewozów kolejowych — 4 lata
2. dróg i mostów kolejowych
3. eksploatacji i naprawy taboru kolejowego.
Do Policealnego Studium Zawodowego — w spe
cjalności:
1. ruchu i przewozów kolejowych,
szkoła posiada internat i przyznaje bezpłatnie umundurowanie wszystkim uczniom, a wyróżniają
cym także stypendium.
Szczegółowych informacji udziela sekretariat szko
ły w godzinach od 9 do 14. ___________
K~2'
Zakłady Okrętowych Urządzeń Elektrycznych „Elmor'
w Gdańsku, ul. Wałowa 63, zawiadamiają, że wypłata
nagród z funduszu zakładowego za 1972 r. dla pra
cowników uprawnionych do ich otrzymania, nastąpi
w okresie od 29. III 1973 r. — do S. IV 1973 r. Listy
pracowników uprawnionych do otrzymania nagród,
wywieszone są na tablicach informacyjnych przedsię
biorstwa. Reklamacje w zakresie wypłat, należy kie
rować do rady robotniczej w terminie do 5. IV 1973 r.
■Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Wodociągowych
i Kanalizacyjnych w Gdańsku powiadamia zaintere
sowanych pracowników, że zostały wywieszone listy
osób uprawnionych do nagród z funduszu zakładowego
za rok 1972. Wszelkie reklamacje związane z wypłatą
nagród indywidualnych należy składać w dziale kadr,
w terminie do dnia 10. IV 1973 r. Reklamacje wnie
sione po tym terminie nie będą rozpatrywane. K-2710
ZAPISY NA STUDIA DLA PRACUJĄCYCH
Politechnika Gdańska — Studium dla pracujących
przeprowadza na rok szkolny 1973/74 rekrutacją na
pierwszy rok studiów wieczorowych na kierunki:
1. budownictwo lądowe
2. budownictwo wodne
3. budowa maszyn
4. budowa okrętów
5. mechaniczny technologiczny
6. elektronika
7. elektroteehinka
Ostateczny termin złożenia dokumentów na pierwszy
rok studiów upływa z dniem 16 kwietnia br.
Bliższych informacji udziela sekretariat Studium dla
Pracujących w dniach: wtorki i czwartki — godz. 9
do 13, poniedziałki, środki i piątki — godz. 16 do 19.
Pełne komplety dokumentów należy składać: Politech
nika Gdańska, gmach główny, II p. pokój nr 201.
K-1071* 1 2 3 4
Instytut Technologii Elektronicznej Politechniki Gdań
skiej, ogłasza konkurs na stanowiska:
— asystentów — stażystów
— asystentów
— starszych asystentów naukowo-dydaktycznych w
zakresie specjalności APARATURA ELEKTRO
NICZNA.
Warunki pracy i płacy precyzuje „Karta Praw i Obo
wiązków Nauczyciela”.
Zgłoszenia kierować w terminie do dnia 1 maja 1973
r. pod adresem: Instytut Technologii Elektronicznej
Politechniki Gdańskiej, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Majako
wskiego 11/12 (nr kodu 80-233, nr tel. 471-645).
Do podania załączyć:
1) życiorys,
2) ankietę personalną ze zdjęciem,
3) Opinię organizacji młodzieżowych
(kandydaci
kończący studia), względnie opinię zakładu pracy,
4) opinię samodzielnego pracownika
macierzystej
uczelni (kandydaci kończący studia).
O formie konkursu i pozostałych wymaganiach kan
dydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
K-2841

i

DZIENNIK BAŁTYCKI

73 (8922) 27 marca 1973 r.

j Otwierajcie w SOP książeczki oszczędnościowe
• premiowane traktorami i premiami pieniężnymi
WYTWÓRNIA
WYROBÓW BURSZTYNOWYCH
Spółdzielnia Pracy Przemysłu Artystycznego
Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Kochanowskiego 41

skupuje codziennie

BURSZTYN

ELDOM

oferuje
do sprzedaży wg cen uzgodnionych jednost
kom państwowym i spółdzielczym
MATERIAŁY RÓŻNYCH BRANŻ zakwalifi
kowane na surowce wtórne.

PŁYTEK ŚCIENNYCH

wydzierżawi
pomieszczenie nadające się na biuro
i jedną, dwie lub więcej sale wykładowe
(może być barak) na terenie Trójmiasta.
Telefon 43-04-66 do 7, wewn. 2.
K-2344
Sopockie Zakłady Przemysłu Maszynowego
w Sopocie, ul. 20 Października 694/6

poszukuję pomieszczenia na archiwum
zakładowe; może być sucha piwnica,
o powierzchni do 60 m kw. na okres
2 lat na odcinku Sopot — Oliwa.
Oferty prosimy zgłaszać do dyrekcji zakładu lub
tel. 51-27-65.
K-2767

WCZASOWY

zakupią

K-2766

■ doskonalenie umiejętności
racjonalnego
prowadzenia gospodarstwa domowego tak,
aby dzięki temu zaoszczędzony czas prze
znaczyć na kulturalną rozrywkę,
■ organizowanie różnorodnych form spędza
nia czasu wolnego,

PTH „ELDOM” O/W w Gdańsku
Instytucjom państwowym,
i prywatnym

spółdzielczym

3 nowe przyczepy 2-kołowe
o ładowności 400 kg i wartości 7 650 zł za l szt.
przystosowane do samochodów dostawczych „Żuk”,
„Nysa” lub osobowych. Termin składania ofert do
5. IV 1973 r.
K-2715

ZAKŁAD
DOSWIADC ŻALNY
RADIOKOMUNIKACJI
W GDYNI
p o s z u ku j e

z bonifikatą 10-proc. i 15-proc. każdemu kto dostar
czy zużyty telewizor do jednego z niżej wymienionych
sklepów ZURT:

lokalu na pomieszczenia
biurcjjve o powierzchni
HiO—żOO m kw., na tere
nie Gdyni.

SORiT 1 GDAŃSK, Długi Targ 33/34 — tel. 31-07-32
„
47 GDAŃSK, ul. Heweliusza 24/30 — tel. 31-63-81
„
69 GDAŃSK-ST0GI, Ul. Stryjetyskiego 23 — tel. 31-11-41
„
17 GDAŃSK-WRZESZCZ, al. Grunwaldzka 128 ~~ tel. 41-35-30
*
21 GDAŃSK-WRZESZCZ, al. Grunwaldzka 47 — tel. 41-42-05
70 GDAŃSK-PRZYMORZE, ul. Lumumby 8 — tel. 53-05-31
„
45 SOPOT, ul. 20 Października 812 — tel. 51-07-07
4 GDYNIA, ul. Świętojańska 53 — tel. 21-28-35
„
54 GDYNIA, ul. Władysława IV nr 50 — tel. 21-44-85 i 21-77-22
„
io STAROGARD, pl. 1 Maja 14 — tel. 28-43
„
55 ELBLĄG, pl. Grunwaldzki 115 — tel. 29-29
66 ELBLĄG, ul. Hetmańska 10 — teł. 46-55
* 25 TCZEW, ul. Kościuszki 1 — tel. 27-42
„
28 TCZEW, ul. Konarskiego 15 — tel. 29-53
„
43 PRUSZCZ GDAŃSKI, ul. Obrońców Pokoju 9 — tel. 87-52
„
U KARTUZY, ul. Parkowa 8 — tel. 558
„
44 WEJHEROWO, pl. Armii Czerwonej 9 — tel. 21-98
„
51 LĘBORK, ul. Boh. Stalingradu 4 — tel. 880
„
32 PUCK, ul. Nowy Świat 2 — tel. 24-81
„
35 SZTUM, ul. Wolności 22/24 — tel. 24-72
„
39 MALBORK, ul. Kościuszki 44 — tel. 548
„
64 NOWY DWÓR GD., ul. Sikorskiego 20 — tel. 23-31
*
42 KOŚCIERZYNA, ul. Gdańska 16 — zam. 496
„
9 KWIDZYN, ul. Targowa 20 — tel. 34-62
18 NOWY STAW, ul. Mickiewicza 1 — tel. 19-148
*
67 SKÓRCZ, ul. Świerczewskiego 2 — zam. 102
.. 31 GNIEW. pl. Grunwaldzki 9/12 — zam. 313

Zgłoszenia prosimy kle
rować: Zakład Doświad
czalny '.Radiótkofnunikacjl
Gdynia, ul. Hutnicza 5,
telefon 21-70-71-9 wewn.
284.
K-2768

„

Szczegółowych informacji udziela personel wyżej wymienionych sklepów.
KORZYSTAJCIE Z OKAZJI!

W ATRAKCYJNEJ miej
scowości w Szwajcarii Ka
szubskiej, 8 km od Kartuz
sprzedam około 8 ha lasu
nad dużym jeziorem, mo
że być na campingi. Ge
na do uzgodnienia. Wia
domość: Stachnik. 83-330
Żukowo, Majkowskiego 1.
P2-52
WRZESZCZ —, pół domu,
3 pokoje, kuchnia, wygo
dy, ogród, garaż sprze
dam. W rozliczeniu mogą
przejąć
wydzielone dwa
pokoje z kuchnią. Oferty
Biuro
Ogłoszeń
Gdańsk
pod nr G-39860.

otopyzacvme
SPRZEDAM , silnik Fiata
600. Tel. 21-10-93 po godz.
17.
S-811
SPRZEDAM
Fiata
600.
Tei. 53-24-65 godz.. 14—16.
G-39630

K2194

RENCISTKA pozna pana
od lat 65. Cel matrymo
nialny. Oferty Biuro Ogło
szeń Gdańsk pod PG-244.

w GDYNI przy ul. Zygmuntowskiej 4
w GDAŃSKU przy al. Grunwaldzkiej 92/98
SPRZEDAŻ

