ISO dziewcząt i chłopców przystąpiło do egzaminu maturalnego w III Liceum Ogól
nokształcącym im. Marynarki Wojennej w "Gdyni. Na zdjęciu jedna z dwu grup ab
solwentów IV klas w czasie egzaminu pisemnego z jęz. polskiego.
Fot. W., Nieżywińsk;

Zapowiedź
Członkowie Egzekutywy KW spotkali się Uroczystość w Ratuszu Głównomiejskim
kontynuowania rozmów
z kolejarzami woj. gdańskiego Odznaczenia dla budowlanych Praga - Bonn

Członkowie Egzekutywy oraz by omówić
bieżące
KW PZPR w Gdańsku —problemy.
sekretarze KW Feliks Piei
właśnie
wczorajsze
czewski, Tadeusz Fiszbach, spotkanie z członkami Ei Henryk Tkaczyk
oraz gzekutywy KW PZPR byprzewodniczący Prez. W RN ło realizacją propozycji I
Tadęusz Bejm spotkali/ się sekretarza KW, przyjętej
wczoraj w Gdyni z przed- wówczas przez zebranych
stawicielami
poszczegól-"' z aplauzem.
Ze strony
nych węzłów PKP w wo- władz PKP wzięli w nim
jewództwie gdańskim. Po- udział* wiceminister komudobne
spotkanie
miało nikacji Stanisław Mroczek,
miejsce w Gdańsku ponad dyrektor DOKP w Gdańtrzy miesiące temu. Oma- sku Stefan
Michałowicz,
wiano wówczas i przedy- sekretarz ZG ZZK Edmund
skutowano w szczerej, bez- Langowski i przewodniczą
zku Socjalistycznego. NaraNiektóre agencje praso- pośredniej formie, szereg cy ZO ZZK Wacław Ży*
da odbyła się wkrótce po we piszą, że Zjednoczona problemów, które mają do wołowski.
odlocie z Kairu zastępcy Republika Arabska dzięki rozwiązania gdańscy koleJak realizowano wniiopodsekretarza stanu USA swemu
konsekwentnemu jarze. Wtedy to właśnie I ski wysunięte przed trzedo spraw
bliskowschod- dążeniu do wprowadzenia sekretarz KW PZPR Aloj- ma miesiącami mówili najnich, Sisco.
w życie znanej
rezolucji zy Karkoszka stwierdził w pierw wiceminister S. MroW Kairze w dalszym ciąvRa'dy Bezpieczeństwa po- swym wystąpieniu, iż wie- czek i dyrektor OKP S.
gu uważa się, że wizyta stawiła w izolacji Izrael i łe bolączek zwłaszcza zaś Michałowicz. Ten pierwszy
Rogersa nie
przyniosła zmusiła przywódców tego dotyczących warunków so- stwierdził, ze 50 procent
przełomu w obecnych wy- kraju do pierwszych, dróbzałóg wniosków zostało załatwiositkach doprowadzenia do nych jeszcze wprawdzie u- cjalno , - bytowych
pokojowego
rozwiązania stępstw. Korespondenci za- kołejarskich, można roz- nych, a wśród nich m. in.
wiązać
zaraz.
Zapropo- sprawy podziału premii,
konfliktu, niemniej jednak chodni piszą, że podczas
nowa!
też,
by
odbyć
po pe- przyznawania
awansów,
ZRA zdołała skłonie Stany wizyty Rogersa w Tel Awnym czasie drugie podo- usunięcia dysproporcji pła
Zjednoczone do zaangażo- wi'wie przywódcy izraelscy
z kolejarza cowych w poszczególnych
Wania się w sprawę otwar- mieli zgodzić się na przej- bne spotkanie
kierownictwem grupach zawodowych i m.
cia Kanału Sueskiego. W ście niewielkich oddziałów mi craz z
Przyznano dodatkowe fun
Kairze zwraca się uwagę egipskich
na
wschodni DOKP, resortu komunika dusze na polepszenie wa
cji
}
Związku
Zawodowe
na coraz liczniejsze głosy brzeg Kanału Sueskiego,
runków socjalt!t -bytowych,
prasy amerykańskiej stwier jeśli dojdzie do skutku po- go Kolejarzy, aby skontro ochronę zdrowia i budówdzające, że rośnie autorytet rozumienie w sprawie ot- lować czy wysunięte po nictwa mieszkaniowe dla
Egiptu oraz jego przy wód- warcia tej drogi wodnej.
stulaty zostały załatwione kolejarzy woj. gdańskiego.
cy Sadata, M. in. tygod
Dyr. Michałowicz poinfornik „Time” podkreśla, że
mował m. in., że znacz
dzięki swym wytrwałym
■ ■■•■«»•■■«nR mil mmi mmi
nie wzrosną w bieżącej
wysiłkom
doprowadzenia
5-latce inwestycje na cele
do pokojowego rozwiąza
socjalne. Np. na budowę
nia konfliktu z Izraelem
schronisk przeznaczono oSadat wyrósł na jedną ?
I koło 50 min zł i tylko w
czołowych osobistości, z któ
tym roku powstanie 27 tarą muszą liczyć się Stany
kich obiektów w stosunZjednoczone w swych pró
m ku do pierwotnego założe
bach rozwiązania kryzysu
MOSKWA (PAP). Jak donosi agencja TASS, w | nia, które przewidywało
bliskowschodniego.
dniach od 7 do 9 maja br. przeprowadzono trzy g budowę zaledwie 4 schro
seanse łączności z radzieckim pojazdem samohież- ! nisk. Dwukrotnie wzrosną
nym „Lunochod-1”, który — jak wiadomo — od ! fundusze na budownictwo
17 listopada 1970 roku znajduje się na powierzchni I mieszkaniowe. Przewodni
Księżyca. W toku seansów badano szczególoioo mi- £ czący Prez. WRN T. Bejm
krostrukturę powierzchni Księżyca w • strefie mię- » stwierdził jako następny
III dzy kraterami. Dokonywano m. in. stereösköpo- I' mówca, że władze woje
wych zdjęć powierzchna, przy niewielkich przesil- £ wódzkie
rozumiejąc po
UI nięciach pojazdu oraz zdjęć tego samego odcinka * trzeby kolejarzy, czynią
I powierzchni z różnych mało oddalonych od siebie
wszystko, by rozwiązać
m punktów. Fotogrametryczne opracowanie uzyska- g
Im nych zdjęć da możność zbudowania trójwymiaro- " szereg problemów, zwłasz
NOWY JORK (PAP). —
cza
mieszkaniowych.
Z
Na znak protestu przeciw g wych modeli pewnych formacji geologicznych po- ! drugiej strony jednak po
wierzchni
księżycowej
na
całym
obszarze
badanego
|
ko amerykańskiej agresji
trzebny jest wysiłek załóg
w Wietnamie, w niedzielę, m odcinka.
kolejarskich, by sprostać
I
Badano
także
właściwości
fizyczne
i
mechanicz*
w rocznicę urodzin Buddy, m
stojącym zadaniom prze
17-letnia mniszka buddyj l■ ne górnej warstwy gruntu księżycowego i doko- I wozowym
mywano analizy chemicznej próbek tej warstwy na £
ska i 24-letni mnich z Hue i badanym odcinku.
W szerokiej
dyskusji
v/ Wietnamie południo a. *
mówcy skrytykowali spo
Prowadzono nadal pomiary intensywności koswym popełnili samobój I
sób załatwiania wniosków
stwo przez samospalenie. £ micznego promieniowania rentgenowskiego i uzyswysuniętych p;od adresem
Jest to już 36 wypadek m kari o w tej dziedzinie dodatkowe dane.
ministerstwa i DOKP na
!
Następny
seans
łączności
z
„Łunochodem-1’
odoblania się benzyną i pod
poprzednim spotkaniu opalenia przez
mnichów I będzie się U maja br.
kreślając go jako formai.m *■*■■• listyczny i zbiurokratyzobuddyjskich od 1963 roku,

Narada przywódców egipskich

fsa tiie prz!

w rozwiązaniu bliskowschodnich problemów
KAIR (PAP). Prezydent
ZRA Sadat, spotkał się w
poniedziałek z przywódcami egipskimi, by omówić z
nimi wyniki wizyty amepykańskiego sekretarza stanu Rogersa. W spotkaniu
które odbywało się przy
drzwiach zamkniętych, uczestniCzyli członkowie rzą
du, parlamentu oraz Najwyższego Komitetu Wykonawczego Arabskiego Zwią

Zabójca Z. Wolniaka
skazany
na karę śmierci
LONDYN (PAP). We
dług doniesień z Karaćzi,
specjalny sąd wojskowy
skazał w poniedziałek 10
bra. na karę śmierci kie
rowcę pakistańskich linii
lotniczych, który z preme
dytacją w listopadzie ubiegłego roku wjechał w
grupę zgromadzonych na
lotnisku w Karaczi, zabi
jając wiceministra spraw
zagranicznych PRL Zyg
fryda Wolniaka i trzech
obywateli pakistańskich.
Sąd uznał, iż 33-letni kie
rowca Feroz Mohammad
popełnił ten czyn będąc w
pełni władz umysłowych i
tym samym odrzucił linię
obrony utrzymującą, że oskarżony jest
niepoczy
talny.

„Lunochod- i “ bada dalsze!

;i powierzchni Księżyca

\

Nowe wypadki

samospalenia
w Wietnamie płd.

J

i

Przerwa
w spotkaniach

plenarnych
SALT

WIEDEŃ (PAP). Szef
delegacji amerykańskiej
na rokowania w spra
wie ograniczenia zbro j eń
s-trateg*cznyc^ ,,SAL 1
Gerard Smith opuścił, w
poniedziałek rano Vviedeń udając się do Wa
szyngtonu. Nie podano
jak długo potrwa jego
pobyt w USA, a także
Ostatnie postanowienie podjęte wspólnie
przez
nie wyznaczono daty
Biuro Polityczne KC PZPR i Prezydium NK ZSL, a
następnego
spotkania
dotyczące dalszego rozwoju rolnictwa oraz decyzje
plenarnego konferencji
rządu, stanowiące realizację łych postanowień, wy
Jednakże eksperci kon
wołały wśród rolników zrozumiałe zainteresowanie i
tynuują codzienne dy
dyskusje. Sprawcy te stanowią także temat odbywa
skusje.
jących się narad aktywu rolnego, poświęconych oZdaniem obserwato
mówieniu przedsięwzięć zmierzających do dalszego
rów Gerard Smith prze
rozwoju rolnictwa w poszczególnych powiatach.
dyskutuje w Waszyng
Wczoraj narady takie od
W naradzie, która odbytonie problemy omawia
ne ostatnio przez obie były się w ośmiu pawia- ła się w? Komitecie Powia
delegacje w Wiedniu.
tach naszego ^ woje wódz- q Dokończenie na str. 2
1'

Jak zapewnić realizację wytycznych rządu i partii

Uporczywie i stale atakują

Powiatowe narady partyzanci południowowietnamscy
aktywu rolnego wojska reżimowe i USA

wyspę w Zatoce Perskiej

#

*

*

HANOI (PAP). W dniu 1»
bm. premier DRW Pham Van
Dong przyjął
szefa delegacji
PRL międzynarodowej komisji
nadzoru ikontroli
w Wiet
namie,
ambasadora
Juliana
Tworoga i przeprowadził
z
nim rozmowę.
*

*

*

SZTOKHOLM (PAP). W szwe
dzfcich miastach Haelsingborg i
Norrkoeping nastąpiło uroczy
ste odsłonięcie tablic pamiąt
kowych, poświęconych zmar
łym w Szwecji, Polakom —
byłym więźniom hitlerowskich
obozów koncentracyjnych. Więź
niowie ci przybyli do Szwecji
w 1915 r. dzięki pomocy Szwe
dzkiego Czerwonego Krzyża, w
ramach
akcji
humanitarnej
lir. Folke Bernadote?a.
#

*

*

KAIR (PAP). W poniedzia
łek rano udał się do ZRA z
5-dniową wizytą oficjalną mi
nister
spraw 'zagranicznych
Iranu A. Zahedi. Jest to pier
wsza wizyta szefa "dyplomacji
irańskiej w Kairze od czasu
ponownego nawiązania
sto
sunków dyplomatycznych mię
ci zv obu krajami w sierpniu
1910 roku.
i

Wczorajsza uroczystość,
wany. Brakuje rzeczowego
będąca jak gdyby ukoroi jasnego postawienia sprawy, nie podaje się wiążą- nowamem imprez zorgani
zowanych z okazji
Dnia
cych terminów załatwienia
Budowlanych, zgromadziła
postulatów załóg. Kolejaw Ratuszu
Głównomiej
rze wiedzą, że nie wszystkie sprawy dadzą się za  skim w Gdańsku wielu
pracowników
przedsięłatwić zaraz, chcą jednak mieć pewność, że ich
głosy znalazły właściwy oddźwięk,
Wiceminister S. Mroczek,
przyznał, że . w pracy resortu tkwi jeszcze wiele
błędów,, następnie zaś obiecał, że ministerstwo zajrnie się ponownie pa zedstawionymi przez kolejarzy problemami i zapozna
iCh w krótkim terminie dokładnie i rzeczowo ze sposobem usunięcia poszczegórnych, wnoszonych
na
spoUamu bolączek i nieciomagan.
Sekretarz KW PZPR F.
Pieczewski, zabierając głos
na
spotkaniu podkreślił
przede wszystkim koniecz
Na zdjęciu: przewodniczący
ność możliwie szybkiego za
Eugeniusza Chmielpwca
łatwienia kolejarskich pro koruje
ru Odrodzenia Polski.
blemów. Z drugiej strony
zależeć to
będzie
w wiel- g biorstw
---------------------w
-----------------JUVV
Zew
V.U
związanych
z bukiej mierze od tempa roz-1 downictwem w całym wowoju gospodarczego kraju, iewództwie, członków Zw.
od pracy nas wszystkich. Zaw. Prac. Budownictwa i
bę Przemysłu Materiałów BuOwoce naszej prac
dziemy zbierali sami. Ko dowlanych.
nieczne jest ulepszenie pra
W uroczystości wzięli ucy administracji, co
w
dyskusji znalazło specjalny dział: sekretarz KW PZPR
Henryk Tkaczyk, przewod
oddźwięk, bowiem załogi
niczący Prezydium WRN
kolejarskie mają pełne pra- Tadeusz Bejm. wiceprze
w° domagania się jasne,, wodniczący
Prezydium
odpowiedzi na swe wnioski WRN Henryk Sliwowski,
* postulaty,
wiceprzewodniczący Prezy
dium MRN Stanisław Szy
dłowski,
Przewodniczący T. Bejm,
mówiąc
o .dotychczaso
wych wynikach pracowni
Dziś rano około godziny ków budowlanych, wska10 do portu w Hongkongu
zawinie zasłużony pasażer
polskiej floty — m/s „Ba
tory”. Statek wypłynął 30
marca z macierzystego por
tu w Gdyni i przez kanał
La Manche, Atlantyk, pły
nął wzdłuż brzegów Afry
ki, zawijając jedynie ce
lem uzupełnienia paliwa
do portu Capetown.' Na
stępnie przez Ocean Indyj
ski, przesmyk między Ja
WARSZAWA (PAP). —
wą i Sumatrą dotarł do
Morza Południowochińskie 9 bm. ok. godz. 2 w nogo i znalazł się u wrót cy do szpitala praskiego
Hongkongu, ostatniego por przywieziony został 26-lettu docelowego swej wielo ni Marian Wt pracownik
Zakładów
Wytwórczych
letniej służby.
„Batory” pod dowodź Lamp Elektrycznych im.
twem kpt. ż. w. K. Meis- | H.óży Luksemburg. Znajdo
snera bpz awarii i kłopo- ! WU S1^ 01? w. bardzo ciężtów pokonał trasę, jedną z * ki1}1 stanie i wykazywał
najdłuższych w swej ka objawy zatrucia alkohorierze, bo liczącej 14 tys. lem metylowym. Wkrótce
po nim do tego samego
Mm.
szpitala zgłosił się 35-letni
I tak dobiegł końca o- Stefan R„ również praccw
siatni icjs statku, chyba jj nik tych zakładów, u któnajbardziej popularnego w rego występowały podobpolskiej flocie, cieszącego ne objawy chorobowe. Na
stępny sygnał napłynął z
się przez dziesiątki lat
Żyrardowa, gdzie ok. goniezmienną sympatią roda dżiny 3 nad ranem przysmtali nieków i cudzoziemców. Za wieziono do szpitala
?5-letniego
pisał na swym koncie pięk przytomnego
Jerzego B. z Mszczonowa
ną kartę i pozostanie trwa
— także zatrudnionego w
le w naszej pamięci. Żeg zakładach im. R. Luksem
burg.
naj, „lucky ship”!
Wstępne ustalenia doko
(j)

„Batory“ dopłyną]

