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SPOTKANIE BAJBAKOW
GORYWODA
W piqie« wicepremier
ZSRR, przewodniczący Ko
misji Planowania Nikołaj
Bojbchow spotkoi są w
Moskwie z wicepremierem
PRL, przewodniczącym Ko
misji Planowania przy Ra
dzie M nistrów PRL Man
fredem Gorywodą. Omó
wiono problemy związane
z kooroynacją planów qos
pooarczych ZSRR i PRL
na lało 1986—1990.
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ZGON ERNSTA
ZIMMERMANNA
Postrzelony w piątek
rano przez dwoje człon
ków terrorystycznego ugru
powonia Frakcja Czerwo
nej Armii ^przewodniczący
zarządu zachodnionierrvec
kiego koncernu zbrojenio
wego „Motoren und Turbinen — Union (MTU) 554eł
ni Ernsf Zimme^mann zmarł
tego somego dnia po połucłni» w szpitalu uniwer
syteckim w Monachium.
MISS FRANCJI
POZBAWIONA TYTUŁU
Miss Francji została po
zbawiona tytułu za to, że
wyraziła zqodę na opubli
kowanie zdjęć przedsta
wiających ją nago w zai czonym do ekskluzywnych
pism pornograficznych fran
cuskim tygodniku „Lui"

ministra V. Sathe

ZSM zapewni bezpieczeństwo sobie
swoim sojusznikom i przyjaciołom

Luty brzemienny w trudne

W przedsiębiorstwach i
organizacjach
handlowo-usługowych w Elbląskiem
pracuje ok. 13 tys. osob,
wśród których dwie trze
cie stanowią kobiety
W
placówkach
detalicznej
sprzedaży, których jest w
województwie <Jk. ~2et;0 ko
biet pracuje jeszcze wię
cej. Także w zagładach ga
stronomicznych,
których
działa w województwie po
nad 260 i w których jest
łącznie
ok. 17 tys. tzw
miejsc konsumenckich, pa
nie p~ eważają. A zatem
można rzec, iż handel i
gastronomia stoją kobieta
mi.
One też najbardziej
odczuwają
wciąż trudne
warunki
pracy, a także
skutki istniejących jeszcze
niedostatków zaopatrzenio
wych. Mi mc bowiem po-

Konstantin
Czernienko
oświadczył, że chociaż nad
chodzące rokowania radziecko-ameryKańskie
w
sprawie
zprojeń jądro
wych kosmicznych nie bę
dą iatwe, mogą zakończyć
się sukcesem jeśli tylko
obie strony przejawią dob~ą
wolę i gotowość do
rozsądnego kompromisu, a
także będą ściśle
prze
strzegać zasady równości i
jednakowego
bezpieczeń
stwa.
v
Odpowiadając na pyta
nia skierowane do niego
przez szefa moskiewskiego
oddz’ału
amerykańskiej
sieci
telewizyjnej CNN.
przywódca radziecki wska
zał, ż_ ustalenia genew
skie otwierają takie mo
żliwości.
K. Czernienko zaapelo
wał o uczciwe wprowadza
nie w życie ustaleń ge
newskich
oraz o ścisłe
przestrzegani w praktyce
wszystkich aspektów tego
Dorozumienia.
Podkreślił,
ze delegację radziecką po
instruowanoi, by działała
właśnie w ten sposób i te
go samego ZSRR oczekuje
od strony amerykańskiej.

Odpowiadając na jedno
z pytań. K Czernienko za-,
akcentował,
że Związek
Radziecki me dlatego wynowiada się tak stanowczo
przeciwko rozszerzeniu wy
ścigu zbrojeń
na prze
strzeń kosmiczną. iżbv nie
mógł odpowiedzieć na pc
czvnania amerykańskie w
tej" dziedzinie stosownvrr
kontrposmvec ami,
lecz
dlatego.
ze militaryzacja
kosmosu stałaby się kata
lizatorem
niekontrolowa
nego wyścigu zbrojeń we
wszystkich dziedzinach, że
oznaczałaby faktyczny ko
niec procesu oeraniczama
i redukcji zbrojeń jądro
wych
oraz podważ Ha by
wiele obowiązujących obecnie porozurmeń miodzv
narodowych, w tvm m. in
bezterminowy
radziecko-amerrktński
układ w
sorawie ograniczenia sy
stemów obrony przeciwną
ki et» we j.
K.
Czerń.enko
prze
strzegł ’3dnocześnie, że je
żeli ZSRR zostanie zmuszorly to uczyni wszyst
ko tak jaJf wielokrotni w
Drzeszłości,
by zapewnić
bezpieczeństwo sobie.
a

stępującej poprawy w za
opatrzeniu ludności w nie W paczkach z RFN
zbędne towary nadal wie
lu ich nie starcza, są też
zakłócenia w dostawach
do sklepów i lokali gastro
nomicznych. W ub. roku
handel detaliczny w regio
me utargowal łącznie ok.
4.5 mld zł, a obroty w ga
stronomii wyniosły ponad
2.6 mld zł, czyli sporo wię
Zą pośrednictwem Pol metyczne. Podczas dokomy
cej niż w roku poprzed skiego Przedsiębiorstwa Za wania
czynności celnych
nim. Nadal bardzo ważną granicznego ,. Amen at” do okazało się, że zawartość
sprawą jest poszukiwani Radomia trafiły 3 paczki, paozek odbiega od listy ar
przez
samych handlow w których — według za tykułów zgłoszonych w de
ców nowych źródeł zaopa łączonej deklaracji celnej klaracji.
Oprócz niewiel
trzeniowych, dzięki czemu — imały znajdować
się kich ilości słodyczy w p&cz
można będzie powiększyć produkty spożywcze i kos- kach przesłano farbę drudostawy rozdzielanych to
- Karską, specjalne
pędzle
warów.
Konieczne
jest
z dozownikiem, tkaniny dc
zwiększenie produkcji we
wykonywania
sitodruku,
własnych zakładach
ta
odczynniki cnemiczne, far
kich przedsiębiorstw i or
bę służącą do napisów na
ganizacji, jak „Samopomoc
murze.
We
wszystkich
ChłoDska” oraz PSS „Spo
tnzecn paezicach były rów
łem”.
nież fabrycznie pasowane
Wfadi* belgijskie nie
Przedstawiciele
władz
taśmy magnetofonowe
z
sprawy sądowe w Gdańsku wojewódzkich
podały
jeszcze
wprawdzie
przekazali
nie legs lnym. nagraniami o
oficjalnej informacji, że
handlowcom wyrazy wyso
wrogiej treści politycznej.
uniemożlwią
planowany
kiego uznania oraz podzię
Śledztwo w powyższej spra
kor
trakt
swych
przedsię
kowanie za ich dotychcza
vide jest prowadzone przez
biorstw
z
Libią
w
sprawie
sową pracę. Grupie naj
Wojewódzki Urząd Spraw
budowy awóch wielkich
bardziej
wyróżniających
Wewnętrznych w Radomiu
elektrown'
atomowych,
cne
się handlowców wręczono
„prywatne"
wypowiedzi
po
odznaczenia
państwowe,
Utyków w Brukseli nie ooresortowe i regionalne. Kil
zostowiają już żadnych
liczba spraw karnych zma ku przedsiębiorstwom i or
wątpliwości. Równeż wy
lała, ale przybyło zdecydo ganizacjom
handlowym
socy przedstawiciele ad
wanie spraw cywilnych. W przekazano listy gratula
ministracji omerykańskiej
roku ubiegłym załatwiono cyjne I sekretarza
KW
podają z zadowoleń'em, że
we wszystkich sądach okrę PZPR Jerzego Prusieckieich naciski na Belgię okogu
gdańskiego
47 431 £0.
© Dokończenie na str. 2
zejfy się skuteczne.
<b)

Zamiast produktów spor'wczyrh...
akcesoria poi graficzne

Z ostatniej
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CHWILI

Sprawiedliwe kary

profilaktyka, kultura prawa
Działalności sądów okrę
gu gdańskiego w roku 1984
oraz aktualnym kierumtom
polityki karnej poświęco
na była konferencja praso
wa, zorganizowana przez
prezesa Sądu Wojewódz
kiego w Gdańsku Krzysz
tofa Zieniuka. Dziennika
rze zapoznali się m. in. z
dość trudną sytuacją ka
drową gdańskiego sądowni
etwa, którą udało się jed
nak opanować w większoś
ci sądów rejonowych, dyspo
nujących obecnie 102 sę
dziami i asesorami wobec
34 sędziów, orzekających
w Sądzie Wojewódzkim.
W minionym roku dał się
zauważyć spadek
liczby
wpływających do
sądów
spraw. Ogółem wpłynęło
ich na terenie okręgu gdań
skiego
46 856, tj. o
593
mniej, aniżeli w roku 1983;

także swoim sojusznikom
i przyjaciołom.
Komentując,
w odpo
wiedzi na kolejne pytanie,
obecnv stan stosunków ra
dziecko-amerykańskich E
Czernienko zauważył, iż
fakt ■ osiągnięcia przez oba
kraje porozumienia w Ge
newie lymnjrnniej nie o# Dokończenie na str. 2

Najwyżsi na start1
Już w styczniu, wcześniej
niż w latach ubiegłych, roz
poczęto we wrocławsKim
„Klubie Wysokich” przyj
mowanie zgłoszeń kandyda
tów uhiegających się o ty
tuł najwyższego człowieka
w Polsce
Finał tego konkursu od
będzie się 22 czerwca ^na
kolejnym, XI międzynaro
dowym balu wysokich we
Wrocławiu. P-zypomnijmy,
że warunkiem uczestnictwa
w konkursie, jest dla ko
biet minimum 175 cm wzro
stu, zaś dla mężczyzn —
minimum 185 cm.

Gdynianie najniecierpliwsi...

FRANCJA ODWOŁAŁA
AMBASADORA
Francja odwołała swe
go ambasadora w De'hi
Serge Boidevaix — poin
formowało indvjska agen
cja prasowa PTI Odwoła
nie dypiomaty francuskie
go ma związek z ujawńm- i
nq niedawna afera szd egowską.

Sekretarz stanu USA
George Shultz i minister
obrony Caspar Weinoergcr
wygłosili w czwartek wie
czorem przemówienia po,,
więcone głównym kierun
kom polityki zagranicznej o
militarnej Stanów Zjedno
czonych.
Shultz podkreślił, iż cc
lem polityki zagranicznej
USA jest kształtowanie w\
darzeń i tenaencji w świe
cie zgodnie z ideami i inte
resami Stanów Zjednoczo
nych.
Mówiąc o stosunku USA

S

do ZSRR, sekretarz stanu
oświadczył, iż niezależnie
od ostrości i rozmiarów
konfliktów, politycznych i
różnic, jakie dzielą Stany
Zjednoczone i Związek Ra
dziecki, oba mocarstwa za
interesowane są łagodze
niem napięć i poszukiwa
niem sposobów kontroli
zbrojeń i zmniejszenia groź
by wybuchu wojny. Nawią
żując do genewskiego spot
kania z Andriejem Gromyką, Shultz wyraził pogląd,
iż oznacza ono konstruktyv.
O Dokończenie na str. 2

Mcjq pełne ręce roboty

Ciepła kaloryfery
dopiero w niedzielę
Cały wczorajszy
dzień
trwało usuwanie awarii ma
gistrali ciepłowniczej pot?
jezdnią ul. Karola Marksa
w Gdańsku-Wrzeszczu. Nie
szczelne zasuwy
w ciągu
ciepłowniczym spmvndowa ■
ły aż trzykrotne zalanie wo
dą uszkodzonej rury i tym
samym przerwanie robót.
Gdyby nie ta przeszkoda
— awaria mogłaoy bvć usu
nięta w piątek, już do godz
14.
Dyr. nacz. WPRW1K Mi
chał Bielecki wczoraj o
godz. 15 zapewnił, że przed
siębiorstwo zrobi wszystko,
by w nocy z piątku na so
botę można było napełnić
rury wodą. Poinformował
także, że roboty przy usz
kodzeniach w rejonie ul.
Kołobrzeskiej i Mickiewi
cza na pewno zostaną za
kończone w piątek do godz.
16. Czyli po napełnieniu rur
wodą i rozruchu instalacji
c.o. ciepło powinno popły
nąć do mieszkań — dzisiaj
bądź jutro. Jednak zastęp

Wszystkie wyznaczone od
— Z sygnałów, które odziały NBP oraz oddziały trzymaliśmy
od naszych
PKO na terenie Trójmiasta pracowników z całego wo
rozpoczęły wczoiaj realizo jewództwa wynika, że zain
wanie bonów rewaloryzacyj teresowanie realizacją bo
nych. Co można powiedzieć nów rewaloryzacyjnych by
po kilkugodzinnym trwaniu ło bardzo duże. Posiadacze
i bledszy od pierwszego, a akcji? Z tym pytaniem zwró zamieniali je na gotówkę,
zapisów na
w końcu trzeci — szeroki eiliśmy się do z-cy dyr. od dokonywali
działu wojewódzkiego Naro książeczki PKO, jak rów
i zupełnie jasny.
Wszyscy czterej członka dowego Banku Polskiego w nież realizowali rachunki
wie załogi odnieśli wraże Gdańsku, Krzysztofa Kwiat
O Dokończenie na str. 2
nie, że nieznany obiekt od kowskiego.
dalony jest od Ziem* o ok
40—50 km. Oświetlony stoz
POŁECZNA
konsultacja inni zaś chcieliby uzyskać możli
kowatym promieniem rejon
propozycji podwyżek cen wość swobodnego, bezkartkoweZiemi był doskonale wido
żywności
i ograniczenia go dostępu do towarów, zapew
czny.
reglamentacji dobiega półmetka. nić go sobie nawet kosztem wyż
Niespodziewanie promień
Ujawniły się różnice poglądów sizych cen, niż zaproponowano w
świetlny uniósł się z Ziemi
na temat poszczególnych warian wariancie trzecim
i skierował na samolot. Pi
tów. a więc co do skali podwyż
Pojawiają się też opinie o pot
loci zobaczyli oślepiająco
ki, łączenia jej z ograniczeniem, rzebie objęcia całego rynku żyw
biały punkt, otoczony kon
bądź pozostawieniem zakresu re nościowego systemem cen umów
centrycznymi barwnymi krę
glamentacji. Zwolemiicy tego o- nych. Argumentuje się przy tym,
gami. Punkt zapłonął i na
statniego rozwiązania obawiają że takie ceny obowiązują już na
jego miejscu pojawił się
zielony obłok. Kapitan od
się, że rynek żywnościowy nie niektóre towary żywnościowe i
niósł wrażenie, że obiekt
wytrzyma nacisku
grup lepiej moŻR.- zaobserwować ich obniża
zaczął przybliżać się z ogrc
mną szybkością, przecina
jąc kurs samolotu.
Zielony obłok onadł na
stępnie pionowo poniżej wy
sokości, na której leciał sa
molot. Uniósł się potem ic
sytuowanych, że nastąpi zwięk nie w przypadku, gdy artykuły
podobny sposób i na wyso
szony wykup mąki,
kaszy czy te nie są kupowane Tak było w
kości 10 tys. m ustawił do
cukiu. Obawa przed koniecznoś zeszłym toku z przetworami iwo
kładnie naprzeciw samolo
cią
ponownego
„zdobywania” cowymi — tak jest i obecnie.
tu, by towarzyszyć mu dc
podstawowych artykułów żywnoś Niedawno np. PSS „Społem" w
końca lotu.
ciowych wyrażana jest nie tylko
Łodzi znacznie obniżyła ceny na
przez emerytów i rencistów. Po
wyroby cukiernicze. Okazuje się
Na niezwykłe zjawisko
stulat dostępności do tych towa więc, że można produkować ta
zwrócili uwagę także pasa
rów pojawia się wśród załóg rak
żerowie. Dziwny obłok, któ
niej, że odrzucenie przez rynek
łaaów pracy. Charakterystyczne zmusza do poszukan i a sposobów
ry w tym czasie przybrał
kształt samolotu, zaobser
są tu jednak dwa nurty:
jedni
obniżki kosztów, poprawy jakoś
wowała również załoga li
opowiadają s;ę za utrzymaniem ci produktów Na tym tle sporo
niowca lecącego navrzeciw
kartek i skalą nodwyżek nie wyż
uwag dotyczy systemu dotacji.
z Leningradu.
szą niż w wariancie pierwszym.
Upatruje się w nim jedną z
Dokończenie na str. 2

Lałoga radzieckiego samolotu
pasażerskiego obserwowała UFO
zcuwaźyli — jak tm się wy
dawało — duża migającą
gwiazdę, z której nieoczeki
wanie padł na Ziemię cien
ki pionowy promień świa
tła. Promień przekształcił
się w jaskrawy stożek świe
tlny. Następnie * pojawił
się drugi stożek — szerszy

USA nie zmieniała polityki...