ZA

WALUTY

INŻYNIER
(kawaler) lat ODSTĄPIĘ lokal handlo
34,
przystojny,
blondyn, wy z zapleczem. Wiado
wysokiego wzrostu pozna mość tel. 22-26-18 od godz.
S-890
pannę wzrostu 162—170 cm, 17.
w wieku do 28 lat, z wy
KUPIĘ
działkę
budowlaną
kształceniem
wyższym
i
mieszkaniem w Trójmie z rozpoczętą budową lub w
ście.
Cel matrymonialny. stanie surowym w Trój
Oferty tylko poważne (mi mieście. Oferty: Stanisław
Radom, Kusocińle widziane fotooferty za Piątek,
S-903
zwrotem). Biuro Ogłoszeń skiego 9 m. 36.
Gdańsk pod nr GM-39756.
SPRZEDAM
domek wy
łączony 6,5
pokoju cen
trum
Gdyni.
Konieczne
mieszkanie zastępcze dwupokojowe łub pokój ze
służbówką.
Oferty OUPT
WYDZIERŻAWIĘ
ziemię Gdynia 1 pod 922.
2,5 ha. Cena do uzgodnie
nia. Wiadomość od godziny DOMEK (2 pokoje z kuch
14, Gdańsk-Orunia, ul. No nią)
sprzedam.
Rumia,
winy 36, Walentyna Stan Zdrojowa 2.
S-930
kiewicz.
G-39682
GDYNIA: dom lokatorski
DZIAŁKĘ budowlaną
— komfortowy (pięknie zlo
rozpoczęta budowa, wyso kalizowany) — sprzedam
ka. pilnie sprzedam. Tele lub zamienię na willę w
fon 41-92-76.
G-39706 górach. Banasiak, Bytom,
Piekarska 60—64/11.
K-2554
SPRZEDAM
parcelę
w
śródmieściu Gdyni — pow.
700 m kw. z budynkiem DOMEK 110 m kw.. eta
ogród,
Wrzeszcz,
gospodarczym (2 pok. + żowe,
kuchnia, 50 m kw.). Dobry dobry punkt, 4 pokoje
punkt na warsztat rze wolne, sprzedam. W rozli
mieślniczy lub handel. O- czeniu, wydzielone 2 po
ferty OUPT Gdynia 1 pod koje trasa Oliwa — Gdy
nia. Oferty Biuro Ogło
S-844.
szeń Gdańsk pod G-4O109.
OKAZYJNIE sprzedam dom
piętrowy koło Starogardu. DZIAŁKĘ
budowlaną
Wiadomość: Gdańsk-Stogi, sprzedam. Gdańsk-Siedlce,
ul. szpaki 3F/83.
G-39821 Soplicy 29, tel. 53-27-50.
S-40084
KUPIĘ nowy dom jedno
rodzinny, wolno stojący w DZIAŁKĘ 2 200 m kw. W
Trójmieście. Oferty Biuro Osowie, sprzedam. Wiado
Ogłoszeń Gdańsk pod nr mość: Wrzeszcz, Słowac
kiego 114, zakład kra
G-39828.
wiecki.
G-40080
DOM sześcioizbowy, muro
wany — elektryczność, wo KUPIĘ dom jednorodzin
na
przedmieściach
dociąg, kanałizaćja, budy ny
nek gospodarczy,
garaż, Starogardu Gd., Tczewa.
działka 4 ha, w tym 1 ha Pelplina w cenie do 200
sadu, ogrodzony siatką — tys. zł. Oferty Biuro Ocałość przydatna na ho głoszeń Gdańsk pod nr
dowlę, warsztat, ogrodni G-39573.
ctwo — przy autostradzie,
komunikacja
autobusowa DOM murowany piętrowy
1 godz. od Warszawy, 4 w centrum Pelplina oka
km od Żyrardowa — sprze zyjnie sprzedam. Informa
dam lub zamienię na o- cje Eugeniusz Kwiatkow
biekt na Wybrzeżu. Ofer ski,
Pelplin — Osiedle
ty OUPT Gdynia 1 pod praw Dworcu 5a, m 3.
G-398Ł3
nr S-886.

MOTOCYKLE
MZ-250
i
Gazelę
okazyjnie
sprze
dam. Wrzeszcz, ul. W. Po
la 8/1.
G-39640
OCTAVIE-SUPER
sprze
dam. Gdańsk , Długa 47/49
m. 4 godz. 15—17,
G-39643
SPRZEDAM samochód Sy
rena 105 nowy. Wiado
mość teł. 83-15-92 od godz.
16.
G-39642
SILNIK do łodzi „Moskwa
30F,” z tylnym biegiem i
rozrusznikiem
elektrycz
nym
sprzedam.
Oferty
Biuro
Ogłoszeń Gdańsk
pod nr G-39656.
SPRZEDAM Forda Taunusa 17 MTS, rok 1962, So
pot, Dąbrowskiego 1/5 m.
11A.
G-3966C
SKODĘ 100 S nową za
mienię na Fiata, stań obo
jętny — może być do re
montu — lub sprzedam,
Oliwa, Piastowska 7od/7,
G-39672
SPRZEDAM MZ 250/2 Oru
nia, Nowiny 4/2, po godz.
15.
G-39693
SPRZEDAM
Skodę
1000
MB. Jelitkowo, Kapliczna
22 po 15.
G-39745
TRABANTA 601 sprzedam,
Tel. 41-37-58 po 16.
G-39748
TRABANTA
COMBI
sprzedam, Orłowo, Kap
rów 3, po godz. 17.
S-843
SPRZEDAM
Wartburga
przejściowy na trzynast
kach. Oglądać Gdynia —
Wzgórze Nowotki, Ludo
wa 20 po godz. 17.
S-84S
SPRZEDAM Wartburga 312
po wypadku. Cena 25 tys.
zł, Gdynia ul. Pucka 137
a, przy Żarnowieckiej.
S-850
SPRZEDAM silnik nowy
Wołga GAZ. Tel. 22-07-22.
S-862

Osada Kolejowa (skrzyżowanie z torami PKP w kier. stacji energet.
Gdynia-Grabówek), Niemojewskiego, Malczewskiego, Marchlewskiego,
Kuśnierskiej, Gruny, Frezerów, Cechowej, Knyszyńskiej, Kampinowskiej, Płk. Dąbka, Żółkiewskiego.

WYMIENIALNE
I BONY TOWAROWE PeKaO

W związku z powyższym wzywa się okolicznych mieszkańców do zacho
wania ostrożności na trasie budowanej linii, a w szczególności:

K-2418

Weź udział w pokazach, kursach, odczytach i
prelekcjach organizowanych przez ośrodki
„Praktyczna Pani” i Klub „Bursztynek”
Gdynia, ul. Abrahama 71
Orłowo, ul. Wielkopolska 17
Obłuże, ul. Bednarska 12
Grabówek, ul. Czerwonych Kosynierów 117
Leszczynki, ul. Opata Hackiego 17a
Chylonia, ul. Kartuska 61
Klub „Bursztynek”, ul. Władysława IV 59

zawiadamia, że przystępuje w Gdyni do budowy linii elektroener
getycznej wysokiego napięcia w terminie 26. III ^ 1973 r.
- 15. VII 1973 r. w rejonie niżej wymienionych ulic:

Zainteresowanych zapraszamy do ekspozytur banku:

■ uczenie umiejętnego korzystania z dóbr
kulturalnych oraz ich współtworzenie.

ZURT informuje P. T. Klientów, że prowadzi nadal
SPRZEDAŻ TELEWIZORÓW
ZA GOTÓWKĘ I NA RATY

ny. Oferty OUPT Gdynia 1
pod nr SM-764.

do nabycia
tylko 30 marca w godi. 10—15
na GIEŁDZIE SPRZĘTU ZMECHANIZOWANEGO
w Gdańsku-Oruni, ul. Sandomierska 11

jednobarwne lub wzorzyste

TP „Żegluga
Gdańska“
zawiadamia
że od dnia 1 kwietnia br. - uruchamia regularne codzienne połączenia statkami białej floty w następujących relacjach:
k)

Gdynia — Hel

sprzeda

Warszawskie Zakłady Maszyn Elektrycznych
„W A M E L”
Przedsiębiorstwo Państwowe
Warszawa, ul. Krakowiaków 16
tel. 46-04-71, wewn. 13
Oferty z bliższymi szczegółami należy kiero
wać pod w/w adres.

PANNA z Polski południo
wej pozna marynarza (ka
walera) wiek 27—35 lat,
wykształcenie
minimum
średnie. Cel matrymonial

• garnki elektryczne

PBE „ELBUD” ZAKŁAD BUDOWY SIECI ELEKTRYCZNYCH
w Gdańsku

w pastelowych kolorach

prowadzi akcję pod hasłem:
„GOSPODARUJEMY OSZCZĘDNIE WYPOCZYWAMY KULTURALNIE”

K-2731

ROZ WIEDZON A . z dziec
kiem, mieszkanie, oszczęd
ności, pozna pana do lat
44. Cel matrymonialny. Oferty OUPT Gdynia l pod
nr SM-871,

• termowentylatory
silniki elektryczne

produkcji włoskiej

Oddział w Gdyni

Celem akcji jest:

W'YSOKA blondynka poz
na pana, wiek lat 26—32,
najchętniej z wykształce
niem technicznym. Cel ma
trymonialny. Oferty Biuro
Ogłoszeń Gdańsk pod nr
GM-39734.

• lodówki • roboty kuchenne • froterki
9 suszarki do włosów # młynki do kawy 1

K-2703

Ośrodek Szkolenia Kursowego
Wojewódzkiego Zjednoczenia Budownictwa
Komunalnego w Gdańsku, ul. Załogowa 6

SAMOTNY, wysoki, przy
stojny z wykształceniem,
religijny, bez nałogów lat
39, posiadający dom i sa
mochód,
pozna
samotną
panią
z
wykształceniem
średnim, pracującą, wyso
ką, przystojną, domatorkę,
bez nałogów do lat 35.
Cel matrymonialny. Ofer
ty Biuro Ogłoszeń Gdańsk
pod nr GM-39729,

W ATRAKCYJNYCH CENACH

„SPOŁEM” W S S

K-2778

INŻYNIER lat 27, bez na
łogów, wyższego wzrostu
pozna pannę do lat 25,
najchętniej z mieszkaniem.
Cel matrymonialny. Oferty
Biuro Ogłoszeń
Gdańsk
pod nr GM-39637.