HANGI (PAP). W toku zaatakowały pozycje niewalk w dniach 5 i 7 maja przyjacielskie w okręgu
w północnej części prowin Eai Luk
cji Quang Tri patrioci poW kwietniu amerykańłudniowowietnamscy
ze- skie samoloty zwiadowęze
strzelili dwa amerykań- 3 380 razy wtargnęły w
skie helikoptery, zniszczyli przestrzeń powietrzną Detransporter
opancerzony, mokratycznej
Republiki
w którym znajdowało się Wietnamu.
7 amerykańskich żołnie
rzy, oraz zatopili 2 wojen
BONN (PAP). 10 maja rano
ne
jednostki pływ7ające
nieprzyjaciela. Informuje o zostały otwarte giełdy walutowe
tym agencja Wyzwolenie, we wszystkich krajach, które w
dodając, że w prowincji ub. środę wstrzymały , wymianę
scierzyme, Kartuzach, Lę
Quang Ngai w okresie od dolara. Ogólnie można stwier
22 do 25 kwietnia siły pa dzić, że w Austrii i w Szwaj
borku i w Pucku. (Poniżej
triotyczne wyeliminowały carii, gdzie urzędowo zarządzono
zamieszczamy relację z po
z walki ponad 250 żołnie rewaloryzację, kursy kształtowa
wiatowej narady aktywu
LONDYN (PAP). Zgodnie rzy nieprzyjacielskich i ze ły się nieco powyżej urzędowe
malborskiego, celem uka
go parytetu. W Holandii i w
zania jakie problemy są z doniesieniami prasy li strzeliły 2 śmigłowce.
bańskiej Iran zajął jedną z
s NRF, gdzie wprowadzono zasaprzez aktyw rolny podno
W prowincjach Gia Ding 3 dę swobodnego kursu wymiany
wysp w Zatoce Perskiej i
szone).
przygotowuje się do zaję w dniach 24 i 29 kwietnia dolara, po początkowym znacz
cia dw?óeh innych położo oddziały południowowiet- nym spadku w stosunku do mi
LONDYN
(PAP). Rzecznik nych u ujścia zatoki. Jest namskiej armii wyzwoleń nimalnego kursu w ramach po
międzynarodowego
stowarzy
międzynarodowych,
to pierwsze tego typu po czej zniszczyły 29 nieprzy rozumień
szenia
transportu lotniczego
czasu jacielskich pojazdów woj kurs dolara nieco się podniósł
(JATA) zakomunikował w Sin sunięcie Iranu od
brytyj skowych, w tym 11 czoł i kształtował się w NRF w gra
gapurze, że rozpoczynające si*j wycofania wojsk
tam dziś posiedzenie
przed skich z tego rejonu.
gów i transporterów opan nicach 2,50 do 3,57 marki za do
stawicieli około
10 krajo
Zdaniem prasy libańskiej cerzonych, zestrzeliły 5 he lara, a w Holandii w granicach
wych towarzystw lotniczych
3,51 do 3,53 guldena za dolara.
dokona zmian w opłatach za krok ten wiąże się także z likopterów oraz zabiły lub
przewozy towarowe i pasażer opozycją Iranu wobec pro raniły 100 żołnierzy, wroga. Tak więc swobodnie kształtowa
skie na trasach międzynarodo jektów utworzenia federa W prowincji Ca Mau w no ny kurs w tych dwóch krajach
wych w związku ze zmianą
emiratów położonych cy z 27 na 28 kwietnia na był wyższy niż w wyniku urzę
kursu niektórych walut euro cji
nad Zatoką Perską.
rodowe siły wyzwoleńcze dowo zarządzonej rewaloryzacji
pejskich.
w7 Austrii i w Szwajcarii. Cha
u mpm■ «.«»>■
ftyI«««J■
rakterystyczne jest, że w Belgii,
która również przyjęła zasadę
swobodnego kursu, w?artość do
Dnia 10 maja 1971 roku zmarł nagłe w godzinach popołudniowych w wieku
lara utrzymała się na wysokoś
51 łat
f ;
ci ze środy ub. tygodnia.
Na giełdach londyńskich i pa
ryskich wahania kursu dolara
były bardzo nieznaczne. Utrzy
manie przez oba te kraje do
kierownik działu terenowego redakcji „Dziennika Bałtyckiego”, długoletni
tychczasowych parytetów? na ra
członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, b. pracownik „Głosu Wybrze
zie nie odbiło się w? sposób istot
ża” i „Wieczoru Wybrzeża”, b. więzień obozów koncentracyjnych w Buchenny na notowaniach giełdowych.
waldzie i Dorze.
Można było odnotować rów?nież
pewne
zadowolenie zarówno
W Zmarłym redakcja nasza straciła ofiarnego pracownika, a zespół nieod
bankierów francuskich, jak i an
żałowanego Kolegę i Przyjaciela.
gielskich z sytuacji na giełdach
Żonie i rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.
obu tych krajów. Panuje pow
Kierow?nictw7o i zespół
szechna opinia, że pozycja fun
„DZIENNIKA BAŁTYCKIEGO”
ta uległa umocnieniu# Jeśli idzie
o sytuację franka, to bankierzy

' Trän zajął

GENEWA
(PAP).
Policja
szwajcarską zaniknęła
ciwic
plfcże
na brzegu
Lugano i
zabroniła kąpieli w tym je
ziorze, ponieważ jego zanieczy
szczenie zagraża zdrowiu lu
dzi.

Cena 50 gr

Wtorek 11 maja 1971 r.
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zywał jednocześnie na potrzeby województwa w zakresie budownictwa zaró
wno mieszkaniowego, jak i
ogólnego oraz dziękował za
to, co zdołano już osiąg
nąć w I kwartale br.
Z kolei nastąpił uroczy-

*

*

*

Wczoraj w bońskim mi
nisterstwie spraw? zagrani
cznych rozpoczęły się roz
mowny gospodarcze między
delegacją CSRS a NRF.
Prezydium WRN T. Bejm de
Omawiana będzie lista toKrzyżem Kawalerskim Orde
warów dla wymiany han
Fot. W. Nieżywiński
dlowej w 1971 roku oraz
.sty moment wręczenia od problemy współpracy go
znaczeń. Krzyże Kawaler- spodarczej i naukowej mię
Dokończenie na str. 2
dzy obu państwami.
^

Minister gospodarki rybnej ZSRR
z wizytą w Trójmieście

W Trójmieście przebywał z 2-dniową wizytą
minister gospodarki rybnej ZSRR A. A. Iszkow,
bawiący w Polsce na za1proszenie ministra żeglugi
Jerzego Szopy. Gościowi
towarzyszą w7yżsi urzędniny ministerstwa N. I. CzuHn, W. N. Pachomow i
A. S. Szewyriow. Wczoraj

Tragiczna bezmyślność - już dwie ofiary śmiertelne

Zatrucie alkoholem metylowym
w zakładach im.

nane przez Komendę Stołeczną MO przy współudziale prokuratury pozwoliły na stwierdzenie,
że 7 bm. w godzinach popołudniowych na terenie za
kładów im. R. Luksemburg
grupa pracowników piła
przeznaczony do celów pro
dukcyjnych alkohol metyłowy. W radiu i telewizji
nadano komunikaty ostrze
gawcze, wzywające osobv,
które spożywały alkohol,
w tym dniu na terenie zakładów, do natychmiastowego zgłoszenia się
do
szpitala. Sytuacja okazała
siQ groźna; mimo wysiłków lekarzy 9 bm. zmarli
Marian' W. i Jerzy B.
W wyniku działania MO
oraz komunikatów radio
wych i telewizyjnych ß
maja znalazło się w szpi
talu praskim 7 dalszych o@ Dokończenie na str. 2

Kryzys walutowy zażegnany?

Osiągnięto kompromis
- nie regulując sytuacji na stałe
francuscy są zdania, że utrzyma
się ona z jednej strony dzięki
środkom dającym możność kon
troli wymiany, a z drugiej stro
ny dzięki
stosunkowo dużej
chłonności rynku francuskiego,
który, według opinii bankierów
francuskich, znalazłby się w? opresji dopiero, gdyby sumy ofe
rowanych na giełdach dolarów
przekroczyły 2 do 3 mld.
Źródła oficjalne w Japonii w
poniedziałek rano wypowiadały
się zdecydowanie za utrzyma
niem dotychczasowego parytetu
jena w stosunku do dolara, bez
w?zg!ędu na posunięcia krajów
EWG w wyniku konferencji
brukselskiej. Czynniki te są zda
nia, że w Japonii nie należy oczekiwać spekulacji na większą
skalę, ponieważ
rząd japoński
skutecznie kontroluje krótkoter
minowe operacje kredytowe.
Rząd federalny zapowiedział
na dziś 11 maja nadzwyczaj
ną sesję Bundestagu dla omówię
nia obecnej sytuacji walutowej,
na którym minister gospodarki
Schiller złoży oświadczenie. Zda
niem obserw?atorów, podjęte de
cyzje spotkały się z aprobatą
wszystkich frakcji.
Również w Holandii osoby mia
rodajne wypowiadają nadzieję,

BONN (PAP). — W sto
licach CSRS i NRF podano
do wiadomości, że w tym
tygodniu (we czwartek i
piątek) będą kontynuowa
ne rozmowy sondażowe w
sprawie normalizacji sto
sunków między obu pań
stwami. W tym celu przy
będzie do Bonn wicemi
nister
spraw zagranicz
nych CSRS, Milan Kłusak.
Rozmowy toczyć się będą
w Bonn. Poprzednia pier
wsza runda rozmów son
dażowych odbyła się w
Pradze w dniu 1 kwietnia.
Na czele delegacji NRF
stał wówczas i będzie jej
przewodniczył obecnie se
kretarz stanu w bońskim
ministerstwie spraw zagra
nicznych, Paul Frank.

że obecna regulacja jest sprawą
krótkoterminową, i że w niedłu
gim czasie można będzie wrócić
do obowiązujących poprzednio
parytetów wymiany. W Holandii
obecny kryzys walutowy utrud
nił w istotnym stopniu rozmo
wy w sprawie utworzenia rzą
du koalicyjnego.
W NRF należy oczekiwać dal
szych posunięć w? cciu przywró
cenia wewnętrznej stabilizacji
walutowej.
Pierwszym z tych
posunięć była decyzja rządu fe
deralnego o redukcji wydatków
publicznych o 1,8 mld marek.
Cała prasa zachodniej Europy
pełna jest komentarzy na temat
rozwiązania uzyskanego podczas
20-godzinnych obrad w Brukseli.
Wszyscy są zgodni co do tego,
że osiągnięto kompromis, jed
nakże jest to w pewnym sensie
kompromis wymuszony, a
co
najważniejsze,
nie regulujący
sytuacji na trwałe, lecz jedynie
przejściowo. Istotnym zagadnie
niem jest, czy wymuszona przez
NRF swoboda działania dopro
wadzi w rezultacie do rozbicia
krajów „szóstki” czy też po pew
nym okresie przejściowym kraje
te będą mogły znów powrócić na
drogę prowadzącą do unii go
spodarczej i walutowej.

w towarzystwie wiceministra przemysłu ciężkiego
F. Auamkiewicza, ayrekco
ra generalnego Z-PO St.
Skrońota i dyrektorów naczelnych naszych stoczni —
radziecka delegacja zwiedziła stocznie im. Komu
ny Paryskiej i im. Lenina,
które od 1962 r. budują
statki rybackie dla ZSRR.
Gościom zaprezentowano
m. in. będące w budowie
jednostki: trawier-zamrażalnię,
trawler-przetwórnię i nowy supertrawler
o nośności 2 600 ton. Tą ostatnią jednostkę
strona
polska chce zaoferować
rybołówstwu
radzieckie
mu.
Przy okazji przypomnij
my, że w łatach 1952—1971
nasze stocznie, głównie zaś
Stocznia Gdańska im. Le
nina, zbudowały dla Zwiąż
ku Radzieckiego 219 stat
ków o łącznym tonażu
543 tysiące DWT. Mie
ści się w tym 107 jedno
stek
uprzemysłowionych
siedmiu nowoczesnych ty
pów7. Najwięcej tonażowo,
bo 402 tys. DWT baz-przetwórni dostarczyliśmy ra
dzieckim armatorom ry
backim.
Obecnie jedna
czwarta flotylli rybackiej
ZSRR, największej flotylli
świata, składa się z jed
nostek zbudowanych w poi
skich stoczniach.

POGODA
Przewidywany przebieg po
gody dla wybrzeża
wschod
niego na 11 bm.
Zachmurzenie małe. Tempe
ratura od 8 st. rano do 13 st.
w ciągu dnia. Wiatry słabe, z
kierunków zmiennych.

Prasa zachodnioniemiecka in
terpretuje przede wszystkim de
cyzje brukselskie jako „zielone
światło” dla samodzielnych kro
ków NRF w polityce gospodar
czej twierdząc, że fakt ten nie
będzie stanowił istotnej przesz
kody dla odbudowania jedności
w ramach EWG.
Część prasy zachodnioniemiee
kiej stara się przedstawić decy
zje brukselskie jako sukces NRF
odniesiony w imię interesów
narodowych.
Opinie prasy brytyjskiej są
również rozbieżne. Jednak do
minuje w nich przekonanie, że
przynajmniej chwilowe załatanie
kryzysu EWG, a w szczególnoś
ci rozłam między NRF i Fran
cją uratowały szanse starania
się W. Brytanii o przyjęcie do
EWG. Jednakże prasa zdaje so
bie sprawę z tymczasowości te
go rozwiązania. Zwolennicy Współ
nego Rynku w W. Brytanii wo
leliby widzieć wspólnotę za
chodnioeuropejską
opartą na
mocnych fundamentach finanso
wych. Są oni zdania, że jedy
nym wyjściem jest zmiana obecnego systemu
monetarnego,
polegająca na utworzeniu świa
towego banku rezerw, który
wprowadziłby nową jednostkę
walutową zastępującą dolara i
funta.
Obecna decykja, zdaniem ob
serwatorów londyńskich,
jest
krokiem wstecz na drodze do
unii monetarnej.
Generalna opinia prasy fran
cuskiej sprowadza się do poglą
dów, że decyzje brukselskie sta
nowią cios dla dzieła zjednocze
nia-Europy zachodniej.

DZIENNIK
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maja i PRZECIWPOŻAROWEJ
Jak co roku na wiosnę,
nS początku okresu zwiększonego zagrożenia przeciwpożarowego, obchodzimy
Dni Ochrony Przeciwpożarowej.
Tegoroczne „dni” rozpoczną się 15 bm. i trwać będą do 23 bm. W okresie
tym we wszystkich miejscowościach, gdzie działałą straże pożarne, odbędą
się capstrzyki i akademie,
spotkania z zasłużonymi
działaczami
pożarnictwa,
ćwiczenia i manewry pożarnicze,
strażacy złożą
wieńce j kwiatv w miei'

W malowniczej scenerii komnat i krużganków 700-letniego zamku w Malborku, Kwa i Czestaw Peielscy roz
poczęli realizację filmu „Kopernik”. Scenariusz napisali:
Jerzy Broszkiewicz i Zdzisław Skowroński. Operatorem
jest Stefan Ma ty ja szkie wicz, scenografię projektował
Jerzy Skrzypiński, a kostiumy Marian Kołodziej. Konsul
tacja historyczna — prof. Marian Biskup. Film realizo
wany jest we współpracy z wytwórnią -„Defa” z NRD
Zdjęcia będą również kręcone we Fromborku, Lidzbarku
Warmińskim, nad Zalewem Wiślanym, w Krakowie oraz
za granicą — w okolicach Magdeburga i w Jugosławii.
Tamtejsze plenery posłużą za tło scan dziejących się we
Włoszech. Główne rołe w filmie grają: Andrzej Kopi
czyński (Kopernik), Czesław Wołłejko (biskup warmiński
Watzenrode, wuj Mikołaja Kopernika), Andrzej Antko
wiak (brat Mikołaja — Andrzej).
Na zdjęciu: scena z filmu: Andrzej Antkowiak i An
drzej Kopiczyński.
Fot. J. Uklejewski

Międzynarodowe
sympozjum
chirurgów
dziecięcych

CySU!

Powiatowe narady aktywu rolnego
® Dokończenie ze str. 1
towym PZPR w Malborku
uczestniczyli sekretarze ko
mitetów gromadzkich PZPR
prezesi KG i kół ZSL, prze
wodniczący prezydiów gro
madzkich rad narodowych
oraz przedstawiciele GS,
POM i innych instytucji
obsługujących rolników. W
obradach uczestniczył rów
nież zastępca kierownika
Wydziału
Rolnego KW
PZPR w Gdańsku Andrzej
Małek.
Nowe kierunki w rozwo
ju rolnictwa, w świetle ostatnich decyzji rządu i
partii, ompwił
sekretarz
KP
Zenon Kopczyński,
zwracając szczególną uwa
gę na program działania w
zakresie rozwoju hodowli
zwierząt w latach 1971-75
oraz na sprawy kontrakta
cji, budownictwa wiejskie
go i mechanizacji, Przed
miotem ożywionej dysku
sji, która następnie roz
winęła się, były sposoby re
alizacji
nakreślonych na
najbliższą przyszłość pla
nów rozwoju rolnictwa w
pow. malborskim. Spośród
12 osób, które zabrały głos,

iTATKi
GDANSK
„Orla”, „Kpt. Kosko”, „Oś
więcim”, „Kpt. Sienkiewcz”,
„Wiła”, „Żywiec”,
„Metalo
wiec»^ _ poh, „Śarfaraz Kä
fig:” — pakislań. „Corfea” —
bryt., „Kawrow”
„Nawarin”
— radź.
Po
węgiel: „Bałtijskij-62”,
„Wolgobałt-121”,
„Baltijskij-39”, „Baitijskij-32” — radź.,
„Nortrans Enterprice” — norw.
GDYNIA
„Moniuszko”,
„Władysław
Broniewski”, „Czacki”, „Kuź
nica”,
„Konin”,
„Krasnal”
„Mazury”, „Heweliusz”, „Świ
noujście”, „Grudziądz”, „Za
brze”, ,,Staszic” — poi., „Ele
ni”, „North Princess”, „Mi
rt oan Bull” — grec., „Adel”
— cypr., „Angelina”, „Baltic
Sun” — bryt.
Po węgiel: „Iwan Bolotnikow” — radź., „Zielona Gó
ra”, „Poznań IT” — pol.

na szczególną uwagę zaslu
guje apel sekretarza POP
z Lasowic Małych, Alek
sandra Preczyńskiego, aby
inicjować na wsiach — za
przykładem jego wsi — po
dejmowanie
zobowiązań
produkcyjnych zmierzają
cych do rozwoju i zwięk
szania hodowli.
W toku dyskusji rozwa
żano także sprawę dalsze
go usprawnienia odbioru
płodów rolnych przez gmin
ne spółdzielnie. Chodzi bo
wiem o to, by rolnik nie
tracił cennego czasu na
wiórkowanie, załadunek na
dosłany do niego transport,
lecz by te czynności wy
konywała spółdzielnia przy
syłająca do rolnika trans
port. W ten sposób przy
spiesz y się sam odbiór pło
dów, zmniejszy jego kosz
ty oraz ulży się rolnikom
w pracy.
W dyskusji
poruszano
również sprawę mechani
zacji i trudności związa
nych z jej wprowadzeniem.
Kłopoty z nabyciem rur
ocynkowanych uniemożli
wiają np. podłączenie wo
dy do budynków inwentar
skich i zainstalowanych w
nich* kamionkowych koryt
kach. Ponadto postulowa
no, aby zmodernizować po
mieszczenia punktów sku
pu żywca, co pozwoliłoby
na
przetrzymywanie
w
nich zwierząt przez kilka
dni' oraz podjąć kroki ce
lem zapewnienia
należy
tych dróg dojazdowych do
tych punktów, bowiem w
obecnym stanie
pozosta
wiają one wiele do życze
nia.
Warto podkreślić, pzemu
dawano wyraz w czasie
obrad, że rolnicy z zado
woleniem przyjęli nowe
wytyczne w sprawie roz
woju rolnictwa, z aplau
zem powitali m. in. zmia
nę warunków
sprzedaży
ciągników.
Debatę rolną podsumo
wał I sekretarz KP PZPR
Kazimierz Nowakowski, ustalając terminarz zebrań,
które odbywać się będą z
rolnikami we wszystkich
wsiach pow. malborskie^o.