Taki widofc nie naltży ieszcze do przeszłości pomimo ocieplenia, gdyż synoptycy za
powiadają ao 7 bm. stopniowy spadek temperatury ł opady śniegu, a także silny wiatr
powodujący zuwiejo i zamiecie śnieżne.
Fot. M. Zarzecki

Wzmożony ruch
przy bankowych kasach

Niezwykle zjawisko zaob
serwowali piloci radziec
kiego samolotu pasażerskie
go podczas nocnego lotu na
trasie Tbilisi — Roste w —
Tallin. Relacje o tym wy
darzeniu zamieściła gazeta
„Trud”.
W pobliżu Mińska piloci
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Zachodr on'emleccy socjaiaemokraci wystąpHi z
inicjatywą zaproszenia ao
Norymbergi przeastawiceli
„miast, które nojbcdziej
uciorp'ofy w czasie II woj
ny światowej". Zaproszen'e wysłano m. in. ao
Warszawy.

Odpowiedzi K. Czernienki na pytania
korespondenta amerykańskiej sieci telewizyjnej

Uznanie i podziękowanie ludziom zza lady
Wczoraj z okazji obchod ów Dnia Ha ndlowca od
było się w Elblągu uro
czyste spotkanie przedsta
wiciel: władz polityczno-administracyjnych woje
wództwa z liczną grupą aktywu partyjnego oraz sa
morządowe - nierówni cze
go
kilkunastu przedsię
biorstw i organizacji han
dlowo-usługowych
rego
nu oraz
reprezentantów
ich szeregowych pracowni
ków. Obecni bvii, sekretarz
KW PZPR
Jerzy Glisz
czyński, sekretarz WK SD
Andrzej
Zbucki, przew
WRN Ryszard Święcicki,
wojewoda płk Ryszard Urliński. Efekty pracy han
dlowców oraz zadania han
dlu w bież. roku scharaktervzowal
wicewojewoda
Ze.ion Kopczyński.
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Zojęte przez deieąacę
omerj kańską negatywne
stanowisko wobec nowej
In'cjatywy radzieck aj zgło
szorej
na
konferenc,i
sztokholmskiej przypom ną
znaną już taKtykę: w sło
wach aątenie do osiągmę
cła Dorozumenia. w rze
czywistośc1 wręcz odwrot
nie — pisze kamerkitor
agencji TASS Leonid Ponomariow, W perwszym
dniu obrad konferenc,
Zwkjzek Radziecki, przed
stawił projekt nowego woż
nego dokumentu: „Główce
założenia układu o wza
jemnym n «stosowaniu siły
miiitarrej i utrzymywaniu
stosunków pokojowych". De
legacja amerykańska oś
wiadczyfo, w odpowiedzi
na rnc.d4ywę radziecką,
że konferencja sztokholm
ska n*e jest miejscem do
omawiania podobnveh oro
pozycji.

Cena

W. Jaruzelski
przyjął
1 bm. prezes Rady Mini
strów gen. armii Wojciech
Jaruzelski
przyjął
mi
nistra stali, górnictwa i wę
gla ‘Republiki Indii, Vasant»
Sathe
przebywającego w
Police na czele delegacji z
okazji IX sesji polsko-in
dyjskiej komisji m.eszanej
do spraw ws-półpracy gos
podarczej. handlowej i nau
kowo-technicznej. W cza
sie
lozrrowy omówiono
aktualny stan i perspekty
wy rozwoju polsko - indyj
skich stosunków gospodar
czych.
Gen. Jaruzelski, naw ąm
jąc do przekazanej Polsce
przez rząd Republiki Indii
deklaracji konferencji sze
fów państw i rządów sze
ściu krajów wyraził głębo
kie uznanie i poparcie dia
zawartych w mej inicja
tyw w sprawie rozbrojenia
nuklearnego. zapobieżenia
militaryzacji kosmosu
zaprzestania wyścigu zbro
jeń.

USA NA STARYCH
POZYCJACH

W związku z głośnym
skandalem
politycznym
wywołanym artykułem w
„Der ScMesier" oraz afe
rą wokół hasła „40 lat
wypędzenia — Śląsk po
zostaje naszą przyszłością
w Europie wolnych noroaów‘ pod którym w czerw
cu br. odbedze się z'ot
rawrrjonisTycznego ziomkostwa „Ślązaków" z udzia
fern kcnclerzo RFN, przed
staw. iciele socjaidenr okratycznej opozycji w Bunde
stagu wystąpił' z intemelocjami poseiskimi aomagojocymi się od rządu za
jęcia jednoznacznego sta
nowiska wobec oou tych
wydarzeń.
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Wysunięty na nadzwy
czajnym posiedzen.u parlomertu przez opozycyjną
oustriacką pan ę ludową
wniosek o wotum nleu'no
Sei aia ministra obrony
Frieahei-rrva Frischenscn'ogera z powodu afery z
Walterem Rederem, zb^oa
n'arzem wojennym przed
terminowo wypuszczonym
z więzienia włosKiego n’e
uzyskał większości i upad*.
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ca dyr.
ds. eksploatacji
OPEC Kazimierz Kwiatko
wski powiedział w piątek
po południu, że nastąpi t®
— niestety — dopiero póź
nym wieczorem w niedzielę.
Oczywiście, jeśli nic nie
stanie na przeszkodzie i
eKipom WPRWiK ponow
nie ne zagrozi woda.
Przy okazji awarii w re
jonie ul. Karola
Marksa
okazało się, że OPEC ma
sieć ciepłowniczą
w nie
najlepszym
stanie, czego
dowodem było kilkakrotne
zalewanie uszkodzonej ru
ry wodą.
oib

Pogoda
Jak inioimuie dyżurny sy
noptyk drlś będzie zachmurzę
nie duze z większymi prze
jaśnieniami. Okresami opady
deszczu. Temperatura od +3
rano do +5 st C w ciągu dnia.
Wiatr dość silny i porywisty
zachodni.
(cz)

przyczyn
powodującą, że me
dba się o surowce do produkcji
żywności, o jej jakość i mniej li
czy się z kosztami
Niejako w opozycji do tej czę
ści poglądów, które nazwać by
można „prorynkowymi”, sto- opi
nia macznej grupy ludzi znaj du
jących się w trudrrejszej sytua
cji materialnej. Worawdzie wie
le głosów emerytów i rencistów
nie brzmi już dziś tak dramaiycz
nie jak w pierwszej fazie kom-

Na półmetku konsultacji cen

ZWIERZĘTA
WAŻNIEJSZE
OD ABORYGENÓW
Brytyjscy naukowcy w
trakcie przygotowań do
próby nukiearnej, przepro
wadzonej w 1952 r. w za
chodniej części Austral,
wzięr pod uwagę liczbę
zwierząt znajdujących się
w reg onie wybuchu, o'e
nie uwzględnili
ludność
tubylczej. Powyższe ujaw
nił Andrew Collett, przed
stawiciel 10 grup australij
skich Aborygenów.
Polowa, ie z sokołami w Czechosłowacji należy dc ulubionego saortu.

CAE — CTK

sultacji — a to za sprawą bar
dziej precyzyjnego niż na po
czątku określenia zasad wyrów
nań — ciągle jednak wyrażana
jest ooawa, iż podwyżki odczu
walne zaciążą na ich budżetach,
a także na budżetach rodzin wie
iodzietnych.
W znacznie mniejszym stopniu
zwraca się nadal uwagę na orugą szalę równowagi — płace
i
dochody Przypomnjjmj więc, że
O Dokończenie na str. 2
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OZIE N MIK BAŁTYCKI
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Plan I budżet w Innym terminie

POLSKO — INDYJSKA
WSPÓŁPRACA
Polscy
specjaliści z
dziedziny górnictwa i ener
geiyki, a także nasze ma
szyny i urządzenia górni
cze i energetyczne już od
wielu lat znane są na ryrku indyjsk.m. Wspótpracc
resortu górnictwa i ener
getyki 2 przemysłem wę
glowym Indii iopoczqtxowan a została już w 1985 r.
I od tego czasu znacznie
się rozszerzyła.
Zagadnienia związare
z pogłębieniem współpra
cy w góimclwie i energe
tyce mędzy Po'skq a In
diami
były omawiane
T bm. poaczas spotkan a
ministra górnictwa i ener
getyki gen. ayw Czesła
wa Piotrowskiego z prze
bywającym w naszym kra
ju ministrem stoli, górnic
twa i węgla Indii Varantern Sathe.
ROZWÓJ ROLNICTWA
1 bm. pod przewodnic
twem prezesa NK ZSL,
wicepierniera Romana Ma
iinowskiego
obradowało
prezydium nowo powoła
nej przez Radę Gospodarki
Żywnościowej komisji ds.
organizacji społeczno-zawo
dowych i spółdzielczych
rolników. Omowiono tezy
do opracowania w ramach
komisji raportu o realiza
cji w 1984 r. programu
rozwoju rolnictwa i gos
podarki żywnościowej. Sta
nowisko w tej sprawę
producentów roteych przed
kłacone będzie rokrocznie
Sejmowi.
UNIKATOWA APARATURA
KONTROLNA
W Instytucie Podstaw
Elektrotechniki Politechnki
Łodzk ej przy współpracy
konstruktorów Fabryki Apo'atury Elektromedycznej
„Famed" w Łodzi (produ
cent sprzętu i aparatury
medycznej, a przede wszy
stkim sztucznych nerek)
opracowano unikatowe w
kraju urządzenie kontrol
no-pomiarowe do baaania
niezawodności sprzętu ele
ktramedycznego dla re
lów tej apolitycznych. No
wa konstrukcja tych urzą
dzeń eliminuje dotychczas
sprowadzane z zagranicy
podobne aparaty, zacho
wując jednoczesne w peł
ni wysokie parametry te
chniczne.
SKUTKI AWARII
NA BUDOWIE
CUKROWNI
Trwają prace przy usu
waniu skutków awarii, ja
ka wydarzyła się 5 stycz
nia na terene budowy cu
krowni w G'inojecku (wcj.
ciechanowskie) kiedy to
na skutek pęknięć a w wy
niku mrozów dwóch potęż
nych stalowych zbiorników
z melasą — na teren bu
dowy i okoiirtne łąki rozia
ło się 14 tys. ton tej sui>
sttzncjk
Stwierdzono, te znaczną
część melasy (ponad 3Ö
proc.) będzie można od
zyskać. Do 31 stycznia od
zyskano I wywieziono *
terenu cukrowni — cyster
nami kolejowym I samo
chodowymi oraz innym ta
borem — ponad 2400 ton.
Niestety wywóz melasy
został przerwany —- z po
wodu
braku
środków
Tymczasem
tTanspoi tu.
czas
uciekj.
Wahania
temperaiury i. zmień ające
się warunki atmosferyczne
wpływają niekorzystnie ro
rozlaną melasę.
GROŹNY POŻAR
Całą noc 1 bm. trwało
akcja gaszenia groźnego
poźaiu we wsi Bogunów
niedaleko Kątów Wrocław
skich. 11 jednostek strcży
pożarnej gasiło pożar du
żego mcgazvnu s ana i
słomy
noteżące.go do
miejscowej Spółdzielni Ges
podorstw Rolnych. Mimo
ofiornej procy strażaków
straty są wielkie. Spai ło
się ok. 50 ton siana i po
nad 20 ton słomy wroz z
dużą stodołą Strofy szacu
je się na blisko 2 nrńlony
zło łych.

wm
ZIMOWY SZTORM
Na całym wybrzeżu
szczecińskim
wystąpił
wczoraj
silny
zimowy
»ztorm. Na Zatoce Pomor
skiej we wczesnych go
dzinach siła wiatru docho
dziła do 9 st. w skali
Beauforta. Jest to powa
żne utrudnieni dla żeglu
gi. Wstrzymano wyjść,e
na łowiska wszystkich je
dnostek rybackich z wy
brzeża zachodniego. Fale
zalały nadmorskie plaże, a
silny wiatr wyrządził już
sporo szkód w tutejszym
drzewostanie.

Polityka USA

Inicjatywy społeczne
wzbogacają; Gdynię
Na ostatniej sesji MRN
w Gdyni, którą pro>wadeił
przewodniczący MRN Emil
Jaszczak omówiono rolę i
zakres czynów społecznych
na ten rok. Podkreślono,
dż obecnie znacznie wzrosła
inicjatywa społeczna miesi
kańców różnych dzielnic,
na szczególne zaśwyróżnię
me
zasługująosiedla
w
Ortów« i Małym laacKu.
W +ym roku przewiduje się
wy Konanie prac inwestycji
nych wartości 138 min zł,
a łączna wartość koszto-

Algierscy stoczniowcy
w GSR
W Gdańskiej Stoczni Re
montowej odbywa półrocz
ny staż pracy 16-osobowa
grupa Algierczyków, do
skonalących swoje umiejęt
ności w zawodach stocznio
wych. Część spośród nich
ukończyła studia w Polsce
na Politecnnice Gaańsklej
i po okresowej pracy
w
swoim kraju przyjechała
ponownie
do
Gdańska
wraz z kilku swoimi kole
gami, specjalizującymi się
również w tych
dziedzi
nach. Podjęli pracę
w
GSR, by uzupełnić swoje
kwalifikacje teoretyczne o
praktyczną naukę zawodu
od podstaw, m. in. na sta
nowiskach
robotniczych;
ma to związek z budową
w Oranie stoczni remonto
wej. Ostatnio zdobywają
cy zawodowe szlify stocz
niowcy algierscy pracowa
li pod opieką naszych fa
chowców z korzyścią dla
siebie i dla stoczni w Za
kładzie Siłowni
Okręto
wych GSR.
(ter)

rysowa wszystkich zadań
programu czynów spoiecznych wyniesie ponad 358
min et. Jest to pięć razy
więcej niż w roku ubiegłym. W
projekcie ujęto
wnioski mieszkańców grownie dotyceące gospodarki
Komunalnej:
wodociągów,
ciepłociągu, oświetlenia, ka
naliizacji itp
Na
^ 2a< wt-rdzono sto
samorządów mieszkań
ców i powołano 13 społecz
nych
komisji po jednawczych. Natomiast zdjęty za
siai
z porządku
oorad
punkt, dotyczący miejskien J ....
go planu rocznego i budzę
tu. Na wniosek
aespoiu
radnych PZPR, przy popar
di powstałych podjęto u,
,
, ,, . ,
chwalę, na mocy której od
kłada się ten pumet obrad
na inny termin, aby mogły
być przeprowadzone azgod
niema na szczeblu wo jewódzkim,
Idzie
przede
wszystkim o zapewnienie
Gdynd realizacji budownio

twa miesekanitewego z&odnie z miejskim programem
wyborczym do rad naródowyeh. wprowadzenie
do
planu budowy bloku ciepławniczego EC-3, przyspieszenie odlania do użytku
ujęcia wody Reda III oraz
poprawy zaopatrzenia mia
sta ze względu na fakt, że
naoywają w nim towary
również mtesłańcy sąaied
mich miast i gmu: oraz, ze
leży ono w centrum ruchu
tury stycznego,
w czasie sesji poinformo
wano radnych, że Prezy<uum MRN pozytywnie za
«P^^ałD
przedstawioną
przez
prezydenta miasta
kandydaturę „ Zbigniewa
Biernata, dotychczasowego
1 sekretarza KZ PZPR w
^ Korn™JNT Pjt
ryskiej, radnego WRIT, na
stanowisko wiceprezydenta
Gdyni. Funkcję tę o-bejnv
001 z dniem 1 lutego br,
jar

£ Dokończenie ze «tr. 1
ny począteK owocnych ro
kowań.
Sekretarz
»tanu USA
stwierdził, łz „ooecny po
dział kontynentu (europej
skiego) jest całkowicie sztu
czny. Stany Zjednoczone
nigdy nie uznały go za pra
wowity i trwały" — oś
wiadczył.
G. ShuJtz powiedział, źh
„nie oznacza to, iż Stany
Zjednoczone kwestionują obecne granice” panstwowć
w Europie. Zdanie to
Shultz dodał w ostatniej
cnwili; nie było go w tekście rozdanym dziennika
rzom przea posiedzeniem
Komisji senackiej
Mówiąc, iż USA będą dą
żyć do rozwiązania konfkk
tów na arenie międzynaro
dowej przy pomocy działań
politycziiych, oświadczył je
dnak, że Stany Zjednoczo
ne nie zawahają się użyć
siły militarnej, aby bronie
swych T „życiowych intere
sów".
Sekretarz stanu USA wy
raził również pogląd, iz
Stany Zjednoczone maja
prawo użyć siły militarnej
„wszędzie tam, gdzie zagro
żona jest wolność’’ i nie ino
gą uchylać się od udziela
nia pomocy tym siłom, któ
re zwalczają komunizm.

