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Depesza KC PZPR
do KC Rumuńskiej Partii Komunistycznej

WARSZAWA (PAP). — Komitet Cen
Bogaty jest dotychczasowy dorobek i
tralny Polskiej Zjednoczonej Partii Ro doświadczenia bliskiej współpracy mię
botniczej skierował do Komitetu Cen dzy Polską Zjednoczoną Partią Robotni
tralnego Rumuńskiej Partii Komuni czą i Rumuńską Partią Komunistyczną,
stycznej depeszę następującej treści:
narodami naszych krajów. Wierzymy, że
nasza wspólna przynależność do wielkiej
Drodzy Towarzysze!
rodziny partii komunistycznych i robot
W imieniu polskich komunistów, mas niczych, wspólnoty socjalistycznej i dal
pracujących Polski Ludowej, Komitet sza współpraca w duchu wierności wo
Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii bec zasad marksizmu-leninizmu i prole Rok XXVII, nr 109 (8338)
Cena 50 gr
Sobota 8 maja 1971 r.
Robotniczej przekazuje Wam, klasie ro tariackiego
internacjonalizmu
nadal
botniczej i całemu narodowi socjalisty przyczyniać się będą do umacniania
cznej Rumunii, serdeczne, braterskie po jedności i zwartości międzynarodowego
zdrowienia i gratulacje z okazji 50-rocz- ruchu komunistycznego i robotniczego,
nicy powstania Rumuńskiej Partii Ko całej wspólnoty socjalistycznej i ogólno
munistycznej.
światowego frontu sił postępu w walce
Półwiekowa historia Waszej partii to przeciwko imperializmowi, o pokój i so
okres wytrwałej, wytężonej pracy i wal cjalizm.
PRAGA (PAP). W Pra- udadzą się do Ostrawy i
ki o najbardziej żywotne interesy ru
dze obraduje od 3 bm. sym Katowic, gdzie zapoznają
W
dniu
Waszego
jubileuszu
życzymy
pozjum Europejskiej Ko- się na miejscu z osiągnięmuńskiej klasy robotniczej i całego na
miisji Gospodarczej, poś- ciami w dziedzinie ochrorodu, przeciwko wyzyskowi kapitali Wam, drodzy Towarzysze, wszystkim ko
więcone ochronie środowis ny środowiska w tych najstycznemu, o demokrację oraz pełne wy munistom, klasie robotniczej i masom
ka człowieka. Z ramienia bardziej
uprzemysłowiopracującym
Waszego
kraju,
nowych
zwolenie społeczne i polityczne mas lu
Polski uczestniczy w nim nych rejonach Czechosłozespół ekspertów z prze- wackiej Republiki Socjalidowych. Dzięki Waszej partii Rumunia wielkich osiągnięć w budownictwie so
stała się coraz wszechstronniej rozwija cjalistycznym.
OPOLE (PAP). Wczoraj śląskich, działacze plebisPrzed przybyciem na a- tantów II wojny świato- wodniczącym Centralnego stycznej i Polski.
na Górze Św. Anny, u stóp cytowi, kombatanci II woj pel powstańczy Edward wej z Opolszczyzny. Krzyż Urzędu Gospodarki Wod
jącym się krajem, w którym stałe pod
Niech żyje i umacnia się przyjaźń
monumentalnego
pomnika ny światowej. Powstańcze Gierek i Piotr Jaroszewicz Komandorski Orderu Od- nej, ministrem Zbigniewem
noszenie dobrobytu wszystkich obywa i współpraca między PZPR i RPK, mię
uwieczniającego bohaters- mundury przeplatają się z 0raz towarzyszące im oso- rodzenia Polski otrzymał Januszko.
Obecnie trwa dyskusja
teli jest jednym z głównych zadań dzy narodem polskim i rumuńskim.
kie zrywy ludu śląskiego, mundurami harcerek i har bistości bawili krótko w Franciszek Klima, b. człoi przedmiotem troski RPK.
w 50 rocznicę III Powsta- cerzy, żołnierzami. Ludo- strzelcach Opolskich, gdzie nek Związku Polaków w robocza w dwóch sekcjach.
W pierwszej omawiane są
ma Śląskiego odbył się uro ^ ego Wojska Polskiego. Są zostali serdecznie powita- Niemczech, żołnierz Pol- zagadnienia związane z och
tu przedstawiciele wszyst- nj przez miejscową lud- skich Sił Zbrojnych w Anczysty apel powstańczy.
sną środowiska w rejo
Była to podniosła, pło- kich warstw społeczeństwa ność. Odwiedzili też biwak glii w czasie ostatniej wo;
nach metropolii, wielkich
mienna manifestacja wier- woj. opolskiego i katowicośrodków przemysłowych,
ności tej ziemi, manifests- kiego.
WARSZAWA (PAP). —
ośrodków turystycznych i
cja głębokiego patriotyzmu
Niezwykle serdecznie po
basenów rzecznych, nato I sekretarz KC PZPR —
starszego i młodszych po- witani zostali przybyli na
miast w drugiej problemy Edward Gierek spotkał się
koleń, manifestacja doku- uroczystości przedstawiciebranżowe — dotyczące ta wczoraj z przedstawiciela
Wczoraj pod przewodni- i
socjalnych
warunków nictwa na lata 1971-1975 montująca silną wolę wszy le najwyższych władz parkich gałęzi przemysłu, jak mi Ogólnopolskiego Ko
etwem I sekretarza KW pracy;
— postanowiła partyjne stkich pomnażania wytę- tyjnych i państwowych:
np.
chemia, metalurgia, mitetu Współpracy Orga
Alojzego Karkoszki, od$ egzekwowanie od ad- oddziaływanie w tej mie- żoną pracą dorobku Lucio- Edward Gierek, Piotr Jaro
transport, energetyka, któ nizacji Młodzieżowych: prze
było się kolejne posiedzę- ministracji państwowej i rze koncentrować na spra wej Ojczyzny, o którą wał- szewicz, Jan Szydlak, Woj
re mają istotny wpływ na wodniczącym ZG ZMS Aunie Egzekutywy KW PZPR gospodarczej sprawnego za wach:
czyły i ginęły w latach ciech Jaruzelski, Stanisław
zan iec zys zez an i e środowis | drzejem Żabińskim, prze
w Gdańsku.
łat wiania słusznych postuuzyskania
szybszego 1919—1921 powstańcze od- Kania
oraz
gospodarze
wodniczącym ZG ZWM —
ka.
Na wstępie jej członko- latów, dotyczących uspraw -niż dotychczas wzrostu po I działy i pułki.
województw: opolskiego i
Sympozjum będzie trwać Zdzisławem Kurowskim, na
wie wysłuchali informacji nienia szeroko pojętej ob- głowią zwierząt i jego pro
U stóp pomnika zgroma- katowickiego: Józef Kardo 11 maja natomiast od czelnikiem ZHP — Stani
o obchodach święta 1 Ma- sługi mieszkańców i po, ,
.
, _
dys, Józef Buziński, Zdzi
Bohdanowiczem,
ja na terenie całego woje- prawy warunków życia lu- ® Dokończenie na str. - dzih się weterani powsta:
11—15 bm, jego uczestnicy sławem
sław Grudzień i Jerzy Zię
przewodniczącym RN ZSP
wództwa. Pozytywnie oce- dności;
1
tek.
— Stanisławem Cioskicm
niono ich przebieg oraz
@ kontynuacja przeds-ięObecna była grupa ofi
i sekretarzem Rady Mło
poprzedzające je przygoto- wzięć zmierzających
do
cerów radzieckich — człon
dzieżowej WP pik. Henry
wania organizacyjne.
szybkiego
rozwiązywania
ków Związku Weteranów
kiem Januszem.
Z kolei Egzekutywa KW zasadniczych . problemów
Wojennych ZSRR z gene
W czasie spotkania, w
zatwierdziła plan
pracy Trójmiasta . i .niektórych
WARSZAWA
(PAP).
rałem Fiodorem Kuźniecoktórym uczestniczył rów
wojewódzkiej instancji par rniast w województwie: tu
Prezes
Rady
Ministrów
wem.
nież członek Biura Poli
tyjnej do końca III kwar- uwaga koncentrować się bę
powołał prof, dra Zdzi tycznego,
sekretarz
KC
Dostojni goście, którzy
talu br. Wiodącymi kierun
przede wszystkim na
sława Kaczmarka na PZPR — Stefan Olszows
przybyli na
uroczystości,
kami działań w tym okre- likwidacji dysproporcji w
Plakat z okazji 50-leeia III Powstania Śląskiego.
stanowisko zastępcy se ki, omawiano aktualne pro
spotkali się z gospodarza
W Dniu Pracownika Gospodarki Komunalnej w
Na zdjęciu: plakat Teomila Kemilewa i Reduta Batora
sie będą:
zatrudnieniu, na przeciwkretarza naukowego Po.» bierny i zadania organiza
otrzymał I nagrodę w konkursie WAG w Katowicach.
mi powiatu Strzelce Opol
imieniu Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
4$ inspirowanie 1 organ? cjzialamu. sKutkom niena
CAE-Seko
sfciej Akademii Nauk. cji młodzieżowych.
skie, uczestniczyli w tra
i własnym przekazuję wszystkim pracownikom go
zwanie* załóg zakładów dp*ma infrastruktury tedycyjnym biwaku powstań ił. powstańców śląskich u ny, a obecnie dyrektor
spodarki komunalnej województwa gdańskiego ser
produkcyjnych
i gospo _ chmczncj za szybkim wzro
czym, «jaki poprzedził głów stóp Góry Św. Anny.
deczne gratulacje.
Klucza PGR. Krzyż Ofidarstw rolnych dla utrzy'„ stem ludności miejskiej i
ną uroczystość — apel pow
Pracownicy przedsiębiorstw komunikacji miej
mania wysokiego tempa na zapobieganiu dyspropor* * *
cerski Orderu Odrodzenia
stań
czy.
skiej, wodociągów i kanalizacji, budowy
dróg
Tuż przed uroczystym Polski otrzymał Edmund
w zrost u produkcji i sta- ?Km między rosnącym spo
i mostów, budownictwa komunalnego i eksploatacji
logo podnoszenia jej eko- feiern a pozostającym za
Zapada zmierzch. Swiat- apelem powstańczym odby Kaczmarek — działacz ber
t
budynków mieszkalnych, oczyszczania i pozosta
nomicznej efektywności;
Y * e r07'v^em.\vlało znicza płonącego u stóp
się dekoracja odznaczę- lińskiej centrali prasowej
łych branż usługowych na przestrzeni dwudziestu
_
. .
. ,
snei bazy zaopatrzenia łu
pomnika
oświetla
poczty
niami
państwowymi
312
Związku
Polaków
w
Niem
zapewnienie skutecz- dności' :
sześciu łat powojennych wnieśli ogromny wkład
sztandarowe, żołnierzy kom zasłużonych
weteranów czech. Pozostałym Rada
n.ego działania admimsira£ doskonalenie form i
w rozwój naszego województwa.
panii honorowej WP.
powstań śląskich, działa- Państwa nadała Krzyże
cji na rzecz po.epzzama me^0d działania partyjneWysoko cenimy Wasz dotychczasowy dorobek
. , ’ o , , . „ czy ruchu narodowo-wy- Kawalerskie Orderu Odrotechniczno-organizacyjnj cn g0 w gp^^b gwarantują
I Wasze osiągnięcia oraz wysiłek, jaki wykładacie I °l£e,( Wijsk,a Pols,yS° zwoleńczego oraz komba- dzenia Polski.
—
Stefan
Zogala.
syn słą0
w rozwój tej ważnej dziedziny gospodarki, która
As atutowy ekipy trenera
Belg wykorzystał
moment,
cy większą
efektywność
Acou — aktualny wicemistrz wyprzedzenia
kilkudzicsięcioskiego powstańca, odczytu-’
służy zaspokajaniu codziennych, żywotnych po
pracy polityczno - wycho
świata
I.udo
van
tier
Linden
osobowej
czołówki
przez
woje słowa apelu powstań
trzeb oraz stałej poprawie warunków życia na
wawczej oraz umocnienie
śpieszące na stadion Ku
(Belgia) w popisowym
stylu
czego. Mówi on o spełnie
szego społeczeństwa.
więzi partii z klasą robot
jawiaka
i
gwałtownie
zaatako
rozegrał finiszowa walkę na
niu marzeń pokoleń Ślą
II etapie XXIV Wyścigu Po- wał. Do mety brakowało w
Zwiększone zadania gospodarki komunalnej,
niczą i całym społeczeń
zaków — o powrocie Śląs
związane z rozwojem województwa i koniecznoś
stwem; szczególnie zamie
ka do Polski, wyraża głę
rza się rozwijać różnorod
cią szybkiego przygotowywania nowych terenów
ne formy pracy instancji
pod budownictwo mieszkaniowe, nadają Waszej
boki hołd powstańcom i żol
WARSZAWA (PAP). — z aktywem robotniczym i
działalności i pracy w dobie obecnej szczególną
nierzom, uznanie i sza
rangę społeczną.
cunek tym, którzy w tru
Wczoraj odbyło się posie całą wojewódzką organiza
PARYŻ (PAP). Piątek prezydenta Nixona i zaape
Uznając w pełni rangę nowych zadań, jakie
dzie zagospodarowali te
dzenie Prezydium Rządu. cją partyjną.
był drugim dniem pobytu lował do Izraela, by przy
W ostatniej części wczo
stoją przed Wami, Prezydium Wojewódzkiej Rady
ziemie.
Rozpatrzono informację rajszych obrad. Egzeku
W głębokiej ciszy, przery amerykańskiego sekretarza jął jego warunki. Rogers
Narodowej przekazuje wszystkim pracownikom go
na temat osiągania projek tywa KW — po wysłu
wanej jedynie łoskotem stanu Rogersa w Izraelu, podkreślił też, że niezależ
spodarki komunalnej, w dniu Waszego święta, go
towych zdolności produk chaniu informacji o do
rące życzenia wielu sukcesów, zadowolenia i saty
werbli szeroko rozlegają W godzinach rannych Izrael nie od opozycji wobec jego
cyjnych przez przedsię tychczasowym
sfakcji w pracy oraz najlepsze życzenia szczęścia
się końcowe słowa apelu: czycy chcieli mu zorgani- planu politycy izraelscy —
przebiegu
biorstwa resortu przemy popularyzowania
i pomyślności osobistej.
„Na górze naszej walki, zować przelot izraelskim w przeciwieństwie do przy
wytycz
słu maszynowego. Szcze nych Biura Politycznego
na dumnej górze naszej si helikopterem nad okupo- wódców ZRA — nie sprecy
Za Prezydium WRN
gólną uwagę zwrócono na KC PZPR i Prezydium NK
ły, na górze, która na na wanymi syryjskimi wzó- zowali jeszcze jasno sweTADEUSZ BE JM
przypadki
niewłaściwego ZSL w sprawie zadań roi
szej drodze jest trwałym rzami Golan, by wykorzy- go stanowiska wobec sporsposobu prowadzenia budo
znakiem milowym między stać tę swego rodzaju „po nych problemów,
wy, fluktuację kadr oraz
historią, a dniem dzisiej dróż inspekcyjną” dla wlaNaste
Następnie zabierało glos
nieracjonalną eksploatację
szym — przysięgamy na snych celów politycznych. j<oiejno
17
członków
popioły tych, którzy odeszli Rogers zdecydował się je- KNESEtu
niektórych maszyn i urzą
Szczególnie
w płomień ich bohaters dnak lecieć własnym sa gwałtowne
dzeń przez użytkowników.
przemówienie
kiej śmierci: na wieczne molotem „Boeing 707”, by wygłosił przywódca skraj
Omówiono
również
i
czasy ocalimy pamięć o pa mieć możliwość swobodne nie prawicowej partii Gaprzyjęto projekt uchwały
tnotycznych bojach pow go wyboru trasy przelotu. hal osławiony Menachem
Rady Ministrów w spra
stańców śląskich, o męż
Po południu Rogers przez Begin. Stwierdził on, że
wie zasad korekty oraz za
nym
wyznaniu wiary w blisko 3 godziny konfero 97 proc. członków KNESE
sad i trybu wykonywanej
Polskę ludu śląskiego. Wy wał przy drzwiach zam TU jest przeciwnych piano
przez banki kontroli fun
pelnfamy testament bojow kniętych z członkami ko- wi Rogersa, i że politycy
duszu płac przedsiębiorstw
ników o wolność Śląska — misji spraw zagranicznych izraelscy nie chcą nawet
uspołecznionych. Intencją
uczynimy tę ziemię jeszcze i obrony izraelskiego par- s^,szec o powrocie
do
projektu, który wychodzi
bogatszą i piękniejszą, na lamentu.
granic sprzed 1967 r.
naprzeciw zgłaszanym po
Amerykański
sekretarz
zawsze zespoloną z So
Zwycięzca 11 etapu Wyścigu Pokoju Belg van der
stulatom,
jest uporząd
W godzinach
wieczór Linden na mecie stadionu Kujawiaka we Włocław
cjalistyczną Macierzą — stanu stwierdził, że plan
kowanie gospodarki fundu
wzywający
do
wycofa- nych Rogers opuścił Jero
ku.
CAF-Telefoto
WARSZAWA (PAP). — ją zmiany trybu rozpatry- wódzkich zespołów posel- Polską Ludową”.
szem płac przy uwzględ W ostatnim okresie ko- wania odpowiedzi na de- skich celem omówienia wę
Uroczystość kończy od nia wojsk izraelskich z zolimę, udajac się do Tel koju, którego 165-kilometrowa tym momencie 6 km. Na sta-»
nieniu ostatnich decyzji, misje sejmowe wiele uwa- zyderaty. Uważają oni, że złowych zagadnień pracy śpiewanie „Międzynarodów okupowanych ziem arab- Awiwu na kolejną rundę trasa prowadziła w7 piątek
tłion
wpadł z 17-sekundową
przewagą nad zasadniczą gru
Nieporętu do Włocławka.
skich, jest popierany przez rozmów z Goldą Meir,
dotyczących premiowania gi poświęcają rozpatrzeniu należy na każdym posiedzę posłów w terenie,
ki”.
pą, która zacięcie walczyła
i nagradzania robotników odpowiedzi ną dezyderaty niu komisji na bieżąco ana
o bonifikaty za drugie i trzei pracowników
umysło w bieżącej kadencji. Np. lizować i oceniać odpowie
Dokończenie na str. 2
młodoświadczenia
organizacji
wych.
Komisja Handlu Wewnę dzi, co pozwoli na lep
DO KOMITETÖW I ORGANI
dzieżowych.
trznego
oceniła
odpowiedzi
szą
kontrolę
ich
realizacji,
ZACJI
PZPR
Prezydium Rządu, z uInstytucje i organizacje spor
DO RAD NARODOWYCH, SA
działem zainteresowanych na 22 swoje dezyderaty do
Poszczególne komisje po
towe powinny zatroszczyć się o
również
ocenę MORZĄDÓW ROBOTNICZYCH
ministrów oraz prezesa Za tyczące zaopatrzenia han dejmą
to, aby na okres wakacji udo
dlu wiejskiego, współpracy
Należy także rozpatrzeć moż stępnić młodzieży obiekty sporto
radność gospodarska pozw7ałają
rządu Centralnego Związ
działania w praktyce nie I ORGANIZACJI MŁODZIEŻO
handlu z przemysłem odzie
WYCH.
liwość
utworzenia
specjalnego
żywić przekonanie, że w dzia
ku Spółdzielni Mleczar żowym. obuwniczym i me których ustaw. Ostatnio na
funduszu w miastach lub powia we, przygotować program różno
łalności opiekuńczo-wychowaw
skich i Centralnego Zwiąż blarskim, realizacji
in warsztacie Komisji Rolni
DRODZY
TOWARZYSZE!
tach, przeznaczonego na rozwój rodnych imprez sportow7ych i tu
czej można osiągnąć znacznie lep
ku Kółek Rolniczych, roz westycji w handlu. Na wię ctwa i Przemysłu Spożyw
rystycznych, zapewnić właściwą
małych form wczasów w miej
sze rezultaty ilościowe i jakoś
Stała troska o zdrowie I
patrzyło również sprawy kszość z nich resorty udzie czego znalazły się istotne
opiekę na tych zajęciach.
scu zamieszkania.
ciowe, jeżeli wysiłki państwa
skupu mleka w br. W dy lily wyczerpującej odpo ustawy rolne dotyczące sca wszechstronny rozwój młodego
5. Instancje i organizacje par
wzbogacone zostaną o powszech
skusji omówiono m. in. wiedzi. Nie przyjęto nato lania i wymiany gruntów, pokolenia znajduje się w cen
2. Ważnym czynnikiem jest tyjne powinny zwrócić szczegól
WARSZAWA (PAP). Na
ną
inicjatywę
instancji
partyj
przymusowego
wykupu
nie
trum
zainteresowań
partii
i
tendencje występujące w miast odpowiedzi mini
zapewnienie dla potrzeb
akcji ną uwagę na właściwy dobór i zaproszenie prezydium KC
ruchomości wchodzących w
nych, rad narodow37ch, samorzą
podaży i skupie mleka, za stra
letniej odpowiedniego
sprzętu przygotowanie kadry wychowaw7 KPCz, rządu CSRS i mi
przemysłu lekkiego kład gospodarstw rolnych wszystkich świadomie patrzą
dów robotniczych, związków za
cych w przyszłość obywateli na
opatrzenia w pasze oraz oraz przewodniczącego Ko
i bazy lokalowej. Należy doko ców. Do tej pracy pozyskać na
nistra obrony narodowej
,
. », , . „„ itp.
Komisja Przemysłu szego kraju.
wodowych i organizacji
mło
problemy organizacyjne a~ mile, u Drobne)
nać przeglądu istniejących obiek leży przede wszystkim nauczy
Wytwórcą, Lekkiego, Rzemiosła 1 Spól
gen. płk. M. Dżura, w po
dzieżowych.
paratu skupu.
tów
szkolnych,
placówek
wycho
cieli.
Zapewnić
także
trzeba
urlo
Zbliżają
się
wakacje,
okres
SC. na dezyderat w «*.- dzielności Pracy rozpatrzy
wania pozaszkolnego, przedszko py najbardziej doświadczonym i łowie maja br. wyjedzie
Sekretariat
KC
PZPR
zaleca
niezbędnego
wypoczynku
kilku
wie zwiększenia produk la stan realizacji
przez
li, domów kultury, świetlic itp., społecznie wyrobionym pracow do CSRS oficjalna delega
cji zdobień dla przemysłu
wszystkim instancjom i organi
przemysł lekki ustawy o milionów dzieci i młodzieży. Pra
zacjom
partyjnym dokonanie
aby pomieszczenia nadające się nikom innych zawodów — in cja Ludowego Wojska Pol
gniemy, aby dzieci po całorocz
odzieżowego i obuwnicze bhp.
do prowadzenia zajęć były wy struktorom ZNP, aktywistom skiego na czele z zastępcą
wspólnie z zainteresowanymi in
nej
nauce
mogły
zdrowo
wypo
go. Posłowie — członkowie
Coraz częściej zespoły po
korzystane w czasie wakacji. ZMS i ZMW, którzy chcą wziąć członka Biura Politycznego
stytucjami i organizacjami oce
Komisji Zdrowia i Kultu selskię wizytują teren. Trzy cząć, brać udział w ciekawych
Należy także rozw7ażyć możli udział w charakterze wychowaw KC PZPR, min. obrony na
ny stanu przygotowań do tego
i
pożytecznych
zajęciach
—
na
ry Fizycznej , postanowili
,
.
grupy wspomnianej "wyżej
wość organizowania wczasów ców i organizatorów w tegoro rodowej, gen. broni Woj
rocznej akcji letniej z jedno
ponow.ć dezyderat na te komisji odwiedzą Kraków, brać sił do czekających je zadań
dziecięcych i młodzieżowych w cznej
akcji
letniej.
Władze ciechem Jaruzelskim.
czesnym rozpatrzeniem możliwo
w nowym roku szkolnym.
mat maksymalnego wyko- Wrocław j zieloną
eloną Górę.
Gorę
trzech turnusach, co
pozwoli szkolne powinny zaliczać studen
ści finansowych, lokalowych i
rzystania miejsc noclego Zbadają one jakość wy
Państwo na organizację wa
objąć akcją letnią większą licz tom drugiego roku i starszych
MOSKWA (PAP). Jak podaje
kadrowych w celu rozszerzenia
wych dla potrzeb turystyki.
produkowanych kacyjnego wypoczynku dzieci i
• Aktywizacja w szystkich śro Jak dotąd, w tej dziedzi robów
bę dzieci. Należy rówjnież dążyć lat pracę na obozach, koloniach agencja TASS, 11 maja z 4zasięgu, polepszenia warunków
młodzieży
rokrocznie
przeznacza
przez drobną wytwórczość
dowisk
wizytą przybędzie do
do lokalizacji obozów na terenie i placówkach w miejscu zamie dniową
zdrowotnych i bytowych
oraz
nie GKKFiT
0 Kształt zaangażowania
portu w Odessie eskadra ho
.. „ . niewiele
.
. po,
w branżach — metalowej, znaczne kwoty. W ubiegłym ro
umocnienia ideow7o-wychowaw
szkania jako formę praktyk ro lenderskich okrętów wojen
swojego
województwa.
g Turystyczny
sezon
białej prawił. Posłowie innej ko elektrotechnicznej, drzewku z różnych form wczasów ko
floty
botniczych.
nych pod dowództwem kontr
czej funkcji letniego wypoczyn
misji ponowili dezyderat nej i chemicznej. Grupa po rzystało około 3 min dziewcząt
3. W celu zagwarantowania
0 Czytelnia Konsultacyjna —
ku.
Sekretariat KC PZPR wyraża admirała Rusta. Rewizyta ra
uchwalony
w
1963
r.
w
co to takiego?
właściwej opieki dzieciom
o
słów z Komisji Zdrowia i chłopców, w tym 1 567 tys. dzie
dzieckich okrętów wojennych
przyśpieszenia i i Kultury Fizycznej prze ci wyjechało na kolonie i obozy.
0 Soborowe szanse polskiego sprawie
mniejszej sprawności fizycznej i przekonanie, że inicjatywa i dzia w Holandii przewidziana jest
Szczególnie ważne jest zwró
Kościoła
upowszechnienia
instalo bywała w Krakowskiem, W roku bieżącym zwiększone bę
dzieciom chorym, wymagającym łalność instancji, organizacji i na jesień 1971 r.
cenie
uwagi
na
następujące
spra
0 Symbol narodowej pamięci
w
wania urządzeń do fluoro gdzie badała działalność dą środki państwa i wzrośnie
wy:
specjalnej troski i opieki lekar wszystkich członków partii
H. Opowiadanie pt. Gość
rozszerzeniu
i
doskonaleniu
ak
wania wody.
^ Jak handlować piosenką
skiej, należy w szerszym niż do
służby zdrowia. Posłowie udział dzieci i młodzieży w róż
. 1. Zmierzając do rozszerzenia
0 Mój głos w dyskusji
tychczas stopniu organizować ko cji letniej dzieci i młodzieży uzy
Te chociażby przykłady zebrali materiały w zakła nych formach wakacyjnego wy
0 Na materiał lubię się nat
udziału dzieci i młodzieży w ko
ska poparcie całfego społeczeń
lonie zdrowotne, a okres
ich stwa.
świadczą o tym, że posło dach pracy różnych branż. poczynku.
knąć...
loniach, obozach, półkoloniach
0 Pierwszy łyk Ameryki
trwania
ustalić
zgodnie
z
zalece
wie skrupulatnie analizują Zostaną one przedstawione
oraz różnych formach wczasów
Potrzeby w tym zakresie są
Nauczyciele, studenci i akty
oraz nasze stałe pozycje odpowiedzi
niami służby zdrowia.
resortów, że na najbliższym posiedzeniu jednak ogromne i dlatego z uzna
w miejscu zamieszkania, należy
jak: Po tygodniowej wach
wiści społeczni podejmujący pra
obecnie
zdecydowanie
dokomisji,
która
ma
omówić
cie, Rozmowy w niedzielę,
rozpatrzyć możliwość przeznacze
4. Należy rozwdjać takie for cę z dziećmi i młodzieżą w7 cza
niem powdtać należy inicjowanie
Przewidywany przebieg po
przemysłowej społeczne, podejmowane w wielu
Półgłosem, Wędrówki ślada magają się rzeczowego usto problemy
my wakacyjnego wypoczynku,
nia na ten cel części nadwyżek
sie wakacji letnich zasługują na gody dla wybrzeża wschod
mi historii, Co nowego w sunkowania
do
swoich służby zdrowia.
niego
na 8 bm.
budżetowych
rad
narodowych,
regionach kraju, zmierzające do
które zapewniają właściw7ą at
wyrazy wysokiego uznania.
tygodnikach?,
Esperanckie wniosków i
Zachmurzenie małe. okresa
opmu.
rozmaitości, Baedeker gdań
funduszu zakładowego i tej czę
mosferę wychowawczą, kształtu
Przewiduje się. że jesz zapewnienia możliwie wszystkim
Niech tegoroczna akcja letnia mi umiarkowane. Tempera
ski, Moda, Recenzja filmo
Niektórzy posłowie
ści społecznego Funduszu Budo
cze w tym miesiącu pre dzieciom zorganizowanego wy
ją uspołecznienie i samorządność przyniesie zdrowie
i
radość tura od 5 st. rano do 17 st.
wa, Dzienniczek, Nie tylko
w ciągu dnia. Wiatry z kierun
wy Szkół i Internatów, która po
młodzieży. Trzeba w tym zakre
wszystkim dzieciom.
dla filatelistów, Kalejdos z myślą o usprawnieniu zydium Sejmu spotka się poczynku w okresie letnich wa
ków
wschodnich- słabe do
zostaje w dyspozycji KSR.
kop morski itp.
pracy Sejmu — proponu- z przedstawicielami woje- kacji. Obywatelska troska i zasie szeroko wykorzystać dobre
SEKRETARIAT KC VZVVi umiarkowanych.