Gdański Oddział Polskie
Chirur
go Towarzystwa
gów Dziecięcych oraz Ol
sztyński Ośrodek Chirurgii
Dziecięcej organizują
w
dniu 15 bm. w ośrodku
wczasowym Stoczni Gdań
skiej w Tardzie w pow. ostródzkim — III Sympo
zjum Polskiego Towarzy
stwa Chirurgów Dziecię
cych na temat odpływu pę
cherzowo - moczowodowego u dzieci. Obrady będą
miały charakter dyskusji
„okrągłego stołu”. Przewi
duje się udział ponad 130
uczestników z całego kra
ju oraz gości z Czechosło
wacji, Węgier, NRD i Buł
garii. Goście z zagranicy
zgłosili już swój udział w
dyskusji.

Przewodniczący Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej
TADEUSZ BE.IM

która odbędzie się w Gdańsku w dniach 12. — 14. V 1971 r. w sali
BOMIS O Gdańsk — Gdańsk,, ul. Wielkie Młyny 16/17.
GIEŁDA CZYNNA BĘDZIE w godz. 9 — 15.
OFERUJEMY SZEROKI WACHLARZ ASORTYMENTOWY
Z WYJĄTKIEM MATERIAŁÓW KOLOROWYCH.
K-3038

PRZYCZEPĘ motocyklową
„Pannonię”. ,.Iż”. „Jawa”,
„AWO” (nie do „Junaka”)
kupię. Zbigniew Czerwiń
ski, Malbork, Chopina 5/23.
P-383

„SYRENĘ”, silnik po re „MOSKWICZA 408” sprze
moncie sprzedam. Cena 27 dam. Nowy Dwór Gd. te
lefon 426.
P-397
tys. Telefon 3.1-44-78.
G-1677
„TRABANTA 600”, stan do
„MOSKWICZA 407” sprze bry
sprzedam.
Telefon
dam. Gdańsk-Chełm, Od Stary Targ 28 ciastkarnia.
rzańska 16/3.
G-1691
„FIATA 125P”, silnik 1500.
MECHANIZM różnicowy i fabrycznie nowy sprzedam.
skrzynię biegów do „Re Oglądać parking Dom To
nault
Dauphine”
pilnie warowy Sopot od 17.
kupię. Telefon 23-79-37 od
16
S-11840
LOKALE

Wszystkim, którzy okazali pomoc i współczucie
oraz wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych
—' uczniom, radzie pedagogicznej i kierownictwu
Szkoły Podstawowej nr 17 w Gdyni, dyrekcji,
koleżankom i kolegom z Ośrodka Transportu Leś
nego w Gdańsku, radzie spółdzielni, koleżankom i
kolegom z Nadmorskich Zakładów Włókienniczych
w Gdyni, a w szczególności ks. Edmundowi Wierz
bowskiemu, który tak serdecznie i wzruszająco
pożegnał naszego syna
ś. t P-

RYSZARDA KONKELA
serdeczne
składają
S-12016

wyrazy

wdzięczności

i

podziękowanie
RODZICE.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 7
maja 1971 r. zmarł nasz nieodżałowany byty dy
rektor Okręgowej Dyrekcji Inwestycji Miejskich
nr 12 w Gdańsku

inż, WŁODZIMIERZ DEMBOWIECKI
Zachowamy Go w pamięci jako dobrego zwierz
chnika i szlachetnego człowieka.
Rodzinie Zmarłego serdeczne wyrazy współczucia
składają
współpracownicy z Okręgowej Dyrekcji
Inwestycji Miejskich nr 12 w Gdańsku.
G-2365

@ Dokończenie ze str. 1
skie
Orderu Odrodzenia
Poiski otrzymali: kierównik budowy ) (dla Zameehu) z GPBP _ Eugeniusz Chmielowiec i zastepca dyr GZB Paweł
Sielewicz. Zloty Krzyż Zasługi przyznano betoniarzowi Teofilowi Heblowi,
a Srebrne Krzyże Zaslugi: monterowi Pawiowi
Kopockiemu, st. projektantowi Romanowi Królikowskiemu, murarzowi Edwar
dowi Wenderskiemu i betoniarzowi Romanowi Żyto.

Z okazji Dnia Budowlanych, w imieniu Prezy
dium Wojewódzkiej Rady Narodowej i własnym,
składam wszystkim pracownikom przedsiębiorstw
budowlano-montażowych, biur projektowych, służb
inwestorskich oraz pracownikom przedsiębiorstw
wytwarzających materiały budowlane najlepsze
życzenia.
,, ,
Wasza codzienna, wytężona praca przy odbuaowie województwa ze zniszczeń wojennych,. prz>
budowie naszych miast, osiedli i zagród wiejskich
sprawia, iż ponad połowa mieszkańców ziemi gdań
skiej żyje obecnie w nowo wybudowanych miesz
kaniach.
. ,
Za tę pracę składam Wam serdeczne podzię
kowania.
Dziś, kiedy partia i rząd czynią tak wiele wy
siłków dla poprawy warunków życia ludzi pracy
w Polsce Ludowej, kiedy przed nami staje pilna
konieczność szybszego niż dotąd zaspokajania po
trzeb bytowych ludności, a w tym szczególnie po
trzeb mieszkaniowych, kiedy u progu nowego pla
nu pięcioletniego widzimy niezbędność wybudo
wania znacznie więcej mieszkań dla ludności niż
w minionym pięcioleciu, zwracamy się do Was
z głębokim przekonaniem, iż wzmożoną pracą, codziennym wysiłkiem i oddaniem sprawie spoićczeństwa nie zawiedziecie Jego zaufania.
Przekazujemy Wam gorące życzenia pomyślnej
realizacji odpowiedzialnych zadań stojących przed
Wami, dużo zadowolenia w wypełnianiu swych
ważnych społecznych i zawodowych obowiązków,
a także najserdeczniejsze życzenia pomyślności w

WIELOBRANŻOWĄ „GIEŁDĘ MATERIAŁOWĄ”

KAROSERIĘ
„Moskwicza
403” lub 407 kupię. Telefon
Lębork 329 po godz. 15.
P-390

Odznaczenia dla budowlanych

Dnia Budowlanych

uprzejmie zapraszają P.T. Klientów na organizowaną

M-5 zamienię na M-4 i
M-l. Gd.-Orunia, ul. Sza
firowa 1/30.
G-1633

i składanie wieńców u stóp
pomnika na Westerplatte,
Podczas
tegorocznych
dni” szczególną uwagę
zwróci się na upowszechnię
nie ochrony przeciwpożarowej wśród społeczeństwa,
gdyż jak dowodzą dane, w
br. wzrosła liczba pożarów
w porównaniu z analogicznym okresem roku ubieg
lego. Nadal przy tym jako
główne przyczyny wybu
chu pożarów występują:
nieostrożność osób doro
słych,
wady * urządzeń
grzewczych i instalacji e, ,J
.
lirycznych waz ".'Zmaca
n:e ognia przez dzieci.
Wzrost liczby pożarów' notuje się w budownictwie,
ospodarce komunalnej, w
zakładach podległych spół
dziełczości pracy oraz w
PGR. „
E- M.

Uroczystość w Ratuszu Gtównomiejskim

Życzenia z okazj i

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

MOTORYZACYJNE

scach pamięci narodowej,
Zorganizuje się również
dni
otwartych
strażnic,
spotkania» z
młodzieżą
szkolną, zawody i wystawy. Ponadto przekaże się
do użytku 8 remiz i strażn;c strażackich, zbudowariych w czynie spolecznvm.
Wojewódzka uroczystość
* okazji obchodzonego pod
^zas Dni Ochrony Przeciw
pożarowej Dnia Strażaka
odbędzie się li> maja w
Wejherowie. Program obchodu przewiduje konkurs
orkiestr, zespołów muzycz
..p-wokalnych i zgaduj-zga
dulę oraz wojewódzkie za
wody sportowo 1 - pożarnicze. Jeśli chodzi o Gdańsk,
to w dniu 16 bm. przewi
dziane jest spotkanie z zasłużonymi
pracownikami
Miejskiej .Straży Pożarnej

POZNAŃ: 2 pokoje z ku
chnią, łazienką, telefon, I
piętro zamienię na 3 po
koje lub 2 duże samodziet
ne centrum Gdyni I lub
‘II piętro. Marian Karbowiak, Poznań, ul. Choci
szewskiego 32 nl. 3, tele
fon 669-40.
S-11837
MIESZKANIE spółdzielcze
M-4 — Witomino zamie
nię na podobne lub wię
ksze na trasie Oliwa —
Gdańsk (najchętniej Wrze
szcz). Oferty Biuro Ogło
szeń Gdańsk pod G-1865.
Kol.
JADWIDZE
STANKIEWICZ
wyrazy
czucia

głębokiego współ
powodu śmierci j

matki
składają:
koleżanki i koledzy
oraz
młodzież
z
ZSBO
w
Gdańsku.
K-3084

Brązowię Krzyże Zasług',
wręczono: elektromonterowi , Michałowi Czeszowskiemu, brygadziście tynkarskiemu
Kazimierzowi
Kammie, brygadziście małarskiemu Antbniemu Łandowskiemu oraz
monterom samochodowym. Zygirydowi Młotkowi i Piotrowi Malkiewiczowi,
Honorowymi odznakami
„Zasłużonym Ziemi Gdańskiej” udekorowano praco wnika PBRol. z Tczewa
Ryszarda Marcinkowskiego,
pracowników ZBRol. Ta
deusza
Tomaszewskiego,
i Tadeusza Rymińskiego,
Jerzego Kornackiego z Gdań
skiego
Przedsiębiorstwa
Transportu
Budownictwa
ora:. Franciszka Dornow
skiego i Stanisława Onoszko z Przedsiębiorstwa
Bud. Inż.-Morskiego.
Sekretarz KW PZPR H.
Tkaczyk, wznosząc toast za
pomyślność odznaczonych i
wszystkich
budowlanych,
złożył im jak najlepsze ży
czenia powodzenia zarówno
w pracy zawodowej, jak i
w życiu osobistym.
W imieniu odznaczonych
zabrał głos Paweł Siele
wicz, który zapewnił wła
dze wojewódzkie, że bu
dowlani uczynią wszystko,
ażeby sprostać zadaniom,
'übston ym nrzez parlię 11
rząd.
H. N.
mma

STEFAN JASIK
Msza żałobna odprawiona zostanie w kościele pa
rafialnym Sw. Jadwigi w Nowym Porcie w dniu
12, V 71 r. o godz. 16.00, po czym wyprowadzenie
zwłok na miejsce wiecznego spoczynku.
Pogrążona w głębokim smutku
G-2440
RODZINA
Dnia 8 maja br. zmarł opatrzony św. Sakramen
tami, drogi nam mąż 1 ojciec
ś. t P-

JOZEF ANDRZEJ ŁUCZYŃSKI
ur. 17. III 1900 r. w Skierniewicach
odznaczony Medalem Zwycięstwa i Wolności, Od
znaką Grunwaldzką i Srebrną Odznaką „Zasłużo
ny Pracownik Morza”.
Msza św. żałobna odbędzie się 12 maja br. o
godz. 9.00 w kościele górnym 0.0. Franciszkanów
na Wzgórzu Nowotki. Po mszy nastąpi wyprowa
dzenie zwłok na .cmentarz Witomiński.
O czym zawiadamiają
pogrążeni w głębokim
smutku
ŻONA, CÖRKI i RODZINA

Konkurs literacki

na powieść
0 tematyce morskiej
1 pomorskiej
Gdańskie Towarzystwo
Przyjaciół Sztuki w Gdań
sku, Koszalińskie Towa
rzystwo Społeczno-Kultu
ralne w Koszalinie, Kuja
wsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne w Bydgo
szczy. Szczecińskie Towa
rzystwo Kultury w Szcze
cinie oraz Wydawnictwo
Morskie w Gdańsku przy
współudziale innych orga
nizacji i instytucji społe
cznych ogłaszają kon
kurs literacki na powieść
0 tematyce morskiej i po
morskiej. Jej tematem po
winno być pokazanie czło
wieka i jego związków z
morzem i ziemią pomorską.
Organizatorzy konkursu wi
dzą możliwość szerokiego
ujęcia tematu tak w formie
powieści historycznej jak i
współczesnej, zarówno dla
czytelnika dorosłego jak i
młodzieży.
Konkurs ma charakter
otwarty. Mogą brać w nim
udział członkowie ZLP jak
1 osoby nie zrzeszone. Licz
ba prac zgłoszonych przez
jednego autora jest nie
ograniczona.
Wolno nadsyłać wyłącz
nie prace nie publikowa
ne dotąd ani w całości,
ani we fragmentach.
Objętość powieści powin
na wynosić co najmniej
200 stron znormalizowane
go maszynopisu (10 arkuszy
autorskich). Prace w 3
egzemplarzach maszynopi
su opatrzonych godłem, na
leży nadsyłać pod adresem:
Wydawnictwo
Morskie,
Gdańsk, ul. Szeroka 38/40,
Równocześnie pod adresem:
Państwowe Biuro Notarial
ne w' Gdańsku, ul. Świer
czewskiego 30 należy wy
słać zamkniętą kopertę 0patrzoną tym samym god
łem,
zawierającą imię,
nazwisko i adres autora
pracy.
Ustala się następujące
nagrody
regulaminowe:
jedna pierwsza w wysokoś
ci 50 000 zł, dwie drugie
w wysokości 40 000 zł, trzy
trzecie w wysokości 30 000
zł oraz trzy wyróżnienia
w wysokości 10 000 zł.
Termin nadsyłania prac
upływa z dniem 31 grud
nia 1972 r. Decyduje data
stempla pocztowego. Roz
strzygnięcie
konkursu i
uroczyste wręczenie na
gród nastąpi w Dniach Mo 
rza w 1973 r.

Po sportowej niedzieli
Wprawdzie
naszym
kola
rzom niezbyt się wiedzie na
pierwszych etapach tegorocz
nego Wyścigu Pokoju, jednak
zainteresowanie tą wielką im
prezę nie maleje. Tak więc za
czniemy dziś omawianie nie
dzielnych
wydarzeń
sporto
wych nie jak tradycyjnie od
imprez, które odbyły się na
Wybrzeżu, lecz od Wyścigu Po
koju.

W niedzielę kolarze prze
byli trasę IV etapu z Mię
dzyrzecza
do
Szczecina
•(160 km), kończąc tym sa
mym
wyścig na terenie
Polski. Niestety,. i w tym
etapie nie udało nam się
wywalczyć indywidualnego
zwycięstwa. Pierwszy na
mecie na stadionie Pogoni
w Szczecinie był Włoch
Balduzzi, przed Finem Ha
nusem. Para ta na około
25 km przed metą uciekła
rywalom i samotnie przy
była do Szczecina z prze
wagą ponad 1 minuty nad
peletonem.
Również na IV etapie ńie
obyło się bez kraks, m. in.
kilku kolarzy straciło sporo
cennych sekund już na uli
cach Szczecina
na
kilometr
przed metą. W kraksie tej,
niestety, znaleźli się również
i 3 Polacy: Mikołajczyk, Ma.ur-iak i Krzeszowice.
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® Dokończenie ze str. 1
fiar zatrucia. Stan zdrowia
wszystkich jest ciężki.
Dotychczas ustalono, że
7 i 8 maja 19-letni pracownik laboratorium Władysław K. dał swemu znajomemu Wojciechowi O.
dwukrotnie po 2 1. spirytusu metylowego używanego do celów produkcyjnych. Część tego spirytusu
Wojciech O. wypił 7 bm.
na terenie zakładu współ
nie z kolegami, a część —
wylał 8 maja, po zauważeniu występujących u ko

MATRYMONIALNE
PANNA — technik, miesz
kanie, pozna kulturalnego
kawalera 30—35 lat, wyksz
tałcenie średnie lub wyż
sze. Cel
matrymonialny.
Ofertv
Biuro
Ogłoszeń
Gdańsk nod MG-1663.
SAMOTNA, wysoka, poś
lubi pana do lat 65. Ofer
ty Biuro Ogłoszeń Gdańsk
pod MG-1673.

DOM mieszkalny z ogro
dem sprzedam. Mieszka
nie wolne. Agnieszka Flisikowska, Kartuzy, Wzgó
rze Wolności 10.
P-401

ANGIELSKIEGO
cji
udzielam.
41-94-22.

korepetyTelefon
G-1652

18 MAJA rozpoczynamy
zajęcia na kursach przy
gotowawczych
do
egza
minów
mistrzowskich
w
zawodach
ślusarz samo
chodowy, maszynowy, to
karz, frezer, monter in
stalacji
przemysłowej,
wod.-kan. i c,o„ elektro
monter,
elektromechanik.
Przyjmuj emy
dodatkowe
zapisy na kursy kierow
ców wózków spalinowych
i elektrycznych oraz pala
czy kotłów. WZS „Oświa
ta” Wrzeszcz, Waryńskie
go 4, telefon 41-21-82.
K-3168