PFó 1:1

RZED 42 ksty, 2 lutego i943 roki, wojska ra
dzieckie ostatecznie rozgronriły zgrupowanie
wojsk hitlerowskich otoczone w rejonie Sta’.ngradu. Zakończyło się trwająca od 17 lipce 1942 roku
bitwa stalngradzka. W jej początkowym okresie woj-,
ska rad2:eckie w uporczywej ooronie utrzymały mia
sto, wytrzymały potężny napo? przeważających sił nie-

P

ótallngradtkie
zwycięstwo
przyjaciela, wykrwawiły fuszystów. Od 19 listopada
1912 roku radzieckie Ironty przeszły oo działań zaczep
nych, zamykając po czterech dnach kocioł, w którym
znalazły się 22 dywizje hitlerowskie liczące łącznie
ponad 33Ü tys. żołnierzy.
W toku przeciwnatarcia pod Stalingradem wojska
radzieckie rozbiły p:ęć armii — dwie. ntemteckie, dwie
rumuńskie i jedną wioską; faszyści stracili całkowicie
32 dywizje i 3 brygady, a 16 dywizji przeciwnika utra
ciło zdolność bujową. Ogólne straty wojsk nioprzyiacielskieh w tym okresie wyniosły 800 tys.* żołnierzy,
2 tys. czołgów i dział pcncernych. 10 rys. dział artyler^kch j moździerzy, 3 tys. samolotów, 70 tys. sa
mochodów. Likwidując okrążone zgrupowanie hitlerow
skie wojsKa -adziecKie zniszczyły 2? dywuje faszystow
skie, wzięły do niewól' 91 tys. żołnterzy, w tym 20
generałów, zdobyły olbrzymie ilości broni.
Bitwa staiingradzka zapoczątkowała przełom w H
wojnie światowej no korzyść koaiicj1 antyhitlerowskiej.
Od tego czcsu armia radziecka przejęła :rvcjatywę
strategiczną i utrzymała ją aż do całkow tego rozgro
mienia niemieckich sił zbrojnych.
' (PA?)

Gdyni« najniecierpliwsi...

ze str, 1 kazało się jednak, że tylko
do godz. 10 był tłok przed
oszczędnościowo - rozlicze kasami: potem już wszy
stko odbjw7ało się bez za
© Dokończenie ze str. 1 Wszystko to sprawia, że niowe.
W oddziale NBP przy ul. kłóceń. Tutaj również ostosunki
między Zwiąż bok wymiany bonów na go
„Rac ja stanu RFN” znacza, że przyczyny na- kiem Radzieckim i Stana- 1 Maja w Sopocie realiza tówkę
dokonywano
zapi
pięć
występujących na mi Zjednoczonymi nie są cja przebiegała sprawnie
31
stycznia kanclerz święcie zostały wyelimino- obecnie najlepsze, co mu- — informuje nas główny sów na książeczki PKO.
RFN He>mut Kohi wyraził wane. W tym kontekście si się odbić na całej sytu- księgowy Alfons Hcimows
PodoDna sytuacja była w
zdecydowaną wolę podję zwrócił uwagę, że jak do- acji międzynarodowej, któ ki. — Sądziliśmy, że frek oddziale PKO w Gdyni.
cia jeszcze w. tym roku, tychczas, Stany Zjednoczo ra nadal jest skomplikowa wencja będzie znacznie wyż Spodziewaliśmy się wiel
podobne jak czyni to pre ne nie poniechały żadne- na i napięta.
sza, dlatego też nasi. klien kiej liczby klientów —
zydent Francji Francois go ze swych programów
ci obsługiwani byli szybko stwierdza dyr. gdyńskiej
ZSRR
—
powiedział
—
Miitterrand, konkrete ycii zmierzających do zapew
i me musieli czekać przed placówki Barbara Borys.
będzie
zabiegać
o
osiągnię
dztełań na drodze do nienia USń. przewagi woj
— Ale to, co działo się
okienkiem.
cie
ważkich
i
konkretnych
przed kasami —
utworzenia unf poiityczae; skowej ani nie przerwały
W I oddziale
PKO w dzisiaj
rezultatów
w
Genewie.
Europy zachodniej. Kchi rozmieszczania swych no- jedn?Me _ znaczył _ Gdańsku ogromny
ruch. przeszło nasze oczekiwa
stwierdził, ä „racją sta wych rakiet jądrowych w
Trudno jeszcze o ilościowe nia. Sześć stanowisk zaj
nu RFN°' jest spefrranio Europie zachodniej. USA me wszystKO zależy tylko dane — mówi ćyr. tej pla muje się tylko wymianą
i wyłącznie od strony ra- cówki, Lech Malewski. Z bonów rewaloryzacyjnych,
roY motoru napędowego — powiedział — nie rezy- dzieckioj
tego, co do tej pory zaob podobnie jak dwie dodat
w kierunku zjednoczenia gnują również z metod dy
J
serwowaliśmy przeważają kowe kasy naszej ekspozy
Europy.
(PAP1
ktatu wobec innych państw.
ca liczba klientów zamienia tury przy uL Migały. Sądzi
ła bony
na gotówkę, ale my jednak, że ten ogrom
sporo osób realizowało tó ny napór klientów nie po
# Dokończenie ze str. 1
a zwłaszcza na straty wynikają roku bieżącej równowagi. Spo
wnież inne formy zamia trwa dłużej niż tydzień. Z
ce
złej jakości — wiążąc te łeczna zgoda na dążenie do tego
ny, np, zapisy na książecz bardzo pooieżnych, dokony
Centralny Plan Roczny zakłada zjawiska z procesami cenowymi, celu wyrażona
w dyskusji nad
na gorąco obli
ki PKÜ. Duża frekwencja wanych
ich wzrost o ck. 13 proc., a więc z poszukiwaniem rezerw, które CPR-1985 stanowiła przecież por
spowodowała,
że oddział czeń wynika, że około 60
identyczny
jak przewidywany wdrożone do1 produkcji obniżyły wierdzenie woli uzyskania więk
zamieniło
nasz oędzie pracował dodat proc. klientów
wzrost cen. Zbył małe jesit poza by jej koszty.
szej efektywności produkcji, jej
bony
na
gotówkę.
Pozostali
kowo
w
sobotę.
tym zainteresowanie możliwoś
Wstępną próbę podsumowania prorynko\vego charakteru i po
Trudna
sytuację mieli dokonywali zamiany na in
ciami dodatkowej pracy, szuka- pierwszej fazy konsultacji można prawy jakości. Ceną równowagi
pracownicy
I
Oddziału ne beny (lokacyjne, depozy
NBP we Wrzeszczu. Nasilę towe), rachunki oszczędnoś
nie od połowy gruarua ub. ciowo - rozliczeniowe lub
roku operacji, związanych książeczki obiegowe. Było
z obsługą rachunków walu też sporo osób, które za
towych — stwierdza naczel trzymały Deny z myślą o
nik oddziału Henrjka Gą- 15-procentowych odsetkach
niem „rekompensaty” podwyżek chyba zamknąć
stwierdzeniem,
ma byc stabilizacja tegorocznych
sewska — spowodo wało, że w skali rocznej: np. właścen w większej wydajności, efejc iż mamy do czynienia z większą dochodów realnych. Bez równo
rozpoczynająca
się akcja ciciel bonu o nominale 10
tywności i oszczędności.
Nieco rozbieżnością poglądów, niż w wagi bowiem mechanizmy wpi
wymiany bonów rewalory- tys. zł po trzech latach bęwyraźniej rysuje się tep nurt w poprzednich dyskusjach na temat sane w reformę, t wyzwalające,
zacyjnych jest dla nas do dzie mógł odebrać 23 tys.
zakładach, które
wprowadziły podwyżek cen. Stąd też zapew pozytywne tendencje gospodarcze
datkowym obciążeniem O- zł
L.T.
motywacyjny system płac. Jego ne trudniej będzie znaleźć roz mogą okazać się mało skuteczne.
efekty zaczynają być widoczne wiązalne optymalne. Jak się wy
Cena jest tylko wyników ą kosz
— rosną zarobki tym, którzy pra daje powinno
ono uwzględniać tów. efektywności 1 jakości Jak
cują lepiej.
sytuację grup znajdujących się w więc stabilizacji cen musony po
Wielu natom.asit uczestników bardzo trudnych warunkacn, ale stzukiwać przede wszystkim
u
konsultacji wskazuje na wystę równocześnie nie może oznaczać źródeŁ
^ Dokończenie ze str. 1 nie wyroku do wiadomośpujące objawy marnotrawstwa, rezygnacji z osiągnięcia w tym
(PAP)
spraw, czyli o 2166 wdęcej, ci puoiicznej, zakaz pełnie
niż w roku
poprzednim, nia funkcji kierowniczych,
na co złożyło się kontynu- a także grzywny oraz naowanie
ł
zakończenie wiązki. Jedynie tych ostatspraw zaległych. Niewątpli nich zasądzono od 111 osób,
wy wpływ na taki stan odpowiadających za czyny
rzeczy ma dążenie do ściś- chuligańskie — na łączną
fćzorajsza prognoza po- ładownie i przerwały prace
lejszego przestrzegania ter sumę 1 min 235 tys, złogody me odbiegała od prze przeładunkowe. Na wielu
49595991
minów, które dla spraw tych. Znacznemu usprawnię
ciętnych dla tej pory roku innych, których w Gdyni
karnych wynoszą w są- niu uległa egzekucja orzekomunikatów: zachmurzę- jest 38 prace przeładunkoTrwa nadal konsultacja — nastąpić natychmiast, o dach rejonowych 1 miesiąc czonych kar pieniężnych,
nie duże, okresami opady, we odbywały się z przerwa
podwyżek cen. Stanowisko tyle znoszenie kartek na od chwili wpłynięcia aktu jak też innych wierzytelno
siła wiatru na lądzie 10—15 mi.
w tej sprawne przedstawiła cukier, masło, tłuszcze na- oskarżenia ł około 3 mie- ści, np. wynikających z om/sek., na morzu 7—8 stop.
, . .
. ,
,
Konsumentów leżałoby przeprowadzać sto sięcy w Sądzie Wojewćdz- bowiązku alimentacyjnego.
B. w porywach do 9. Ostrze .
. ^dzi© wiatry nie dą Federacja
żenie o sztormie. Stan taki
Sł^ szczególnie we zna- Główny nacisk położono w pniowo, ale w niezbyt odim
.
Sądy zajmowały się rów
utrzymywać się będzie i
> 7® F jak zapewniono nim na konieczność odejś- ległym czasie. Proponuje
O stale polepszającej się nj62 udzielaniem tzw. pocia
od
reglamentacji.
Zdasię
przy
tym
możliwość
sto
dziś. Dyżurny synoptyk In- w gdańskim Zak «cizie E ler
pracy sądów, jak również mocy
postoenitencjarnej.
stytutu Meteorologii 1 Gos- 8e*ycznym były one juz niem Prezydium Rady Kra- sowania systemu podwój- o wysokich 1 waiifikacjach obejmującej
opuszi.zająpodarki Wodnej w Gdyni P°wodem wzmocnionych dy jowej FK jest ono możliwe nych cen. Wyższe dotyczy- sędziói
świadczy..
może cych zakłady karne oraz ro
określił sytuację krótko ^,u5°jV oraz powiększenia nawet przy mniejszej skali łyby nadwyżkowej puli to- fakt, iż zaledwie 10,5 proc, dżiny skazanych w roku uwarów dotychczas regla- spraw skierowanych zosta- biegłym wydatk—anc na
normalnv zimowy sztorm. składu osobowego brygad poawyżek cen.
O ile odejście od regla- mentowanych. Metodę tę — ło w ub, roku ao ponowne te celfi bliskc , fi mln z 3.
Dla wielu służb i przed- Pogotowia energetycznego,
siębiorstw oznacza on jedRównież w całym północ meniacji artykułów zboże- stwierdza FK — można by go i »poznania, a porui_, tych. Znaczną wagę przy■< oi ic. sposrod zas arżo wiązywano także do dzia
nak utrudnienie, zmuszają- nym pasie lasów Wybrzeża wych może — zdaniem FK także w nrzyszłości zasto
sować Drży sprzedały mię- nych wyrokow, «-lanych łań 0 ChŁrakt6rze profilak
ce do wzmożonego wysiłku, gdańskiego
ograniczono
przez sądy rej nowe Sąd tycznym. W trosce o pod.
w niesienie kultury prawnej
Wiele miejsca poświęca Wojewódzki utrzymał
_r ,
sędziowie odbyli w ub, r.
się w stanowisku federacji
W związku z ogłoś; M 176 jp_Kan z młodzieżą
sprawie obniżki kosztów
mm onym roku aran - spoiną i z załogami zakTa
produkcji, wzrostowi wydaj w
ności i likwidacji marno uą wszystkie sacy okręgu dów pracy Wielu z ^
z istosowały udzielało się ponadto w po
trawstwa. Te rezerwy nic g mskiego
są dotychczas w pełni wy przepisy amnestyjne wo- radniach prawnych Z-SMP.
bec 8137 osób, darowując >t0wą, bez wątpienia atrak
korzystane. Brak także po
2417 osobom,
tego cyjną formą stało się też
prawy jakości produkcji. karę
dząc , ą 245 osobom i mo zapraszanie uczniów
na
Federacja prooonuje też rz
toczące się pos ;po wybrane rozprawy, w któ
podjęcie prac zmierzających w'anie w stosunku do 4575 rych uczestniczyło 3,5 ty
siąca młodych ludzi mają
do opracowania metody i osób.
Sądy w znacznie
szerpóźniej sposobność
ustaienia tzw. minimum so szym zakresie stosowały cych
wystechania prelekcji
i
cjalnego.
kary dodatkowe, jak poda wzięck udziału w ^ysku.
sji na temat tego, czego
byli świadkami.
Prezes Sądu YYoiewodzklegc poinformował, że w lu
tym br. znajdą swój finał
9 DoKończenie ze str. 1 ma anomalne jesz to, że przed Sądem Wojewódz
Jak się później okazało, obiekt blyskaiuicznle zmie- kim sprawy napadu na pi.
róvmocześnie w tum rejo- nial kierunek lotu o ISO sażerkę dokonanego przez
nie przestrzeni powietrznej stopni i z ogromnej wyso- konduktora
SKM, zabój
kośd oświetlał Ziembę pro- stwa przy ul. Wałowej a
zarejestrowano błyski.
Relację tę skumentował mieniem o niezwykłej sile także głośna sprawa za
z-ca przewodniczącego Ko- — wskazał uczony,
bójców z Zaspy.
misji ds. Zjawisk AnomalZ wydarzenia tego można
, •
(kwdł
nych przy Wszechzwiązko- wyciągnąć tylko jeden wnio
wym Towarzystwie Nauko- sek — stwierdził N. Zeltuwo- Technicznym, członek - chin. Załoga samolotu miana niektórych odcinkach wczoraj prace przy wycinu- koresponde nt
Akademii ła do czynienia z tzw. Nicpraca staje się wręcz nie niu drzew. Odnotowano też
Nauk ZSRR, NIKOŁAJ zidentyfikowanym Obickmożliwa. Rybacy kutrowi przypadki Dolamania gałęzi
ZFŁTUCHIN. Stwierdził, óe tem Latającym. Niezwykle
no. me wyszli wczoraj w i drzew przez wich u -ę z Autobusy wróciły jest to przypadek niewąt- ważne jest to — podkreślił
morze, a w portach ograni- tego względu spacery do
pliwie interesujący, mimo — że mamy obecnie konse
Kolejny numer
tygodnika
z trasy
czone ayły poważnie prace lasu nie są obecnie wskaże podobne zjawiska znane kwentny i szczegółowy ob- „Wybrzeże” zawiera m. In. fo
*oreportaż Zbigniew? Trybka
przeładunkowe Z uwagi na zane. Szkody, jak na razie,
z gdańskich ourad Biura Pol!
Dyrekcja
Okręgowa są już komisji. Bez wątpię- raz jego transformacji.
silny wiatr i dużą falę nie nie są wielkie, drzewa batycznego KC PZPR, refneKsje
wprowadzono wczoraj do wiem stoją w zamarzniętej KPKS w Gdańsku fnformu
kpt. i.w. Stefan? Brąglewicza
je:
w
związku
z
poprawą
o
sprawach, pozornie nie zwią
portu gdańskiego dwu stat- glebie i przypadki łamania warunków
atmosferycz
zanych z morzem, tekst Krzy
sztofa
Myjkowsteego o bada
ków; bandery radzieckłei n^e s3 częste.
tym
wort
o
wiedzieć
nych i sytuacji taborowej
niach geofizycznych Zo."i 1 Wa
I włoskiej. Nie pracowały
Po niedzieli synoptycy wznawia się z dniem 4 lu
A Polskie Stow. Miłośników programl« zwiedzenia
wysta- cława Czys2Kówt naukowców
gdańskie z Półwyspu Hel Kiego.
dźwigi pływające i część zapowiadają ponowne ochło tego br. kursowanie auto Fantastyłcl „Collrps” zaprasza wy „Meblarstwo
Anna
Więckowrka-Machay
stać jrtna „vch. Podobna - ÄenS» Ä % busów, czasowo zawieszo 2 lutego o godz. 18 na spotka i holenderskie XV—XVIII w.” pisze o lnz. Władysławie Bunych z dniem 21 stycznia nie do osiedlowego klubu 0raę zestaw interesujących fil rawie,, wybitnym specjaliście
tuacja panowała w t-dyni. rządkowych w miastach i br.
z wyjątkiem
linii ..Rfmus" w Gdyni-Chyion! mów.
od rybackich sieci ze świno
ujskiej „Oary”, a z Anną Ga
Na redzie oczekiwał na osiedlach. Wprawdzie obec- Gdańsk — Gorzów Wlkp., przy ul. Chylońskiej 121.
g w KM1PK w Elblągu
wlicką, laureatką
konkursu
wejście statek chiński, któ- ne wiatry wysuszyły sporo która zostanie uruchomio
.Prim' is Inter Pitus”. studen
O Muzeum
Narodowe
w przy ul. 1 Maja
37 odbędzie
ry przybył po 30 tys. ton “f.ni*j«cego śniegu, ale na z dniem 1 marca br.
Gdańsku przy uL Toruńskiej i się 2 bm. o godz. 12.30 pro- tką III roku Wydziału Rybac
twa MorsKiego 1 Technolog" 2y
...
,
*
kilkustopniowy mroź może
informa zaprasza młodzież szkolna 2 gram poetycko-muzyczny de- wności w szczecińskiej Akade
polskiego węgla. Z uwagi zamienić ulice i chodniki w cjiSzczegółowych
udzielają punkty dla po bra. o godz. 10 na spotkanie dykowany emerytom 1 rencl- mii Rolniczej rozmawia Ann«
a.iewska.
na padający deszcz statki ślizgawki.
ał
dróżnych na dworcach au pt. „Wyposate«!© gdańskiego «torr pt. Garniemy «*© do KrNa
posterze tym razem teFut M- ZaryecW
x drobnicą pozakrywałj
tobusowych.
domu
mieszczańskiego”.
W muzyki”.
ąenda rocka — Elvlz Preslev.

