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Uroczystość w Ratuszu Staromiejskim

Wręczenie nagród laureatom konkursów
o tematyce: budowa Portu Północnego
Rok XXX Nr 54 (9212)

Gdańsk, wtorek 5 marca 1974 r.

Przed Dniem Kobiet

KOBIETA, DZIECKO, RODZINA
-W POLITYCE SPOŁECZNEJ
Najcenniejszym prezentem, jaki kobiety polskie
otrzymały przed swoim
świętem,
jest
program
przyśpieszonej poprawy wa
runków życia społeczeństwa, program, w którym
sytuacji materialnej i pomyślności rodziny nadano
rangę
pierwszoplanową,
Rozbudowa systemu zabez
pieczenia interesów rodzi
ny, zabezpieczenia równo
ści startu życiowego ludzi
jest konsekwentną linia
polityki socjalnej ostatnich
lat Nie było jednak chyba
dotychczas okresu tak bogatego w nowe doniosłe
decyzje na rzecz kobiety.
dziecka i rodziny, jak ten
i następny rok.
A więc po pierwsze
z dniem 1 sierpnia br. nastąpi podwyżka płac mi
nimalna z 1 000 do 1200 zł,
od tej samej daty wzrosną
najniższe emerytury — do
1100 zł oraz renty rodzin
ne i inwalidzkie średnio o

130 zł. Dotyczyć to będzie cej dzieci. Niezależnie od
około miliona osób.
stopnia zamożności rodzi'
ny wzrosną o 500 zł mie
Sytuacja materialna ca- sięcznie zasiłki wypłacane
rodziny zależy jednak na dzieci kalekie. Drugi
nie tylko od dochodów po- etap reformy zasiłków, oszczególnych jej członków, bejmujący drugie i pierw
a.le Przcde wszystkim od sze dziecko, nastąpi od
liczebności
rodziny.
W stycznia 1975 r.
. .
. .
związku z tym kolejna
irzźrzLZ. T.!!
decyzja wchodząca w ży- tych
decyzji odczują chy
cie 1 sierpnia — to refor ba najbardziej w swoich
ma systemu zasiłków ro budżetach jedyne żywiciel
dzinnych, która ma na ki wychowujące sporą gro
względzie interesy rodzin madkę dzieci. Jak wynika
— wielodzietnych. Od tego z badać przeprowadzanych
dnia wzrośnie granica do
chodów upoważniająca do
wyższych zasiłków — z
*
do 1 400 zł miesięcznie na członka rodziny.
Oznacza to * rozszerzenie
kręgu uprawnionych do
korzystniejszych
świadRZYM. ~ Prezydent Włoch
czeń. Jednocześnie podnie- Giovanni
Leone rozpoczął w
poniedziałek
konsultacje
w
sione zostają o 150 zł za
sprawie
utworzenia
nowego
siłki wypłacane na trzecie rządu.
i każde następne dziecko
DELHI. — Przybyłego
w
Wyższe będą też dodatki poniedziałek
? oficjalna przy
na matkę nie pracującą i jacielska wizyta do Indii pre
■wychowującą troje lub Wię mlera Bułgarii Stańko Todo-

Wizyta ambasadora Bułgarii

na Wybrzeżu gdańskim
Wczoraj przebywał w
Gdańsku ambasador nad
zwyczajny i pełnomocny
Bułgarskiej Republiki Lu
dowej w Polsce Georgio
Bogdanov. W związku z za
kończeniem swej misji w
naszym kraju, ambasador
złożył wizyty pożegnalne I
sekretarzowi KW PZPR w
Gdańsku Tadeuszowi Bej-

Spotkanie
Gromyki
z Arafatem

roowl 1 wojewodzie gdań
skiemu Henrykowi Sliwowsklemu.
Ponadto O- Bogdanov
zwiedził teren budowy Por
tu Północnego.
E. M.

Rozmowa

rowa witali na lotnisku Pa
łam premier Indii. H>anl In
dira Gandhi, minister spraw
zagranicznych, Swaran Singh
i inni przywódcy polityczni
oraz działacze społeczni Indii.
RZYM. - w nocy z nie
dzieli na poniedziałek na lot
nisku w Turynie zostały skra«
dzlone diamenty wartości ok.
miliarda lirów. Kradzieży do
konało
dwóch
zamaskowa
nych osobników.',

WASZYNGTON. — Trwają
('oszukiwania amerykańskiego
aeronauty Thomasa Gatcha,
który zaginał na Atlantyku,
podczas nróby pokonania ocea
nu balonem. Ostatni raz wi
dziano eo 2i lutego.
MEKSYK. - W
Cordobie
(Argentyna) od fi dni utrzy
muje sie napięta sytuacja.
Znów
doszło do strzelaniny
na ulicach miasta. W mieście
zbuntowały sie oddziały po
licji.

Kisslnger-Sclieei
Golda Meir

Amerykański sekretarz
stanu Henry Kissinger od
był w poniedziałek po po rezygnuje z misji
łudniu półgodzinną rozmo.
Premier Golda Meir zde
wę z ministrem spraw za
granicznych NRF Walte-, cydowała się powiadomić
prezydenta Izraela, Efrai
Minister spraw zagra rem Scheelem. Spotkanie ma Katzlra, że nie jest w
tc
miało
miejsce
w
amba
nicznych ZSRR, Andriej
stanie sformować rządu.
Gromyko spotka! się w sadzie •NRF *w Brukseli.
Informuje o tym agencja
*
Kairze z przewodniczącym
Reutera, powołując się na
Komitetu
Wykonawczego
Po spotkaniu z Walte doniesienie radia izraelskie
Organizacji Wyzwolenia Pa rem Scheelem sekretarz go.
(PAP)
lestyny, Jaserem. Arafatem.
stanu
USA
Henry
Kissin
W czasie rozmowy omówio
no sytuację na Bliskim ger o godz. 16,45 GMT od
Wschodzie, a także zagad leciał z Brukseli do Wa
nienia wiążące się z przy
wróceniem słusznych praw szyngtonu. Przed odlotem
arabskiemu narodowi Pale nie złożył żadnego oświad
styny.
(PAP)
czenia.
'
(PAP)

w środowisku włókniarek
łódzkich, tylko ok. 50 proc.
jedynych żywicielek otrzy
muje regularnie alimenty.
Ten problem, ciągnący się
od lat i zdawałoby się bez
nadziejny, również będzie
obecnie rozwiązany.
Utworzenie funduszu a¥-«»• «i
1975 r, jest kolejną pozy
cją programu rządowego.
Z funduszu tego wypłaca
ne będą alimenty w wyso
kości 500 zł kobietom na
dziecko oraz rodzicom w
podeszłym wieku, zanie
dbywanym przez dzieci.
Zakłada się. tak jak i przy
innych decyzjach socjal
nych, że pomoc państwa
służyć bedzie rodzinom o
najskromniejszych docho
dach. Kwoty
alimentów
wypłacane z funduszu be
dzie ściągać od opornych
dłużników już nie rodzina,
lecz państwo, które ma
być wierzycielem konsek
wentnym i surowym.
Pierwszy krok w kierun
ku sprawniejszego ściąga
nia alimentów będzie u9 Dokończenie na str. 2

W Elblągu odbyty się bokserskie mistrzostwa okręgu
gdańskiego. W niedzielę rozegrano finałowe walki (spra
wozdanie na str. 2).
Na zdjęciu: Fragment półfinałowej walki w
wadze
średniej pomiędzy Heblem (po prawej) a Bowszysem.
Fot. L. Poczwajti*

Jak informowaliśmy, Rado
Ministrów przyjęła projekt ustawy o dowodach osobis
tych, który skierowany będzie
do Sejmu. Podstawowym za
łożeni em tego projektu jest
usprawnienie trybu ich wyda
wania oraz uproszczenie czyn
ności, jakie podejmuje oby
watel dla otrzymania dowo
du. Zgodnie z projektem dowody osobiste majq wyda
wać - nie iak dotychczas
komendy MO — ale tereno
we organa administracji pań
stwowej szczebla powiatowe
goNa czym polegać maig uproszczenia - z punktu wi
dzenia obywatela? Przede
wszystkim na tym, że ubiega
jąc się o dowód osobisty nie
trzeba bedzie składać rórnyeh zaświadczeń i dokumen

tów jak np. wypisy z akt sta telstwo polskiego, eo wyeli
nu cywilnego czy poświadczę minuje potnabę przedkłada
nia o miejscu zamieszkania. nia innych poświadczeń na
Te wszystkie dane bowiem tę okoliczność.
W myśl projektu, w dowowłaściwy organ administracji

Projekt ustawy
o dowodach osobistych
państwowej może uzyskać we
własnym zakresie.
Każdy obywatel, który ukoń
czyi 18 rok życia, ma obo
wiązek posiodać dowód oso
bisty, Dowód ten będzie rów
nocześnie dokumentem stwier
dzajqcym posiadania obywa-

dzie osobistym mają być wpi
sywane również takie dane,
które dotyczą zmiany stanu
cywilnego, nazwę zakładu w
którym obywatel
procure,
(wraz z datą przyjęcia do
pracy i ew. datą zwolnienia)
datę stawienia się żołnierza

Por? *ka SPD w Hamburgu
Wybory do parlamentu
krajowego
wydzielonego
miasta Hamburga zakoń
czyły się porażką Partii So
cjaldemokratyćznej. która
straciła
tam
absolutną
większość. W nowym par
lamencie SPD będzie re
prezentowana Drzez 56 deputowanych
(ponrzednio
70). CDU rsrzez 51 deputo
wanych (poprzednio 41) a
FDP przez 13 (poprzednio
9). Socjaldemokraci zamie
rzają utworzyć w Hambur
gu rząd koalicyjny z udzia
lem wolnych demokratów.
W niedziele odbyiv sie iuż
oierwsze rozmowy na ten
temat. Wyniki wyborów w
Hamburgu są barometrem
obecnych . nastrojów oolitycznych w całej republice
i dowodzą soadku oopularności Partii Socjaldemokra
tycznej.

test w ramach cyklu imprez
„Kalejdoskop
przemysłowy
warszawskiej Pragi”, z okazji
przypadającego
jesienią
br
30-lecia wyzwolenia tej dziel
nicy. \a wystawie W/T po.
kazują także inną nowość ryn
kową: pierwszy polski tele
wizor campingowy, całkowi
cie na tranzystorach, mały i
niewiele ważący. Jego pro
dukcję rozpocznie się w 1975
r. Są tutaj także barwne od
biorniki
rodzimej produkcji
„Beryl-P”. Wystawa czynną
będzie do U marca.
(PAP)

Niedzielne wybory do
narlamentu krajowego w
Hamburgu przyniosły na
stępujące wyniki:
SPD — 469 694 glosv
(44,9 proc.), CDU — 423 956
głosów (40,6 proc.), FDP —
11961 (10,9 proc.), DKP 23 187 (2,2 nroc.), NPD
8 001 (0,8 nroc.). inne
—
6 080 (0,6 proc.).
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LONDYN — Brytyjski
premier Edward Heath po
da! się w poniedziałek do
dymisji.

1945 r. rozrósł się do miasta
liczącego dziś blisko 75 tys.
mieszkańców. Przewiduje się,
że w 1980 r. Koszalin osiągnie
loo tys, mieszkańców. Perspek
tywa ta wiąże się z intensyw.
ną rozbudową zakładów* prze
mysłu rolno-spożywczego. M.
in. w roku jubileuszu 30-lecia
Polski Ludowej oddany zosta
nie do użytku kombinat mięs.
ny, w którym -najdzie pracę
około 3 tys, osób.
(PAP)

do odbycia zasadnicze) służ
by wojskowej lub przeszko
lenia wojskowego trwającego
dłużej niż trzy miesiące.
Warto wspomnieć, że rów
nież ci młodzi ludzie, którzy
liczą 10^-18 lat, będą zo
bowiązani do posiadania tym
czasowego dowodu osobiste
go - jeżeli pracują, względ
nie jeśli nie mieszkają współ
nie z rodzicami lub opieku
nami.
Mając na uwadze rozwój
młodzieżowego ruchu turys
tycznego, autorzy projektu
przewidzieli, że tymczasowy
dowód osobisty może być wy
dawany każdemu, kto ukoń
czył 13 rok życia.
Projekt ustawy stwierdza ie
dnoznacznie że dowód osabis
ty lest nodstawmwvm doku
mentem tożsamości.

retarz KW PZPR Tadeuss
Fiszbacb i przewodniczący
Gdańskiego Towarzystwa
Przyjaciół Sztuki Łukasz
Balcer.
Przed spotkaniem w kl
nie „Watra” odbył się po
kaz filmów dokumental
nych o wielkiej budowieWyświetlono filmy „Port
Północny” i „W Porcie Pół
nocnym będzie zieleń" zre
alizowane przez Marcele
go Matraszka i „Na głęb
sze wody” Andrzeja Pieku
(zh)
towskiego.

Pierwsze zadanie
rządu frin. 'liego
Pierwszym zadaniem nowego
rządu
francuskiego
Pierre
Messmera w bieżącym tygod
niu będzie ustalenie głównych
kierunków krajowej polityki
energetycznej. W poniedziałek
premier Messmer przewodni
czy! posiedzeniu komitetu mi
nisterialnego, które poświęco
ne było temu problemowi.
Dyskusje na temat francus
kiej polityk! energetycznej bę
dą kontynuowane we wtorek
na posiedzeniu specjalnej rady
międzyministerialnej w Pała
cu Elizejskim pod przewodnic
twem prezvdenta Pompidou.

Ewakuacja
oddziałów izraelskich
W poniedziałek o godŁ
czasu
miejscowego
wojska egipskie zaczęły
zajmować
pozycje
na
wschodnim brzegu Kanału
Supskipt-o - którppo ewa
kuowano oddziały izraelskie
zgodnie z oorozumwniem
o rozdzlMenuT wcisk egip
skich i izraelskich podpisa
nym 18 stycznia br.
6.00

przywrócenie kary śmierci

W niedzielę, 10 bm odbędzie sie oficjalne otwarcie Wio.
sennych Targów Lipskich.
Na zdjęciu: na terenach wystawowych trwają ostatnie
przygotowania.
CAF — PI — Telefoto

Komisja prawna senatu
amerykańskiego opracowa
ła projekt ustawy, która
przewiduje przywrócenie
kary śmierci za kilka naj
cięższych zbrodni Na przy
wrócenie tej kary nalega
od pewnego czasu admini
stracja amerykańska.
Według projektu, kara
śmierci groziłaby za zdradę
stanu, szpiegostwo, zabój
stwo a także uprowadze
nie człowieka i piractwo

Po tragicznej katastrofie

samolotu tureckiego
Agencje prasowe podają dał
sze szczegóły największej Ka
tastrofy w historii światowe
go lotnictwa, Która wydarzyła
sie pod Paryżem.
Samolot tureckich linii lotni
czych odbywał podróż z Islam,
buła do W. Brytanii Po krót
kim postoju w Paryżu wy.
startował o godz 12.41. Apa
ratura na pokładzie funkcjo
nowała normalnie aż do osiąg
nięcia przez maszynę wyso
kości i tys. m. Po 15 minu
tach startu został przerwany
kontakt radiowy z pilotami
Rzecznik tureckich Unii lotni
czyeb podał, że na pokładzie
samolotu znajdowało się 347
osób.
Miejsce, w którym rozbił sżę
samolot — powiedział
Jeden
z naocznych świadków trage
dii — przypomina pole bitwy
pod Verdun.
Wśród ofiar znajdowało się
ok. 250 obywateli brytyjskich.

Wracali oni z niedzielnego wy
stępu
angielskiej
drużyny
rugby we Francji. Początkowo
mieli lecieć samolotem Unii
brytyjskich. Rejs ten jednak
odwołano. W katastrofie zna
lazło ponadto śmierć 48 Ja
pończyków, 15 Francuzów i 30
Turków.
Zwłoki niektórych ofiar ka.
tastrofy znaleziono 15 km od
miejsca tragedii, co dało prze
słanki do przypuszczeń, że
przyczyną wypadku był sabo
taż. Nie ma jednak wystarcza
jących dowodów na poparcie
tej hipotezy. Tureckie towa
rzystwo lotnicze zdementowało
pogłoski, jakobs* na pokła
dzie znajdowali się członkowie
jakiejś organizacji terrorysty
cznej.
Obecnie lata na świecie pą^
nad 100 samolotów
pC-10.
Zniszczona maszyna należącą
do tureckich linii lotniczych
była ubezpieczona na 10 min
funtów szterlingów. Straty bę
dą więc największe w historii
ubezpieczeń lotniczych
W związku ?_ katastrofą pre
zydent Pompidou wystosował
depeszę z wyrazami współ
czucia do prezydenta Turcji.

Korulttrka i królowej Elżbiety
II. Nowo mianowany minister
spraw wewnętrznych, Jacques
Chira-c stanął na czele grupy,
która z ramienia rządu fran
cuskiego udała się na miejsce
katastrofy. W
poniedziałek
przybyli także eksperci lot
nictwa cywilnego z USA i
Turcji, by wziąć udział w do
chodzeniach, które mają ustalić przyczynę katastrofy.
(PAP)

powietrzne, które pociąg
nęły za sobą skutek śmier
telny.
Projekt ustawy zmierza
do rewizji orzeczenia ame
rykańskiego sądu najwyż
szego z 1972 roku. w któ
rym
stosowanie
kary
śmierci uznano za sprzecz
ne z konstytucja USA
(PAP)

„Targi Katowickie
- Wiosna 74“
W Katowickim Ośrod
ku Postępu Techniczne
go otwarto wczoraj pier
wsze „Targi Katowickie
— Wiosna 74”. W tej
imprezie handlowej, któ
ra ma na celu dalszą
poprawę
zaopatrzenia
rynku w poszukiwane
wyroby, uczestniczy prze
mysi terenowy, spół
dzielczość pracy, spół
dzielczość
inwalidzka,
rzemiosło Wartość ofer
ty targowej wynosi około 2 mld zł.
(PAP)

Z obrad EWG
w Brukseli
Obradujący w Brukseli
ministrowie spraw zagranicznych 9 państw EWG
zaaprobowali podczas przed
poludniowego posiedzenia
poświęconego współpracy w
dziedzinie politycznej mię-

dzy krajami wspólnego
rynku, projekt zapowiedzianej konferencji państw
arabskich i wspólnoty zachodnioeuropejskiej.
(PAP)
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Miejsce tragicznej katastrofy samolotu DC-10 tureckich
linii lotniczych, kióry rozbił się 3 bm. pod Paryżem.
W tej największej w historii światowego lotnictwa kata
strofie zginęło 347 osób.
CAF — AP — Telefoto

Niedzielny czyn 30-iecia

30 tys. słoików przetworów

z Kwidzyna
Załoga Warmińskich Za
kładów Przetwórstwa Owo
cowo-Warzywnego w Kwi
dzynie zobowiązała się wy
produkować w czynie ć|ia
Uczczenia 30-lecia PRL do
datkowe ilości towarów o
wartości 50 min zł.
W
oststnią
niedzielę
• wszyscy pracownicy przy

Z Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej ZHP

»Wszystko co nasze
Polsce oddamy...«

cy-

Pogoda
Jak nas poinformował dy
żurny synoptyk, dziś na Wy
brzeżu będzie zachmurzenie
małe. Temperatura rano —1,
w ciągu dnia 4-6 stopni. Wia
try silne, wschodnie.

w Porcie Północnym. Mów
ca stwierdził, że wytworzo
na przez publicystów życz
liwa
atmosfera
wokół
spraw budowy pomaga w
utrzymaniu dobrego tem
pa realizacji inwestycji,
której pierwsza część w po
stacl bazy węglowej zosta
nie oddana do eksploatacji
20 lipca br.
Z kolei przewodniczący
jury konkursu na reportaż
prasowy Jerzy Ambrozlewicz dokonał oceny prac
zgłoszonych na konkurs,
który znalazł znaczny od
dźwięk wśród reporterów
z całego kraju. Listę laure
atów tego konkursu opubll
kowaliśmy już w naszej
gazecie.
Krzysztof Kamiński omó
wił dorobek konkursu fo
tograficznego. Jego główny
mi
laureatami
zostali
Marian Murman ł Witold
Węgrzyn.
Jerzy Zabłocki przedsta
wił laureatów konkursu
na plakat o Porcie Północ
nym. Pierwszą nagrodę
zdobył Jerzy Krechowicz.
IT — Lech Karłowski, a
TIT — Tadeusz Piskorski. Na
konkurs dla
studentów'
szkół plastycznych najlep
szy plakat nadesłał Gabriel
Kamiński.
W dyskusji stwierdzono
że inicjatywa GTPS, „Hydrobudowy-4” oraz Minis
terstwa
Budownictwa i
Przemysłu Materiałów Bu
dowianych zdała egzamin.
Należy kontynuować prace
w celu dalszego populary
zowania wysiłku budowni
czych Portu Północnego
w imię trwałego sojuszu
twórców dóbr materia1
nyeh 5 dóbr duchowych.
Nagrody wręczyli: TT sek

Senat USA proponuje

Po rozmowie z E. Heathem
k<-61owa
brytyjska
Elżbieta
II wezwała do pałacu Buc
kingham przywódcę Partii Pra
ey Harolda Wilsona I powierzy
ła mu misje utworzenia no
wego rządu.
(PAP)

4 marca 1945 r- Armia szalina, złożono wieńce i
Radziecka wyzwoliła Ko kwiaty oraz zaciągnięto
szalin rozdzielając niemiec warty honorowe.
kie wojska na Pomorzu na
Otwarto liczne wystawy
dwie grupy.
obrazujące dorobek społecz
29 rocznica tego wydarzę no-gospodarezy
miasta
nia obchodzona była w Odbył się również uroczy
Koszalinie bardzo uroczyś sty koncert
cie. Przed gmachem Bał
tyckiego Teatru Dramatycz
to obecnie prężny
nego odbyła się 4 bm. ma i Koszalin
dyna mierny ośrodek przemyj
nifestacja
mieszkańców słowy, kulturalny i naukowy.
miasta, w której wzięli Rozwija się tu ra. In. prze
elektroniczny I maszy
również udział pionierzy mysł
nowy. Ustaloną renomę ma
zagospodarowania Koszali koszaliński teatr i filharmo
na w pierwszych miesią nia. Rozwija się koszaliński
ośrodek
naukowo-badawczy,
cach wolności.
związany z dwiema wyższymi
Pod pomnikiem i na uczelniami.
cmentarzu Żołnierzy Armii
Wybudowano w
ostatnich
Radzieckiej, którzy polegli latach kilka dzielnic mieszka
niowych,
dzięki
czemu
Kosza,
w walce o wyzwolenie Ko- lin z miasteczka 18-tys.
w

dla kolorowych programów

iKJ5

Wyniki wyborów

29 rocznica wyzwolenia
Koszalina

Pierwszy polski telewizor turystyczny
i pierwszy tor kamerowy
Przeszło « mtn odMomUtńw
wykonały Warszawskie Za kła
dy Telewizyjne w ciągu 19 lat
swego istnienia. Ta-ką samą
liczbę aparatów zmontują w
okresie zaledwie 5 nadcho
dzących lat. Zadania dyna.
micznie rosną, tak w dzie
dżinie produkcji odbiorników,
jak i sprzętu profesjonalnego:
torów
kamerowych,
wozów
transmisyjnych,
wyposażenia
studyjnego. W bieżącym roku
z taśm montażowych 1V/T zej
dzie 670 tys. aparatów, z cze
go 350 tys. wyposażonych zo
stanie w głowice zintegrowa
ne, umożliwiające dowolne i
swobodne wybieranie kanału
nadawczego.
Załoga fabryki zobowiązała
się wykonać dodatkowo, w
czynie 30-lecia. m. in. 11 tys,
aparatów telewizyjnych i wy
datnie przyspieszyć cykl przy
gotowania produkcji pierw
szych polskich torów kamero
wych dla emitowania progra
mów barwnych. Urządzenie
prototypowe tego rodzaju pra
cuje już na wystawie otwartej
4 bm, w Klubie OTPiK przy Ul.
Ząbkowskiej.
Ekspozycja
zorganizowana

Cena 50 gr

Wczoraj w Ratuszu Sta
romiejskim w Gdańsku
odbyło się spotkanie budo
wniczych Portu Północne
go z przedstawicielami śro
dowisk twórczych.
WT uroczystości uczestni
czyli: II sekretarz KW
PZPR Tadeusz Fiszbach,
przedstawiciel
Wydziału
Organizacyjnego KC PZPR
Jan Bieda, dyrektor Wy
działu Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego Mie
czysław Preis oraz liczni
przedstawiciele morskich
placówek naukowych i
i przedsiębiorstw gospodar
ki morskiej.
Wiceprezes Gdańskiego
Towarzystwa
Przyjaciół
Sztuki Andrzej Cybulski
dokonał podsumowania ogólnopolskiej akcji kultu
ralnej.
mającej na celu
popularyzacje osiągnięć bu
downiczych naszej najwięk
szej inwestycji morskiej,
natomiast dyrektor ..Hydro
bućowy-4” Jerzy Stachur
ski przedstawił aktualny
stan zaawansowania robót

stąpili do realizacji cenne
go zobowiązania. W ciągu
6 godzin pracy wyprodu
kowano 15,5 tys. słoików
dżemów, 9,2 tys. słoików
gołąbków i 4,5 tys. słoików
mieszanki warzywnej.
Wartość towaru wypro
dukowanego w niedzielę
wynosi 600 tys. zł. (zh)

W minioną niedzielę od
była się w Gdańsku VI
Konferencja Sprawozdaw
czo-Wyborcza
Gdańskiej
Chorągwi ZHP im. Bohate
rów Ziemi Gdańskiej.
Całodzienne obrady, uwieńczone podjęciem ,uch
wały programowej oraz
wyborem nowych władz
chorągwianych, upłynęły w
twórczej atmosferze, a za
razem w prawdziwie har
cerskiej formie.

niego komendanta Chorą
gwi Gdańskiej — Teodora
Delonga.
W momencie, gdy w spra
wozdaniu mowa była o ka
drze instruktorskiej i jej
przynależności do partii •—
nastąpiło uroczyste wręcze
nie legitymacji partyjnych
kolejnym dziewięciu in
struktorkom. Legitymacje
partyjne otrzymały one z
rąk II sekretarza KW
PZPR, a zarazem przewod
niczącego Wojewódzkiej Ra
Oto przykład: referat dy Przyjaciół Harcerstwa
programowy komendanta — Tadeusza Flszbacha.
Chorągwi — Jerzego Szy
Również szeroko omó
mańskiego trzykrotnie był
przerywany. Po raz pierw wioną w referacie sprawa
szy — gdy referent mówił wychowania patriotycznego
o najmłodszych rocznikach znalazła wzruszające po
harcerzy i przyroście orga twierdzenie związków dzi
nizacyjnym, na salę obrad siejszego harcerstwa z tra
wkroczyła grupa kilkuna dycją bohaterstwa i poś
stu dziewcząt i chłopców ze więcenia dla Ojczyzny:
Kwatera
ZHP
swymi instruktorami. I oto Główna
nastąpił uroczysty moment przyznała najwyższe swe
składania przyrzeczenia har odznaczenie dwojgu rodzi
cerskiego na sztandar Ko com harcerzy poległych w
mendy Chorągwi, a odebra- latach wojny — naczelnik
ni-łfił V\trłe»GA «rt
nlot..
ZHP Stanisław Bohdano

wicz udekorował Krzyżem
„Za Zasługi dla ZHP” pa
nią, Marię Dyduch z Gdyni
i pana Władysława Jurgo
z Tczewa. Był to zarazem
hołd złożony poległym, jak
i wyraz najwyższego uzna
nia dla tych, którzy wy
chowali swe dzieci na pa
triotów.
*

•

•

Delegaci na konferencję
dokonali też wyboru no
wych władz Chorągwi. Jej
komendantem został po
nownie Jerzy Szymański,
zastępcami — Gizela Piach
i Kazimierz Sokołowski.
E. K.
•

*

-

4 bm. obradowało w Lu
blinie IV Plenum Rady
Naczelnej ZHP. W zctwler
dzonym w czasie obrad
programie pracy społecz
no-kulturalnej związku w
jubileuszowym roku 30-le
cia Polski Ludowej, szcze
gólną uwagę ooświ econo
patriotycznemu w- c'---wani u młodego poktilenK
(PAP)

2

DZIENNIK BAŁTYCKI

Plenum ZG ZZMiP

Stan BHP w przedsiębiorstwach

resortu żeglugi
Wczoraj w Domu Ma
rynarza w Gdyni odbyło
się plenarne posiedzenie
Zarządu Głównego Związ
ku Zawodowego Maryna
rzy i Portowców z udzia
łem wiceministra żeglugi
Edwina Wiśniewskiego i
zastępcy głównego inspek
tora pracy Ireneusza Ziół
kowskiego. Wprowadzenia
do dyskusji dokonał prze
ZZMiP
wodniczący ZG
Mateusz Bereżeckl, a na
stępnie przedstawiciele ak
tywu zawodowej i społecz
nej inspekcji pracy ocenili
realizację branżowych pro
gramów poprawy warun
ków pracy i stanu BHP
w przedsiębiorstwach re
sortu żeglugi i Krajowego
Związku Spółdzielni Ry
backich.
Plenum zostało poprze
dzone omówieniem warun
ków pracy i stanu BHP z

kierownictwem wszystkich
zjednoczeń branżowych go
spodarki morskiej. Mimo
stałej i systematycznej tro
ski resortu i związku o
poprawę tego stanu, rok
1973 przyniósł zwiększenie
częstotliwości
wypadków,
szczególnie w żegludze śród
lądowej,
portach
mor
skich, zakładach gospodar
ki rybnej, stoczniach re
montowych i rzecznych.
Analiza
wypadkowości
wskazuje, że
absolutna
większość wypadków pow
stała z przyczyn organiza
cyjnych (1971 r. — 92,3
proc., 1972 r. — 94,3 proc.,
1973 r. — 93,1 proc.), takich
jak brak nadzoru, nie
sprawne urządzenia itp.
Na wczorajszym plenum
omówiono również projekt
budżetu ZZMiP na 1974
rok.
M. L.