SO rocznica lii Powstania Śląskiego

Uroczysty apel powstańczy
- patriotyczną manifestacją

Sympozjum Europejskiej Komisji
Gospodarczej

E. Gierek spotkał się
z przedstawicielami

organizacji młodzieżowych

I obrad Egzekutywy KW PZPR

Prof, dr Z. Kaczmarek

Z okazji Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej

sekretarzem PAN

Życzenia Prezydium WRN

Ttm WYŚCIG POKOI U

WAKSIAWA BERLIN- PRAGA

Trochę lepiej, ale nie za dobrze

I

prac
Prezydium Rządu

Drygi dzień pobytu
W. Rogersa w Izraelu

W Sejmie i poza Sejmem

Dezyderaty komisji sejmowych
wymagają rzeczowego
i wnikliwego rozpatrywania

List Sekretariatu KC PZPR

Delegacja WP
uda się z wizyta

do CSRS

Jutro

w „REJSACH”

2

DZIENNIK

Najoszczędniejsi w kraju

W Stoczni Gdańskiej
im. Lenina na 11 stat
kach trwają prace wy
posażeniowe, a 5 znaj
duje się w remoncie.
Jednocześnie
brygady
trzech wydziałów kadiu

Z okazji Dnia Zwycięstwa

Transmisja
w PR i TY
9 bm. o godzinie 11.55
Polskie Radio w progra
mie II i w programach
wszystkich rozgłośni wo
jewódzkich oraz Telewi
z ja Polska w progra
mie ogólnopolskim prze
prowadzą bezpośrednią
transmisję z uroczystej
zmiany warty
przed
Grobem Nieznanego Żoł
nierza w Warszawie z
okazji Dnia Zwycię
stwa.

Od kilku lat wojewódz
two gdańskie wiedzie prym
w oszczędzaniu przy po
mocy najpopularniejszego
„banku ludności”, jakim
niewątpliwie jest PKO. Po
siadamy najwięcej w kra
ju książeczek PKO (903 na
1 000 mieszkańców), a tyl
ko w wysokości wkładu
na 1 mieszkańca nieznacz
nie wyprzedza nas okręg
warszawski.
Jak informuje dyrek
tor Oddziału Wojewódzkie
go PKO mgr Edward
Wróbel, aktualnie miesz
kańcy ziemi gdańskiej po
siadają 1 350 tys. książe
czek, zaś w pierwszych 4
miesiącach tego roku wkła
dy pieniężne wzrosły o
dalsze 290 min zł. Pow
szechność oszczędzania w
PKO jest konsekwencją
systematycznego
rozwoju
usług świadczonych lud
ności oraz różnorakich, atrakcyjnych form oszczę
dzania (książeczki premio
wane, terminowe, wielolet
nie, mieszkaniowe itp.).
Olbrzymim
udogodnie
niem dla ludności jest mo
żliwość dokonania rozma
itych rozliczeń w placów-

bowych stoczni prowa
dzą prace montażowe na
10 nowych jednostkach
dla armatorów polskich
oraz zagranicznych —
ZSRR, Brazylii, Kolum
bii i Norwegii.
Na zdjęciu: budowa
; statku
dla
Brazylii
♦ przez brygady Wydzia5 lu K-2 Stoczni Gdańj sklej.

Harcerski program działania
Ocena działalności ideowo-wychowawczej w pracy
z dziećmi i młodzieżą oraz
zadania w tym zakresie
na lata 1971772 były tema
tem obrad plenarnego po
siedzenia Rady Chorągwi
ZHP w Gdańsku. Dotych
czasowe osiągnięcia w tej
dziedzinie dotyczą w wię
kszości drużyn działają
cych przy szkołach pod
stawowych. Nie znaczy to,
że istniejące przy szkołach
średnich drużyny specjalnościowe i młodzieżowe

Obchody Międzynarodowego Dnia

Telekomunikacji
na Wybrzeżu gdańskim
Sekcja Elektroniki i Te
lekomunikacji
Gdańskie
go Oddziału Stowarzysze
nia Elektryków Polskich
zorganizowała wczoraj kon
ferencję prasową, na któ
rej zapoznano dziennika
rzy z programem obcho
dów
Międzynarodowego
Dnia Telekomunikacji oraz
omówiono szereg aktual
nych zagadnień, dotyczą
cych dalszego rozwoju tele
komunikacji w naszym wo
rjewództwie.
Wyjaśnień udzielali wice
dyrektor Okręgu Poczt i
Telekomunikacji inż. Z.
Główezyk, prof. W. Wino
gradów, dyrektor G. Wieczerzycki, przewodniczący
sekcji S. Wańkowicz i in
ni.
Otóż założeniem tegorocz
nych obchodów jest szer
sze zaiteresowanie społe
czeństwa problematyką te
lekomunikacji. Teamu m.
in. celowi służyć będzie
konferencja naukowo-tech
niczna, która odbędzie się
12 bm. w sali Okręgowego
Urzędu Telekomunikacyj

nego we Wrzeszczu. Znani
specjaliści, jak prof, dr
inż. W. Nowicki z Poli
techniki Warszawskiej, doc.
dr inż. J. Nowakowski, inż.
Z. Główezyk i inni wygło
szą referaty m. in. na takie
tematy
jak: „Przyszłość
telekomunikacji w gospo
darce narodowej”, ,,MiejŁ
see inżyniera elektronika
we współczesnej gospodar
ce”, „Telekomunikacja czyn
nikiem rozwoju gospodar
ki narodowej”, „Przewi
dywane kierunki rozwo
ju radiokomunikacji i ra
dionawigacji
morskiej”
itp.
Zaproszony na konferen
cję aktyw gospodarczy bę
dzie miał możność zoriento
wać się w możliwościach
zastosowania techniki ele
ktronicznej w przedsiębior
stwach, biurach projekto
wych i instytucjach. Wnios
ki i propozycje z tej nara
dy mają być przedłożone
władzom wojewódzkim i
zgłoszone na VI Kongre
sie Techników Polskich.
E.M.

kręgi instruktorskie nie ma
ją żadnych sukcesów w pra
cy ideowo-wychowawczej.
Zaproponowany na zebra
niu program rozszerzenia
ofensywy na szkoły śred
nie spotkał się z krytyką,
Dyskutanci postulowali ko
nieczność zwiększenia atra
kcyjności zajęć w szcze
pach i drużynach starszoharcerskich. Nierzadko przy
tym brak sprzętu (np. „ka
detów” w drużynie żeg
larskiej), który powinien
być bazą dla drużyn specjalnościowych, „wiąże” rę
ce instruktorom prowadzą
cym .zajęcia z młodzieżą.
Na posiedzeniu omówio
no również zadania dU
wszystkich drużyn i szcze
pów na rok 1971/72. Szcze
gólny nacisk położono na
zainteresowanie się sytuac
ją .socjalno-bytową harcerzy-uczniów, ich czasem
wolnym oraz takimi zagad
nieniami, jak bezpieczna
droga dziecka do szkoły, na
uka szkolna, lepsze wyko
rzystanie boisk i stadio
nów. W dalszym ciągu po
dejmowana będzie współ
praca z władzami młodzie
żowymi i spółdzielczością
mieszkaniową w zakresie
rozwoju kultury, sportu; tu
rystyki i' rekreacji dzieci
i młodzieży. Jej przyszły
czynny udział w życiu spo
łecznymi
akcentują
za
dania
określone
orzez
Komendę Chorągwi Gdań
skiej
hasłami:
„Ju
tro zaczyna się dziś” i „Wy
gląd naszego miasta, wsi
— to też moja sprawa”.
Ponadto gdańscy harce
rze zamierzają włączyć się
czynnie do ogólnopolskich
obchodów rocznicy koper
nikowskiej przez powoła
nie Chorągwianej
Rady
Rozwoju Fromborka oraz
zwiększenie udziału (o dal
szą 100-osobową grupę har
cerzy ze szkół zawodo
wych) w operacji „From
bork — 1001”.
<bk)

Zbędne butelki
Dnia 5 maja 1971 r.
zmarła
nasza
kochana
córka, matka, teściowa i
babcia

OKAZJA

serdeczne wyrazy -współ
czucia z posvodu zgonu

i. t P*
składają:

O czym zawiadamia po
grążona w smutku
RODZINA
G-2292

Dyrekcja oddziału stara
się również usprawnić ob
sługę klientów poprzez po
prawę warunków lokalo
wych
oddziałów
PKO.
Dzięki przychylnemu sta
nowisku
władz
tereno
wych w Gdańsku uzyska
no nową salę (przy ul.
Okopowej 3) operacyjnokasową co pozwoliło uru
chomić dodatkowe okienka
kasowe. Z końcem ub. r.
przybyły nowe stanowiska
obsługi w II Oddziale PKO
we Wrzeszczu przy al.