Odpowiedzi K. Czernieoki

$ Dokończenie

Na półmetku konsultacji cen

Trudne sprawy sądowe

Norrcalnyzimowv sztorm...

Stanowisko

Federacji"

Obserwowała UFO...

Nowy numer
„Wybrzeża”

O
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Pogłębienie współpracy
w dziedzinie fcf. i sportu

Na zaproszenia przewodni niej sprawie pokoj i | współ
czącego komitetu Kultury Ft pracy mędzy narodamlZwrocono uwagę na koniecz
zycznej 1 Sportu przy Radzie
Ministrów ZSRR — Marata ność zdecydowanego przeci .vGramowa, przebywał w Mosk stawienla się tanim negatyw
wie w dniach 30—31 stycznia nym zjawiskom w sporcie *aK
br. przewodniczący
GKKFiS profesjonalizacja, komercjaliza
cja i stosowanie niedozwolo
Marian Renke.
W przeprowadzonych rozmo nego dopingu.
Z zadowoleniem odnotowane
wach omówiono aktualne pro
bierny międzynarodowego ru pomyślny rozwój przyjpcielwspółpracy
pomiędzy
chu olimpijskiego i spoi towe- skiej
go, w tym związan z igrzys PRL 1 ZSRR w dziedzinie kul
kami olimpijskim' 1988 r. I od tury fizycznej 1 sportu, 1 ukreślono szczególne znaczenie, zgodniono kierunki jej dalsze
jakie posiaau obecnie umac go wszechstronnego pogłębia
nianie jedności ruchu olimpij nia
Przyjęto program wspólnych
skiego, aktywne działanie na
rzecz Jego dalszego
rozwoju przedsięwzięć 1 spotkań spor
towców
polskich 1 radzieckich
oraz zapewnienie, aby w peł
uczczenia
historycznej
nl przestrzegane były zasady dla
40-lecia zwycięstwa
okieślone w Karci? Olimpij rocznicy
nad
faszyzmem.
skiej, Ruch olimpijski może 1
(roi
powinien służyć Jak najpeł

Hokeiści Stoczniowca

przegrali z t ’nią 4:6
Grupa „b”
Zakończona w piątek koiejna faza rozgrywek I ligi ho
29:31 llł—143
7. ŁKS
kejowej nie zmieniła kolejno
2t>:34 1 OZ—133
3. Stoczniowiec
ści w. obu grupach. O ile je22:33 Ilu—154
9.
Katowice
drak w grupie „a” była taka 10. Unia
16:44 99—183
teoretyczna możliwość, to w
Tak więc znamy juz układ
grupie „b-' żadne wyniki nie
mogły już wpłynąć nu kolej par pierwszej rundy finało
wej ligi. Będą to spotkania
ność.
Stoczniowiec grał w Oświęcł par: Zagłębie — Stocznio wiec,
miu, gdzie przegrał z tamtej Jolonia — ŁKS, Podliaie —
szą Unia 4:6 (1:2, 3:1, 0:3).
Tychy, Naprzód — Cracovia.
W drugim meczu grupy ,,b' Pierwsze mecze odbędą
snę
ŁKS przegrał z OKS Katowi 5 bm., a kolejne w dniach
8, 12 i 13 bm. Mecze o pz.oce 2:9 (1:2, 1:7, 0:0).
W giupie „a’r uzyskano wy stame w I hdze między ŁkS
niki: GKS Tychy — Podhale Katowice 1 Unią odbędą się
1:7 (0:1, 1:2, 0:4), Polonia — dopiero w kwietniu, podobnie
Naprzód 3:1 (1:0, 0:1, 2-0), Za
jak spotkania II 1 III rund
głębie — Crac-ovis
6:2 (0.0, finału ligi.
(rs)
3:2, 2.0).
Grupa „a/
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zagłębie
Polonia
Podhale
Naprzód
Cracovla
Tychy

41:15
40.13
40:16
26:30
25:31
23:33

154— «2
162- • 54
142— 70
103—110
105—134
90—110

Ha stekach i lodowiskach
Na Łysej Górze odbyły się
otwarte mistrzostwa Sopotu w
narciarstwie zjazdowym. W im
prezie uczestniczyła liczna gru
pa amatorów białego szaleńs
twa. Na listę zwycięzców w
poszczególnych kategoriach wie
kowych wpisali się: Domiuika
Zero, Bartłomiej Wyrzykowski,
£Wd Ł. puc hin 1 Darnel Łopu
ch n. Jako ciekawostkę poda
jemy, że najmłodszym zjazdów
cem był 4-letni Aleksander
Łopuchin, który umiejętnością
mi dorównywał Już niektórym
uczestnikom mistrzostw.
Ognisko TKKF „Przymorze”
w Gdańsku zorganizowało na
swoim lodowisku przy uL Dą
browszczaków 13 turniej hoke
ja na lodzie, w którym zwycię
żyła drużyna SP ni 44 przed
SP 25 i SP 78. Na tym2e lodo
wisku oóDyly się
zawody w
Jeżdzie szybKiej na loazie i
tzw. slalom
iyżwłarskl. Już
nie na lodowisku a w potniesz
ezenlu ogn-sko
zorganizowało
turnieje szachowe 1 wacabowe.
Łącznie w tych wszystkich im
piczach uczestniczyło 307 dzie
wcząt 1 chłopców
(ko)

Lundquist
SPitz-

Narciarskie mistrzostwa
świerta w Bormio
W piątek w Botmio pod
czas uuSfcrzostw świata w nar
ciarstwie alpejskim
rozpo
częli rywalizację
mężczyźni.
Oabył się bieg zjazdowy zauc-anv do kombinatjL
bVl NJKI:
L Pirmin Zurbriggei. 'Szwej
caria) — 2.00,36, 2. -»etei uuescher (Szwajcaria) — 2.00,58,
3. Markus Vasmaier (RFw) —
2.01,59, 4. Todd Brooker (ICunada) —
2.01,76, 5. Michael
Maix — Włochy) — 3.01,81, 5.
Doug Dewis (USA) — 2.02,04,
7. Franck Piccard (Francja) —
2.02,50, 8. Anton Steiner (Au
stria) — 2.02,56.
Pirmin Zurbriggen od rwycięstwa rozpoczął swe starty
w narciarskich mistrzostwach
świata w Bormio. Nie jest
tc jeszcze wprawdzie najważ
niejsze zwycięstwo, ale pierw
szy krok do złotego medaiu w
kombinacji został zrobiony.
O lie zwycięstwo ZurbrUgona niKOgo nie zaskoczyło, dru
gie miejsce weterana Petera
Luescnera sami Szwajcarzy uznaii za niespodziankę. Keu
scher, były rwyclęzca Pucharu
Świata w slalomach
na
dąża Już za najlepszymi, a le
W biegu
zjazdowym Dyloy
chyba Jednym z lawo^ytów do
medalL Byłby,
gdyż uzwaj*ca-scy trenerzy nie Zdecydo
wali się wys tawić go do otwartego biegu zjazdowego.

7 halowego mityngu
uczein Trójmiasta

°onad 12 lat temu mil.ony
Zarząd Środowiskowy AZS w
kibiców sportu obserwowały
j£k na oiumpi^skich igrzyskach Gdańsku zorganizował w h-w Monachium Mark Spitz ko lach Lechii i Bałtyku 11 halo
lekcjonował złoio medale. Za wy mity..g uczelni Trójmiasta.
rozegranych
raz potem zająi się reklamą O.o zwycięzcy
konkurencji.
4.» dalej gromadził złote wate
KOBIET
Y:
pchnięcie
kulą
ry z roku na rok, dzięki zarad
nos ci i sprytowi powiększając Ka.arzyna Olszonowicz <PG) —
9,33;
w
ciał
Bogna
Lt-buda
fortunkę, Którą uzyskał- na ig
(UG) — 5,10; bieg na 300 m
rzyskach.
\licja Borysewicz (PG) — 53,6;
Przykład tej kariery dzfała
bieg na 50 m Barbara Zurańna wyobraźnię następców. Je Ska
(UG) — 7,0
(w elimina
den z bohaterów z Dos Ange
imała 6,9); wzwyż Ewai
les, z3-letni pływak USA Ste-. cjach
B'edBarek
(UG)
—
150.
ve mrdquist też postanowił
MĘZCZYZNI: nchnięcte ku
podążyć śladem Spitza, „Teraz lą Sławomir Głazowskl 4PG]
moje włosy będą równie wspa - 10,87; bieg na 1000 m Wie
małe jak moje ciało” — wżdy sław Jasiński (UG) — 2.55,0;
cna w telewizyjnej reklamów ■ bieg na 50 m Krzyszmf Kot
ce ar pływalni zerkając na fla kowski (UG) — 5,6; w dal Wła
szk ę szair portu.
dysław Szwach
^UG) — 8,66;
Po6ągow o zbudowany atleta wzwyż Maciej Kuśmlnski (UG)
Już
wcześniej pozował do — 1»0.
zdjęć’ dla magazynów mody
W punktacji drużynowej Im
Dzisiaj zamierza wykonać ko prezy zarówno wśród kobiet
lejny krok; — „Zost=ne mkto- Jak l mężczyzn na I pozycji
lera telewizyjnym i 1urno uplasowała się ekipa Uniwer
wym” — odgraża się mistrz,
sytetu Gdańskiego,
wyprzektóry na razu pociera lescje c zając Politechniką Gdańską.
na kursach sz.uki scenicznej
wo)
1 niewzruszenie wierzy w swo
Ją gwiazdę — o czyn? informu
jp w swoich ploteczkach ame
rykański
magazyn „Neewsweek".
(f)

vVehv ze Starogardu

Spartakiada
komitetów osiedlowych

MOSiR Gdańsk informuje, ae
3 bm. rozpocznie się na wzgó
zimo
W Owtażu odbyły się gmin rzach osiedla Morena
ne mistrzostwa (gm. Starogaro wa spartakiada komitetów osie
Gd.) wiejskich szkół podstawo dlowycb w narciarstwie^ Nato
wych w tenisie stołowym 1 w miast 10 bm. rozegrane zosta
szachach. W tenisie stołowym ną zawody saneczkowe (zjazd)
zwyciężył? SP Bobowo, a w 1 slalom gigant. Bliższych In
uh
szacnach najlepsza okazała się formacji udziela MOSiR,
Ogarna 29/30, tel. 319-137.
SP Kokoszkowy.
(ko)
(ko)

Sobotnie i niedzielne
imprezy sportowe
SIATKÓWKA
GDANSK, sala Spójni, nie
dziela godz. II — SDOtkanie I
ligi kobiet: Spójnia — Polonez
Warszawa
GDANSK, sala Gedanil, so
bota godz. 17 i niedziel« godz.
11 — spotkania II ligi kobiet:
Gedanla — Budowlani Toruń
GDANSK, hala Stoczni Gdań
skiej, sobota godz. 17 1 nigdzie
ia godz. 11 — spotkania II ligi
mężczyzn: Stoczniowiec — Avla Świdnik.
GDANSK, sala UG przy ul
KiadlsL sobota godz. 16.3C 1
niedzieia godz. 10.30
spotka
nia seniorek makroregionu po
morskiego: AZS Gdańsk — Te
chnlk Pmszcz Gd.
ELBLĄG, sala SP nr 2, so
bota godz. 17 1 niedziela godz.
10 — spotkania seniorek ma
kroregionu pomorskiego: Orzeł
Elbląg — Pogoń Mogilno.
PŁYWANIE
GDANSK, basen Startu przy
ul. Wajdeloty,
sobota godz.
15.15 i niedziela godz. 1515 —
dalszy clag mistrzostw okręgu
w kategorii seniorów 1 junio
rów.
TCZEW, basen MOSiR. sobo
ta godż. 12 1 niedziela godz. 11
— mistrzostwa okręgu w kate
gorii juniorów młodszych.
JEŹDZIECTWO
SOPOT, hala przy torze wy
ścigowym, sohota godz. 13 1
niedziela godz. 9 — halowe Jeż
dzleckle ta w ody strefy północ
nej w skokach.