Kobieta, dziecko, rodzina
9 Dokończenie ze str. 1 skiego w razie urodzenia bliższe 2 lata.

czyniony już w tym roku.
Projekt kodeksu
pracy,
który znajduje się obec
nie w Sejmie, przewiduje
zaostrzenie egzekwowania
alimentów w zakładach,
zatrudniających ojców uchylaiących się od swoich
powinności rodzicielskich.
Kodeks rozszerza ochro
nę prawną matki pracują
cej i rodziny. Projekt te
go aktu zakłada np. prze
dłużenie urlopu macierzyń

Ełiopia

Zaprzysiężenie nowych ministrów

Cesarz Etiopii, Hajle Sellasje,
odebrał w ponie
działek w Addis Abebie
przysięgę od członków no
wego gabinetu etiopskie
go. Tymczasem zarówno w
Addis Abebie, jak też w
drugim
co do wielkości
mieście kraju, Asmarze, po
pięciu dniach rebelii woj
skowej nastąpiło wyraźne
uspokojenie. Agencja UPI
pisała w poniedziałek ra
no, że „po trwającym ty
dzień buncie sił zbrojnych
Etiopia powróciła dziś do
dzielczość rybacka wyko rządów cywilnych”.
nała plan połowów w 106,7
Nowy premier Etiopii,
proc., odławiając 104,4 tys. 46-letni Endalkatczu Makton ryb przy planowanej konnen ogłosił w niedzielę
ilości 97,8 tys. ton. Warto
podkreślić, że w 1972 r.
połowy w skali związku
osiągnęły już poziom zało
żony na 1975 rok. Dynami
ka ta jest utrzymywana
nadal, świadczą o tym wy
niki
pierwszych dwóch
miesięcy br.: połowy wy
konano w 111,3 proc., a
produkcję towarową
w
108,5 proc. Dobre jest za
wansowanie planu roczne
go. Według meldunków
napływających do KZSR,
Wczorajsze
posiedzenie
już 7 spółdzielni rybackich
(m. in. „Gryf,” i „Rybmor”) Egzekutywy Komitetu Dzie!
podjęło zobowiązanie z o- nicowego partii we Wrze
kazji 30-lecia PRL o war szczu było kolejnym do
wodem szczególnej troski,
tości ponad 6 min zł.

W Gdyni obradował

XII zjazd delegatów KZSR
Wczoraj w Wyższej Szko
le Morskiej w Gdyni obra
dował XII Zjazd delega
tów Krajowego Związku
Spółdzielni Rybackich, na
który przybyli m. in. prze
wodniczący Rady Central
nego Związku Spółdzielczo
ści Pracy Tadeusz Piet
rzak, zastępca prezesa Za
rządu CZSP Czesław Sa
wicki, radca ministra żeglu
gi Marian Kłos, I zastępca dy
rektora ZGR Jerzy Neja,
zastępca dyrektora „Rybeksu” Tomasz Piętowski
sekretarz ZG ZZMiP K.
Maziarz, zastępca kierow
nika Wydziału Morskiego
KW PZPR w Gdańsku J.
Kowszyło. Sprawozdanie za
rządu za okres 1971—1973
i referat programowy wy
głosił
prezes
Zarządu
KZSR Konrad Ruth.
Krajowy Związek Spół
dzielni Rybackich zrzerza
28 spółdzielni zlokalizowa
nych na terenie 9 woje
wództw. Większość, bo 18
spółdzielni
połowowych,
prowadzi także przetwór
stwo rybne. Spółdzielcza
flota kutrowa składa się
ze 113 jednostek. Ogółem
za lata

1971—1973

spół

bliźniąt do 26 tygodni.
Płatny 14-tygodniowy ur
lop macierzyński ma przy
sługiwać pracownicy, któ
ra przyjęła dziecko na wy
chowanie. Proponuje się
przyznanie pracownicy pra
wa do nie zmniejszonego
wynagrodzenia już od po
czątku ciąży w sytuacji,
gdy ze względu na jej
stan trzeba kobiecie po
wierzyć pracę lżejszą.
Wróćmy jednak do pro
gramu socjalnego na naj-

wieczorem nazwiska pierw
szych 12 członków rządu.
Nie obsadzone pozostają
dwa ważne resorty: finan
sów i spraw zagranicz
nych.
Zanim doszło do rewolty
wojskowej, w Addis Abe
bie odbywały się demon
stracje przeciwko bezrobo
ciu i drożyźnie. Znaczna
część ludności w kilku pro
wincjach kraju dotknię
tych suszą cierpi głód. Nie
pokoje w wojsku wynikły
głównie na tie żądań pod
wyżki żołdu i zmiany sto
sunków w armii.
(PAP)

Z wielkim
uznaniem przyjęły kobiety,
zwłaszcza robotnice zmę
czone wieloletnią pracą,
którą trzeba było łączyć
z obowiązkami zawodowy
mi — zapowiedź wcześ
niejszego przechodzenia na
emeryturę, oczywiście do
browolnego. Możliwość ta
otworzy się od 1 lipca 1975
roku przed kobietami, któ
rym do wieku emerytalne
go brakuje nie więcej niż 5
lat, a ich staż pracy jest
o 10 lat dłuższy od wy
maganego. Będą z niej
również mogły skorzystać
kobiety, które osiągnęły
ustawowy wiek emerytal
ny, o ile brakuje im nie
więcej niż 5 lat do pełniego stażu pracy.
Zapowiedź dodatkowego
czasu wolnego od obowiąz
ków zawodowych — 6 wol
nych sobót w tym roku i
12 dni wolnych w roku
przyszłym — najbardziej
chyba
uradowała matki
pracujące, dla których do
ba jest wciąż za krótka.
Należy tylko oczekiwać,
że pozostali
członkowie
rodzin, zwłaszcza męska
ich część, postarają się o
to, by wolne dla wszyst
kich soboty nie stały się
dla kobiet — tak jak teraz
niedziele — dirami spięt
rzenia prac domowych i
stania w kolejkach. Zbli
żający się Dzień Kobiet
jest okazją sprzyjającą ta
kiej refleksji.
(PAP)

Nowyprogramdziałania

kombinatu w Kokoszkach

Połowy były tylko jed
nym z licznych proble
mów, o których dyskutowa
no na wczorajszym zjeździe. Wiele uwagi poświę
cono przetwórstwu, inwe
stycjom, działalności so
cjalno-bytowej i szkolenio
wej załóg spółdzielczych,
wydajności pracy i próbie
nom płacowym. Były one
rozpatrywane w powiąza
niu z programem rozwojo
wym dla spółdzielczości
rybackiej na
najbliższe
lata.
i

M. L.

jaką władze partyjne dziel
nicy otaczają najmłodsze z
miejscowych
przedsię
biorstw przemysłowych —
Gdański Kombinat Budo
wy Domów w Kokoszkach.

Po niedawnym, wyjazdo
wym posiedzeniu Egzeku
tywy na terenie kombina
tu. wiadze instancji dziel
nicowej spotkały sie po
nownie z przedstawiciela
mi dyrekcji i aktywu spo
łeczno-politycznego przed
siębiorstwa.
W dyskusji poruszono ca
łokształt problemów, z ja

ssbip

kimi boryka się nowa ad
ministracja kombinatu, a
więc: niepowodzenia w re
alizacji ubiegłorocznego pla
nu produkcji mieszkań,
nadmierną fluktuację kadr
nie rozwiązane do tej pory
sprawy socjalne — zwłasz
cza mieszkaniowe — pra
cowników. Zwracano uwa
gę na niedomogi organizacyjno-porządkowe w funk
cjonowaniu kombinatu.
Przedstawiciele
Gdań
skiego Kombinatu Budo
wy Domów, przedstawili
jednocześnie Egzekutywie
zręby konstruktywnego nro
gram u poprawy sytuacji.
Za zadanie podstawowe uznaje się wykonanie w ca
łości tegorocznego planu
gospodarczego. Służyć te
mu celowi mają poczynania
w dziedzinie oszczędności
materiałowych, obniżka ko
sztów produkcji, reorgani
zacja systemu pracy, lep
sza kontrola jakości. Coraz
konsekwentniej egzekwuje

na wszystkich
stanowi
skach, coraz większą zwra
ca się uwagę na kwalifi
kacje zawodowe i moralne
— zwłaszcza pracowników
nadzoru. Dyskutowano też

wczoraj nad bieżącymi za
daniami zakładowej orga
nizacji partyjnej i ZMSowskiej, przed
którymi
stoi zadanie stworzenia do
brego klimatu pracy.
Jest rzeczą jasną, że peł
na stabilizacja przedsiebior
stwa i jego zaiogi musi
wymagać czasu. Program
kierownictwa GKBD zy
skał uznanie Egzekutywy
KD PZPR, która wniosko
wała m. itr. o zapoznanie
budowniczych z Kokoszek
z konkretnymi zamierzenia
mi dotyczącymi stabilizacji
i integracji załogi, podkre
śliła potrzebę częstych i
bezpośrednich
kontaktów
kierownictwa z ponad 2tysięczną rzeszą pracowni
ków' kombinatu i uczulenia
ich tą droeą na całokształt
się w kombinacie indywi spraw produkcyjnych i so
odpowiedzialność cjalnych.
dualną
(w)

Sukces architektów
z

Zimowisko barek na Nowej Motławie w Gdańsku. Fot. W. Nieżywiński

Hurtownia Artykułów Elektrotechnicznych „Elmet”
w Gdańsku, ul. Jedności Robotniczej 3/11, zatrudni
pracownika na stanowisko głównego księgowego. Wa
runki pracy i płacy do omówienia bezpośrednio w
przedsiębiorstwie.
______________
K-1334
Branżowy Ośrodek Elektronicznej Techniki Oblicze
niowej Budownictwa Rolniczego u* Pruszczu Gdań
skim, ul. Podmiejska 3, zatrudni dwóch operatorów
elektronicznej maszyny cyfrowej, jednego elektronika
ze znajomością EMC oraz dwóch projektantów syste
mów EPD. Wynagrodzenie zgodnie z uchwałą nr 215
Rady Ministrów z dnia 11. VII. 1968 r. Informacii udziela dział kadr, tel. 82-20-91 wew. 49.
K-1839
Gdańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa
Miejskiego
Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie nr 10, natychmiast
zatrudni pracowników na
następujących stanowi
skach za skierowaniem z Wydziału Zatrudnienia i
Spraw Socjalnych w Gdańsku:
— kierownika budowy w Starogardzie Gd.
— kierownika działu księgowości materiałowej
— księgową ze znajomością księgowania na mas/yaach „Ascota” 170/45.
Wynagrodzenie do uzgodnienia w dziale zatrudnienia
i płac — wolne od podatku. Prosimy o zgłaszanie się
osóbist^ lub ofert do kadr pokój: 201. telefon: 31-20-22.
K-1795
Medyczne Studium Zawodowe nr J w Gdańsku, ul.
Tuwima 14, tel. 32-39-64. zatrudni zaraz następujących
pracowników: sekretarki — wymagane wykształcenie
średnie i biegłe pisanie na maszynie, palacza CO na
sezon ogrzewczy, sprzątaczki w niepełnym wymiarze
godzin.
K-1867
ańska Fabryka Farb i Lakierów w Gdańsku-Olis. ul. Czerwonego Sztandaru 104, zatrudni na o* od 25. 06. 74 r. do 20. 08. 74 r. (2 turnusy) periel do prowadzenia kolonii w Technikum i Zasadzej Szkole Terenu Zieleni w Oliwie, ul. Czyżewego 29. O zatrudnienie na kolonię ubiegać się mokandydaci: kierownik kolonii i zastępca, 8 wychowców, lekarz, higienistka, instruktor wf, ratownik,
endent, magazynier, kierownik kuchni i 6 pomocy
cbennych oraz 4 sprzątaczki I dozorca. Zgłoszenia
leży składać w dziale administracyjnym fabryki —
. 52-20-41.
K-iesfi

Politechniki Gdańskiej

Budowę gmachu opery
poprzedza zwykle konkurs
architektoniczny. Ostatnio
rozstrzygnięty został mię
dzynarodowy konkurs na
gmach opery w Sofii.
W konkursie tym premio
wano 12 prac. Najwięcej
nagród i wyróżnień (po 3)
zdobyli architekci radzieccy
i polscy. III nagrodę uzys
kał warszawski architekt

W związku z likwidacją cmentarza ewangelickiego
położonego w Przejazdowie, pow. gdański, przezna
czonego decyzją ministra gospodarki terenowej i ochrony środowiska na cele użyteczności publicznej —
Rafineria Nafty „Gdańsk” w budowie, ul. Kujaw
ska 5, wzywa wszystkie uprawnione osoby do złoże
nia w ciągli 14 dni od daty ogłoszenia wniosków w
sprawie likwidacji. Po upływie terminu wnioski w
sprawie likwidacji cmentarza nie będą przyjmowane.
________________ ___________________________
K-1860
KOMUNIKAT
Zakłady Urządzeń Okrętowych „Hydroster” w Gdańsku
ogłaszają przyjęcia uczniów do klas pierwszych na rok
szkolny 1974/75 do Zasadniczej Szkoły Zawodowej
Przemysłu Okrętowego w Gdańsku-Wrzeszczu
I Grunwaldzka 216
Specjalność nauczania:
1. tokarz
2. frezer-wytaczarz
3. monter maszyn 1 urządzeń okrętowych
4. ślusarz remontowy.
Praktyczna naukę zawodu uczniowie odbywają w
ZUO ..Hydroster”, gdzie po ukończeniu szkoły małą
zapewnione miejsce pracy i możliwość dalszego kształ
cenia się w trzyletnim Technikum dla Pracujących
Przemysłu Okrętowego w Gdańsku, wchodzącego w
skład tej samej szkoły.
Do podania należy dołączyć:
1. życiorys
2. wyciąg z aktu urodzenia
3. świadectwo zdrowia ucznia kończącego «kole oodstawową wydane przez lekarza społecznej służby
zdrowia o stanie zdrowia i przydatności fizycznfej
do obranego zawodu wraz z następującymi wyni
kami badań: mocz, RTG, OB i morfologia. Kandy
daci, u których stwierdzone zostaną choroby prze
wlekłe, nie będą przyjęci,
4. zaświadczenie dyrektora szkoły, te uczeń kończy
klasę VIII
5. świadectwo ukończenia kl. VIII kandydaci złożą po
zakończeniu rokru szkolnego
6. sześć zdjęć.
W podaniu należy zaznaczyć obraną yoecjalnosć.
Warunkiem przyjęcia jest złożenie w terminie do 20.
06. 1974 r. wszystkich w/w dokumentów.
Uczniowie otrzymują wynagrodzenie wg następują
cych zasad:
w I roku nauki
150 zł miesięcznie
w II roku nauki
320 zł miesięcznie
w III roku nauki około 850 zł miesięcznie
UWAGA! Uczniowie wyróżniający się konkretnymi
osiągnięciami zarówno w teoretycznej jak i w prak
tycznej nauce zawodu — mogą otrzymywać nremie
uznaniową nie przekraczającą 25 proc. wynagrodzenia
ucznia. Ponadto uczniowie wyróżniający stę w nauce

prof. Witold Korski z zes
połem. IV nagrodę zdobyły
architektki Barbara Krzy
żanowska i Maria Mieleska
z zespołem. Natomiast wy
różnienie przypadło archi
tektom z Instytutu Archi
tektury i Urbanistyki Poli
techniki Gdańskiej. Otrzy
mał je doc. Józef Chmiel,
z którym współpracował
Andrzej Knapp.
Ko
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Niespodzianki
w I lidze koszykarzy
Niedziela sypnęła gradem nie
spodziauek w spotkaniach I li
gi koszykówki mężczyzn. Naj
przyjemniejszą sprawili koszy
karze Spójni, którzy po zacię
tej walce zasłużenie wygrali
w niedziele z Legią «6:59. Nie.
stety,
gorzej
spisali
się
„Gdańscy Korsarze'’, którzy w
rewanżowym meczą w Szczeci
nie ulegli Pogoni 84:87. Wro
cławski Śląsk po
sobotniej
przegranej, w niedziele wygrał
z Wisłą 83:73, a Polonia zre
wanżowała się Lechowi i wy
grała 97:77. Wreszcie w pierw
szym meczu Lubiinianka wy
grała z Resovią 91:75. W me
czu rewanżowym w poniedzia
łek
wygrała Kesvoia 88:61
(42:29).
(st.)
-

©

-

Cenne punkty
„siódemki“ Startu
Wprawdzie w sobotę „siódem
ka” gdańskiego
Startu prze
grała wyjazdowy mecz z Otrnetem 9:11 (3:7), aie za lo w
niedzielnym rewanżu zwycię
żymy gdaószczanki I5:i2 (8:7).
A oto pozostałe wyniki spot
kań i ligi pitki ręcznej kobiet:
AZS Wr. — Ruch 17:11 i 17:18,
MKS Tarnów — Skra 12:15 i
13:8, Cracovia — Sośnica 14:7 i
12:9, AKS Chorzów — Pogoń
Szczecin 17:12 i 23:11.
W tabeli zdecydowanie pro
wadzi Ruch, natomiast w stre
fie spadkowej
sytuacja jest
dość skomplikowana. Pogoń
ma 19 pkt., Start 18, a
Cra
covia 17 pkt.
(rs)

HO I;V
Lechia - Pogoń Szczecin 0:0

Kibice biało-zielonych
nie doczekali się bramki
Do rozpoczęcia n rundy roz
grywek
piłkarskich
druiyn
bezpośredniego zaplecza eks
traklasy pozostały jeszcze dwa
tygodnie. „Głód piłki’» wyka
zali w niedzielę nie tylko pił
karze Lechii, ale również wier
nł kibice biało-zielonych. 20
tys. sympatyków budowlane
go klubu stawiło się na sta
dion przy ul. Traugutta, by
być świadkami inauguracyjne
go występu po zimowej przer
wie lidera XI ligi. Łechta ro
zegrała
pierwszy
kontrolny
mecz przed własna publiczno
ścią z jedenastką I-ligowej
Pogoni Szczecin. Spotkanie za
kończyło się wynikiem remi
sowym 0:0 i jak można było
oczekiwać nie stało na wyso
kim poziomie.
Tak Lechia, jak i Pogoń są
w trakcie przygotowań do mi
strzowskich rozgrywek, a więc
nie zaprezentowały Formy ja
kiej oczekiwali niektórzy nie
cierpliwi obserwatorzy meczu.
Jednak kilka akcji zaprezento
wanych przez loch ist ów zna
mionowało, że obóz w Wiśle
daje już pierwsze efekty.
Lepszej dyspozycji oczekiwa
liśmy od szczecinian, którzy
już za kilka dn! stoczą pierw
szy mecz ligowy. Ale o forme
portowców niech martwi sie
trener Andrzej Zientara. Zaś
opiekun biało-zielonych — RY
SZARD KULESZA ma Jeszcze

W Elblągu wyłoniono

bokserskich mistrzów okręgu
pobiegły końca bokserskie
mistrzostwa okręgu seniorów.
W niedziele przy nadkomple
cie widzów odbyły sie w ha)i
sportowej parku Modrzewie w
Elblągu walki finałowe.
A oto wyniki walk finało
wych w kolejności wag: Zcnkar (Arka) pokona! na punkty
Dobrowolskiego (Start). Kosedowski (Stoczniowiec) Wygrał

JANTAR
p»aci w 872 grqe z dnia 3 mar
ca 1374 r.: za i rozwiązanie z
4 trafieniami *f liczba docl. na
kupon oddany w PO „Ruch’5
Nr 55 w Gdyni przy ul. Czer
wonych Kosynierów na nr ban
deroli 050212 — wygrana zł
45 493 oraz samochód marki
„Syrena 105»» wartości — zł
74 000, za 33 rozwiązania z 4
trafieniami po zł 1531, zi 1229
rozwiązań z 3 trafieniami po
zł 51, w tym 34 premiowane
trójki po zł 201 za 15224 roz
wiązań z 2 trafieniami po zł 4.
Nr PO i banderoli z 4 tra
fieniami + dod.: 55 — 050212.
Nr PO i banderol z 4 trafie
niami: 8 — 202975, 23 — 032352,
26 — 105925, 32 — 326093, 33 —
928550, 33 — 928629, 39 — 245691,
45 — 778142, 51 — 137827, 53 —
218501, 71/107 — 168273, 86 —
900843, 103 — 620654, 124 — 442184,
124 — 443269, 129 — 422959, 131
— 072935, 136 — 663482, 148 —
597398, 148 — 597442, 150 — 176521,
151 — 127339, 170 — 193971, 170
— 956269, 175 — 915425, 175 —
915107, 176 — 277994, 178/220 —
048179, 190 — 518904, 190/161 —
295816, 196 — 186969, 198 —
751538, 216 — 006679.
Nagrody dodatkowe rozloso
wano następująco:
Nagroda pieniężna w wys.
10 000 zł — 61 — 970189, ksią
żeczki samochód, po 6 000 zł —
199 — 760904 Malbork, — 219 —
490292 Sw. Wojciech, nagrody
pieniężne po 5 000 zł — 173 —
723076 Wejherowo, — 215 —
855114 Przodkowo pow. Kartu
zy, — 46 — 307393 Gdańsk,
nagrody pieniężne po 4 000 zł
— 202 — 862840 Gd.-Chełm, —
13 — 548378 Gdańsk, — 4
— 190856 Gdańsk, — 212 —
165904 Nowa Kościelna, — 16
— 2d’393 Gdańsk, nagrody pie
niężne po 2 500 zł — *108 —
342855 Gdańsk, — 110 — 198881
Gdynia, nagrody pieniężne po
2000 zł — 191 — 491477 Gdynia,
— 22 —446413 Gdańsk, — 157
— 100589 Elbląg.
Wylosowane liczby: 3, 19, 25,
32, 35 dod. 34.
Wypłaty wygranych z 4 traf.
i 4 4- dod. oraz nagród dodat
kowych dokonuje Oddział PKO
Gdańsk, Okopowa 3, natomiast
wygranych z 3 i 2 traf. oraz
premii do trójek z plusem PO
„Ruch” od czwartku bież. ty
godnia.
1 znów w „Jantarze” okazja
dla grających — w dniu 10
marca br. przeznaczono dodat
kowe nagrody w wys. 486 700
zł.

otrzymują nagrody z funduszu nagród po zakończe
niu roku kalendarzowego w wysokości od 300 do
600 zł.
W okresie ferii i wakacji zakład udziela urlopów
wypoczynkowych płatnych i okolicznościowych bez
płatnych. Organizowane są obozy i wycieczki dla wy
różniających się uczniów.
Dokumenty przyjmuje i informacji udziela sekre
tariat szkoły Gdańsk-Wrzeszcz. ul. Grunwaldzka 216.
Telefon 41-44-24 w godzinach: codziennie od 9 do 14,
w soboty od 9 do 12.
K-I8G3

z Gruszczyńskim (GKS). Wynych (GKS) zwyciężył Litwi
na (Stoczniowiec). Turzyński
(Gedania) uległ Swiderskiemu
(Stoczniowiec),
Bobrowski
(GKS) zwyciężył Kwacza (Sto
czniowiec), Frąszczak (Stocz
niowiec) pokonał Ruszkowskie
ero (Wisła). Balcerowicz (Stocz
niowiec) pokonał Zakrzewskie
go (GKS), Hebel (GKS) w Wy
niku kontuzji ucha
pokonał
po I rundzie Bienhika (Start)
Adamskiemu (Start) poddany
został w II rundzie Fojul
(GKS), Gerlecki (Stoczniowiec)
pokonał Kaźmierczaka (Start).
Organizatorem
okręgowych
mistrzostw Wybrzeża bvł Ej.
hląski Klub Sportowy Start
obchodzący w br. jubileusz 20lecia,
W przerwie między walkami
odbyła się miła uroczystość no
witania
przez
sympatyków
sportu wicemistrzyni świata
seniorek w jeździe szybkiej
na lodzie Erwiny RYS z Oliro
pii Elbląg. Popularna wśród
elblążan Lilka i współtwórca
iej sukcesów doskonały trener
i wychowawca Kazimierz Kal
barczyk owacyjnie witani otrzvmall nagrody ufundowane
przez Wydział Kultury Fizyc*
nej i Turystyki dla miasta i
powiatu,
Erwina Ryś. dziękując z*
serdeczne przyjęcie, złożyła obietmeę dalszego godnego re
prezentowania barw klubu i
kraju w czasie
następnych
startów na toracb lodowych.
Wracając do mistrzostw bok
serskich, tuż po ich zakończe
niu zwróciliśmy sie do sędzie
go głównego P. Malika z proś
ba o krótka ocene tegoroczne
go przeglądu pięściarzy Wy
brzeża.
Tegoroczne mistrzostwa —powiedział nam p. Malik —
cechował znacznie wyżs/.y po
ziom od ubiegłorocznych. —
Szczególnie atrakcyjne były
walki finałowe. Obiecujący na
przyszłość jest atak młodzieży
na
pozycje
starszych
mi
strzów.
Najlepszy zawodnjk
mistrzostw Litwin ze Stocz
niowca ma zadatki na dobre
go pięściarza. Obok niego wy
różniam Adamskiego z elblą
skiego Startu. Balcerowicza ze
Stoczniowca i Zakrzewskiego
z GKS.
A. MINKIEWICZ

W skrócie
* W
Il-ligowycb mecząc!)
siatkówki uzyskano następu
jące wyniki: kobiety — SZSAZS — Energetyk 1:3 1 0:3,
Start Gdynia
—
Komunalni
Łódź 1:3 i 0:3; mężczyźni —
Stoczniowiec —
AZS Lublin
3:0 i 3:2, SZS-AZS
Gdańsk
— Elana 3:0 1 3:0, Start Gdy
nia — Mazowsze 3:0 i o:3.
(rs)

trochę czasu by przygotować
zespół do ligowej batalii. Tre
ner Kulesza zresztą spodzie
wał się, że zespół grać będzie
właśnie w taki sposób, jaki
zaprezentował
w
niedzielę.
Postawa gdańszczan w meczu z
GKS Tychy, który rozegrany
zostanie w najbliższą niedzielę,
będzie zawierała więcej praw
dy o przygotowaniu drużyny
do sezonu niż poczynania lechistów w pojedynku z Pogo
nią.
W niedzielnym meczu najjaś
niejszym punktem w zespole
Łechii był PUSZKARZ. Jego
rajdy i strzały na bramkę go
ści były dobrego gatunku. Zna
komite spotkanie rozegra! ró
wnież kapitan drużyny Zemojtel, który będzie zapewne sil
nym punktem gdańskiej defen
sywy.
Szkoda, że w spotkaniu inau
guracyjnym nie padła ani je
dna bramka. Mamy jednak na
dzieję, że piłkarze Łechil w
czasie ligowych pojedynków
nadrobią niedzielne „niedocią
gnięcie”...
(fet)

Końcowy akord

II ligi hokeja
Hokeiści Stoczniowca roze
grali w sobotę 1 niedzielę dwa
zalegle
mecze ze Zniczem
Pruszków. Oba spotkania za
kończyły się wysokimi zwy
cięstwami gdańszczan 12:3 (3:1,
3:1. 0:1) oraz 17:2 (4:0. 3:1, 8:1).
Najwięcej bramek dla stocz
niowców zdobyli: M. Csorich
S 1 I, B. Csorich 2 i 3, Plata
0 i 4, Guzowski 2 10 oraz Pio
trowski 0 i 2.
Był to ostatni akord sezonu
TI ligi hokeja na lodzie. Jak
wiadomo Stoczniowiec zajął
drugie miejsce w tabeli.

...