CERAMICZNYCH

skupu:

I bryłki powyżej 100 g — 5 000
„
od 40 do 100 g — 4 000
II
„
od 10 do 40 g — 3 000
III
„
od 4 do 10 g — 2 000
IV
4 g —
800
V
„
od 1 do
1 g — 500
„
od 0,5 do
VI

OŚRODEK

DUŻY WYBÓR ATRAKCYJNYCH

Wykazy materiałów można przeglądać codziennie
w godzinach od 7.00—14,00 w oddziale surowców
wtórnych
Informacji telefonicznych udziela oddział surow
ców wtórnych pod telefonami: 37-27-39 i 37-26-79/
K-2507

w godzinach od 7,30 do 13.30.
Cennik

PRZECENIONE -

Stocznia Gdańska im. Lenina
Gdańsk, ul. Doki 1, nr tel. 37-27-39

Hel — Gdynia

o. 6.45
p. 7.50
k)
O. 8.05
p. 9.10

k)
15.00
16.05
k)
16.20
17.25

RADIOODBIORNIKI
TURYSTYCZNE

przejażdżki po porcie Gdynia — 1-godzinne
odjazdy 10.10
11.40
13.20
x)
s)
11.30 13.25 14.25
12.05 14.00 15.00
X)
s)
O. 10.35 12.20 13.30 15.30
p- 11.10 12.55 14.05 16.05

O. 9.40
Gdańsk — Westerplatte
(przystań przy Ziel. Bramie) P- 10.15

Westerplatte — Gdańsk

1. Zabrania się przebywania w pobliżu wykopów ziemnych, zbli
żania się do montowanych i stawianych słupów energetycz
nych oraz sprzętu mechanicznego.
2. Zabrania się czepiania wszelkich zwisających przewodów, do
tykania lin kotwiczących słupy, wchodzenia na słupy itp.
3. Należy zachować ostrożność przy przechodzeniu i przejeżdża
niu przez przewody leżące na ziemi — względnie pod nisko
zwisającymi przewodami.
Szczególnie rodzice winni mieć na uwadze, że^ wszelkie za
bawy dzieci na trasie budowy mogą spowodować ich kalectwo
lub śmierć
K-2746

KORZYSTAJCIE Z ULGOWYCH, DOGODNYCH I ATRAKCYJ
NYCH PRZEJAZDÓW NASZYMI STATKAMI.
Zgłoszenia na przewozy przyjmują i informacji udzielają:
GDYNIA — Ekspozytura, al. Zjednoczenia 2 - tel. 21-19-20
GDAŃSK — Ekspozytura, ul. Wartka 4 — tel. 31-19-75
Przystań przy Zielonej Bramie — tel. 31-49-26
Objaśnienia:
S) — kursuje w soboty
x) — nie kursuje w soboty
k) — przewozy komunikacyjne
K-2817
—
standard,
SPRZEDAM części do sa „SKODĘ”
sprzedam.
Tel.
mochodu RECORD OPEL nową,
41-45-78.
G-40178
— OLIMPIA. Tel. 32-17-62,
godz. 16—21.
G-39750

WYNAJMĘ małżeństwu po
kój, kuchnię, (piece) na umowę z zakładem. Oferty
Biuro
Ogłoszeń
Gdańsk
pod nr G-39790.

SPRZEDAM karoserię Fia
ta 125 — 1300, po wypad
ku, rok 1972. Gd.-Wrzeszcz,
Hibnera 13/3.
G-39779

BEZDZIETNE
małżeństwo
poszukuje pokoju na tere
nie Gdańska. Oferty Biuro
Ogłoszeń pod nr G-39699.

*

W SKLEPACH ZURT
NA RATY OD 100 ZŁ

Przy zbiorowym zakupi*
— no rafy od 30 zł

POSZUKUJĘ
pokoju na
trasie Gdynia—Cisowa. Oferty OUPT Gdynia 1 pod PILNIE kupię kawalerkę
SPRZEDAM
Moskwicza nr S-813.
względnie M-l — wydzie
403 W b. dobrym stanie.
lone. Oferty Biuro Ogło
Tel. 43-04-66 do godz. 15, ZAMIENIĘ kawalerkę Wi- szeń Gdańsk pod nr GG-39783 tomino na pokój z kuch -39899.
nią
lub większe,
trasa
Oferty KUPIĘ lub wynajmę M-2,
SPRZEDAM
Fiata
600. Grabówek—Sopot.
Gdynia-Chylonia,
Kartu OUPT Gdynia 1 pod nr wydzielone, pokój z kuch
S-812.
______ ____________ nią do 50 000, Oferty Biu
ska 46 A/7 po godz. 16.
ro Ogłoszeń Gdańsk pod
S-913
MAŁŻEŃSTWO — nauczy
KUPIĘ lub wynajmę pokój nr G-39712.
ciele szkoły średniej, człon
z kuchnią. Oferty Biuro
SIMCĘ 1000 pilnie sprze Ogłoszeń Gdańsk pod nr MAŁŻEŃSTWO bezdzietne, kowie spółdzielni wynajmą
dam
Gdynia
—
Chy G-39623.
członkowie spółdzielni po pokój _ najchętniej Orło
lonia, Gniewska 17/22.
szukują pokoju umeblowa wo. Oferty Biuro Ogłoszeń
S-917
Płatne za rok z gó Gdańsk pod nr G-39780.
ZAMIENIĘ 2
mieszkania nego.
3-pokojowe w Nowym Por ry. Oferty Biuro Ogłoszeń
POKÖJ z kuchnią, kom
SPRZEDAM
przekładnię cie i Rumi na jedno 5-po- Gdańsk pod nr G-39709.
fort, Gdańsk-Starówka za
lewe drzwi, błotniki, in kojowe w Trójmieście. Tel.
KUPIĘ
pokój
lub
półtora
mienię na większe, nowe
ne części VW 1200. Gdy 43-08-64.
G-39635
z kuchnią wydzielone. Ofer budownictwo. Teł. 31-04-47.
nia,
Świętojańska 116/10.
ty wraz z ceną kierować
G-39785
teł. 21-49-74.
S-880
ZAMIENIĘ
3 pokoje
z Biuro
Ogłoszeń
Gdańsk
wygodami w Elblągu na pod nr G-39714.
ZAMIENIĘ
M-4
kwaterun
SPRZEDAM
Warszawę pokój z kuchnią lub wy
kowe, nowe budownictwo
górnozaworową,
w
do dzielony
w Trójmieście. KUPIĘ
w
Trójmieście
Oliwa na dwa mniejsze.
brym
stanie. Gd.-Oliwa, Tel. 31-55-86.
G-39652 mieszkanie
własnościowe
Oferty
Biuro
Ogłoszeń
ul. Czerwonego Sztandaru
jedno lub dwupokojowe z Gdańsk pod nr G-39816.
97.
G-39839 ODNAJMĘ pokój pani. Tel. wygodami. Oferty Biuro
43-11-06 W godz. 16 do 18. Ogłoszeń Gdańsk pod nr ZAMIENIĘ M-3 w Szcze
WOŁGĘ czarną, rok 1967
G-39659 G-39719.
cinie na podobne w Trój
sprzedam. Tel. 41-46-94.
mieście.
F.
Jankowska,
G-39837 MAŁŻEŃSTWO bezdzietne, MAŁŻEŃSTWO
po
stu Szczecin,
Budziszyńska
diach
poszukuje
okresowo
8/30.
G-39801
po
studiach,
wynajmie
URSUSA C-45 pług kulty- mieszkanie lub pokój z u- mieszkania. Oferty Biuro
Ogłoszeń
Gdańsk
pod
nr
wator
sprzedam,
Kula, żywalnością wygód na rok.
ZAMIENIĘ 2 pokoje, kuch
Godziszewo, pow.
tczew Możliwość zapłaty z góry. G-39720.
nia w Gdańsku-Wrzeszczu,
ski.
G-39832 Oferty
Biuro
Ogłoszeń MIESZKANIE w Bydgosz al. Zwycięstwa na podob
Gdańsk pod nr G-39658.
czy, spółdzielcze 3 pokoje ne na peryferiach z mo
SPRZEDAM
Warszawę
z wszystkimi wygodami, te żliwością postawienia ga
M-20 w dobrym stanie. PRACUJĄCY student po lefon, zatwierdzona lokali rażu. Oferty Biuro Ogło
Teł. 41-42-12.
G-39849 szukuje pokoju we Wrze zacja na garaż zamienię szeń Gdańsk pod nr Gszczu. Oferty Biuro Ogło na podobne Trójmiasto. O- -39792.
szeń
Gdańsk
pod
nr ferty
Biuro
Ogłoszeń
OPLA KAPITANA (1965) G-39657.
MAŁŻEŃSTWO
po
stu
G-39724.
silnik kupię lub sp -e- --------------------------------------- -diach poszukuje samodziel
■ ■■
dam samochód z uszkodzo
małżeństwo
— nego pokoju z wygodami.
nym
silnikiem.
Oferty ZAMIENIĘ M-S w Oruni MŁODE
Biuro
Ogłoszeń
spółdzielni — Oferty
Biuro Ogłoszeń
Gdańsk na równorzędne w śród członkowie
Gdańsk pod nr f G-39820.
poszukuje
pokoju
na
umo
mieściu Gdańska. Oferty
pod nr G-39856.
Biuro
Ogłoszeń
Gdańsk wę z zakładem. Telefon MŁODE małżeństwo, człon
31-56-73.
G-39728
pod nr G-39665.
kowie spółdzielni, poszu
JAWĘ 250 cm, po remon
cie,
w
dobrym
stanie ZAMIENIĘ mieszkanie M-5 MIESZKANIE
trzypokojo kuje pokoju. Oferty Biuro
sprzedam. Gdynia, Dzier komfort, z telefonem — we, komfort Elbląg, zamie Ogłoszeń Gdańsk pod nr
żyńskiego 94/3.
S-775 Elbląg, na 3-pokojowe w nię na podobne lub mniej G-39819.
Trójmieście,
najchętniej sze, trasa Pruszcz — Gdy
SPRZEDAM
samochód nowe budownictwo. Wia nia Chylonia. Zgłoszenia- ZAMIENIĘ mieszkanie M-4
marki
Syrena
103
na domość
Gd.-Oliwa,
Po Gdańsk-Przymorze, Piasto 7. garażem, przy dworcu
dogodnych
warunkach. morska 82A/85, godz. 16.30— wska 90C/72.
G-39738 w Tczewie, na podobne w
Gdańsku. Oferty Biuro OWiadomość tel. 21-83-35 po 19.30,
G-39683
godzinie 16.
S-769
WYNAJMĘ M-2. Płatne za głoszeń Gdańsk pod nr
G-39818,
rok
z
góry.
Oferty
Biuro
KOMFORTOWE
spółdziel
FIATA włoskiego, 1 500 — cze M-3 Sopot zamienię na Ogłoszeń Gdańsk pod nr
PRZYJMĘ panią do współ
G-39732.
1966 r sprzedam, Gdynia, równorzędne Wrzeszcz
nego pokoju. Nowy Port,
Wincentego Pola 2/11.
Oliwa — Brzeźno. Oferty
G-39824
S-719 Biuro
Ogłoszeń Gdańsk ZAMIENIĘ kawalerkę —■ Bliska 5 m. 5.
spółdzielcze, centrum Gdy
pod nr G-39687.
sprzedam Wartburga 312,
ni na większe, może być MŁODA, po studiach pil
Tczew, telefon 22-87.
W WARSZAWIE w pobliżu stare budownictwo Gdynia nie poszukuje niekrępująP-245 placu Unii, przedwojenne — Sopot. Oferty Gdynia, cego pokoju z wygodami,
S-825 najchętniej nie umeblo
mieszkanie
własnościowe 3 Maja 38/80.
wanego w Oliwie. Oferty
SPRZEDAM
przyczepę 3-pokojowe o powierzchni
Ogłoszeń
Gdańsk
dwukołową
Skodę
1102 92 m kw. (nie wolne) za KRAWCOWA
poszukuje Biuro
pod
nr G-39826.
cylindry głowicy VW, sil mienię na domek z ogród pokoju bez umeblowania.
nik Willis i Dodge. Wej kiem w Sopocie lub Oli Oferty OUPT Gdynia 1 pod
STARSZA
pani, członek
herowo, ul. Graniczna 6. wie (może być nie wolne). nr S-826.
spółdzielni zaopiekuje się
P-243 Tel. 51-22-33.
G-39698
Ł0DŻ — komfortowe dwu mieszkaniem
wyjeżdżają
SAMOCHÓD
małolitrażo MAŁŻEŃSTWO
z
dziec pokojowe 58 m kw., kwa cych lub wynajmie pokój
terunkowe,
bloki,
telefon
nie
umeblowany.
Zapłata
wy
„Morris”
sprzedam. kiem poszukuje pokoju. OTel. 51-01-62.
G-39499 ferty Biuro Ogłoszeń — — zamienię na podobne w za rok z góry. Trasa Gdy
Gdańsku, Wrzeszczu, Oli nia — Gdańsk. Oferty
Gdańsk pod nr G-39705.
wie. Oferty Biuro Ogło OUPT Gdynia 1 pod nr
„TRABANTA” 601, nowy,
sprzedam. Tel. 41-23-85.
MŁODE małżeństwo Doszu szeń, Łódź, Piotrkowska 96 S-883.
pod
„Sporna”.
G-39769
G-40178 kuje pokoju nie umeblo
ZAMIENIĘ
mieszkanie
wanego w Trójmieście e„SKODĘ” 1000 MB, rok wentualnie Gdynia — dziel PRACUJĄCA — poszukuje spółdzielcze M-4 Gdynia,
pokoju
na
trasie
Gdańskna
dwa
oddzielne.
Oferty
1969. stan Idealny, sprze nice. Oferty Biuro Ogło
tel.
OUPT Gdynia 1 pod nr
Gdańsk
pod
nr -Oliwa, wiadomość,
dam.
Tel.
21-67-83,
po szeń
52-97-02 po 16.
G-39788 S-920.
godz. 16.
G-40195 G-39704.