STATKI

Pożyteczna działalność

„Piotr Dunin”,
„Syrenka”,
„Huta Sosnowiec”, „Marynarz
Migała”, „Ciechanów”, „Or
la” — poi., „iwalo” — fin.,
„Iwan Moskwin” — radź., „Jur
gen Drew’s”, „Ruth”, „Brei
tenburg” — NRF.
Po węgiel: „Adak” — szw.,
„Kondratij Bulawian”, „Balłijskij-15” — radź.

ponad 5-milionowej organizacji
WARSZAWA (PAP). —
Tradycyjnie już, w dniach
8—15 maja obchodzony bę
dzie w całym kraju Ty
dzień PCK — organizacji
społecznej, liczącej obecnie
ponad 5 min członków.
Tydzień PCK zainaugu
rowany zostanie 8 bm.
Światowym Dniem Czerwo
nego Krzyża. Głównym ha
slem tegorocznych obcho
dów
jest
„Czerwony
Krzyż w każdej chwili go
towy do działania”.
Przypomnijmy przy oka
zji, że połowę członków

GDYNIA
„Moniuszko”,
„Władysław
Broniewski”, „Czacki”, „K. I.
Gałczyński”, „Kuźnica”, „Dęb
!in”, „Zamenhof”,
„Konin”,
„Krasnal”, „Mazury”, „Cho
chlik”, „Heweliusz” — poi.,
„Miehiurińsk”, „Dnieproges” —
radź., „Norvest”
—
norw.,
„Eleni”,
„Thomas
A.”
—
grec., „Esteufer”, „Ilona”, „Si
grid Flint” — NRF, „Adel” —
cypr.
Po węgiel: „Dniestr”, „Sormowskij-14”,
„Baltijskij-41”,
„Adam Mickiewicz” — radź.,
„Vallila” — fiń., „Piotrków
Trybunalski” — poi.
M. Ł.

OBRONA PRACY
DOKTORSKIEJ

OBRONA
PRACY
DOKTORSKIEJ

Dziekan i Rada Wydziału
Lekarskiego Akademii Me
dycznej w Gdańsku zawia
damiaj a, że dnia 18 maja
1971 roku o godz. 18.45 w
sali wykładowej im. dra
Rydygiera, ul. Debinki 7
— odbędzie się publiczna
dyskusja nad pracą doktor
ską lek. med. TADEUSZA
GROCHOLI
Pt.
„Badania nad zachowaniem
się objętości mózgu pod
wpływem wysiłku fizycz
nego u żołnierzy i studen
tów wychowania fizyczne
go”.
Promotor: Prof, dr Zofia
Majewska
Recenzenci: dr med. habil,
Eleonora .Tankowicz,
prof, dr Mieczysław Strzał
ko.
Z pracą doktorską 1 opi
nią recenzentów zapoznać
się można
w
Bibliotece
Głównej Akademii Medy
cznej w Gdańsku, ul. Dębinki 1.'
Wstęp na rozprawę wol
ny.
K-3173

Dziekan i Rada Wydziału
Lekarskiego Akademii Me
dycznej w Gdańsku, za
wiadamiają, że dnia 18 ma
ją 1971 roku o. godz. 18 W
sali wykładowej im. dra
Rydygiera, ul. Dębinki 7
— odbędzie się publiczna
dyskusja nad praca doktor
ska mgr chemii ZOFII ZOŁĘDZIO W SKIEJ
Pt.
„Porównanie metod ozna
czania jodu oraz oznacza
nie jodu w wodach pod
ziemnych i powierzchnio
wych
rejonu
Gdańska”
Promotor: Prof, dr Stani
sław Ostrowski
Recenzenci: cioc. dr Ale
ksander Radecki
Prof, dr Tadeusz Pompow
ski.
Z pracą doktorską 1 opi
nią recenzentów zapoznać
się można w
Bibliotece
Głównej Akademii Medy
cznej w Gdańsku, ul. Dę
binki 1.
Wstęp na rozprawę wol
ny.
K-3172

j

HANDLOWCY!

DOKONANIA

INTERESUJĄCYCH

TRANSAKCJI.

12 i 13 maja 1971 r.
GIEŁDĘ TOWAROWĄ
artykułów gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych

Pogrzeb
odbędzie
się
dnia 8. V. 1971 r. o godz.
15 na cementarzu katolickim w Sopocie.
S-12161

ze szczególną prezentacją artykułów na sezon letni,
która odbędzie się w siedzibie własnej przedsiębiorstwa w GDANSKU-ORUNI, ul. Sandomierska 11.

ZAPRASZAMY życząc pomyślnych zakupów.
Dnia S maja 1971 r.
zmarła moja najukochań
sza żona, matka, babcia
i.

Koleżance

WŁASÓW

Wyprowadzenie zwłok
odbędzie się dnia 8 ma
ja o; godz. 13 z kaplicy
cmentarza Witom ińskiego.
O czym zawiadamia
ją pogrążeni w wiel
kim żalu

wyrazy
serdecznego
współczucia — w związku ze śmiercią

W dniu 5 maja 1971 r.
zmarł

Wszystkim
krewnym,
znajomym,
przyjaciołom
za oddanie ostatniej po
sługi, udział w pogrze
bie, złożone kwiaty

Jan Kempa
Pogrzeb odbędzie się
w dniu 8 maja o godz.
11 z domu żałoby.
zawiadamia
RODZINA
S-12113

uczeń kl. III
II Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza
w Gdyni.
W głębokim bólu i żalu łączą się z rodziną
Zmarłego
młodzież, grono pedagogiczne, dyrekcja
i komitet rodzicielski.
Pogrzeb odbędzie się dnia 8. V 1971 r. o godz.
12.30 na cmentarzu Witomińskim w Gdyni.
S-12143

składa
załoga „Metalzbytu” w
Gdańsku.

i- t P.

DEMOSTENES SP1NDZOS

męża

RODZINA
S-12110

MĄŻ I

czym

Dnia 6 maja 1971 r. zmarł tragicznie

t P*

WALENTYNA

O

K-2773
NIERUCHOMOŚCI

TERESIE
DRĄŻEK

W dniu 6 maja 1971 r. zmarł nagle starszy majster

FRANCISZEK TASIEMSKI

i

długoletni
zasłużony pracownik przedsiębiorstwa,
odznaczony odznaką „Przodownik i Zasłużony
Przodownik Pracy”.

Lucynie
Czyża k

W Zmarłym tracimy dobrego fachowca, sumien
nego i ofiarnego pracownika i dobrego kolegę.
Serdeczne wyrazy głębokiego współczucia rodzi
nie składają

i

dyrekcja, samorząd
załoga — Gdańskiego
Przedsiębiorstwa Budownictwa
Miejskiego
w Gdańsku

oraz za serdeczną pomoc i współczucie w
ciężkich chwilach skła
da podziękowania
SYNOWA Z

Pogrzeb odbędzie się w dniu 8 maja 1971 r. o
godzinie 15.00 na cmentarzu w Sopocie przy ul.
Malczewskiego.
K-3153

SYNEM
S-12070

Magnetowid
dar Polonii
przekazany PK01

GDANSK

organizuje w dniach

zarząd,
rada
spółdzielni. POP, rada za
kładowa oraz koleźanki i koledzy

Trochę lepiej, ale nie za dobrze

• Dokończenie ze str. 1
dukcyjności (w oparciu o
zatwierdzone przez Egze
kutywę KW kierunki roz • Dokończenie ze str. 1
woju produkcji zwierzęcej cie miejsce. W tunelu na I
miejscu był jeszcze Szurkow
na lata 1971—75);
ski, ale jadący w żółtej ko
0 wzrostu
produkcji szulce Włoch Ongarato oraz
radziecki Osincew za
zbóż i pasz dla zapewnie kolarz
ryzykowali
niezwykle
ostre
nia trwałych podstaw przy wejście w wiraż prowadzące
na bieżnię wyprzedzając Pola
rostu pogłowia zwierząt;
Szurkowski
atakowrał
® intensywniejszego roz ka,
przez
końcowe 250 metrów,
woju produkcji upraw wa jednak
bezskutecznie.
rzywmczo-sadowniczych;
W odległości l km od mety
# rozszerzania i popra doszło do dużej kraksy, w
której
tym razem najbardziej
wy produkcyjnej obsługi ucierpieli
reprezentanci NRD.
rolnictwa;
Zwycięzcą XXI WP Axel Pe® rozwijania i uspraw schel ukończył etap z rozciętą
niania skupu płodów rol głowa i został prosto z boiska
odwieziony do szpitala, a je
nych oraz rozszerzania i go
rodak Siegfried Huster do
modernizacji
przetwórst znał lżejszych obrażeń.
wa produktów rolnych.
Polscy kolarze nie mieli na
W sprawie intensyfika- trasie piątkowego etapu ani
jednego upadku. Pechowo je
cij produkcji rolnej i ho chali natomiast Czechosloway
dowli zwierząt, zalecono cy. Moravec przewrócił się aż
zorganizować w najbliż dwa razy, ale zdołał dojechać
szych dniach we wszyst do mety w głównej grupie.
Nie udała się ta sztuka Ze
kich powiatach naszego wo manowi,
który również upadł
je wódzi wa specjalne na w jednej z kraks w’raz ze
rady z udziałem odpowied swym kolega Haldikem.
II etapu wystartowało
nich pionów KP PZPR. sc 117Dozawodników.
Pierwszvm
kretarzy gromadzkich ko pechowcem i to już po poko
mitetów partyjnych i wiej naniu około kilometra trasy
skieh podstawowych orga okazał się Andrzej Kaczma
rek. Otrzymał on pomoc z
nizacji. Na narady te za bułgarskiego
wozu techniczneproszeni zostaną również
prezesi powiatowych i gro
madzkdeh komitetów ZSL
oraz powiatowy aktyw roi
ny.
(jmk)

aportach 8—15 maja Tydzień PCK

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HURTU
ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO „ARGE D;’

MATKI

MARIA WÓJCIK
Zmarła przewieziona zo
stanie do Warszawy i po
chowana w grobie rodzinnym w dniu 10 maja
1971 r.

DO

Grunwaldzkiej 137 (w by
łym lokalu ORS). W stycz
niu br. nową siedzibę otrzymał oddział PKO w
Tczewie. Kończą się obec
nie roboty adaptacyjne w
lokalu oddziału malhorskie
go. Prawdopodobnie jesz
cze w tym roku poprawią
się warunki lokalowe w
Starogardzie i Wejhero
wie. Toczą się też pertrak
tacje o uruchomienie od
działów PKO w Kartu
zach, Nowym Dworze i
Pucku.
Dla usprawnienia obsługi
ludności ważne jest nie tyl
ko zwiększanie sieci pla
cówek i poszerzanie po
wierzchni lokalowych, ale
również przyspieszenie operacji wykonywanych w
komórkach wewnętrznych.
Nasze PKO odczuwa po
ważny brak odpowiednich
maszyn liczących i księgu
jących, które mają zasad
nicze znaczenie dla toku
pracy.
Dotychczasowe starania o
przydział maszyn nie przy
niosły rezultatu, sądzimy
jednak, że centralne wła
dze PKO zajmą się tą spra
wą i przyjdą z pomocą
gdańskiemu oddziałowi. Na
leży się to naszemu wo
jewództwu za osiągnięcia
w upowszechnianiu osz
czędności , za zdobyte I
miejsce w kraju.
Jar

Z obrad
Egzekutywy
KW PZPR

FCK stanowi młodzież. Na
terenie szkół działa blisko
29 tys. kół PCK, z czego
— przeważająca większość
w szkołach wiejskich. To
właśnie tutaj
odbywają
się liczne sanitarne zajęcia
szkoleniowe, kursy pierw
szej pomiocy, obejmujące
swym zasięgiem około 400
tys. młodych ludzi. Szkol
ne zespoły sanitarne pro
wadzą apteczki pierwszej
pomocy, biorą też udział
w zabezpieczeniu sanitar
nym wycieczek, biwaków,
zajęć sportowych, gier te
renowych, rajdów itp. Na
szczególne podkreślenie za
sługuje fakt udziału mło
dzieży PCK w opiece spo
łecznej nad chorymi dzieć
mi, kalekami, osobami sa
motnymi i starszymi. Utrzymywany jest też stały
kontakt z dziećmi przeby
wającymi w domach dziec
ka, w szpitalach i sanato
riach oraz osobami prze
bywającymi w domach ren
cisty.
Aktywną
działalność
szkolnych kół PCK charak
teryzują następujące licz
by: udzielenie w ciągu ro
ku pomocy doraźnej ok. 50
tys. osób, stały kontakt
z ludźmi przebywającymi
w tysiącach zakładów lecz
niczych i opiekuńczych. W
szkołach
podstawowych
istnieje np. prawie 14 tys.
klubów „Wiewiórka” —
propagujących wśród dzie
ci zasady higieny jamy ust
nej.

go, ale cała ta operacja trwa
ła za długo, żeby poznaniak
miał szansę doścignięcia pele
tonu. Polski wóz techniczny
zgodnie z miejscem
zajmo
wanym w klasyfikacji zespo
łowej jechał dopiero jako 15
w wyścigowym konwoju. Mimo
nieprzyjemnego wiatru tempo
było wprost zawrotne.
Pierwszy lotny finisz w Pło
cku (102 km) wygrał Niełubin
(ZSRR) nrzed Hińżm (W'””"»
i Moravecem (CSRS).
Drugi
finisz w Gostyninie (125 km)
przyniósł podwójny sukces ekipie radzieckiej.
Zwyciężył
Starko w przed Biełousowem i
Duńczykiem Struve. Starkow
umocnił swą pozycję lidera w
klasyfikacji na najaktywniej
szego kolarza.
WYNIKI INDYWIDUALNE
1. Van der Linden (Belgia)
3:24.18, 2. Ongarato (Włochy)
3:25.02,
3.
Osincew
(ZSRR)
3:25.17, 4. Szurkowski (Polska)
3:25.32,
5.
Omloop
(Belgia),
6.
Czechowski
(Polska), 7.
Miersch
(NRD),
8.
Huber
(Szwajcaria), 9. Gera (Węgry),
10. Niełubin (ZSRR) — wszy
scy 3:25.32,
21.
Krzeszowiec
(Polska),
25. Matusiak (Pol
ska),
31. Mikołajczyk (Pol
ska), 32. Stec (Polska) — wszy
scy 3:25,32, 104.
Kaczmarek
(Polska) 3:39.24.
Etap ukończyło 116 zawod
ników. Wycofał się
Norweg
Torbjorn Rostad.
Przeciętna
szybkość zwycięzcy 48,2 km
na godzinę.

NIERUCHOMOŚĆ z placem
w Starogardzie Gd., śród
mieście — sprzedam. Oferty Biuro Ogłoszeń —
Gdańsk pod G-1664.
DOMKI — parcele — ka
wiarnie, inne obiekty sta
le polecam — poszukuję.
Kasperski, Gdynia, 10 Lu
tego 37.
G-11788
DOM jednorodzinny, pię
trowy, c.o. garaż, ogród
— sprzedam. Tczew,
ul.
Bema 18.
P-360
SZCZECIN — Pogodno: do
mek 5 pokoi — kuchnia —
łazienka.
pełny
komfort,
ogródek przydomowy, ga
raż — sprzedam. Potrzeb
ne mieszkanie M-3 włas
nościowe, I p., 7. garażem.
Wiadomość: Szczecin, tel.
741-67.
S-1397

MATRYMONIALNE
KULTURALNA,
uczciwa,
sympatyczna, z braku zna
jomości pozna pana bez
nałogów, lat 50-58, prawe
go charakteru. Cel matry
monialny. Oferty Biuro Ogłoszeń Gdańsk pod GM1916.

Dziś III etap
Sobotni, trzeci etap Wyścigu
Pokoju prowadzi z Milżyna do
Poznania i ma 170 km długoś
ci. Już po raz 11 w historii
tej tradycyjnej imprezy kola
rze kończyć będą etap na
stadionie „23 Lipca” w Poz
naniu. W obecnej stawce ko
larzy znajduje się tylko jeden,
który wygrał etap w stolicy
Wielkopolski. Jest nim kapitan
polskiego zespołu,
zawodnik
poznańskiego
Lecha,
Zenon
Czechowski.
Start ostry do III etapu
nastąpi o godz, 12.40 i pro
wadzi przez Koło, Konin, Słup
cę, Wrześnię, Neklę, Kostrzyn
i Swarzędz na metę w Poz
naniu gdzie przyjazd pierw
szych
kolarzy
przewidziany
jest ok. godz. 18.
Na etapie są dwie premie:
pierwsza na 63 km od startu
w Koninie a druga we Wrześ
ni (115 km).