PIŁKA RĘCZNA
EŁBI.ĄG, hala ZWP, sobota
godz. 9—19 i niedzieia godz.
9—13 — ogólnopolski
turniej
Juniorów o puchar prezydenta
miasta.
KENDO
GDYNIA, sala Startu, nie
dziela godz. 11 — ogólnopolski
turniej klasyfikacyjny do mi
strzostw Polski (w przerwach
zawodów pokazy NIHON KEN
DO KATA oraz IAIDO w wvkonanlu mistrzów tych kon
kurencji).
NARCIARSTWO
GDANSK, stok na Osiedlu
Młodych im. J. Krasickiego,
sobota godz. 11 otwarte zawo
dy w slalomie (zgłoszenia na
miejscu o godz. 10.30).
IMPREZY REKREACYJNE
KWIDZYN, sala przy u?.
Dzierżyńskiego, sobotą i nie
dzieła — halowy turniej piłki
nożnej zakładów pracy
GDANSK, sala TKKF „Po
goń” przy ul. Słowackiego 3,
niedziela godz li — pięciobój
rekreacyjno-sportowy dla mło
dzieży szkół podstawowych 1
ponadpodstawowych.
OLIWA, obiekt przy ul Dą
browszczaków 13, sobota godz
11 — turniej
hokejowy dla
młodzieży do lat 16, o godz.
15 — zawody łyżwiarskie; nie
dziela godz. 16 — festyn rekre
acyjny, a
wcześniej — od
godz. 11 — turnieje szachowy
1 warcabowy.
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Człowiek

mięsnej rozmowie z profe dia remontu statków. To
sorem brała uaział jego
on zaprojektował też kamłodziutka kuzynka, sio
na* morski w Petersburgu,
strzenica małżonki — pani
a także system wodocią
Ewa, wtedy studentka on
gów w Odessie.
glistyki. Mieszkając przez
rok w hgipcie rozpoczęła
studia, była też w Ismauii.
W domu przy ul. Puszki
Tam jej ojciec — polski
na 7, moj teiefon przed
inzyn er — budował fabry
kilkoma dmami oaebraf
kę barwników. Zresztą, na
już prawnuk sławnego in
trup egipskich dziejów Sta
żyniera Stan sława Janic
nisławc Janickiego, napro
kiego. Rozmowa nawią^u
wadził mnie również nie
,qca do dziejów pradzia
banalny przypadek. Były
da nie wywołała zdziwię
nim wodomości od jedne
nia u ar inż.
Andrzeja
go z polskich marynarzy
Balcerskiego, też pracow
zatrudnionych w Kanale
mka Pofitechnki Gdańs
Sueskim, po jego znccjo
kiej W Jej rodzinie pod
nalizowoniu, w charakte
trzymywane są nie tylko
rze pilotów morskich. Kpt.
zawoaowe
tradycje ałe
ż.w. Jerzy Pmno, o nim
także
kultvwowana Jest
Inżynier Stanisław Janicki Fot. repr. Z. Kosycarz
to bowiem piszę, szuka
pamięć zap.sanych piacą
jąc śladów bytności rada
dziejów przodków.
Podczas kilku ostatnich niedziel, na szkla
ka,
który
budował
kanał,
nym ekranie oglądam toczącą się u odcinkach
Koiumna wojsk niemiecKicn. wziętych do aiewoli pod Stalingradem.
Fot. repr. Z. Kosycarz
oćnaiazł
w
Ismoilii
grób
sensacyjną wręcz opowieść o Ferdynandzie Ma
zmarłej tam młodo żony
rii de JLasseps i dzieje jego życia — budowie
2 lutego 1943 roku zakończyła się trwająca od 19 listopada 1943 r. bitwa pod Stalingradem. Była ona
Misja fejtnanta
Janickiego. Wieść o tym
Kanału Sueskiego. Wśro d plejady filmowych
przełomowym momentem w dziejach II wojny światowej. Okrążenie i zlikwidowanie ponad 300-tysięczSamsorjowa
dotarła
do
mnie
wraz
z
in
bohaterów, jak dotąd dopatrzeć się nie mogę
nej 6 armii feldmarszałka von Paulusa spowodowało nieodwracalne skutki 1 następstwa dla sytuacji
formacją o ścisłych związ
szczególnie interesującej mnie postaci — pana
wojsk hitlerowskich na froncie wschodnim. Inicjaty wę strategiczną przejęli. Armia Radziecka i nie od
kacn
rodzinnych
z
zamie
Hitlerowska
Abwehro
posta
znanego mi z fotografii, o obliczu przyozdobionym
dała jej aż do zwycięskiego finału w stolicy III Rzeszy.
szkałym
w
Gdańsku
pro?.
nowiła
uwolnić
z
niewoli
von
obfitą brodą, pemym godności i dumy, a z ara
Prezentujemy mało dotąd znany sensacyjny epizod dotyczący próby uwolnienia przez hitlerowców feld
Balcerskim... i tak koło się
Paulusa. W tym celu podjęto
zem słowiańskiej miękkości. Nie ma go tam. Ani
marszałka Paulusa, wziętego do niewolj po klęsce stallngradzkiej.
zamknęło.
niezwykle
zakonspirowane
przy
pomiędzy dyplomatami uwikłanymi w rozgryw
— Jakiś czas po zakoń
gotowania. Wieść o tym do
ki na tle zajadlej rywalizacji między Francją a
czeniu budowy Kanału Su
tarła jednak do radzieckiego grozi mu aresztowanie I roz rzysty oddział specjalny fron Pybka połknęła haczyk zakrapianej kolacji gospoda
Anglią, ani w otoczeniu panującego wicekróla
rze i wygadali się”, gdzie
eskiego dziadek otrzymał
kontrwywiadu. Postanowiono strzelanie, postanowił ratować tu, gdzie przekazał cenne In
Egiptu, am wśród budowniczych ■ kanału. Film
Nocą 22 iutego samolot z trzymany jest Paulus. Rano
od Lessepsa propozycję opizeciwdzialać niemieckim zo się ucieczką. Była to historia formacje o niemieckiej szko
produkcji francuskiej w reżyserii
Christiana
bjęcia kierownictwa tech
miarom W tym celu w lutym dość wiarygodna Wypadek le wywiadowczej. Tam też po czarnymi krzyżami na skrzy Samsonow przekazał do Ablacąue „Człowiek z Suezu" nie wspnmim* o in
nicznego nad buaową Ko
1943 r, oficer kontrwywiadu taki rzeczywiście miał miej znaj majora Usiinowa. Ra dłach zrzucił na tyiach wojsk wehry wiadomość o rym fakżynierze znad Wisły.
zem przygotowali meldunek radzieckich orupę dywersan- c!e. W czasie jednego z sean
nału Ponamskiego. Odmó
Frontu Staiingradrkiego ma sce.
Tymczasem^.
dla hitlerowskiego szera or tów. Byli świetnie przebrani. sów łączności Abwehrkoman
wił, uważając przedsię
jor Wiktor Ustinow wezwany
Przez Unię frontu
ganu wywiadowczego. Na kon Napotkany radziecki patrol w do nieoczekiwanie podało
wzięcie wówczas ze niere
został do swego przełożone
niedługim cza kiego.
Był n!m wybitny
Samsonuw został dowiezio to Sumsonowa zapisano po rejonie wsi Miedwiediewo wiadomość. „Jutro rano spo
alne. Późniejszy bieg wy
go.
sie no pow gdański naukowiec, świa
ny
na linię frontu, skąd ko-> ciąg, który z powodu zasp wzląi ich za saperów, wraca dziewajcie się gości”. Sam
padkow
potwierdził
jego
—
Czy
łejtnont
Samsonow
staniu Swiaip towej siowy hydro technik,
rr/staiąc
z „nieuwagi” ra śnieżnych wykoleił się kolo jących z rozminowywanla. Kie sonow natychmiast c tym po
uprzedzenia.
udał
się
fuź
za
Unię
frontu?
wego Towa długoletni k:erownik Ka
dzieckich żołnierzy, przedo Lęnińska...
rujący grupą zrzutków lejtnant wiadomił majora Ustinowa.
— zapytał generał.
rzystwa Mor tedry Budownictwa Wodne
Barbara Lubicz
ROFESOR mówł je
Po przejściu linii frontu, Samsonow pod pozorem roz Radziecki kontrwywiad rozpo
— Jeszcze nie — odpowie - stał się do hitlerowców. Jak
skiego Kana go Po'itechmkl Gdańskiej
szcze o dekoracji je
można się było spodziewać Samsonow znalazł się w szta poznania terenu oddalił się czął pospieszne przygotowa
azial major.
łu Suesklego, w gronie bil — profesor Wacław Bal
yo dziadka najwyż
zbiegiem zainteresował się bie wroga. Następnie prze- ł skontaktował z majorem nia na przyjęcie „gości”,
skich współpracowników cerski. W comu, przy za wszystkim, tam własme.u
szym francuskim edznacze — To się debrze składa.
Trzeba go uprzedzić. Gdyby
Ferdynanda Lessepsa zna cisznej ulcy Puszkina nr państwa
Balcerskich,
niem
Legią Honorową,
. Lqdujtg dywersand
go tam pytano, gdzie prze
tazł stt? Polak.
Był nim 7 w Gdańsku, podczos w i
wś'ód Dudo vniezyeh Kara
wręczoną mu przez cesa
trzymujemy
Paulusa,
niech
inż. STANISŁAW JANICKI, 2yty u państwo Balcer s- łu Sueskiego, ujrzałam na
rzową Eugenie, małżonkę
Wczesnym świtem dal się
powie, ie chodzą słuchy, ii
syr seniora
Stanisła
kicn poznałam pasjonują zdjęciach
godną postać
Napoieona III. W kręgu
słyszeć warnot niemieckiego
feldmarszałek
Jest
trzymany
wo Jan:ckiego,
auto
cą — nie mniej niż oglą Inżyniera Stanisława Janio
samolotu. Miała lądować ko
najbliższej roaziny znane
w jakimś chutorze kolo llowll.
ra
pionierskiej
paisdane w TV dzieje Lessep kiego, Na odwrocie jednej
lejna grupa dywersantów. Na
też są imię borwne hista
—
Jak
to?
—
Ustinow
nie
skiej procy dókiorskiej sa — historię życia nasze 2 *otografii —- dedykacja
deszła ostatnia faza akcji.
rie z życia Stanisława Ja
potrafił
ukryć
zdziwienia
—
z dziedziny tachniki („Te« go... Człowieka z Sueiu. w }e2vku francuskim: „Pc*
nckiego.
Hitlerowcy połapali się jed
przecież w ten sposób dostar
ŁODV, polski fnży nu Stanisławowi Janicicieria machin parnych"), pru
nak, źe coś tu nie jest w
— Opowiadała mi mat
czymy im danych, o które za
fesora Szkoły Przygctowo'
nier miał zaiedmu z wyrazami wielkiego
porządku I samolot zawrócił
ka że jako 14-letnia dzie
biegają.
wczej do Ins tytułu Polite
wie 26 lat, kiedy respektu od pracowników
za Unię frontu.
wczynka wyjechała z oj
chnicznego w Warszawie. po ukończeniu mostu K:er sekcji Pod Said". I jedno
- Wywiad niemiecki na
cem na odpoczynek do Au
Samsonow odnalazł kpt.
Młody człowiek
poszedł bedzia, przy wznoszeniu cześnie jedenaście podpl
pewno Już dysoonuje pewny
strii. Tam dziadek poznał
kontrwywiadu Jegoryczewc. —
śladami ojca. Po ukończę którego p-acował jako za
mi Informacjami — wyjaśnił Anton* Szybis
sów, tyle, ile osób no zd;ę
Sienkiewicza. Dużo prze
Dlaczego uciekają? - zapy
niu warszawskiego gimna steixa szefa robół — ża ciu.
przełożony, Byłoby dziwne,
bywali wsponie, prowa
tał. — Widocznie do nich do
gdyby
Samsonow
powiedział,
niemiecki w] wlad wojskowy. wieziono go do Zaporoia, Ustinowem Przekazi mu gra tarło, ze Paulusa tu nie ma.
dził’ cekaw# rozmowy, m.
źe o tym nie nie wie. Nie Wielokrotnie przesłuchiwany gdzie znajdował się sztao fik łączności radiowej I szyfr.
in. także o czasach z ou— Jak ta nie ma? — zapy
uwierzyliby nam. A poza tym Samsonow zdołał przekonać Abwehrkomando. Przyjął go
oowy Konaru Sueskiego,
tał Samsonow.
Pójdziesz
do
tego
chuto
ryba połknie haczyk prędzej wroga o prawdziwości swych szef, major Zelieger. Wysłu
Być może że te włosrie
— leszcze 9 lutego wywie
jeśli podrzucimy prawdopo stów. Jesienią skierowano go chawszy meldunku, powie ru — objaśnił mu major no ziono go stąd w okolice Mo
spotkania posłużyły auto
we
zadanie,
pokazując
na
dobne dane.
do szkoły przygotowującej dział. — Czy słyszał pan coś
rowi w „W pustyni i w pu
skwy do Rrasnogofska. Dzi
Trzeoa aodać, ie lejtnant agentów wywiadu i dywersan o feldmarszałku von Paulu mapę — tam zna/dzitsz dom siaj wiadomość musiała o
szczy" do nakreśleni j
z
mansardą.
Powiesz
gospo
Aleksy Samsonow jeszcze la tów w okolicy Rostowa nad sie?
tym dotrzeć do Abwehry.
przedstawionej tam syl
darzowi: „Potrzebny nam po  Następnie
tem 1943 roku otrzymał w Donem. Na początku stycz
- Tak, słyszałem coś nie koik
Ustinow poin
wetki inżyniera
Połako.
na kilka dni”. Jego żo formował Samsoncwa,
oddziale specjalnym Frontu nia 1943 r. powierzono mu coś - opowiedział. Pewien
M amy też zdjęć a z Dudo
źe
Stalingradzkiego
polecenie pierwsze samodzielne zada vyiszy rosyjski oficer zwie na pracuje /oko kucharka w miejsce przebywała Pau
wy mostu na Niemnie, w
Zaworykino,
gdzie
trzymani
są
przejścia przez linię frontu I nie. Zrzucony ze spadochro rzył ml się, że towarzyszył
okolicach Grodna. I znów
lusa, jakie ujawniła „mi
oddania sie da niewoli nie nu na zachód od Stalingra feldmarszałkowi do sztabu niemieccy generałowie. Ona mochodem” kucharka, było
kojarzy śię to nom z frag
wam
coś
niecoś
opowie,
a
mieckiej. Przygotowano dla du, miał dokonać dywersji na Frontu Dońskiego, który znaj
men lenn jeemej z wczes
prawdziwe, ale odnosiło się
niego „legendę”. Zgodnie z linii kolejowej w rejonine Le duje się w jakimś chutorze wy to przekażecie Niemcom... do przeszłości,
nych powieści Orzeszko
nią, jako komendant przepra nińska. Następnie, po zebra na painoc od Stalingradu...
wej opisujących grupę łn
Pod wieczór Samsonow I
Tak zakończyła się niefor
wy na Donie, ulegając pani niu wiadomości o radzieckich
— Czy fo nie Zaworykino? towarzyszący
żynierów budujących ten
mu
zdrajca tunna próba porwania przez
ce, jaka ogarnęła żołnierzy — oddziałach, miał powroać. - zapytał Zelieger. — Nie pa Stupko oanaleźli wspomniany Abwehrę wziętego do niewoli
most, a w łch gronie —
bez rozkazu wysadził w po- Wkrótce po
wyląaowaniu miętam dokładnie — wyraził dom. Wszystko przebiegło pod Stalingradem feldmarszal
mojego aziodka.
wietfze most. Wiedząc, ie Samsonow odszukał macie- ubolewanie Samsonow.
I nu tym,
oczywisce,
zgodnie z planem. W trakcie ka von Paulusa.
można
by
zakończyć
garść wspomnień o na
szym rodaku, który budo
wał Kanał
Sueski. Ale
wśród zachowanych w no
tatkach dziennikarskiej łn
formacji jest jeszcze tyle
W 1440 r. powstał Związek Pruski przeciwko władzy zakonu krzyżaeklego
rewelacji, te trudno o nich
w Prusach. Z początkiem 1454 r. przedstawiciele związku zwrócili się do
>odaj nie nadmienić.
iYLzimierza Jagiellończyka, aby przyjął Prusy pod berło króla polskiego.
Port-Saia (Egypte) — Canal Maritime de Suez Justyn Kozłowski Photogr. (1869 r.).
N2YNIER
jancki
W ślad za tym związek wzniecił zbrojne powstanie antykrzyżackie, zaś król
Fot. repr. Z. Kosycarz
swoją olbrzymią ewypowiedział Zaitonowi wojnę, u aktem % 6. III. 1454 r. doKonai formalnego
nergię rozwinął przy
zjurr realnego 1 studiów proponowano mu wyjazd
włączenia
Prus do Korony. Rozpoczęła się wojna trzynastoletnia. Puck jak
— W domu moich rodzi
stępując do następnych
poMtechnicznych w Hano do Egiptu i współudział w ców wisiał na ścianie por
większość zamków zajęty został przez zw lązkowców prawdopodobnie przed
po
Suezie
prac.
Osoolście
werze, Stanisław Janicki- budowie Kanału Sueskie tret dziadka — powiedz.ał
20 lutego 1454. Gród wyzwoliły uddziały gdańskie. Z puwudu braku pienię
kierował robotami budo ’
-junior, rozpoczął krótką go.
dzy na opłacanie zaciężnych do walki z Zakonem, rada miasta Gdańska za
wtedy profesor Balcei ski,
wlanymi
portu
Rijeka.
Koń
— Dziadek zamieszkał
praktykę
w fabryce na
stawiła okręg pucki ' burmistrzowi gdańskiemu H« Stargardowi i rajcom.
wskazując
na jedną z
cząc
je
w
1879
roku,
po
Solcu, a później
przy Igi w Ismaili. Był to rok 18&4. tych wspaniałych starych
P. Altenveldowl i T. Langebeketnu za 6500 grzywien (1 grzywna — 186 g
djął się kanalizacji rzeki
pracę we francuskiej fk- Kierował Pudową północ fotografii.
srebra). Już w 1456 r. rada miasta Gdańsk» wykupiła Puck z rąk prywat
Moskwy.
Prowadząc
robo
nve „Gouin et Cali" któ nego odcinka. Pracował
nych.
Dojrzałam na nich jesz
ty ńa 170-ki tometrowym
rej zlecono buaowę mostu aż do czasu otwarcia Ka cze
je aen
intrygujący
odcinku,
od
Moskwy
do
OJNA
trzyna obozie wrogim stanom prus króla w osobie Karolo VIII
Kierbeazia w Warszawę. nału Sueskiego. Przeby szczegół. U dołu, na błon
Kołomny
zastosował
stoletnia objęła kim i Polsce. Sojusz duńsko- Knutssona Bonde. Karol Knutss
Być może, że właśnie za wał tam razem z babką kietach
zatytułowanych
część oryginalnych, opra
swym zasięgiem -krzyżacki był groźny dia Pol on nie dysponował dużymi
pośrednictwem
owego pochodzącą ze spolonizo staroaawnym krojem pis
cowanych przez siebie sy
cały południowy ski, zwłaszcza dla Gdańska i siłami, a w samej Szwecji
francuskiego wykonawcy, wanej włoskiej rodziny Pe ma: „Canal Maritime de
stemów, uznanych później
Bałtyk, gdyż ry innych miast nadmorskich. pozycja jego nie była zbyt
rozpoczęła
się jedna z lizzaro. W 1866 roku w łs Suez" widniaio »mię i naz
w świec ie
jako cenny
chło wciągnęła Nieoczekiwanym sprzymierzeń pewna, gdyż występowało
wielkich przygód naszego maili urodziła się moja wisko autora zdjęć — Po
wkład w rozwój wiedzy o
cem Pclski stała się Szwe przeciw niemu dość silna ow swą orbitę zwaśnionych
rodaka.
matka Helena.
lako;. Nopis głosił bo
ulepszaniu
sprawność’
władców Danii i Szwecji. Król cja, która choć formalnie złą pozycja możnowładztwa
W
O niej to dowiedziałam
Opowiadający te wyaa- wiem wyróżnię:
Justyn
rzek. Był autorem nauko
Danii i Norwegii, Chrystian I czona była unią personalną z czerwcu 1457 r. wfadzę w
się p*zed kilkunastu łaty, rzenia prof. Wactaw Bal Kozłowski, Port Said.
wych rozpraw z tej dzie
zawarł jestóoią 1454 r. przy
Szwecji objął król duński
bezpośrednio z ust wnuka cerski, powołując się na
Przedziwne bywają zda
dziny, opatentował
pro
mierze z zakonem krzyżac Danią, prowadziła samodziel Chrystian ł, a dotychczasowy
inżyniera Stamsiawa Janie matczyne opowiadania, ja rzema losu... W swojej pa
jekt- do* u pływającego
kim, stając tym samym w ną politykę I miała własnego władca Szwecji Karoli Vlil
\
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W