W ostatnim spotkaniu rozer.
wanyeh w Nowym Targu fina
łów mistrzostw Polski Junio
rów w hokeju na lodzie, droży
na Stoczniowca wygrała z Po
lonią Bydgoszcz 7:2 (1:2, i:o,
5:0).
Bramki dla Stoczniow
ca zdobylt: Czujko 3, Gołołsk!
2. Kaczmarek 1 babiacki po 1.
Dla Polonii: Ktirczewski ł Maj
ka Dzięki temu
zwycięstwu
stoczniowiec zaiał w turnieju
finałowym trzecie miejsce.
(jet)

Wprawdzie od przyjęcia ogól
nokrajowych wytycznych dla
organizacji sportu kwalifiko
wanego w pionie szkolno-akademie kim upłynęło już sporo
miesięcy, jednak wiele środo
wisk SZS-AZS nie przebrnęło
jeszcze przez pierwsze prace
przygotowawcze. Na szczęście
Gdańsk należy do ośrodków,
które stosunkowo dość szybko
uporały się z problemami na
tury ogólnej, stąd też w po
czątkach 1974 roku można by
ło przystąpić do kolejnego eta
pu, którym jest stworzenie sil
nego Środowiskowego Klubu
SZS-AZS. Powstaje on na ba
zie istniejącego do tej pory
Międzyuczelnianego Klubu AZS
przy WSWF w Oliwie i kon
tynuować będzie w pełni jego
działalność, opartą miejmy na
dzieję na lepszych warunkach.
Właśnie dziś odbędzie się w
Oliwie walne zebranie Klubu
Środowiskowego SZS-AZS w
Gdańsku.
Z jakim dorobkiem startują
do kolejnego etapu w sporcie
kwalifikowanym
zawodnicy,
szkoleniowcy i działacze klu
bu A więc przede wszystkim
z 6 sekcjami, grupującymi po
nad 501) zawodniczek i zawod
ników. Interesująco przedsta
wia słę struktura członków'
klubu. Otóż 30 procent to stu
denci lub absolwenci wyższych
uczelni, zaś reszta to w zasa
dzie młodzież ze szkół podsta
wowych i średnich. Najwięcej
studentów grupuje sekcja lek
koatletyczna (prawie 50 proc.),
najmniej zaś sekcja pływacka
(1 student, a reszta to ucznio
wie, przeważnie szkół podsta
wowych). Struktura ta jest
chyba prawidłowa, zwłaszcza
w momencie gdy powstaje
wspólny klub dla obu organi
zacji sportowych młodzieży uczącej się — SZS ! AZS.
Wspomnieliśmy już o dwu
sekcjach: lekkoatletycznej I

dzień przetargu. W przypadku nie dojścia do skutku
I przetargu. II przetarg odbędzie się w tym samym
dniu o godz. 13.00. Samochód będący przedmiotem prze
targu można oglądać w garażu ZW LOK adres jak
wyżej w godzinach od 9.00 do 11.00. Zastrzegamy sobie
prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyCTyn.
____________________ __________________ K-1902

Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Wej
herowie, ogłasza przetarg nieograniczony na nastę
pujące roboty przy budowle zlewni mleka w Częstkowie. pow. wejherowski:
1) roboty budowlano-montażowe
2) wykonanie instalacji elektrycznej siłowe! 1 Świe
tlnej przewodem VADY z osprzętem hermetycz
nym z montażem rozdzielni okapturzonel przysto
sowanej do dwutaryfowego odbioru mocy
3) wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej wewnę
trznej i zewnętrznej oraz szamba 3-komorowego
4) wykonanie twardej nawierzchni o pow. 310 m kw.
5) wykonanie robót blacharsko-dekarskich
6) wykonanie robót zduńskich
7) wykonanie robót malarskich
8) wykonanie robót stolarskich.
Roboty powyższe są do wykonania w terminie od
dnia 1. 06. 74 r. do 30. U. 74 r. Do udziału w prze
targu zaprasza się przedsiębiorstwa państwowe, spół
dzielcze i prywatne. Oferty w zalakowanych koper
tach prosimy nadsyłać do dnia 4 kwietnia 1874 r. Ot
warcie ofert nastąpi w dniu 7 kwietnia 1974 r. o rodź.
10 w biurze spółdzielni w Wejherowie, przy ul. Judyckiego 4. OSM zastrzega sobie dowolny wybór olerenta lub unieważnienie przetargu.
K-1737
Zarzad Wojewódzki Ligi Obrony Kraju w Gdańsku,
ul. Kopernika 16, ogłasza przetarg nieograniczony na
sprzedaż samochodu osobowego m-ki ..Humbersuner”.
nr podw. B. 8206442, siln. B. 8206442, cena wywoławcza
75 000 zł. Przetarg odbędzie się dnia 28 marca 1974 r.
godz. 10 w biurze Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obro
ny Kraju w Gdańsku, ul. Kopernika 16. W przetar
gu mogą brać udział instytucje uspołecznione i oso
by prywatne. Przystępujący do przetargu złoża w na
szej kasie w miejscu przetargu wadium w wysokość’
10 proe. ceny wywoławcze}, co najmniej w przed

Powiatowa Komenda Straży Pożarnych w Kartuzach
ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż moto
cykla marki SHL-175. typ M 11, nr ramy 20671. nr sil
nika 22275, rok produkcji 1962, cena wywoławcza
3575 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 19 marca 1974 r.
o godz. 10 w PKSP Kartuzy, ul. 1 Maja 14a. Moto
cykl można oglądać w godz. 9—12 codziennie. Wa
dium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej nale
ży wnłacić najpóźniej w przeddzień przetargu do ka
sy PKPS. W przypadku niedojścia przetargu do sstut'v pierwszym terminie, drugi przetarg odbędzie się

■ Przetargi i licytacje

Po sobotnim zwycięstwie koszykarek Spójni nad Lechem
Poznań (78:76), niedzielny po
jedynek miał rozstrzygnąć, któ
ry z zespołów będzie bliższy
zdobycia trzeciego miejsca w
końcówce rozgrywek ekstra
klasy. Dlatego rewanżowe spot
kanie toczyło się w nerwowej
i
dramatycznej
atmosferze.
Koszykarki Spójni wykorzysta
ły nadarzającą się szansę 1 wy
grały 79:78 (54:40), umacniając
się na trzeciej pozycji w tabe
li.
Początek meczu nie zapo
wiadał emocji na finiszu. Na
sze panie dość łatwo objęły
prowadzenie i I połowa za
kończyła się wynikiem 34:40
dla Spójni.
Jednak po przerwie gdańszczanki stanęły w miejscu i
po kilku minutach straciły do
robek pierwszej części spotka
nia. W 27 min. Lech prowadził
61:58. w szeregi Spójni wkradła
się nerwowość. Nic dziwnego,
że akcje prowadzone były
chaotycznie, a rzuty oddawa
ne z przypadkowych pozycji,
nie trafiały do kosza.
Po chwili, dzięki tak ruty
nowanym koszykarkom. Jak
emOWA. SZEIB i MALI
SZEWSKA udało się trenerowi
JANOWI
FI.ORKO WSKTFMI*
zmienić taktykę gry, wybić *
uderzenia poznanianki i zmie
nić niekorzystny rezultat.
Ostatnie minuty meczu byty
niezwykle dramatyczne. Pro
wadzenie zmieniało się jak w
przysłowiowym kalejdoskopie.
Drużyny ostatkiem sił walczy
ły o końcowy sukces 1 nikt
chyba nie liczył, że nerwową
atmosferę spotęguje... awaria
elektrycznego zegara odmierza
jącego czas. Po krótkich’ tar
gach przy stoliku sędziow
skim sytuacja wróciła do nor
my. Na 30 sek. przed końco
wym gwizdkiem gdańszezanki
prowadziły 79:78. Mimo że
straciły piłkę wynik nie uległ
już zmianie.
W niedzielnym pojedynku na
szczególne wyróżnienie zasłu
żyły w gdańskiej drużynie:
CEYNOWA, która wyłączyła z
walki Fromm oraz SZEIB i
ZBIKOWSKA, a także W I po
łowie Maliszewska.
Punkty dla Spójni zdobyły:
Zbikowska 24, Szeib 21, Mali
szewska 14, Ceynowa i Slemieniak po 10.
Przed koszykarkaml Spójni
tylko 4 spotkania. Myślimy, te
nasze panie nie zmarnują oka
zji wywalczenia w końcowym
rozrachunku III miejsca w eks
traklasie. Nie mogą jednak
pozwolić sobie na chimeryczną
formę, którą zaprezentowały w
spotkaniach z Lechem.
Po dotychczasowych meczach
w tabeli prowadzi Wisła przed
ŁKS (po 25 pkt.). Na trzecim
miejscu znajduje się Spójnia
— 20 pkt. Czwarty jest Lech
— 19 pkt.
(Jet)

Powstaje wreszcie silny klub
szkolno - akademicki

Komenda Wojewódzka
Milicji Obywatelskiej
w
Gdańsku ogłasza I przetarg nieograniczony na sprze
daż niżej wymienionych pojazdów:
1. samochód osobowy marki „Warszawa-223”, nr pod
wozia 185398, cena wywołania 30 000 zł
2. samochód osobowy marki „Warszawa-223”. nr pod
wozia 208155. cena wywołania 36 000 zł
3. motocykl z wózkiem marki „Ural-2”, nr
ramy
305884, cena wywołania 4000 zł
4. motocykl z wózkiem marki Dniepr-K-650”. nr sil
nika 23950, cena wywołania 4000 zł
5. motocykl marki „MZ-ES-2SO/2”. nr ramy 1323725,
cena wywołania 2520 zł.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z zarządze
niem MSW nr 63/72 z dnia 30. 06. 1972 r. w Wydziale
Transportu KW Mo w Gdańsku, ul. Kurkowa Ba (doj
ście od ul. 3 Maja) w dniu 20. OJ. 1974 r. o godz. 9.
Przed przystąpieniem do przetargu należy najpóź
niej w przeddzień przetargu wpłacić wadium w wy
sokości 10 proc. ceny wywołania na konto KW MO
Gdańsk w NBP III O/M Gdańsk nr 351-110-137.
Pojazdy ogladać można w dniach 18 i 19. 03. 74 r.
od godz. 10 do godz. 14 w Wydziale Transportu KW
MO adres j.w.
Ponadto informujemy, że posiadamy do sprzedaży
poza przetargiem części zamienne do niżej wymie
nionych marek pojazdów:
— „Skoda-1000 MB”
— „Wartburg 311 i 312"
— „Warszawa M-20"
— „Moskwicz 408 i 412”
— „SHL”
— „Junak”.
Wykazy oferowanych części znajdulą się w tut. wy
dziale i będą udostępnione do wglądu od dnia uka
zania się niniejszego ogłoszenia.
Zgodnie z cytowanym zarządzeniem MSW prewo
kupna części posiadają jednostki gospodarki nieuspo
łecznionej oraz osoby fizyczne.
Informację w tej sprawie uzyskać można telefonicznie nr 37-08-89 w godz. od 8 do 18,
K-18.30

Zarzad Portu Gdynia zawiadamia, że w dniu 5 mar
ca 1974 r. rozpoczyna wypłatę z zakładowego funduszu
nagród. Wszelkie reklamacje związane z wypłata na
gród należy składać w terminie do 5 kwietnia br
do Komisji Odwoławczej pod adresem: Zarzad Por
tu Gdynia, Prezydium Rady Robotniczej. Gdynia, ul.
Rotterdamska 9 p. 118,
K-1909

Koszykarki Spójni
wykorzystały szansę

pływackiej. Poza tym działają
jeszcze w ^-------klubiesekcje:
*
‘ ‘
judo,
koszykówki kobiet, siatkówki
kobiet i siatkówki mężczyzn.
Koszykarki grają w II lidze i
stanowią zespół przyszłościo
wy, który dopiero po pewnym
czasie będzie mógł się pokusić
o włączenie do walki o awans
do I ligi. Siatkarki po niezbyt
fortunnym sezonie spadają z
II ligi. Drużyna wymaga wy
jątkowej opieki i odnowy.
Siatkarze mają szanse na za
jęcie II miejsca w swej gru
pie II ligi. zespół jest dobrze
wyszkolony, prezentuje dobry
poziom i szkoda by było, aby
w wypadku niezakwalifikowania się do I ligi miał się roz
paść.
Pozostałe trzy sekcje prezen
tują dyscypliny indywidualne
dysponują dobrą bazą w po
staci obiektów oraz ofiar
nymi zespołami szkoleniow
ców*. Zwłaszcza lekka atle
tyka
powinna
znaleźć
w
klubie wyjątkowo dobre wa
runki rozwojowe. Judo oparło
swą działalność w dużej mie
rze na młodzieży, która za
kilka lat może przedstawiać
wartościowy element zawodni
czy. Pływacy wreszcie, mający
do swej dyspozycji dwa kryte
baseny (PG I WSWF) oraz do
brą kadrę szkoleniową, poka
zali już, że stać ich na wiele.
Klub znajduje spore zrozu
mienie dla swych potrzeb 1 po
moc ze strony oliwskiej uczeln* — Jej rektora oraz KU
PZPR. Trudno przecież sobie
wyobrazić uczelnię wf bez sil
nego klubu sportowego. Przy
szła działalność klubu zależeć
jednak będzie również i od oparcia jej na solidnych pod
stawach finansowych oraz po
mocy ze strony SZS. AZS oraz
WFS. Warto się też zastano
wić, czy jest sens prowadzenia
luźnych (poza klubem) sekcji
wysoko wyczynowych.
R. STANOWSKI

w dniu 26 marca 1074 r Cena wywoławcze tt w—-.
targu 1788 zł. Pozostałe warunki przetargu bez zmian
Komornik Sądu Powiatowego w Starogardzie E. Władasz mający kancelarię w Starogardzie przy ul. Ko.
geluszki 30 p. 7 (gmach Sądu), podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 16. in. 1874 r. o godz. 10 na
terenie Nadleśnictwa Państwowego w Lubichowie zost*n.!e sprzedany w U przetargu publicznym samo”P*e-up marki „Warszawa 200 P”. Cena wywo
ławcza „3100 zl. Osoby biorące udział w przetargu
zobowiązane są dokonać wpłaty wadium w wysoko
ści 10 proc, ceny wywoławczej najpóźniej do dnia
15 marca 1974 r. godz. 13 w kancelarii Komornika Są____________ ________________________________ K-1930
Gdańskie Wydawnictwo Prasowe RSW „Prasa-Kslażka-Ruch" w Gdańsku, ul. Targ Drzewny 3/7 ogłasza
drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż samocho
du marki „Wołga” M-21, nr silnika 709269, nr podwozia
402923 — cena wywoławcza 24 200 zl. Przetarg odbę
dzie się w dniu 18. III. br. w sali konferencyjnej
Wydawnictwa Ta-g Drzewny 3/7 o godzinie 10 Przy
stępujący do przetargu wpłaca do kasy Wydawnictwa
do dnia 16. III. br. wadium w wysokości W proc ce
ny ni.
wywoławczej.
ogladać
dnia
16.
br od godz.Samochód
10 do 12 można
w Gdańsku”
ul.:dom£
Szlak 30 (magazyn papieru). Zastrzegamy sobie od
stąpienie od przetargu bez podania przyczyn.
K-1931
waksl2f!.„Pr5?,V?^vLNaSJ>c®nia Okładów Kolejowych
w Solcu Kjjarskim ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonanie robót wykończeniowych w budynki
mieszkalnym w Gdańsku-OUwie przy ul. Szczecińskie
nr 24, W przetargu mogą wziąć udział przedsiebior
!t;wowe- spółdzielcze i prywatne. Dokumenta. 8 „,d0 WR!ądu w zarządzie Zakładów
tL Nasycania
Podkładów Kolelowycł
w Gdańsku-Letnicy, ul. Marynarki Polskiej 80 w dzia
li
należy nadsyłać w ciągu 14 dni
oa daty ukazania sią ogłoszenia do pokoju nr 67 w/u
zarządu. Otwarcie ofert nastąpi w ciągu 3 dni pr
terminie składania ofert. Zastrzega sie prawo wtvboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania
D"y«yn-._____ !_______________
K-1911
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnegc
w Gdańsku ul. Grobla Angielska nr 19. ogłasza prze
targ otwarty na: roboty dekarsko-biacharskie, roboty
remontowo-budowlane, roboty wod.-kan. i CO, robo
ty elektryczne, roboty malarskie w budynku admintstracyjno-mleszkalnym nrzy ul. Grobli Angielskiei
nr 19. Termin wykonania robót II kwartał 1974 r'
Kosztorys oraz opis techniczny robót znajduje sie dc
wglądu w dziale głównego mechanika. W orze targu
mogą brać udział przedsiębiorstwa państwowe spół
dzielcze i prywatne. Oferty w zalakowanych 'koper
tach z dopiskiem „przetarg" należy przesłać w ciągu
14 dni od daty ukazania się przetargu w prasie. Ko
misyjne otwarcie kopert nastąpi w dwa dni po upływie
terminu składania ofert. Zastrzega sie prawo wyboru
oferenta względnie unieważnienia przetargu bez oo-'aoia przyczyn.
K-1901
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BAŁTYCKI

Problemy współpracy z zagranicą

Marcowe
„Litery"

Szerokie wrota“ kooperacji
O

Okładka najnowszych, mar
cowych „Liter” intryguje. Mo,
ho ile i w jej plastycznym
kształcie aluzji: do arcydzieł
światowego malarstwa, chararakteru kobiet, wad narodo
wych (pawie pióra!). W do
datku wybity tytuł artykułu
głosi: „Łotry i apostołowie”.
Wszystko to znajdziemy w
numerze.
Tytułowy niejako
artykuł napisał
BOGUSŁAW
HOLUB. Artykuł traktuje o
wychowaniu i jego metodach,
o ideologii. Problem ten rzu
cony jest na szersze tło na
szego „dzisiaj”, obejmuje więc
także sprawy drażliwe, niepo
kojące. Ktokolwiek czytał Ho
luba wie, że od takich spraw
— 1 ostrego ich stawiania —
autor nie stroni. I tym razem
pisze żywo, odważnie, nie uni
kając stylu potocznego 1 wyra
żeń, przed którymi wzdragają
•ię co lękliwsze pióra.
Z tą tematyką obyczajowo'
moralną korespondują bezpo
średnio dwa artykuły. Pierw
szy z nich to TADEUSZA BOL
DUAMA „Pucki, ja i Kowalik”
■— sylwetka młodej kobiety ze
stałego cyklu „Jak żyć?”. Po
stać
bohaterki tego szkicu
Jest
przedstawiona na szer
szym tlej jej osobowość i źyoie ukazane są w kontekście
Pomorza i jogo odrębnych wzo
rów obyczajowych. Istotna jest
konkluzja autora: „Różnorod
ność modeU i
stylów życia
składa się na
barwny obraz
społeczeństwa; obraz ten mo
żemy i powinniśmy popra
wiać, ale czy zmieniać?”.
Reportaż TADEUSZA WOZ
NIAKA pod wymownym tytu
łem „Miłość,
miłość, śmierć”
przedstawia sytuację,
kiedy
konflikty zachodzące wewnątrz
współczesnego małżeństwa do
szły do takiego napięcia, że
zaowocowały — zbrodnią. Do
dajmy, że jest to reportaż kry
minalny (z którym rzadko sie
spotykamy na łamach naszej

Walencja, nazywana trzecia stolica Hiszpanii (no Madrycie
i ważnym ośrodkiem przemysłowym.
Na zdjęciu: centrum miasta.

Od tego ponurego dramatu
odrywa nas felieton AGNIESZ
KI WRÓBLEWSKIEJ
„Komu
ten kwiatek”.
Autorka pisze
o Dniu Kobiet i pod tym pre
tekstem w sposób paradoksal
ny przedstawia
celnie pod
chwycone przemiany, jakim w
dzisiejszym społeczeństwie ule
gła „rola mężczyzny’\

STATNIO
wyszedł
nowy regulamin eg
zaminu dojrzałości obowiązujący
wszystkie
szkoły ogólnokształcące i
zawodowe. Jest on załącz
nikiem do zarządzenia mi
nistra oświaty i wychowa
nia z 9. 11. 1973 r. Towa
rzyszy mu pismo okólne
ministra oświaty i wycho
wania w rozmiarze zbli
żonym do objętości regula
minu, które prócz wskazó
wek dotyczących sposobu
realizacji regulaminu określa też jego cele i za
dania Przedstawiono je w
zarysie następująco:

uda się w rejon
północnej Atry&i

jest także drugim

Eustachy Tarnawski

„Koncepcja nowego reguła
minu nawiązuje do propozycji
zgłaszanych w toku dyskusji
nad Raportem Komitetu Eks
pertów oraz podczas spotkań
z aktywem oświatowym i mlo
dzieżowym. Wprowadzenie re
gulaminu ma na celu podnie
sienie przygotowania młodzie»
źy do dalszego kształcenia się
i pracy zawodowej oraz zbli
żenie treści i kształtu egzaminu
dojrzałości
do
egzaminu
wstępnego na wyższe uczel
nie Regulamin stwarza moż
liwości ukierunkowania zain
teresowań
uczniów
i
uwzględuia aspiracje do osiąg
nięć indywidualnych miodzie,
ży. Nauczycielom daje możli
wości większej satysfakcji i
otrzymanych wyników pracy,
stwarzając przy tym przesłan
ki do dalszego zacieśnienia ich
współpracy z pracownikami
nauki w procesach kształcenia
i wychowania młodzieży”.

Uwaga, Czytelnicy!

przecież swój obowiązek spo
łecznie, a odwiedzając Was z
pewnością nie będą uciążliwy
mi gośćmi.

Barcelonie),

portem

kraju

Fot. J. Urbański

cyjnej. Dopuszcza się rów sowego regulaminu — wy mianowicie: przygotowanie
nież zgłoszenie tematu pra razi się liczbą 6, a wg o- i zreferowanie pracy pi
cy przez ucznia, a ponadto becnego — liczbą 4. Dla semnej z jednego z wybra
zastosowanie tej formy eg jaśniejszego obrazu załóż nych przedmiotów, co za
zaminu nie tylko z jedne my, że uczeń — nie licząc stępuje egzamin ustny z
go, ale również i z dwóch się z postulatem nawiąza tego przedmiotu. Uczeń
przedmiotów wchodzących nia do dalszych studiów przygotowuje pracę pi
w skład egzaminu ustnego. przez wybór odpowiednie semną pod kierunkiem nau
Tej ostatniej formy zdawa go przedmiotu — wybierze czyciela,
prowadzącego
nia egzaminu dojrzałości egzamin ustny z języka przedmiot przez cztery i
dawny regulamin nie prze polskiego i z matematyki; pół miesiąca, z czego 4
widywał.
według nowych przepisów miesiące przypadają na oEgzamin pisemny doty składać on bedzie wówczas kres nauki szkolnej w naj
czy obowiązkowo języka egzamin tylko z dwóch wyższej programowo kla
polskiego i matematyki. przedmiotów zamiast — sie. Później następuje obrona pracy. Przypcfmlna

Dwa przedmioty do .egza
minu .ustnego uczeń wy
biera spośród 18 wymienio
nych w regulaminie na
pięć miesięcy, przed rozpo
We wkładce literackiej może
częciem egzaminu, dojrza
nty m.
in. przeczytać opo
łości. Uczeń określa przy
wiadanie „Pawia mozaika” LE
SŁAWA FURMAGI,
artykuły
tym, jaką obiera formę eg
o poezji greckiej i twórczości
zaminu, a w razie rezyg
Centkiewicza, ciekawe wspom
nacji z egzaminu — zgła
nienie o Tuwimie.
sza to w tym samym ter
Kinomanów zainteresuje arty
minie.
kuł ANDRZEJA BEDNARKA O
tendencjach
filmu
polskiego
W przypadku podjęcia
»•Ucieczka w adaptacje”.
się pisemnej pracy egza
minacyjnej uczeń otrzy
muje lub proponuje temat
pracy najpóźniej na 4 mie
siące przed zakończeniem
zajęć. Przystąpienie do
egzaminu dojrzałości nie
Na tle tych sformułowań
jest — podobnie jak wg
warto przyjrzeć się bliżej,
czym różnią się oba regu dotychczasowego regułami
laminy egzaminów dojrza nu — obowiązkowe. Uczeń
łości — nowy i dotychczaStatek naukowo-badaw | sowy — jeżeli dopiero ten może poprzestać na świa
czy Morskiego Instytutu nowy stwarza możliwości dectwie ukończenia szkoły,
Rybackiego r/v „Profesor realizacji wymienionych -za które otrzymuje również
w -przypadku niezdarna
Siedlecki” po powrocie ze dań.
egzaminu maturalnego.
190-dniowego rejsu na wo
dy południowego Atlanty
A oto druga różnica mię
BECNIE matura oku, przechodzi obecnie obejmuje — inaczej dzy dawnym a nowym re
fcresowy remont, stojąc
w dotychczaso gulaminem. Według do
przy nabrzeżu Pomorskim wym niż
regulaminie
— 4 tychczasowego regulaminu
w gdyńskim porcie rybac
uczeń zdawał obowiązko
kim. Jeśli prace remontowe przedmioty: dwa z nich w wo egzamin pisemny i utylko pisemnej, a
zostaną zakończone w ter formie
z języka polskiego i z
minie, statek wyjdzie oko dwa — tylko ustnej, z wy stny
matematyki. Obecnie zaś
łączeniem
przypadku,
gdy
ło 16 marca br. w planowy
obowiązkowo zdaje z tych
około 100-dniowy rejs w uczeń w miejsce ustnego
tylko egza
rejon północnej Afryki. egzaminu z obranego przed przedmiotów
min pisemny. Dawniej uBędzie on realizował II e- miotu deklaruje przygoto czeń
spośród kilku wymie
tap badań, związanych m.
in. z elektryfikacją poło wanie z tego przedmiotu nionych w regulaminie
pisemnej pracy egzamina przedmiotów (odpowiednio
wów.
M. L.
do typu szkoły) wybierał
jeden przedmiot, zdawał z
niego egzamin pisemny i
ustny. Obecnie wybór do
tyczy wyłącznie egzaminu
ustnego, ale za to aż z
dwóch przedmiotów spo
Ośrodek Badań Prasoznaw posiadają odpowiednie legity śród wymienianych w re
gulaminie. Postuluje się
czych w Krakowie zainicjował macje.
Drodzy Czytelnicy — bada przy tym wybór takich,
w tym roku pierwsze ogólno
nia
te,
jako
pierwsze
obejmu
polskie badania nad czytelnic
które nawiązują do dal
twem prasy.
Badania będą jące swym zasięgiem cały kraj,
z
przeprowadzane
równocześnie są niezwykle ważne. Zależy szych studiów, a więc
nam
na
tym,
aby
wojewódz
we
wszystkich
wojewódz
zasady do przedmiotów
twach W DNIACH 4—18 MAR two gdańskie w pełni wywiążą wymaganych przy egzami
ło się ze swego udziału w ba
CA.
daniach. Będziemy Wam bar nie wstępnym na obrany
Na terenie
naszego
woje dzo wdzięczni za życzliwe po kierunek studiów. Zestaw
naszych ankiete
wództwa
badania te
będzie traktowanie
przedmiotów do wyboru
prowadził zespól społecznych rów', Dziękujemy!
zawiera wszystkie przed
ankieterów
Pracowni Badań
Pracownia Badań Praso
Prasoznawczych
Gdańskiego
znawczych
Gdańskiego mioty dawnego regulami
Wydawnictwa Prasowego. An
Wydawnictwa Prasowego nu oraz dodatkowo: języki
kieterzy odwiedzą w domach
RSW „Prasa — Książka obce, astronomię, przyspo
zarówno mieszkańców Trójmia
— Ruch”.
sta, jak i wielu innych miej
sobienie obronne, wycho
scowości.
Być może, że tra
wanie techniczne, plastycz
fią również do Was. Prosimy
więc gorąco, przyjmijcie
an
ne, wychowanie muzyczne.
kieterów z serdecznością i ży
ASUWA się pytanie;
czliwością !
Wypełniają
oni

„Profesor Siedlecki“

1

Kilko uwag na lemai
nowego regulaminu
egzaminu dojrzałości

O

prasy) i że opowiada on o au
tentycznej
sprawie,
która
wstrząsnęła
społeczeństwem
Wybrzeża*

1 • 3

Nieczuły

Z okazji dnia świętego Wa
lentego — zgodnie z tradycją
— pewna mieszkanka RavenAnkieta zawiera pytania do ny chciała przekazać dawne
tyczące szerokiego kręgu pro mu przyjacielowi wyrazy swe
blemów związanych z czytel go głębokiego uczucia. 35-letnictwem
prasy.
Wyrażając nia Gisella Mazzotte udała się
swoje opinie o gazetach, które pod dom dawnego ukochanego
czytacie, pomożecie nam
— 32-letniego Marcello Sciotta i
drodzy Czytelnicy — lepiej je zaczęła energicznie stukać w
redagować.
drzwi, pragnąc wyrazić mu oAnkieta jest oczywiście ano sobiście swą miłość, roznieca
nimowa — jednak dla lepsze jąc na nowo stare płomienie.
go poznania opinii określo Marcello okazał się bardzo nie
nych środowisk ankieterzy bę wdzięcznym kochankiem, gdyż
dą pytać Was o wiek, zawód, nie tylko nie otworzy! drz.wi,
ale wezwał policję, która za
wykształcenie itp.
Ankieterzy
upoważnieni są trzymała Gisellę za... próbę
dc przeprowadzenia badań i włamania l

N

czy te zmiany są
istotne oraz czy I w
jakim stopniu zwiększają
lub zmniejszają one trud
ności egzaminacyjne w po
równaniu ze stanem do
tychczasowym?