POZNAft

f

SWARZĘDZ
S KOSTRZYŃ

1. Belgia 13:40.54, 2. Włochy
13:41.38, 3. ZSRR 13:41.53,

KLASYFIKACJA
INDYWIDUALNA
PO 2 ETAPACH
W siedzibie PKOl. odbyła się
uroczystość,
podczas
której
1. Ongarato (Włochy) 5:46.30,
przedstawiciele MSZ przekaza
2. Van der Linden
(Belgia)
li PKOl. magnetowid — dar 5:46.52. 3. Holik (CSRS) 5:47.31,
Polonii amerykańskiej. Jest to 4. Osincew (ZSRR) 5:47.51, 5.
już trzecie tego typu urządze Fierens
(Belgia)
5:47.516.
nie, ufundowane przez naszych Starkow
(ZSRR)
5:47.55,
7.
rodaków mieszkających za gra Niełubin (ZSRR)
5:48.01, 8.
nicą. Wartość tej cennej w SZURKOWSKI (Polska) 5:48.03,
procesie szkolenia aparatury 9. Hirt (Węgry) 5:48.03,
10.
niebagatelna — 5 tys. dola Mickein
(NRD)
5:48.03,
14.
rów.
CZECHOWSKI (Polska) 5:48,06,
24.
Mikołajczyk
(Polska)
Wicedyrektor
departamentu
62. Matusiak (Polska) 5:48.32,
konsularnego MSZ, a zara 5:48.08, 69. Stec (Polska) 5:49.37,
zem przewodniczący Komisji 70. Krzeszowiec (Polska) 5:49.42,
Kaczmarek
(Polska)
Współpracy z Polonią i Fun 112.
6:07.31.
duszu Olimpijskiego PKOl. Sta
KLASYFIKACJA
nisław Pichla wręczając przed
DRUŻYNOWA
stawicielom PKOl. polonijny
PO 2 ETAPACH:
dar podkreślił olbrzymie zna
1. Włochy 23:10.54, 2. Belgia
czenie sukcesów polskich spor
23:10.55, 3. CSRS
23:11.48,4.
towców dla rodaków za gra
nicą. Dary rzeczowe fundowa
ne przez ośrodki polonijne są
wyrazem żywego zainteresowa
nia Polonii osiągnięciami pol
skiego sportu. W imieniu PKOl.
ofiarodawcom podziękował se
kretarz
generalny
Tadeusz
Breguła.

f NEKLA

1

M!LŻYN
Trasa II etapu wyścigu

Ponad 300 lekkoatletów

----- Q----- -

Dziś w Gdyni
piłkarskie derby
Dziś w Gdyni o godz,
16.30 na stadionie Bałty
ku rozegrane zostanie sp'ot
kanie piłkarskie ligi międzywojewódzkiej pomiędzy
zespołami Bałtyku i Flo
ty.
(st)

-----•-----

Mecz bokserski
Gedania — MZKS
W niedzielę, 9 maja br. o
godz. 11 w sali ZNTK w
Gdańsku-Przeróbce
odbędzie
się mecz bokserski seniorów
o mistrzostwo ligi okręgowej
między
Gedanią
Gdańsk i
MZKS Gdynia.

na starcie gdyńskiej imprezy
„Szukamy olimpijczyków“

Organizatorzy
rozegranych
niedawno w Gdyni zawodów
lekkoatletycznych dla młodzie
ży z gdyńskich szkól podsta
wowych pod hasłem „SZUKA
MY
OLIMPIJCZYKÓW”
nie
spodziewali się tak rekordo
wej obsady. Ponad 300 dziew
eząt i chłopców zgłosiło się na
stadionie Bałtyku, uzyskując
sporo dość dobrych wyników.
Na wyróżnienie zasługują re
zultaty w biegach na 100 i 300
m dziewcząt oraz 100 m i sko
ku Wzwyż chłopców.
W biegu na 100 m dziew
cząt zwyciężyła Jadwiga Si
wińska (Szk. Podst. 17) — 13,5,
przed Teresą
Piekarą
(Szk.
Podst. 29) — 13,6. Bieg na 300
m
dziewcząt
zakończył się
zwycięstwem
Ewy
Pietrzak
(Szk. Podst. 17) — 45,1.
W skoku wzwyż chłopców
najlepszym okazał się 14-letni
Leszek Mazur (Szk. Podst. 28)
— 150 cm, przed Ryszardem
Markiewiczem (Szk. Podst. 29)
— 145 cm. W biegu na 100 m
chłopców zwyciężył
Marian
Zdrojewski (Szk. Podst. 36) —

ZAKŁADY MECHANICZNE im. Gen. K> Świerczewskiego w
Elblągu, ul. Stoczniowa 2, tel. 27-01 wew. 449 oraz BIURO
OBROTU MASZYNAMI i SUROWCAMI O/Gdańsk
uprzejmie zapraszają P.T.

ZSRR 23:11.50, 5. NRD 23:12.20,
6. Węgry 23:12.21, 7. Rumunia
23:12.24,
8. Bułgaria 23:12.24,
9. POLSKA 23:12.47, 10. Szwaj
caria
23:17.57,
11.
Maroko
23:19.33,
12. Francja 23:19.46,
13. Algieria 23:25.40, 14. Fin
landia 23:25.47, 15. Norwegia
23:27.52, 16. Dania 23:31.49, 17.
W. Brytania 23:40.08.

WYNIKI DRUŻYNOWE
II ETAPU

po winie, butelki monopolowe, szklanki po musztardzie
korzystnie sprzedasz w punktaeh skupu opakowań szklanych

UWAGA

WIKTORII
MĘŻYK

kach PKO. Szczególne zna
czenie ma to dla pracow
ników większych przedsię
biorstw, w których istnieją
ajencje PKO. Mogą bo
wiem bez straty czasu w
kolejkach na poczcie, załat
wić wiele spraw: uregulo
wać należność z.a czynsz,
światło, gaz, radio i te
lewizor, za raty ORS itp.
Obecnie w woj. gdańskim
działają 724 ajencje zakła
dowe, w najbliższym cza
sie liczba ich zwiększy się,
bowiem dyrekcja Woj. Od
działu PKO czyni starania
o poszerzenie sieci placó
wek przyzakładowych.

109 (8338) 8 maja 1971 r.

BAŁTYCKI

11,8 przed Zbigniewem Stra
szewskim (Szk. Podst. 29) —
12,1.
W punktacji zespołowej dzie
wcząt zwyciężyła Szkoła Pod
stawowa nr 17 — 43 pkt.,
przed Szkolą Podstawową nr
o — 20 pkt. i Szkołą Podsta
wową nr 29 — 14 pkt.
Zespolow'o
wr
konkurencji
chłopców zwyciężyła
Szkoła
Podstawowa nr 29 — 26 pkt.,
przed Szkołą Podstawową nr
36 — 20 pkt. i Szkołą Pod
stawową nr 19 — 11 pkt.
W punktacji łącznej za kon
kurencje dziewcząt i chłop
ców pierwsze miejsce zajęła
Szkoła Podstawowa nr 17 (na
uczyciele w'f: H. Drążek i A.
Relidzyński), przed Szkolą Pod
stawową nr 29 (nauczyciele
wf: A. Lis i S. Gorzelak) oraz
Szkołą Podstawowa nr 8 (na
uczyciele wf: E. Dobień ł S.
Harasimiuk).
Zawody zostały bardzo spra
wnie zorganizowane, dzięki do
brej współpracy z sekcją lek
koatletyczną Bałtyku.
(st)

MHD
PRACA

NAUKA

POMOC domowa do 3 osób z referencjami — po
trzebna. Tel. 21-67-45.

MATEMATYKA — konsul
tacji do egzaminów wstęp
nych na politechnikę — udziela mgr inż. elektroni
ki. Telefon 41-17-89,
po
godz. ii.
s-896

ZGUBY

Klientów na organizowaną

RADA Zakładowa przy Za
kładzie
Produkcyjno-Naprawczym
Mechanizacji
WIELOBRANŻOWĄ „GIEŁDĘ MATERIAŁOWĄ”
Rolnictwa
w
Pruszczu
Gdańskim, unieważnia skra
która odbędzie się w Gdańsku w dniach 12. — 14. V 1971 r. w sali
dzioną pieczątkę Pracow
BOMIS O/Gdańsk — Gdańsk, ul. Wielkie Młyny 16/17.
niczej Kasy ZapomogowoPożyczkowej Związku, Za
GIEŁDA CZYNNA BĘDZIE w godz. 9
15.
wodowego
Pracowników
Rolnych Nr rej. VII-C/229
OFERUJEMY SZEROKI WACHLARZ ASORTYMENTOWY
przy Zakładzie Produkcyj
Z WYJĄTKIEM MATERIAŁÓW KOLOROWYCH.
no - Naprawczym Mecha
nizacji Rolnictwa w Pru
K-3038
szczu Gdańskim, ul. Grun
G-2163
WARTBURGA de luxe 312, waldzka 64.
dwukolorowy z radiem —
Hurtownia Wód Mine
RÓŻNE
stan
idealny
—
sprzedam.
ralnych w Gdańsku, ul.
Wrzeszcz, Deotymy 3-1.
Chmielna 81-82.
telefon
G-1549 NABYWCO nowego miesz
31-58-01
poszukuje
kania! Wytnij — zacho
VOLKSWAGENA 1200 (sil waj ! Kompletne suwnice
nik nowszy) — sprzedam. metalowe do zasłon okien
Sobota,
niedziela,
Sopot, nych o najnowszym roz
20 Października 710 m. 38. wiązaniu konstrukcyjnym,
G-2214 ekspresowo wykonuje i in
staluje Zakład
Usługowy
kupują sklepy
SILNIK „Syreny” 104 lub Rzemieślniczej
Spółdzielni
może „instalator” w Gdańsku.
„Wartburga” 1000.
„ARS CHRISTIANA"
być po wypadku. do re- Szyna metalowa — 70 zł
GDANSK,
montu — kupię. Oferty — mb. Osłona metalowa szyny
(nawet baraki) w TrójBiuro Ogłoszeń Gdańsk —■ — 70 zł mb. — mechanizm
mieśeie lub w pobliżu
ul. Szeroka 26
pod G-1193.
zaciągowy — 120 zł. kpi.
Trójmiasta,
o powierz
Zlecenia telefon
31-47-09
GDYNIA,
chni od 1 000 do 4 000 m
WARSZAWĘ
223 nową — lub Gdańsk 6 — Wrzeszcz,
kwadratowych.
ul. 10 Lutego 35
sprzedam.
Gdańsk,
Kartusskrytka
pocztowa
52.
K-3066
ka 79 m. 4.
G-1850
G-1788
K-2959

Srebro-

-złom

pomieszczeń
magazynowych

WDOWIEC 57 lat, samotny
bez nałogów, niezależny,
wysoki, przystojny, włas
ne mieszkanie, pozna od
powiednią panią samotną,
niezależną, przystojną, mi
łego, łagodnego usposobie
nia.
Cel matrymonialny.
Wyczerpujące oferty Biuro
Ogłoszeń Gdynia pod SM11813.
RENCISTA kulturalny, sa
motny, o szerszym zainte
resowaniu, pragnie poznać
panią, wiek 56-62 lata. Cel
matrymonialny. Oferty —
Biuro Ogłoszeń Gdańsk —
pod PM-375.

EMERYT * mieszkaniem,
SPRZED A Z
pozna emerytkę. Cel matry
monialny. Oferty Biuro O
SPRZEDAM
wózek głębogłoszeń Gdańsk pod GM
ki, kombinowany, telefon
1298.
32-28-55.
G-2206

MOTORYZACYJNE

WYDZIERŻAWIĘ
żwirow
nię do eksploatacji — pre
fabrykacji. Tczew. J. Dą
browskiego 17. Korzeniew
ski.
P-389

DREWNO bud. oraz deski
LEKARSKIE
SAMOCHÓD „Volvo’ Com- różnej grubości — sprze
bi 445, nadaje s-ię do o- dam. Brunon Trepczyk. Me
BADANIE
serca
elektro
zowo,
pow.
kartuski.
grodn-ctw
—
G-1238 kardiograficzne 17 — 19 oTel. 32-18-14.
G-1622
próez sobót. Gdynia. Swię
SKODĘ-Octavię — sprze- PSZCZOŁY sprzedam. Tel.
G-11313
dam.
Przymorze, Śląska 31-75-53.
G-1426 tojańska 122.
78D-4.
G-1575
NOWOCZESNE meble (bo- DR Z. KRAJEWSKI, skórWARSZAWĘ 224. rok 1969, gate wzornictwo) wykonu-|n6j weneryczne. Wrzeszcz,
po 35 tys. km — sprzedam. ie stolarnia Bydgoszcz — „
,, ,
Cbwytowo 6, tel. 323-29.
| Grunwaldzka 24,
telefon
Kwidzyn, tel. 23-49.
F-364
P-39L 41-06-47.
G-1776

CHCESZ nauczyć się fo
tografować, zgłoś się 15 ma
ja godz. 16.30 na tygod
niowy kurs fotografii amatorskiej. Opłata 100 zł.
Przyjmujemy
zapisy na
kursy kwalifikacyjne: fo
tograf, mechanik precyzyj
ny, dekarz, kucharz, kel
ner oraz introligatorskie
przyuczenia do zawodu. In
formacji udziela i zapisy
przyjmuje Wojewódzki Za
kład Doskonalenia Zawo
dowego. Gdańsk, ul. Miszewskiego 12, tel. 41-03-62.
K-3033

LOKALE
ZABRZE 8
(blisko Ak.
Med., dużo zieleni): pokój"
kuchnia, komfort, 39 m kw.,
nowe budownictwo, II p.,
zamienię na podobne lub
kawalerkę, Trójmiasto. Oferty Biuro Ogłoszeń Gdy
nia pod S-U847.
ZAMIENIĘ 4 pokoje, kom
fort (Górny Sopot) na 2,5
pokoju
pełnokomfortowe
plus pokój, kuchnia lub
kawalerkę. Oferty — Biuro
Ogłoszeń Gdańsk pod G1174.
SOPOT, Białkowskiego 17-8
— samodzielne dwa duże
pokoje,
piece,
kuchnia,
przedpokój, łazienka, za
mienię na mniejsze tylko
Sopot lub Gdynia. Godzi
na 17-20.
S-11418
POZNAŃ — zamienię 2 po
koję samodzielne, komfort,
nowe budownictwo, 49.1 m
kw., na podobne, Trójmia
sto. Oferty — Biuro Ogło
szeń Gdańsk pod P-324.

„DZIENNIK BAŁTYCKI”, Gdańsk Targ Drzewny 3-7. ■ TELEFONY: centrala — 31-50-41, sekretariat redakcji 31-35-60, dział miejski, 31-45-17, dział gosp.-morski 31-53-28, dział terenowy 31-18-97, sekretarz redakcji 31-27-33, „Śmiało i szczerze” 31-20-62, hala maszyn 31*26-51
inne działy łączy centrala. Redakcja nocna 31-05-71 i 31-35-66. ■ Biuro Ogłoszeń: Gdańsk Ta rg Drzewny 3-7, tel. 31-35-80 oraz Gdynia ul. Świętojańska 5-7, telefon 21-64-72 ■ ODDZIAŁ REDAKCJI W ELBLĄGU ul. Grunwaldzka 31, telefon 20 95 * Pismo redaguje KO! EG!UM
w składzie: J. Matuszkiewicz - redaktor naczelny, J. Królikowski — zastępca redaktora naczelnego, R. Bolduan - sekretarz redakcji, M. Truskolasku i Z. Truszkiewiez ■ Nakładem Gdańskiego .Wydawnictwa Prasowego RS W- „PRASA” * wszelkich informacji w sprawia
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AGADNIENIA
oświaty w naszym kraju sta
ły się ostatnio
przedmiotem
zwiększonego
zainteresowania władz i
społeczeństwa. Dla zbadania jej stanu powołana
została Komisja Ekspertów,
w prasie toczy się dyskusja nad sprawnością nauczania i wychowania, kuratoria zaś przeglądają bazę techniczno-ekonomiczną
szkolnictwa i szukają śród
ków na najpilniejsze po
trzeby w bieżącej 5-latce.
Jak przedstawia się ta
baza
w
województwie
gdańskim? Nim znajdziemy na to pytanie odpowiedź, przypomnijmy warunki, w jakich powstawała ona w minionym
ćwierćwieczu. Otóż, nie za
spokajając w tym czasie
w pełni potrzeb, zrobiliśmy bardzo dużo, aby zapewnie młodzieży najszerszy dostęp do wiedzy ogól
nej i zawodowej. Szczupłą
przedwojenną sieć szkolną
rozudowaliśmy i unowocześniliśmy. Między innymi prawie od nowa została stworzona sieć przedszkoli, trzy czwarte szkół
podstawowych mieści się
w nowych budynkach, w
miastach wybudowano wie
le nowych liceów ogólnokształcących i szkół zawodowych z warsztatami.
IEMNIEJ
potrzeby
iii wciąż wzrastają, mi
" * mo że w wyniku
spadku przyrostu natura!
nego zanosi się na zmniej
szanie się liczby uczącej
się młodzieży. W ubiegłych
latach nastąpiła dekapitalizacja
wielu
obiektów
szkolnych, co wymaga inwestycji odtworzeniowych.
Tak np. bursa Technikum
Chłodniczego w Gdyni do

Z

Dzień Zwycięstwa na Wybrzeżu
i w Marynarce Wojennej
Zbliża się Dzień Zwycię
stwa nad hitlerowskim fa
jzyzmem, a wraz z nim
nasilenie imprez przypomi
nających tę wielką chwilę
sprzed 26-laty. Na Wybrze
żu i w Marynarce Wojen
nej planuje się z tej okazji
wiele uroczystych wieczór
nic, koncertów, wystaw i
spotkań z weteranami II
wojny światowej. W Gdań
sku, Gdyni i Szczecinie od
będą się uroczyste odpra
wy wart garnizonowych.