ko źe Stanisław Janicki
— dziadek, osoolście me
był mu znany, gdyż zmarł
wcześnie mając 52 lata,
poKazat mi jedyny edzie
dziczony po nim spades
Jest nim kilkadziesiąt uni
kątowych wręcz totogrofii z
terenów, na których inży
nier pracował. Zdjęcia otrzymane od matki na kil
ka miesięcy przed wojną,
zachowały się wprost cu
dem. Wszystkie inne pa
miątki,
jakie
były po
dziadku, w tym również li
sty przysyłane do kraju z
Egiptu, uległy zniszczeniu
w spalonym w czasie Po
wstania Warszawskiego ro
dzinnym
domu państwa
Ba'cerskich.
Z pliku oglądanych fo
tografii poznałam utrwalo
ne dawmej niż wek temu
cDrazy starej Warszawy.
Toż unikaty — most pon
tonowy na W;ś!e, ’udzie
pracu,qcy
przy buaowie
mostu Kierbedzia... A tak
źe, tak jak w „Człowieku
z Suezu" — widoki pias
ków pustynnych i przecinoiącego
je szerokiego
wykopu, jakieś urządzenia
służgce w prowadzonych
robotacn, fragmenty poio•vego, już uDorzadkowane
go kanału i stojące przy
jego brzegach
statki w
pełnej gali. Prawdopodob
nie — utrwalone na kli
szy momenty ceremonia
łu otwarcia A przede

P

Jak Abwehra

chciała uwolnić Paulusa

K ról wygnaniec w Pucku

B

W

Wytbcir*.y
Rocznie w Stanach Zjednoczonych odbywa się okoio 100 tysięcy
oddzielnych wyborów. Tylko, np. w dniu ostatnich wyborów prezy
denckich równocześnie odbyło się ponad 500 akcji wyborczych: w 50
stanach i dystrykcie federalnym Columbia wybrano prezydenckich
elekto/ow; w 435 okręgach — członków Izby Reprezentantów; w' 17
$ stanach — 33 senatorów. Tak więc, gdyby liczbą wyborów’ mierzyć
demokrację to rr.it o demokratycznym charakterze systemu politycz
nego US*A~„ nie byłby tylko mitem,
A „najdoskonalsza de
mokracja świata — jak
zwykli mówić politycy
amerykań5,cy — z wiel
kim jednak
mozoiem
stawała aię — i to na
wet w burżuazyjnym rozumieniu te
go terminu — demokracją. I tak,
choć murzyni i inni „kolorowi" uzys
kall prawo głosu w 1870 roku, to
rozwój ustawodawstwa zapobiegają
cego dyskryminacji wy ber czej przy
pada dopiero na lata siedemdziesią
te naszego
stulecia. Ograniczenie
praw wyborczych „ze względu na
płeć” zniesiono w 1920
roku; zas
„ze względu na meuiszczenie opła
ty wyborczej lub innego podatkuj
— w 1964 rdku. W tym samym ro
ku Sąd Najwyższy zakazał stosowa
nia tzrw. gerrymanderingu, tj. nie
proporcjonalnego do liczby ludnoś
ci ustalania granic okręgów wybor
czych. Dość późno, gdyż w 1971 ro
ku, obniżono do 18 lat granicę czyn
nego prawa wyborczego. Wreszcie,
dopiero w latach siedemdziesiątych

1

w większości stanów zliberalizowa
no ustawodawstwo utrudniające lub
wręuz zakazujące udział w wybo
rach tzw. trzecich partii

przyjęcia zasady zwykłej większoś
ci głosów,
Jej działanie można
najłatwiej
przedstawić na przykładzie wybo
rów prezydenckich. Przypomnijmy,
iż są one puśrednie Wyborcy głosu
ją bowiem nie na kandydata
na
prezydenta a na listę elektorów par
tii repuolikanskiej lub demokratycz
nej. I jeśli naw^et. znikoma ich wię
kszość odda swe głosy, np. na repubł kanów, to uznaje się, iż cały stan
poparł elektorów tej partii. W tym
świetle nieco skromniej przedstawia
się sukces Ronalda Reagana, który
zdobył 97,58 proc. głosów
elektorskich »dzięki uzyskaniu 59
pro«.

dziła kogokolwiek do Białego Do
mu”.
Stosowanie zasady zwyicłej więk
szości może jednaK prowadzić do
jeszcze większej niż w przypadku
wyborów prezydenckich rozbieżnoś
ci między liczbą głosujących a wryni
kami głosowania. Np w 1976 roku
republikanie nie uzyskali ani jedne
go miejsca w legislature stanu Ala
bama, mimo iż poparło ich ponad
20 proc. głosujących! Należy jednak
powiedzieć, że system zwykłej więk
szóści utrzymywany jest — mimo
iż dyskryminuje on tę z wielkich
partii, która ma mniejsze wpływy
w danym stanie czy okręgu — ze

Ifl-fackracja dla nielicznyc!)
Marek Sobieck?
Mimo tych zmian, amerykański sy
stem w; bor czy wciąż pozostaje sy
stemem konserwatywnym.
Syste
mem
znacznie
ograniczającym
wpływ przeciętnego obywatela — na
wet zarejestrowanego jaKo sjmpaty
ka którejś z wielkich partii — na
skład Kungresu USA bądź legislatury stanowej, czy na obsadę stano
wiska prezydenta bądź gubernatora.
W znacznym stopniu wrynika to z

oddanych
głosów.
W
sumie
jego kandydaturę poparło zaledwie
30,7 proc. ogółu Amerykanów upraw*
nionych do głosowania. Fakt uzys
kania prezydentury dzięki poparciu
mniejszości uprawnionych do głoso
wania jest jednak w USA czymś
normalnym. Bowiem „nigdy jeszcze
większość dorosłych Amerykanów”
— jaki pisał tygodnik „US News
and Wordl Report” — „nie wprowa

względu na niebezpieczeństwo
ze
strony „trzecich” partii. Wymow
nym tego przykładem jest miasto
Now'y Jork, które w latach 1937 —
1947 stosowało system wdększości
proporcjonalnej, ale później przesz
ło na system zwykłej większości. Dy
skryminuje on wprawdzie partię
republikańską aie redukuje dc ze
ra udział mniejszych ugrupowań w
radzie miejskiej.

Cz> nnikiem w znacznym stopniu
ograniczającym wpływ przeciętne
go obywatela na decyzje wyborcze
— i to już w fazie desygnowania
kandydatów — są... pieniądze. Bo
wiem wzrost kosztów kampanii wy
borczych — mimo wprowadzenia w
łatach 1971 — 1976 przepisów regu
lujących zasndv ich finansowania
oraz
coraz szerszego
stosowania
tzw. prawyborów — zwiększa szan
se tych polityków, którzy uzyskali
poparcie różnych grup nacisku i ka
pitału W ubiegłym roku, np
aby
zdobyć miejsce w Izbie Reprezentan
tów kandydat i jego sponsorzy mu
sieli wyłożyć na kampanię wybórczą. i min dolarów. A pewien znany
kalifornijski przedsiębiorca wydał
ponad pól miliona dolarów na to, by
zaszkodzić republikańskiemu sena
torowi Charlesowi Percy,
ponie
waż... nie darzył go sympatią,
Któż więc naprawdę rządzi Ame
ryką? Od 1974 roku odpowiedź na
to pytanie przynosi ankieta tygodni
ka „Us News and World Report”
przeprowadzona wśród członków amerykańskiego estabilishmentu. W
ubiegłym roku wśród „instytucji i
organizacji mających największy
wpływ na decyzje dotyczące całego
kraju” ankietowani umieścili na pier
wszym miejscu Biały Dom, Zaraz
po nim znalazł się wielki biznes,
przed
Senatem, telewizją, Sądem
Najwyższym i Izbą Reprezentantów.
W pierwszej dziesiętce znalazły się
jeszcze banki, przemysł naftowy i
giełda...