Oznaczmy w przybli
żeniu — stopień trudności
egzaminu osobno pisemne
go i osobno ustnego tą sa
mą liczbą 1. Okaże się
wówczas, że
formalnie
trudność egzaminu matu
ralnego — wg dotychcza-

jak było dotychczas — z
trzech.
Jeszcze dogodniejszą formę
zdawania
egzaminu
dojrza
łości mieć Pędzie absolwent
szkoły zawodowej, gdyż pisem
ną pracę specjalistyczną — obo
wiązującą nadal dla ukończę,
nia szkoły — zalicza mu się
jako pracę pisemną egzamina
cyjną. Stopień trudności eg
zaminu dojrzałości
redukuje
się zatem dla ucznia
szkoły
zawodowej do połowy. Ta sy
tuacja idzie po myśli toczącej
się od dawna dyskusji na te
mat ew. potrzeby zredukowa
nia jednego z dwóch sąsiadu
jących ze sobą w czasie egza.
minów — matury i egzaminu
wstępnego na wyższą uczę!
nię. Przy obecnym regulami
nie oba egzaminy wprawdzie
pozostają , ale stopień trud
ności matury zmniejsza
się.
Ponadto oba egzaminy stapia
ją siię, gdy ustawiamy kandy.
datą po linii doboru przedmio
tów stosowanych przy egza
minie wstępnym. Przygotowa
nie do matury staje się wów
czas — w większym niż dotąd
stopniu —
przygotowaniem
jednocześnie do wyższej uczel
ni.
Bowiem
cały
miesiąc
przed egzaminem ustnym, pod
czas którego w przedmioto
wych zespołach uczniowie —
pod kierunkiem
fachowego
nauczyciela — mają przygoto
wać się do matury’, oznacza w
praktyce jednoczesne przygo
towanie się do egzaminu wstęp
nego w wyższej uczelni.

AUWAŻMY, że zar warty w regulami
nie zestaw przedmio
tów, z których uczeń
wybiera przedmioty egza
minu ustnego, nie nawią
zuje — jak dawny regula
min — do typu szkoły
ucznia, lecz do kierunku
jego przyszłych studiów.
Daje to uczniowi możliwość
korekty wyboru studiów,
nawet innych aniżeliby to
wskazywał profil oddzia
łu, który kończy.
Regulamin
prezentuje
ponadto interesującą for
mę zdawania matury, a

to z jednej strony pisemną
pracę końcową w szkole
zawodowej, z drugiej —
podobną formę rfbrony prą
cy w szkole wyższej.

ZIEJE się t,o w obec
ności zainteresowa
nych
przedmiotem
kolegów, nauczycieli —
jak należy się spodziewać
— zaproszonych gości ze
szkoły wyższej. Praca ma
wykazać zamiłowania ucz
nia, dając mu sposobność
ujawnienia ich w dojrzały
sposób. Taka forma egza
minu w szerszej niż dotąd
mierze angażuje nauczycie
la, który — aby sprostać
zadaniu — będzie musiał,
być może, wyjść poza mury szkolne, szukając kon
taktu z pracownikami szko
ły wyższej.

D początku lat 70- Ministrów nr 170 z 1971 r., widłowego
analizowania
-tych w polskiej prak również nadającej pojęciu rozwoju i wyników tej no
tyce
gospodarczej kooperacji przemysłowej z wej formy wymiany mię
nabrało praw obywatel zagranicą szeroki charak dzynarodowej.
stwa nowe pojęcie ekono ter — obejmujący nie tyl
Wydaje się, że dla usta
miczne — kooperacja prze ko współpracę produkcyj lenia, czy określony kon
mysłowa z zagranicą. 'L ną, lecz również różne for trakt odpowiada warun
pojęciem tym stykamy się my wspólnego działania kom kooperacji przemysło
niemal na co dzień: w ko firm z różnych krajów, od wej, decydujące znaczenie
munikatach o zawartych prostych podstaw (jeżeli ma nie tylko przedmiot
umowach
międzynarodo dokonywane są na bazie tego kontraktu (np. rodzaj
wych, w analizach wyni
ków gospodarczych, w ar
tykułach
poświęconych
Józef Wierzbołowski
wymianie
międzynarodo
wej itp. Co więcej, wyni
ki kooperacji przemysło długoterminowych kontrak towaru), ale fakt, czy na
wej z zagranicą zaczynają tów), aż do powoływania bazie
zawieranego kon
być odczuwalne w codzien wspólnych przedsiębiorstw traktu
nawiązywane są
nym życiu tysięcy ludzi: czy działalności marketin
autobusy Jelcz-Berliet i sa gowej na rynkach świato między partnerami stosun
mochody Fiat 126 P na u- wychki zmierzające do wspól
licach miast, nowe maszy
GÓLNE
określenia nego realizowania określo
ny budowlane, będące wy
wyjaśniające
istotę nego procesu produkcyjne
nikiem wspólnej produk
kooperacji przemy go, badawczego czy mar
cji przedsiębiorstw zrze słowej z zagranicą nie są
szonych'' w zjednoczeniu
ketingowego (albo wszy
BUMAR i znanych firm jednak wystarczające dla stkich tych procesów ra
brytyjskich, amerykańskich jednolitej interpretacji, czy
i
zachodnioniemieckich, konkretny kontrakt zawar zem). I tak, przykładowo,
magnetofony produkowa ty z firmą zagraniczną od dostawy silników elektrycz
ne przez warszawskie Za
nych
do
dystrybutora
kłady Radiowe im. M. Ka powiada warunkom pozwą sprzętu elektrycznego za
sprzaka we współpracy z łającym zakwalifikować go
zachodnioniemiecką firmą do tej kooperacji. Jest to granicą, nawet jeżeli doko
nywane są na bazie kon
Grundig i francuska fir
mą Thomson — towary te istotne z dwóch powodów: traktu wieloletniego, nie
(jak i dziesiątki innych) po pierwsze, w umowach są przejawem kooperacji
stanowią widoczny dowód międzynarodowych, zawar przemysłowej z zagranicą,
rozwoju kooperacji prze tych przez Polskę z licz natomiast dostawy takich
mysłowej w praktyce pol nymi krajami zachodnio samych silników do pro
ducenta
obrabiarek dla
skiego przemysłu.
A jednak mimo osiąg europejskimi, znajdują się ich zamontowania w pro
niętych na tym polu wy klauzule zawierające pew dukowanych przez niego
ników, kooperacja prze ne przywileje dla ekspor obrabiarkach — są koopera
mysłowa z zagranicą jest tu prowadzonego w ra cją przemysłową z zagra
w dalszym ciągu pojęciem mach kooperacji przemy nicą, jeżeli noszą cechy
trwałej (wieloletniej) współ
nie w pełni zdefiniowa
nym, wywołującym różne słowej z zagranicą; po dru pracy.
— jeżeli nie sprzeczne — gie< kooperacja ta stanowi
RZEZ
całe lata po
]
interpretacje, co ma zresz istotne ułatwienie w sfe
ziom
wymiany han
l
tą jak najbardziej prak
dlowej Wschód—Za
rze przypływu do Polski
tyczne konsekwencje.
chód pozostawał daleko w
OJĘCIE to jest bar nowoczesnej technologii z tyle za potencjalnymi moż
rozwiniętych liwościami, na jakie wska
dzo często zawężane najbardziej
do współpracy pro gospodarczo krajów, a więc zywał m. in. wzrost poten
istnieje konieczność pra* cjałów gospodarczych kradukcyjnej wyspecjalizowa
nych fabryk. Takie podej
ście, u podstaw którego
leży zbieżność zastosowa
nej terminologii, nie poz
wala jednak prawidłowo
oddać tych treści ekono
micznych, które faktycz
nie leżą u podstaw koope
racji przemysłowej z za
granicą.
musiały być na niej
PROSIMY
W rzeczywistości wykra
trawniki, ale obecnie
cza ona bowiem poza związ
DYREKCJĘ PKP..
pozostał po nich tylko
ki czysto produkcyjne. Pod
ślad.
pojęciem kooperacji prze
... aby w ramach mo
Mamy nadzieję, że po
mysłowej należy rozumieć,
dernizacji tunelu kolejo ukazaniu się naszego li
zgodnie między innymi z
wego przy ul. Maryna stu ulica Krzywoustego
interpretacją Europejskiej
rzy w Sopocie przesu przestanie być traktowa
Komisji Gospodarczej ONZ,
nięto automaty bileto
na po macoszemu.
także nową formę wymia

P

P

szansa — pozwala nie tyl
ko uzyskać dostęp do no
woczesnych technologii oh
raz poszukiwanych maszyn
i urządzeń, lecz również
znaleźć środki dla dokona
nia spłat za te technologie
i maszyny za pośredni
ctwem produkcji urucho
mionej z ich pomocą. Gra

toczy się o wysoką stawkę,
nie chodzi bowiem tylko o
bieżące zrównoważenie o-;
brotów, lecz o miejsce na
szego kraju w międzyna
rodowym podziale pracy;

&nM) : si£Mie

ny
gospodarczej
mię
dzy krajami o różnych
systemach gospodarczych.

Obejmuje więc ona ca
łokształt stosunków i dzia
łań, wynikających z kon
traktów zawartych między
firmami z krajów o róż
nych systemach gospo
darczych a wykraczają
cych poza proste operacje
zakupu i sprzedaży towa
rów i usług, oraz włączają
cych szereg dodatkowych
wzajemnie
uzgodnionych
operacji (w sferze produk
cji, prac badawczo-rozwo
jowych, przy przekazywa
niu technologii, w działal
Tak więc obecny regula ności marketingowej itd.).
min na pewno wnosi sporo
W taki sposób podejście
nowego. Czy jednak spełni Europejskiej Komisji Go
on wspomniane na wstepie spodarczej ONZ bardzo
oczekiwania ministerstwa ściśle współgra ze sformu
łowaniami uchwały Rady
— wykaże praktyka.

Słoneczny dzień w Bierutowicach.
Fot. Wołoszczuk

we na peronie kolei elektrycznej bliżej wejś
cia z ul. Marynarzy, po
dobnie jak to zrobiono
we Wrzeszczu.
Pasażerowie zdążający
od strony ul. Podjazd i
z ul. Kościuszki mają
„pod ręką” dwa komple
ty kas, tymczasem od ul.
Marynarzy musimy biec
do automatów kilkadzie
siąt metrów i bardzo
często tracimy możli
wość wcześniejszego od
jazdu.
prof. Roman Heising

CZYŻBY
ZAPOMNIANA?
Coraz częściej na ła
mach prasy wytrrzeżowej ukazują się różne
artykuły mówiące o mo
dernizacji gdańskich ulic. Niestety, nie było
nigdy wśród nich zapom
nianej od lat ulicy Krzy
woustego w Oliwie.
Bloki nasze zostały
pobudowane w 1958 r.
i od tej pory, czyli przez
16 lat, nic kompletnie
się tu nie zmieniło —
nie możemy się docze
kać chociażby ułożenia
płyt chodnikowych, aby
nie brnąć w błocie
(szczególnie na odcinku
od ul. Poznańskiej).
W tym okresie czasu
powstała cała nowa
dzielnica
Przymorze,
lecz o naszej ulicy nie
pomyślano, a jest to
przecież jedna z najład
niejszych ulic Oliwy —
szeroka, prosta z ładną
perspektywą.
Kiedyś

Mieszkańcy bloków
pkzy ul. Krzywou
stego w Oliwie
DLA
BEZPIECZEŃSTWA
NIEWIDOMYCH
Zarząd Spółdzielni In
walidów Niewidomych
w Gdyni (ul. Opata
Hackiego 8/10) zwraca]
się kilkakrotnie do kom
petentnych władz w
sprawie uporządkowa
nia ulicy Zakręt, ale —
jak dotąd — bez skutku.
Spółdzielnia nasza za
trudnia 240 pracowni
ków niewidomych, więk
szość z nich jadąc do
pracy pociągiem wysia
da na dworcu GdyniaGrabówek, następnie Idzie w kierunku ul.
Czerwonych Kosynierów
i przechodzi ulicą Zakręt
do Oksywia. Uiica ta na
całej swej długości za
sypana jest piaskiem do
tego stopnia, że niewi
domy nie wyczuwa gra
nicy między chodnikiem
a jezdnią, co w konse
kwencji spowodować mo
że wypadek najechania
niewidomego przez po
jazd mechaniczny.
Kierownik d/s Re
habilitacji
Przewodniczący
Rady Zakładowej

KTO ZATWIERDZIŁ
CENĘ?
Ponieważ bufetowa na.
dworcu gdyńskim (w hal

żu małżeńskiego. Napór na urzędy stanu
cywilnego już zresztą się rozpoczął.

Prognozy... małżeńskie

Idą dobre czasy dla panien?
RZEZ wiele lat los nie byt zbyt ła „od wczoraj”, to właśnie mężczyźni muszą
skawy dla pici pięknej: panów kwa się zacząć pilnie rozglądać za kandydatka
lifikujących się do ożenku było po mi do wspólnego życia.
prostu znacznie mniej niż kandydatek do
Najszybciej wzrastać będzie liczba lu
zamążpójścia. Od kilku lat proporcje za dzi wchodzących w wiek dojrzały w obec
czynają się jednak zmieniać w sposób bar nym dziesięcioleciu (mężczyzn o 14,3 proc.
dzo istotny. W roku 1970 np. mężczyźni do i kobiet o 12,0 proc.). Związane to jest z
33 roku życia przewyższali już ilościowo ko przypadającym właśnie na lata 1971—1960
biety w tym samym wieku. Według najnow dorastaniem roczników tzw. wyżu demogra
szej prognozy GUS liczba ludności wzroś ficznego. Coraz częściej w związki mał
nie do 38,9 min osób w roku 2000, przy
czym kobiet w wieku 15 i więcej lat o 3,4 żeńskie wstępują rówieśnicy, wszystko wska
min, a mężczyzn o 3,9 min. Nie ulega więc zuje więc na to, że lata siedemdziesiąte
wątpliwości, że poczynając właściwie już zasłużą sobie być może na nazwę lat wy

P

jów socjalistycznych. Jed
nym z powodów tego sta
nu by! brak możliwości
zbilansowania
zakupów,
jakie kraje socjalistyczne
mogłyby dokonywać w roz
winiętych krajach kapitali
stycznych, własnym eks
portem towarów pochodzę
nia przemysłowego. W grę
wchodziła zarówno tzw.
luka technologiczna, jak I
brak rozgałęzionych kana
ków zbytu oraz pozycja
outsidera w stosunku do
ustalonych
tradycyjnych
powiązań
występujących
między firmami na rynku
kapitalistycznym. Koopera
cja przemysłowa z zagra*
nicą stanowi właśnie tę
nową formę wymiany mię
dzynarodowej, która może
doprowadzić do przełama
nia tej bariery — a co za
tym idzie stać się czynni
kiem szybkiego i znaczne
go wzrostu obrotów mię
dzy krajami o różnych sy
stemach gospodarczych.
Dla Polski jest to duża

W roku 1970 tradycyjny marsz Mendels
sohna zabrzmiał nieco ponad 280 tysięcy
razy. W roku ubiegłym na ślubnym kobier
cu stanęło już 317 tysięcy nowożeńców. A

przecież najliczniejsze powojenne roczniki z
połowy lat pięćdziesiątych są dopiero u
progu kreślenia planów wspólnego życic.
Bardzo prawdopodobne więc, że ubiegło
roczny rekord małżeński padnie lada rok.
Z wyliczeń GUS wynika, że w roku 1980
będziemy mieli w Polsce 8,9 min małżeństw
(w roku 1970 - 7,5 min), a w roku 2000
- 11,1 min. Czyli w ciągu 30 lat liczba
małżeństw wzrośnie o 48,8 proc. Cechą
szczególną lat 1971-1980, w których spo
dziewany jest największy skok liczby mał
żeństw, będzie młody wiek wstępujących w
związki małżeńskie. Młode pary w star
szym wieku stanowić będą stosunkowo ni
kły ułamek.
Wcale niewykluczone jednak, że te niejako
tradycyjne proporcje w późniejszych latach
ulegną zmianie. Relatywnie większa licz
ba młodych mężczyzn wpłynie bowiem na
spadek liczby kobiet, którym nie udało się
znaleźć partnera. Z kolei większa liczba

lu) nie umiała wyjaśnić
mi kalkulacji sprzeda
wanych przez siebie por
cji śniadaniowych, która
wydaje mi się mocno
zawyżona, przeto za po
średnictwem
redakcji
proszę o wyjaśnienie.
Podaję przykłady: 5—
6 dkg — kiełbasy zwyk
łej, 2 bułeczki (czerstwe)
■+■ opakowanie — cena
15 zł. Drugi zestaw śnia
daniowy to 2 jajka, 2
bułki — cena 13,80 zł.
Konstanty
Szynkiewicz
Gdynia
ul. Pomorska 43/11
JUŻ TRZYKROTNIE...
... zostałam przytrzaś
nięta drzwiami w tram
waju linii „13”. Do
wspomnianego tramwa
ju wsiadłam przy Pawi
lonie Meblowym w Gdań
sku i jechaiam w kie
runku ul. Łąkowej. TJ
zbiegu ulicy Ułańskiej 1
Łąkowej motorniczy (ko
bieta) oświadczyła, że
mamy wysiadać, co też
uczyniłam.
Ponieważ
mam 76 lat i nie mogę
szybko wyskoczyć —
trwało to nieco dłużej.
W momencie schodzenia
zamknięto automatycz
nie drzwi, przytrzaskując mi nogę. W rezulta
cie doznałam takiego
stłuczenia, że muszę le
żeć i robić sobie kom
presy. Uważam, że takie
postępowanie jest nie
ludzkie i godne napięt
nowania.
Regina Zienowicz
Gdańsk,
ul. Głęboka 14-47

mężczyzn w wieku dojrzałym i starszym
zwiększy również niewątpliwie szansę na
zamążpójście kobietom w starszym wieku,
także powtórnie. W rezultacie w przysz
łości nastąpi najpewniej spadek liczby osób żyjących w stanie wolnym.
Prognozy ludności według stanu cywil
nego, przeprowadzone oddzielnie dla obu
płci, rysują następujący obraz sytuacji:
wśród mężczyzn do roku 2000 najszybciej
wzrastać będzie grupa wdowców, następnie
rozwiedzionych i żyjących w seperacjh Za

nimi dopiero uplasują się żonaci, zmntojszy
się natomiast silne dziś ugrupowanie ka
walerów. Wśród kobiet proporcje układać
się będą nieco inaczej: zdecydowanie
zwiększać będą będą swój „stan posiada
nia” mężatki — tych przybędzie najwięcej.
Wzrośnie także, niestety, liczba kobiet rozwie
dzionych, obniży się natomiast co nieco iiość wdów, panny zaś znajdą się w zdecy
dowanym odwrocie. Ich grupa skurczy się
aż o ok. 13 proc.
Kto wie zatem, czy nie ulegnie również
zachwianiu przez tyle wieków obowiązujący
kanon o pożądanej w małżeństwie prze
wadze wieku mężczyzny.
RAFAŁ REJDAK
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Bilety do nabycia

ca*u aithoffa w „OrListe“, „Gromadzie“ i kasach cyrku
telefon 52-49-32
■Mua

oferuje usługi w zakresie branży ogólnobu
dowlanej na rzecz ludności w zakresie
robót:
zduńskich, dekarskich, blacharskich, malar
skich, elektrycznych i stolarskich.

Gwarantujemy wykonawstwo solidne i ter
minowe.
Zgłoszenia przyjmują wszystkie Administra
cje Domów Mieszkalnych MZBM na terenie
m. Gdyni.
K-1774
Warsztat Szkoleniowy Elektromechaniczny
przy
Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego
Gdańsk-Wrzeszcz, uL Miszewskiego lt

wykonuje usługi w zakresie:
— Instalacji elektrycznej w garażach i domkach
jednorodzinnych
— instalowanie pieców elektrycznych i »kumula
cyjnych oraz

wew. 72.

K-1793

zawiadamiają

CMMH-HrMHIU VI MBtlfHA 6

pomieszczeń o powierzchni 100 m kw.
z przeznaczeniem na magazyn oraz 50 m kw. na
laboratorium badań środowiskowych
na terenie Gdyni — 100 m kw. z przeznaczeniem
na pomieszczenia biurowe
Oferty prosimy kierować pod adresem spółdzielni.
K-I846

Komisja Terenowo-Branżowa
Napraw Ciągników i Maszyn Rolniczych
przy Zjednoczeniu Technicznej Obsługi Rolnictwa
w Gdańsku

Tpcjmia^

zawiadamia wszystkich użytkowników
ciągników URSUS C-385, że
naprawy główne ciągników Ursus C-385
z terenu województwa gdańskiego
wykonuje

Spółdzielnia Pracy Robót Remontowo-Budowlanych
i Malarskich w Gdyni-Redłowie, Halicka 1

Państwowy Ośrodek Maszynowy w Szubinie,
województwo bydgoskie, telefon 336 Szubin. K-1819

lowiodamio
że wykonuje usługi malarskie.

przy Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Za
wodowego Gdaósk-Wrzeszez, ul. Miszewskiego 12

w Sopocie, ul. 20 Października 801, lei. 51-00-10

Informacja pod numerem telefonu 44-00-76
do 78 wew. 72.
K-1794

że przyjmują zapisy dzieci w wieku od 8 do 15 lat na kolonie
letnie, oraz zgłoszenia na wczasy pracownicze — rodzinne na
okres wiosenno-letni, tj, miesiące: czerwiec, lipiec i sierpień.
Wnioski przyjmuje Wydział Socjalny pokój 411 — na kolonie let
nie w terminie do dnia 31. III. 1974 r. - na wczasy pracownicze
— rodzinne do dnia 15, V, 1974 r.
K-1908

na terenie Trójmiasta

SPÓŁDZIELNIA PRACTE „TON”

w zakresie przezwajania silników prądu
zmiennego o mocy do 20 kW.

riffftofimfff

poszukuje

Warsztat Szkoleniowy Elektromechaniczny

wykonuje usługi:

fiuonuriM fPdioi»iw«4 ph«v

w Gdyni, ul. Władysława IV 58

— rozdział instalacji do liczników taryfowych.
Informacja pod numerem telefonu 41-00-78 do 78

POLSKIE LINIE OCEANICZNE

LEKARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY

MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
w Gdyni, ul. Traugutta t

Malujemy mieszkania terminowo i solidnie farba
mi klejowymi, emulsyjnymi i olejnymi, zatrudnia
my najlepszych fachowców.

zawiadamia
że wykonuje usługi dla ludności w zakresie
napraw wszelkich instrumentów muzycznych.
Dla udogodnienia szanownej
mowane są z dniem 1. III. 74
w każdą środę od godz.
w pozostałe dni od godz.
w soboty od godz.

Dla udogodnienia — szczególnie mieszkańcom
Gdyni, zgłoszenia przyjmuje: Punkt Usługo
wy Gdynia, ul. Starowiejska 52, tel. 21-26-61
jest czynny od godz. 7.30 — 15.30. w soboty
od 7.30 — 13.30.
K-U13

klienteli usługi przyj
r.:
8.00 do godz. 19,00
8.00 do godz. 16.00
8.00 do godz. 14.00
K-I733

poleca usługi studentów lat wyższych w zakresie
KOREPETYCJI
udzielanych uczniom szkół podstawowych, zawodowych 5 śred
nich a także studentom lat młodszychZlecenia prosimy zgłaszać osobiście lub telefonicznie w go
dzinach 8—15.
1. KOREPETYCJI UDZIELAĆ BĘDĄ POPRZEZ:
Zakład Usług Różnych nr 1.
Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Leczkowa 19 teł- 41-07-54
studenci Politechniki Gdańskiej, Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk
Plastycznych i Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej
Zakład Usług Różnych nr 2
Gdańsk-Oliwa, ul. Bażyńskiego 1 a tel. 52-12-71 w. 21,
studenci wydziałów Mat. Fiz. Che-m. Humanistycznego oraz WSN
Uniwersytetu Gdańskiego, Wyższej Szkoły Wychowania Fizyczne
go i Wyższej Szkoły Morskiej
Zakład Usług Różnych nr 4
Sopot, ul. Armii Czerwonej 101 tel. 51-00-61 w, 84
studenci wydziałów Ekonomiki Transportu i Produkcji, Prawa
i Administracji oraz Biologii i Nauki o Ziemi
Zakład Usług Różnych nr 5
Gdańsk ul. Dębowa 3 tel. 32-12-51 w. 83
studenci Akademii Medycznej
2. POLECA USŁUGI DLA LUDNOŚCI W ZAKRESIE:
— malowania emulsyjnego i klejowego mieszkań
— uszczelniania drzwi i okien taśmą metalową i innymi ma
teriałami
Zlecenia należy kierować osobiście lub telefonicznie w godz.
8-15 pod adresem
Zakładu Usług Malarsko-Mieszkaniowyeh
Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Wyspiańskiego 22 tel. 41-62-95
Zapewniamy fachowe i terminowe wykonywanie usług.
K-1926

tydzień wysokie wysrane w „MAŁYM LOTKU“ na Wybrzeżu
27. II. 1974 r, - 726 235.- zł w Gdańsku-Oruni

20. Ił. 1974 r. - 324 542.- zł

kolektura 8/26 piać Orliński

w Nowym Dworze Gdańskim kol. 8/54.

UWAGA MIESZKAŃCY SOPOTU ł
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszka
niowej w Sopocie, ul. B. Chrobrego 1/3, poleca swoje usługi
w zakresie następujących robót:
— malarskich
— murarsko-tynkarskich
— instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania oraz elek
trycznych
— stolarskich, ciesielskich i dekarskich
— zduńskich
— tapetowania mieszkań tapetami zmywalnymi z tworzyw
sztucznych (katalog tapet do wglądu w każdej ADM)
Zamówienia przyjmują i informacji udzielają wszystkie admini
stracje domów mieszkalnych w Sopocie.
Usługi wykonujemy szybko, tanio i solidnie.
K-1672

KWATER PRYWATNYCH
DLA RODZIN PRACOWNICZYCH
Zgłoszenia prosimy kierować pod adresem Hotelu
Robotniczego „Zameeh”, Elbląg, pi. Słowiański 2
telefon 46-40.
K-1903

„SPOŁEM” WSS W GDAŃSKU
ODDZIAŁ W SOPOCIE
zatrudni:
ajentów skupu butelek monopolowych
z własnym pomieszczeniem na terenie Sopotu
Bliższych informacji udziela:
dział administracji
1
opakowań,
Sopot, ul. Chmielewskiego Sa.

PANNA lat 32, pozna wy
sokiego kawalera. Cel ma
trymonialny.
Oferty „MS-13124” OUPT, 81-301 Gdy
nia 1.
PANNA lat 32, dobrej pre
zencji, wykształcenie wyż
sze, materialnie niezaieżna,
pozna odpowiedniego pana.
Cel matrymonialny. Oferty
„MS-13094”
OUPT. 81-301
Gdynia 1.

pok.

nr 7a,
K-1778

KULTURALNĄ,
zgrabna,
niezależna
(willa.
samo
chód). nożna miłego inte
ligentnego bana lat 40 —50.
Cel matrymonialny. Ofer
ty „M-16404” Biuro Ogłoszeń, 80-958 Gdansk._______
NAJSTARSZE 'w 'Polsce Biu
ro Matrymonialne „Małżeń
stwo” 61-707, Poznań, Libel
ta 20 poleca swoje usługi
w kojarzeniu małżeństw. In
formacje 10 zł znaczkami
pocztowymi.
K-1111

Snüü

omosci.

DLA samotnych ciekawe oferty w Biurze Matrymo
nialnym „Swatka”.
Łódź,
Piotrkowska 133.
K-1707

GOSPODARSTWO 6.50 ha,
budynki, inwentarz żywy,
narzędzia
rolnicze sprze
dam. Gdańsk-Niegowo 11,
autobus 118 Lipce. jG-16154

WDOWA lat 65, bez miesz
kania, pragnie poznać pa
na o dobrym charakterze.
Cel matrymonialny. Oferty
„13213” OUPT, 81-301 Gdy
nia 1.

3 HA ziemi pszenno-buraczanej,. dom, obora, stodo
ła, murowane, nowe sprze
dam. Witold Kojtych. Splnica, 82-106 Jazowo. pow.
Nowy Dwór Gd.
G-16160

KAWALER lat 26, pływają
cy marynarz, bez nałogów,
z braku znajomości pozna
pannę ‘do. lat 25 (może być
z dzieckiem), usposobienia
spokojnego,
posiadającą
własne mieszkanie, zdecydo
war.ą na małżeństwo, ofer
ty „MS-13220” OUPT, 81-301 .
Gdynia 1.