Przedstawiciele
zakładów
pracy, organizacji społe
cznych i politycznych, a
także młodzież złożą wień
ce i kwiaty na cmenta
rzach poległych żołnierzy
polskich i radzieckich oraz
pod pomnikami wdzięczno
ści Armii Radzieckiej. Uli
cami miast Wybrzeża przej
dą tradycyjne capstrzyki z
udziałem pododdziałów woj
skowych.
Kluby międzynarodowej
prasy i książki, kluby za-
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YŁ to mężczyzna w
wieku ok. 20 lat.
Śmierć nastąpiła na
skutek ciosu zadanego tę
pym narzędziem w tył gło
wy. Czaszka jest w tym
miejscu złamana... Zdjęliś
my wprawdzie szczątki na
skórka z palców, ale nie
wiem, czy coś wam z tego
przyjdzie, bo rozkład był
bardzo daleko zaawanso
wany... Denat musiał leżeć
w. legie przez całą zimę, a
mrozów w tym roku nie
było zbyt tęgich...
Ty
mi słowy przywitał mnie
dr P., kiedy wpadłem do
Zakładu Medycyny Sądo
wej, aby dowiedzieć się
czegoś bliższego o zwło
kach, które zostały po
przedniego dnia znalezione
w parowie.
- - I tak zaczęła się ta
sprawa — opowiadał por.
Sz. — Sprawa, która ab
sorbowała nas przez czas
dłuższy...
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EKARZ miał rację.
Nie dało się odczytać
linii papilarnych. Za
padła więc decyzja, aby
sprawdzić, czy nie uda się
ustalić tożsamości denata
na podstawie zgłoszeń o
zaginięciu. W jednej z ko
mend rzeczywiście znale
ziono zgłoszenie z okresu,
w którym zaginąć mógł
denat. Sprowadzeni rodzice
r.a podstawie znalezionych
przy zwłokach przedmio
tów rozpoznali zaginione
go syna. Głównym przed
miotem był srebrny sygnet
z czerwonym oczkiem...
A więc wiedzieliśmy: de
nat nazywał się Broni
sław K., miał lat 19. Nigczie nie pracował i nie
uczył się, pomimo że ukończył zasadniczą szko
łę budowlaną. Rodzice, a
szczególnie ojciec, poinfor
mowali nas, że mieli z nim
sporo kłopotu już od naj
młodszych lat, a ostatnio
przed zaginięciem zupełnie
się zbisurmanił i przepadał
na kilka dni
z domu.
Wreszcie
któregoś dnia
wyszedł i nie wrócił...
Otrzymaliśmy
zdjęcia
Bronisława K. Zwłoki wy
dano rodzinie i po dwóch
dniach odbył się pogrzeb...
Tymczasem
staraliśmy
się ustalić, w jakim towa
rzystwie obracał się denat
za życia. W tym gronie
znajdował się chyba mor
derca...
Po kilku dniach znaliś
my już całą
„ferajnę”.
Kiedy pytaliśmy o Broni
sława K. robili głupie mi
ny i dawali jeszcze głup
sze odpowiedzi. Wreszcie
któryś przesłuchiwany na
osobności powiedział:
— Niewiele wiem, ale
jeśli panowie chcą się o
Bronku dowiedzieć czegoś
pewnego, to pojedźcie do
Gorzowa, do przedsiębior
stwa budowlanego...
Koledzy maglowali ich
nadal, a
mnie szef wy
siał do wskazanego mia
sta. W pierwszym przed
siębiorstwie, kiedy poka
załem w kadrach fotogra
fie denata, oświadczono,
że takiego tu nie było, Ale
w drugim kadrowa, rzuci
wszy okiem na zdiecie po
wiedziała;

L

— To przecież Franci
szek B. Bardzo
dobry
pracownik. W uznaniu za
wyniki dostał skierowanie
do szkoły. Zaraz go we
zwę...
IEDY wszedł do po
koju, zatkało mnie
zupełnie, przede mną
stał... nieboszczyk. Kiedy
ochłonąłem, zabrałem go ze
sobą. Jeszcze tego samego
wieczoru przesłuchaliśmy
go u nas. To co nam opo
wiedział brzmiało wręcz
niewiarygodnie...
Postanowił zerwać ze
swoimi kolegami, kiedy
zaczęli go namawiać na
wspólny skok. Zdał sobie
sprawę, czym się to może
skończyć. Na pomoc
ze
strony rodziców nie liczył,
za bardzo się już ich dro
gi rozeszły. A zresztą, gdy
by pozostał na miejscu,
nie byłby w stanie odizolo
wać się od dotychczaso
wych koleżków. Miał jesz
cze jednego kolegę, Janu
sza D. Zapoznał go
ze
swoim zamiarem i znalazł
u niego pełne zrozumienie.
W trakcie jednej z roz
mów Bronek zapronońował, aby Janusz dał mu
swój dowód osobisty (byli
nawet nieco do siebie po
dobni), a on wyjedzie i
zacznie „nowe życie”. Ja
nusz opierał się początko
wo, ale kiedy dostał srebr
ny sygnet, który mu się
zawsze bardzo podobał,
zgodził się...
—• I potem go zabiłeś...?
— padło pytanie.
— Po co go miałem za
bijać? Był przecież moim
przyjacielem...
W nowym miejscu pracy
Bronek a właściwie Ja
nusz D„ bo tak się tam
nazywał, zdobył sobie na
prawdę bardzo dobrą opi
nię. To przemawiało za
nim...
więc denatem był
Janusz D. Kto i za
co go zabił? Nie re
zygnując z przesłuchań
Bronisława K. sprawdzaliś
my podawane przez niego
fakty. Zgadzały się. Chło
pak nie kręcił i mówił
szczerą prawdę. On też.
wskazał na tych, z któ
rymi przyjaźnił się samot
ny Janusz D.
Zaczęliśmy teraz pene
trować to drugie środowi
sko... I tu zaczęły nam
„wyłazić” dość ciekawe
sprawy. Jakieś włamania
do samochodów, kradzieże,
a nawet podejrzenia o roz
bój. Okazało się, że tra
filiśmy na zorganizowany
młodociany gang. Począt
kowo jego członkowie by
li małomówni, a czasem
wręcz aroganccy. Wreszcie
jednak zmiękli. Jeden z
nich, przestraszony perspek
tywą odpowiadania za za
bójstwo, powiedział praw
dę. Janusz za przykładem
jakiegoś swojego kolegi,
którego nie znali, postano
wił się wyłamać. Przestra
szyli się. że może sypać.
Po jakiejś popijawie „szef”
wydał wyrok na zdrajcę.
Dobrał sobie jeszcze jed
nego i wywabili Janusza
do lasu. Tam go załatwili...
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kładowe oraz
marynars
kie i żołnierskie, a także
garnizonowe kluby oficer
skie organizują spotkania
z weteranami. W Klubie
Podchorążych WSMW mię
dzy innymi spotka się ze
studentami kmdr por. Sta
nisław Kankowski były żoł
nierz I Dywizji Piechoty
im. T. Kościuszki, odznaczo
ny medalem „Za udział w
walkach o Berlin”, uczest
nik walk z bandami „Og
nia” w Krakowskiem, ka
waler
Krzyża
Walecz
nych. WSMW organizuje
też wieczór poezji żołnier
skiej. Podobnie w Wyższej
Szkole Morskiej w Gdyni
odbywają się takie spot
kania. Na jednym z nich
0 walkach polskich niszczy
cieli w konwojach opowia
dał studentom uczestnik
morskich bojów, kmdr por.
rez.
Wieńczysław
Kon.
Słuchacze I roku
WSM
Gdynia postanowili na tym
spotkaniu zorganizować Ko
ło
Młodych
Przyjaciół
ZBoWiD i zająć się gro
madzeniem
pamiątek
z
przeszłości, wspomnień lu
dzi wojny, dawnych wy
chowanków morskiej uczel
ni.
W
ramcah długofalo
wych zadań „Rodło —
71”
kolejne
uroczyste
zbiórki i wycieczki odby
wać będą harcerze gdyńscy
z hufca im. Bohaterów
Gdyni. Odwiedzą oni miej
sca walk na Westerplatte
1 na Helu oraz tereny walk
partyzantów kaszubskich.
Szczep instruktorski ZHP
„Komodorzy” z Wyższej
Szkoły Marynarki Wojen
nej i załoga ORP „Iskra”,
gościć będą
30-osobową
grupę
instruktorów
ze
szczepu ZHP przy Szkole
Podstawowej nr 92 w No
wej Hucie. •
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nie się ludności do nowych
osiedli mieszkalnych. Pow
stanie np. Przymorza stwo
rzyło konieczność budowy w tym osiedlu całej
sieci nowych szkół. Rozbudowujące się miasta po
wiatowe dopominają się o
szkoły średnie dla swej
młodzieży.
Ogółem potrzeby szkolnictwa województwa gdań
skiego na bieżącą 5--łatkę
zbilansowane zostały na
sumę około 1 200 min zł,
łącznie na roboty budówlane i wyposażenie, z udziałem szkolnictwa podstawowego w wysokości
przeszło 400 min złotych,
opieki przedszkolnej
—
150 min zł i szkolnictwa
zawodowego — 140 min zł.
Są to potrzeby ogromne
i nie dadzą sie, niestety,
w pełni zaspokoić. Projek
towane przez resort oświa
ty nakłady w wToj. gdańskim opiewają na razie na
410 min złotych.
tej sytuacji niezwyk
le trudna będzie go® spodarka postawionymi Wybrzeżu do dyspozycji środkami. Wieś bo
wiem pilnie
potrzebuje
zbiorczych szkół 8-klasowych, należycie wyposażonych w pracownie, sale
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\ Kabaret z gdańskiej szafy I
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Kadra 1 marynarze z ♦
Komendy Portu Wojennego Z
Gdynia spotkają się z pra %
cującymi tutaj weteranami
I Armii WP kmdr. ppor.
m. Michałem Kozarukiem
i chor. mar. Mikołajem Bu czyń&kim.
I
W Klubie Garnizono %
|
wym na Oksywiu koncer T
tować będzie zespół estra f
dowy Marynarki Wojen |
nej „Flotylla”.
♦
Na uroczystej zbiórce w ♦
niedzielę rano odczytany
będzie historyczny rozkaz
nr 88 o zakończeniu woj
ny ł zainaugurowany zo
stanie fastyn z okazji Dni
Oświaty Książki i Prasy.
<d)

r~7EBRALI się któregoś dnia (aktorzy gdyńskiejfj go Teatru Muzycznego, wzmocnieni Stanisławem Michalskim z Teatru „Wybrzeże”)
i postanowili zrobić bez pieniędzy kabaret. Praiadziwy kabaret dla dorosłych w prawdziwym nocnym lokalu — jak stwierdził ojciec duchowy tego
przedsięwzięcia Lech Terpiłowski. Rzecz oparto
na częściowo już wypróbowanych w repertuarze
Teatru Muzycznego tekstach i muzyce,. ale wzbogacono o pomysły każdego z członków zespołu,
bowiem „Ukochany kraj” (taki jest tytuł programu, którego premiera odbyła się dziś w nocy w
sali koncertowej Grand Hotelu, wspomniana zaś
piosenka stanowi motyw przewodni widowiska)
reżyserowany jest kolektywnie, przez Wszystkich.
Na wstępie wypadnie zauważyć, iż Gdańsk nie
miał jakoś ostatnimi laty szczęścia do kabaretów.
Pomysły ich — i deklaracje rychłej już premiery
— rodziły się nawet nie tak rzadko, natomiast z
wyliczeniem kabaretów, które trafiły na estradowe deski, byłyby niejakie kłopoty. Czy „Ukochany
kraj” się przyjmie i ostoi — osądzi publiczność,
wydaje się jednak, że nowemu kabaretowi można
wróżyć dłuższe nieco życie, jeżeli oczywiście za
pierwszym programem pójdą inne. Ten bardziej
chyba czerpie swój wdzięk z aktorów i wykonawstwa niż z tekstów, ale to jest zjawisko nie
nowe.
„Ukochany kraj” ma być w założeniu krajoznawczą imprezą rozrywkową, przetykaną liryką,
śmiesznymi rzeczami i biczem satyry. Mówi się tu
o pogodzie, życzliwości dla ludzi, obrazach, które
najlepiej stale trzymać za szafą, odnowie, prezentuje gorącą piosenkę hiszpańską, aby „wypełnić
luki powstałe wskutek braku wycieczek orbisowskich w tamte strony”.
A demonstrują to wszystko bywalcom nocnego
lokalu — wprost z obszernej gdańskiej szafy —
np. pierwszy tuz programu Józef Korzeniowski —
śpiewak i aktor o ogromnej vis comica, znakamity zwłaszcza jako „Cowboy Kaczmarek, Wild Westu duma”, dysponujący znakomitym głosem
Zenon Bester, z rzadko spotykanym temperamentern śpiewająca Maria Trzcińska, czy bardzo efektowny, zwłaszcza io dynamicznym tańcu kowbojskim, duet Z. Drzewiecka i J. Wasłowski. Tu możerny zobaczyć m. in. rzecz niezwykłą — występ
beatowego zespołu „Zimne krzesła”: parodię o tyle nie spotykaną, że bezbłędnie wokalnie wykonaną przez Józefa Korzeniowskiego i Zenona Bestera. Ten numer przyjmowany jest kaskadą śmiechu, a śpiewak — Korzeniowski w drgawkach rzeczywiście może o drgawki przyprawić.
Barwne to widowisko prezentowane będzie w
sali koncertowej Grand Hotelu kilka razy w tygodniu.
/
LAIK

A

A. Bartoszewski

dzIS egzystuje w budynku gimnastyczne ! internaty,
z pruskiego muru, już W nowych osiedlach miejprzed 10 laty przeznaczo- skich należy zlikwidować
nym do kasacji. Niedosta- nadmierne przeciążenie nie
teczne tempo rozwoju prze których szkół podstawomysłu budowlanego od- wych. Gdańsk — Przymowlekło realizację niektó- rze, Gdynia, Puck i Karrych nowych inwestycji. Na tuzy czekają na nowe li492 szkoły z VIII klasą istnie cea, których budowę zaje tylko 90 pracowni fi- projektowano na bieżącą
zyko - chemicznych
oraz 5-latkę. Elbląg, Malbork,
297 pracowni pi'aktyczno- Starogard,
Nowy Dwór
technicznych. Poważne po liczą na bardzo potrzebne
trzeby rodzi przemieszcza w tych miastach szkoły
—................ ............... -.■■■.i.... i.....-.........
■ r
?
j
Jozef Ugrodnsic
zawodowe, a także licea,
Nje mówiąc już o koniehri
: :
czn(,scl rozDuaowy sieci
przedszkoli, domów dziecka, szkół specjalnych, intematów.

Nie vüe§a zatem wątpiłwości, że gdańskie szkolmc two stanie przed niemożliwością
zaspokojenia
w latsch 1^71 19 <5 nawet
najpilniejszych potizeb. Po
Ja^ie więc dałoby się siegn^? dodatkowe środki? Wy
daje
ze Pewną ich
ilość można znaleźć.
_
...
Przede
wszystkim
w
większym
zaangażowaniu
zakładów pracy Wybrzeża
w rozbudowę sieci przedszkoli j szkół zakłado.
.
wych’ Jednostki planu cen
tralnego zgłosiły już w
tym zakresie pewne wnioskj d0 realizacji w najbliż
szych latach. M. in. zaplan°wan0 budow« P"'ds2k,>
ti przy fabryce obuwia w
Starogardzie, zakładach oj7iPiftWvrh Truso” w El.iJ , t ^-in
bIs*8'u 1 Elbląskie
u
dach Napraw' Samochodowych.
Przedsiębiorstwo
Budownictwa Inżynieryjno-Morskiego
projektuje
budowę własnej szkoły za
wodowej. Cztery inne wiel
kie zakłady przewidziały
rozbudowę swych przyfa
brycznych szkół, wyposa
żenie ich w internaty.

I
*
I
I
Z
ALEŻY sądzić, że
|
nie tylko te inwesty
|
cje zostaną zatwier
|
się
❖ dzone, że doczekają
akceptacji także inne za
Z mierzenia
gdańskiego prze
%
| mysłu. Zjednoczenie np.
f Przemysłu Okrętowego po
% winno ująć w swym pla
| nie inwestycyjnym budo
* wę internatu dla przyza
4> kładowej szkoły Stoczni
$ Gdańskiej. W pełni uzasad
% niony jest postulat „F.lek| tromontażu”, dotyczący u
$ 'tworzenia przy zakładzie
♦ własnej szkoły zawodowej
fy i sądzić należy, że Mini
| sterstwo Budownictwa po
Z prze ten projekt. Budowę
szkoły
% przyzakładowej
% wnioskuje także rozwija
Z jący się „Unimor”. Dla
Z
«
|
❖
Z
%
%
*
*
Miłośnicy sportu motoro
*
% wego Czechosłowacji o| trzymali nowy, lekki moto
% rower „Babetta”. Konstruk
|
torzy „Babetty” zwróciii
*
j uwagę na lekkość pojazdu,
| jego sprawność i możli
« wość wykorzystania jako
|
f roweru. „Babetta” odpo
♦ wiada tym wszystkim wa
| runkom. Jego waga wynosi
* 42 kg, ładowność 100 kg,
f
I mcc silnika 1,8 KM przy
4 500 obrotów/min. Zużycie
f paliwa wynosi 1,5 litra na
J
| 100 km. Zwraca również
f uwagę bardzo estetyczna
forma pojazdu.
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Czechosłowacka
„Babetta“

niż problem tej ewakuacji
Laergu?
— Nie, jasne, że nie. Dla
czego miałby istnieć?
y awa o się ze ra dock się uspokoił. — Po
prostu byłem ciekaw. Cho
dzi mi o to, że jeśli czło
wiek stara się o jakąś
funkcję, a potem nagle ją
otrzymuje... — Jego zmar-

HUM. A. KAŚKA wiła
«««“.sięopaloni>
ujmującym oiyr
uj-

6)
Pisząc to mój brat, jak są
dzę, myślał o tym kanadyj
skim przedsiębiorcy z Van
couver. Lane niewątpliwie
nie był wplątany w ope
rację. Badał on przeszłość
Braddocka i w tym zakre
sie wywierał nacisk na wy
darzenia, był w pewnym
sensie katalizatorem. Dwa
tygodnie wcześniej widział
Broddocka na Cyprze, a
potem udał się na Bliski
Wschód w sprawach swo
jej firmy. Teraz ukończył
te interesy i miał możność
skoncentrować
się
na
swych sprawach prywat
nych. Gdy Braddock je
chał do Ministerstwa Woj
ny, Lane rozmawiał z jed
nym z niewielu ludzi, któ
rzy mu mogli pomóc w je
go poszukiwaniach.
Szef sztabu spotkał się
z Braddockiem zaraz po
czwartej, W swoim oś-

wiadczeniu brygadier po
prostu powiedział, żerozmowa umocniła korzystne
wrażenie, jakie już wyniósł z dokumentów.
Uznał, że major Braddock
jest właściwym człowieIdem do oczekującego go
zadania. Brygadiera nie
pytano
o
jakiekolwiek
szczegóły, a jedynie o potwierdzenie, że ostrzegał
Braddocka przed warunkami atmosferycznymi. W rezultacie sąd nie dowiedział się, że szef sztabu
był zdziwiony, a nawet zakłopotany odpowiedziami,
jakich mu Braddock udzielał na pewne dość badawcze pytania.
W późniejszej rozmowie
ze mną brygadier przyznał,
że ciekawiło go, dlaczego
Braddock stara się o stanowisko w Jednostce Broni Kierowanych, zwłaszcza,

małych zaś zakładów poszczególnych branż powinny powstawać szkoły mię
dzyzakładowe, od których
organizacji przemysł nie
wiadomo dlaczego dotychczas uciekał. Te wszystkie wnioski znajdują pełne
poparcie władz województwa.
Innym źródłem dodatkowych środków może stać
się „wczasowa kooperacja’
gdańskiego szkolnictwa z
wielkimi przedsiębiorstwami przemysłowymi z głębi
kraju. Wspólnym wysiłIdei«

«lOŻC

POWStaĆ,

młodzieży wiejskiej
w „Wiośnie czynów“
♦
J
{
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♦
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♦
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♦
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♦
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ZWłS-

szcza w Trójmieście, nie*>eden
internat “ do™
wczasowy, a w innych
miejscowościach
niejedna
szkoia — kolonia letnia,
Kuratorium, jak nam wiadomo, prowadzi taką akCK> a^e C/N w P^łni wykorzystywane są jej możliwości?
ANE
województwu
SM środki na rozbudowę
szkolnictwa powiększyć może nieco przemysł
budowlany obniżając, przez
sprawniejsze
wykonawstwo,
koszty inwestycji.
Możliwości ku temu stworzy założony rozwój produkcii materiałów budowianych.