Koutsson Bonde pozDawiony
korony przez możnowłaacowt
zbiegi do Gdańska, przypro
wadzając kilka okrętów. Tru
dności finansowe, które od
czuwał król polski i związ
kowcy spowodowały, źe Rada
Miejska Gdańska za zgodą
Kazimierza Jagiellończyka za
stawiła Puck z okręgiem kró
lowi Karolowi Knuts sonowi za
15 tysięcy grzywien,
Karol
Koutsson Bondc wysyłał z
poi tu puckiego na wybrzeża
Szwecji swych kaprów. Za
ich działalność obaiczano
odpowiedzialnością Gdańsk i
stosowano represje wobec
towarów I statków gaańsKich.
Ponieważ działania takie mo
gły doprowadzić do wojny
polsko-szwedzkiej, rada Gdań
ska nie wyrażało'na nie ze
zwolenia. O działalności Kcrata vm Knutssona Bonde
Doaczas rządów w Pucku wie
my tylko tyle, że nadał sta
roście, czyli wójtowi tuoadłow
skiemu trzy łany lasu w Ro
zewiu. Król nie przebywał
zresztą w mieście długo. W
nocy z 13 na 14 kwietnia
1460 r. Puck zajął wedz krzy
żacki Frytz von Raweneck,

Zaioaa szwedzka stacjonują
ca w Duckim zamku poddała
się bez walki. Król uciekł. W
roku 1464 krzyżacka załoga
Pucka oblegana od kwietnia
do września poddała się do
piero po silnym łącznym ude
rzeniu wojska gdańskiego i
floty, Był to pierwszy sukces
taktyczny współdziałania woj
ska i f'oły, dzięki któremu
zdobyto tak silną twierdzę
nedmorską.
nie zwrócone kwoty
królowi szwedzkie
mu upomniał się
szwedzki wódz dopiero w
osiemnastym wienu podczas
wojny północnej. W czasie
tej wojny obce wojska nieje
dnokrotnie wymusiły od Gdań
ska okup czy inne świadcze
nia, posługując się groźbą
zniszczenia jego posiadłości
wiejskich. W maju 170* ro
ku szwedzki generGł SteenbccK groźbami i presją zmu
sił Gdańsk do zadeklarowa
nia przystąpień^ do proszwedzkiej konfederacji war
szawskiej, przy tym za zbyt
późne złeżenine takiego ak
cesu miasto musiało zapła
cić 67 tysięcy talarów.
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DZIENNIK

-

Jto, tato - kup mi samochodzik — ku-

si mo>ec swojego ojca. Mmiaturowe, plasty
kowe autko ni* przypomina co prawda na
wet lichego matchDoxa, a jednak ukryte za
xakurzonq sxybq

kiosku

Ojczulek chwilę brom się

wab,
przed

chłopaczka.
wydaniem

dwustu złotówek, ale wnet kapituluje. W koń
cu dzieciakowi $kqpić me wypada...
Sobie zas trzeba. Kto nie był przezorny, kto
nie skorzystał z systemu przedpłat na samo
chody, może dzisiaj, nabyć wehikuł jedynie na
giełdzie, dqdź z prasowego anonsu — co, pra
9

wdę pow.edtiawsty, na j -dno dla..« kieszeni

1

wychoazi. Nowy malucn, którego kupno jest
podstawowym,
statystycznego

motoryzacyjnym

marzeniem

rodaka w obrocie prywatnym

kosztuje średnio 550 tys. zł. Tyle zqda sprze
dający i tyle na ogół

otrzymuje.

Rachunek

powiększyć jeszcze trzeb« o 25 proc. podat
ku, jak to mawia się „ou wzbogacenia"
czyli razem

—

prawie 700 tys. zł. Nieznacznie

korzystniej, zapewne nieprzypadkowo, wypa
da tzw, transakcja wiązana z bankiem dewi
zowym., Tylko — skqd brać

legalnie

dewizy,

skoro no dolaroaaine piaski Libii czy Iraku
wypchnqc można jedynie gromadkę fachow
ców i to me każdej specjalności.

Tre banów rzeczywiście
sporo, bo 17, maluchów
aż
42, no i z rachunku
wynika, że duży fiat, któ
ry dużym fiatem już nie
jest, tylko FSO 1500
—
zaledwie 1 — Ciekawe,
kto będzie szczęściarzem?
— gubi się w domysłach
sympatyczny p. Karol. —
Panie, pechowcem raczej,
to ziom nie samochód. Pra
cuję jako mechanik to wi
dzę co ci na Żeraniu teraz
produkują — replikuje gru
bats spod okn«.
Zanim jeszcze skrzymecz
ki popychane dłonią skro
mnej urzędniczki banko
wej. zaczną mieszać tym
tyglem zwątpień i nadziei,
na scenę wchodź, główna
winowajczyni tych wszyst
kich emocji, czyli sierot
ka, która zwie się Dorot
ka. Dorotka Musiał —
dz ecko ładne i widać, że
równie rezolutne co mały
naciągacz spod kiosku —
*H>biera nauki w IV oddeia
le szkoły podstawowej w
Sopocie, a dzisiejszy wy
stęp nie jest dla niej de
biutem. — Niechby jej rą
czusij wymacały te moje
cyferki — marzy konkret
nie pani Krysia.
— Przystępujemy do loswania bloki’ nr 1 — ko
menderuje p. Jerzy. Do
rotka wstaje, wszem i wo
bec pokazując gestem zrę
cznego prestidigitatora pu
ste dłonie — po czym pra
wą ręką energicznie sięga
po pierwszy z brzegu ku
pon i podaje go p. Jerze
mu.
Krótkim,
precyzyjnym
ruchem metalowej pince
ty zdejmuje on ze zwitka

takiej sytuacji,
przyparci
do
muru,
gnam
ambicją, któ
rej trudno po
wiedzieć „nie”,
możemy skorzystać z ilu
zji. której na imię boa. sa
moc ho do wy Za jedyne 20
tys. zł, które w końcu ła
twiej uzbierać niż 700 ty
sięcy, nawet, gdy kaprysy
syna bywają kłopotliwe, co
kwartał serduszko bije mo
cni ej a nuż w j losuję, prze
cięż dalekiemu zrajomemu kolegi przed pćiu la
ty...
Przedostatni dzień stycz
nia, świetlica Oddziału Wo
jewodzkiego
Narodowegc
Banku Polskiego w Gdań
sku, na ścianie jeszcze cle
koracje przypominające o
niedawnym święcie insty
tucji. Po scnodach na III
piętro gramolą się starzy i
młodzi, kobiety i mężczyź
ni. Dzisiaj losowanie!
— Sama obecność niby
nic nie znaczy zwierza *ię
pan> Krysia — ale czło
wiek ma wrażenie, ic sam
wszystkiego dopilnowuje, no
i może jakoś zaczaruje U
pydełkn, w których umie
szczono karteczki.
Ast pierwszy tej ceremo
nii rozpoczyna się o ósmej
i trwa minut sześćdziesiąt.
Kto ma wówczas bon sa
mochodowy przy sobie, mo
że sprawdzić swój udział
w losowaniu. Na kompu
terowych wydrukach od
szukuje się jego numer i
na małej karteczce wypi
suje się pięć zagadkowych
cyfeTek. — Cóż one mogą
oznaczać — frasuje się pa
ni Krysia.
Pan Jerzy Pluto, przewo
aniczący komisji, na co
dzień naczelni* wydziału
kredytów NBP w Koście
rzynie
cierpliwie wy jaśnia: — Ponieważ
jeden
samochód przypada na ty
siąc bonów, pierwsze dwie
cyfry oznaczają numer ko
lejnego tysiąca, a trzy na
stępne numer porządkowy
konkretnego bonu w da
nym tysiącu.
Sprawdzanie odbywa się
zręcznie.
Cała operacja
trwa kilka minut. W kolej
ce stoi się dużo krócej niż
w mięsnym, albo po lodówk . Nikt więc nie nie
pokoi się zanadto,
cho
ciaż znać po niektórych, ze
serce bije im mocniej. Je
dni jeszcze stoją, inni, już
siedzą na ustawionych w
rządik; krzesełkach. To ci,
którzy przyszli pierwsi, by
z najbliższych rzędów śle
dzić obroty plastykowych
pudełek
Dw.e skrzyneczki z pleksiglasu daleko odbiegają
co prawda swą krasą od

maszyny losującej, lanso
wanej przez PP Totaliza
tor Sportowy w ramach
najbardziej intrygujących
telewizyjnych programów
tygodnia, niemniej
pani
Krysia,
która zastępuje
sv ego męża, i pan Karol,
który fatygował s,ę aż z
Koszalina, obdarzają je na
der ciepłym spo jrzen.em1
— Dzisiaj chyba me za
wiodą naszych nadziei...
Tymczasem jest już dzie
w.ąta rano i pan Jerzy
zamyka sprawdzanie list.
Na sali aż gęsio. Główka
przy główce. Raczej szaro
i siwo, kilku młodziąków
ginie w tłumie poważnych
czterdziestolatków,
tych
•właśnie, co to zlekceważy
li przedpłaty, odpadli
z
kretesem na giełdowych
przetargach i nigdy
nie
wyjadą do pracy w Iraku,
którego folklor koniemplu
ją, obserwując dziarskich
przybyszów z Bagdadu pod
czas ho celowych delegacji
Nic zatem dziwnego, że
gdy pan Pluto otwiera ka
sety, pełne starannie opa
kowanych losów, na sali
trzask.' ją przysuwane krze
sła. Każdy chce sprawdzić
czy wszystkie numerki tra
fiły do skrzyneczek. Ka
seta pierwsza — to owe
tysiące numerów, z któ
rych jeden w każdym ty
siącu
będzie szczęśliwy.
Kaseta druga — to marki
samocnodów. Do drugiej
skrzynki wpada tylko 60
kuponów,
ponieważ w
trzech województwach: el
bląskim, koszal:ńskim
i
gdańskim zakupiono łącz
nie niespema 60 tys. bo
nów samochodowych
— Pewnie same traban t
ty*— żachną! się pan Ka
rol, który wolałby malu
cha,
a najchętniej FSO
1500 i martwić lubi się na
zapas

— Egzotyka — mówi in
żynier — kończy się mniej
więcej no trzeci dzień. Nie
ma niczego, co by zwraca
lo uwagę, tyle że ma się
świadomość tych
tysięcy
kilometrów od domu, Że
ludzie są przeważnie innej
rasy, to natychmiast prze
staje robić wrażenie. 1 za
czyną się dzień po dniu
monotonnej roboty. Nic się
nie dzieje, niczego ciekawe
go nie ma. Można tylko w
myśli
dodawać każdego
dnia o ile jest się bogat
szym wieczorem niż
ra
nem, licząc dolara po 650
złotych.
Jest nas spora grupa Po
laków. Wszyscy mają ta
kie same domki i muszą
tak samo żyć. Wszyscy ma
ją siebie serdecznie dosyć,
ale stale się spotykają ze
sobą, bo nt« ma co robić

jazd.. W dwa—trzy lata ma
tyle, co w domu po czterech-sześciu.
U nas zaś kalkulacja —
zupełnie inna. W takim oK ontaktów międzynarodo kresie na saksach ma się
wych jakoś nie ma, poza to czego normalnie nikt
oficjalnymi.
Gadki są o tym i owym,
lecz głównie o pieniądzach:
co się za nie nabędzie w
kraju i o tym, że my tu je
iteśmy najlepsi, bo z Za
chodu przyjeżdżają jakieś
żółtodzioby, a z Polski —
fachoioiec w fachowca
Tłumaczy się to — wyją
śnią rozmówca — prosto.
Doświadczony
fachowiec Konrad Leski
na Zachodzie jest już za
możnym człowiekiem i nie nie dorobi się po cały m życiu
ma żadnego interesu mar pracy na posadzie w swo
nować paru lat w nudnych im zawodzie Nic dziwne
i ciężkich tropikach Zdol go, że byle kto przeważnie
ny absolwent dobrej uczel się
nie załapie. Trzeba
ni od razu zaczyna robić mieć pozycję, a ponadto
interesującą i lukratywną wyrobić sobie uklcdy, po
karierę. A taki przeciętny biegać wokół wyjazdu, na
może sobie skrócić okres to zaś schodzą lata.
dorabiania przez taki wy ■
Nie ze wszystkimi
lak

W

Dzisiaj
losowanie!
Marek Formela
papieru blaszaną obrączkę:
— nr 412!
W tym sa mym momen
cie p. Maria Łukawska
oos2ukuje w wykazie nr
bonu samochodowego od
powiadający nr 412; p. Je
rzy na powrót zwija pa
pierek i nakłada blaszaną
obrączkę; Dorotka wrzuca
kupon go skrzyneczki, po
nownie zaświadczając pu
stymi dłońmi o swojej uczciwości.
Pani Maria pooaje: —
numerowi kolejnemu 412
z tysiąca p.erwszego od
powiada nr bonu samocho
dowego BS 82 658.
Teraz
Dorotka szuka
ma^ki. Pan Jerzy
może
obwieścić: — Fiat 126p
— po czym dokonuje sto.sownych
adnotacji i raz
jeszcze
powtarza:
—
Stwierdzam, że na bon sa
mochodowy o nr BS 82 658
wylosowano
samochód
Fiat 126p. W ten oto spo
sób p. Pluto odcina od ży
ciodnjnej Kasetki pierw
szych 999 pecnowców.
— Powinno być na od
wrót — głośno rezon uje p.
Krysia. — Tam, gdzie jest
60 kuponów7 mogłyby być
bony, a tam, gdzie tysiąc
to samochody. Że też nikt
o tym nie pomyślał — cią
gnie iaKDy
zawiedziona
swoje fantazje.
A p. Jerzy niestrudzenie
pustym, matowym głosem
prowadzi karawanę dalej,
aż do 60 przystanku. Pier
wsi klienci
wysiedli już
przy 11, 60-go
doczekała
się zaledwie garstka. Po
żegnała się p. Krysia, od
jechał do Koszalina p. Ka
rol, nawet chłopina spod
Przywidza, który przez ca
ły czas nerwowo tasował
dziesięć
książeczek, też
mógł spokojnie ewakuo
wać się w domowe zaci
sze. Raz tylko ktoś głoś
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BAŁTYCKI

“

Wykształconemu

człowiekowi nie wypada twierdzić, ze

Złemu Jest Irodklem wszechświata. 2yjemy Jednak

na

Ziemi i opisywanie zjawia astronomicznych z ziemskie
go punktu wiazrmia Jest dla nas naturalne. W’doczne Jest
to w terminologii.