CHCESZ nauczyć się foto
DOM sprzedam.- Tomacz- grafowania zgłoś się
15
kowstei,
Brodnica,
pow. maja godz. 16.30 na ty
kartuski.
G-1612 godniowy kurs fotografii
amatorskiej. Opłata ,100 zł.
Przyjmujemy
zapisy na
KUPNO
kursy kwalifikacyjne: fo
mechanik precy
TEATR
„Wybrzeże” tograf,
Gdańsk, ul. św. Ducha 2 zyjny, dekarz, kucharz, kel
oraz
introligatorski
kupi włosy ludzkie dłu ner
przyuczenia
do
zawodu.
gie.
Informacji udziela 1 za
pisy przyjmuje Wojewódz
ZGUBY
ki Zakład Doskonalenia Za
DYREKCJA Wojewódzkie! wodowego, Gdańsk, ul. Mi
12,
telefon
Przychodni Zdrowia Psy szewskiego
K-3033
chicznego w Gdańsku u- 41-03-62.
nićważnia pieczętkę imien
ną treści: Kierownik d/s
ROŻNE
budżetowo - gospodarczych
Z. Mikulski.
G-1659 POGOTOWIE
telewizyjne
tel. 21-82-26 Marwiński.
DZIEKANAT Wydziału Ele
S-11973
ktroniki unieważnia legi
tymację
studencką
nr PRZERABIAM pierzyny na^
7761/SW na nazwisko Wła kołdry oraz z wełny 1 wa
dysław Ostrowski.
G-1661 ty. Telefon 41-55-49. G-18381

etap riozegrany zostanie na
trasie ze Szczecina do Ber
lina.
*

*

*

Tymczasem na Wybrzeżu
pasjonowaliśmy się przede
wszystkim piłką nożną. IIligowy zespół MZKS Gdy
Tradycyjnie już po zakoń
czeniu każdego etapu zwycię nia nie miał zbyt wielkich
z pokonaniem
zca oraz kilku innych kola trudności
rzy poddawanych jest kontro najsłabszej
zdecydowanie
li
antydopingowej.
Wyniki
ekspertyzy
przeprowadzonej drużyny tegorocznych roz
Cracovii 3:0. W
po IX etapie wykazały, że van grywek
der Linden zażywał specyfik czołówce II ligi zanotowa
z zawartością zabronionej e- liśmy sporo niespodzianek,
fedryny. Na prośbę , ekipy bel
gijskiej przeprowadzono w Po a faworyci tracili nieocze
znaniu dodatkową
kontrolną kiwanie
punkty. I
tak
analizę,
która
potwierdziła Hutnik przegrał w Bydgo
wyniki
badań laboratorium
wyścigu. Oprócz wykluczenia szczy z Zawiszą, Odra zre
z tegorocznego Wyścigu Foko misowała z Unią Racibórz,
ju van der Linden został, zgo a ŁKS zremisował z War
dnie
z
międzynarodowymi
zepisami,
zdyskwalifikowa tą. Liderem 'jest nadal Od
ny na miesiąc, a w razie pow ra, która ma 3 pkt. prze
lórzenia
przewinienia, grożą wagi nad Hutnikiem i ŁKS
mu poważniejsze konsekwen
oraz 7 pkt. nad MZKS Gdy
cje.'
,
W poniedziałek kolarze, nia.
uc?;estniczący w XXIV Wy
W lidze międzywojewódz
ścigu Pokoju, mieli dzień kiej Lecłiia straciła z 3 pkt.
przerwy, który wykorzy przewagi nad Lechem je
stali na. odpoczynek oraz den punkt, remisując 1:1
zwiedzanie Szczecina i oko w Kaliszu z Calisią, pod
lic.
czas gdy Lech zdołał wy
Dziś kolarze wkraczają jechać z Gdańska z kom
na teren Niemieckiej Re pletem punktów po wygra
publiki Demokratycznej. V nej 1:0 nad Stoczniowcem.
Olimpia Elbląg zremisowa
ła na swoim boisku
z
SZCZECiK 0 Gwardią Koszalin 1:1, a
MRKS Gdańsk wygrał w
Szczecinku z Darzborem

r

1:0.
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KSR w PRCiP

Przyjemną niespodzian
kę sprawili w niedzielę
nasi młociarze, którzy w
czasie
zakonspirowanego
trochę mityngu, zorganizo
wanego na stadionie Lechii
z. okazji Dnia Budowlanych
uzyskali doskonałe rezulta
ty. Stanisław
Łubiejewski z Floty ustanowił no
wy rekord Polski — 69,52,
nary wynik miał też Jagliński (Flota) — 64,72.
Zresztą miniona niedzie

la stała w kraju pod zna
kiem wielu dobrych wyni
ków
lekkoatletycznych.
Chewińska ustanowiła re
kord Polski w pchnięciu
kulą — 17,58, Komar uzy
skał w tej samej konku
Szewińska
138,9 proc., „Hydra” (kie rencji 20,18,
rownik Józef Lewicki) — przebiegła 200 m w 23,7,
w 141 proc., „Mątwa” (kier.
a Sarna 100 m w 11,6.
C. Smeja) — w 117,1 proc.

Ocena wyników I kwartału
i problemy socjalne
Ocena wyników pracy w
I kw. br., omówienie planu
na II kw, i zabezpieczenie
jego wykonawstwa oraz re
alizacja zamierzeń socjal
nych w br. były przedmio
tem obrad Konferencji Sa
morządu
Robotniczego
PRCiP.

Z przedłożonych materia
łów wynika, że zadania I
kw. zostały przekroczone. ’
Umożliwiła
to
przede
wszystkim
ofiarna praca
załogi,
która
zapewniła
remont
lęgów pierwszych obja- przedterminowy
jednostek pomocniczych, a
wów zatrucia.
wraz z rozpoczęciem robót
150 g alkoholu pracow- pogłębia rskich — sprawny
nik zakładu Bogusław G. ich przebieg.
wyrzucił w zakorkowanej
Dobrze wywiązały się
butelce ćwierćlitrowej na również ze swych zobowią
śmietnik za kinem „Ma- zań gdańska,
gdyńska i
Alkoholu tego szczecińska stocznie remon
zowsze’
dotychczas nie znaleziono i towe,
które w terminie
jest to potencjalna możli- przeprowadziły
naprawy
wość dalszego zagrożenia pegłębiarek i holowników.
dla życia lub zdrowia.
Dzięki ternu załogi wielu
Władysław K. został 10 pogłębiarek znacznie prze
bm. •— postanowieniem kroczyły planowe zadania.
Prokuratury Wojewódzkiej Tak np. pogłębiarka „Roz
dla m. st. Warszawy — a- gwiazda”
(kierownik R.
resztowany.
Lidkę) wykonała plan w

ZAMIENIĘ mieszkanie sa
PRACA
modzielne 2 pokoje, eta
żowe, duży metraż
na STOLARZA zatrudnię. Sto
mniejsze 2 pokoje samo»- larnia w Skowarezu p-ta
dzielne — Sopot. Telefon Pszczółki.
G-1650
31-37-03.
G-2073
ZAOPIEKUJĘ si* małym
POSZUKUJĘ "samodzielne dzieckiem u siebie w do
go mieszkania wydzielo mu
(centrum Wrzeszcza).
nego na okres roku lub Oferty
Biuro
Ogłoszeń
dwóch lat, trasa Gdańsk- Gdańsk pod G-1692.
Gdynia.
Telefon
41-38-92
godz. 16—18.
ZATRUDNIĘ
kobietę w
gospodarstwie rolnym. Kar
ZAMIENIĘ M-2 i M-4 na czyński Kuno, Malenin p-ta
większe (najchętniej spół Milobądź pow. tczewski.
dzielcze) . Oferty Biuro Oglo
PG-395
szeń Gdańsk pod G-1679.
POMOC domowa
docho
KUPIE.
mieszkanie
wła dząca potrzebna. Żukow
snościowe w Gdyni: ka scy,
Oąunia,
Cmentarna
walerkę z wygodami lub 9 m. 3,* telefon 31-53-85.
pokój z kuchnią. Oferty
G-2289
Biuro Ogłoszeń Gdynia pod
S-11335.
NAUKA

sce z 13 pkt. wyszedł Szur
kowski, wyprzedzając o 2
pkt. Starkowa (ZSRR).
Sporo zamieszania w kia
syfikacjach
wprowadziła
dyskwalifikacja zwycięzcy
II etapu, wicemistrza świa
ta Belga van der Lindena.

W klasyfikacji po IV epach liderem został Fran
co Balduzzi (Włochy) któ
ry wyprzedza o 1,5 minuty
Ryszarda
Szurkowskiego.
Czechowski zajmuje czwar
te miejsce ze stratą 1 min.
43 sekundy do lidera. Po
zostali Polacy zajmują dal
sze miejsca, a najlepszy z
nich Matusiak na 51 pozy
cji ma stratę 3 minut do
lidera.
Umernilnde
Drużynowo po 4 etapach
Polacy zajmują 8 miejsce,
mając stratę 3 min. 40 se
kund do prowadzących w j Ebe mtruidE j„ O
klasyfikacji Włochów oraz
1 min. 33 sek. do wiceliderów — kolarzy ZSRR.
Natomiast w klasyfika
cji na najaktywniejszego 0 5ERUN
kolarza na pierwsze miej

Zatrucie alkoholem metylowym

NIERUCHOMOŚCI
Dnia 8 maja 1971 r. zmarł opatrzony najświętszy
mi Sakramentami w wieku lat 60 najdroższy mąż,
ojciec, teść i dziadziuś
ś. t P.

111 (8340) 11 maja 1971 r,

BAŁTYCKI

ZGINĄŁ
ratlerek
żółty,
grzbiet ciemny. Pies jest
chory, w trakcie leczenia.
Znalazcę wynagrodzę. Te
lefon 41-36-73.
G-1636

KSR pozytywnie oceniła
dotychczasowe wyniki pro
dukcyjne oraz zamierzenia
socjalne. M. in. w br. w
ośrodku
wypoczynkowym
w Łapinie wybuduje się
pawilon, doprowadzi ener
gię elektryczną, zmoderni
zuje i przebuduje 22 domki campingowe.
Jesienią
będzie wydawać się zało
dze posiłki regeneracyjne.
Podano do wiadomości,
że od 1 lipca br. — zgod
nie z decyzją Ministerstwa
Żeglugi i ZZMiP — wpro
wadzi się dla pracowników
lądowych tego przecłsiębior
stwa dodatek za wysługę
lat, o co od dawna zabie
gały organizacje społeczne
i kierownictwo zakładu.
W obradach KSR udział
wzięli przedstawiciele» Mi
nisterstwa Żeglugi oraz
Zjednoczenia Portów Mor
skich.
(mar)

KROWĘ
wysokocielną
sprzedam. Oliwa, ul. Spa
cerowa 6/8.
G-1678

GARAŻ — składak dreI wniany sprzedam. Wrze
ŚLEPE mioty suk niera szcz, Kochanowskiego 62/2,
sowych. i kotek jak rów j telefon 41-37-10.
G-1667
nież każdy przypadek znę
cania się nad zwierzęta PIANINO czarne, krzyżo
mi zgłaszajcie niezwłocz we z płytą metalową tanio
nie
v/
TOnZ
Gdańsk- sprzedam. Telefon *32-08-02
Wrzeszcz, ul. Matejki 8, godz. 16—17,
G-1606
telefon
41-94-70.
G-633
MAGNETOFON „Philips” z
NAPRAWY i mycie samo kasetami sprzedam. Tele
chodów wszystkich typów. fon ; 41-63-93 godz. 15—17.
Specjalizacja Polski Fiat
G-2134
—
części zamienne na
składzie. Telefon 22-»22-22. WIELKĄ Encyklopedię —
G-1737 komplet 13 torńów, sprze
Cena 4 800. Oferty
POGOTOWIE
telewizyjne dam.
Biuro
Ogłoszeń
Gdańsk
Ryszka telefon 22-13,-47.
S-11915 pod, PG-400.
ZAKŁAD fryzjerski odstą
OCIEPLAJĄCE — przeciw pię z powodu
choroby.
pyłowe uszczelnianie okien Oferty
Biuro
Ogłoszeń
wykonuje
Rzemieślniczy Gdynia_pod_ S-I159fy_
Zakład Usługowy. Zlecenia BUFET gdański — antyk
telefoniczne telefon 52-17-26.
sprzedam: Sopot, 20 Paź
K-2890 dziernika 819/4.
S-11344

SPRZEDAŻ

LEKARSKIE

PALMĘ
tanio
sprzedam.
skórne, we
Gdańsk, Bednarska 22a/H, SPECJALISTA
dr Lipiński, So
telefon
31-44-59
G-1976 neryczne
pot, Chrobrego 22, telefon
51-06-37.
G-1803
PŁYTKI glazurowe, japoń
skie
sprzedam.
Telefon DR DZIEWANOWSKI skór
weneryczne
Gdańsk,
21-01-95.
S-10274 ne,
ŚW. Ducha 25/27, telefon
Cr-197 7
IMADŁO
przegubowe do 31-63-88._______
wtryskarki sprzedam oraz DR Ź. KRAJEWSKI-skór
zamienię pianino na akor ne, weneryczne, Wrzeszcz,
deon.
Gdańsk,
Wieniaw Grunwaldzka
24,
telefon
skiego 13/1.
G-1G82 41-06-47.
G-1776

W Pradze, Udine, Abensbergu i Miskoicu odbyły się eli
minacje
indywidualnych mi
strzostw świata na żużlu. Cala •
dziesiątka
polskich
żużlow
ców, startujących w tych eli
minacjach, zakwalifikowała się
do drugiej eliminacji. Są to:
Podlecki,
Bruzda, Waloszek,
Szczakieł, Trzeszkowski, Mu
cha, Wyględa, Woryna, Giuecklich i Kasa.

, W rozgrywkach Pucharu Pol
ski
w rugby, gdańska Spój
nia pokonała 1.9:12 (6:G) druży
nę Posnanii, zaś Ogniwo So
pot przegrało 0:12 (0:6) z Lechią. Przy okazji warto odno
tować dobre wyniki uzyska
ne przez juniorów rugby so
pockiego Ogniwa, którzy w ra
mach rozgrywek mistrzowskich
wygrali z Lechią 15:0 i ze Spó:
nią 11:0.
Na koniec warto odnotować
sukces bokserów Gedanii, któ
rzy w spotkaniu ligi okręgo
wej wygrali w niedzielę
na
własnym ringu z MZKS Gdy
nia 14:6.
R. STANOWS KI

6. „Nysa” typ N-59, nr sil. 082322, nr .podW.- 14235
cena wywoławcza 43 406 zl.
7- „Nysa” typ 501, nr śil. 225461, nr podw. 31818
cena wywoławcza, 43 406 zł.
Samochód z pozycji -i garażuje w Malborku, pl. sio
wianski 17. Samochody z poz. od 1 do 7 garażują v
Gdańsku-Orunj, ul. Wschodnia 1.
Samochody biorące udział po raź II w licytacji:
1. „Warszawa” typ 203, nr sil. 005308, nr podw. 129991
cena wywoławcza 55 878 zł.
2. „Warszawa” typ 203, nr sil. 005011, nr podw. 121345
cena wywoławcza 32 597 zł.
3. „Warszawa” typ M-20, nr sil. 120046, nr podw. 92187
cena wy woławcza 37 253 zł.
4. „Warszawa” typ pick-Up, nr sil. 091033, nr podw
082886, ceną wywoławcza 30 489 zł.
5. „Warszawa” typ Pick-Up, nr sil. 20037964, nr podw
46214, cena wywoławcza 25 Gil zł.
6. „Warszawa ’ typ Pick-Up, nr sil. 025495, nr podw
060503, cena wywoławcza 21 342 zł.
7- „Nysa” typ N-59, nr sil. 060912, nr podw. 22148
cena wywoławcza 30 386 zł.
Samochody od poż. l do poz. 7 garażują w Gd.-Oru
ni, uh Wschodnia 1.
Samochody biorące udział po raz III w licytacji:
1. „Warszawa” typ M-20, nr sil. 261948, nr podw. 93819
cena wywoławcza 26 609 zł.
2_ „Nysa” typ N-59, nr sił. 229668, nr podw. 33118
cena wywoławcza 36 171 zł.
Samochód z poz. 1. garażuje w Gd.-Oruni, ul. wschód
ma 1,. samochód z poz. 2 garażuje w Gminnej Sp-n
„SCh” Luzino, pow. wejherowski.
Samochody można oglądać od dnia ogłoszenia do dni;
23 maja 1971 r. od godziny 10.00 do 12.00, w sobotj
do 11.00 oraz zapoznać się z ocenami technicznym
PZMot. i spisami kompletności w oparciu o któri
dokonano wyceny samochodów. „Motozbyt” nie ..odpo
wiada z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizycz
ne sprzedawanych samochodów. Przystępujący
dc
licytacji winni złożyć
wadium w kasie przedsię
biorstwa w pokoju nr 9 w dniu licytacji od godzinj
7.30 do 10.00 w gotówce w wysokości 10 proc. cent
wywoławczej poszczególnych samochodów.
K-310;

PRACOWNICY POSZUKIWĄNI

Hurtownia Artykułów Metalowych „Elmet” w Gdań
sku, ul. Marynarki Polskiej 71 zatrudni: kierownika
magazynu branżowego (odlewy żeliwne kanalizacyjne
OGŁOSZENIE O LICYTACJI PUBLICZNEJ
i . wodociągowe, artykuły c. o., wyroby blaszane, sa
„Motozbyt” P.P. w Gdańsku-Oliwie podaje do pub
nitaria żeliwne) — wymagania kwalifikacyjne: wyż
licznej wiadomości, ze w dniu 24 maja 1971 r. o
sze wykształcenie ekonomiczne lub techniczne oraz 2
godzinie 10.00 w siedzibie Przedsiębiorstwa „Motozbyt”
lata praktyki zawodowej w danei branży lub średnie
w Gdańsku-Oliwie przy al. Grunwaldzkiej 487 — ko
wyksz.tałceńie ekonomiczne lub techniczne, kurs spe
mornik rewiru X Sądu Powiatowego w Gdańsku nr
cjalistyczny oraz 6 iat praktyki zawodowej w danej
Km. X/71/71 przeprowadzi licytację następujących sa
branży: dwóch magazynierów — wymagania kwalifi
mochodów osobowych i dostawczych w trybie ustalo
kacyjne: średnie wykształcenie ekonomiczne lub tech
nym zarządzeniem ministra handlu wewnętrznego, z i niczne, kurs specjalistyczny oraz 2 lata praktyki za
dnia 14. I. 1967 r. w sprawie sprzedaży indywidualnym
wodowej w danej branży tub podstawowe wykształce
nabywcom używanych pojazdów samochodowych przez
nie, kurs specjalistyczny oraz 5 lat praktyki zawodo
przedsiębiorstwa zgrupowane w Centrali Technicznowej w danej branży. Warunki pracy i piacy do uzgod
-Handlowej „Motozbyt” (M. P. nr 9/67 poz. 53).
nienia na miejscu.
K-2853
Samochody biorące udział po raz I w licytacji:
1. „Warszawa” typ 204, nr sil. 239726, nr podw. 099017,
KOMUNIKATY
cena wywoławcza 53 218 zt.
2. „Warszawa” typ 201, nr sil. 175513 nr podw. 117548,
Zakłady Stolarki Budowlanej w Gdańsku — Gdańskcena wywoławcza 66 522 zł.
-Wrzeszcz, ul. Partyzantów. 67/68 zawiadamiają, że na
3. „Warszawa” typ Pick-Up, nr sil. 091033, nr podw.
grody z funduszu gospodarności, cz. A za rok 1970 roz
082886, cena wywoławcza 30 489 zł.
poczęto wypłacać 29 kwietnia 1971 r. Reklamacje zwią
4. „Nysa” typ 501, nr sil.
184181, nr podw. 23321
zane z wypłatą nagród należy składać na piśmie dc
cena wywoławcza 57 874 zł.
rady robotniczej ZSB w Gdańsku w terminie dc
5. „Nysa” typ N-59, nr sil. 20119181 nr podw. 5412,
31 maja 1971 r. Po tym terminie żadne reklamacje nie
cena wywoławcza 36 171 zł.
będą uwzględnione.,
K-3117

PRZETARGI I LICYTACJE
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MÖWI SOCJOLOG

Nowy zakład

0 WYDA1N0SCI PRACY
Dr Kazimierz Doktór, samodzielny
pracownik
naukowo-badawczy Instytutu Filozofii i Socjologii
PAN, autor m. in. znanej książki „Przedsiębiorstwo
przemysłowe”, odbyt rozmowę o wydajności pracy
z naszym wysłannikiem. Oto jego wypowiedź na
tak aktualny teraz temat:
______________

9 bm. w Łodzi na terenie; parku im. „Promienistych” odbyła się uroczystość odsło
nięcia pomnika Męczeństwa Dzieci Polskich. Podczas uroczystości wicepremier W.
Krasko udekorował pomnik Krzyżem Grunwaldu, a Łódzka Chorągiew ZHP otrzymała
imię „Bohaterskich Dzieci Polskich”.
Na zdjęciu: pomnik Męczeństwa Dzieci Polskich po odsłonięciu. C AF-Rozmysłowicz
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Tydzień kultury czy rok... bez kultury?
OLSKI
Kowalski,
gdy dosiądzie moto
ru lub czterech kó
łek,
'jak za dotknięciem
czarodziejskiej różdżki za
czyna' uosabiać cały zes
pół cech negatywnych i
niebezpiecznych
zarazem.
Spokojny skądinąd i zrów
noważony, łagodny i kul
turalny — nagle za kiero
wnicą staje się pewny sie
bie i arogancki, brawuro
wy i lekceważący innych.