GOSPODARSTWO o pow.
10 ha sprzedam. Elbląg, ul.
Grochowska 12.
£-1108

SYMPATYCZNA,
lat 37,
(syn 16), niezależna, stano
wisko, mieszkanie, z braku
znajomości pragnie poznać
odpowiedniego pana w ce
lu matrymonialnym. Fotoofertv — zwrot zapewniam
„M-16448” Biuro Ogłoszeń.
80-953 Gdańsk.
WDOWA,
samotna, samo
dzielna,
prezencja dobra,
pracując!, materialnie nie
zależna, posiadająca włas
nościowe mieszkanie.
go
tówkę, pragnie poznać pa
na wysokiego
do
lat 60.
przystojnego. Cel matrymo
nialny.
Oferty „M-16469”
Biuro
ogłoszeń,
80-958
Sdańsk.

GOSPODARSTWO rolne o
oow 15,6 ha wraz z bu
dynkami sprzedam. Stefan
Krause. 82-400 Sztum. ui.
Kochanowskiego 14. S-4998
DZIAŁKĘ pod bliźniak dwu
rodzinny w
Sopocie lub
Gdyni
kupię.
Telefon
21-90-40, po 18.
S-S3118
DOM, 1 ha ziemi sprzedam.
Gdańsk, Zabornia 1.
DOM Jednolub dwuro
dzinny,
z ogrodem, naj
chętniej Wybrzeże — kupię.
Joseph
Jurczak,
Bielsk
Pódl., ul. Dubicze 37, woj.
białostockie.
G-16180
DOMEK jednóftiazinny —3
pokoje, kuchnia wolne, na
dające się na noclegi, ogród. garaż, parkowanie sa
mochodów wydzierżawię —
sprzedam.
Alojzy
Egler.
Rudno. pow. tczewski.

DOMEK w Górkach Wsch.
lub Zachodnich kupię. Sos
na, Wrzeszcz, ul. Jaśkowa
DOiina 18/3.___________S-4701
1—3 HA ziemi w okolicy
Gdynia — Wejherowo ku
pię lub wydzierżawię. Ofer
ty „13151” OUPT 81-301 Gdy
nia 1.
DOM Jednorodzinny lub pię
tro domu, trasa Gdańsk —
Rumia,
kupię.
Oferty
„13155” OUPT, 81-301 Gdy
nia 1.
DZIAŁKĘ budowlana, tra
sa Orłowo — Gdynia, ku
pię. Oferty „13156” ÓUPT.
81-301 Gdynia 1.
GOSPODARSTWO rolne 7,50
ha,
ziemia pszenno-buraczana wraz z budynkami,
4 kilometry od miasta oraz
maszyny ciągnik 40/11, snopowiązałkę ciągnikową, mlo
eamię
„stalowa
Wola”
sprzedam.
Jan
Kuczma,
Sztumska Wieś, pow. sztum
ski. woj. gdańskie. G-16292
DZIAŁKĘ
budowlaną, uzbrojoną,
nad morzem, z
planami' budowy sprzedam.
Oferty „16293” Biuro Ogło
szeń, 80-950 Gdańsk.
3 HA ziemi w Ciechocinku,
możliwość budowy szklar
ni. domu sprzedam. Oglą
dać — niedziela Ciechoci
nek. Bema 34, Nawarska.
_____________ K-mo
PÓL willi lub domek, mo
że być zaczęta budowa, ku
pię. Oferty „16315”
Biuro
Ogłoszeń, 80-958_ Gdańsk.
DOMEK Jednorodzinny ewentuałnie nie wykończony
w Trój mieście do 450 tysię
cy kupię.
W rozliczeniu
możliwe komfortowe M-4.
telefon. Przymorze. Oferty
„16333”
Biuro
Ogłoszeń,
30-933_c: dańsk._____________
DOM, 42 ary ogrodu sprze
dam z powodu
starości.
Pruszcz Gdański. Słowackie
go 42.
G-18S58
GOSPODARSTWO nieduże
w okolicach Trójmiasta ku
oię. Oferty podać z ceną —
Józef Doroszko. Skiblewo.
poczta Lipsk. pow. Dąbro
wa Białostocka.
G-16364
ODSTĄPIĘ działkę o pow.
1148 m pod budowę. Wia
domość: Gdynia, ul. Czer
wonych Kosynierów 159 A.
__________
S-13171
GOSPODARSTWO
rolne o
pow. 7 ha sprzedam. Frań
ciszek
Chabzda,
Stegna
Gd., ul. Ogrodowa 10.__
DZIAŁKĘ
budowlaną na
trasie Gdańsk — Gdynia
kupię. Telefon 53-16-30.

m

SPRAW! RADOŚĆ KAŻDEJ PANI
UPOMINEK ZAKUPIONY
W SKLEPIE „ARGEDU"

largedI

POLECAMY:
— szeroki asortyment kosmetyków
ł Importowanych
— kryształy, szkło I porcelanę
— wyroby z tworzyw sztucznych

wykonuje usługi dio ludności z materiałów własnych

_______________________ K-1431

pochodzącego z magazynów żywca, znajdują
cych się przy ui. Grobla Angielska 19 w
Gdańsku.
Warunki odbioru do omówienia na miejscu.
K-173S
KAROSERIE „Skody” 8-100,
model 1973, po wypadku,
sprzedam. Telefon 53-23-97.
G-16346

m

krajowych

lampy kwarcowe
młynki do kawy
opiekacze do grzanek
opiekacze do mięsa
rożna obrotowe

życzymy

pomyślnych

zakupów

oraz

radości
K-1704

Ei- „ZASTAVF,”
60 000 sprzePARCELĘ z prawem zabu „WOŁGĘ” sprzedam.
E-1104 dam.
Sopot,
Swierczew.
dowy w Rumi sprzedam. bląg telefon 41-05.
----- ---------------------------------- skiego 25, po godz. 16.30.
Telefon 51-38-31, po godz.
G-16251
17.
G-16384 „FIAT 125 P” — 1500, nowy z PKO tanio sprzedam.
„SYRENĘ”
104
sprzedam.
PARCELĘ z prawem budo Oferty „16184” Biuro Ogło
Telefon 51-55-25.
G-16399
wy na »renie Trójmiasta, szeń 80-958 Gdańsk.
najchętniej w Orłowie lub
„TRABANT”,
odbiór
z „Mo
Telefon
w dzielnicy willowej, ku „VW”
kuplę.
kupię.
Cena
S-13122 tozbytu”,
pię. Oferty „16405"
Biuro 23-02-30.
35 000 zł.
Oferty
„4706”
Ogłoszeń, 80-958 Gdańsk.
REFLEKTOR
do skutera UPT 80-206 Gdańsk 6.
2 HA ziemi wydzierżawię. „Vespa” kupię.
Jastarnia
GdańskrOrunia, Smętna 4.
SAMOCHODY
„2uk”
i
tel. 181, po godz. 17.
G-16414
S-13119 „Moskwicz” 407 sprzedam.
Wacław Derewońko,
Ru
PAWILON
usługowo-han
„Warsżawa” mia, Metalowców 34. tele
dlowy w Sopocie
sprze KAROSERIĘ
G-16271
nowego typu, do remontu fon 71-05-14.
dam. Telefon 21-11-91.
Telefon
51-42-29,
S-8335 kupię.
Pick-up.
godz, 8—15.
S-13095 „WARSZAWĘ”
stan dobry, sprzedam. Gdy
DOM własnościowy z ogro
nla-Chylonia,
Lubawska
dem
sprzedam.
Oferty: „SYRENĘ” 103. stan dobry, 5/78.
S-13126
Cena
36 tys.
Malbork, ul. Tczewska 14, sprzedam.
~ ul. zwycięstwa
Teodor Kemprowski. P-180 Tczew
20/66.
G-16194 „FIAT 125 P” — 1300. rok
produkcji 1971.
34 000 km
DOM własnościowy, może
104, stan bardzo sprzedam. Telefon 23-08-89.
być bliźniak lub mieszka „SYRENĘ”
S-13132
sprzedam. Telefon
nie własnościowe na tere dobry,
18.
nie Trójmiasta kupię. Ofer Pelplin 331, po godz.G-16195
KAROSERIĘ „Fiat 125 P”.
ty kierować: Malbork, ul.
po wypadku z blacharką
Tczewska 14. Teodor Kem „SYRENĘ” 105. odbiór „Mo do wymiany tanio sprze
prowski.
P-179 tozbyt”, sprzedam.
Telefon 27-03-95. po
Stare dam.
S-13158
Marynarki Wojennej godz. 17.
DOM w centrum Tczewa z Pole.
40,
pow.
m
alb
orski.
G-l
6200
wolnym mieszkaniem 70 m
„SYRENĘ”
104, przebieg
, kw..
komfort sprzedam. „PIAT 123 P” — 1560. mo 47 000 km, sprzedam. Cena
Wiadomość: Tczew telefon del eksportowy,
Telefon
51-51-02,
poniżej 52 000.
28-47, godz. 11-14.
P-178 kosztów fabrycznych, sprze godz. 17—18.
G-16295
dam. Odbiór z „Behamotu”.
DZIAŁKĘ 710 m kW. — Bo- Oferty „16225” Biuro oało- „SYRENĘ” 105 odbiór „Mo
rowo, pow. kartuski sprze szeh. 80-958 Gdańsk.
tozbyt”, sprzedam. Oferty
dam. Telefon 21-26-27.
„16299”
Biuro
Ogłoszeń,
S-13191 SAMOCHÓD „Warszawa” — 80-958 Gdańsk.
garbus, na części
rozbitą
DOM z wolnym mieszka lub starą kupię niedrogo. „WARTBURG” 1000.
1905
niem sprzedam.
Sibils^i. Telefon 53-25-33.
G-16227 rok, po kapitalnym remon
cie,
sprzedam.
Telefon
Tczew. pi. Wolności 22/1.
P-193
G-16307
„MERCEDES»» 220 S sprze 471-426.
dam lub zamienię na no „NYSĘ”, po kapitalnym re
GOSPODARSTWO 3 ha. W wą „Warszawę”.
Telefon moncie, w częściach
lub
tym 1 ha łąk. zabudowa 31-95-74.
G-16223 całość niedrogo sprzedam.
nia nowe pilnie sprzedam
Michałowski,
Gdańsk.
Sien
z powodu wieku. PotrySAMOCHÓD
uszkodzony nicka 50/3.
G-1S312
kus.
Kamierowo.
pow. produkcji
zachodnioeuropej
kościerski. poczta Skarsze skiej okazyjnie kupię .Ofer
M-20,
18
wy. Do stacji kolejowej i ty skrytka pocztowa 87, „WARSZAWĘ”
tys. zl sprzedam. Oglądać:
autobusu w Skarszewach 81-968 Sopot.
G-15230 Sopot-Kamienny Potok, ul.
3 km.
P-195
Obotrytów 43, warsztat sa
G-16325
SAMOCHÓD „Skoda” S-100, mochodowy.
PI.AC budowlany w Orło fabrycznie nowy natych
wie, Redłowie kupie. Wia miast kuplę. Odbiór naj MOTOCYKL z koszem M-72,
domość: telefon 32-41-56.
chętniej
z
„Motozbytu”. silnik
po kapitalnym re
G-1651Q Henryk Nikoniuk, Ollwska moncie. sprzedam,
Sopot,
G-16339
43A/10, 80-563 Gdańsk-Nowy Sikorskiego 4/4.
DOM z ogrodem 1000 m Port.
G-16243
kw., w Rumi sprzedam.
SAMOCHÓD „Star 25” ce
Oferty ..13056»’ OUPT. 81- „ZASTAVE” w bardzo do na 30 000
zl oraz kabinę
-301 Gdynia 1.
od „Stara 29”
brym stanie
oraz opony- kompletną
sprzedam. Sopot, Kraszew sprzedam. Pogórze.
Wiej
skiego 21/52.
G-16244 ska 31, pow, pucki.
G-16363
TELESKOPY, opony i sie
dzenia do samochodu „Re SKUTER „Osa 150” w częś
„SYRENĘ” 104, 105 okazyj nault 10” sprzedam. Zyg ciach, kompletny sprzedam.
Lumumby 44
Gdańsk- Przymorze,
nie kupię.
Oferty z ceną munt Morawski,
„16159"
Biuro
Ogłoszeń -Wrzeszcz, ul. Karola Mark E/10, po godz. 16.
G-16350
sa
133/2.
S-16261
80-958 Gdańsk.

f(MSÜ

WALUTOWY w BANKU PeKaO S.A.
To się opłacał
Rachunki walutowe prowadzone są w walucie, w której doko
nano wpłaty, lub — na życzenie klienta — w innej walucie wy
mienialnej. Lokata na oprocentowanym rachunku walutowym
- przynosi korzyści w postaci naliczanych odsetek w wysokości
od 3 do 5 proc. rocznie, w zależności od terminu pozostawa
nia na rachunku nie naruszonego wkładu,

„WARTBURG” de Luk 333.
rok produkcji 1969, stan
bardzo dobry,
sprzedam
względnie
zamienię
na
4-takt. Telefon 41-33-56.
G-16417

- zabezpiecza przed utratą walut w razie kradzieży, pożaru lub
innych wypadków losowych,

„WOŁGĘ” M-21, rok pro
dukcji 1968,
stan dobry,
sprzedam. Orunia, Perłowa
4/44, godz. 15—17.
G-16488

„SYRENĘ” 105 odbiór „Mo
tozbyt”, sprzedam. Telefon
41-40-41 wew. 65.
0-16337

oraz inny zmechanizowany sprzęt gospodarstwa domowego.
ZAPRASZAMY,

ne otwórz OPROCENTOWANY RACHUNEK

KAROSERIE
„Moskwicz”
404 lub 407 kupię, oferty:
Wiktorowski, Gdańsk 7 —
Brzeżno, Północna 4/3.
G-16394

„RENAULT Dauphine", ma
łoiitrażowy sprzedam. Redłowo. Cylkowskiego 40. od
godz. 15.
S-13134

— suszarki do włosów
—
—
—
—
—

Jeżeli posiadasz zachodnie waluty wymienial

OFERUJE
4—6 przyczep traktorowych obornika

poszukują na terenie Elbląga

SPÓŁDZIELNIA PRĄCIE BUDOWT KOTŁOW CO I USŁUG
METALOWYCH W RUMI-JANOWIE, POW. WEJHEROWO,
TEL. 71-62-67

w zakresie:
instalacji CO i wod.-kan. w domkach jednorodzinnych,
ogrzewania etażowego w budynkach wielomieszkaniowych, oraz
urządzeń CO w szklarniach, kurnikach itp.
Usługi wykonujemy szybko i solidnie. Zamówienia należy składać pod
w/w adresem.

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego
w Gdańsku

ZAKŁADY MECHANICZNE
IM. G. K. ŚWIERCZEWSKIEGO
W ELBLĄGU

•J,

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych zakładach „Małego
Lotka".
PP Totalizator Sportowy
K-1920

„FIAT” 850-Coupe, małolit
rażowy sprzedam. Telefon
21-26-27.
S-13190
„SYRENĘ” 104, stan bardzo
dobry, sprzedam. Gdynia,
ul. Okrzei 14/8.
S-13201

- zapewnia szerokie możliwości dysponowania wkładem w kra
ju i na zagranicę!
Dyskrecja posiadanych wkładów zapewniona.
Wycofanie wkładu następuje na każde życzenie klienta.
Na rachunki bankowe przyjmowane sq wpłaty w gotówce, jak
również w pochodzqcych z zagranicy czekach, przekazach ban
kowych, pocztowych oraz innych formach zleceń.
Rachunki otwierają i udzielają dokładnych informacji Oddziały
i Ekspozytury BANKU POLSKA KASA OPIEKI w miastach woje
wódzkich oraz w Gdyni, w Tarnowie i w Nowym Targu,

K-1335

„SYRENĘ” 103, stan dobry,
sprzedam. Lębork, 10 Mar
ca 5 B/30, tel. 814. G-16370

WIERTARKĘ stołową ku
pię. Oliwa, ul. Pomorska
„FIAT 125 P” — 1500, 1971 94 B/19, po 17.
S-4990
r„ dodatkowe wyposażenie
sprzedam. Gd.-Wrzeszcz, Dii BONY PeKaO kupię. Tele
bois 28, tel. 41-04-03. wie fon 31-28-31 wew., 99.
G-16212
czorem.
G-1641)
„VOLKSWAGEN” 1300 pil
nie sprzedam . z powodu
wyjazdu za granice. Wiado
mość: hotel „Monopol” po
kój 227.
G-16458

FUTRO tehórzo-fretki lub
karakuły
kupię.
Oferty
„16216”
Biuro
Ogłoszeń
80-958 Gdańsk.

GARAŻ w dolnym Sopocie
„SYRENĘ” 104
sprzedam. kupię.
Zgłoszenia telefon
Jan Rachański, Gościszewo, 52-22-43 godz. 8—15 lub lis
pow. sztumski, po 15.
townie
skrytka pocztowa
P-136 87, 81-967 Sopot.
S-16229
SILNIK, skrzynię biegów,
tylny most do „Ópel Ka
pitan”
sprzedam.
Stani
sław Szewczyk,
Gościsze
wo, pow. sztumski.
P-183
„WARSZAWĘ” 203 Combi,
górnoz aworową, 1968 r. okazyjnie sprzedam.
Cena
63 000 zł. Telefon 32-01-49.
G-16325
„WARTBURG” 312.
rok
1968 sorzedam. Telefon 31-06-51. eodz. 11—15.
G-16580

MORFOLOGIĘ
7 "składnię
języka angielskiego T. Grze
bieniowskiego kupię. Tele
fon 51-28-43,
S-8327
FORTEPIAN kupię. Oferty
„16264”
Biuro
Ogłoszeń,
80-953 Gdańsk. /
BETONIARKĘ mała kupię.
Telefon 41-84-54. po godz.
17.
G-16281
AMERYKANKĘ t-osobową,
rozkładaną, w dobrym sta
nie, kupię. Wiadomość Oli
wa. Piastowska 90 A12. po
godz. 16.
G-16341

..SYRENE” 104. rok pro
dukcji sierpień 1970. prze
bieg 22 tvs. km sprzedam. BONY 'PeKaO kupię. Ofer
Telefon 21-38-36. godz. 16— ty z ceną „16437” Biuro O—19.
S-13180 gloszeń, 80-958 Gdańsk.
TYRYSTOROWY
wzmac
niacz zapłonu. zasraniczny sprzedam. Oferty ..4979”
Biuro
Ogłoszeń.
80-958
Gdańsk.

PIEC elektryczny do 1200
st. lub termostat z termo
metrem do 1200 st. kupie.
Oferty z ceną „16389” Biu
ro Ogłoszeń. 80-958 Gdańsk.

KAROSERIE ..Skody” MB
lub 100S. po wypadku ku
nie- Telefon 31-20-28.
G-1S508
SAMOCHÓD ciężarowy l-tonowy. na chodzie sprze
dam. Cena 10 000 zł. Sopot.
Smolna 12. ogrodnictwo.
S-8343
SILNIK ..Perkins” na ro
pę.
kompletny sprzedam.
Podać cene. Oferty ;.1323S”
OUPT. 81-301 Gdynia 1.

WÓZEK głęboki sprzedam.
Wrzeszcz, Sobieskiego 42.
G-16143
PIANINO z płytą metalową
okazyjnie
sprzedam.
Gdańsk-Letniewo,
Slarowiejska 18/5, od godz. 16.
G-l 6130
KLACZ 2-!etnią
Gdańsk-Orunia,
47.

PRASĘ cierną-hyarauucrną
lub tłoczysbo do wtryskar
ki hydraulicznej ewentual
nie podobne oraz tokarnię
i zgrzewarkę punktową ku
pie. Oferty „3330” UPT
81-701 Sopot T.

sprzedam.
Żuławska
G-16165

SP-NIA PRACY „LABOR" W GDYNI
zawiadamia, że z dniem ukazania się niniejszego
ogłoszenia, ulegają likwidacji połączenia telefo
niczne za pośrednictwem nr 21-95-70, 21-54-72
oraz 21-95-69.

połączenia telefoniczne ze sp-niq
uzyskuje się przez automatyczną
centralę telefoniczną pod
nr 21-68-17.
Informacji o numerach wewnętrznych udziela się
pod numerem telefonu 21-68-17.
K-1855
LIKWIDUJĄC sklep sprze
dam 230 sztuk odzieży dzie
eięcej, sukienki, spódnicz
ki, garniturki,
płaszczyki
itp. za
40 proc. wartości.
Pisać: Piechnik, Warszawa.
Górska 30/14.
K-1738
CEGŁĘ rozbiórkową, gruz
ceglany z połówkami oraz
deski sprzedam.
Wasiela.
Gdańsk-Stogi, Sówki 16.
G-16186
MASZYNĘ
dziewiarską,
d wupłytową. stan bardzo
dobry, sprzedam. Gdańsk,
ul. Jaskółcza 5/7.
G-16189
PIEC akumulacyjny sprze-.
dam, Wrzeszcz, Pestalozzie
go 15/1,
oglądać
godz
14—17.
G-16203
OSIE z kołami, ogumione
650 X 20, 700 X 20, sieczkarnię
2 nożową,
magie! ręczny
sprzedam tanio. Wrzeszcz,
Słowackiego 53.
G-162I1
PALMĘ 17-ietnią sprzedam.
Brzeżno, PCK 5'25. G-16223
„ZETOR” 25 KM sprzedam.
Gdańsk. Ujeścisko 3. Józef
Brzozowski.
G-l 6224
MASZYNĘ
dziewiarską,
dwupłytową, nową — In
dia
sprzedam.
Pruszcz
Gdański, Prusa 6. G-16234
CLŚtGNIK „Dzik” z przy
czepą sprzedam.
Wiado
mość: telefon 41-56-87.
S-4708

BUFET, pomocnik, biurko,
stolik sprzedam.
Wiado
mość: telefon 53-01-69, po
17.
G-16168

FORTEPIAN marki Schiedmayer sprzedam. Wrzeszcz
Hibnera 11/2.
s-4709

BONY PeKaO sprzedam, o
ferty z ceną „16171” Biu
ro Ogłoszeń, 80-953 Gdańsk.

KURY
nioski
Rumia-Janowo.
wa 14.

sprzedam,
ul. StaloS-13129

PSZCZOŁY 20 uli (3 puste)
z wyposażeniem sprzedam.
Gdynia, Grottgera 9/1, Jan
Pytel.
S-13131
SZCZENIĘTA pointery-rodowodowe, po 2łotych me
dalistach sprzedaż po 15. ni.
1974. Stanisław Bujak, 82-400
Sztum, Nad Jeziorem 4 m.
22, po 15.
S-4955
OWCZARKA
alzackieg
rodowodem sprzedam. 1
fon 41-37-77.
G-l
ARYTMOMETR
klawiszo
wy, nowy sprzedam. Tele
fon 22-26-76.
S-13162
SUCZKĘ
Cocker-spaniela.
dwuletnią z
rodowodem
sprzedam. Telefon 21-16-37.
S-13165
BILARD na 4 gry sprze
dam. Oferty „13182” OUPT,
31-301 Gdynia 1.
40 BAMUSOW — 3 m dłu
gości, 10 cm średnica sprze
dam. Oferty „13183” OUPT,
81-301 Gdynia l.
MATERIAŁY
budowlane
sprzedam. Telefon 41-35-81.
G-X6373
PORZECZKI czarne plan
tacja, pobliże Skarszew ta
nio
sprzedam.
oferty
,.16377”
Biuro
Ogłoszeń,
80-958 Gdańsk.
3 PÖLOSKI tylne z łożys
kami „Fiata 125 P", pro
dukcja 1971, sprzedam. Te
lefon 43-00-92.
G-l 6.382
ZNACZKI
filatelistyc
polskie, zagraniczne. !ń'
metalowe, materace, sza
-sekretarzyk, radio :or
dam. Telefon 21-49-65.
s-i:

DZIENNIK

Nr 54 (9212) 5 marca 1974 r.

Duchowieństwu, delegacjom, krewnym, przyja
ciołom, kolegom 1 znajomym oraz wszystkim, któ
rzy służyli nam pomocą oraz wzięli udział w uro
czystościach pogrzebowych mego męża

Byłym współpracownikom, przyjaciołom i kole
gom za okazana pomoc, życzliwość i współczucie
oraz wszystkim, którzy wzięli udział w uroczysto
ściach pogrzebowych

ś.

ś.

t P-

t P.

ANTONIEGO STENCLA

dr med. JÓZEFA STANKIEWICZA

serdeczne podziękowania składa

serdecznie dziękuje

żona z rodziną
G-16548

*ONA Z RODZINA
S-1331»

W intencji naszej niezapomnianej Matki

9
Dnia I. 03. 1Ö74 r. zmarła po długich i ciężkich
cierpieniach nasza droga 1 nieodżałowana koleżan
ka

ś. t P.

AURELII Z SAS-SMOLNICKICH
FILAROWEJ

mgr inż. WALENTYNA KALINOWSKA
długoletnim pracownica PKP Oddział Drogowy
w Gdyni
Z głębokim żalem żegnają
KOLEŻANKI I KOLEDZY

w piątą rocznicę Jej śmierci odprawiona zostanie
msza św. w dniu 7 marca 1974 r. o godz. 8 rano
w kościele OO. Franciszkanów w Gdyni
o czym zawiadamiają życzliwych .Tej pamięci
synowie
‘ G-16242

6-133»

Dnia 2 marca 1974 r. zmarł po ciężkich cierpie
niach
i. t p.

W dniu 3. 03.1974 r. po ciężkich cierpieniach
zmarł za granicą, w wieku lat 45, najukochańszy
syn, brat, szwagier i wujek
ś. t P-

GERARD

inż. STANISŁAW MAŁECKI
absolwent Szkoły Morskiej w Tczewie, oficer PMH,
długoletni st. inspektor kotłowy Polskiego Reje
stru Statków, ekspert Polskiej Izby Handlu Zagra
nicznego zasłużony w odbudowie PMH i Portów
po n wojnie światowej
Pogrzeb odbędzie się dnia 5 marca 1974 r. o go
dzinie 14 z kaplicy cmentarza Witomińskiego.
o czym zawladamiaja pogrążeni w najgłębszym
smutku
łona, synowie 1 rodzina
S-133«
W dniu 28 lutego 1974 r. zmarł nagle

Dr ADAM

LEONHARD

długoletni
wiceprzewodniczący Zarządu
Woje
wódzkiego Społecznego Komitetu Przeciwalkoholo
wego w Gdańsku. Odznaczony Odznaką Honorową
SKP
Wyrazy głębokiego współczucia rodzinie Zmar
łego składa
Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy
Zarząd Wojewódzki w Gdańsku
G-16663

Msza św.
ciele Serca
skiego. dnia
wiadamia w

żałobna odprawiona zostanie w koś
Jezusowego w Sopocie, ul. Malczew
6 03. 1974 r. o godz. 18, o czym za
głębokim smutku
RODZINA

G.16620
W dniu 1 marca 1974 r. zmarł po długiej choro
bie w wieku 75 lat, kochany mąż, ojciec, teść
i dziadek
ś. t p.

HENRYK

*- t P-

Wszystkim, którzy wzię

ś.tp.
GERTRUDY
BENKOWSKIEJ
serdeczne wyrazy wdzię
czności 1 podziękowania

ZOFIA DOWGIAŁŁO

składa
Pogrzeb odbędzie sie dnia 5. III. 1974 r. o godz.
15 na cmentarzu w Oliwie.
RODZINA
G-1Ä855
Dnia 28. 02. 1974 r. zmarł nagle w Szczecinie, na
»tatku m/s ..Energetyk", najukochańszy mąż, ta
tuś. zięć i brat

4. t P-

STANISŁAW

DĘTKA

Pogrzeb odbędzie się dnia 3. III. 1974 r. o godz.
14.30 z kaplicy cmentarza Witomińskiego
o czym zawiadamia
smutku i żałobie

pogrążona

w

głębokim

RODZINA

G-1S687

^OZEK głęboki, dziecięcy
°7az maszynę
do
szycia
••Łucznik" sprzedam. Gd.-Oliwa, ul. Śląska 48.
G-16383
* OLI pszczół
sprzedam,
^ran, Kołłątaja 30.
S-13204
&OMEK campingowy sprze
®am. Oferty „13206” OUPT,
®l-30ł Gdynia 1.
Kołyskę,
stan
dobry,
sPrzedam. Telefon 27-02-12.
S-13218
^Ozek niemiecki, używasprzedam.
Telefon
.9-08-35.
S-13224
Ooniczki male 1 średnie
KUKaset szt.,
krzewy róż
°ttiobnych, szkło okienne,
°Kna inspektowe, zbiorniki
”a Wodę, sprzedam. TeleSopot 51-61-34. dzwoóió po godz. 16 lub w nie«żielę cały dzień.
S-8339
elektryczny na
Sorąco sprzedam.
Wiadojjość:
Gdańsk, Kartuska
‘3/8.
G-16450
żagiel

składany, drewnia
ny*
stan
bardzo dobry,
sprzedam.
Ceaia 3500 zł.
^ruszcz Gd., ul. Gdańska
*/10.
G-16461
--—JJZICZKI róż Rosa Canina,
Kosa Multiflora sprzedam.
Jysylam: Gdańsk Kartus164 214, Leszek Słabek.
G-16474
^Al,te karłowe wysokość
28 cm. na klomby, rabaty,
kolor czerwony.
kwitną
?,ale lato. Iława. Wojska
Polskiego 16._________ £490
dACH0wkę

płaska, czer
wona z rozbiórki sprze
dam. Franciszek Sikorski,
“obowo. pow. Starogard
Gdański.
kolorowy —
sbrzedam. Telefon 51-35-64,
a nie 51-31-64 jak było myl
die podane 26. 11. 74, za
c° przepraszam.
G-16669
telewizor

"'Ozfk
głęboki
tanio
Sorzedam.
Gd. - Oliwa,
°bolska 10A/10. od godz.
18.
G-164S8
Taksometr ,poitax” —
sprzedam. Pruszcz Gdań
ski. Spółdzielcza 3/19. go
dzina 17—19.
G-16498
'TOzek głęboki niemiecki
snrzedam. Tadeusz Szostakiewlcz. Wrzeszcz. Danusi
4 c/9.
G-16499
^°NIA, wóz ogumiony i
tosiarke sprzedam z po
wodu likwidacji. Michał
owicz. Gdańsk. Elbląską
437. dojazd autobusem 112
do skrzyżowania.
G-16516
Aparat nurkowy ..Kaiman” sprzedam.
Telefon
51-01-45.
S-8340
Wzmacniacz „Teios” abarat „Zorka 10”. radio
••Ckean” sprzedam. Telefco 51-61-54.
S-9344

'IAŁZeNSTWO, członkowie
spółdzielni, poszukują po
koju.
Telefon
31-63-17,
godz. 8—12.
G-16142
ZAMIENIĘ mieszkanie M-3

Przymorze,
na większe.
Wiadomość: telefon 31-11-29,
godz. 7—14.
G-16179
Dwie kulturalne, uczciwe
Panienki poszukują poko
ju. Oferty „16174"
Biuro
Ogłoszeń, 80-958 Gdańsk.