Tegoroczna „Wiosna czynów”, której wspólnie
z ZMW patronuje „Dziennik Bałtycki” stała się na
Wybrzeżu gdańskim rzeczywiście masową, populamą akcją młodzieży wiejskiej.
Dotychczas, jak już informowaliśmy, wzięło w
niej udział ok. 13 tys. członków ZMW, a w wielu
wsiach młodzież podejmuje nadal coraz to nowe
inicjatywy. W pracach tych przodują aktualnie
dziewczęta i chłopcy wiejscy w powiatach: gdańskim, starogardzkim i tczewskim.
M. in. ZP ZMW w Pruszczu Gdańskim wyszedł
ostatnio z inicjatywą wybudowania w czynie społecznym ośrodka zdrowia w Kolbudach. Zajmie
się tym młodzież przy materialnej i fachowej pomocy innych przedsiębiorstw. Podjęto już prace
przygotowawcze.
W powiecie tczewskim członkowie ZMW zawarli porozumienie z Zarządem Dróg Lokalnych,
na mocy którego młodzież wiejska wykonywać będzie prace niefachowe przy budowie odcinków
dróg w poszczególnych miejscowościach. W zamian za to instytucja ta dostarczy młodzieży sprzętu do budowy boisk na wsi.
Koło ZMW przy Przedsiębiorstwie Budownictwa
Rolniczego w Nowym Dworze Gdańskim objęło
patronat nad budową szpitala powiatowego w tym
mieście, deklarując pomoc w robotach mefachowych.
T. Ch.
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Marnotrawcy
Przy ul. Łąkowej w
Gdańsku społeezno-miej
skim sumptem urzą
dzono
dwa
skwerki,
przy czym w pracach
pomagali także ucznio
wie okolicznych szkół.
Posadzono
drzewka,
krzewy, wysiano trawę,
porobiono przejścia itp.
Wkrótce nadjechali sa
mochodami „remontowcy”, na mniejszy ze
skwerków narzucili des
ki, kołki, piasek, wap
no, pokopali doły, powstawiali słupy, poczęli
montować rusztowania,
w przejściach wykopali
koryta do rozrabiania
zaprawy. Mam żal do
ADM, że wiedząc o
tych pracach dopuściła
do zmarnowania ludz
kiej pracy, społecznego
entuzjazmu ora* na
szych pieniędzy.
Irena Badziąg
Stogi
•

*

*

Następnego dnia po
pięknym przystrzyżeniu
trawy na dużym zieleń
cu przy ul. Okopowej
w Gdańsku inna grupa
pracowników na tymże
zieleńcu rozpaliła ognia
ko, wypalając trawę i
krzewy, jakkolwiek pa
rę metrów obok było
dość wolnego miejsca.
Z. R. Gdańsk

Tylko 8 marca?
5 bm. o godz. 14.45
kierowca autobusu li
nii 181 (nr boczny 2179)
na przystanku przy pa
wilonie meblowym w
Gdańsku nie pozwalał
mi w ordynarny spo
sób wejść w tłoku z 3letnim dzieckiem przed
nim wejściem. Ten sam
kierowca na przystanku
przy PDT we Wrzesz
czu bez zastrzeżeń wpu
szczał tymże wejściem
mężczyzn. Jak te spra
wy regulują przepisy?
Danuta Jurewicz
Oliwa
♦
*
♦
30 kwietnia br. ok.
godz. 17 w tramwaju

ki, * prawej strony ul,
Ogarnej w 'Gdańsku.
Kiedyś był tu parking.
Obecnie
przejeżdżają
przez plac taksówki, sa
mochody
ciężarowe,
dźwigi,
ciągniki.
Co
więcej — jakaś instytu
cja urządziła sobie na
tym placu naukę jazdy.
Podczas deszczu jest tu
jedno wielkie bajoro,
podczas suszy tumany
kurzu wdzierają się do
okolicznych
mieszkań.
Do tego jeszcze pijacy
urządzili sobie pomię
dzy murami ubikację,
zaś samochody łącznoś
ci porozjeżdżały traw
niki. Potowa ławek z
al. Leningradzkiej „goś
ci” obecnie na okolicz
nych podwórkach. Da
chówki ze strzelniczek
przy Domu Harcerza
są pozrywane i potłu
czone. Czy ten rejou
nie ma gospodarza?
Anna Górska
_ Gdańsk

we Wrzeszczu dwaj spo
leczni (?) kontrolerzy
byli nietrzeźwi, czego
zresztą nie wypierali
się. Tylko jeden z nich
okazał na żądanie swój
numer służbowy (998),
drugi arogancko odmó
wił. Zaindagowany mili
cjant stwierdził, że w
stanie nietrzeźwym, owym „kontrolerom” nie
wolno pełnić służby.
Więc jak to się dzie
je?
Ludwika Kierszka
Skarszewy

Dziwne praktyki
29
kwietnia
br,
stwierdziłam u swego
4-letniego dziecka wy
soką temperaturę — 39
stopni. Z braku tele
fonu nie mogłam wez
wać pogotowia. Charak
ter zajęcia zawodowego
zarówno mojego jak i
męża zmusza nas do
bezwzględnej obecności
w miejscu pracy. Rano
30 ub. m. wstąpiłam
do przychodni w Chy
loni, prosząc wyraźnie
o wizytę lekarza w go
dzinach
popołudnio
wych. Mimo to po po
wrocie z pracy mąż zna
lazł karteczkę z piecząt
ką
lekarki (nr rej.
2217), że nie zastała ni
kogo i prosi o przy
bycie z dzieckiem do
przychodni. Mąż zaraz
zaniósł dziecko (nadal z
wysoką temperaturą), aie — mimo że o godz.
16 nie było w przychód
ni w ogóle pacjentów
— lekarka dr Ewa Mi
ra nowicz odmówiła zba
dania chorego dziecka,
tłumacząc się, że „to
nie jest jej rejon” i na
dal gawędząc z dyżur
ną pielęgniarką. Ko
mentarze są tu zbytecz
ne.
Teresa Zabłocka
Chylonia

plac
Najbardziej zaniedba
nym miejscem w cen
trum miasta jest obszer
ny plac przy ul. Zbyt-

kiedy na Hebrydach od
tego czasu?
— Nie.
— Więc dlaczego chce
by pana tam teraz
przeniesiono?
Lecz Braddock albo nie
mógł, albo nie chciał odpowiedzieć.

cji. Pan się zna na okrętach?
— Trochę żeglowałem,
— Dobrze. Więc ze wzglę
du na pańskie doświadczenia, zdaje ___
pan sobie sprawę, jakie znaczenie ma po
goda dla okrętów desantowych. — Wstał zza biur
się
do okna.
— To jakby... No, jak już ka
, *i ..zwrócił
.
,
.

chowbym“^«

tam ciągnęh. Nie potral.ę sobls
_ Nf£
miechem. - Coz, wtedy 4okladn>. wytłumaczyć. - niebieskiei , slońce ^y.
że jego akta wskazywały, człowiek’ zaczyna"’się "za- I znowu" uśmiechnął'' się "ie^®s;]arzy_
ło się na
kamiennym pan_1?1^CZ“ stanawiać, co się za tym tym
swoim ujmującym „picie
zamkSęteJo^kna’
nych, którzy ocaleli z „Du- kryje>
Myślę, że _*
uśmiechem.
Czy T“
zna pan ouj‘ulia
Simona
artartCastle”
Castle”——okrętu
okrętuzatozatota wyspa to jakby kawałek 0. 'VN
pionego na tych wodach
—
się za tym nie jęanady
Standmga.
Odwrócił się,
podczas wojny.
kryje — powiedział mu
*
^ - Braddock kręcił prze— Myślałem,
że pana szefsztabu. — Po prostu
Brygadier wahał się. Ale cząco głową. — Nie, nie
wspomnienia z tej okoli- nawiązałem do tego, co się w końcu Rachowanie się przypuszczam, żeby wasze
cy... panu tam przydarzyło w Braddocka nie miało nic drogi. kiedykolwiek
się
— To nie ma z tym nic roku 1944.
do rzeczy i zrezygnował z skrzyżowały, nie mogę sowspólnego, sir. To po proMówił mi później, że dalszych pytań, opuszcza- bie wyobrazić dwóch lustu* dlatego... Hm, sądzę, chętnie poznałby tego czło- jąc wzrok na akta majo- dzi bardziej się różniądlatego, że spędziłem dzie- wieka bliżej, czując in- ra. Lądowanie w Norman- cych... może to dobrze, a
ciństwo w Kanadzie. Lu- stynktownie, iż jest w tym dii... walka z czołgami... może nie. Pułkownik Stanbię chłodny klimat. Im coś więcej, niż się przy- Krzyż Wojenny za walecz- ding jest dowódcą i inspek
dalej na północ, tym le- znał.
ność okazaną pod Caen, torem poligonu. Jest o papiej. A ponadto lubię kon— Ilu z was było na po- gdzie utrzymał most prze- rę lat młodszy od pana i
kretną robotę. Malaje to czątku na tej tratwie? — ciwko ponawianym atakom to jest jego pierwsze samobyło coś dla mnie. Ale zapytał i obserwował nie- czołgów, mając tylko jed- dzielne dowódzwo. ChciaCypr...
ruchomą twarz
majora, no działko... dwa miesią- łem panu coś wyjaśnić,
A potem %napięciem,
widział jednak, że Braddo- ce później dowództwo plu- Powinno to zostać wyłączktóre brygadier uznał za ckowi nerwowo drga kącik tonu, awansowany na ka- n*e między nami. Standing
denerwujące. ust, a oczy ma rozszerzo- pitana tuż przed ofensywą znalazł się tam przede
— Czy istnieje
jakiś ne i puste. — Przepra- na linię Renu... Czasowo wszystkim dlatego, że jest
szczególny powód, dla któ- szam, nie pomyślałem. O mianowany majorem pod ekspertem balistyki i tym
rego zostaje .teraz przenie- tym powinien pan raczej
koniec wojny... podobnych spraw,
siony na Hebrydy... Inny zapomnieć. Czy był pan
«— A teraz o tej opera*
\c. d. n.)

Rejonizacja?
Mieszkańcy śródmieś
cia Gdańska, którzy mu
sza poddać się prze
świetleniu rtg na „kar
tę zdrowia” wysyłani
są.., na Przymorze do
przychodni przy ul. Lumumby, aczkolwiek po
drodze,, we Wrzeszczu,
mijają
przychodnię
przy ul. Partyzantów.
Ta ostatnia jednak jest
przeznaczona tylko dla
mieszkańców
Wrzesz
cza. Czy to nie zbyt da
leko posunięta „rejoniza
cja”?
Nauczycielki

Niewłaściwy

termin
Poinformowano mnie,
że egzaminy wstępne do
szkł wieczorowych od
bywać się będą od 25
sierpnia br. Nie jest to
właściwy termin, egza
miny winny odbywać
się w końcu czerwca
lub
w
pierwszych
dniach lipca. Czas ocze
kiwania bowiem do eg
zaminów trzeba będzie
V przeznaczyć na powtaj rzanie nabytych w szko J
! le wiadomości, co unieI możliwi odpoczynek. Od
| pada także możliwość
■ zdawania ewentualnych
* egzaminów powtórkoI wych.
Urszula Płotka
Sopot
■

j C3 okoMu 'na ktytyfa
I
|
*
I
|
:
■
I
I
*
I
i
.
I
»

Wydział Zdrowia Prez.
WRN wyjaśnia, że prze
noszenie, chorych % karetki pogotowia do szpi
tala należy do obowiązków sanitariuszy i kie
rowców, którzy często
transportują
również
chorych * izby przyjęć
na oddział szpitala z
braku mężczyzn — sani
tariuszy. Pogotowie boryka się % trudnościami
kadrowymi, z braku
chętnych do tej ciężkicj pracy.
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Zg względu na szkodliwą działalność w&rszta
tu lakierniczego przy ul.
3 Maja 22 w Gdyni —
Prezydium MRN w;ydało decyzję o likwidacji
warsztatu w terminie 3miesięcznym.

j
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BAŁTYCKI

GDZIE * KIEDY

Gdyńskie Przedsiębiorstwo

Od Polski śpiewanie

— Koncert muz. polskiej, 23.50
— Ostatnie wiadomości.

Budownictwa Miejskiego

PROGRAM III

GDANSK, Opera, Cyrulik se
wilski, g. 17.
Teatr Wielki,
Dom otwarty, g. 17 (zamknię
te). SOPOT, Kameralny, Kar
toteka, g. 19,00. GDYNIA, Mu
zyczny, Opiekun moje.i żony,
g. 19 (zamknięte).