PANI — inżynier, wynaj
mie w Trójmiaście niekrępujący pokój, chętnie z
telefonem. Płatne z góry
za rok. Ofert:- 31637 Wro
cław „Prasa”, Ruska 15.
K-2618
ZAMIENIĘ
mieszkanie
M-4, telefon, w Sopocie
na 3-4-pokojowe w domku jedno- lub dwuro
dzinnym z ogródkiem na
terenie Orłowa lub Sopo
tu. Oferty OUPT Gdynia
1 pod nr S-768.
MAŁŻEŃSTWO z dziec
kiem poszukuje kawalerki
wydzielonej * w Trójmieś
cie na umowę z zakła
dem pracy. Tel. 32-36-15
do 15 lub oferty Biuro
Ogłoszeń Gdańsk pod nr
G-39542.
RADOM: M-4
podobne w
Wiadomość,
Sadkowska 7,

zamienię na
Trójmieście.
Radom,
ul.
m. 45.
PG-S50

KUPIĘ M-2 własnościowe,
teren Trójmiasta. Wiado
mość: Wrzeszcz, Grodzień
Ska 3.
G-39327
ZAMIENIĘ
mieszkanie
komfortowe M-3, kwate
runkowe w Zielonej Gó
rze, na podobne w Trój
mieście.
Ofertv
Zielona
Góra, tel. 703-45.
G-39438

WYKONUJĘ
uniwersalne
prostowniki do ładowania
akumulatorów, Wrzeszcz,
pl. Komorowskiego 20, tel.
32-28-05.
G-3S620

POSZUKUJĘ pokoiku. Oferty OUPT Gdynia 1 pod
nr S-893.
ZAMIENIĘ
mieszkanie,
pokój z kuchnią, c. o.
wygody, telefon w Szcze
cinie na podobne w Trój
mieście. Wiadomość, tel.
52-47-52.
S-926
WYNAJMĘ pokoje dziew
czętom, Rumia, Kamienna
38.
S-928
ZAMIENIĘ dwa pokoje,
kuchnia, wszelkie wygody,
etażowe, ogródek, drzewa
owocowe na domek jed
norodzinnym lub pół domku. Tel. 32-18-0«.
G-39844
PRZYJMĘ panienkę pra
cującą do wspólnego po
koju. Tel. 32-25-61.
G-J9850

W
CENTRUM
Krynicy
Morskiej wydzierżawię lo
kal. Oferty Biuro Ogło
szeń Gdańsk pod nr G-39653.
NOWE pomieszczenie, pro
dukcja lodów 1 ciastek,
bez wyposażenia, miejsco
wość atrakcyjna, wydzier
żawię. Oferty Biuro Ogło
szeń Gdąńsk pod nr G-39845.
ŚWIADKÓW
wypadku
śmiertelnego w dniu 8
grudnia 1972 r., około go
dziny 21.55 na ulicy He
weliusza w Gdańsku, ro
dzina
zmarłej
prosi
o
skontaktowanie się, tel.
43-14-37 po godzinie 1/7 (z
wyjątkiem
czwartków).
Szczególnie chodzi o oso
by, które prawdopodobnie
ścigały uciekającego kie
rowcę
samochodu
m-ki
KRAZ.
S-924

RENCISTA spokojny bez
nałogów poszukuje pokoju
lub sutereny, mogę zająć
się domem, ogrodem za
pokoik. Oferty Biuro Ogłoszeń Gdańsk pod nr
G-39576.

CYKLINOWANIE parkietów, tel. 71-03-11,
S-786
POGOTOWIE telewizyjne.
Teł. 41-96-89.
G-39625

BIAŁYSTOK — zamienię
nowe mieszkanie spółdziel
cze, 3 pokoje z kuchnią,
balkon (pow. 47 m kw.),
rozkład ładny — na po
dobne lub większe w Gdy
ni lub Gdańsku. J. Swiókło, 15-706. Białystok, ul.
Gruntowa > „c” m. 43.
____________
K-2555

CYKLINUJEMY
parkiety.
Ceny od 9 do 12 złotych
za metr. Zgłoszenia przyj
mowane są telefonicznie
31-98-27. Gwarantujemy na
tychmtastowe
wykonanie
zleceń. Nadmorskie Zakła
dy
Usług
Meblarskich.
Gdańsk, ul. Piwna 52/53.

ZAMIENIĘ pokój z kuch
nią, parter, piece, wygo
dy wspólne, w Gdyni, na
podobne Ciechanów. Ofer
ty OUPT Gdynia 1 pod
nr S-774.
ZAMIENIĘ 2 pokoje, ku
chnia, wygody, 68 m kw.,
etażowe parter, ogródek
na 2 małe, c. o. do III p.
Sopot, telefon 51-00-89.
________ _____________ S-T76
MAŁŻEŃSTWO z dwulet
nim dzieckiem poszukuje
mieszkania na okres 2 lat.
Wiadomość, tel. 51-39-83.
_________
S-777
KUPIĘ mieszkanie wydzielone lub zamienię po
kój na dwa pokoje z kuch
nią oraz poszukuję lokalu
eSowe$° na rzemiosło,
wiadomość, tel. 21-19-27.
S-765
KUPIĘ lub wynajmę gar
sonierę na terenie Trój
miasta. Oferty 31634 Wro
cław „Prasa", Ruska 15.
K-2619

POGOTOWIE
Tel. 31-13-63.

telewizyjne.
G-4Ü02.

KUPIĘ urządzenie na ro
pę do ogrzewania wilii.
Tel. 52-28-20.
G-39639
KUPIĘ
tryczną
Oferty
Gdańsk

okazyjnie
elekmaszynę liczącą.
Biuro
Ogłoszeń
pod nr G-39822. 1

KUPIĘ wózek
Oferty OUPT
pod nr S-915.

Inwalidzki.
Gdynia 1

KUPIĘ kojec. Tel. 82-15-82.
G-S9759
KUPIĘ taboret okręcany
do pianina. Tel. 41-57-42.
G-

KRAWIEC poszukuje sta
łej pracy (konfekcja). O
ferty
Biuro
Ogłoszę
Gdańsk pod nr G-39643.