P

Demony — tak nazwali
ich autorzy
doskonałego
programu TV, emitowane
go chyba na zakończenie
Tygodnia Kultury na Jezd
ni. Istotnie — nic dodać,
nic ująć: demony, postra
chy innych użytkowników
dróg, za nic mający cudze
i własne
bezpieczeństwo,
pogardliwie głusi na apele
o ostrożność, o kulturę,
wyprani do cna z wyobraź
ni, zadufani w sobie i wie
rzący święcie, że im się nic
nie może przydarzyć, bo
urodzili się pod .szczęśli
wą gwiazdą.
Wystarczy stanąć na ru
chliwej ulicy i obserwować
ją pod określonym kątem:
ogarnia człowieka vwprost
przerażenie na widok owego drogowego kontredansu av wykonaniu tzw.
użytkowników dróg. Szcze
gólnymi
solistami są tu
przechodnie, nie tyle prze
chodzący przez jezdnię, ile
przebywający ją w jakichś
podrygach, pląsach, usko
kach. Słowem obraz na
szych ulic przypomina nie
ruchliwą acz zorganizowa
ną i kierowaną jednolitym,
uznawanym przez wszyst
kich w jednakowym stop

niu prawem,
precyzyjną
machine, lecz uosabia bez
ład, chaos, bezprawie i...
prawo silniejszego.
A tle tej określonej
sytuacji organizowa
nie imprezy typu
Tydzień Kultury na Jezd
ni wydaje się być wymy
słem satyryka; można to
jeszcze porównać ze stu
dium z zakresu etyki i do
brych obyczajów zorgani
zowanym w miejscach osa
motnienia dla
klasycznej
recydywy kryminalnej. Że
by nie być gołosłownym:
statystyczne efekty wspom
nianego
„tygodnia” dają
najbardziej pr zek o nywaj ą cą odpowiedź, co do .sku
teczności podobnych form
oddziaływania na ludzi ła
miących elementarne zasa
dy bezpieczeństwa. Że wła
snego, to jeszcze pół biedy,
ale innych — temu nie wol
no pobłażać i tolerować.
Oto nieco danych liczbo
wych: w ciągu owych 1
dni, którym towarzyszyła
wszak propaganda przed i
w czasie trwania tygod
nia kultury, odnotowano
w województwie 28 poważ
niejszych wypadków drogo
wych — 20 <vsób odniosło
obrażenia, dziesięć — po
niosło śmierć. W tych ,,osiągnięciach”
największy
odsetek przyczynowy mają
przechodnie, druga lokata
przypada
motocyklistom.
Oblicza się, że w porów
naniu
z
zeszłorocznym
Tygodniem
Kultury
na
jezdni,
w
tegorocznym
nastąpił ponad 16 - procen

N

Trwa Tydzień PCK

Hasło: gotowość do działania
T

od lat
w dniach 8—15 maja
trwa Tydzień PCK.
Tegorocznym hasłem „ty
godnia” jest: „Czerwony
Krzyż w każdej chwili go
towy do działania”.
W
owym okresie działacze
czerwonokrzyscy propagu
ją ze szczególnym nacis
kiem prace tej organizacji
głównie na rzecz środowi
ska, w' szczególności: ho
norowe' krwiodawstwo, ak
cje opiekuńcze na
rzecz
samotnych chorych w do
mu oraz doskonalenie umiejętności
ratowniczych
zespołów sanitarnych i po
dnoszenie poziomu wiedzy
sanitarnej ludności.
Ponieważ w tym roku
przypada również 50-lecie
działalności szkolnych kół
PCK, wiele miejsca w im
prezach „tygodnia” poświę
ci się tej właśnie proble
matyce.
Gd paru dni na ulicach
naszych miast zawisły fla
gi czerwonokrzyskie;
w
minioną niedzielę kwesto
wali aktywiści Czerwone
go Krzyża. Przewiduje się
też wiele ciekawych im
prez, spotkań, sesji, poka
zów’ sprawnościowych. I
tak 14 bm. w sali Teatru
„Wybrzeże” w Gdańsku
odbędzie się wojewódzka
akademia czerwonokrzyska
z udziałem działaczy PCK
z terenu woj. gdańskiego.
W Białej Sali
Ratusza
Głównomiejskiego odbędzie
się 13 bm; uroczystość z
udziałem
przewodniczą
cych
kół
zakładowych,
przedstawicieli władz mia
sta i FJN.
^
Tydzień
PCK
będzie
nie tylko okazją do podsu
mowania osiągnięć tej naj
bardziej masowej organi
zacji społecznej, ale rów
nież sposobnością do wy
rażania uznania tym, któ
rym PCK zawdzięcza swą
radycyjnie

prężność, operatywność i
gotowość do działania wszę
dzie tam, gdzie rodzi się
potrzeba. Mamy na myśli
rzeszę na ogół bezimien
nych aktywistów’, działa
czy, którzy swój zapał i
społecznikowskie pasje po
święcili organizacji
spod
znaku Czerwonego Krzyża.
Wielu z nich otrzyma z
okazji „tygodnia” _ liczne
odznaczenia, odznaki ho
norowa itp.
E.

towy wzrost liczby wypad
ków, natomiast w pozycji
„ofiary śmiertelne”
padł
najbardziej chyba ponury
rekord: 900 procent!
Zarówno statystyki przed
„tygodniem” jak i aktual
ne —• wręcz
niepokoją:
krzywa wypadków nie wy
kazuje tendencji, spadku,
przeciwnie,
wskazuje na
to, że im bliżej pełni sezo
nu — tym gorzej. Wyglą
da na to, jakby użytkow
nicy dróg „odbijali” sobie
z nawiązką dni względnej
wstrzemięźliwości, grzecz
ności i „kultury”, objawia
jącej
się
szarmanckim
przystawaniem przed ze
brą — nie dlatego, że w
grupie przechodniów czeka
ją nieletnie dzieci i niedo
łężni starcy, ale dlatego, że
opodal stoi funkcjonariusz
„drogówki” w towarzys
twie społecznego inspekto
ra ruchu drogowego.
konsekwencji 1— „tyiyyp dzień kultury” jest
dla
użytkowników
dróg — zmotoryzowanych
i pieszych — okresem dys
pensy, bo wiadomo: nawet
w oczywistej
„mandato
wo” sytuacji raczy się fa
ceta ugrzecznioną repry
mendą, pouczeniem i per
swazją, z której — ruszy w
szy- z miejsca — śmieje się
taki w głos i robi swoje
dalej.
Można więc stwierdzić,
że organizujemy „tydzień
kultury” zdając sobie spra
wę z tego, że rok mamy
bez... kultury. Po co więc
przysłowiowe plasterki na
ropiejącą ranę, skoro sytu
acja wymaga — a z każ
dym rokiem problem, w
wyniku wzrostu motoryza
cji będzie się zaostrzał —
zmasowanego, s y s t em a t y c znego i trwale działającego
systemu kontroli drogowej,
ostrego rozprawiania się
na bieżąco z. przejawami
bezprawia i pogardy dla
bezpieczeństwa innych. Nie
akcyjność. nie jednorazo
we „naloty” kontrolne za
łatwiają problem. Może to
uczynić powszechne prze
świadczenie, że nie ma po
błażania dla łamiących pra
wo, że kontrola i rygory są
ostre i jednakowe
dla
wszystkich „z przepisami
na bakier”. Wówczas lama
nie tych przepisów prze
stanie się opłacać, wów
czas nie będzie się liczyło
na to, że „jakoś się uda”.
A wtedy nie potrzeba Ty
godnia Kultury na Jezdni,
bo panować . będzie on
przez cały rok.
E.K.

Hlimes
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»Wsie letniskowe«
zapewniają racjonalny
wypoczynek urlopowy
Zbliża się okres letnich
urlopów wypoczynkowych,
w związku z czym warto
przypomnieć, że Centralny
Ośrodek Informacji Turystycznej GKKFiT wydał
specjalny informator z wykazem wsi letniskowych,
znajdujących się w poszczę
gólnych
województwach,
Wykaz ten zawiera syntetyczne opisy warunków
klimatycznych, krajoznawcżych oraz informacje dotyczące zakwaterowania i
wyżywienia letników, decydującycft śię na spędzęnie urlopu we wsi letnis
kowej.
Pobyt na wsi 'jest nową
formą wczasów’, zapewnia
jących ■ ich
uczestnikom
właściwy,
regen eracyjny
wypoczynek w naturalnym
otoczeniu
przyrodniczym,
przy czym pomyślany jest
przede wszystkim jako sta
cjonarny wypoczynek dla
rodzin i dzieci.
Osoby
zainteresowane
tanim wypoczynkiem na
wsi mogą uzyskać szczegó
łowe informacje o warun
kach pobytu na wsi letni
skowej oraz o jej walorach
klimatycznych i krajoznaw
czych w punktach Infor
macji Turystycznej, znaj-

jg

10 maja br. rozpoczęła pracę pierwsza linia produkcyj
na we Włocławskich Zakładach Azotowych. Ta nstjnowocześniejsza w Polsce fabryka nawozów budowana jest
wg francuskiej licencji, kosztem 8 mld złotych. Roczna
wartość produkcji zakładów wyniesie 2,6 mld złotych —
w ciągu doby Włocławek będzie przerabiał 1 500 ton
amoniaku na saletrę amonową.
Na zdjęciu: fragment instalacji włocławskich azotów.
CAF-Gill

dujących się przy każdym
Wojewódzkim
Komitecie
Kultury Fizycznej i Turystyki. Punkty te dysponują też niedawno wydanym
przez COIT informatorem
„Wieś letniskowa a poza
tym posiadają wykazy wol
nych miejsc noclegowych
w poszczególnych wsiach
całego kraju. Wszystkie
wsie letniskowe posiadają
gospody lub restauracje
oraz stołówki prowadzone
przez koła gospodyń wiejskich, a także klubokawłamie „Ruchu”, „ Rolni
ka”, świetlice, kina i bo
iska sportowe.

Utworzenie przed trzema
laty — na bazie gdyńskie]
spółdzielni „Jedność Techniczna” — specjalistycznego przedsiębiorstwa „Kiimor” zapoczątkowało potrzebną koncentrację w jed
nej gestii 1 robót chłodniczo-klimatyzaeyjpych. Od
tego czasu „Klimor” systematycznie przejmował od
innych
przedsiębiorstw,
pracujących nie tylko na
potrzeby przemysłu okrę
towego, wszystkie sprawy
związane z kompletowa
niem i montażem na stat
kach budowanych w na
szych stoczniach urządzeń
chłodniczych i klimatyza
cyjnych. W ten sposób stal
się on generalnym koope
rantem przemysłu stocznio
wego w zakresie wyposa
żenia w urządzenia chłod
nicze i klimatyzacyjne. W
rezultacie tego „Klimor” ze
Zjednoczenia
Przemysłu
Lotniczego przeszedł z po
czątkiem br. w gestię Z,jed
noczenia Przemysłu Okrę
towego.
W ub. miesiącu gdyń
ski „Klimor” powiększył
się o nowy zakład, przej
mując Nadmorską
Spół
dzielnię Robót Technicz
nych w Chyloni. Obecnie
jego załoga liczy już po
nad tysiąc osób i w bieżą
cych roku ma wykonać
zadania o łącznej wartości
ponad pół miliarda zł. Do
bre wyniki we wszystkich
wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, które przed
siębiorstwo to uzyskało w
I kwartale br., stanowią
zapowiedź pomyślnej reali
zacji tegorocznych zadań.
Warto przy okazji nad
mienić, że wraz z rozwo
jem „Klimioru” następuje
moderniacja i unowocześ-
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i równe jak na własne).—
Nie powinienem tak mó
wić o pana dowódcy, pra
wda? Ale my byliśmy obaj
na wojnie. A ci faceci od
arytmometrów nie byli. A
jeśli byli, to prawdopo
dobnie rzygali. Chodzi mi
0 prawdziwą wojnę... krew
1 smród gnijących bebe
chów i ryk tysiąca armat
jak piekło z jasnego nie
ba. To są bohaterowie od
naciskania guzików, par
szywi elektrycy.
Wpatrywał się wtedy w
swoją szklankę, wspom
nienia z dawno skończonej
wojny mieszały się mu z
przyszłością. — Tak czy
inaczej, spływam. Za parę
miesięcy będę miał stad
ninę koło Melbourne. W
Australii, wie pan?
Jak
się tam tylko dostanę, mo
gą sobie naciskać wszyst
kie te pieprzone guziczki,

nienie
produkowanych
przez to przedsiębiorstwo
wyrobów i poszczególnych
elementów. Tylko w br.
wprowadzono jedno i 2-przewodowe szafki
do
klimatyzacji oraz uruchomiono produkcję całego systemu rur Spiro do urządzeń klimatyzacyjnych na
statkach,

MagiM
Jan Rudzki — „Prądem rzet.
obojętnych” — Wydawnictwo
MON — cena: 20 zl.
Jean Dorst — „Zanim zgiń i«
przyroda” — z francuskiego
tłumaczyła
Zofiä
Sikora —
Wiedza Powszechna — cen»:
50 zł.
Jerzy Szaniawski — „Dwa
teatry” — komedia w trzech
aktach — Wydawnictwo Lite
rackie Kraków — cena: 10 zł.
Stanisław Horak —■
„Póle
chwały” — Czytelnik — ce
na: 10 zł.
Honoriusz Balzac — „Euge
nia Grandet” — Czytelnik, se
ria z delfinem — wydanie V
— 'cena: 10 zł.
Juan Rulfo — „Równina w
płomieniach” — przełożył Jan
Zych — Wydawnictwo Litera
ckie Kraków — cena: 10 zł.
Stanisław
Lukasiewicz
—
„Grupa Granat” i inne opo
wiadania — Wydawnictwo Li
terackie Kraków — ecna: 9 zł.
Tadeusz Hołuj — „Róża i pło
nicy las” — powieść o Lud
wiku Waryńskim — Wydaw
nictwo Literackie Kraków —
cena: t. I i II — 38 zł.
Józef Morton —
„Wielkie
przygody małego aneykrysta”
— Iskry — cena: 16 zl.
Józef Ratajczak — „Fraszki
i sielanki” — wiersze — Wy
dawnictwo Poznańskie — ce
na: 12 zł.
Honoriusz Balzac — „Ofcieo
Goriot” — Czytelnik, seria z
delfinem — wydanie XIII —
cena: 10 zł.

fcmaio^sKKra
ci, chyba pozostałościąmi po remontach mieszkań. Pobliskie dwie
sadzawki, zanieczyszczo
ne m. in. pniami drzew,
swymi wyziewami zatruwają powietrze.
21 podpisów członków
„Klubu Seniorów
Przymorza”

Ubogi dworzec
Smutne refleksje na
sunęły mi się w ocze
kiwaniu na „Stefana
Batorego” w Gdyni. Ubogi jest morski dwo
rzec, brudno tu, brak
ławek, czekający wysia
dują na schodach. Naj
gorszy obraz przedsta
wia bar w lewej stro
nie dworcowego budyn
ku. Długa kolejka po
posiłki, stoły nie sprząt
nięte, brudne naczynia,
barmanka nie nadąża
jąca z obsługą klientów.
Czyż tak ubogo i smut
no winien wyglądać re
prezentacyjny dworzec
morski, będący miej
scem pierwszego kon
taktu wielu zagranicz
nych gości z naszym
krajem?
B. R.
Wrzeszcz

Bez przerwy słyszy
się i czyta o walce z
hałasem, której niemało
czasu poświęcają także
różne instytuty, o czym
m.
in.
informował
„Dziennik
Bałtycki”,
Dlaczego więc
przed
każdą
zapowiedzią z
megafonów dworcowych
w Gdyni Osobowej roz
lega się dźwięk jakby
gongu alarmoioego, tak
przeraźliwy, że niemal
uszy puchną? Czy nie
wystarczy przed zapowiedzią popularne słoioo:
„uwaga”? A może na
dworcu kolejowym jest
jeszcze za mało decybeli?