zdobyto sztandar przechodni
spieszenia realizacji zadań, ceniem. Należą do nich m.
stawianych przed budowla in. brygady montażowe Z.
nymi.
Felclmera, J. Młynarza, S.
Na podstawie osiągnięć Wysockiego; brygady tynGPBM stwierdzić trzeba, karskie: Iv. Olejniczaka, S.
że jest to kierunek słusz- Kamy; betoniarskie: J, Wyny, mający szanse pełnego hulta i S. Żura; malarska:
powodzenia. Toteż żarnie- F. Grota oraz wiele, wiele
rżenia tegoroczne GPBM, innych.
dotyczące oddania dodatko
Podczag wczorajszej aka_
wycn budynków mieszkał- demii
33
acownikom
pawilonów usługo- GPBM wreczono honorowe
Ub. rok budowlani nie kazując gotowe obiekty nie nych
wych i przychodni w Orło
zaliczają do najpomyślniej z końcem każdego kwarta- wie powinny być wykona odznaki „Zasłużonym Zie
mi Gdańskiej”, złote od
szych. Tym większa więc łu, jak do tej pory, lecz ne.
znaki „Zasłużonego Przo
jest zasługa załogi GPBM, każdego miesiąca
,
Jak w każdym przedsięUdało się więc skrocic biorstwie, tak i tutaj znaj- downika Pracy” oraz odstora już 19 grudnia wyko
naki „Przodo;
„Przodownika Pracy
nala roczny plan rzeczowy, cykl realizacji budynku w ^uTą‘się ’ludzieszczególnie
znaki
a do końca roku nawet stosunku do terminów u- wyróżniający się umiejęt- feoc.)alistycznej
przekroczono plan linanso- mow nych az o miesiąc. W nościami, pracą i poświę
H. NIEMCZYNSKA
wy, stanowiący piętę Achil rezultacie tego w ub. r.
lesową większości przedsię GPBM oddało do użytku
— oprócz obiektów budów
biorstw budowlanych.
V
♦
Zarówno dyrekcja, jak i nictwa ogólnego •— 5 800
♦
izb
mieszkalnych.
Tego♦
załoga zdawały sobie do
♦
brze sprawę, że najwięcej r°czna „lekka” zima, plus
♦
♦
rezerw tkwi w organizacji lePsza organizacja
robót
♦
pracy. Pamiętając, ile ner pozwoliły wykonać roczny
wów
i
nieprzespanych P1^ rzeczowy w I kwarwręcz nocy kosztował ich tale br. aż w 30 pro
rok 1969, w którym to aż centach
(inne
przedsię41 proc. planu rzeczowego biorstwa budowlane nie
zrealizowano dopiero
w osiągnęły nawet 25 proc.).
Gdyńskie
grudniu, postanowiono zer W tym roku
wać ze szturmowszczyzną PBM ma wykonać 6 150
i uczynić wszystko, by za izb, a plan finansowy ma
chować rytmiczność, prze- osiągnąć 208 min zł. Jednak KSR po przeanalizo
waniu wszystkich możli f Kilka dni temu obchonia zasad i przepisów ru-♦
wości zwiększyła zadania ♦ dziliśmy Dzień Transporchu drogowego. W kilku t
bazach
transportowych,*
rzeczowe o 240 izb, a fi S towca i Drogowca. O pro
nansowe o dalsze 10 min S blemach ludzi zrzeszooddziałać!) *
♦
złotych.
J nych w tym związku roz4
W jaki sposób załoga za t mawiamy
gardzie i w Gdańsku-Oii- ♦
z
BOLESŁAmierza plan ten zrealizo 1 WEM MATUSZAKIEM wie odbyły się nawet wew ♦
wać, mając kilka wielkich > przew. Zarządu Okręgu
nątrzzakładowe
konkursy?
placów budów w Gdyni % Zw. Zaw. Transportowców
na te tematy.
$
♦
oraz w Wejherowie, Tcze % i Drogowców.
— A jak wygląda sprawa 4,
poiluoszenia kwalifikacji lu ♦
Jubileusz 25-lecia Gdań wie i Kościerzynie? Zde S — Zrzeszamy pracowniskich Zakładów Mechani cydowano się przede wszy J ków 45 przedsiębiorstw
zacji
Budownictwa stkim skrócić cykl produk ^spedycyjno - usługowych,
technicznego
„ZREMB” (dawna nazwa cyjny budowy obiektów ♦ zaplecza
Zakłady Remontu Maszyn mieszkalnych. Np. budowę ♦ motoryzacji, budownictwa
wie ♦ dróg i mostów, PLL „Lot”,
Budowlanych) w Gdańsku 11-kondygnacyjnego
zgromadził przedstawicieli żowca, którego cykl reali | PZMot. i innych, łącznie
bratnich placówek z całe zacyjny przewidziany jest % 12 tys. członków.
— Czym aktualnie zajgo kraju, na uroczystej a- na 11 miesięcy, załoga po t% tnuje
się związek?
kademii, która odbyła się stanowiła spróbować wy % — Najważniejszą sprakonać
w
ciągu
6
miesięcy.
wczoraj w Teatrze „Wy
W tym celu wprowadzo £wq — dawniej i obecnie
brzeże” w Gdańsku.
interesów
no 2-zmianową pracę bry ♦ jest obrona
Najlepszym spośród za gad montażowych, a przyj ♦ pracowniczych, wpływanie
łogi wręczono różne odzna mowanie prefabrykatów — 2 na właściwe kształtowa
czenia. 1
tak Srebrny na trzeciej zmianie. Ta o- li nie się stosunków międzyKrzyż Zasługi
otrzymał statnia sprawa organizacyj ♦ ludzkich w zakładach pra
ślusarz, pracujący w tych na jeszcze nieco kuleje, po ♦ cy, troska o sprawy socjal
zakładach 25 lat, Antoni nieważ Gdańskie Przedsię ♦ no-bytowe i kulturalne,
Kubiś. Ponadto kilku pra biorstwo Transportu Bu S rozwój masowego sportu
izi zatrudnionych w trans- *
cownikom wręczono: hono downictwa chciałoby ‘do ♦ i turystyki itp.
porcie i w służbie drogo- *
okazji TyOstatnio
rowe odznaki „Zasłużo starczać prefabrykaty no
wej?
«
— Zarząd okręgu inspi-|
nym
Ziemi
Gdańskiej”, cą przez cały tydzień. Nie
ruje organizowanie i to*
oraz
„Zasłużonym
dla odpowiada to kierowni ♦ przeprowadziliśmy szkole
nia kierowców i pracow
w ciągu całego roku, *
Gdańska”. Pięciu pracow kom poszczególnych
bu
ników
baz
transpertoprzez
przedsiębiorstwa ś*
nikom
przyznano
od dów ze względu na brak
zorganizowaliśmy
kursów
dokształcających«
znaki „Zasłużonego Przo placów składowych. Oczy % wych,
dla kierowców. Równocze$
downika Pracy”, trzynastu wiście taka organizacja pra % cykl prelekcji poświęcony
śnie
organizowane
sąl
— odznaki „Przodownika cy pociąga za sobą konie I spławom eksploatacji poszkolenia dla kierowcówj
zreorganizowania £ jazdów, utrzymywania ich
Pracy Socjalistycznej” i czność
pragnącymi zdobyć wyż-f
jednemu złota
odznakę innych stanowisk. Są to ♦ w pełnej sprawności tech
sze kate^rie prawa jazdy.*
zresztą pierwsze kroki or 4 nicznej, oraz przestrzegadziałacza związkowego.
także
dla*
ganizacyjne, w celu przy- 444444444444444444444444441. Prowadzimy
H.
i działaczy
związkowych*
% szkolenia w zakresie zna-$
{ jomości przepisów prawa %
♦ pracy i bhp, spraw so-J
4 cjalno-bytowych itp. Orga|
t nizujemy ponadto specjał*
t ne kursy dla wytypowa-4
♦ nych przez rady zakłado-4
{ we
kontrolerów,
którzy#
£ przeprowadzają okresowe!
♦ badania stanowisk i wa-|
♦ runków pracy w poszczę-*
*
Dwa lata temu Komitet Blokowy nr kazanymi 50 tys. zł — są bezradni. Wy 4 gólnych zakładach.
— A co robicie w zakre- X
42 w Gdyni w imieniu mieszkańców deptali już wszystkie ścieżki, dostar
ie poprawy warunków so- 4
osiedla w Orłowie dolnym wystąpił z czyli wszystkie żądane dokumenty, łącz v cjalno-bytowych załóg?
%
inicjatywą wykonania w czynie społecz nie z aktualną dokumentacją zagospoda ♦ - Ostatnio w każdym *
nym chodników i krawężników na tere rowania osiedla, za którą ongiś zapłacili 4 zakładzie
opracowano 4
nie osiedla. Inicjatywa spotkała się z mieszkańcy 150 tys. zł. Mają też zapew- 4 programy poprawy warun 4
przychylnym stanowiskiem przewodni- nienie Miejskiego Przedsiębiorstwa Go- X ków socjalno-bytowych. Są 4
czącego Prez3rdium MRN, a Społeczny spodarki Komunalnej nr 2, że rozpocz X one już w trakcie realize-1
Komitet Upiększania Miasta zawiado nie w tym roku roboty, jeżeli Społecz X cji, a zadania podzielone «
mił zainteresowanych o włączeniu pro ny Komitet Upiększania Miasta dostar ♦ są na dwa etapy: pierw-|
ponowanych robót porządkowych do czy — zawartą już swego czasu — umo I szy obejmuje zadania, X
programu czynów społecznych na rok wę zleceniową.
Z które muszą być wykona-♦
Mieszkańcy osiedla w Orłowie dol 5 ne w br. i drugi - do koń
1970. Mieszkańcy osiedla zgodnie z uch
walą 307 Rady Ministrów z 1966 r. zo nym liczą na pomoc ze strony Prezy 4 ca bieżącej 5-latki. Całbowiązali się pokryć 50 proc. wartości dium MRN w Gdyni w przyspieszeniu I kowite zrealizowanie tych*
robót i zaczęli przekazywać na ten cel załatwienia sprawy ciągnącej się nie % zadań pozwoli na usunię- %
pieniądze. Do akcji włączyła się także potrzebnie przez dwa lata. Mają prze X cie wielu zaniedbań, któ-J
Huta Jedność w Siemianowicach wpła cież dobre chęci, a porządkując własne ♦ re narastały w ciągu lat. ♦
cając 50 tys. zł na budowę chodnika osiedle przyczynią się do poprawy sta X Warto przy okazji nad- %
prowadzącego do ośrodka wypoczynko nu estetycznego i sanitarnego całego X mienić, że ostatnio do-1
wego huty, znajdującego się na terenie miasta. Nie uchylają się ód obowiązują- ♦ prowadziliśmy do przeję-*
osiedla. Mieszkańcy we własnym zakre cych wkładów pieniężnych niezbędnych 4 da przez Woj. Przeds.*
sie kosztem 60 tys. zł wykonali roboty do realizacji czynu społecznego, chętnie % PKS ośrodka wczasowego*
ziemne do poziomu przewidywanych sami wykonają szereg robót przy ukła 4 w Lupawsku nad jez. Ja-|
daniu chodników i krawężników. Nic I sień (będącego dotych-4
chodników i...
I sprawa utknęła w miejscu. Komitet zatem nie stoi na przeszkodzie by ini X czas w gestii Oddziału X
cjatywa społeczna została należycie wy
blokowy, do którego obecnie mają pre korzystana i potraktowana tak jak na X PKS w Gdańsku) i uczy- X
X nienia z niego ośrodka ♦
tensje i mieszkańcy osiedla i Huta Je nią zasługuje.
♦ międzyzakładowego.
*
Jar
dność zaniepokojona co się stało ż prze*
Rozmawiał: 4
I
Hubert Otto 4
444444444444444444444444*
Na wczorajszej akademii w Teatrze Muzycznym
w Gdyni z okazji Dnia Budowlanych załodze
Gdyńskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Miej
skiego wręczono sztandar przechodni dyrektora
Gdańskiego Zjednoczenia Budownictwa i przewoddniczącego Zarządu Okręgu Zw. Zaw. Prac,
Budown. i Przem. Mat. Budowlanych za zajęcie
I miejsca w zjednoczeniu we współzawodnictwie
za 1970 r.

Państwowy Teatr Lal
ki . „Tęczą”, ze. Słupska
prezentuje na scenie te
atru „Miniatura” we
Wrzeszczu
widowisko
„Od Polski śpiewanie”.
Zostało ono w opar
ciu o zbiory Oskara
Kolberga ułożone przez
Marię Kossakowską i
Ja nusza Gale wieża. Na
scenie oglądamy pracę,
obyczaje i zabawy ludu
polskiego na przestrze
ni całego roku (wiosna
na Kurpiach, lato pod
Krakowem, jesień w
Łowiczu, a zima na Ku
jawach). Całość niezwy

kle bogata i kolorowa,
a poszczególne sceny ro
zeg.rane w dużym ternpie z uwypukleniem
tkwiącego w nich ludowego humoru. Inscenizacja i reżyseria Zofii Miklińskiej, scenogra
fia Ali Bunscha. MuZyka Wandy Dubanowicz.

*
g
*
*
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W piątek i sobotę ■
spektakl — dla szkół j
gdańskich, a w niedzie- |
lę o godz. 17 dla wszy- j
stkich
zainteresowai
nych.
■
Fot. A. Majchrzak

i

Nasze rozmowy

Na pierwszym miejscu

\

-człowiek

Ćwierćwiecze

piesze i zmotoryzowane gdańskich
utomobilklub

Aw
dniach

morski

Gdyni
organizuje
w
8—9 bm. imprezę pn.
„RAJD BAŁTYKU” — jako
I Eliminację Rajdowych Sa
mochodowych Mistrzostw Stre
fy Północnej roku 1971.
Udział w rajdzie zgłosiły za
łogi z automobilklubów War
mińsko-Mazurskiego
w
Olsztynie i Koszalińskiego.
Zawodnicy będą mieli do
przejechania około 450 km tra
sy dojazdowej, po malowni
czych okolicach Szwajcarii Ka
szubskiej i kilka prób spor
towych (szybkościowych)
w
po w. wejherowskim i kartus
kim.
Kuch na tych odcinkach bę
dzie częściowo zamknięty w
godzinach 12.30 do godz. 16.00
w dniu 8 bm.
Na mecie rajdu w Orłowie
na placu Górnośląskim
godz. 16 zawodnicy będą wal
czyć o punkty na próbie jaz
dy zręcznościowej.
Zakończenie rajdu, ogłosze
nie wyników i rozdanie na
gród odbędzie się na statku
Żeglugi Gdańskiej m/s „Sa
lomea” w niedzielę, podczas
rejsu wycieczkowego.
LUB Motorowy przy PTTK
Stoczni Gdańskiej im. Le
nina „NEPTUN” z Zarządem
Okręgu ZZ Metalowców or
ganizuje w dniach 8 i 9 ma
ja br. III OKRĘGOWY RAJD
MOTOROWY z metą końcową
w Czarlinie (pow. Kościerzyn
na) w Ośrodku Wczasowym
Gdańskiej Stoczni Remonto
we.).
Koło PTTK nr 2 „Śródmieś
cie” w Gdyni organizuje wy
cieczkę autokarem do From
borka. Inf. i zapisy: Gdynia,
ul. 3 Maja 27 w godz. 8 min.
39 — 15 min. 30.
Klub ..Noga za Nogą” i
klub „Trampek” zbierają się
o godz. 8 na peronie GdyniaStocznia i wędrować będą tra
są: Rumia — Zbyehowo1 — jWysyoowo — Reda.
Klub „Marwojek” zbiera się
na dworcu w Orłowie! o godz.
9 min. 30 i wyrusza wzgórza
mi Trójmiasta z Orłowa do
Sopotu-Wyścigi.
Klub „Frędzelbi” spotyka się
w Gdyni przed dworcem PKP
o gedz. 7 min. 45. Trasa wy
cieczki: Gołubie — Jez. Ra
dlińskie — Jez. Dąbrowskie.
Klub „Bąbelki” z Trzepowa
pomaszeruje 15 km do Głodo
wa. Zbiórka na dworcu PKS

K

Zgubiono-znaleziono
W zajezdni tramwajowej w
Nowym Porcie, ul. Władysła
wa IV znajduje się pęk klu
czy, znalezionych na dwor
cu kolejowym w
Gdańsku.
Około ?0 bm. zgubiono torbę
paowrową z dwoma kapelu
szami:
(niebieski filcowy i
słomkowy biały).
Znalazcę
prosimy, o skontaktowanie się
(tel. 31-20-62).
Ob.
B. Wieliński (telefon
31-08-16) zostawi! w . pociągu
elektrycznym
teczkę-aktówkę
z dokumentami.
.W dziale ..Śmiało i szczerze”
można odebrać pęk kluczy,
znalezionych w Gdańsku.

.w Gdańsku o godz. 10 min. is.
Wyjazd. — 10 min. 30.
Klub „Wanoga” wyjeżdża z
Gdyni do Kiełpina o godz. 8
min. 10. Trasa piesza przez So
monino do Wieżycy.
Klub „Krokusy” wyjeżdża z
Gdańska do Gdyni-Stoczni o
godz. 9. Przesiadka na trasę
Wejherowo o godz. 9 min. 46.
Bilety należy kupie do Wej
herowa — SmiechoWa. Trasa
piesza — Śmiech owo — Rumia.
Klub „Przymorze” wyjeżdża
autobusem PKS; z Gdańska o
gódz. 8 min. 40 do Kartuz.
Tam zwiedzanie muzeum i spa
cer pieszy przez Dzierzążno —
Sitno — Jez. Głębokie — Bor
kowo — Żukowo.
Wycieczka motorowa klubu
„Przymorze” o godz. 9 sprzed
Domu Społecznego trasą: Oliwa — Tczew — Biała Góra —
Sztum — Malbork — Oliwa,

0 tym warto
wiedzieć
DZIŚ

W TROJMIESCIE

W „Rudym Kocie” o godz.
16 z okazji Dnia Zwycięstwa
spotkanie z pik. Tchorzew
skim.
Amerykańska firma Hewlett
Packard S.A. — przedstawi
cielstwo w Wiedniu — orga
nizuje wystawę aparatury po
miarowej. na terenie Politech
niki Gdańskiej, Wystawa jest
zamontowana na specjalnym
samochodzie. Oglądać ją moż
na w godz. 9—17. Informuje
o tym NOT.
smsmmmmammmmmmmmmmmmmmmmn

0 miesiąc wcześniej
Załoga Gdańskiego Przed
siębiorstwa Budowlanego,
pracująca przy wznoszeniu
nowych obiektów w osiedlu
Śródmieście w
Tczewie,
realizując podjęte zobowią
zania oddala do użytku o
miesiąc wcześniej budynek
5-kondygnacyjny, 6-klatkowy o 270 izbach. Inwesto
rem jest Prezydium MRN
w Tczewie.
Na przyśpieszenie termi
nu
oddania
niemały
wpływ wywarła praca ta
kich brygad, jak: malar
ska (5-osobowa) pod kie
runkiem Sergiusza Łewczu
ka, lastrykarska Kazimie
rza Starosty i majstra Ma
riana Żbikowskiego.
II.
maam

„zrembowców“

Inicjatywa mieszkańców

nie może pójść na marne

Suche śniadanka
Bar samoobshtgowy „Cri
stal” we Wrzeszczu 10 za
łożeniu swym serwuje po
siłki dla tzw. szerokiego
konsumenta — m. in.
wczesne śniadania. Ale —
od kilku już dni śniadania
owe wypada konsumować
na sucho, gdyż nieczynne
jest stoisko cukiernicze,
zajmujące się rółNkftitfb pa
rzeniem herbaty ( kawy.
Z gorących napojów do pi
cia ekspedientki proponu
ją... np. kartoflankę.
Efekt tego: w śniada
niowej porze naliczyliśmy
za ladą ok. dwunastu pa
nienek, wyraźnie nudzą
cych się z powodu braku
zajęcia.
Różne są formy odstra
szania klientów...
(ak)

14.50 — Oferty (lok.),
i
15.40 — Dziennik TV,
15.55 — W 50 rocznicę III Pow
stania Śląskiego — manife
stacja ludności (transmisja
z Katowic),
17.00 — Hala sportowa w Ka
towicach — reportaż film.,
17.20 — XXIV Wyścig Pokoju
zakończenie III etapu: (Wło
cławek — Poznań),
18.20 — Spotkania z przyrodą,
19.20 — Dobranoc — Jacek
1
Agatka,
19.30 — Monitor,
20.20 — „Będzie weselej”
—
kabaret J. Przybory
(pio
senki z ostatnich
progra
mów), J. Wasowski
i
A.
Sławiński. P.eż. J. Przybora,
Wyk.: K. Jędrusik, K. Sien
kiewicz, W. Golas, B. Łazuka, B. Pawlik, B. Krafftówna, J. Stanisławski oraz
J. Przybora,
21.20 — Dziennik Telewizyjny^
21.40 — Kronika Wyścigu Pokoju (Poznań),
22.00 — „Sobótki” — film fab.
prod, polskiej,
23.20 — Śpiewa pieśniarz cy
gański Nikołaj Sliczenko.