DZ1FNNIK
BAŁTYCKI”
Gdańsk
Targ
Drzewny
3-7.
Skrytka pocztowa
nr
418, 80-958 Gdańsk 1 Ü TELEFONY: centrala - 81-50-41, sekretariat redakcji 31-35-80, dział miejski, 31-45-17, dział gosp.-morskl
31-53-28 dział terenowy W-sO-at sekretarz redakcji 31-27-33
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BAlTYCKi

Na budowie gdyńskiego teatru

Co.gdzie.ktedy*

Byłby to najcenniejszy prezent...

laks przy muzyce, 20.50 —
Kronika sportowa, 21.00 — Mi
niatury rozrywkowe, 21.25 —
Studio Młodych, 21.30 — Bal
lady i romanse, 22.30 — Rytm,
4 taniec, piosenka, 23.40 — Pio
senki w lirycznym nastroju,
GDAŃSK,
Operą,
Pana ^35 — Kalendarz Nauki P.ol(szkolne), g. 11. Teatr „Wy- skiej, 0.10—2.55
—
Program
A
dobrą
sprawę lata, 28 marca 1975 roku, budowlano -montażowych? jących ze skróconego cyklu brzeże”, Potępienie doktora nocny.
Fausta,
g.
19.
dopiero w
ubiegłym w 30 rocznicę wyzwolenia To pytanie dręczy żarów- realizacji tej inwestycji,
PROGRAM II
SOPOT,
Kameralny,
La
7.30 — Wiadomości, 7.35 —
miesiącu mieszkańcy Gdyni, rzeczywiście pójdzie no kierownictwo Zarządu
Chociaż do tego czasu po- ment. g. 19.
GDYNIA, Muzyczny, niecz. 0pjnje 3udzj partii, 8.30 —
Gdynii, bacznie
,
śledzący w górę kurtyna na pierw-- Budowy Teatru jak . główZ0staj0 jeszcze
leszcze &dwa lata.
LĘBORK, Teatr Ziemi Gdań Wiadomości, 8.35 — Z mikro
postęp robót na budowie szym przedstawieniu inau nego wykonawcę budów- ju£ bzi£ można powiedzieć,
skiej.
Trędowata, g. 19.30.
nowego gmachu teatru zau- gurującym działalność no- lanego — GPBoI —- jak i że bez dalszego poważnego
fonem w fabryce. 8.55 — Mu
ELBLĄG, Teatr im. S. Jara
ważyli, że jego mury za- wego teatru?
władze miejskie Gdym. . 7.większenia przez Gdyńskie cza, Portret doktora Mikoła zyka spod strzechy. 9.00 —
ezynają wyrastać ponad
Zam'ast odpowiedzi poDla klas IV liceum, 9.20 —
Jak wynika z informacji PBM potencjału wykonaw ja, g. 18.
ziemię. Dźwignęły się w proszono mnie bym pod- inż. Jerzego Gumińskiego czego na tej budowie nieMuzyka rozrywkowa. 9.40 —
górę zręby przyszłego bu- szedł w miejsce, skąd jak
Dla
przedszkoli,
10.00
—
dynku w części A, gdzie na dłoni widać przyszłą — kierownika Zarządu Bu- możliwe będzie nadrobieKsiążki, które na was cze
znajdą się pomieszczenia widownię -teatru, gdzie na dowy Teatru — inne prace nie powstałych zaległości, ^WIIH .......tur
kają. 10,30 — Polska muzyka
dla różnego rodzaju warsz- znajdujących się tu torach ^ zlecenia — powierzane Na pewno ich zlikwidowaoperowa. 11.00 — Dla klas
tatów i pracowni, strzeliło pracuje dźwig budowlany.
.
robót soecia- me i utrzymanie się w har
VI, 11.30 — Wiadomości. 11.35
Muzeum
Narodowe
w
Gdań
w górę tzw. zasceme, wy— Będzie go można zde- wykonawcom robot specja
. , .
Rodzinny tor przeszkód,
sku czynne w godz. 10—18.
rasta również z zietni fra- montować — słyszę — i listycznych realizowane są monogramie
ptzt v. J
Centralne Muzeum Morskie nM
Skrzynka poszukiwa
gment części B przyszłego przystąpić do wznoszenia w terminach, a nawet z eym przyśpieszony termin w Gdańsku czynne w godz. nia rodzin PCK, 11.45 — Od
pudła scenicznego dopiero pewnym wyprzedzeniem w ukończenia budowy
budynku.
tej 10—16.
Tatr do Bałtyku. 11.57 — Syg
Oddział Rybołówstwa w Helu
wtedy gdy ukończymy bu
wielkiej
inwestycji
przez
nał czasu i hejnał z Wieży
—- Najbardziej zaawanso, dowę
czasie. Jednak wyprzedze
czynny w godz, 10—17.
znajdujących
się
po
_
Mariackie i, 13.00 —~ Dla klas
wana jest część A — stwie_
Gdyńskie PBM byłoby naj
Muzeum Etnograficzne — Pa ftia la ,
..
nie
to,
zwłaszcza
w
pro
dza kierownik budowy tea- ieSO bokach obydwóch częmilszym prezentem
dla jf lac Opatów w Oliwie — czyn- III i rvy 13.20 — Muzyka
dukcji
i
dostawcach
urzą
rozrywkowa,
13.30
—
Stan
potru- inż. Ignacy Baranów- ści
przyszłego
obiektu,
w godz. 9—15.
obchodzą- neMuzeum
Archeologiczne w gody i wiadomości, 13.35 —
ski — gdyż mamy ukoń- Tymczasem według harmo- dzeń mechanicznych sceny łudzi teatru
Gdańsku czynne w godz. 11— Rozmowy z panią
Miecią,
nogramu uwzględniającego oraz aparatury, nie będzie tych dziś ^ swoje międz
18.
13.55 — Mini przegląd folklo
do wykonania pozostały
Muzeum
Historii
Miasta
oddania mogło być wykorzystane narodowe święto
1 dla
nam tu jeszcze dwie kon- skrócony termin
Gdańska — Rątusz Główny — rystyczny. 14.00 — Więcej, le
teatru do użytku, tj. na 28 przez inwestora, bowiem mieszkańców Gdym na 20
piej, taniej, 14.15 — Tu Ra
dygnąć je.
czynne w godz. 10—16.
Przeciskając sie nomie- marca 1975 roku, pudlo uniemożliwi to zbyt maty 'ecie wyzwolenia miasta^
Muzeum Marynarki Wojen- dio — Moskwa, 14.35 — StUnej w Gdyni czynne w godz. ^enci PWSM we Wrocławiu,
dzy lasem stempli podtrzy- sceniczne w stanie suro- zakres zrealizowanych roe czy . * ‘
0
10—16.
15.00 — Zawsze o 15.00 — promujących drewniane rusz- wym m;ało być gotowe... w bót budowlanych w sto-* stac na taki Prezent.
Muzeum Oceanograficzne i pram dla dziewcząt 1 chłop
Akwarium Morskie MIR
w
J. K.
towame, koordynator robot
ń
b roku. Natomiast sunku do potrzeb, wynikaców 15.40 — O śpiewie, pieGdyni . nieczynne.
ramiema głównego wy
Muzeum zamkowe w Mai- śniach i piosenkach, tO.OO ■—
konawcy gmachu — Gdyńborku czynne w godz. 9—14. Audycja Redakcji Spo.ecznej,
skiego Przedsiębiorstwa BuV:v:-.X.V:.. ■ * :
Muzeum Zamkowe w Kwi- jg 35 _ Echa dnia, 18.48 —
downictwa Miejskiego —
dzynie czynne w godz. 9—15. widnokrąg.
19.00 — Studio
mgr inż. arch. Grażyna
Muzeum Stutthof w Sztu’ l9 J5 _ 25 lekcja
towie czynne w godz. 8—15.
iv«oa>
,a
Wołoszyn i inspektor nad
Muzeum
Piśmiennictwa
ł języka angielskiego,
19.30^
zoru z Zarządu Budowy
Muzyki Kaszuhsko-Pomorskiej „wrigiłie
dni
powszednich”,
Teatru inż. Witold Gierzek
w Wejherowie czynne w godz. 21.00 — Nowiny i nowinki
informują, że wzniesiona
lt) 14.
muzyczne. 21.15 — Wydar"*!cześć obiektu — chociaż to
Kaszubski ParkEtnograficz
ny we Wdzydzach czynny w nia kulturalne, 21.45 — Wia
dopiero stan zerowy — ma
domości sportowe, 21.50 —
godz. 10—17,
uż ponad 4 m wysokości.
Rozmowy
o ^ wychowaniu,
Schodząc na sam dół widać
22.00 — Nowości Polskiego
dopiero ogrom robót budo
Wvdawnictwa
Muzycznego,
22.30 - Kalejdoskop kultural
wlanych jaki tu wykonano,
ny. 23.00 — Nowa
muzyka
mimo że większość ze
naszych przyjaciół, 23.30 —
wzniesionych murów kryje
Ostatnie wiadomości.
się w ziemi lub dopiero z
GDANSK, Leningrad, Nie
bieski żołnierz, USA, od 16
niej wyrasta.
1., g. 10, 12.30, 15, 17.30, 20.
Kameralne, Kajtek i nowy
Skoro uwzględnić fakt,
braciszek, weg-, od 7 i., g.
że jeszcze do niedawna na
15.30; Poszukiwanie, hiszp., od
budowie pracowało średnio
16 1., g. 17.30. 20.
Kosmos,
PROGRAM I
po 25 osób — to ta nielicz
Dziewczyna z gór, jug., od 16
8.55 — „Wielka miłość Balza
1.,
g. 16, 18, 20.
Drukarz,
na zaioea zrobiła bardzo
ka” telewizyjny film seryj
niecz. Gedania, Angelica i sui
wiele — dodaje inspektor
ny produkcji polsko-fran
tan, fr., od 16 1., g. 16, 18;
nadzoru inż. W. Gierzek.
cuskiej cz. I. „Nadzieje 1
Michał Strogow
—
kurier
upokorzenia” (kolor),
carski, wł.-bułg., od 16 1„ g.
Ostatnio wzrosła dwu
20. Piast, Powrót z frontu, 16.25 — Program dnfa,
krotnie załoga — mówi
radź., od 14 i., g. 16; O wpół 16.30 — Dziennik TV,
do 11 urieczór latem, USA, od 16.40 — Telewizja Młodych — In