Mieszkamy w dzielni
cy nowej, czystej i za
dbanej, ale odczuwamy
wyraźny brak zalesione
go miejsca, w którym
nie tylko mieszkańcy
Przymorza, ale i plażo
wicze, powracający znad
morza, mogliby znaleźć
w ocienionym miejscu
ławeczkę na odpoczy
nek. Proponujemy od
dać na ten cel część
dawnego parku na za
pleczu ul. Tysiąclecia,
obecnie rażąco zanied
banego. Tuż obok par
ku jest przedszkole i
żłobek, pięknie wyposa
żone,
sąsiadujące
ze
stertami gruzu i śmie-

takie różne rzeczy, pozosta- ci. Przybywają w lecie pod w pociągu paryskim i jełości ludzkiej egzystencji? egidą Towarzystwa Ochro- chał dio Londynu z . listą
Matthieson był ciekaw, ny Przyrody. Kłopotliwi, pięciu prawdopodobnie nado czego tamten zmierza, ale nieszkodliwi.
zwisk.
— Pan się zajmuje studia- . — I nie meldowali oniPociąg przybył do Glasmi nad człowiekiem pier- czym... niczym szczególnie gow o szóstej trzydzieści
wotnym czy też myśli pan interesującym?
rano. Samochód ze sztabu
czekał na brygadiera Mato (połączeniu między HeJeśli
nawet,
to
nam
thiesona na Dworcu Cenbrydami
a' Gremlandią?
Myślę, że było takie połą- ? ^J?16 ^^czv^ina- traln>’m> a odwożąc Bradczenie. Wikingowie wypa I dociął. — lak czy ma docka na lotnisko brygamm
sali owce na Eileann nan czej, nie będzie pan miał dier rozmawiał
Shoay. Shoay albo soay to cza.su’,b7 7aspokoić
szczegółach planu operacyj
...................
Ciekawość. Pana zadaniem neg0
swych zeznaniach
stare słowo na określenie
ile im się
podoba. — owiec, wie pan. To mogło bidzie sciągnąc stamtąd wyjaśnigł później, że poz
Whisky rozwiązała mu ję- być wtedy, gdy pływali na ^topaxow i nie nęaziejła wolił majorowi Braddocko
na najbardziej swobodzyk, a ponieważ to sobie zachód i osiedlali się na miał wolnej chwili, proszę mi wierzyć, /.rozumie ną interpretację lozkazów
uświadomił, powiedział: —■ Grenlandii.
kiedy znaj ozie pan eWakuacvjnych. W rzeczy
No dobra, idę teraz spać.
— Tak, czytałem ow tym, pan
ale... hm, myślałem, czy czas na Przestudiowanie samej ßraddock nie tylko
~ »-—A o-czymś
planu
I właśnie wtedy Brad - nie-----meldowali
no operacyjnego. — I miał szereg pytańj aie najdock zaskoczył go
serią wym_ — j Braddock za życzył BraadockoWi dobrej wid;ocz,niej przygotował się
pytań, które jak się zdacz„j. sję w niego wpatry- nncy>
zastanawiając . się, do wykazania> ze caja kon
ie, niezbyt się wiązały z
wać z kłopotliwąbezpośred gdy P°clgS ?ędflł yv ciem" cepcja planu jest fałszyoperacją. • Po
pierwsze,
ni;0£cią czekając na odpo- noscl> c0 tez Stancung po- wa
Oczywiście, najbarchciał wiedzieć, czy ludzie
w|ed^ ,
j cznie ze swoim nowym za- dzjej martwiły go termiz załogi na Laergu mogą— Nie> oczywiście nie...
s^PC£iny. — Zgadzam się, że nie
się włóczyć po wyspie, czy — odparł brygadier. —•
Dwa wągony dalej Brad- /ma pan wiele miejsca na
też obowiązki zmuszają ich chłopcy są tylko amato- dock siedząc wyprostowany manewrowanie — powiedo siedzenia w rejonie raiyik
na łóżku, Zaczął przeglą- dział Matthieson. — Ale
Shelter Bay. Gdy mu po
—- A co z cywilami... dać plan operacyjny: kartki to nie mctja wina. To rząd
wiedziano, że po służbie przyrodnikami i tak dalej? drżały w takt wstrząsów i naciska na tę operację. —
mogą chodzić, dokąd
im Qzy oni mają wolny wstęp chybotania pociągu. A pra- A potem dodał: — Jestem
się podoba i że wielu z nich na wySpę?
wie tysiąc mil dalej, inny zapalonym
wielbicielem
stało, się entuzjastycznymi
Matthieson przyznał mi mężczyzna w innym wa- dobrego planowania, a faobserwatorami
ptaków, s;^ Zg ^ył
zakłopotany gonie sypialnym wertował ceci, którzy to opracowaBraddock zapytał, czy nie natarczywością Braddocka. notatki, które zrobił ze li, znają się na tym dobmeldowali o jakichś inte- jednak powiedział tylko, swej pierwszej rozmowy z rze. Jeśli oni mówią, że to
rysujących- odkryciach.
• — Tak. To zazwyczaj jest jedynym
niekanadyjskim można zrobić, to niech mi
Chodzi mi o_ ślady... n.0, grupa ornitologów,
paru rozbitkiem z „Duart Cast- pan wierzy, że naprawdę
starych osiedli, jaskinie, i biologów, Czasem stu den- le”. Ed Lane znajdował się można.
(c. d. n.)

cenie. Na jakiej podsta
wie te dzieci — miast
w szkołach — spędzają
całe dnie na ulicach?
Czym i jak
tłumaczą
rodzice nieobecność dzie
ci w szkole? A może ci
właśnie rodzice uczą
ich handlowania?
Czytelniczka

Walka z hałasem

Seniorzy proszą

Pól miliona
w rurach
NF\,F-owska firma „Babcoc” zamóuńła za pół mi
liona dolarów dostawę po
tężnego
rurociągu.
Wa
runkiem kontraktu było
wykonanie zamówienia 'w
terminie bardzo krótkim.
Zlecenie przekazano kieleckiemu „Chemarowi”, któ
ry wykona je do końca
br., a więc na pół roku
przed ustalbnym termi
nem.

na warsztacie produkcyjnym, a urzędnicy będą fachowo przygotowani przez
odpowiedni system kształcema
Porządek i dyscyplina w
każdej dziedzinie pracy to
konieczność. Zresztą i tak,
prędzej czy później, maszyny przetwarzające in'
formacje,
zaczną regulo
wać tempo pracy urzędni
ka, podobnie jak dziś maszyny produkcyjne wyznaczają rytm pracy robotnika. Nie wszystkim musi
się podobać taka perspektywa, ale urzędnik siedzący za biurkiem i zastanawiający się co ma robić
to się już dzisiaj nie opłaca...
Notował:
Aleksander BUKOWIECKI

Adam Góra
Gdynia

Precyzyjnie...

♦

Przed
trzema laty ♦
Totalizator Sportowy za ♦
fundował przy ul. Czół :
gistów w Gdyni wielki ;
neon-hasło:
„Totaliza- ♦
t°r Sportowy buduje o- ♦
biekly sportowe”. Neon J
świecił bardzo krótko i :
do dnia dzisiejszego nie t
działa.
Zygmunt Ziółkowski
♦
Gdynia
♦
,,,
.
^
H j S7VIW ?
A AA*VŁł 1
;
.
♦
„Odwieczny
to nie- ♦
ma^ konflikt. efektem ♦
9rU w piłkę bywają wy ♦
bite szyby. Tak dzieje
się m. in. przy ul. Z go- t
da
w
Gdyni. Jest i
wprawdzie nieco dalej t
spore boisko, ale nie i
uporządkowane, zanie- i
dbąne. Młodzi amatorzy j
piłki nie starają się u- X
Porządkować boiska, mo i
ze d,latego, ze nikt z do %
rosłych (np. komitet blo ♦
k°wy) czy któraś z or- ♦
QanizacJl
m °d~ie^o- z
\ nif wykazuje chę j
Cl uc^zlolenia im porno- •
CV w zorganizowaniu *
społecznej pracy. Tym- j
czasem w niektórych •
nifeszkamacii płaci się |
za wy^e szyby nawet Z
po ^*0 czy 500 złotych j
w Cla.9u roku.
|
Zainteresowany
|

Ulik

5
bm.
poprosiłem
w Spółdzielni „Zegarmistrz” w Gdyni przy
ul. Świętojańskiej 63 o
napra wę zegarka, ściśle
mówiąc chodziło o nieobracające się wskazów
ki. Naprawa trwała 15
minut, zapłaciłem 35 zło
tych, jednakże później
stwierdziłem, że ovoe
wskazówki
nadal się
nie obracają. Mojej reklamacji nie przyjęto,
stosując zasadę wykrę
cania się. Odmówiono
mi okazania książki za
żaleń oraz skorzystania
z telefonu dla skontak
towania się z PIH.
Zdaniem Wydziału Ko
Wreszcie zaproponowa munikacji Prez. MRN
no mi usunięcie uster- w Gdyni —• ul. Inżynier
kirza dopłatą, ale. od- ska jest oznako"wana
mówiono wykazania tej prawidłowo i zgodnie z
dopłaty w rachunku. przepisami, ma nato
Kiedy chciałem tę dziw miast nadwerężoną naną sytuację wyjaśnić z wierzchnią,
z
czym
kierownikiem
punktu
— zwrócono się do MZDiM.
,
,
okazało się ze cały czas Natomiast
ru_
z mmwłaśnie „pertrak chu droaoweQO
" czu.
tuję . Czy taki ma bye wanie
d vrzestrzeQa_
stosunek rzemiosła do mem przepisów należą
klienta?
do kompetencji MO.
Waldemar Bagiński
Gdynia
Dyrekcja Woj. Przeds.
Handlu
Meblcrni w
Gdańsku wyjaśnia, że
segmentowe meble typu
„M-4 Kowalskich” staOd dłuższego czasu na nowią aktualnie poszuulicach
Gdańska, a kiwany ‘artykuł na rynszczególnie ruchliwych ku. Przydziały nie popunktach, jak Zbrojow- krywają zapotrzebowania czy tunel obok nia gdańskiego rynku,
dworca, przechodnie o- stąd kolejki przed sklebiegani są przez mło- pem
gdyńskim.
Ten
dych „handlarzy” w sam typ mebli produwieku 9—12 lat, sprze- kuje
wytwórnia
w
dających o każdej porze Słupsku, można je nadnia kwiaty. Są natar- być w sklepie w Oliwie
czywi, nieraz niegrze- i to bez większych kioczni, usiłują nakłonić do potów. WPHM nie jest
kupna chronionych prze upoważnione clo pobiecięż przylaszczek, zre- rania przedpłat ńa mesztą po wygórowanej ble.
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— To właśnie ze wzglę
du na pogodę wyznaczono
pana na to stanowisko. Na
pogodę i tego faceta Standinga. — Doskonale sobie
zdawał sprawę, że terminy
są zbyt wyśrubowane, i
chciał zwrócić uwagę Braddocka w innym kierun
ku. — Zna pan Simona
Standinga? Słyszał pan coś
o nim? — A kiedy Braddock pokręcił głową, bry
gadier kontynuował:
—
Dam panu jedną radę.
Niech pan z nim nie za
dziera. Ministerstwo uwa
ża go za cud boski, ale ja
mogę panu powiedzieć, że
to dziwak i nie ma poczu
cia humoru. — Matthieson
bardzo szczerze powtórzył
mi całą tę • rozmowę. —
Cholerna piła, jeśli chce
pan wiedzieć. (Myślę, że
się wtedy uśmiechnął, za
błysnęły zęby, zbyt białe

IEKTÓRZY uważają, na tylko wówczas, gdyby
l^i że aż ok. 50
proc. kierownictwo administracałego przyrostu wy- cyjne i polityczne przedsię
dajności pracy daje obec- biorstw
zatrudniających
nie postęp naukowo-tech- tychże specjalistów przcjęniczny.
Metodologicznie ło się etapem wdrażania
jest to jednak teza jeszcze wyników badań do politynie uzasadniona.
Nie ma- ki
zakładowej.
Istnieje
my dowodów, że tak jest. przypuszczenie, iż dotychPodejrzewam, że
dotyczy czas ilość analiz nie wdro
to tylko wysoce rozwinię- żonych przewyższa ilość
tych krajów przemysło wykorzystanych.
wych. Udział różnych czyn
CZY ISTNIEJE
ników w innych krajach
„POLSKA SZKOŁA”?
jest raczej odmienny. Nie
zależnie od takich czynni
OWIEDZIAŁEM na
ków jak technika, organi
wstępie, że nie we
zacja itp. — liczy się po
wszystkich
krajach
prostu człowiek
produ- można stosować jednako
cent.
we
postulaty
dotyczące
metod podnoszenia wydaj
PRZEDE WSZYSTKIM
ności pracy. Powstaje więc
CZŁOWIEK
pytanie: czy należałoby
ZYNNIK ludzki da stworzyć
jakąś „polską
się niejako rozłożyć szkołę” w tej dziedzinie?
na składniki. O po- Otóż o specyficznych kraziomie wydajności decydu- jowych metodach trudno
je przede wszystkim mo- mówić. Ale ogólnie można
tywacja pracowników or- traktować wydajność praganizacji
gospodarczych, cy z dwóch punktów wiLiczą się tu głównie trzy dzenia: jako cel sam w sózasadnicze motywy: prze- bie, którego osiąganie jest
sądzający o podjęciu pracy czymś bezwzględnym lub
w danym zakładzie, mo- jako cel pośredni dla zatyw, dotyczący zachowania pewnienia wzrostu gospo
się człowieka już w pro- darczego i
podniesienia
cesie pracy i ewentualnie szans masowego dobrobytrzeci motyw, pojawiający tu. Z tego tytułu należasię wtedy, gdy pracownik loby zmienić postawy luzmienia pracę lub z niej dzi zatrudnionych w przerezygnuje. Strefa motywa- myślę
tak, aby
drugi
cyjna wpływa pośrednio, punkt widzenia był częśale bardzo wyraźnie na wy ciej podstawą decyzji,
dajność — lecz dotychczas
Rzetelny stosunek
do
była na ogół dziedziną za- pracy jest funkcją między
niedbaną. Druga sprawa, innymi organizacji proceteż zaniedbywana, to po su pracy i produkcji, a tak
prostu zachowania produk że systemu podejmowania
cyjne i stosunki społeczne decyzji
w przedsiębiorzarówno w małych zespo- stwach przemysłowych i za
łach roboczych, jak i w kładach pracy. Jest to też
dużych kolektywach fa- funkcja interesów, jakie
brycznych. Nie wspomi- reprezentują poszczególne
nam o bodźcach material- grupy pracownicze. W tonvch.
ku badań socjologicznych
, , .
...
- wielokrotnie
ujawniono
Wielu kierowników or- znaczenie tych grup jako
ganizacji , gospodarczych regujatora
stosunku
do
ma
technokratyczno-me- prgcy . czynn;ka determinażerską wizję
zakładu kującego wydajność robot
pracy i robotnika. Wyni nika czy urzędnika. Do
ka to m. in. z faktu, że póki zróżnicowanie społe
znaczna część kadry kie- czne pomiędzy kadrą kie
rowmiczej ma wykształce rowniczą a wykonawcami
nie techniczne i przecenia jest duże, dopóki traktuje
jąc wpływ techniki
nie się pracę w kategoriach
docenia człowieka. Drugą gry („kto kogo") — nie
przyczyną jest przesadne,
przynajmniej jak. dotych
czas,
podkreślanie roli
pracowników jako produ
centów’, a niedostrzeganie
robotnika w łącznej roli
producenta i konsumenta.
Trzecia przyczyna jest ogółniejsza:
kształtowanie
postaw pracowników i za
chodzących między nimi
stosunków jest delikatnym
i długofalowym zadaniem
i; zależy m. in. od poziomu
kultury przemysłowej.
Niektóre zakłady pracy
zatrudniają psychologó w
lub socjologów. Nie nale
ży jednak na razie wiązać
z tym faktem przesadnych
nadziei. Jest to — jak do
tychczas garstka specjali
stów’ i :efektywność jej pra
cy mogłaby być podniesiommmmsmmmmmm

przypuszczam, żeby można
było szybko i radykalnie
wyeliminować z naszego
przemysłu np. takie zjawiska, jak hamowanie wydajności jednostki
przez
grupę obawiającą się podwyzszama norm
Mówimy ciągle o przemyślę, ale pojęcie wydajn0§ci ’można odnieść również do urzędnika. Robotnjcy< chyba słusznie, skar^ą się, że tylko im mierzy
sję wydajność. Można im
przyznać rację, gdyż ist^ieją przerosty administra
cyjne i rezerwy pracy na
stanowiskach urzędników.
jestem optymistą i sądzę, że organizacja pracy
biurowej będzie
również
stopniowo poddawana tym
samym rygorom co praca

gdyńskiego »Klimom«
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• Szturm o świadectwa dojrzałości - rozpoczęty
* Wczoraj pisemny z j. polskiego, dziś - matematyka

wiedzieć

Te dni, dni matury, niezależnie
od
wszelkich
zmian i reform w systemie
nauczania, zawsze bardzo
silnie się przeżywa. Nawet
używając terminu
jeśli
wszyst
typowo szkolnego
ko ma się w przysłowio
wym jednym palcu...
Zresztą, najlepiej spraw
dziła to na sobie młodzież,
która w liczbie 5 622 osób
przy.stąpiła wczoraj w województwie gdańskim do egzaminów maturalnych. Z
tego — '2 762 w liceach ogólnokształcących i 2 860
w technikach. W przypad-

Wśród zdających egza
min dojrzałości io III
Liceum Ogólnokształcą
cym w Gdyni, znajduje
się rodowita Szkotka,
Katarzyna Dickson. Przy
jechała ona do Polski
z rodzicami trzy lata
temu, nie znając wów