8.05 — Włoski katalog pio
senkarski, 8,30 — Ekspresem
przez świat, 8.35 — Muzyczna
poczta UKF, 9.00 — „Trędowa
tą” czyta Irena Kwiatkow
ska, 9.30 Nasz rok 71, 9.45 —
Mikser — czyli magazyn prze
bojów, 10.15 — Kwadrans
ze
znakiem zapytania, 10.30 Eks
presem przez świat, 10.35 —
Wszystko dla pań, 11.45 —
„Eliza czyli życie prawdziwe”,
pow. Claire Etcherelli, 11.57 —
Sygnał czasu i hejnał, 12.05 —
Południowe wydanie magazy
nu — Z kraju i ze świata,
12.25 — Koncert muzyki uni
wersalnej, 13.00 — Na bydgo
skiej antenie, 15.00 — Spot
kania na Antypodach — ga
węda Bogdana Kołodziejskie
go, 15.10 — Polskie symfonie
klasyczne — Jan Wański —
Symfonia G-dur, 15.30 —- Eks
PROGRAM OŚWIATOWY
presem przez świat, 15.35 —
Obrazki z wystawy i nie tyl
9.55 — Dla szkól: kl. VIII:
ko, aud. Bronisława WierniNauka o człowieku (Sprawy
15-latków — program II),
ka, 15.50 — Melodie znad Mo
10.55
— Dla szkół:
kl. VII:
rza
Śródziemnego,
16.10 —
Geografia
(Zatoka Perska),
Program dnia, 16.15 — Tour
de France w piosence, 16.35 — 15.05 — TV Kurs rolniczy —
Chemiczna walka z chwa
Wyścigi na klawiaturze, 16.45
stami.
— Nasz rok 71, 17.00 — Eks
presem przez świat, 1,7.05 —
NIEDZIELA
Quodlibet, czyli co kto lubi,
17.30 — „Trędowatą” czyta Ire 8.00 — Program dnia,
na Kwiatkowska, 17.40 — Klub
9.00 — Dla młodych widzów:
grającego krążka, 18.20 — An
Telewizyjny Klub Śmiałych
tologia miniatury muzycznej,
— „Lawina” — film z serii:
18.30
—
Ekspresem
przez
„Bella i Sebastian” (ode. II),
świat, 18.35 — Mój magneto
— Sport i zabawa — pro
fon, 19.00 — Książka tygod
gram TV NRD,
nia, 19.15 — Piosenki „z wło 10.50 — „Uroki
Czechosłowa
skiego buta”, 19.35 — Antonio
cji” — film dok.,
Vivaldi — III Koncert D-dur
op. 10 na flet, 19.45 — Polity 11.20 — „Wyrok na miasto” —
film dok. o Wrocławiu*
ka dla wszystkich, 20.00 —
Muzyka ze starych i nowych 11.40 — Dziennik TV,
płyt, 21.00 — Wybrałem Wro 11.55 — Uroczysta
zmiana
cław, 21.20 —■ Herbatka po ro
warty — przed Grobem Nie
syjsku, 21.50 — Opera tygod
znanego Żołnierza w War
nia — Giuseppe Verdi — „Riszawie z okazji Dnia Zwy
goletto”, 22.00 — Fakty dnia,
cięstwa,
22.08 — Gwiazda siedmiu wie 12.33 — „3 X Muzyka”,
czorów, 22.15 — Co wieczór 13.35 — Przemiany,
powieść w ,wyd. dźwiękowym 14.35 — Dla dzieci: Krakowski
— „Beniowski”, 22.45 — Lista
Teatr Baśni,
przebojów Włodzimierza Nahornego, 23.00 — Poetki pol 15.35 — Tele-echo,
skie — Zuzanna Ginczanka, 16.25 — XXIV Wyścig Pokoju
Zakończenie IV etapu Poz
23.05 — Wieczorne spotkanie
nań — Szczecin,
w praskim teatrzyku „Sema
for”, 23.50 — Na dobranoc 17.25 — Wielka gra — teletur
— gra Jean Christian Michel.
niej,
18.15 — PKF,
NIEDZIELA
18.25 — Studio 63: Adam Mic
kiewicz: „Pan Tadeusz”,
PROGRAM LOKALNY
amba
8.45 — Bałtycka wachta — 19.05 — Przemówienie
sadora CSRS,
mag. Mar. Woj., 9.30 — „Fom
ścili łata grozy” — aud., 9.45 19.20 — Dobranoc — Zasypianki,
Felieton muzyczny, 10.25 — 19.30 — Dziennik TV,
PIOSE
Audycja na Dzień Zwycięst 20.05 — Z ALBUMU
NEK WOJSKOWYCH:
ZE
wa, ' 16.00 — Serwis rybacki i
SPÓŁ ESTRADOWY POM.
komunikaty, 16.05 Pożegnanie
OKR.
WOJSK.
„CZARNE
króla — rep., 16.23 — Bajki
BERETY” (Z GDAŃSKA),
i ballady Mickiewicza — rec.
teatr,, 21.45 — Z boisk i sta 20.35 — „Przerwany lot” —
film
fab. prod, polskiej,
dionów, 22.25 — Gawęda wie
czorna, 24.00 — Serwis rybac 22.15 -— Kronika Wj*ścigu Fo*
ki,
koju (ze Szczecina),
22.35 — Magazyn sportowy,
PROGRAM I

uua«sK, Leningrad,
Oli
ver, ang., od 11 1., g. 10, 12.45,
15.15; Wahadło, USA, od 18 1.,
g. 18, 20.
Hibernatus,
fr.,
g.
22.15.
Kameralne, Pogoń
za Adamem,.
poi., od 14 1.,
g. 15, 17.30; Biała pani, czes.,
od 14 L, g. 20.
Kosmos,
Legenda, poi., od 11 1., g. 16;
Pułapka, poi., od 16 1., g. 18,
20.15. Drukarz, Powrót rewol
werowca, USA, od 14 1., g. 17,
19. Motława,
Słoń
Maruda,
ang., od 11 1., g. 16; Dancing
w kwaterze Hitlera, poi., od
13 1., g. 18, 20. Piast, Królewna
z długim warkoczem, radź., od
7 1., g. 16, Opowieść do po
duszki, USA,
od 16 1.,
g.
13, 20. Przyjaźń, Bitwa o An
glię, ang., od 14 1., g, 17, 20.
Gedania,
Synowie Katie Bil
der, USA, od 16 1., g. 15.45;
Twarz anioła, poi., od 16 1.,
g. 18, 20. Wrzos, Inwazja pot
worów, jap., od 11 1., g. 16,
18, 20. Żak, Bandyci w Medio
lanie, wł., od
16 ł.,
g.
16,
18, 20.
Watra,
Winnetou
i
Apanaczi, jug., od 11 1„ g.
16.30; Koty, fr., od 18 1., g. 18.
WRZESZCZ, Bajka, Winnetou
w Dolinie Śmierci, jug.,
cd
11 1., g. 10, 12.30, 15.30; Fräu
lein Doktor, jug., od 18 1„
g. 17.45, 20. Znicz, 100 karabi
nów, USA, od 16 1., g. 15.30,
17.45, 20. Tramwajarz, Na po
moc, ang., od 11 1., g. 16; Je
sień Cheyennów, USA, od 14 1.,
g. 18. Zawisza, Miłość,
mi
łość,
miłość,
wł.,
od
16
lat, godz. 17, 19.15. NOWY
PORT. 1 Maja,
Szaleniec z
IV laboratorium, fr., od 14 1.,
g. 16, 18, 20.. OUIWA, Delfin,
Fräulein Doktor, jug., od 18 1„
g. 16, 18, 20.
SOPOT,
Polonia,
Kardio
gram, poi., od 16 1., g. 10, 20;
Nieśmiertelny
Flip i Flap,
USA, Od 11 1„ g. 12, 14, 16, 18.
Złoto Mackenny, USA, g. 22.
GDYNIA, Warszawa, Komi
sarz Pepe, wł„ od 16 1., g. 11,
13.15, 15.30, 17.45, 20. Atlantic
— Studyjne, Kruk, USA,
od
14 1.. g. 15.30; Białe słońce pu
stymi, radź., od 14 1., g. 17.30;
Medea, wł., od 18 1., g. 19.30.
Goplana, Ucieczka King Kon
ga, jap., od 11 1-, g. 10, 12.30,
15, 17.30, 20. ORŁOWO, Neptun,
Kapral i inni, węg., od 11 1.,
g. ie; Kopciuszek w potrzasku,
fr., od 16 1., g. 18, 20. OBŁUŻE, Marynarz, Winnetou
w
Dolinie .Śmierci, jug., od 11 1.,
g. 17, 19. GRABÓWEK, Fala,
Gwiazda południa, ang., od
11 1., g. 15.30; Buntownik bez
oowodu, USA,
od 16 1., g.
17.45, 20. CHYLONIA, Promień,
Mój przyjaciel delfin, USA, od
7 1., g. 16; Przystań, poi., od
16
1.,
g. 18,
20.
RUMIA,
Aurora,
Pan
Dodek,
poi.,
od 11 1„ g. 16; Kaszebe, poi.,
18.15 — Show w rannych pan
od 16 1., g. 18, 20.
MAŁY
SACK, Jagienka, Kraina wie toflach, 9.05 — Fala 56, 9.15 i I
cznej młodości, rum., od 7 1., — Radiowy Magazyn Wojsko
tri Ą
g. 17; Człowiek w pięknym wy, 10.00 — Dla dzieci młod ps
„Maciek” — słuch.,
krawacie, fr., od 16 1., g. 19. szych
OKSYWIE,
Mewa,
Hombre, 11.00 — Rozgłośnia harcerska,
NOCNY DYŻUR PEŁNIĄ
USA. od 14 1., g. 19.30. WTTO- 11.40 — Czy znasz mapę świa
GDAŃSK — apt. nr 78, ul.
MTNO. Iskra — Tajemniczy ta — aud. Jadwigi Mostowicz,
—
12.15 — Jarmark cudów, 13.15 Kartuska 17; WRZESZCZ
mnich, radź., od 14 1. g. 18.
— Koncert zespołów chóral apt. nr 6, ul. Mirosławskiego
nych, 14.00 — I meldunek z 27; OLIWA — apt. nr 108, ul.
rrasy WP,
14.05 — Radiowy Lumumby 4; SOPOT — apt.
Magazyn Przebojów, 14.30
— nr 98, al. Grunwaldzka 64;
W Jezioranach, 15.00 — II mel GDYNIA — apt. nr 11, skwer
dunek z trasy WP, 15.05 — Kościuszki 22.
Koncert życzeń, 16.00 — III
STAŁY DYŻUR PEŁNIĄ:
meldunek z trasy WP, 16.10 —
SOBOTA
Tygodniowy przegląd wyda GDANSK — apt. nr 88, al.
PROGRAM LOKALNY
rzeń międzynarodowych, 16.25 Zwycięstwa 49; STOGI — apt.
12.30 — Muzyka i komunika — Chwila muzyki, 16.30 — IV nr 60, ul. Hoża 12; ORUNIA
meldunek z trasy WP, 16.35 —
ty, 12.35 — Mord w kociew- Muzyka, 16.45 — Zakończenie — apt. nr 21, ul. Jedności
Robotniczej 111; ORŁOWO —
skim lesie — ode. 1 pow. Sta IV etepu WP, 17.15 — Muzy apt. nr 20, ul. Bohaterów Sta
nisława Goszczurnego, 12.50 — ka, 18.00 — Wyniki Toto-Lot lingradu 66.
Koncert życzeń, 17.55 — Mu ka oraz gier liczbowych, 19.15
Ostry dyżur pełnią: Instytut
— Przy muzyce
o sporcie,
z
instytutem
zyka.
19.53 — Dobranocka, 20.10 — Chirurgii AM
q czym mówią
w
świecie, Chorób Wewnętrznych AM w
PROGRAM I
Gdańsku,
ul.
Dębinki
7.
20.25 — Wiad. sportowe, 20.30
Dzienniki i wiadomości: 5.00, —• Matysiakowie, 21.30 — Ra
Wojewódzka Poradnia Cho
6.00, 7.00,
8.00,
10.00,
12.05, diovariete nr 90, 22.50 — Gra rób Skórno-Wenerologicznych
23.10 Taneczna w Gdańsku, ul. Długa 84-85*
15.05, 16.05, 18.00, 20.00, 23.00, Clyde Borly,
rewia orkiestr zesp. i soli czynna całą dobę.
24.00, 1.00. 2.00. 2.55.
8.CO — Dziennik, 8.10 — Mo stów.
#73»
zaika muzyczna i koncert ży
czeń, 9.00 — Dla klas III—IV,
PROGRAM II
9.20 — Dedykujemy
drugiej
8.30 — Stan pogody i wia
zmianie, 10.05 — Kurz — frag
ment pow. J. Żurka, 11.00 — domości, 8.35 — RadioprobleDla szkół średnich, 11.20 — my, 8.45 — Trąbka contra
W muzycznym ZOO, 11.45 — klarnet, 11.55 — Transmisja
przed
Grobem
ABC rodziny — audycja dla uroczystości
rodziców, 12.25 — Rytmy i me Nieznanego Żołnierza w War
lodie dla wszystkich, 12.45 — szawie, 12.49 — Poranek sym
Rolniczv kwadrans, 13.00 — foniczny muzyki polskiej, 15.00
Dła klas III—IV, 12.30 — Kto — Teatr dla dzieci: „Czarna
nie był w Rosji — rosyjska strzała”, 16.30 — Koncert cho
muzyka ludowa, 14.00 — Czy pinowski
z
nagrań
Haliny
Wczoraj w Gdańskim
znasz tę książkę — zagadka Czerny-Stefańskiej, 17.00
—
literacka,
14.30 — Prżekrój Wiadomości, 17.05 — Warszaw Przedsiębiorstwie
Budow
muz. tygodnia, 15.00 — I mel ski Tygodnik Dźwiękowy. 17.30
dunek z trasy Wyścigu
Po — Rewia piosenek — zapow. nictwa nastąpiło uroczyste
koju, 15.10 — Po prostu my Lucjan Kydryński, 18.00 — Li podpisanie umowy patro
— spotkanie dyskusyjne mło nie zaufania — słuch., 19.00 — nackiej między Wojewódz
dzieży, 16.00 — II meldunek Wiad. i felieton
aktualny,
z trasy Wyścigu Pokoju, 16.35 19.15 — Mini - Kabaret Bar kim Zarządem ZMS, który
Zygmunt
— Popołudnie
z
młodością, bary Kraftówny, 20.00 — Ma reprezentował
17.00 — III meldunek z trasy je w maju — magaz. liter., Czarzasty,
a komitetem
Wyścigu Pokoju, 17.30 — Trans 22.00 — Wiadomości, 22.05
— zakładowym
ZMS
przy
misia z zakończenia III etapu Wiad.
sportowe,
22.35
Nie
Wyścigu Pokoju, 18.50 — Mu dzielne spotkania z muzyką, GPB na budowę 1509 izb
zyka i aktualności, 19.30 — We
w Osiedlu Młodych przy
drówki muzyczne po kraju, 20.30 23.50 — Ostatnie wiad.
ul. ul. Abrahama i Polan
— Spotkanie z piosenką żołnier
PROGRAM III
ki w Oliwie.
ską,' 20.45 — Kronika sporto
wa oraz wyniki i sprawozda
Prezes Spółdzielni O8.15 — Kawa po turecku —
nie z III etapu Wyścigu Po
8.30 — Ekspresem siedle Młodych B. Mila
koju z Poznania, 21.00 — Pro magazyn,
do
gram z dywanikiem, 22.05 — przez świat, 8.35 — Niedzielne nowski zobowiązał się
9.00 — Trędowata, końca
Fonorama, 22.35 — Sobotni non rytmy,
III kwartału br.
czyta
Irena
Kwiatkowska,
9.10
stop taneczny, 23.10 — Infor
doku
Di a ciebie, dla mnie, dla was, przekazać młodym
macje sportowe.
9.35 — Oferty kolekcjonera, mentację oraz przygotowa
10.00 — Ilustrowany Tygodnik ny teren pod budowę.
PROGRAM II
Rozrywkowy, 11.25 — Konso
W uroczystości tej u8.30 — Stan pogody i wia nanse i dysonanse — akt. muczestniczyli sekretarz KW
domości, 8.35 — Nasze spotka ryczne, 12.05 — „Zatopienie
Athenii” — słuch, dokument.,
Tadeusz Fiszbach,
nia, 8.55 — Chwila muzyki. 12.30 — Ekspresem przez świat, PZPR
9.00 — Tańce i marsze sło 12.35 —
Między
Bobino
a wiceprze wod ni cza cy Prezy
MRN w Gdańsku
wiańskie, 9.30 — Wiadomości Olimpią, 13.00 — Walter and diuna
Connie — rozmówki
angiel
i stan pogody, 9.35 — Pod roz skie, 14.00 — Ekspresem przez Stanisław Szydłowski i I
sekretarz KD PZPR we
wagę opinii, 9.55 — Koncert świat, 14.20 — Peryskop
tygodnia, Wrzeszczu Józef Łaemańrozrywkowy, 10.25 — Katedra przegląd wydarzeń
— słuchowisko, 11.25 — Kon 15.10 — Trubadurzy z Łodzi ski.
i z Dubrownika, 15.30 — Go
H.
cert chopinowski, 11.55 — Ko spoda pod Podkową — report.,
munikaty, sygnał czasu i hej 15.50 — Zwierzenia prezentera,
wzniesiony
nał, 12.05 — Stan pogody i Z 16.40 — „Wolny,
kraju i ze-świata, 1,3.40 — Roz- z rodzinnych wzgórz” — aud.
poetycka, 17.00 — Perpetuum
pirzony bęben, 14.00 — Wia mobile, 17.30 — Trędowata,
domości, 14.05 — Sylwetki pio czyta
Irena
Kwiatkowska,
senkarzy radzieckich, 14.30 — 17.40 — Z drugiej strony Tatr.
13.15 — Polonia śpiewa, 18.30
Antykwariat z kurantem, 14.45 — Ekspresem przez
świat,
— Dla dziewcząt i chłopców: 18.35 — Mój magnetofon, 19.00
—
Błękitna Sztafeta,
15.00
— „Starsza pani z Teksasu”
Przed paroma
dniami,
Śpiewa Śląsk, 15.25 — W 50 słuch, żartobliwe, 20.00 — Na Terenowe Koło Ligi Ko
dzieja — rep., 20.35 — Czecho
rocznicę III Powstania
Śląs słowacka panorama muzyczna, biet we Wrzeszczu otwo
kiego, 13.20 — Widnokrąg, 19.00 21.45 -- Opera tygodnia
— rzyło przy ul. Kościuszki
— Echa dnia, 19.15 — j. fran Giuseppe Verdi: „Rigoletto”. bardzo
przyjemny klub,
22.00
—
Fakty
dnia.
22.08
cuski (kurs podstawowy), 19.30
Gwiazda siedmiu
wieczorów przeznaczony dla ludzi star
— Zapowiedź wieczoru lite- — The Marmalade, 22.20 — O- szych, mieszkających w tej
racko-muzycznego, 19.31 — Ma byczaje, obyczaje, 23.00 — No okolicy.
tysiakowie, 20.01 — Recital ty we tomiki poetyckie — Alek
Na razie Klub Pogodnej
sander Rymkiewicz, 23.50 —
godnia — Zuzanna Ruzickowa Na dobranoc śniewa Fryde Jesieni (bo tak właśnie się
— klawesyn, 20.27 —
Samo ryka Elkana.
nazywa) czynny jest dwa
życie, 20.37 — Reportaż z pio
i razy w tygodniu, to jest
senką, 21.0.7 — Melodie roz
we wtorki i soboty, od go
rywkowe, 21.19 — Wesoły kradziny 17-tej po południu.
mik nr 50, 21.34 — Za nasz
Klub posiada już własną
spokojny dom
—
koncert,
biblioteczkę, szereg inte
ßiSEkaSÄlti
22.00 — Z kraju i ze świata
resujących gier, przy któ
i stan pogody, 22.30 — Wiado
rych się wypoczywa, a z
10 — „Sobótki” — film fab.
mości sportowe, 22.35 — Raczasem wzbogaci się i o
prod, polskiej,
diopiosenka, 22.45 ~ Zespół Dzie 14.25 — Program
dnia i ty telewizor.
iad)
wiątka — Uderz w stół, 23a3
godnia,

ZMS-owcy paironują

budowie

w Osiedlu Młodych

Nowy klub

we Wrzeszczu