3-PO KOJOWE
mieszkanie
własnościowe
w Toruniu
(zrezygnuję z prawa włas
ności),
zamienię na po
dobne względnie1 większe w
Trójmiaście.
Oferty 87-100
Toruń 9. skrytka pocztowa
9.
S-4994
ZAMIENIĘ pókój z kuch
nią 37 m kw„ na mniejsze,
sprzedani szafę,
kredens,
pomocnik
antyczne.
Wrzeszcz, ul. Grunwaldzka
129/3.
S-5000
SPÓŁDZIELCZE M-4 — 2-pokojowe, na Oruni, za
mienię na większe. Rąbino
wa 1
ni, 25
lub
tei.
32-01-78, po 17.
S-4997
ZAMIENIĘ mieszkanie kwa
terunkowe
dwupokojowe
(68 m kw„ etażowe). w So
pocie, na mniejsze w no
wym budownictwie
(naj
chętniej na terenie przyleg:
łym do Sopotu).
Telefon
51-03-63.
G-16183
PANNA pracująca poszuku
Je pokoju w Trójmieśeie.
Oferty
„13120”
OUPT.
81-301 Gdynia 1.
SZCZECIN: 2 pokoje z ku
chnią, stare budownictwo,
centrum, zamienię na po
dobne w Trójmieśeie. Dziel
nica obojętna. Oferty Biu
ro ogłoszeń, Szczecin. PI.
Hołdu Pruskiego 8 pod nr
2647.
K-1894

rodzina

SZCZECIN,
śródmieście:
pokój, z kuchnia, kom
fort. nowe budownictwo,
telefon, zamienię na po
dobne lub wieksze w Trójmieścle.
Oferty
„13091’
OUPT, 81-301 Gdynia 1MŁODY pracownik nauko
wy wynajmie pokój sublo
katorski.
Oferty „16192”
Biuro
Ogłoszeń
80-958
Gdańsk.
MAŁŻEŃSTWO
z
dziec
kiem poszukuje pokoju z
kuchnia lub M-2 na okres
roku. trasa Gdynia—Oli
wa. najchętniej Sopot. So
pot. Chopina 28/2. telefon
41-28-92.
G-16207
ZAMIENIĘ
mieszkanie
spółdzielcze.
50 m kw„
komfort, garaż, centrum
Gdańska, na 3—4-nokojowe. może bvć stare bu
downictwo. możliwość wy
kupu. tylko Gdańsk-Sopot.
Oferty „16217” Biuro Ogło
szeń 80-958 Gdańsk.
ZAMIENIĘ M-4 (Przymo
rze) na dom do wykupu
lub mieszkanie 4-nokojowe
z wygodami i garażem. Oliwa. Lumumby 10M/5«.
G-16232

koleżanki i koledzy
ze Szkoły Podstawo
wej nr 80
G-16688

MAŁŻEŃSTWO Doszukuje
od sierpnia — długotermi
nowo, pokoju z kuchnią
w Trójmieśeie- Podać do
kładne warunki. Korriorkowie. Kraków. Friedłeina 29A5.__________ K-U85

MAŁŻEŃSTWO Z 4-letnim
dzieckiem wynajmie
lub
kupi pokój z kuchnią M-2
lub M-3. Wiadomość: Sta
nislaw Szutowiez. Wrzeszcz
— Dźwigowa 17.
G-16248
WROCŁAW:
mieszkanie
komfortowe, dwa pokoje,
50 m kw.. zamienię na
podobne na Wybrzeżu —
Gdynia. Gdańsk.
Oferty
43051
Wrocław.
..Prasa”,
Mazowiecka 17.
K-1893
BYTOM — centrum: M-4
spółdzielcze.
3-pokoiowe.
komfortowe. . zamienię na
podobne lub mniejsze w
Poznaniu. Trójmieśeie lub
Kołobrzegu. Istnieje moż
liwość trójzamiany. Kato
wice, tei. 58-49-89 lub li
sty: Biuro Ogłoszeń, Ka
towice dla „1015”.
K-1695
MŁODE małżeństwo
pil
nie poszukuje pokoju z
kuchnią, z wygodami na
trasie Pszczółki — Gdańsk.
Oferty „16248” Biuro Ogłoszeń. 80-958 Gdańsk.
SPRZEDAM
pomieszcze
nie na warsztat — Przyiazdowo.
Oferty. „16254”.
Biuro
Ogłoszeń.
80-958
Gdańsk.______________
MŁODY, uczący się po
szukuje pokoju,
najchęt
niej Wrzeszcz. Oferty —
„4953”
Biuro
Ogłoszeń,
80-958 Gdańsk.

MAŁŻEŃSTWO z sześcio
letnią dziewczynka poszu
kuje pokoju z kuchnią.
Telefon 31-46-72.
G-16260

WYNAJMĘ pokój w śród
mieściu Gdyni solidnemu,
kulturalnemu
panu.
bez
nałogów, chętnie Pływają
cemu. Oferty „13102” OUPT
— 81-301 Gdynia 1.

składała

MIESZKANIE M-4, I pię
tro — Przymorze, zamie
nię na większe.
Oferty
„16240”
Biuro Ogłoszeń,
80-958 Gdańsk.

ZAMIENIĘ
mieszkanie
kwaterunkowe — dwa po
koje. kuchnia, 51 m kw„
CO — Gdynia, na podob
ne. Oferty „13114” OUPT,
81-301 Gdynia 1.

ZAMIENIĘ 2 pokoje, ku
chnia, łazienka, etażowe,
centrum Oliwy, na pokój z
kuchnią.
centralne.
w
Gdyni
Oferty
„13105”
OUPT, 81-301 Gdynia 1.

matki

małżeństwo

MŁODE
małżeństwo po
szukuje M-2. Możłiwość opłaty z góry.
Oferty —
„16257”, Biuro
Ogłoszeń,
80-958 Gdańsk.

SPRZEDAM własnościowe
M-4 — przymorze blok 4plętrowy.
Oferty „13109”
OUPT, 81-301 Gdynia 1.

Koleżance Wandzie Kra
iewskiej
kierowniczce
świetlicy Szkoły Podsta
wowej nr 80 w Gdańsku
—Oliwie ulica Opolska 9
wyrazy szczerego współ
czucia z powodu zgonu

ZAMIENIĘ
3-pokojowe
M-5 Oliwa. II piętro, tele
fon, na M-4 lub M-5 z Ko
koszek lub przyjmę inne
propozycje. Tel. 52-34-89,
po godz. 16-________ G-16237

ZAMIENIĘ spółdzielcze 2-pokojowe — Oliwa, na 3
lub 4-pokojowe lub kuplę
własnościowe.
Telefon
52-91-03.
S-13115

DWÖCH panów poszukuje
pokoju w Gdyni na umo
wę z zakładem pracy, naj
chętniej Oksywie. Obluże.
Oferty
„13113”
OUPT.
81-301 Gdynia 1.

KURPISZ

adwokat
Msza św. żałobna zostanie odprawiona w dniu
6. III. 1974 r. (środa) o godz. 10.30 w kościele Mat
ki Boskiej Nieustającej Pomocy przy ul. Żymier
skiego w Malborku. Pogrzeb w tym samym dniu
o godz, 14 na cmentarzu Witomińskim w Gdyni, o
czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku
RODZINA
G-16728

li udział w pogrzebie

Dnia 28. n. 1974 r. zmarła po długich cierpienlaoh nasza najdroższa mamusia

JANUSCH

ZAMIENIĘ mieszkanie kwa
terunkowe. 2 pokoje +
kuchnia, komfort. 80 m
kw.. dzielnica willowa w
Nowym, Sączu, na miesz
kanie w Trójmieśeie. Zgło
szenia teł. 51-03-76, po 16.
G-16265
OLSZTYN: 2 pokoje, ku
chnia. zamienić na rów
norzędne —
Trójmiasto.
Gdynia, tei. 27-32-28.
G-16270
MAŁŻEŃSTWO z dwojgiem
dzieci,
członkowie spół
dzielni. poszukuje pokoju
z kuchnia, wydzielonego.
Oferty „16272” Biuro Ogłoszeń, 80-958 Gdańsk.
GDYNIA: M-3 — 40 m
kw.. zamienię na komfor
towe. dwupokojowe mie
szkanie o większym me
trażu. tylko w centrum
Gdyni.
Oferty
„13128”
OUPT. 81-301 Gdynia 1.
POSZUKUJE pokoju. Teł.
51-12-71. pokój
207.
Bokisz.
S-13136
KUPIE mieszkanie 3 lub
2,5-pokojowe. z wygodami.
Oferty
„13143”
OUPT
81-301 Gdynia 1.
KUPIE komfortowe włas
nościowe (w bloku) M-4
lub M-5. centrum Gdyni,
w zastępstwie komforto
we M-2. Oferty „13144”
OUPT. 81-301 Gdynia 1.
WŁASNOŚCIOWE M-3 W
Gdyni
sprzedam.
Oferty
z
cena
„13146”
OUPT
81-301 Gdynia 1.
POKÖJ duży — Sopot,
wynajmę niepalącym, naj
chętniej studentom.
Tel.
51-11-86.
S-8328
POKÓJ z kuchnia, stare
budownictwo, garaż. we
Wrzeszczu.
zamienię na
pokól z kuchnia lub wiek
sze. Oferty „16284” Biuro
Ogłoszeń. 80-958 Gdańsk.
ODSTĄPIĘ 2 pokoje w Oliwie. Oferty ..16311” Biu
ro P”Vszeń, 80-958 Gdańsk.

dziec
kiem poszukuje
mieszka
nia poza Gdańskiem. —
Chmielewski.
Gd. - Nowy
Port. Rybołowców 10/2.
G-16294
z

ZAMIENIĘ
dwa
pokoje,
kuchnia, łazienka (piece),
o powierzchni 45 m kw.,
ogródek,
z
możliwością
kupna. na. mniejsze, tylko
z
centralnym
ogrzewa
niem.
Czesława
Strąk.
Gdańsk-Wrzeszcz.
Kocha-,
nowskiego 103/1.
G-16302
BIAŁYSTOK: M-2.
nowe
budownictwo, w centrum
miasta, zamienię na mie
szkanie
w
Trójmieśeie.
Wiadomość: Osiedle
Zabianka,
ul.
Sztormowa
4a. m. 3.
S-4954
ZAMIENIĘ
mieszkanie
M-4 — Grudziądz, na mie
szkanie
nowe
budowni
ctwo w Gdańsku — Gdy
ni lub Sopocie. Wiadomość:
Grudziądz, ul. Dąbrówki
5/22. Józefa Politewicz.
G-16308

DZIEKAN I RADA
WYDZIAŁU
ELEKTRONIKI
POLITECHNIKI
GDAŃSKIEJ

mgr. inż.
Tadeusza Milanceja
pt.
„Metody topologiczne analizy liniowych aktyw
nych
układów elektro
nicznych z
zastosowa
niem liczb strukturalnych
zorientowanych”.
Promotor:
doc. dr inż.
Walerian Gruszczyński.
Recenzenci:
prof, nadzw. dr hab. inż.
Stanisław Bellert,
Politechnika Warszawska.
Prof, nadzw. dr hab. inż.
Michał Białko.
Politechnika Gdańska.
K-1954
POKÓJ,
kuchnia,
Cd.
wspólna łazienka — So
pot, zamienię na podobne
— Koszalin. Oferty „16374”
Biuro
Ogłoszeń.
80-958
Gdańsk.
2 ABSOLWENTKI uniwer
sytetu poszukują
pokoju
niekrepujacego, na trasie
Sopot — Gdańsk. Telefon
37-21-35. godz. 8—14.
G-16347
MIESZKANIE M-5 w So
pocie, z telefonem, spół
dzielcze, własność, zamie
nię na dwa mieszkania
dwupokojowe lub jedno i
dwupokojowe
nowe
bu
downictwo, najchętniej So
pot. Oferty „8333” UPT
Sl-701 Sopot 1.
MIESZKANIE M-5 Sopot,
telefon, spółdzielcze, wła
sność sprzedam. Mieszka
nie dwupokojowe, zastęp
cze pożądane lub inne pro
pozycje.
Oferty
„8332”
UPT 81-701 Sopot 1.
KUPIĘ domek jednorodzin
ny lub mieszkanie własno
ściowe (2—3-pokoje z kuch
nią)
na
przedmieściach
Gdańska. Telefon 43-14-12
do godz. 15.
G-16393
PANNA poszukuje pokoju
na Stogach Łub w Gdań
sku. Oferty „16400” Biuro
Ogłoszeń, 80-958 Gdańsk.
ZAMIENIĘ 2 pokoje z
kuchnia, łazienka (piece),
z ogródkiem, na większe.
Gd.-Wrzeszcz, ul. Deotymy
6/2.
G-16426
POSZUKUJĘ
pokoju
Z
możliwością .korzystania z
garażu. Oferty „16427” Biu
ro Ogłoszeń, 80-958 Gdańsk.
ROZPOCZĘTĄ budowę w
Pruszczu,
zamienię
na
mieszkanie M-4 trasa Oliwa-Pruszcz. Oferty „16431”
Biuro
Ogłoszeń,
80-958
Gdańsk.
KIELCE: mieszkanie kwa
terunkowe, 54 m kw., te
lefon. nowe budownictwo,
zamienię na kwaterunkowe
lub spółdzielcze w Trójmie
ścle. Wiadomość:
telefon
51-54-51. do godziny 15.
S-13207
SPÓŁDZIELCZE, słoneczne
mieszkania
dwupokojowe
oraz
jednopokojowe
za
mienię na jedno trzypoko
jowe. CO. trasa Gdynia —
Orłowo.
Oferty
„13209”
OUPT. 81-301 Gdynia 1.
ZAMIENIĘ 3 pokoje —
Gdynia, na 3 mieszkania
— Gdynia lub Orłowo. Oferty . 13212” OUPT. 81-301
Gdynia 1.
WYNAJMĘ pokój pływaiacemu. Płatne za rok z gó
ry. Gdynia, ul. Świętojań
ska 141/9.
S-13215
WYNAJMĘ pokój z kuch
nia.
centralne.
osobne
wejście, na rok. płatne z
góry. Gdynia — Orłowo
ul, Orańska 28.
S-13221

POSZUKUJĘ samodzielne
go M-2 lub kawalerki. Te
lefon 31-81-31.
G-16332

MŁODE małżeństwo bez
dzietne poszukuje pokoju
na trasie Chylonia — Wej
herowo.
Oferty
„13232”
OUPT. 81-301 Gdynia 1.

ZAMIENIĘ mieszkanie M-2
parter — Przymorze. na
oodobne lub I p., w Koś
cierzynie lub Kartuzach.
Oferty „16357” Biuro Ogłoszeń. 80-958 Gdańsk.______
ORŁOWO: wynajmę pokój
małżeństwu. Płatne za 2
lata z góry. Tel. 22-31-61,
no_ 16._______________G-16362
MAŁŻEŃSTWO
z dziec
kiem, członkowie spółdziel
ni. poszukuje pokoju z używalnościa
kuchni,
na
terenie
Gdyni.
Oferty
„13159” OUPT. 81-301 Gdy
nia 1.
PILNE! Młode małżeństwo,
członkowie spółdzielni (w
tym roku mieszkanie) po
szukuje pokoju niekrępujacego
Gdańsk-Wrzeszcz.
Telefon 31-73-46 godz. 11 —
19.
G-16365
POK0J do wynajęcia. Oliwa. Gospody 15 C. m. 24.
S-13174
ZAMIENIĘ pokój,
kuch
nia. łazienka.
CO,
gaz.
samodzielne. II p„ w Gdy
ni. 37 m kw.. na 2 poko
je. kuchnia, łazienka, sa
modzielne. CO. Baz. Trój
miasto.
Oferty
„13176”
OUPT. 81-301 Gdynia ).
WYN AJMĘ pokój umeblo
wany lub nie umeblowany,
nowe
budownictwo.
w
Orłowie.
Oferty
„13187”
OUPT. 81-301 Gdynia 1.
KULTURALNEMU
panu
odstąpię umeblowany po
kój. Telefon 23-60-96. po
17.
,
S-13192
POSZUKUJĘ
mieszkania
minimum pokój z kuchnia.
Płatne z góry.
Oferty
„13193” OUPT, 81-301 Gdy
nia 1.
KUPIĘ natychmiast pokój
z kuchnia względnie M-2.
Oferty „13194” OUPT 81-301
Gdynia 1.
ZAMIENIĘ domek własno
ściowy — dwa pokoje z
kuchnia.
na
mieszkanie
spółdzielcze M-3, M-4 lub
M-5. Oferty „13200” OUPT.
81-301 Gdynia 1.
ZAMIENIĘ mieszkanie S-nokojowe. spółdzielcze w
Oliwie, na dwa mieszka
nia mniejsze. Oferty „IW"
Biuro
Ogłoszeń
80-958
Gdańsk.

POKÓJ z kuchnia, nowe
budownictwo, zamienię na
wieksze. Telefon 32-97-77.
G-16074
BIELSKO BIAŁA: zamie
nię 2 pokoje z kuchnią, 63
m kw., komfort, CO. budy
nek willowy, kwaterunko
we. na podobne Trójmia
sto. Telefon Sopot 51-01-29.
S-833S

zawiadamiają,
że w dniu 16 marca 1974
roku o godzinie 11.00 w
Audytorium Nowej Elek
troniki. Gdańsk-Wrzeszcz.
ul. Majakowskiego 11/12 I
odbędzie się
DWIE studentki I roku do
PUBLICZNA DYSKUSJA | pokoju przyjmę. Oliwa te
lefon 53-27-97 — po godz. W.
NAD ROZPRAWĄ
G-16453
DOKTORSKĄ

KAWALERKĘ w Konstan
cinie k/Warszawy, zamie
nię na podobne w Tró.1mieście.
Oferty
„16329”
Biuro
Ogłoszeń.
80-958
Gdańsk.

MAŁŻEŃSTWO
poszukuje
pokoju samodzielnego lub
mieszkania na rok. Płatne
z góry. Oferty
„16342".
Biuro
Ogłoszeń.
80-958
Gdańsk.
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BAŁTYCKI

PRZYJMĘ pana do wspól
nego
pokoju.
Wrzeszcz.
Jaśkowa Dolina 36/4.
G-16452
MAŁŻEŃSTWO poszukule
pokoju nie umeblowanego
na urnowe z zakładem pra
cy. Telefon 51-40-61, po
niedziałek od 16, środy do
U.
G-16444

INŻYNIER poszukuje umeblowanego
pokoju w
nowym budownictwie w
Gdańsku.
Oferty „16521”
Biuro
Ogłoszeń
80-958
Gdańsk.

DWAJ pracujący poszuku
ją pokoju na terenie Gdań
ska lub Sopotu.
Ofertv
..16511” Biuro Ogłoszeń 80958 Gdańsk.
POSZUKUJE M-2 — pokój
z kuchnia na terenie Gdań
ska. tel. 52-31-85 godz. 9—
—15.
G-16518

ABSOLWENTKA politech
niki
poszukuje
pokoju.
Telefon 37-27-18, do 15.
G-16440

ZAMIENIĘ mieszkanie 3-pokojowe. etażowe, kom
fort, centrum Wrzeszcza,
na mieszkanie jednopoko
jowe.
komfort.
Ofertv
„16162”
Biuro
Ogłoszeń
80-958 Gdańsk.
ZAMIENIĘ mieszkanie kwa
terunkowe, centrum Gdyni
— 2-pokojowe. komforto
we, na podobne lub więk
sze w Gdyni lub Sopocie ż
możliwością
wykupu lub
własnościowe.
Telefon
21-38-03,_____________ S-13150
PANIENKA Doszukuje po
koju na terenie Gdyni. Te
lefon 21-75-59.
do godz
15.30.
S-13168

PRZYJMUJEMY zapisy uzupełniające na kurs przy
gotowawczy na politech
nikę.
WZS
..Oświata”,
Wrzeszcz. Waryńskiego 4,
tel. 41-21-82.
K-1895
ANGIELSKIEGO uczy ma
gister — egzaminy wstęp
ne, państwowe, korepety
cje. tel. 22-21-16.
S-13210
KOREPETYCJI z matema
tyki udzieli studentka po
litechniki. Gdynia - Redłowo. ul. Boh. Starówki
Warszawskiej 10—8.
______ S-8338
PRACOWNIK naukowy na
uczy matematyki, fizyki
(matura.
studia wyższe),
wynajmie pokój do pracy
wieczorem. Oferty ..4704”
Biuro
Ogłoszeń
80-958
Gdańsk.

DR Z. KRAJEWSKI skór
ne. weneryczne. Wrzeszcz.
Grunwaldzka 24.
telefon
41-06 -47.
G-16413
DR DZIEWANOWSKI skór
ne. weneryczne
Gdańsk,
Sw Ducha 25-27.
telefon
31-63-88.
___ _ G-15721
SPECJALISTA skórne we
neryczne dr Lipiński. So
pot. Chrobrego 22.
tele
fon 51 -06-37.
S-8316

ZAGINĄŁ pudel czarny (su
ka). znalazcę wynagrodzę,
tel. 31-43-42 po godz. 16.
G-16662

TOWARZYSTWO
Przyja WYNAJMĘ garaż, Gdańsk
ciół Dzieci — Zarzad Koła —Oliwa. ul. K. Puchatka
S-4996
Pomocy Dzieciom Specjal 2, tel. 52-47-49.
nej Troski poszukuje pra
POMIESZCZENIE na war
cownika administracji ze sztat. 60 m kw. do wyna
znalomościa
księgowości
— ryczałt 1 500 zł miesiecz jęcia, tel. 21-11-50. S-13106
nie.
Informacje
telefon
wspólnika
G-16594 POSZUKUJĘ
SZCZECIN — kawalerkę 51-30-97.
do ogrodnictwa z wkła
zamienię na równorzędną
dem
80
000
zł.
Oferty
w
Trójmieśeie.
Wiado DZIEWCZĘTA do ogrod ..16233” Biuro Ogłoszeń 80nictwa potrzebne. Gdynia,
mość: tel. 22-11-66.
-958 Gdańsk.
S-13093 Śląska 92, telefon 21-14-42.
S-16R68 WYKONUJĘ kolorowe od
MAŁŻEŃSTWO
z dziec
starszą bitki ze slajdów koloro
kiem (3 lata), członkowie KULTURALNA.
wych,
Foto
Maczyński.
spółdzielni poszukuje po panla przyjmę do dziecka. Warszawa. Mickiewicza 36
koju na terenie Malborka. Sopot. ul. Mickiewicza 55 a.
K-1780
S-8342
Wiadomość:
Malbork, ul. m. 43.
Grunwaldzka 12—6.
POSZUKUJĘ świadków ko
PG-199
lizji 21. XII. 73 godz. 21.00
..Warszawa”
samochodów
ZAMIENIĘ mieszkanie 2i „Star” na skrzyżowaniu
-pokojowe. duże. na Sta
Puckiej.
Chylońskiej
rówce.
na podobne na INSTYTUT
Budownictwa Zgłoszenia kierować: Gdy
poddaszu. Oferty ,,16493” Lądowego
Politechniki nia. Gniewska 18—27.
Biuro
Ogłoszeń
80-958 Gdańskiej unieważnia le
S-13219
Gdańsk.
gitymację studencka nr 23
209 na nazwisko Pelagia POSIADAM bilard elektry
ZAMIENIĘ pokój Z kuch Dorabiała.
G-16502 czny 6~osobowy. Oczekuję
nią w Malborku na mniej
(ewentualnie
sze w Gdańsku. Oferty URZĄD Mielski w Gdań propozycji
sprzedam). Oferty „16443”
..16494” Biuro Ogłoszeń 80- sku
Wydział
Finansowy Biuro
Ogłoszeń
80-958
958 Gdańsk.
unieważnia
legitymację Gdańsk.
służbową nr 8 oraz imien
CHEŁM Lubelski — cen ne upoważnienie do prze
trum: zamienię pokój, ku prowadzania kontroli nr TECHNIK gastronom z go
chnia. wygody kwaterun 16 wydana w 1973 r. na tówka i samochodem do
kowe
na kawalerkę
w nazwisko
Barbara
Chu- stawczym oczekuje propo
Trójmieśeie
lub
równo dziak.
G-16368 zycji. Oferty „16466” Biu
ro Ogłoszeń 80-958 Gdańsk.
rzędne
Tczew.
Elbląg.
telefon
UNIEWAŻNIAM
zaginio
41-39-97. _____
świadków
na pieczątkę: ..Maria Wa- POSZUKUJĘ
lek.
dent. wypadku. którzy jechali
ODSTĄPIĘ M-3.
komfort siniewska.
dnia
25
lutego
br.
taksów
na 1.5 roku — Przymorze. 12. al. Wojska Polskiego ka 129 Sopot z Targu Wę
G-16376
Płatne z góry. Oferty z 31 a-10 — 932”.
glowego na Stogi. Miejsce
cena ..16496” Biuro Ogło
wypadku zbieg Elbląskiej
DYREKCJA Instytutu Bu i Seredyńskiego, tel. 51-62szeń 80-958 Gdańsk.
downictwa Lądowego Po -18.
G-16473
MŁODE, bezdzietne mał litechniki Gdańskiej unie
legitymację stu
żeństwo
(zameldowanie ważnia
KONSERWUJĘ 1 zabezpie
czasowe) poszukuje kawa dencka nr 30711 na nazwis czam przed korozją pod
lerki
lub samodzielnego ko Małgorzata Spus.
wozia
samochodów Polski
G-10464
pokoju w Trójmieśeie. Bo
Fiat i Dacie 1300. Auto żena Słota. tel. 52-00-65
Pruszcz Gd., ul.
wewn. księgowość, godz. WOJEWÓDZKIE Przedsię Service.
95a. tel. 827—14.________________ G-16505 biorstwo Handlu Obuwiem Grunwaldzka
G-16489
w Gdańsku unieważnia za -24-01.
TCZFW — pokój, kuch gubiona pieczątkę o na
tel.
nia. łazienka, przedpokój, stępującej treści: „WPHOb. USŁUGI telewizyjne,
S-13067
G-16297 22-28-80.
gaz. CO. pierwsze piętro Sklep Nr 14”.
zamienię na inne na Wy
brzeżu. Ofertv ..16507” Bill
ro Ogłoszeń 80-938 Gdańsk.

3 DUŻE pokoje. CO. bal
kon. telefon, działka, wNowym Porcie • zamienię
na 2 pokoje tviko cent
rum
Gdańska.
Oferty
„1C520” Biuro Ogłoszeń 80-958 Gdańsk.