ku liceów stanowi to 97,0 ły jest znacznie większy, na początku 2 762 absolproc. Z prawa nieskłada- ponieważ —
technikum wentów liceów aż 790 wynia matury (co, jak wia- przygotowuje do zawodu w brało biologię (dowodzi to
domo,
wprowadzono po przeciwieństwie do liceum, chyba dużego zainteresoraz 'pierwszy w tym roku)
Np. w gdańskim Techni- wania m. in. naukami meskorzystały zaledwie 62 o- kum Łączności na 140 ab- dycznymi), 781 — fizykę,
soby (tj. 2,2 procenta). W solwenlów nie zdawało 26. 574 — wiedzę o Polsce i
większości liceów naszego Jeżeli chodzi o szkoły świecie współczesnym, 443
województwa, szczególnie ogólnokształcące to w I Li #— geografię i 179 — ehezaś w liceach Trójmiasta, ceum im. M. Kopernika w mię. W technikach oczyzdają wszyscy. W techni- Gdańsku do matury przy- wiście proporcje te ukłakach wielu uczniów decy- stąpili wszyscy, w liczbie dają się inaczej, np. w
zję podejmowało w ostat 197 uczniów. W VII Lice- gdańskiej „łącznościówce”
nim niemal dniu. Nietrud- urn > w Gdańsku - Oruni 64 osoby będą zdawać fino się jednak domyślić, tylko jedna osoba zrezygno zykę,
reszta z wiedzy o
że tutaj odsetek tych, któ- wała z egzaminu matural- Polsce i świecie współczesrzy poprzestają na samej ncgo. W II Liceum Ogól- nym.
promocji ukończenia -szko-r, nokształcącym im. B. Chro
Ale to
już w trzecim
m- brego w Sopocie wszyscy dniu, dzisiaj bowiem wszy
uczniowie
ostatnich klas scy będą siedzieć nad za
zostali dopuszczeni i wszy daniami m a t em a t y cz n yrn i.
scy zdają egzaminy matu Oby wszystkim jednakow-o
ralne. Także i w III Lice „leżały”.
(ad)
um Ogólnokształcącym im.
czas ani słowa po pol- J
Marynarki
Wojennej w
sku. Dziś pisze pracę z S
Gdynj do matury przystą
historii literatury poi- i
sklej naturalnie po poi- ?
na wzięli udział w głosowa pili wszyscy, to jest ISO
opublikowanych
uczniów.
sku. Jak ta młodzież \
początku ub. m. ło niu, nagrody książkowe oV
szybko uczy się języ
Należy podkreślić,'że i li
pomysłów gier i zabaw na trzymali: B. Burzyński, Z.
ków! Naturalnie, jeżeli
desłanych na Młodzieżową Wasilewski, M. Wołańska, cea i technika miały odręb
chce albo jeżeli: musi...
Gdańskie Przedsiębior
Giełdę Pomysłów, którą, M. Irzycki
(wszyscy z ne tematy iz języka pol
Fot. W. Nieżywiński
stwo Robót Inżynieryj
prowadzi klub „Neptun”, Gdańska) oraz K. Sikora z skiego. Ale i jedne i dru
gie wymagały
od zdają
nych wykonuje w Gdań
za najlepszą uznana zosta- Wejherowa,
sku jedną z inwestycji
ła zabawa „Dzień PiegoNależy podkreślić,
że cych zarówno dużej wie
watych”. Jej autorem jest pierwszymi
posiadaczami dzy, jak i umiejętności
mieszkaniec Wrocławia Zb. założonych kont w banku samodzielnego rpyślenia oDobrzyński. Natomiast spo pomysłów zostali: H. Za- raz zaprezentowania włas
śród czytelników, którzy krzewski, G. Skowrońska, nego punktu'widzenia świa
ta.
ę
&
Jak zwykle dano mło
O dzieży do wyboru trzy te
f
TURNIEJ KOLOROWEJ CHUSTY
<!> maty. W .liceach ogólno
♦
ZGŁOSZENIE DO GIEŁDY POMYSŁÓW
♦ kształcących wyglądały one
choćby jadłodajnia „Wczasowa” przy ul. Kościuszki,
następująco:
1) Pisarze
która zaraz po kolacji jest ♦Z Pomysł, propozycja » . . * *
polscy okresu oświecenia
♦
zamykana.
Miejsce,
ze
w walce o odrodzenie mo
względu na
usytuowanie ♦
ralne, postęp społeczny i
w środku miasta, obszerny ♦
utrzymanie bytu, narodo
| . i r i i i , 1 i i • ( i (
lokal — doskonałe...
wego, 2) Walka o niepodle
Wydaje się, że
jeszcze ♦ Imię, nazwisko, adres, nr konta
głość w literaturze roman
teraz można by wyjść z ♦
tycznej i praca dla społe
odpowiednią inicjatywą,
♦
.....
..
..
czeństwa w literaturze po
♦........................................................................................................ * , •
*
zytywistycznej — jako róż
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«.fr
(ad)
ne formy służenia Ojczyź
wmmmmmmmmmmmmmmemmmmi
Zenio, I. Szalaty. M, nie, 3) Praca, jako miernik
Paszek
oraz
samorząd wartości człowieka w świe
komunalnych. Jest to
szkoły nr 37 w Gdańsku. tle wybranych utworów li
rurociąg tłoczny kanali
Konta posiadają swoje ha teratury polskiej oraz wo
zacji miejskiej budowa
sła, które przesłano im do bec wymogów doby współ
wiadomości. Chodzi o to,
ny wzdłuż ulic- Sw. Bar
czesnej. A oto tematy w
by właściciele ich mogli
bary i Grobli Angieltechnikach: 1) Udowodnij
się powoływać jąa nie, nad
na
podstawie
znanych
ei
syłająe następne propozy
utworów, że polska litera
cje gier i zabaw.
tura wieku oświecenia by
I na takie propozycje ła twórczością społecznie
Mieszkańców Płyty Re- wie,
Pogórze-Kosakowo klub „Neptun” czeka w dal zaangażowaną, 2) Który
dłowskiej zainteresuje za- zacznie ’
obsługiwać szym ciągu. Z tym, że- od z bohaterów literatury otego miesiąca wprowadza kresu romantyzmu zainte
pewne .wiadohność o prze- WPKGG.
t
się małą innowację, miano resował cię swymi losami,
dłużeniu trasy autobuso
wych linii „133’ z portu
A Więc zainteresowa wicie wszyscy autorzy o- kto wzbudził podziw. Przed
ni“ in ul ul Chrzanów- ni mieszkańcy tych miej wych propozycji będą mie staw jego sylwetkę i uza
skiego, Świętojańską oraz scowości w maju winni wy li założone konta, przy sadnij swój wybór, 3) Pro
nagradzane- będą blem wyboru i odpowie
linii „134” od Stoczni im. kuPlć bllet>r ^na przejazdy czym
Komuny Paryskiej m. in. n^eT w
PKS,
lecz w trzy, uznane przez kapi dzialności moralnej czło
tułę turnieju, jako naj wieka w czasach
uli ul. Władysława IV do WPKGG.
„wiel
lepsze. I autorzy tych wła kiej próby” w świetle zna
przystanku na Płycie Re■# * <
śnie pomysłów otrzymają nych ci utworów, a zwła
dłowskiej znajdującego się
_
.
przy ul. Cylkowskiego.
Ponadto jeszcze w maju w nagrodę kolorowe chu- | szcza L. Kruczkowskiego
Że względu na pofałdo- WPKGG postanowiło uru- sty z emblematem turnie i Z. Nałkowskiej.
wany teren tego osiedla i chomić nową linię autobu- ju.
Ciekawe są dane na te
Od dziś nasz kupon bę
uklad dróg autobusy bę- S0Wą z Przylesia w So
mat egzaminu pisemnego
dzie
służył
do
zgłaszania
dą kursowały przygotowa. , , „„ _T
.
ną już obwodnicą.
»ocle <“>• 23 Marca>
1,0 swoich propozycji, a na z trzeciego, czyli dow-olne, m
szkoły przy ul. Mickiewi grody losowane dotych go przedmiotu, którego do
tej pory, jak wiemy, nie
cza. Chodzi o to, by nie czas 1 wśród czytelników, trzeba było składać. Jest to
będą
przyznawane
posia
, Już od pewnego czasu narażać, szczególnie dzie
skiej. Roboty te tapladaczom kont, których po rzecz nowa, wprowadzo
między WPKGG, a PKS
nownno na cały rok.
na
przez
ostatnią
reformę.
ci
na
przechodzenie
do
mysły cieszą się w danym
trwały pertraktacje w spra
Poza głównym wyko- \
Otóż,
na
wspomnianych
miesiącu największym, za
wie nrzejęcia przez komu- szkoły lasem
nawcą, zatrudnione są ;
interesowaniem ze strony
nikację miejską dwóch linii
przedsiębiorstwa specja *
Autobusy będą kursowa- „odbiorców”. Bo, jak wia
autobusowych
obsługiwalistyczne „Hydrobudo- 8
i
,
, .__ły w godzinach
szczytu
domo,
z
pomysłów
groma
wa” nr 4 i nr 9. Teren |
Ł P
'
szkolnego ulicami: 23 Mar
dzonych w banku korzy
PKS.
okazał się wyjątkowo «
ca,
Czerwonej
Armii,
Abrą
stają różne zespoły mło
Ostatecznie zapadła już
Ob. W. Kosztąłowicz (telefon
trudny ze względu na jj
decyzja Komisji Koordy hama, Żeromskiego, Prusa dzieżowe, a więc drużyny, 31-82-35 wewn. 12 od 7—15) zna
istnienie starych piw- §
i
Mickiewicza
przy
której
kluby czy grupy podwór lazła zegarek męski w autobu
nacyjnej Przewozów (przy
nicznych murów, które £
sie linii „101”. Ob. Zbigniew
Prezydium
WRN) i z znajduje się szkoła. Jeśli kowe.
V/arzybok 8 bm. pozostawił w I można usunąć
jedynie ü
się
okaże,
że
linię
tę
zaTak zatem, klub „Nep kolejce elektrycznej Gdańsk —
dniem 1 czerwca br. linie
autobusowe: z Gdyni do akceptują mieszkańcy i tun” mieszczący się przy Gdynia flet marki „Otto Mon- r przy pomocy miotów i
Rewy przez Oksywie i Po wczasowicze będzie ona ul. Św. Ducha 53 w Gdań nig”, znalazca proszony o S pneumatycznych. Wiek- g
(telefon g szość tych ciężkich prac. »
. , J oraz
H
u-.,.,; utrzymana rowmez w se- sku czeka na kupony z pro skontaktowanie się
gorze,
z Gdyni Ar.
do
41-61-34). Znaleziono obrączkę " wykonują w czynie spo- “
”
7
, Kazi zom
pozycjami.
mierzą (nie tego położone
(tel. 41-52-11 wewn.
21
od
godz. 8—15).
(ad)
H.N.
go nad Wisłą) przez Oksy-

Młodzieżowa giełda pomysłów
tym razem nieco inaczej

DZIŚ W TR0JMIEŚCIE
Dziś o godz. 19 w Klubie
Turysty
PTTK w Gdańsku
odbędzie się prelekcja (z prze
źroczami) pt. „Złota Praga”.
Wygłosi ją prof, dr
Jerzy
Sliziński.

Mieszkańcy ul. Zbyszka
z Bogdańca we Wrzeszczu
skarżą się na klientów jadłodajni,
znajdującej się
pod numerem 77, w której
sprzedaje się również piwo. Amatorzy piwa przez
cały dzień oblegają bramy
budynków mieszkalnych,
zachowują się hałaśliwie,
zaczepiają przechodniów,
— Może wreszcie ktoś zain
teresuje się tą sprawą i
uwolni nas od przykrego
sąsiedztwa — piszą zain-.
teresowani czytelnicy.

O godz. 19 w Woj. Domu
Handlowca prelekcja dra med.
H. Jaklewicz pt. „Zagadnienia
alkoholizmu i jego skutki”.'
18

W „Rudym Kocie” o godz.
„Musicorama - 71”.

W
Klubie
„Wieżowiec”
(Wrzeszcz, ul. H. Sawickiej 27)
o godz. 14 — projekcja filmów
naukowo-technicznych.
O godz.
18 w
MDK
we
Wrzeszczu — odczyt prof. F.
Ja^i z Budapesztu na temat
współczesnej
literatury
wę
gierskiej. Po odczycie recyta
cja poezji węgierskiej. Prelek
cja i recytacje w jęz. espe
ranto.
W Sopocie w bibliotece przy
ul. 20 Października 766 — prze
gląd literatury marynistycznej
opracowany
przez
mgr
E.
Kochanowską.

spisu towarów. Okoliczni
mieszkańcy chcieliby wiedzieć dlaczego aż 3 tygodnie trwa remanent i —
co dla nich najważniejsze
— kiedy wreszcie się skończy.
.
.
Ostatnio pogorszyła sę
'jakość produktów lozpiovvadzanych w sklepie piekarniczo - cukierniczym w
Gdańsku przy Podwalu Sta
romiejskim 82 — twierdzą
czytelnicy, którzy 2 bm. ku
powali w tym sklepie dróż
dżówki i pączki. Ciasto byj0 niesmaczne,
wodniste,
mało słodkie. A nie tak
dawno jeszcze w wymienionym sklepie można było nabyć naprawdę świetj, gnaakołyki...

Niemiła przygoda spotkała p. E.. A., który w dniu
30 ub. m. ok. godz. 16.30
kupował w sklepie rybnym
we Wrzeszczu przy al.
Grunwaldzkiej (2 30 dkg
W Klubie „Żak”
przegląd wędzonego szprota. Wkrót
zespołów pt. „Wiosną teatral ce
po otrzymaniu reszPrzypominamy, że sygna
na 71”. O godz. 17 — „Se
zam”, godz;. 18 — „Humbug”, ty ze stu zł klient zo- ły czytelników przyjmujegodz. 20, Studio Miniatur.
rientował się, że zapłacił my w poniedziałki i czwart
W Klubie MPiK w Sopocie za szprota zamiast 5,55 zł — ki od godz. 10 do 12.
o godz.1 19 — kalejdoskop li 7,60 zł. Gdy powrócił po
teracki mgr Kochanowskiej.
minutach do
Nas,z tel.: 31-45-17. Likilkunastu
adresować:
sklepu i chciał wyjaśnić sty . prosimy
pomyłkę, nie tylko nie wy „Dziennik
Bałtycki
słuchano go ani przepro- Gdańsk, Targ Drzewny 3 7,
szono, ale- też nie wydano a na kopercie zaznaczyć;
książki życzeń i zażaleń. „Codzienne spiawy klicnRozżalony czytelnik pyta tów’
łecznym żołnierze gar- ■ dlaczego — wbrew temu co^
mówią przepisy MHW —
nizonu gdańskiego.
Na zdjęciach: Stefan j w wielu sklepach nie umie
Pranczke spawa zbroje - J szcza się książek życzeń i
zażaleń w miejscu dostęp
nym dla klientów?

Nowa inwestycja komunalna]

Z

Pierwsi goście lata 1971
odpoczywają w Sopocie
Tak więc pierwsi goście
tegorocznego sezonu turystycznego zawitali już do
Sopotu. Są to kuracjusze
skierowani przez Fundusz
Wczasów
Pracowniczych,
który od paru lat korzysta
z
kwater
prywatnych
KMS.
Pierwszy turnus wczasowy lata 1971 rozpoczął się
3 maja; przybyło już kiikus ń kuracjuszy z różnych
stron Polski. O tej porze
roku, tradycyjnie przyjeż
dżają do nas ludzie starsi,
emeryci i renciści, którym
najbardziej chodzi o zmia
nę klimatu. Ale nie wy
łącznie i myliłby się ten,
kto by sądził, że owi goś
cie poprzestają na spacer
kach po molo. Doświadczę
nie lat ubiegłych dowodzi
większego zainteresowania
wczesnych wczasowiczów
urokami naszego regionu
niż to wykazują przyjeż
dżający później.
Toteż sopocki oddział
PTTK, który podjął się or
garażowania wycieczek do
najbardziej
atrakcyjnych
miejsc Wybrzeża, przyjmu
je już wiele zgłoszeń. O
możliwościach turystyczno-krajoznawczyeh przyjezd
ni dowiadują się na po
czątku turnusu. Ponieważ
kwatery rozsiane są w
różnych punktach miasta,
stałymi miejscami spotkań
wszystkich wczasowiczów
FWP są .jadłodajnie (Ri
wiera, Ermitaż i Wczaso
wa). Takie spotkania in
formacyjne już się odbyły.
A propos stałego miejsca
spotkań. Otóż zastanawia
fakt,
że
organizatorzy
wczasów FWP, pomimo
wielu skarg w latach ubie
głych, nadal nie zapewni
li swoim podopiecznym z
prywatnych kwater jakie
goś lokum, w którym mo
gliby się oni, szczególnie
w czasie niepogody, spot
kać,
obejrzeć telewizję
itp.
Z pewnością Sopot takie
możliwości
posiada, ot,

mc.17
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• Obwodnicą po Płycie Redłowskiej
• Do Rewy - autobusami WPKGG

© Dla dzieci z Przylesia

igubiono - znalezione

Wystawa

o Janie Heweliuszu

nie
do wzmacniania
gruntu pod przyszłe kolano
rurociągu oraz
żołnierze S. Wochna i
Zenon Klimkosz przy
rozbijaniu murów piwnicznych.
Fot. W. Nieżywiński

Zarządzenie
MHW nie
jest honorowane również
w sklepie fabrycznym „We
dla” w Gdyni, przy ul. Obrońców Wybrzeża. Przeko
nała się o tym klientka
(nazwisko i adres znane
rei "keji), która 7 bm ok.
godz. 15 wstąpiła do tego
sklepu po pudełko czekola
dek. Ponieważ została wy
jątkowo niegrzecznie po
traktowana przez nieuprzej
mą ekspedientkę, poprosi
ła o książkę życzeń i za
żaleń. Odmówiono jej książ
ki radząc, by „głowy nie
zawracała”...
Od trzech tygodni sklep
spożywczy PSS nr 3 przy
ul. Robotniczej 16 w Gdań
sku zamknięty jest na czte
ry ' spusty.
Na drzwiach
widnieje wprawdzie tablicz
ka z lakonicznym napi
sem „remanent”, ale nie
podaje nawet przybliżoneq terminu
zakończenia

1
j|
.
\
jj
|

j

Temida z importu — gaw.
Wandy Falkowskiej, 15.15 —
U źródeł bluesa, 15.35 — Ła
skawa bogini Kwasi — rep.,
15.59 — Śpiewa Astrud Gil
berto, 16.15 — Gitarowe sza
PROGRAM I
leństwo, 16.27 — W. A. Mo
zart — Eine Kleine Nacht8.10 -Plebiscytowa piosenka rauslk;j
1M5
_
Nasz
rok
miesięcy maja, 8.15
U a F
71-szy, 17.05 — Quodlibet —
LOKALNY NA UKF

16.05 — Blok słowno-muzy
czny, 17.20 — Felieton infor
macyjny.
GDANSK,

dwór.

g. U
Wielki, Dom

s0;.o7,
10.