mgr inż. arch. G. Wołoszyn,
16 1., g. 18, 20. Przyjaźń, Lew
trodukcja — „Żegnajcie mo
gdyż przedsiębiorstwu uda
w zimie, ang., od 14 1., g.
je 15 lat” — film — Labo
ło się pozyskać kilku mu
16.30. 20. Watra — Dom Har
ratorium, „Moje i nasze”,
rarzy z województw biało
cerza,
niecz.
Źak-studyjne,
„Turniej na pięciolinii”,
Adalen 31, szwedz., od 16 ł„
stockiego i olsztyńskiego i
18.10 — Gra kwartet czecho
g. 15.45, 18, 20.15.
skierowano ich na budowę
słowacki,
,
WRZESZCZ, Bajka, Małżeń
teatru. Ponadto codziennie
stwo. fr., od 16 1., g. 10, 12, 18.25 — „Panorama” magazyn
pracuje tutaj po kilkunastu dokumentacje na stan zeroinformacyjny
(z
Gdańska),
14, 16, 18, 20. Tramwajarz, Sy
uczniów z Zasadniczej Szko wv 3ej części gmachu otnowie Kathie Elder, USA, od 18.45 — „Statki na wage gos
16 1., g. 15.45; Kochanka bun
podarności” program publi
ły Budowlanej.
rzymaliśmy U stycznia br.townika, bułg., od 18 1., g.
cystyczny,
— Czy w związku z tym a pozostałą
na właściwe
18, 20.
■ pytam — .jest już dziś *>udio sceniczne - dopiero
NOWY PORT, 1 Maja, Nie 19.20 — Dobranoc — Snip i
Snap — (podróż),
wolnicy, USA, od 14 1., g. 16,
sprawa jasna i rzeczywiście w *Lyck dniach,
19.30 — Dziennik TV i wyniki
18.05 20.10.
Jednym
z
lokali
gastro..Śródmiejska”
sprzedaje
pewna — jak w raporcie z
— Robimy co można, żeciągnienia Krajowej Loterii
OLIWA, Delfin,
Wujaszek
których jej ok. 25 skrzynek dzien Wania, radź., od 14 1., g. 16.
Pieniężnej,
■ '
plaeu budowy stwierdził w bv przyspieszyć tempo ro- nomieznych, w
tych dniach autor z „Głosu bót, ale brak' ludzi oraz nie alkohol stanowi o o- nie, a piwa tylko 10—15 18, 20.
20.05 — „Hajducy kapitaną An
SOPOT, Bałtyk,
Agent o
gela” film fab. prod. rum.
Wybrzeża” — że za dwa konieczność realizacji in brotach zakładu, jest re- skrzynek. Proporcja, chcia dwóch
twarzach, fr,, od 14
(kolor),
nych, również pilnych za!”
g-,
15
LK,lan„SyHlijCo7k^:
21.35
- „Dokąd mogą pójść
dań uniemożliwia na razie stauracja „Śródmiejska” u’ loby się rzec, idealna, bo fr.. od 16 1., g. 17,30. 20. Po
cyklu: Profile kultury.
„Śródmięj- lonia, Powrót rewolwerowca,
zwiększenie załogi na tej Gdyni, w której niedaw- też bywalcy
Scenariusz I realizacja An
od 14 1., g. 16, 18; Dorn
budowie. Wiedząc, że w no
drzej Gerłowski,
przeprowadzono . re- skiej” najlepiej wiedzą, że USA,
państwa Bories, fr., od 14 1.,
pudle scenicznym będzie mont. Na dietetyczne . o- „Pepsi” z lodu to więcej g.
22.00 — Dziennik TV i wia
20.
domości sportowe.
montowana największa iGDYNIA, Warszawa, Hello
Ł
lość urządzeń mechanicz biady przychodzą tu licz- niż napój!”
Dolly, USA, od 14 1„ g. 10.45, 22.25 — Studio przebojów —
13.30, 16.15, 19. Atlantic-studyj
program TV NRD,
nych i aparatury, co po nie matki ze swoimi po
ne, Oto jest ,głowa zdrajcy, 23.05 — Program na śródę.
Niedawno odbył się w szczególnym wykonawcom ciechami i nawet w po
ąng., od 14 1., g. 15.30, 17.45,
PROGRAM II
Sopocie Harcerski Konkurs pochłonie sporo czasu, zo mieszczeniu barowym w
20. Goplana, Wielka włóczę
ga. fr,, od 11 1„ g. 10, 12.30, 16.45 — Program dnia,
Piosenki Radzieckiej, które bowiązaliśmy się do końca
15, 37.30, 20.
go organizatorem był szczep lipca br. . wznieść je .pod równych proporcjach leją
ORLOW'O, Neptun, Słoń z 16.50 — „Sliiń John” kurs pod
się „Żywieckie” i Pepsi-Co
Pracownicy Wydziału Ko indyjskiej
przy Szkole Podstawowej dach.
stawowy języka angielskie
dżungli, radź., od
O
zakresie
robót
przy
go,
munikacji Prezydium MRN 11 1., g. 15; Małżonkowie ronr 7 oraz Szczep Harcer
la.
tej
części
teatru
świadczy
w Gdańsku. postanowili | ku ii, fr., od u i., g. n, 17.20 — Port XXI w. Z cyklu:
skich Drużyn przy II LO.
jego
wysokość
—
33
metry
„Morze 2000” program pu
Najlepsi spośród siedmiu
Jeszcze niedawno „Śród w czynie społecznym skon ■ 1SMarynarz, Tylko
blicystyczny pod red. Ja
występujących w tym kon począwszy od fundamen miejska” sprzedawała po trolować stan czystości na dlaOBŁUŻE,
orłów, ang., od 14 L, g.
nusza Michalskiego 1 Jerze
tów
7
budynku.
Dlatego
też
przystankach kolei elek 16.45, 19.30.
kursie zespołów to zespół
go Ringera (z Gdańska),
CHYLONIA, Promień, Ko 17.50 — „lulasz dom dziś 1 ju
ze Szkoły Podstawowej nr dotrzymanie tego termi 100 skrzynek piwa dzien trycznej PKP, w tramwa
nu
od
pracującej
tu
zało
niec
barona
Ungerna,
radź.,
nie.
Natomiast
z
chwilą
tro”
program popularnona
jach, autobusach i taksów
7, a w grupie harcerzy star
od 14 i., g. U, 13.15; Viva Teukowy,
szych — zespół z II Lice gi GPBM wymagać bę ry gorystyczn ego przestrze - kach:
pepa, wł., od 16 1., g. 15.15, 18.15 — „Miejsce
dzie ogromnego wysiłku,
urodzenia”
Jednocześnie podjęli zo 17.40, 20.
um Ogólnokształcącego im. jednak
zasady sprzedaży
program publicystyczny,
mimo to opóźnienia gania
bowiązanie pracować
w
Chrobrego.
RUMIA, Aurora, Wyzwole
— wr stosunku do harmo jednej butelki piwa do niedzielę — 8 kwietnia. nie, IV i V cz., radź., od 19.20 — Dobranoc,
Podobna impreza — jak nogramu — będą wynosić
jednego dania podstawo Interesanci,
którzy nie 14 1., g. 17 (seans zamknięty), 19.30 — Dziennik Telewizyjny,
informują organizatorzy — grubo ponad pół roku.
— „Nad rzeka Kongo”
zdążą
załatwić
różnych 20-MAŁY KACK, Jagienka, 20,05
wego
sytuacja
zmieniła
odbędzie się w Sopocie tak
TV Atlas świata.
Czy Gdyńskiemu PBM
swoich
spraw
w
tym
wy
niecz.
że w roku przyszłym.
przysz- dziale do 31 marca, będą
uda się w pełni nadrobić się. W sukurs
OKSYWIE, Mewa, Żandarm 20-35 ~ „Sonata na skrzypce
(ad)
te opóźnienia w robotach 1 la
1 fortepian op. 9 Karola Szy
również
Pepsi-Cola. mogli to uczynić właśnie z gor. bułg., od 14 1.. g. 19.30.
manowskiego,
w tę niedzielę.
21.00 — 24 godziny,
Ponadto czynne będą w
21.10 — Scena Monodram „Li
niedzielę wszystkie stacje
sty do Pani Z” — „Hobby”
diagnostyczne. Bazy trans
wg Kazimierza Brandysa,
portowe w tym dniu będą
21.20 — „Szkice” program pu
PROGRAM LOKALNY
blicystyczny.
| do dyspozycji zakładów i
przedsiębiorstw, porządku
Serwisy rybackie; 3.00, 5.35, 23.50 — „A jednak to moja
rodzina”
(Testament arty
Vv ud. sobotę w Ratu ryskiej, z Marynarki Wo- niżącyjnych. Podczas obrad jących swoje posesje, a 12.53, 18.25, 0.01.
styczny),
^
5.40 — Radioreklama, 6.05 —
szu Głównomiejskim w 3enr)eipracowników gospodługoletnim
działaczom grupa
wykonaUtudfo
J*'40 ~ 22.50 — „Slim John” powt. lek
Gdańsku odbył się VII
Zjazd podsumował 10- wręczono 9 srebrnych i 9 darki, komunalnej
.
,,
Studio Bałtyk, 12.05 — Grają
cji,
Walny
Zjazd. ...
Oddziału
, . . letnią pracę oddziału, oce- brązowych odznak „Zasłu- oznakowania ulic, barier 2 najmłodsi, 12.23 — Rolnicze 23.20 — Program na środę.
itp.
H
§
Sprawy
Wybrzeża,
16.15
—
Pa
P1TK Stoczni Gdańskiej niając, ją bardzo wysoko. z0nv
działacz
turystynorama
muzyczna, 17.00 —
im. Lenina
W uroczy- Na jeg0 dorobek złożyły ki”" oraz .9 srebrnych hoPrzegląd
Aktualności Wyb
stych obradach z okazji się setki imprez, w któ- norowych odznak PTTK
rzeża, 17.15 — Audycja aktu
alna.
17.25
— 50XM Magazyn
10-Iecia działalności oddzia rych
uczestniczyło około Ponadto
40
działaczom
dla młodz., 18.15 — Otwarte
łu. .uczestniczyli
przedsta, u-dzz wtec-rr
'r
^ tysięcy osób Różnorod- wręczono nagrody rzeczodrzwi, audycja J. • Bieleckiej.