ZAMIENIĘ 2 mieszkania:
dwupokojowe M-3 Chylo
nia oraz pokój z kuchnia
(piece) Gdynia, na jedno
3-pokojowe tylko Gdynia.
Telefon 21-28-11. po godz.
18.
S-13112

WPISY na zaoczne (kores
pondencyjne) kursy pro
jektantów
(kalkulatorów)
kosztorysowych.
asysten
tów i pomocy technicznej
inżynierów, kreślarzy ma
szynowych.
budowlanych,
konstrukcyjnych.
instala
cyjnych. przyjmuje, szcze
gółowych informacji pi
semnych udziela ..Wiedza”
31-139 Kraków, ul. Spasow
skiego 8 (boczna Łobzow
skiej).
K-8S0

KATOWICE — centrum!
Mieszkanie kwaterunkowe,
75 m kw. zamienię na po
dobne lub wieksze w Trój
mieście.
Listy kierować:
Biuro Ogłoszeń Katowice,
dla „1111”.
K-1854

INŻYNIER z żona poszu
kuje mieszkania samodziel
nego, umeblowanego. Możli
wość opłaty z góry. Tele
fon 374-389. godz. 7—15.
G-16441

ZAMIENIĘ M-3 na trzy
pokoje
w
Trójmieśeie.
Gdańsk, ul. Kocurki la/7.
G-16483

POMOC domowa do mał
żeństwa z dwojgiem dzie
ci pilnie potrzebna. Wa
runki b dobre. Barbara
Borkowska, Sopot, Grun
waldzka 22—6.______ G-16445

POMOCNIK do mycia sa
KUPIĘ mieszkanie włas mochodów potrzebny, Gdy
162 a.
nościowe na terenie Trój nia. al. Zwycięstwa S-13203
miasta. Oferty „16523” Biu
ro Ogłoszeń 80-958 Gdańsk. POMOC domową przyjmę.
Gdynia. 10 Lutego 37 (biu
MAŁŻEŃSTWO
z dziec ro).
S-13227
kiem poszukuje pokoju na
trasie Sopot — Gdynia O- UCZENNICE do krawiec
sobowa.
Oferty
„8341” twa — ukończone 18 lat
UPT 81-701 Sopot 1.
przyjmę.
Mieszkanie
za
pewnione.
Gd. - Oliwa,
ZAMIENIĘ 3 pokoje z kn- Poczty Gdańskiej 3. HenG-16354
chnią, komfort, w Lubli ryk Człuchowskl.
nie na nodobne lub mniej
UCZEŃ
piekarski
potrzeb
sze w Trójmieśeie. Oferty
„16512” Biuro Ogłoszeń 80- ny. Mieszkanie zapewniam.
Wrzeszcz Wallenroda 15.
958 Gdańsk.

MIESZKANIE w centrum
Gdańska, komfortowe. 2nokojowe. telefon. I niętro zamienię na 2- lub 3-nokojowe. tviko centrum
Gdańska.
Oferty
,.16519”
Biuro
Ogłoszeń
80-958
Gdańsk.

POKÖJ lfl m kw„ (tele
fon), okolica hali targo
wej — Gdańsk, wydzierża
wię na usługi lub wynaj
mę panom. Płatne za rok
z góry. Telefon 31-51-09, po
godz. 16.
G-16467

GOSPOSIA do lekarza po
trzebna.
Gd. - Wrzeszcz,
Dzielna 70. pierwsze pię
tro.
G-16285

RENCISTKA przyjmie pra
cę
chałupniczą.
Oferty
„16343” Biuro Ogłoszeń 80ZAMIENIĘ dwie kawaler 958 Gdańsk.
ki: w Gdyni — 16 m. kw..
w Brzeźnie — 28 tn. kw. POMOC do dziecka docho
na mieszkanie w Trójmie- dzącą lub na stałe potrzeb
ście. Oferty: Brzeźno. K. na zaraz. Gdańsk - Oliwa.
Marksa 239/68.
G-16481 Kołobrzeska 53 A-3. tel.
53-29-85.
G-16348
ODSTĄPIĘ pokój nie ume
SCHRONISKO
dla
bezdom
bowany (nowe budownic nych zwierząt w Sopocie,
two) bezdzietnym lub oso
Mała 22, poszukuje pra
bie samotnej na 2.5 roku. 1cownika
fizycznego z rów
Płatne z góry. Oliwa, Ko noczesnym zadaniem do
łobrzeska 50K/1 po godz. prowadzania
bezdomnych
16.
G-16522 psów i kotów do schro
niska. Zgłoszenia 10—15.
S-8331
DWA mieszkania komfor
towe: jednopokojowe M-2
na Przymorzu i M-3 kwa ZATRUDNIĘ przyuczonych
terunkowe centrum Gdań w zawodzie ślusarza, ref
ska (telefon), zamienię na lektuję na osoby młode,
3-pokojowe w TrólmieScie mogą być kobiety. Sopot,
(chętnie
garaż).
Oferty 1 Maja. 3. Zakład Elektro
S-8329
„16531”
Biuro
Ogłoszeń. mechaniczny.
80-958 Gdańsk.
ZLECĘ wykonanie robót
lastrikarskich nrzy scho
ZAMIENIĘ
komfortowe dach oraz drobne roboty
wewnętrzne.
mieszkanie (53 m kw.) w tynkarskie.
Toruniu (Bydgoskie Przed Oliwa. Derdowskiego 20 B.
G-16423
mieście). 2 pokoje. II pięt
ro. nowe budownictwo, ga
POMOC
domowa
do
2 dzie
raż, na podobne Gdynia
iub trasa Gdańsk —• Gdy ci potrzebna. Gd. - Przy
40 1-7.
nia. Zgłoszenia Gdynia te morze, Lumumby
__ _______ G-16424
lefon 21-59-21.
K-958

GIŻYCKO: mieszkanie dwu
pokojowe, kuchnia, łazien
ka, balkon, ogółem 74 m
kw., telefon, garaż, ogród
200 m„ zamienię na trzy
pokojowe w Trójmieśeie.'
Telefon 374-389. godz. 7—15.
G-16442

MAŁŻEŃSTWO bezdzietne
poszukuje pokoju na tere
nie
Gdańska.
Telefon
53-29-52. po 20.
G-16335

UCZEŃ do piekarni po
trzebny. Mieszkanie, wy
żywienie
zapewnione.
Gdańsk, Beethovena 125.
G-16236 PRZYJMUJEMY
dodatko
we zgłoszenia na kursy
MAŁŻEŃSTWO do pracy spawaczy gazowych i elek
przy wychowie kurcząt za trycznych na uprawnienia.
trudnię.
Mieszkanie
za WZS ..Oświata’’ Wrzeszcz,
pewnione. tel. 52-04-06.
Waryńskiego 4, tel. 41-21G-16280 -82.___________
K-18G6

Ślusarza przyjmie War
sztat
Elektromechaniczny.
Gdańsk Suchanino. Wag
nera 32.
G-16146
KUCHARZA lub kuchar
kę, kelnerki do luksusowe
go pensjonatu na
stałe
przyjmę.
Mieszkanie za
pewniam. Oferty „16169”
Biuro
Ogłoszeń
80-958
Gdańsk.
PRACOWNICĘ do ogrod
nictwa przyjmę. GdańskWrzeszcz. ul. Jaśkowa Do
lina 67.
G-16213
RENCISTY sprawnego, za
miłowanego hodowcy po
szukuję do fermy kurzej
pod Wejherowem. Oferty
„16214” Biuro Ogłoszeń 80-958 Gdańsk.
PRZYJMĘ do nraev na
półetatu
samodzielnego
elektryka instalatora i ucznia- Uczeń może być z
wioski — zapewniam za
kwaterowanie.
Oferty
„16226” Biuro Ogłoszeń 80958 Gdańsk.
CZELADNIK — (czka) kra
wiecki potrzebny, Gdańsk,
Ogarna 44-45,
Sawankowski.
__________
G-16231
POMOC domowa pilnie po
trzebna. Kamienny Potok.
Kraszewskiego 21-35.
G-16235
CZELADNIK krawiecki po
t.rzebny
zaraz.
Odvnia.
Czerwonveh
Kosynierów
148. Mielewczyk.
S-13125

WP PKS Oddział Transportu Tow. i Sped, w Gd.-Oli
wie, ul. Kołobrzeska 28, zatrudni zaraz kierowców sa
mochodów ciężarowych kat. C I D, ładowaczy. Po
nadto przeprowadzamy werbunek na kurs kierowców
kat. C i BZ, który rozpocznie się 10 marca 1974 r. z
oderwaniem od pracy. Obowiązuje skierowanie z Wy
działu Zatrudnienia. Szczegółowe warunki pracy i pła
cy do omówienia na miejscu. Dla kierowców i wyso
ko wykwalifikowanych monterów samoch. zapewnia
my kwatery służbowe.
K-1625
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Gdańsku
zatrudni zaraz następujących pracowników: kierow
ców z I i II kat. prawa jazdy, monterów samocho
dowych, silnikowych i podwoziowych, elektryków sa
mochodowych, spawaczy oraz ładowaczy. Wyczerpują
cych informacji udziela sekcja zatrudnienia i spraw
socjalnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w
Gdańsku-Oruni, ul. Jedności Robotniczej 43/45, tel.
31-50-01 wew. 27. Konieczna książeczka ubezpieczenio
wa i dowód osobisty z aktualnymi wpisami.
_________________________________________________ K-1684
Zasadnicza Szkoła Budowlana w Gdyni, ul. Tetmaje
ra 65, tel. 22-08-22, zatrudni wychowawcę do naszego
internatu; wymagane wykształcenie średnie pedago
giczne oraz palacza CO i robotnika niewykwalifiko
wanego. Wymagane skierowanie z Urzędu Zatrudnie
nia.
K-1821
Państwowe Przedsiębiorstwo Usługowe Przemysłu Te
renowego w Malborku, ul. Westerplatte nr 36, za
trudni zaraz inżyniera względnie technika mechanika
na stanowisko kierownika zakładu mechanicznego —
wymagana jest znajomość kierowania zakładem ślusarsko-mechanicznym, oraz kilkuletnia praktyka na
kierowniczym stanowisku. Warunki płacy do uzgod
nienia w dyrekcji.
__________________________________________________ K-1777
Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Koście
rzynie. ul 3 Maja ni 4 zatrudni zaraz niżej wymięnionych macownlkOw oudowlanych inżynierów • tech
ników budowlanych, majstrów budowlanych, murarzy,
cieśli, betoniarzy zbrojarzy oraz robotników niewy
kwalifikowanych. Wymieniem pracownicy zatrudnieni
będą na budowach prowadzonych przez przedsiębior
stwo w Kościerzynie I na terenie powiatu Warunki
pracy l płacy do uzgodnienia na miejscu w biurze.
Zgłaszający się do pracy winni zabrać ze sobą dowód
osobisty, legitymacje ubezpieczeniową z aktualnymi
wpisami, książeczkę wojskową świadectwo szkolne,
świadectwo pracy, zaświadczenie kwalifikacyjne Ofer
ty należy kierować pod adresem: Przedsiębiorstwo
Budownictwa Rolniczego w Kościerzynie, ul. 3 Mała
nr 4. telefon nr 13-11 nr kodu 83-400 Kościerzyna.
__
K-i38?
Gdańskie Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjnych,
zatrudni natychmiast na budowie Rafinerii „Gdańsk”,
Trójmiasto oraz w warsztacie naprawczym w Gdańsku-Oliwie
następujących pracowników:
zbrojarzy
cieśli budowlanych, elektryków samochodowych i sie
ciowych z uprawnieniami SEP, mechaników samocho
dowych, ślusarzy monterów maszyn
budowlanych,
spawaczy elektrycznych i gazowych, kierowców kat.
„B”, maszynistów ciężkich maszyn budowlanych 1 dro
gowych o specjalności: koparki, spycharki, ładowarki,
sprężarki, dźwigi samojezdne typ „MEWA”, walce
drogowe — z uprawnieniami, monterów zewnętrznych
sieci wod.-kan., robotników niewykwalifikowanych,
a ponadto: inżynierów, techników, majstrów z upraw
nieniami bud. do pracy w oddziałach robót, Inżynie
rów, techników na stanowiska specjalistów w dziale
przygotowania produkcji. Zgłoszenia przyjmuje i in
formacji udziela GPRInż. Gdańsk-Oliwa, ul. Olsztyń
ska 3 (za blokami leningradzkimi), tel 53-12-31.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszka
niowej w Tczewie, zatrudni pracowników: inżynie
rów i techników z uprawnieniami lub bez uprawnień
w branży: budowlanej i drogowej na stanowiskach w
zarządzie przedsiębiorstwa oraz w wykonawstwie, in
spektora kontroli wewnętrznej z wykształceniem wyż
szym lub średnim z praktyką w przedsiębiorstwach
komunalnych, radcę prawnego na cały etat z upraw
nieniami do występowania w Komisjach Arbitrażo
wych, kierowców wszystkich kategorii, maszynistę lo
komotywy spalinowej z uprawnieniami, operatorów
sprzętu budowlanego, robotników wykwalifikowanych
i niewykwalifikowanych branży budowlanej, drogo
wej i zieleni oraz do Zakładów Oczyszczania Miasta
i Ciepłownictwa. Warunki pracy i płacy do uzgodnie
nia w sekcji kadr w siedzibie przedsiębiorstwa przy
ul, Gdańskej nr 33, pokój nr 10, tel. 45-51.
K-1386
Zespół Opieki Zdrowotnej nr 2 w Gdyni, zatrudni
zaraz: sześć pielęgniarek dyplomowanych. Uposażenie
wg obowiązujących przepisów plus dodatki specjalne
do uzgodnienia na miejscu.
Oferty kierować pod
adresem: Zespół Opieki Zdrowotnej nr 2 w Gdyni,
ul. Powstania Styczniowego 1.
K-1742
PP „Polmozbyt” Gdańsk-Oliwa, al. Grunwaldzka 487
przyjmie zaraz kandydatów na stanowiska: kierowni
ka magazynu części zamiennych i akcesoriów, 5 maga
zynierów. Wynagrodzenie według siatki płac MHW.
Konieczne skierowanie z Urzędu Zatrudnienia i legi
tymacja ubezpieczeniowa z aktualnymi wpisami.
__ _________________ _____________
'___________ K-1252
Przedsiębiorstwo Remontowo Montażowe Przemysłu
Okrętowego .Budimor” w Gdańsku zatrudni natych
miast bez skierowania z Wydziału Zatrudnienia na
stępujących pracowników fizycznych: montażystów
elementów prefabrykowanych, murarzy, tynkarzy,
cieśli, zbrojarzy, betoniarzy kierowców z I i U kat.
prawa jazdy ładowaczy, mechaników samochodowych,
operatorów sprzętu ciężkiego, pracowników niewy
kwalifikowanych celem przyuczenia do zawodów bu
dowlanych. Warunki pracy l płacy do uzgodnienia
na miejscu Zgłaszający się do pracy winni zabrać
ze sobą: dowód osobisty, książeczkę ubezpieczeniową
z aktualnymi wpisami, książeczkę wojskową, świadec
two szkolne, świadectwo pracy 1 zaświadczenie kwa
lifikacyjne. Dla zamiejscowych zapewniamy krwatery
prywatne. Oferty kierować należy pod adresem:
Przedsiębiorstwo Remontowo-Montażowe Przemysłu
Okrętowego „Budtrnor” Gdańsk-Letniewo. ul. Mary
narki Polskiej 59, tel 43-12-71 lub 43-15-89.
K-883
Hurtownia Artykułów Metalowych „Elmet” w Gdań
sku, Marynarki Polskiej 71 zatrudni:
— dwóch magazynierów do magazynu branży odle
wów (kształtki i rury kanalizacyjne i wodociągo
we ciśnieniowe, grzejniki i kotły CO, sanitaria emaliowane itp.) Wykształcenie minimum podsta
wowe oraz 5 lat praktyki. Wynagrodzenie do omó
wienia;
— kierownika sekcji handlowej branży przyrządów
pomiarowo-kontrolnych, wierteł, płytek, elektrona
rzędzi, narzędzi pneumatycznych itp. Wykształce
nie średnie ekonomiczne oraz 8 lat praktyki.
Wynagrodzenie do omówienia.
K-I770
WPHAPis w Gdańsku, ul. Załogowa 17, tel. 43-04-36,
zatrudni ze skierowaniem z Wydz. Zatrudnienia nast.
pracowników: prac. na stanowisko kierownika działu
adininistr.-gospodarczego. Wykształcenie minimum śre
dnie plus staż pracy na w/w stanowisku, prac. z wy.
mJarem czasu pracy 1/2 etatu (emeryt wzgl. rencista)
ze znajomością zagadnień szkodowych PKP i PKS.
Zagadnienia pracy i płacy do uzgodnienia na miej
scu.
___________________________ __________________
K-1820
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Gdańsku-Wrzeszczu, ul. Hanki Sawickiej 27 — przyjmie
zaraz ze skierowaniem z Urzędu Miejskiego w Gdań
sku -- Wydział Zatrudnienia inżynierów i techników.
Specjalność konstrukcje budowlane. Warunki pracy
i płacy do uzgodnienia w dziale kadr.
K-1823
Zakłady Okrętowych Urządzeń Technicznych „Techmor” w Gdańsku-Letnlcy, ul. Wielopole nr 7 — tel.
43-00-24, zatrudnią zaraz bez skierowania z Wydzia
łu Zatrudnienia — ślusarzy, spawaczy elektr. z uprawnieniami PRS 1 UDT, wytaczarzy i kierowcę sa
mochodowego z II kat. prawa jazdy. Wynagrodzenie
zgodnie z układem zbiorowym pracy dla przemysłu
metalowego do uzgodnienia na miejscu. Wymagane
jest posiadanie legitymacji ubezpieczeniowej z ak
tualnymi wpisami, świadectwo pracy 1 dowód oso
bisty.
__ ____________________________________________
K-1824
Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych
w Gdańsku, ul. Przetoczna 66, zatrudni zaraz ze skie
rowaniem z Wydziału Zatrudnienia PMRN w Gdań
sku pracowników umysłowych i pracowników fizy
cznych:
—- Inżynierów budownictwa okrętowego
— techników budownictwa okrętowego
— branżystów zaopatrzenia materiałowego
— kierownika magazynów
— marynarzy
— dokowych
— ślusarzy kadłubowych
— spawaczy elektrycznych
— elektryków
— sprzątaczki
— malarza
konserwatora urządzeń chłodniczych
— frezera.
Warunki pracy i płacy do omówienia w dziale oso
bowym i szkolenia zav/odowego, tel. 31-49-67. Dla za
miejscowych posiadamy odpowiednie kwatery. Konie
czne jest wykazanie się aktualnymi wpisami w legi
tymacji ubezpieczeniowej.
K-1829
Gdańskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa, w Gdań
sku Oliwie, ul. Grunwaldzka 521. zatrudnia szefa
kuchni, pomoce kuchenne, intendenta na okres ko
lonii letniej tj. od 7. 07.-—18.09. 1974 r. w ośrodku
wczasowym mieszczącym się w Gdańsku-Oliwie, uL
Opacka nr 7 Szkoła Podstawowa nr 23. Bliższych in
formacji udziela sekcja socjalna GZEK telefon nr.
52-00-21/23.________________________________________ K-1921
Gdańskie Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych
Gdańsk, Chlebnicka 3/8. zatrudni technika samocho
dowego, ekonomistę w dziale zaopatrzenia, ekonomi
stę w dziale zaplecza, kierowcę z III kat., robotnika
magazynowego, ładowacza, sprzątaczki i pomocników
elektromonterów. Szczegółowe informacje tel. 31-28-41
wew. 66.__________________________________________K-1925
Przedsiębiorstwo Dróg i Zieleni w Gdyni zleca zaraz
opiekę na wyznaczonymi terenami zieleni miejskiej
na terenie m. Gdyni w zakresie utrzymania czystości
i wykonywania prostych prac pielęgnacyjnych. Przy
wyżej wymienionej pracy mogą być zatrudnieni pra
cownicy fizyczni w niepełnym wymiarze czasu np.
kobiety, renciści i wykonywać ją w godzinach ran
nych lub wieczornych. Warunki płacy według usta
lonego ryczałtu bądź stawki akordowej. Zgłoszenia
przyjmuje sekcja kadr Gdynia, ul. Czołgistów 46 a,
tel. 21 -77-13.____________ _________________ _______ K-1910
Gdańskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Gdańsku-Wrzeszozu, ul. Zawiszy Czarnego 17. zatrudni zaraz
kierownika bazy materiałowej, zastępcę kierownika
d/s kadr, inżyniera d/s kontroli jakości, dyspozytora
produkcji, technika kosztorysanta, technika d/s roz
liczeń, majstrów budowlanych, st. ref. d/s planowania
i zaopatrzenia, ref. ekonom, d/s sprawozdawczych,
magazynierów, betoniarzy, zbrojarzy, cieśli, murarzy
i robotników niewykwalifikowanych. Bliższych in
formacji udziela dział kadr pokój 217 tel. 41-32-34
(odnośnie prac. fizycz. pok. 13).
Dyrekcja
Gdańskiego
Przedsiębiorstwa Konstrukcji
Stalowych l Urządzeń Przemysłowych „Mostostal” w
Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 96, tel. 43-16-61. za
trudni natychmiast bez skierowania z Wydziału Za
trudnienia, następujących pracowników na budowę
rafinerii: spawaczy elektrycznych i gazowych z upra
wnieniami, monterów konstrukcji stalowych, monte
rów rurociągów, operatorów dźwigów samojezdnych
z uprawnieniami, techników mechaników — operato
rów defektoskopów. Ponadto zatrudnimy ze skierowa
niem z Wydziału Zatrudnienia: kierowców z II i III
kategorią prawa jazdy. Warunki pracy i płacy do omówienia w dziale osobowym.__________________ K-1728
Gdańskie
Zakłady
Mechanizacji
Budownictwa
„ZREMB” w Gdańsku, ul. Jedności Robotniczej 31/37,
tel. 31-82-31 wew. 151, zatrudnią zaraz branżystę zao
patrzenia ze znajomością branży gumowej, uszczel
nień i łożysk, branżystę zaopatrzenia branży ogólnej,
wydawców magazynowych i tokarzy.
K-1624
PPH „Konsumy” w Gdańsku, ul. Orzeszkowej 2, za
trudni zaraz: magazyniera, kierownika kasyna oraz
cztery bufetowe. Wymagane jest: wykształcenie śred
nie, ukończony kurs kwalifikacyjny oraz 5 lat stażu
pracy w danej branży. Wynagrodzenie zgodnie z ukladem zbiorowym pracy MHWIU. Informacji udziela
sekcja kadr i szkolenia zawodowego, pok. nr 15, tel.
32-12-44/45, wew. 7.
K-1735
Gdańskie Przedsiębiorstwo Robót Elewacyjnych w
Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie nr 14/16 zatrudni: kierów
ców z n kat. prawa jazdy, operatorów sprzętu lek
kiego, szklarzy, tynkarzy, montażystów rusztowań,
ślusarzy remontu maszyn. GPRE wykonuje roboty
elewacyjne i ogólnobudowlane na terenie Trójmiasta
i całego województwa gdańskiego.- Pracownikom za
miejscowym, zapewniamy zakwaterowanie w kwate
rach prywatnych lub w hotelu robotniczym, zgłosze
nia w sprawie zatrudnienia przyjmuje dział zatrudnie
nia i płac, tel. 31-01-37.
K-1589
Gdańskie Zakłady Elektroniczne „Unimor” w Gdań
sku, zatrudnią natychmiast na podstawie skierowania
z Wydziału Zatrudnienia Prezydium MRN w Gdańsku
oraz z aktualnym wpisem w legitymacji ubezpiecze
niowej i dowodzie osobistym: Inż. budów .mego,
psychologa — z praktyką. Warunki płacy do uzgod
nienia na miejscu. Kandydaci proszeni są o zgłasza
nie się osobiście w ddale kadr i szkolenia zawodowe
go codziennie w godzinach 8.00 — 13.00 w Gdańsku,
ul. Rzeźnicka 54/56, pok. no lub telefonicznie 31-68-31,
wew. 142.
K-1668
Gdańskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych w
Gdańsku, ul. Chlebnicka 3/0, zatrudni zaraz: monte
rów wewnętrznych
Instalacji sanitarnych, ślusarzy
oraz robotników magazynowo-trunsportowych. Zgło
szenia przyjmuje dział zatrudnienia, pokój 209. ze
skierowaniem i Urzędu Zatrudnienia Urzędu Miej
skiego w Gdańsku.
K-1597
PRACOWNIA PROJEKTOWA Kółek Rolniczych zatrudni: starszego projektanta architektury (kier. zes
połu). inżynierów i techników w zespole architekto
nicznym oraz starszego projektanta instalacji sani
tarnych (kier. zespołu). Warunki płac jak w biurach
projektowych — informacji udziela kierownik pra
cowni w Gdańsku-Oliwie, ul. Słupska 67, tel. 52-10-09.
K-1831
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DZYŃ ■ MALBORK . NOWY DWÓR
W powiecie nowodworskim Odbudowy

Na odpoczynek - nad wodę
Wystorczy spojrzeć na mapę, by przekonać się
jak korzystne warunki do urzqdzenia ośrodków
wypoczynku nad woda ma powiat nowodworski.
Jednak do tej pory urocze, świetnie nadajqce się
do tych celów miejsca - nie zostały wykorzysta
ne. Zabrakło nie tylko kompleksowego programu
urzqdzenia kilku ośrodków, ale do niedawna i
chętnych, by chociaż jeden, taki skromny - na
użytek mieszkańców Nowego Dworu i okolic zorganizować.
Wreszcie skromne, acz chwalebne poczqtki
zrobiło harcerstwo - inicjatywę przejęła Rada
Powiatowa Federacji SZMP w Nowym Dworze.

sportów i wypoczynku, to
Przebrno i Dublewo.
W Przebrnie jest nada
jący się do wykorzystania,
na użytek ośrodka, budy
nek byłej szkoły o dużych
salach, z zapleczem gospo
darczym. W przyszłości
wystarczyłoby dobudować
jeszcze jeden pawilon.
Już teraz są tam wystar
czające warunki do urzą
dzania zimowych obozów
bojerowych. Planuje się
zresztą, by ośrodek w
Przebrnie służył w przysz
łości przez okrągły rok.
DECYDOWANO ob plan opierający się o gwa
Dublewie. również w
jąć
młodzieżowym rancje pomocy PGR. Brobudynku po dawmej
patronatem budowę niewb zaczyna się rozpadać,
szkole, dzisiaj zde
ośrodków sportów wod bowiem PGR. Broniewo nie wastowanym i kwalifiku
nych w Drewnicy, Ja?o- godzi się na budowę, ośrod jącym się do remontu, mo
wie. Przebrnie, Rybinie, ka w Drewnicy lecz dwä że być baza dla 80—100
Dublewie i Nowym Dwo km dalej — w izolacji od osób. Stąd jest tylko 20 m
rze Od.
całego zaplecza, jakie za do Szkarpawv i ok. 0,5 km
Już w bieżącym roku la pewnia wieś. Ośrodek w do zalewu. Stwarza to otem ma rozpocząć działal miejscu
proponowanym czywiście okazje zorgani
ność ośrodek w Jazowie. W przez PGR służyłby nie zowania dużego, budowa
jego urządzenie zaangażo szerokim rzeszom lecz je nego z rozmachem ośrodka
wało się społeczeństwo wsi dynie pracownikom zakła szkolno-wypoczynkowego.
a opieką (również finanso  du rolnego.
Jednak centrum sportów
wą) objął PZDL w Nowym
OSKONAŁE położe wodnych w powiecie po
Dworze. Inicjatorzy propo
nie ma Rybirta. Pro winno być w Nowym Dwo
nują. by ośrodek ów służy!
pozycja zoreanizowa rze. Nad przepływającą
przede wszystkim załogom nia tutaj kolejnego ośrod orzez miasto Tugą można
zakładów rolnych Wieloza ka jest bardzo trafna. Bli urządzić przystań: w nie
kładowego
Przedsiębior skość rzeki i Zalewu Wiś szczęsnej kajakowni. od
stwa PGR z Nowego Dwo lanego stwarza znakomite lat remontowanej, a obec
ru, a także harcerzom i warunki rozwoju sportów nie znajdującej się w rozmłodzieży kół ŻSMW z Ja wodnych. Warto urządzić paczliwym stanie, można i
zowa
CU Wet.
tuta, dobrze wyposażoną należy kształcić praktycz
OSKONAŁE miejsce bazę z niezbędnym zaple nie szkutników, młodych
U t* U LU
żeglarstwa.
do urządzenia ośrod czem. w postaci hangarów, •!edentów
ka wodnego jest w przystani,
wvn^->vc?.alni
R<OBOTY jest moc. Na
Drewnicy. Na przepływa sprzętu pływającego. Tak
pewno potrzeba kil,
jącej przez tę wieś rzece jak i w pozostałych przy
' ku lat, by wszystkie
Szkarpawie można zbudo padkach przy budowie o- plany zrealizować. Dobrze,
wać przystań jachtową o- środka konieczna będzie że wreszcie coś sie ruszyło,
raz dla kajaków. Stąd bli pomoc społeczeństwa. Głów że są opiekunowie, że jest
sko już do Zalewu Wiśla- nym koordynatorem prac program. Teraz potrzebna
nego.Dobre zaplecze, w po powinien być Urząd Gmin będzie rzetelna praca, dużo
staci restauracji, . sklepów ny w Stegnie.
dobrej woli, zaangażowa
i ośrodka zdrowia, dodaje
Następne
mieżscowości. nia i konsekwencji.
3. G.
walorów projektowi usy proponowane jako bazy
tuowania tutaj właśnie ca
łego kompleksu urządzeń
sportowo-turystycznych
i
kulturalnych.
Niestety,

W

Dbają maiborscy opiekunowie zieleni miejskiej o estetyczny wygląd
Nogalem. Wymyślne formy kwietników w okresie letnim budzą żywe
wanie licznego grona turystów.
Na zdjęciu: forma kwietnika przypominająca swym kształtem glob
pełni się już niedługo różnobarwnymi kwiatami.
Fot. W.