Opera,
Straszny
(szkolne). Teatr
otwarty, 2.
1!i-

Av;'vi‘”

GDYNIA,
Muzyczny
Hadrian z Gzymsów, s- IS-1”’-

. S'oSJSof.Vti, ,
„ ,,,,

GDAŃSK, Leningrad, Oliver,
am’., od 11 1„ g- 10, 12.45; Wa
g. 15.30,
hadło, -USA,
od 13
ha<Uo,
'US-v.^ni
i» 1i„ ^
'osenki
pól
od ’ 14 1, g
15 3(1; Fräulein doktor, jug., od
m i., g.
n.30, 20. Kosmos,
100 karabinów, USA, od 16 1.,
g. 15.45, 18,
20.15.
Drukarz,
Zamknięte pokazy DKF, g. 13.
Mo ( lawą, Wujaszek czarodzie j
węg., - od U L, g- 16,; Teoria
uwodzenia, czes., od 18 1., g18, 20. Piast, Co cię zdarzyło z
profesorem, węg., od 16 1., g.
16; Landru, fri, od 18 1„ g. 18,
20. Przyjaźń, Krew na śniegu jug., od 16 1„ g. 17, 20.
Wrzos, . Nie
ma
gwiazd w
dżungli, peruw., od 161., g. 18,
18, 20. Gedania, Dzwon admirała ang„ od 11 1., g. 16; Panieriki z Rochefort, fr., od 14
1. g. 18, 26.30. Żak, Izadora,
ang.. od 16 1., g. 15.30, 18,
20.30! Watra,
Ryszard
Lwie
Serce i Krzyżowcy USA, od *
j
WRZESZCZ,
Bajka,
Jeśli
dziś wtorek to jesteśmy
w
Belgii ang., od 16 -1„ g. 15,
17.30; Sokoły, węg., od 16 1.,
g 20 Znicz. Cytadela odpowde,
bulgi, od 16 1., g. 16, _ 18, 20.
Tramwajarz, Abel twój brat,
poi., od 11 1„ g. 16; Na po
moc, ang., od ”1 1., g. 18, 20.
Zawisza. Siedzący po prawi
cy, wł., od 18 1., g. 17, 19. .
NOWY PORT, 1 Maja, Czło
wiek w pięknym krawacie, fr„
od 16 1., g.’ 16, 18.15, 20.20.
OLIWA, Delfin, Walet ka
rowy, USA, od 14 1., g. 16, 18,

W XXVI
rocznicę zwy- PZPR w Gdańsku Tadeu- w woj. gdańskim na lata ny przez -Radę
Okręgową Szkoły
Zawodowej’ „Do- Pomorskiego, mgra Janucięskiego zakończenia II szeni Fiszbachem.'
1971-75.
ZSP.
.
ker’, Zarządu Portu pod sza Wąsowicza,
wojny światowej oraz wyPodczas uroczystości gru
*
* *
Młodzież złożyła wiązań- kierunkiem z-cy dyrektora
Po słowie wstępnym dra
Zwolenia obozu koncentra- pa
działaczy
kulturalW Elblągu odbył się woje ki kwiatów w
Szpęgaws- szkoły
B. Ogińskiego i MokrzeckiegO, głos zabrał
cyjnego w Stutthofie w nyćh -.otrzymała
nagro- wódzki przegląd zespołów ku na zbiorowych mogi- zetemesowcy z „Elmoru” świetny
znawca historii
saii Państwowej Opery i dy ufundowane przez woje muzyczno-wokalnych
w łach 7 000 Polaków miesz- (wśród nich przodował W. Gdańska, doc. dr Andrzej
Filharmonii Bałtyckiej w wódzki resort kultury oraz ramach II Festiwalu Kul- kańców Pomorza, pod Błę- Czajewski).
Januszajtis, który naświet
Gdańsku odbył się uroczy- Ministerstwo
Kultury
i tury Zw. Zaw.
dnem na miejscu bitwy
^
* * *
lił przeszłość Pałacu Opa
sły koncert. Uczestniczyli w Sztuki. Wśród wyróżnioA oto zwycięzcy, którzy partyzanckiej oraz w Bro
Również pracowicie spę- tów i działalność jego załonim byli więźniowie polity nych znaleźli się: kierów- zakwalifikowali się do kon dnicy Górnej, gdzie znaj- dzili
niedzielę
stu- życiela, opata Rybińskiego,
czni z“ obozu Stutthof oraz nik zespołu regionalnego kurencji ogólnopolskiej. W duje się pomnik partyzan- denci
wyższych
uczelz bogatym programem:
przedstawiciele władz woje „Kaszubią” w Linii —■ grupie zespołów muzycz- cki.
A.T.
ni uczestnicząc w czynie 4 tria (Haydn, Szostakowódzkich z
I sekretarzem Korneliusz Treder, prze- nych: 1. „Refreny” z
ZDK1 000 zetemesowców z
społecznym
zorganizowa- wicz> Walentynowicz, PaKW PZPR Alojzym Kar- wodniczący społecznej ra- Stoczni Gdańskiej im. Lc- dzielnicy Portowa w Gdań nym przez ZSP. I tak słu- nufnik)
wystąpiło
Trio
koszką,
przewodniczącym dy klubu rolnika w lwi- nina, 2. „Hornety” z Domu sku wzięło udział w po- chacze Uniwersytetu Gdań msPAM”
(Stowarzyszenie 20.
SOPOT, Polonia, Złoto MacPrezydium
WRN Tadeu- cznie — Józef Drews, gos
.......................
skiego porządkowali teren p0iskich Artystów Muzywokół budynków uczelnia ków) w składzie: Tadeusz kenny, USA, od 16 1., g. 10,
szem Bejmem oraz prze- podarz klubu rolnika w
12.30, 15, 17.30, 20.
wodnieząeym WK FJN Flo- Choczewie — Stanisław
nych przy ul. Sobieskiego Kochański, skrz. Roman
GDYNIA, Warszawa, Komi
rianem Wichlaczem.
Wolczak, w Jegłowniku —
we Wrzeszczu, ul. Rażyń- Suchecki, wiol., i Krysty- sarz Pepe, wł.„ od 16 1„ g. 11,
13.15,
15.30, 17.45, 20. Atlantic,
*
*
*
Lidia Dorsz, przewodnicząskiego w Oliwie, ul. Armii na Suchecka (fort.).
Żegnajcie przyjaciele, bulg., od
Czerwonej w Sopocie, a
* * *
Z okazji Dnia Zwycię- cy społecznej rady klubu
1., g. 15, 17; Bitwa nad Ne-'
stwa, wzorem lat ubie- rolnika w Lipuszu — Stctakże plaży w Gdyni i SoW sali Teatru Muzycz- 16:
retwą, jug., od 14 !., g. 19.
giyeh, oficerowie rezerwy fan Chwarszczyński, przepocie. Studenci AM wzię- nego w Gdyni wystąpiło Goplana, Ucieczka King Konz Gdynj zorganizowali rejs wodniczący społecznej rady Handlowca Gdańsk, 3. „Ka rządkowaniu wzgórz more- y udział w budowie boi- 75 dzieci w wieku od 3 do
ga, jap., od 11 1., g.. 10, 12.30,
jednym z okrętów Marynar klubu rolnika w Linii — myki ’ z Pomorskiej Fabry nowych.
Około 300 osób sj<a sportowego i ruro- 14 lat ze Społecznego O- 15, 17.30, 20. ORŁOWO, Neptun,
Wojenko
rum., od
ki Wojennej na Westerplat Edmund Szymikowski oraz ki Gazomierzy w Tczewie, pracowało w okolicy pl. ciągu ciepłowniczego na te gniska
Baletowego nr 2. 12 1„ g. -16;wojenko,
Czarownice, wł.,
te i Hel. Polskim kombatan działacz kulturalny z Ro- 4. „Takty” ze świetlicy Zebrań Ludowych, 700 — ren5e osiedla akademickie Ognisko pod kierunkiem od 16 1., g. 18, 20. OBŁUŻE,
tom towarzyszyła grupa of i żentala — Alojzy Balcer. Zw. ^ Zaw. Kolejarzy z przy Jaśkowej
Dolinie. g0; w sumie studenci wyż najpierw Wandy Herdy, a Marynarz, Gwiazda południa,
cerów i marynarzy floty
*
* *
. Gdańska.
.
Chłopcy i dziewczęta zę SZyCh uczelni przepraco- obecnie jej córki — Joan- ang., od 11 1., g.. 17, 19. GRAFala, Winnetou
w
bałtyckiej ZSRR. UczestniW Gdańsku odbył się
W grupie zespołów mu- szkół znajdujących się na waii około 1 000 roboczo- ny, pracuje nieprzerwanie BOWEK,
Dolinie Śmierci, jug., od 11 1.,
cy rejsu złożyli wiązanki VI Oddziałowy Zjazd De- zycz.no-wokalnych: 1. ze- terenie dzielnicy oraz mło- godzin.
(J)
już 21 lat; i ma na swym g. 15.30: Boom, ang., od 16 1„
kwiatów przed pomnikiem legatów Spółdzielni MieSpołdzi. Inwalidów dzież pracująca zawodowo '
* * *
koncie pokazy kilku prze- g. 17.45, 20. CHYLONIA, Probohaterów na Westerplatte szkaniowych skupionych w im* Janczara, „Honoradu przygotowali
-teren pod
w Pałacu Opatów w O- pięknych bajek; jedną z nich mień, Najazd Czarnego Księcia,. radź., od ll 1., g. 16, 18;
i na cmentarzu obrońców Centralnym Związku Społ z DK Handlowca z Gdan- przyszłe alejki spacerowe, iiwie przy udziale licznej były właśnie wystawione w Ostatni
kurs, pol., cd 16 1.,
dzielni Budownictwa Mie- ska,
jsespoł po4wonvo- urządzili tor saneczkowy i publiczności oraz przedsta- ostatnią niedzielę „Zacza- g. 20. RUMIA, Aurora, Lilika,
szkaniowego. W 0 ra ac
jug„
od.
l„ g. 13, 20. MAŁY
. v
’sznital Woic- WNkomali szereg robót po- wicieli władzy terenowej: rowane trzewiczki” — w RACK, 16Jagienka,
Jarzębina
Inauguracja
tegorocz- uczestniczyli przedstawicie kiem
rządkowych. Ogółem zet- wiceprzewodniczącego Pre- układzie baletowym świet czerwona, poi., od 14 1., g. 17,
nych Dni Oświaty, Książki U administracji- terenowej, wódzki w Gdańsku,
emesowcy z dzielnicy Por- zydium WRN, mgra Łuka- nej, a niezmordowanej w 19.45. OKSYWIE, Mewa, Zazie
i Prasy, przebiegających na czele z wiceprzewodniNagrodę debiutu zgodnie towa. przepracowali
ub. sza Balcera, kierownika trudnej pracy z dziećmi w metro. fr„ od 16 1., g. 19.30.
pod
hasłem
prezentacji czącym Prez. WRN Hen- & werdyktem jury przy- niedzieli 3,5 tys. roboczo- Wydz. Kultury WRN, mgra choreografki
Kazimiery WITOMINO,- Iskra, niecz.
dorobku
oraz
zbliżenia rykiem Śliwowskim, sekre znano zespołowi gitar elegodzin.
Mieczysława
Preisa
oraz
Nowowiejskiej
oraz
opradóbr kulturalnych do śro- tarz. KW PZPR Henryk ktrycznych
„El-Tony” z
Na szczególne wyróżnię- kierownika trójmiejskiego cowaniu muzycznym Iwa
dowisk wiejskich, odbyła Tkaczyk,
przedstawiciel ZSB Elbląg,
nie zasługuje młodzież Za- Wydziału Kultury, mgra ra Gerlee.
sie W naszym wojewódz- Wydziału
Ekonomicznego
LK*
sadniczej Szkoły Zaw. Bu- Stefana
Trojanowskiego,
A może warto by z okaKC Mikołaj Wawrzeniuk
*
*
Ghwaszczvno w dów wej
oraz przewodniczący zarzą- W dwudziestą szóstą ro- downictwa Okrętowego Sto odbyła
się
inauguracja zji zbliżającego się Mię
PROGRAM LOKALNY
herowsHm
Jak wiadomo
du CZSBM Witold Kas- cznicę zakończenia wojny czni Gdańskiej im. Lenina, „©liwskich Wieczorów Ka dzynarodowego Dnia Dziec
12.27,
— Muzyka operetkowa
iv uroczystości uczestniczyli perski.
odbył się pod patronatem uczniowie. Zas. Szkoły Za- meralnych”,
organizowa- ka powtórzyć
przedstai filmowa, 13.00 — Nowy etap
d t Jvic;ele władz woje
Zjazd uchwalił program Zarządu Okręgu ZBoWiD w wodowej Stoczni Remonto nyth przez sekcję muzycz- wienie dla widowni tylko —
opow., 13.20 — Amatorskie
wódzi iHi "i "powiatowych
rozwoju spółdzielczości bu Gdańsku I Rajd Szlakiem woj pod kierunkiem,, mgr ną GTPS
(kier. dr Lech dziecięcej. Powodzenie mu zespoły
przed
mikrofonem,
(wa) 17,25 — Trybuna Młodych.
na czele z sekretarzem KW
downictwa mieszkaniowego Zwycięstwa -zorganizowa- K.
Buholca,
uczniowie Mokrzecki) i dyr. Muzeum rowane.

Niedziela na Wybrzeżu

V

W istniejącym od nie
dawna przy ul. Mariackiej
w Gdańsku Klubie ZMS i •
GPTS „Carillon”, można
obejrzeć interesującą wy
stawę, poświęconą gdań
skiemu astronomowi, Ja
nowi Heweliuszowi. Zgro
madzono na niej, staja
niem Młodzieżowego Ko
mitetu Budowy Pomnika
Heweliusza oraz kierów-»
nictwa klubu, szereg cie
kawych eksponatów. Jest
wśród nich wiele ~ szty
chów,
przedstawiających
życie i pracę astronoma,
można obejrzeć również
makietę zaprojektowanego
przez artystę rzeźbiarza
Szostaka-Gąsienicę pomni
ka, który w przyszłości ma
stanąć w Gdańsku.
(ad)

tamtej strony .lady, .
kias y ~Z ,ftDZieMulvka ludo
stowskie, 9.o0 — Muzyka ludo
wa z Laosu, 9.40 - Dla przed
szkoła, 10.05 Niecne sprawki,
pow. R.' Vaillanda, 10.25 — Te
matyka dziecięca w muzyce
francuskiej, 10.59 — Rewolu
cja nauk — techn.,
11.09 —
Dla klas VIII — Wierzby i
punktowce, 11.25 — Dedykuje
my drugiej zmianie, ll.49
—
Rodzlce a dz,eCKO* U'2j
. ,.C
lodie i rytmy dla wszystk ą ,
12.45 Rolniczy kwadrans, 13.00
— Dla klas III — IV, 13.20 Z nagrań Or.k. Mandolinistów,
13.40 — Więcej, lepiej, taniej,
14.09 — I meldunek z . trasy
Wyścigu Pokoju, 14.05 —Przez
lądy j morza _ Minarety bez
czarczafów, 14.30 — Z Wyśeigu po!i0jU, 14.35 — Kompozy
^or tygodnia — J- S. Bach,
15 00 _ m meldunek z trasy wyścigu Pokoju, 15.10 —
Godzina dla dziewcząt i chłop
c0Wt 19.15 zakończenie V etapu
WP
w
Berlinie,
16.45
popołudnie
z
młodością,
18.50 — Muzyka i aktualności,
19.15 — Dla domu i dla ciebie, 19.30 — Koncert życzeń,
20.30 — Śpiewa Śląsk, 20.45 —
Kronika sportowa,
V
etap
WP w Berlinie, 21.00 — Przegląd
wydarzeń
ekonomicznych, 21.20 — Teatr PR —
Wszystko
dla pań — słuch.
wg pow. Emila Zoli,
22.20
Spotkanie z operą — Auber:
Niema z Portici, 2o.l0
Informacje sportowe,
23.15
Przygody i poglądy, 23.25
Gra Zespół instr.

dio Dwóch, 18.10 — Pod bocia
nim
gniazdem — magazyn,
,

18-35 — Mó:> magnetofon, 19.00

tv?odnia 19 15
—
“ Ksiązka
:
Słowniczek instrumentów, 19.45
Polityka dla wszystkich, 20.40.
— Kraszanka z Czarnohory —
gaw., 20.50 — Muzyka z an
typodów, 21.30 — Beatlesi ile
tchu w płucach, 21.40 Na po
boczu wielkiej polityki, 21,50
^
^
_
Opera
tygodnia
— Eugen
SUęUoil _ Krutniawa, 22.00 —
vaktv
Fakty dnia
dnia, 29.o«
22.08 -— Gwiazda
Gwiazda
siedmiu
wieczorów
—
Michel Polnareff, 22.15 Co wie
czór pow. w wyd. dźw. — Be
niowski, 22.45 — Śpiewa Ewa
Demarczyk, 23.00 Nowe tomi
ki poetyckie — Józef Rataj
czak.

7.20 — „Trzy kapelusze dla
Lizy”, film angielski, (ko
media muzyczna),
16.30 — XXIV Wyścig Pokoju,
sprawozdanie z zakończenia
V etapu na trasie Szczecin
— Berlin — 157 km,
17.15 — Telewizyjny Ekran
Młodych,
18.55 — „W co się bawić...?
część II, program public.,
pod red. Elżbiety Jawor
skiej,
19.20 — Dobranoc,
19.30 — DTV,
20.05 — „Trzy
kapelusze
dla
Lizy”, film ang.,
21.40 — Kontakty,
22.10 — DTV,
PROGRAM II
' 22.25 — Kronika Wyścigu Po
koju z Berlina,
8.30 — Stan pogody i wiad.,
8.35 — Świat i my — aktualn.
Program oświatowy:
gospod., 9.00 Tańce symfoni
czne
klasyków
wiedeńskich,
9.00 — Język polski dla kl. I
9.30 — Wiadomości i stan po
lic., Julian Ursyn Niemce
gody, 9.35 — Z życia Zw. Ra
wicz — Powrót posła,
dzieckiego, 9.55 — Na estra 10.55 — Język polski dla kl.
dach naszych przyjaciół, 10.25
V—VI — o miejsce wśród
-Pisarz i książka — aud. o
ludzi — Patriotyzm,
twórcz. Zb. Kiwki, 10.55 - U- 12.45 i 13.55 — Przysposobienie
twory klasyków bułgarskich,
Rolnicze —., Dobór obsady
12.05- — Stan pogody i poł.
inwentarza w gospodarstwie,
w . . Z kraju i ze świata,
15.05 i 22.50 — Politechnika TV;
Noc majowa, czyli to
matematyka — rok I, Popielica — fragm. opow.
,M..
chodne cząstkowe,
Gogola,
14.00
Wiadomości, 15 40 j 23.30 — Politechnika TV:
_ Mozaika rytmów
matematyka — rok I, Róż
melodiij
14.45
—
Błękitna
niczka zupełna, wykł. prof,
sztafeta, 15.00 — Muzyka, 16.00
dr W. Krysicki.
— wiadomości, 18.20 — Widnokrąg, 19!oo Echa dnia, 19.15
język angielski, 19.30 — Spotkanie z programem III, 21.16
_ 2 nagrań solistów,
21.30
Rep. literacki, 22.00 Z kraju
i ze świata, 22.30 — Wiadomości sportowe, totalizator, 22.40
NOCNY DYŻUR PEŁNIĄ
— Nowości literatury “światoGDANSK — apt. nr 78, ul.
wej — Można umrzeć inafragm. pow. F. Clif- Kartuska 17; WRZESZCZ
czej
lorda. 23.00 Kompozyt, tygod- apt. nr 6, ul. Miroslawskiego
nia — .1. S. Bach, 23.50 Ostat- 27; OLIWA — apt. nr 108, ul.
Lumumby 4; SOPOT — apt.
nie wiadomości.
nr 98, al. Grunwaldzka 64;
GDYNIA — apt. nr 11, skwer
PROGRAM III
Kościuszki 22.
8.30 10.30, 15.30, 17
i 18.30
STAŁY DYŻUR PEŁNIĄ:
— Ekspresem przez świńt. 8.3.5
GDAŃSK — apt. nr 88, al.
— Muzyczna poczta UKF, 9.00
i 17.30 Trędówath, czyta Ire- Zwycięstwa 49; STOGI — apt.
na Kwiatkowska, 9.45 — Mau- nr 60, ul. Hoża 12; ORUNIA
Hefe Ravel — Sonatina — B. — apt. nr 21.
ul. Jedności
umgeissen — fortepian, 10.10 Robotniczej 111; ORŁOWO —
Kwadrans parodii muzycznych,
nr
u'- Bohaterów Sta
le.15 — Audycja Radia ONZ, hngradu 66,
i0 35
Wszystko dla pań, 11.45
Ostry d>żur pełnij Szpital
Eliza, czyli życie prawdziwe, Wojewódzki w Gdańsku, ul.
pow. Cl. Etch ereil i, 12.05 — Świerczewskiego 17.
południowe wyd.; Z kraju i
Wojewódzka Poradnia Choze świata,
.12.-25
-. Koncert rób S k o i1 n o - W c n e r o I o gi c z n v ;■ h
muzyki uniwersalnej, 13.00 — w Gdańsku, ul. Długa 34-85,
Na białostockiej antenie, 15.00 czynna całą dobę.

I