N
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Choć decyzja zapadła
Trwający od kilku mię- winien opuścić swój lokal,
I to daje powody do osięcy spór pomiędzy Prez. a decyzję tę podtrzymano wych wątpliwości w tej ca
MRN w Sopocie, a Woje- nawet
po
wystąpieniu łej sprawie. Bowiem koszwódzkim Zakładem Dosko- przez WZDZ z propozycją, tem instytucji społecznej,
nalenia Zawodowego w że jest on w stanie — na będącej prawnym właścicie
Gdańsku został już wiaści- mocy. obowiązujących od lem lokalu, przydziela się
wie rozstrzygnięty i to na stycznia br. nowych zarzą- go na prywatny sklep i w
niekorzyść WZDZ. Jednak dzeń — uruchomić przy dodatku w branży bardzo
takie rozwiązanie nie może ul. Kościuszki lla punkt u- zbliżonej do tej, jaką na
nie budzić wątpliwości.
sługowy z zakresu elektro- tym odcinku ul. KościuszOtóż Woj. Zakład Dos- mechaniki.
ki reprezentują dwa inne
konaienia Zawodowego stał
Jednakże Wydz. Przemy- sklepy,
się — w roku 1968 — po słu, Handlu i' Usług Prez.
_T.
.
, . '
przeprowadzonej w całym MRN w Sopocie pismem z zba^one^na skutek rozkraju reorganizacji w tej bn. 14. III. br. powiadomił f r? 7^ ? J, , s
. roz
branży — właścicielem lo- WZDZ „...że nie widzi mo- b!orkl budynku pomieszczę
kału o pow. 18,5 m kw. w żiiwości zezwolenia na pro nia’ w+ kt03fym Prpwadziła
Sopocie przy ul. Kościuszki wadzenie działalności usłu- prywatny sklep nale.zy za~
lla. Podobnie jak dawniej g0wej w zakresie elektro- pe™m.c zastępczy lokal, to
Towarzystwo
Krzewienia mechaniki i instalacji elek- 3,rdnak trudno
dzlYlc
Wiedzy Praktycznej tak te- trycznej...” Dlaczego? — Nie ,się; zl,T7,!ybor pafł
.
raz WZDZ miał w tym lo- wiadomo, ponieważ w piś- kf.^ZDZ plzy uL Kosciu_
kalu punkt informacyjny raie tym nie ma ani słowa SZKI
oraz przyjmował zapisy na ze w Sopocie jest być może
czy w tym centralnym
różnego rodzaju prowadzo- tych usług nadmiar. Nato- punkcie miasta nie przyda
ne szkolenia zawodowe. Os miast nadmieniono, że wy- łaby się bardziej potrzebna
tatnio z uwagi na etatowe dział
postanowił
lokal placówka; a nie trzeci przy
tradapiE’ loka5 był Pusty, WZDZ przydzielić — w cha uj. Kościuszki o podobnej
zas WZDZ szukał mstytu- rakterze lokalu zastępczego branży sklepik?
cji, która wydzierżawiając pewnej
starszej pani na
go, mogłaby podjąć się kon prywatny sklepi
B. R.
tynuacji
informacyjno-^^^^^^^^^^^nmmmmmmmmm
wypisowej działalności na
m-mumm.
rzecz zakładu.
Reflektantem na propo
nowaną przez WZDZ koja
rzoną działalność okazał się
Toto-Lotek,
ale
Prez,
To bardzo dobrze, że ładny. Pomysłowość autoMRN nie wyraziło na to
zgody i nie można się te dyrekcja „Herbapolu” dba ra wnętrza (a może perso
mu dziwić skoro , przy ul. nie tylko o dobre zaopa- nelu) sięgnęła tak daleko,
Kościuszki instytucja ta trzenie swych placówek, że dla lepszego efektu, barw
ale także o ich wystrój ńe pudełka z ziołami usta
ma już swoje agendy.
Dziwić się trzeba jednak plastyczny. Aż szkoda, że wiono na półkach kolora
najładniejszych mi tęczy,
dalszemu biegowi sprawy. jeden z
Wnętrze jest tak estety
Oto Wydz. Gospodarki Ko sklepów zielarskich w Trój
munalnej i Mieszkaniowej, mieście zlokalizowano poza czne, że chciałoby się tam
Wydz. Handlu, Przemysłu i głównym ciągiem ulicznym, wejść, posiedzieć i... wypić
Usług oraz Wydz. Spraw bo u zbiegu ulic Hibnera zaparzone ziółka,
A może warto pomyśleć
Lokalowych Prez. MRN za i Matejki we Wrzeszczu.
Sklep jest dość obszer- 0 pijalniach ziół?^
decydowały, że Woj. Zakład
Doskonalenia Zawodowego ny, i doprawdy bardzo
* *
^^Po
pogodnej . sobocie_
"“""""""""'"""'""“'"'"'''""'""'"f nastąpiła jeszcze bardziej
słoneczna niedziela. Toteż
nic dziwnego, że kto żyw,
pośpieszył na łono natury.
Park w Jelitkowie zapeł
nił się wczoraj mieszkańca
mi Gdańska i okolic, któ
rzy z braku własnych śród
ków lokomocji wybrali się
Wczoraj w Powszech- ciele organizacji partyjnej, tam autobusami.
Park ten nieco zmienił
nym Domu
Towarowym związków . zawodowych i
we Wrzeszczu
rozpoczął młodzieży. Gości przywitał swoje oblicze, ale daleko
mu do tego. co sie nazywa
się tydzień sprzedaży to- dyr, nacz. PDT S. Schu parkiem.
Uporządkowanie
tt arów produkowanych w bert, po czym zabrał głos dyr. części dróg, to jeszcze za
NRD, a oferowanych przez H. Weisshun. Obaj dyrekto mało. Nie widać tam ręki
dom handlowy „Centrum” rzy pokrewnych placówek gospodarza. Ładny widok
w Rostocku. Nasi czytel- handlowych stwierdzili po psują zaniedbane domki
nky pamiętają zapewne, trzebę częstszych kontak- (obok ścieżki do morza)
że podobna impreza wy- tów między obu przedsię zwłaszcza, że pełno wokół
miany towarowej odbyła biorstwami drogą' wymian nich śmietników. Czy nie
się w ub. roku. Wówczas towarowych. Tego rodzaju można by zasadzić tam
artykuły różnych branż za transakcje przyczynią się trochę wysokich krzewów?
prezentowało
„Centrum” do jeszcze większego rozMiejmy nadzieję, że za
woju stosunków handle
nim nastąpi pełnia sezonu
berlińskle.
wych między obu naszymi park w Jelitkowie będzie
portami1: uporządkowany.
Ponadto
Na wczorajszą uroczy nadbałtyckimi
stość otwarcia „tygodnia” Gdańskiem i Rostockiem. już w najbliższych dniach
Niebawem
(w czerwcu) powinno się tam ustawić
przybyła z Rostocku gru podobny tydzień wymiany ławki. Wcześniejsza tego
pa handlowców z dyrekto towarowej odbędzie się w roczna wiosna nie po win
rem naczelnym tamtejsze Rostocku, mieszkańcy Ros na być zaskoczeniem dla
go „Centrum” H. Weisshu- toeku będą mogli zapoz dbających o urok naszych
nać się z wyrobami poł- miast i lasów miejskich.
dyr. handlowym skiej
produkcji, oferowa
li. Bermanem, przedstawi- nymi przez gdański PDT.
Dobrze się dzieje, że
Wydział Handlu i Przemy
Na zakończenie uroczy słu wydaje koncesje na
stego otwarcia
imprezy prowadzenie kawiarni-banastąpiła wymiana upo ru, dbając jednocześnie o
minków, przy czym 12 naj to, by lokale te były este
lepszych ekspedientek
z tyczne.
naszego
PDT otrzymało
Ostatnio
zlokalizowano
specjalne podarki w do taką niedużą kawiarenkę
(z kilkoma stolikami) o na
Osiedle w rejonie uKc wód uznania za ich pracę zwie „Leśna” w parku
Chopina i Fornalskiej we na co dzień oraz za ofiar jełitkowskim. Poza wina
Wrzeszczu dysponuje tyl ność w czasie przygotowań mi, kawą, słodyczami od
ko trzema sklepami spo do „tygodnia”.
czasu do czasu można tam
żywczymi. Wszystko jest
zjeść solidną porcję... kol
dobrze, gdy są one czyn
Co zaprezentowali han dunów za 9 zł. Że takie
ne. Ostatnio jednak coś dlowcy z Rostocku? Naj małe lokale cieszą się po
tam się wyraźnie popsuło.
wodzeniem, nie trzeba ni
21 bm. obok nieczynnego atrakcyjniej przedstawiało kogo zapewniać. Onegdaj
już od pewnego czasu — się stoisko z garderobą dla odeszło stamtąd w ciągu
„z powodu remontu” — najmłodszych,
pokazano godziny około 30 osób
sklepu PSS przy ul. Cho
miejsc.
Podobnie
też
sporo
ładnych
i nie braku
pina, zamknięty był — „z
jest zresztą z innymi ka
powodu remanentu” — są drogich zabawek, dość du
wiarenkami w Gdańsku.
siedni sklep WPHS, a trze ży wybór sandałów dla
#
*
*
ci sklep przy ul. Fornal dzieci, letnich klapek dam
Uporządkowanie
Drogi
skiej
miał jak zwykle
przerwę w godzinach od skich. Powodzeniem cie Królewskiej w Gdańsku
11 do 15. Tak więc w szyły. się artykuły dekora potrwa jeszcze jakiś czas
godzinach
południowych cyjne, materiały na zasło Są jednak sprawy, które
powinny być załatwiane
w tym wielkim osiedlu
ze od ręki. Np. oświetlenie
nie było czynnego ani jed ny i firanki, wyroby
Głównomiejskie
szkła drobiazgi do gospo Ratusza
nego sklepu spożywczego.
Od dłuższego już czasu
Czy dyrekcje PSS 1 darstwa domowego i wie go.
przy wmjściu do tej wspa
WPHS nie mogą uzgodnić le innych towarów, z róż
niałej zabytkowej budowl
między sobą terminów re
montów i remanentów, by nych branż. Ogółem war pali się tylko jedna lampa
oświetlenia
nie pozbawiać mieszkań tość ekspozycji towarów Uzupełnienie
ców możliwości dokonywa z Rostocku wynosi 12 min nie powinno przedstawiać
większych trudności.
nia zakupów?
II. N.
złotych.
<Tar
(st)