Wieś am
Przez wieś Parszewo w po
wiecie malborskim mato kto
przejeżdża. Leży ona na ubo
czu, parę kilometrów od głów
nej drogi prowadzącej ź No
wego Stawu do Tczewa. A
warto zboczyć i popatrzeć
jak ładnie wygla.da. Prawie
wszystkie budynki nowe, je
dynie dwa są stare, to jest
szkoła z jednym nauczycie
lem i sklep. Przez wieś pro
wadzi tadńa asfaltowa dro
ga. Panuje również lad i po
rządek w obejściach. Chcąc
coś więcej dowiedzieć się o
gospodarzach tej wsi wstępu
ję do szkoły, ponieważ Jan
Zarzecki najwięcej na ten te
mat może powiedzieć.
- W naszej wsi jest 18
gospodarzy. Caia wieś jest
przebudowana, a to chyba
najlepiej świadczy o gospo
darności. Nasi rolnicy są am
bitni, ma.drzy. Spotykamy się
jeszcze na Żuławach z taki
mi rolnikami, którzy wpierw
myślą o samochodzie, a oóżniej o oborze czy domu
mieszkalnym. U nas jest od
wrotnie. O dobrej gospodar
ności świadczą dobre olony
i wysoka obsada bydła na
100 ha. Feliks Ptasiński uzys

Jury. pod przewodnictwem
rektora PWSM w
Gdańsku,
doc. Antoniego Po#z owakiego,
miało sporo kłopotów z wyty
powaniem solistów i zespołów,
-V to *z irurne»
n
wvifl1:koW/i
uwagii nna
wyjątkowo
wysoki i wyrównany poziom
wykonawców.
Werdyktem Jurorów I miej
see przyznano zespołowi wo
kalno-instrumentalnemu SPSS
z Międzyspóldzielnianego Klu
bu w Tczewie, pod kierownic
Lwem Wojciecha Galińskiego.

Drugie

miejsce

zajęła

ziemski wy
Nieżywiński

igospodarna
kał w ubiegłym roku z 1 ho
50 q pszenicy, ma również
wysoką obsadę bydła, bo
przeszło 110 szt. przeliczając
na 100 ha, a Stanisław Mło
dzianowski, Józef Kruk, Sta
nisław Sułek też powyżej
115 sztuk.
Duży jest udział rolników
w czynach społecznych. Przed
paru dniami otwarto w na
szej wsi Klub Książki i Pra
sy „Ruch". Dużo prac wy
konaliśmy właśnie w czynie
społecznym. Zwieźliśmy już
100 ton szlaki i 15 ton ce
mentu pod budowę chodni
ka. A to już będzie nasz
czyn dla uczczenia 30 roczni
cy narodzin PRL. Wieś brała
udział przy budowie ośrodka
zdrowia w Lichnowach. Chce
my oświetlić naszą ulicę ' tu
nas nie zabraknie, a w przy
szlym
roku
przebudujemy
zbiornik przeciwpożarowy na
basen pływacki.
Aktywny udział przejawia
ją kobiety. To właśnie dzięki
pracy KGW w ubiegłym roku
zajęliśmy pierwsze miejsce w
powiatowym konkursie estetyzacji i zdobyliśmy nagro
dę —‘ 5000 zł. Przez naszq
wieś
przeprowadzony jest
CW2 i będziemy się starali
aby woda dotarła do każdej
zagrody.
— Kto jest głównym inicja

Spółdzielcy - miłośnikami
piosenki radzieckiej
W ub. niedzielę, w Spół
dzielczym Domu Kultury
w Malborku odbyły się eli
minaeje środowiskowe pio
nu WZSP w Gdańsku do
XIII Ogólnopolskiego Kon
kursu Piosenki Radzieckiej
1973—1974.
Na eliminacje te, oprócz
gospodarzy, władz tereno
wych, przybyli m. in. rów
nież
konsul
generalny
ZSRR w Gdańsku Fiodor
Szarykin z małżonką i to
warzyszącymi mu osoba
mi.
Eliminacje
przebiegały
w bogatej oprawie sceno
graficznej, odbyło się też
wiele imprez towarzyszą
cych, jak np. wystawa oś
wiatowa, obrazująca doro
bek Kraju Rad, wystawa
fotogramów „Człowiek w
pracy i wypoczynku” itd.
W eliminacjach środo
wiskowych pionu spółdziel
czego brało udział ponad
20 solistów-amatorów, któ
rym towarzyszyły zespoły
muzyczne z Lęborka, Kwi
dzyna, Tczewa, Malborka.

grodu nad
zaintereso

piosenkarka
Stanisława
Szczęeh z Międzyspółdzielnianego Klubu w Kwidzy
nie, trzecie miejsce zajął
Władysław Majewski z
Międzyspółdziełnianego Klu
bu w Kwidzynie. Solistom
akompaniował zespół wo
kalno - instrumentalny
„Quedino” pod
dyrekcją
Józefa Mierzejewskiego.
Jury ponadto wyróżniło
Tadeusza
Połoezańskiego
(Tczew), Janusza Chole
wińskiego (Lębork), Lidę
Wandzlewicz (Gdańsk) oraz za całokształt działal
ności — Studio Piosenki
przy Klubie SSAK w
Gdańsku, Międzyspółdzielniany Klub w Kwidzynie
i w Tczewie oraz SAKF
,,X Muza” pod kierownic
twem Ryszarda Krupowicza za duży wkład pracy
w gromadzeniu zbiorów
filmowych, kronik doty
czących konkursów pio
senki radzieckiej
pionu
WZSP w Gdańsku.
Po uroczystym koncercie
finałowym zabrał głos kon
sul generalny ZSRR w
Gdańsku, Fiodor Szarykin.
Podkreślił on wysoki po
ziom wykonawstwa piose
nek radzieckich, tak bar
dzo popularnych w społe
czeństwie polskim. Wyra
ził też podziękowanie or
ganizatorom imprezy za
jej staranne przygotowa
nie.

M. E.

torem i organizatorem ludzi
do czynu?
— Przede wszystkim sołtys
Józef Kruk, podsoltys Feliks
Ptasiński, prezes KR Marian
Przylucki.
A. F.

D

W Elblągu mówią...

Po raz trzeci
„urzędował“ w terenie
wyjazdowy antykwariat
To już po raz trzeci zorganizowano jednodniowy an
tykwariat w powiecie. Tym razem dokonany przez ini
cjatora tej imprezy - gdański „Dom Książki” - wybór
zdecydował o przybyciu wyjazdowego antykwariatu do
Kwidzyna. We wtorek 26 lutego br. skup wszelkich wy
dawnictw posiadających antykwaryczna wartość prze
prowadzono w miejscowej księgarni przy ulicy Chopina.
Wartość oferowanych do sprzedaży pozycji wydawni
czych oceniał znany rzeczoznawca Leon Różdżyński.
Dzień skupu dla nabywców nie zapowiadał się zbyt
optymistycznie. Słabe rozpropagowanie kwidzyńskiej
imprezy, zbyt mało reklamujących afiszy w mieście i
żadnych na. terenie powiatu, nie wskazywało na możli
wość powszechnego zainteresowania. Nie ma jednak
powodu do narzekań na plon kwidzyńskiego antykwa
riatu. Skupiono wiele nie wznawianych obecnie książek
wydanych we wczesnym okresie powojennym. Ale ze
brano także dużo starych i ciekawych „poloników”.
Najwięcej zadowolenia wywołał zakup dwóch pełnych
roczników wychodzącego w latach 1806-1807 czasopis
ma pt. „Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Za
granicznego" Równie cennym nabytkiem są 23 rozpo
rządzenia rządu pruskiego wydane w XVIII i XIX wieku.
Natomiast bibliofilów zainteresuje zapewne zakup wy
danej w 1838 r. książki J. I. Kraszewskiego pt. „Wę
drówki literackie". W roku 1874 wydrukowano książkę
poświęconą księdzu Franciszkowi Bażyńskiemu, znanemu
w Poznańskiem wydawcy drobnych pozycji książkowych.
Z okresu międzywojennego dwie pozycje zasługują na
uwagę — są to „Przeszłość i zabytki województwa tar
nopolskiego”, książka wydrukowana w 1926 r. oraz uni
kalny egzemplarz jednodniówki „Chochlik drukarski”
wydanej 4 maja 1921 r.
Zakupiono antykwarycznych pozycji książkowych i
dokumentów za około 15 tys. zi. Trudno jest jednak
znaleźć prawdziwie wymierną cenę zakupionych1 w
Kwidzynie nabytków, dla antykwariatu, bibliotek, archi
wów i nauki.
(ep)

W 1974 r. Przedsiębiorstwo Budownic
twa Rolniczego w Elblągu, zamierza wy
konać zadania produkcyjne o wartości
95 min zł w produkcji podstawowej i
106,4 min zł produkcji globalnej. W po
równaniu z ubiegłym rokiem, zadania są
wyższe o 8 proc. Podajemy te wskaźniki
celem wykazania niezwykłej intensyfika
cji w budownictwie wiejskim.
Tego też zdania jest dyrektor naczelny
przedsiębiorstwa inż. Bogusław Nader,
który stwierdził, że wzrost budownictwa
na wsi trwa nadal, a jeśli chodzi o
PBRol., to tegoroczne zadania mogą ulec
jeszcze zwiększeniu, jeśli włączone zo
staną dodatkowe inwestycje, jak np. bu
dowa szklarni w Romanowie, której lo
sy się ważą.
W br. przedsiębiorstwo skoncentruje
swój wysiłek na takich budowach jak:
kompleksowa budowa obiektów gospo
darczych i mieszkaniowych w PGR Przez■ mark, o wartości ca 30 min zł. W PGR
Wiktorowo buduje się obiekt mieszkalny,
w PGR Wodynia pewstają budynki mie
szkalne dla 18 rodzin wraz zapleczem
gospodarczym, PSK Kadyny buduje dwa
budynki mieszkalne oraz ujeżdżalnię ko
ni, co pozwoli na ujeżdżanie tych zwie
rząt w okresie zimowym. Jest to uni
kątowy obiekt, jeden z nielicznych w Pol
sce. Dla Powiatowego Zarządu Gospo
darki Wodnej i Melioracji buduje się
kompleks obiektów przy ul. Warszaw
skiej w Elblągu, a wartość kosztorysowa

• BOŻENA K. — Zbliża sic
sezon turystyczny i wówczas
Elbląg zaludni się przyjezd
nymi. Miałam jednak w ubie
głym roku snoro kłopotu ze
znajomymi z zagranicy, oka
zuje sie bowiem, że w godzi
nach oonołudniowvch w mieś
cie nie ma czynnego żadnego
punktu informacji turystycz
nej. Apeluje wiec póki jesz
cze czas. abv PTTK lub ..Or
bis” już teraz o tym pomyś
lały.
• MAŁGORZATA W. — Ma
my w Elblągu kilka nrzyzwoitych sklepów z kosmetyka
mi. Sa zapewne i nowości
tak szeroko reklamowane w
radiu i telewizji. Czy nie mo
żna chociażby w tych dużych
sklepach perfumeryjnych za
trudnić przvnaimuiei no led nvm fachowcu z tej branży,
który potrafiłby nie tvlko pa
niom ale i panom doradzić
wybór odpowiednich kosme
tyków?
® KATARZYNA S. — Bie
głam na nrzvstanek do stoją
cego tramwaju i nie zauwa
żyłam jak z torebki wypadła
mi portmonetka z cała wy
płata. Wsiadałam już do tram
waju. gdy podbiegł długowło
sy młodzieniec i podał mi
portmonetkę
z
pieniędzmi.
Nie znam ieeo nazwiska, ale
serdecznie mu ta droga dzię
kuję. Ten fakt zmienił mói

W ubiegłym roku duże za
interesowanie wśród elblążan
wywoła! fakt zwrócenia uwa
gi na zabytkowe ruiny przy
ulicy Robotniczej, które nie
były ozdobg miasta, stano
wiąc smutny akcent pozosta
łości zniszczeń wojennych.
Pozostało bardzo niewiele
z zabytkowego obiektu, bo
tylko same ściany. Zaczęto
usuwać gruzy, a następnie po
jawiły się rusztowania. Po
tem przerwano prace, pozo
stawiając obiekt i to, co juz
zrobiono, na lasce losu.
Milo nam donieść, że obecnie znowu zaczęto się coś
dziać wokół tej budowli. Pod
reperowano zrujnowane 'usztowania i jest więc nadziejo,
że teraz roboty . budowlane
ruszą pełną parq i ten wąt
pliwy „zabytek” śródmieście
Elbiqga będzie w końcu na
leżał do przeszłości. Tylko
czy jeszcze w tym roku? Trud
no odgadnqö, jakie są za
mierzenia inwestora i budo
wlanych. A przecież wiado
mo, że ulokowany ma być
w tym obiekcie Spółdzielczy
Dom Kultury.
(S. S.)

• JANINA Z. — Elbląg w
nocy prezentuje się jako rnia
sto zaciemnione, a przecież
jest w nim coraz więcej neo
nów. ktorvcb głównym zada
niem jest reklamowanie pla
cówek
handlowych, właśnie
wieczorami. Nie wiem czym
tłumaczyć „oszczędność” ne
onów na głównych ulicach
miasta, ale wydaje mi sio. że
ich
funkcjonowanie
zależy
przede wszystkim od kierow
ników sklepów.
(ara)

We wsi Kończewice w pow. malborskim ogólnodo
stępny hydrant z pitna wodą przecieka z powodu bra
ku jednej uszczelki, taki stan rzeczy trwa od prze
szło miesiąca i nikomu się nie spieszy z naprawą. Ty
siące litrów wody na dobę marnuje się zasilając są
siedni rów melioracyjny jedynie kaczuszki przestraszy
ły się aparatu fotograficznego, ale mają z awarii
trochę uciechy.
Fot. W. Nieżywiński

MA MOC I Kina~l
I Teatr» 1
GDANSK. Opera,
Cyrulik
sewilski, g, 11 (szkolne). Fil
harmonia,
Ca oella
Bydgostiensis g. 19.30. „Wybrzeże”,
Bracia Karamazow, g 19.
SOPOT, Kameralne. Teatr
osobny, g. 19.
GDYNIA, Muzyczny, niecz.
ZDK. ul. Polska. Jacek Lech
Dyliżans,
i Nowa Grupa
7P r' -r' łr>
nróby.

luzea

stosunek do młodzieży. Może
my jej często nie rozumiemy?
(S.R.)
• TADEUSZ R. — Naresz
cie doczekaliśmy sie rozbiór
ki szpecących ulice
Armii
Czerwonej ruder zakrywają
cych
osiedle
Nowowiejska.
Mam nadzieje, tak jak i licz
ni mieszkańcv tej dzielnicy,
że prace rozbiórkowe zakoń
cza sie przed sezonem wcza
sowym. a miasto dzięki tętnu
znacznie zvska na urodzie.

A hydrant nadal cieknie...

ciąg dalszy

W Gdańsku. Narodovye. g.
10—18: Morskie, a. 10—16; Hi
storii
Miasta
Gdańska
g.
10—16; Archeologiczne, g. 11—
18; Pałac Opatów w Oliwie,
g. 9—15.
W Gdyni Marynarki Wojen
nej. g. 10—17; Oceanograficzne
i Akwarium Morskie, g. 11—13;
W Helu Rybołówstwa. a.
10—17.
W Malborku Zamkowe.
9—15
W Kwidzynie
9—15.
W
Sztutowie

Zamkowe.
Stutthof,

8—15.

We
Wdzydzach Kaszubski
Park Etnograficzny, g, i0—17.
W Pucku Etnograficzne —
liecz.
W Elblągu muzeum czynne
A’ g. U)—16.

ELBLĄG. Syrena. Liliowa
akacja, weg., od 14 1., g. 16,
18. 20. Swiatowit, Francuski
tgeznik. USA, ocl 16 1. Pro
myk. Bitwa w wąwozie, radź.,
od 11 l. g. 17: Śmiech w ciem
ności, ang.. od 18 L. g. 19MALBORK. Capitol. Trage
dia Makbeta, ang-. od 14 I.
Klubowe Ślub bez obrączki,
ezes.. od 14 1., g. 17.30. 19.30.
Włókniarz. Kot w butach, ja
poński. od 7 1.. g. 17: Pora
chunki. ang.. od 13 1., g 19.
DZIERZGOŃ Przyjaźń. Kaorysy Marii. fr.. od U 1.;
Cromwell, ang.. od 14 1.
GARDEJA, Wars. mecz.
KWIDZYN
Tęcza
Gova.
NRn. od 14 I.
NOWY STAW. Jurand —
Dziewczvna na jeden sezon,
rum., od 16 1.
NOWY DWÓR. fcuławy —
Tak tu cicho o zmierzchu,
rerlz.. od 14 1.
SZTITM Powiśle. Śmiałość,
radź., od 14 1.
STARE POLE. Zachęta —
niecz.
SZTUTOWO, Kormoran ~
niecz.
TOLKMTfKO. Korab
Głos
na sprzedaż, wł.. od 16 1.

f Radio 1
WTOREK 5 MARCA
PROGRAM LOKALNY
7.45 — Studio Bałtyk, 10.30
— Koncert życzeń, 12.05 — Z
dziejów muzyki polskiej
—
aud. Ulaszka, 12.23 — Gdański
Tygodnik Wiejski, 16.15 — Try
buna Wybrzeża, 18.45 — Ze
światowej estrady, 17.00 —
Przegląd Aktualności Wybrze
ża. 17.15 — Felieton literacki,
17.25 - Muzyka, 18.13 - „Ślu
by" w Sooocie — rec. teatr.
M. Szczepkowskiej.

„Złoci” jubiloci
Na ostatniej sesji Miej
skiej Rady Narodowej w
Kwidzynie odbyła się miła
uroczystość wręczenia pa
miątkowego
dokumentu
małżeństwa — Helenie i
T? o di o n owi
KURIATOM.
Za długoletnie pożycie mał
żeńskie złotym jubilatom
złożono serdeczne życzenia
oraz udekorowano meda
lem nadanym przez Radę
Państwa.
B. W.

przekracza 30 min zł. Z kolei dla Zakła
dów Mięsnych w Elblągu, buduje się w
Gronowie Górnym magazyn żywca, w
którym jednorazowo można będzie prze
trzymywać 1200 szt. trzody chlewnej lub
750 szt. bydła.
Są to inwestycje kontynuowane. Poza
nimi, PBRol. przystąpiło do nowych bu
dów, skoncentrowanych również na du-

j
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;
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I Telewizja 1
WTOREK 5 MARCA
Program I
3.30 — „Siedemnaście mgnień
wiosny” — ode.
III film
prod. Tv radzieckiej
9.40 — „Kraina
legendarnego
raju” — film dok. prod,
bulg. — kolor
10.20 — „Szkoła uczuć” — ode.
I — film ser, prod, francus
kiej — kolor.
16.10 — Program dnia
19.15 — ITP
16.30 — Dziennik TV — kolor.
16.40 — Dla
dzieci: „Zręczne
rece... i coś więcej”
17.05 — Sylwetki X Muzy —
Zofia Dybowska-Aleksandrowicz
17.30 — Dla młodzieży „5x5”
18.00 — Dla młodzieży — Kor®
petycje muzyczne
18.25 — „PANORAMA”
MA
GAZYN INFORMACYJNY Z
GDAŃSKA
18.45 — Sezam — magazyn pu
blicystyczny
19.20 — Dobranoc — Przygody
Peti — („Peti i warsztat na
prawczy”) — kolor
i 9.30 — Dziennik TV — kolot
20.20 — „Siedemnaście mgnień
wiosny” — ode. III film
prod. TV radź. — reżi Ta
tiana TJoznowa
31.30 — Wiadomości sportowe
21.35 — Świat i Polska — kolor
22.20 — „Sonot 13” — program
rozrywkowy — scenar. i
real. — Grzegorz Dasota
23.00 — Dziennik TV kolor
23.15 — Kronika
Mistrzostw
świata w piłce ręcznej męż
czyzn z Berlina
0 05 — Program na środę.
PROGRAM OŚWIATOWY
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Drogowcy coraz częściej instalują na drogach miast i przy trasach prowadzą
cych do większych ośrodków ciekawe bromy - tablice informacyjne.
Na zdjęciu: tablica informacyjna na jednej i ulic Elbląga.
Fot, P. Kanicki

stałych obiektów socjalnych, jak stołów
ki czy szatnie i umywalnie z ciepłą,
bieżącą wodą.

— Jak przedstawia się problem uno
wocześniania w budownictwie wiejskim?
— pytam dyrektora inż. Bogusława Nadera.
— Jest to sprawa uzależniona od tech
nologicznego rozwiązania projektowego

Budownictwo na wsi staje się

ważnym elementem produkcji rolnej
żych placach budowy jak w PGR Jezior
na i PGR Romanowo, gdzie budowane
będą kompleksy obiektów produkcyjnych
i mieszkaniowych. W PGR Batorowo
rozpocznie się podobna budowa, a w Ja
nowie powstanie szklarnia o powierzch
ni 6 ha. Ta ostatnia sprawa znajduje się
jeszcze w trakcie rozważań, i w najbliż
szych dniach zapadną wiążące decyzje.
Realizacja tych zadań wymaga od dy
rekcji wielu starań zmierzających do po
prawienia warunków socjalnych załogi.
Na tym odcinku zanotowano znaczny po
stęp wyrażający ;się m.. in. budowaniem

PROGRAM III
20.55 — Przebój za prze
bojem (opr. Witold Pogra
niczny) 21.25 — Maurycy Ra'
vel — ..Zwierciadła” cykl U'
tworów na fortepian. 21.40 -Na poboczu wielkiej polityk*
— felieton Jerzego Krystka.
21.50 — Opera tveodnia
Charles
Gounod
—
Faust»
22.00 — Fakty dnia. 22.08 —
Gwiazda siedmiu
wieczorów
— George Harrison 22.15
—
Co wieczór powieść w wyda
niu dźwiękowym. 22.45 — Rnmanse chórem. 23.00 — Wier
sze poetów włoskich, 23.05 —'
Nowe głosy, nowe ballady*
23.30 — ..Sława i śmierć Joaehima Muriety” — muzyka
teatralna M. Małeckiego. 23.45
— Program na środę. 23.50 —
Na dobranoc gra trio Jacguesa Loussiera.

każdego obiektu i możliwości uzyskania
ciężkiego sprzętu, a tym — niestety —
przedsiębiorstwo nie dysponuje. Tak więc
jesteśmy uzależnieni od Przedsiębior
stwa Sprzętowo-Transportowego w Pru
szczu Gdańskim, a ono ma ograniczone
możliwości. Mamy również trudności z
transportem, gdyż wydłużają się trasy.
Np. żwir trzeba dowozić z Dzierzgonia. •
Jeśli dodać, że nasze budowy są rozpro-:jj
szone ną terenie, całego powiatu, a na- I
wet poza nim, konieczność dowiezienia :
materiału, staje, się sprawą istotną.
Przydałyby się nowe samochody dośtaw-

cze, ale na ich otrzymanie nie mamy
większego wpływu.
PBRol. ma duże możliwości rozwojo
we i przewiduje się, że do końca 1980 r.
wartość przerobu wzrośnie do 230 min zł
w skali rocznej.
Wymaga to dysponowania wysoko kwa
lifikowańymi pracownikami i w związ
ku z tym dyrekcja nastawiła się na dłu
gofalowe szkolenie. W Zasadniczej Szko
le Budowlanej uruchomione zostały dwie
klasy, z których już w br. przedsiębior
stwo otrzyma około 20 pracowników. Or
ganizuje się Ochotnicze Hufce Pracy.
Np. w 1973 r. w OHP przebywało 27
młodych ludzi, a spośród nich 21 pozp' stało już na stałe w przedsiębiorstwie.
Mankamentem jest brak hotelu robotni
czego i w związku z tym oraz koniecz
nością dalszego szkolenia, wystąpiono z
wnioskiem o budowę takiego obiektu.
Dyrekcja sądzi, że wniosek uzyska apro
batę władz nadrzędnych. Z kolei, rów
nież dla własnych potrzeb buduje się ba
zę i zaplecze przy ul. Piaskowej. Pow
stają więc duże warsztaty, zaplecze so
cjalne. świetlica z możliwością korzysta
nia z niej po godzinach pracy. Rzecz w,
tym, żeby jeszcze bardziej zintegrować
załogę z przedsiębiorstwem, bowiem tyl
ko od niej zależy prawidłowe wykonaw
stwo wysokich zadań produkcyjnych, na
realizację których czeka elbląska wieś,

(kop

6.30 — TTR:
Mechanizacja
rolnictwa — lekcja 20 środ
ki transportu kołowego W
rolnictwie)
7.00 — TTR: Matematyka -lekcia 41 (Suwak
lo^arytniic7pv o*, th wrac’aw
10.00— Dla szkół: kl. IV — W
łódzkie) fabryce włókienni
czej
12.00 — Dla szkół: kl. IV lłc.
Język polski Bertolt Brecht
„Matka Courage i jej dzie
ci”
13.45 — TTR; Matematyka
lekcja 5 — Pojęcie funkcji
Wrocław
14.30 — TTR: Uprawa roślin —
lekcja 4
(Charakterystyka
klimatu Polski) Szczecin.
PROGRAM II
16.50 — Program dnia
16.55 — Świat w kamerze na
szych reporterów „Termity
wskazały
kierunek” polski
film dokumentalny
3 7.25 — Wtajemniczenia — Rok
ludności
17.50 — „ęześć kapitanie” —
film
fabularny
produkcji
TVP
reżyseria — Ewa i
Czesław Petelscy
19.20 — Dobranoc — kolor
19.30 — Dziennik TV — kolor
20.20 — Halina Szymułska śpie
wa nieśni kompozytorów poi
skich. Jerzy Lefeld — for
te, T3ian, w programie: pieśni
Stanisława Moniuszki, Igna
cego Friedmana. Karola Szy
manowskiego.
Piotra
Perkowskieeo, Aleksandra Tansmana. Szymona Laksa i Wi
tolcla Friemanna
20.=io — Konfrontacje z nrzyszłościa — program oublicystvcznv
21.05 — Polski Film Dokumentalnv — 1) „Chruśniak —
ballada o eh Termach z Ba
łut”, 21 ..14 odcinek” — fil
Radosława Piwowarskie. go
V
4,1 dS — 94 «odziny — kolor
n7.°o — Proyram na środę.
PROGRAM OŚWIATOWY
18.45 — Slim John kurs pod
stawowy jeżyka angielskiego
— lekcja 20
22.05Sprechen Ś;e deutsch1
powtórzenie lekcji; 18.

.DZIENNIK BAŁTYCKI** Gdańsk Targ Drzewny 3 11 Skrytka pocztowa nr 419. 80-958 Gdańsk 1 * TELEFONY; centrala * 31 50-41 sekretariat redakcji 31-35-50, dział miejski 31-45-17 dział gosp.-morski 31-5S-23, dział terenowy SI 20-27. sekretarz redakcji 31-37.33 ..Śmiało ' siczt-zc"
Redakcja nocna S3-05-73 » Biuro Ogłoszeń Targ Drzewny 3/11 te! 31-35-40, Obwodowy urząd oo'cztcwo-Terekomunjkacvmy w godz S—17 UPT Gdańsk ą Wrzeszcz a! Grunwaldzka 108 te\ 11-56 51 w godz 3—ts ÜPT Gdafek 1
Długa 22/28 tel 31*80-84 w godz 8—20 Gdynia 10 Lutego tel 21-75-79 ODDZIAŁ REDAKCJI W ELBLĄGU, ul. Grunwaldzka 31 teł 20 9? » Pismo redaguje KOLEGIUM w składzie: J. Matuszkiewicz — redaktor naczelny, J Królikowski - zasieoca redaktora naczelnego R Bold u an
sekretarz redakcji, Cz Stankiewicz • Dyrekcja 1 sekretariat wydawnictwa - tel. 31-35-59 W Nakład t druk Gdańskie Wydawnictwo Prasowe RS W „PRASA
KSIĄŻKA - RUCH” Targ Drzewny 3/11 80-958 Gdańsk. Informacji o prenumeracie udzielają wszystkie placówki oocz4'Nr indeksu 35001.
oraazz Przedsiębiorstwa Upowszechniania Prasy i Książki RSW .Prasa - Książka — Ruch” w całym kraju M Nie zamówionych rękopisów redakc. nie zwraca Zam . 512, K-8.

31-20-82. hala maszyn 3129-51. inne działy łączy centrala

*