Dobrze i źie

W gdańskim PDT

towary z Rostocku

Dziwne
praktyki

telewizja

„Pepsi" kontra piwo

W sopockim
konkursie

Wszystko - miastu

Bogaty dorobek stoczniowego PTTK

[ Radio 1

I AplCKi ]

wlciele WRZZ, WKKFiT, Zarządu Okręgu PTTK i
władz
!adz
społeczno-politycznych
u os cmi zjaz
k Cłl stoczni,
stoczni* CjOSCmi
ziszdu byli również przedsta
wiciele
zapi zj- jaźnionych
oddziałów PTTK z zakładów: „H. Cegielski” z Po
znania,
Warszawa.
„ . . FSO
_
Huta im. Lenina Kopalnia
Wujek w Katowicach, Wojskowe Zakłady Motoryza
cyjne w Łodzi, Zamech,
Stocznia im. Komuny Pa-

ne to były imprezy. Wycieczki autokarowe, piesze, motorowe, kajakowe i
imlfaręlriP
Rtnrzninwe kolo
kolarskie. Stoczniowe
koło
przewodników obsłużyło w
minionym
10—leciu blisko
250 tysięcy osób. Bogatą
działalnością
poszczycić
się mogą: Klub Turystyki
Motorowej „Neptun”, Klub
Turystyki Pieszej „Trampy”, a także sekcje kaja
kowa 1 kolarska.
Wśród 20 kół, skupiających obecnie około 1000
* członków, prym wiodą ko
la przy Technikum Budo
wy Okrętów, Zasadniczej
Szkole Budowy Okrętów.
Biurze
Projektowo-Kon”
strukcyjnym i PKA ..Meramont”.
Dowodem uznania władz
W odpowiedzi na felieton pt.
„Ech, życie, życie” zamiesz zwierzchnich dla pracy sze
czony w „Dzienniku” 15 bm. rokiego grona aktywu było
Zarząd PSM „Przymorze” na przyznanie licznych odzna
desłał nam pismo, z którego
czeń resortowych i orga-

Zaświadczenie
konieczne

wynika, że zarządzenie Mini
sterstwa Oświaty i Wychowa
nia nakłada na nauczycieli,
ubiegających się o dodatko
wą powierzchnie mieszkalną,
obowiązek przedkładania zaś
wiadczenia wydanego przez or
gan administracji szkolnej. Za
świadczenie to wprawdzie po
twierdza tylko ustawowe uprawnienie
nauczycieli
do
większego metrażu, niemniej
jest konieczne. Dlatego za za
wartą w notatce nieścisłość
przepraszamy personel PSM.

Zegar w remoncie
Muzeum Historii m. Gdań
ska informuje, że od 27 bm.
przez okres dwu miesięcy nie
czynny będzie zegar na wieży
ratusza. Remont zegara prze
prowadza mistrz zegarmistrzo
wski Józef Jędruch.

we, a najlepszym kolom i
klubom dyplomy pamiąt
kowe. Zjazd uchwalił pro<>-mm działania na lata
gram
1973—1975.
<sta)

Dziś w Trójmieście
O godz. 17, w siedzibie GTN
w Gdańsku (ul. Grodzka 12) —
odczyt prof. S. Szymborskiego
na temat organizacji badań pceanografieznych na świecie.
W Klubie Turysty (Gdańsk,
ul. Długa 45) prof, dr J. Slisiński z PAN mówić będzie o Al
pach austriackich i Wiedniu.
Prelekcję ilustrowaną kolorowy
mi przezroczami
organizuje
klub TP „Bąbelki”.
O godz. 18, w Klubie ZNP
we Wrzeszczu (ul. H, Sawic
kiej 28) — spotkanie z mgr. R.
Kowalewskim, Tematyka spot
kania, wspomnienia z ubiegło
rocznego wyjazdu polskich al
pinistów w góry Pamiro-Ałtaju, życie narodów radzieckich
w środkowej Azji.
W Klubie MPiK w Gdańsku
o godz. 19 — spotkanie z re
daktorem naczelnym „Liter”
Edgarem Milewskim.
W Domu Kultury Kolejarza
w Gdyni (ul. Jana z Kolna 55)
o godz. 18 — pokaz „Praktycz
nej Pani” połączony z degusta
cją.
GALERIA-8
Do 18 kwietnia czynna jest
wystawa prac artysty malarza
Tadeusza Pileckiego, zorganizo
wana w kawiarni Grand Ho
telu.

A

PROGRAM I
8.05 — U przyjaciół, 8.10 —
ovieiodie 7-miu stolic, 8.35
RANNA KOBIETA
Stefan Rachoń kontra
HenprzeWczoraj w Gdyni na ul. Za ryk Debich, 9.05 9.3Ü kręt, samochód marki „Zuk” oo.ie z Alen 1 Rzymu,
GS 99-85, którego kierowcą był ładio Praga prezentuje, 9.45
Zbigniew K., potrącił przecho — Na kraKowskim rynku
ra
Zespól
Akordeonistów
dzącą przez jezdnię 62-letnią
Wesołowskiego,
Honoratę M. ‘Doznała ona cięż Tadeusza
10.1H) — Wiadomości — Co czy
kich obrażeń.
ta kraj. 10.06 —
Muzyczny
przegląd filmowy, 10.40 - Ak
SPOD SAMOCHODU
tualności kulturalne, 10.45 —
POD... SAMOCHÓD
Kwadrans dla Haliny Kunic
kiej
U.00 — Melodie
znad
O godz. 8.45 w dniu wczo Warty, 11.25 - Refleksy. 11.30
rajszym na terenie spółdzielni — Polskie gwiazdy operetki,
„Jedność Rybacka” w Gdań 11.57 — Sygnał czasu i hej
sku doszło do nieszczęśliwego nał z Wieży Mariackiej, 12.20
wypadku. Mieczysław Ch. le — Na krakowską nute, 12.30
żał pod samochodem „Żubr” i — Koncert życzeń, 12.50 —
naprawiał układ hamulcowy; Muzyczny przewodnik po Ew pewnej chwili wyjechał na uropie, 13.25 — Radiowy po
„wózku” spod pojazdu i wpadł radnik rolnika, 13.35 — Bogu
pod nadjeżdżający „Star” 58-08. sław Klimczuk kontra
Ed
Mieczysław Ch. jest ciężko ran ward Czerny, 14.00 — Aktu
ny.
alności naukowe. 14.05 — Roz
rywkowe opracowanie temaUTONĄŁ CHŁOPIEC
r • ludowych 14.30 — Sport
to zdrowie. 14.35 — „Żołnier
W Oliwie na ul.
Opackiej ski Koncert życzeń”, 15.05 —
wydarzył się tragiczny wypa Muzyka poważna 15.30 - Li
dek. 2-łetni Dariusz R., bawił sty z Polski,
____ _ 15.35
___ - _____
Jazzosię pod opieką 67-letniej babci, we opracowanie~t~emató\v~rozNie zauważony wpadł do znaj rywkowych, 16.00 — Tu dru
dującego się na podwórzu szam ga zmiana, 16.10 — Piosenki
ba i nim nadeszła pomoc — .Janusza Kępskiego, 16.30 —
chłopiec utonął.
Non stop przebojów, 16.35 —
Omówienie
programu
mu
zycznego,
17.00
—
Studio
ŚMIERĆ NA TORACH
Młodych. 17.15 — Koncert bez
Z nieustalonych dotąd przy biletu, 17.50 — Klient nasz
czyn pod kołami pociągu trak partner, 18.05 - Płyty z róż
cji
elektrycznej,
poniosła nych stron, 18.30 — Cykl;
śmierć 32-letnia Krystyna S„ Studium
wiedzy
politycznozamieszkała w Gdańsku. Tra
społecznej. 18.40 — Muzyka
giczny wypadek wydarzył się poważna, 19.05 — Muzyka i
w Kamiennym Potoku.
...gei 19.30
Gwiazdy
(JET)
polskich estrad, 20.15 — Re-

DYŻUR

PEŁNIĄ.

GDANSK - apt. nr 100, ul.
Jaskółcza 16; WRZESZCZ —
apt. nr 71, a!. Grunwaldzka
lr6; OLIWA - „pt. nr 89, ul.
Piastowska 90e; SOPOT
—
apt. nr 98, ul. Grunwaldzka
64; GDYNIA — apt. nr 14,
ul. Świętojańska 122.
STAŁY

DYŻUR NOCNY
PEŁNIĄ:

GDAŃSK — apt. nr 88, al.
Zwycięstwa 49; STOGI — apt.
nr 60, ul. Hoża 12; ORUNIĄ
— apt, nr 21 ul. Jedności
Robotniczej 111; GDYNIA-ORŁOWO — apt. nr 20, ul. Boh.
Stalingradu 66; NOWY PORT
— apt. nr 4 ul. Oliwska 83/4,

I Sipitale
OSTRY

DYŻUR PEŁNIĄ;

W Gdańsku: Instytut Chiru
gii z Instytutem Chorób We
nętrznych AM, ul. P~óf. K5c
turakisa 9/10.

Wojewódzka Poradnia >
rób Skórno- WeneroJogicztń i
w Gdańsku ul Długa 84-85
czynna całą dobę.

TELEFON ZAUFANIA
Anonimowy
Przyjaciel:
31-OU-Ou W godz. 16—S,

—