Mówimy o wschodzie 1

Słońca, choć ze Słońcem

zachodzie

nic się w tym czasie nie dzit

Je, mówimy o zaćmieniu Słońca, choć zaćmiewany
tylko kawałek Ziemi, mówimy tei o gwiazdach
nych,

choć wiele z nich

Jest

zmien

zmienia się tylko dla obserwa

lora z Ziemi

wielu
pmzypodkorh okreś lenie
„gwrozay
zmienne''
jest uzKPsadnione, gdyż
widouznie z Ztefru zmia
ny jasności gwiazdy *q
skutkiem zmkjn samej
gwiazdy. P-zykładem ta
kich gwiad sq Ceteidy
Jest jednak wiele gwiazd,
których zmiany jasności
łatwo wyjaśnić, zakłada
jąc, że wokół ywkizay
coś lata i co pewien czas
jq zastania Zał lżenie ta
kiie jest uzasadni ane, no
nie waż znamy wiele par
gwiazd, w których gwws
dy wzajemnie się obiega
ją. Jeśli Ziemia znajdzie
się w płaszczyźnie ruchu
takiej pary gwiazd,
to
gwiazay zaczynają
się
wzajemnie zasłaniać. Da
wno znanym przykładem
takiej pary gwiazd jest
Algol z gwiazdozbioru Pet

W

Nowy samochód „Skoda”
110 LR wypiedukowany zo
stał w Czechosłowacji. Po
siada on silnik o pojemnoś
ci 1300 cm szeóc, wykonany
z aluminium, wazy 820 kg i
osiąga szybkość 190 km godz.
CA F

nym parsknięciem za Kłó
ci! ciszę panującą na sali,
ale był to żart, nerwy pu
ściły, ponoć zabrakło ocz
ka czy bodaj dwóch.
— Więc nikt nie wygrał?
Pytam na koniec p. Jerze
go.
— Jak to nie wygrał,
przecież rozdzieliliśmy 6fl
samochodów.
— Ale tu na sali, gdzie
zebrali Się ci najbardziej
łaknący?
— Też znalazł się jeden.
Przed chwilą podszedł do
mnie sprawdzić raz jeszcze
numerki, odchoaząc po
głaskał skrzyneczki i tyle
go widziałem.
Więc jednak! Ktoś z obecnych nie przyszedł tu
taj na darmo. 20 tys. zł!
Niewiele, jak za nowego
malucha. Inni w kwiet
niu przyjdą znowu.
Ale
szanse będą mniejsze, du
żo mniejsze. Gdy wzrosły
ceny
samochodów, bank
zaczął dopłacać do intere
su. który sam wymyślił
zatem od kwietnia o jed
no auto będzie się ubie
gać 1500 bonów.
Wyjście, jak wyniuchal
p Karol, otrząsając się z
szoku po przegranej, jest
jedno. — Trzeba kupić ty
siąc bonów. Tysiąc bonów
przemnożone przez 20 tys.
zł oznacza, że jednorazowo
należy zapłacić 20 min zł.
Jeżeli bony ułożą się w je
dnym bloku auto jes4. pe
wne, jeśli w dwóch, przy
odrobinie szczęścia mogą
być nawet dwa. Resztę bo
nów możne zlikwidować i
zwrócić pieniądze wierzy
cielom.
Kwesta w Koszalinie na
potrzeby p. Karola jednak
nie odbędzie się. Nie dość,
że trzeba by do rachunku
doliczyć jeszcze koszt 500
bonów, to jak okazuje się
od 1 stycznia NBP wstrzy
mał przyjmowanie oszczęd
ności w formie bonów sa
mochodowych.
Pozostaje
giełda, sprzedaż wiązana,
albo kioski „Ruchu”. Tyl
ko po jakie licho ma so
bie p. Karol.
mężczyzna
50-letni. kupować miniatu
rę malucha. Chyba • na
pam.ątkę barkowych ha
zardów...

Lloyda
nikt nie oszuka
Supersensacyjny posmak ma proces sqaowy, wytoczony w Atenach szajce międzynaro
dowych kombinatoiów, którzy próbowali naciqgnqc Towarzystwo Ubezpieczeń Morskich
Lloyda na 78 min dolarów. Na tyle bowiom
zgrana paczka oszustów ubezpieczyła specjal
nie zakupiony tankowiec-gigant i zawartq w
nim kuwejckq ropę naftową, sprzedanq póź
niej „na lewo" w RPA. Statek wysadzono w po
wietrze i zatopiono nu wodach terytorialnych
Senegalu. Oto szczegóły tej koronkowej, oszu
kańciej machinacji, zdemaskowanej przez
funkcjonariuszy brytyjskiego towarzystwa ubez
pieczeniowego i prokuraturę grecką.
my IECĄŁE
pięć
lat temu światowa
agencja
prasowa, a zani
mi również prasa pols
ka, poinformowały czy
telników o tajemniczym
zatonięciu,
po równie
tajemniczym wybuchu,
wielkiego zbiornikowca
„Salem”
o
nośności
213 988 ton, płynącym
pod tzw. tanią banderą
(liberyjską). „Katastro
fa” wydarzyła się u wy
brzeży Afryki zachod
niej. Sprawcy sfingowa
nej katastrofy
sądzili,
że nikt nie śledził tej operacji. Niestety, przypa
dek sprawi ł, ze w pobli
żu płynął tankowiec
brytyjski. Załodze wy
dał się zbyt podejrzany
cały wypadek. Zeznania
marynarzy przyczyniły
się do rozpoczęcia śledź
twa. Trwało ono bardzo
długo
Ostatecznie spo^ządzo
no akt oskarżenia w są
dzie w P’reusie dla 25
osób: 18 Greków i sied
miu cudzoziemców. Głó
wnym oskarżonym jest
50-letni Nikolas Mitakis,
grecki agent żeglugowy.
Aresztowano
go dwa
miesiące temu. Na pier
wszym posiedzeniu sądu
na początku stycznia br.
był nieobecny. Jego oorońca Aleksandrom Licuresos zakomunikował,
że klient
.poważnie”
:ierpi na serce.
Współreżyserem afery
aył 40-letni „właściciel”
ibiornikowca Frederick

F. Soudan, biznesman
amerykański pochodze
nia libańskiego. To jego
firma „Oxford Shipping
Company” z Houston na
była dla tej machinacji
tankowiec „South-sun”,
przemianowany później
na „Salem” i przerejestrowany w Liberii.
Trzecim asem w afe
rze jest grecki kapitan
Dimitrios Georgulas. To
on zwerbował odpowied
nią załogę w większości
młodych
marynarzy i
przywiózł 190 tys. ton ro
py naftowej z Kuwejtu
i zamiast
do
Włoch
sprzedał ją w Durbanie, południowoafrykań
skiemu
towarzystwu
„South African
State
Oil Company”
(SEF).
Firma ta w zamian ulo
kowala na jego koncie
w Szwajcarii
44 min
dolarów.
W Durbanie
pustą ładownię wypeł
niono wodą morsjtą. Zo
stawiono tylko 15 tys.
ton’ropy, która, rozlana
po eksplozji,
wielką
plamą imitowała kata
strofę.
ZNOWIENIE
przewodu nastą
pi 20 marca br.
Z całej szajki na ławie
oskarżonyęh zasiada tyl
ko 13 osób, w tym orga
nizator afery, Intei poi
poszukuje kapitana zato
pionego statku i siedmiu
cudzoziemców — współ
autorów wielkiego Oszu
stwa, na które nie dało
się nabrać towarzystwo
Lloyda.

W

seusza.

Opowiastki z buszu
więcej. A nawet to sama
gorycz — dodaje — Prze
stają płacić.
— Kto przestaje płacić?
— Gospodarze. Ten kraj
po uzyskaniu niepodległoś
ci miał oczywiście kolosal
ne ambicje. Wielkie proje
kty unowocześniania, budo
wa przemysłu, infrast~uk-

naftowy się kończy i za
czynają się schody. Nabudowali już tam masę rze
czy, lecz nic do końca, nic
do niczego nie pasuje, bo
kupowali jak leci, w zależ
noSci od tego, który minis
ter od kogo brał łapówkę.
W dodatku rządy
tam
zmienne. Obsługiwać tego

wszystkiego miejscowi je
szcze nie potrafią. A cu
dzoziemcem nie ma już z cze
go płacić. 1 wszyscy oni da
ją nogę ieden po drugim.
— A nasi?
— Siedzą. Co parę tygod
ni dostają zaliczkę, która
starcza na przeżycie na
miejscu i na siaty haracz
dla polskiej firmy wysyła
jącej. Ona więc nadal robi
swój biznes bez strat
i
chce, żeby ludzie tam sie
dzieli. Chętnych w kraju,
jak zawsze — multum. Lu
dzie tu nie wiedzą, że z
płatnością tam krucho, lub
liczą że aby wyjechać to
zawsze coś się wykombinu
je. W związku z tym, ci co
tam są — boją się podsko
czyć, by wrócić do kraju
ciupasem, bez tej podstawowei forsy, dla której po
jechali. Firma wysyłająca
nie bedzie już miała inte
resu by wyprocesować icn
pieniądze. Każdy wie, że
to beznadziejna sprawa.

Algol
niej, gdy dociera do nas
światło oba gwiazd. Gdy
mata gwiazda sen owa się
za dużą i dociera do na*

Gula£dozbiór
Peraeufixa
•

•

Zauważenie, że nłdktóre gwiazdy widoczn« go
łym okiem zmienkują jas
ność, jest na tyle trucne. że większość
budzi
może co najwyżej uwie
rzyć w to, że gwiazdy
zmienne istnieją, ai® ni
gdy tego nie wtaziała.
Dropcnuję jednak tpróbi
wać. W lutym gwiazdoz
biór Perseusja widoczny
jest wieczorem w zenicie,
więc łatwo go odnaleźć
Aigoia można odszukać
korzystając z mapki
obok Biięko Algola świect
gwiazda, która zazwyczaj
jest słabsza od niego, ale
co " pewien czas
Algol
„przi gasa" do
jasności
tej. gwiazdy. Tak
więc
wieczorami 6 i 9 sutego
obie gwiazay będą jedna
kowe, a w pozostałe wie
czory Algol będzie wyraj;
n« jaśniejszy od swtej tą
siadk Oby tylko dopisa
ła pogoda.
Andrzej pilski

t«.

’

•

-vT •

•

.
•

Ta, co widzimy
joko
gwkuzdę Algol, jest na
prawdę światłem awóch
gwiazd. Sq one tak dale
ko, że ich światło biegnU

•

• .

••

• ••

uzyka i o astronomia
Parktet pełen jest tań
czących. Ryim tanga prowo
kuje najbardziej opiesza
li ch. Tym, któriy wahają
się trudno znaleźć skrawek
wolnego miejsca. Muszą po
czekać do następnego utwo
ru. Czterech mężczyzn w
ciemnych spodniach, jas
nych koszulach z kontrasto
wymi krawatami dyskretnie
uciera pot z czół. Zmęcze
nie coraz bardziej daje się
we znaki. Zwłaszcza, dzi
siaj w niedzielę, która jist
szóstym z kolei dniem gra
nia. Dopiero w poniedzia
łek członkowie zespołu tru
zy—mego * Grand Hatelu
będą odpoczywać.

CAF — A. Rybczyński
tury. Potem się okazało, że
to kosztuje, ale potem tren
dy w handlu międzynaro
dowym zaczęły im napę
dzać wielkie pieniądze.
— Nafta.
— Tak, nafta. Lecz boom

diabelska
gwiazda

Według wyobrażeń »ta
rożytnyt h Greków, Perse
us« trzvma w ręku odcię
tq głowę Gorgony Medu
zy, której wzrok był tak
zamieniał
straszny, że
wszystkich w kamień Wła
śnie A,gal ma być okiem
Gorgony Arabowie, tłu
macz qc księgi Ptolemeu
sza nazwał i tę gwi azdę
„głowq ghuł — ra's alghul". „Ghuf”, to była rua
rwa żeńskiego demona
w arabskiej mitologii. Na
zwa nadana przez Ara
bów, w skróconym brzmię
niu, pozostało do dziś.

„POD EGIDĄ". W naj
nowszym programie ka
baretu „Pod Egidą” pre
zentowane są teksty:
Agnieszki Osieckiej, Jac
ka Janczarskiego, Krzy
sztofa JaroszyńsKiego, Jo
nasza Kofty, Andrzeja
Jareckiego, Janusza Gło
trackiego, Adama Kręcz
mara i oczywiście Jana
Pietrzaka. Muzykę napi
sali Włodzimierz Korcz i
Jerzy Satanowski a akompaniuje zespół Da
nuty Gawrych. Jan Pie
trzak jako gospodarz wi
ta, zaprasza, stwarza at
mosferę.
Na zdjęciu: na estra
dzie Piotr Fronczewski,
Jan Pietrzak i Krzysztof
Jaroszyński.

jest, lecz taka jest nasza
reguła. Więc w tych gad
kach, że niby
jesteśmy
w tych tropikach najlepsi
jest
satysfakcją
mocno
zmieszaną z goryczą.
Ostatnio, jakby goryczy

do Zierm j05 tat I dlatego
oddzielnie ich nie widzi
my. Z przebiegu zaćmień
można jednak wy wniosku
wad, że jedna gwiazda
jest mała i jasna, a dru
ga auża lecz
świecąca
ok. 3 razy słabiej od ma
łej. Alg-ui świeci najjoś-

światło tylKo dużej gwk.
ray, Aigo! siabnie. Nie»
nacjne osłabienie blaski
następuje również wtedy,
gdy małe gwiazda jest
na tle większej.
Obi«
gwiazdy obiegają się w
czasie niecałych 3
dni
ziemskich,
a
zakrycie
mniejszej gwiazdy przez
większą trwa prawie 10
ziemskich godżin.

— Dlaczego sami nie wy
jeżdżają?
— Bo liczą, że uprzy
krzając się tamtejszym urzędnikom wychodzą
na
swoje. Czasem caś tam i
kapnie Jest to kraj łapów
karski, więc jak się dolę
odpali, to można coś cza
sem załatwić.
Ale nie
wszystko i nie zawsze. Te
raz jest nowy rząd i okres
surowości, walki z korup
cją itp. Za łapówki
rozstrzeliwują. Jednego na ty
siąc, bo nadał biorą wszys
cy, ale rzadziej i me od
każdego. Nasi więc Uczą,
że może wyciągną choć po
Iowę tego, co im się nale
ży, co i tak jest parę razy
mniej niż dostają ci gów
niarze z Zachodu, jeśli do
ciągną do tego okresu, kie
dy już ludzie przestaną się
tem bać brania łapówek,
a nie pojawi się kolejny
rząd uzdrawiający moral
ność publiczna.

EGO wieczora du my
Stevie
Wonaeia
końca bloku pozo Ostatnio nawet po sześć
stała jeszcze godzi
razy z rzędu.
na. Władysława i Wil
— Często ćwiczycie?
L allsen z Holandii prak
— W tygodniu nomy
tycznie nie opuszcza1 q
minimum trzy próby po
żadnego tańca. — Jesteś
my tu na uriopie, już nie kilka godzin.
po roz pierwszy. U siebie
— Jak bawią się roda
w Ubechcie prowadzimy
wielką restaurację „Hog cy?
— Rozmaicie: roz po
Brabant*. Znamy potrze
sępnie, raz do przesady
by gości i możemy stwier
swawolnie. Goście zagra
dzie, że w Grand Hoteiu
niczni też mają swoje ży
zabawa jest przygotowana
czenia. Skandynawom wy
znakomicie.
starcza cokolwiek, było
Gdv jesienig 1983 za- głośno, wyżywają się np.
:zęti wspólnie grać — w polce. Niemcy z koiei
»rzez długi czas szukou dopytują się o muzykę ar
ila siebie nazwy.
M:ał tystyczną, a gościom z
być „Alians”, ale w koń Daiek:ego Wschodu je#
cu uznali, że brzmi to zbyt wszystka obojętne.
głucho. Grają w czwórkę:
MiaŁ być więc „Alians8',
Marek Wilgocki — perfrumuzyczny
»ja, Jerzy Szymczak — jest zespół
bas, Michał Narwojsz — Grand Hotelu, a już za
gitara i szef kapeli Zdzi meaługo będzie to zesDÓł
muzyczny „Mariny”. Tak
sław Jarmusik — organy,
że do „Mariny” zawędru
instrumenty klawiszowe.
ją znani ze swych umiejęt
W Grand Hotelu wy- ności kucharze Grand Ho
stęoują ostatni
sezon. telu. Szef kuchni Czesłow
Wkrótce po Balu Prasy Grenczyk i jego ekipa w
anne Domini 85 przecho n owym ob i ekc ie s próbuj q
dzą do „Manny”. To w zachować smak spraw
dzonych już potraw, a>
uznaniu za dotychczasową
pracę i rzetelność, koprze zamierzają też przygoto
dnie ansamole, złożone z wać parę nowych specja
małe oapornych osób szyb łów.
ko traciło reputacje L.
A na razie, podobno w
miejsce na estradzie.
ostatnim tak hucznym kar
rawolc w Grand Hotelu,
O tukich, jak kapelo ekipa szera gastronomu
Jarmusiko mówi się pogard Stanisława
Wilgockiego
liwie: klezmerzy!
przygoiowuje tydzień w
— Nas to nie irytuje — tyazień po dwa bale bran
zaprzecza szef. — Część żowe. Takiego natarcia no
członków zespołu mo śre sale hotelu już dawno nie
dnie wykształcenie muzy notowano. Bawą się leś
czne Wszyscy wcześniej nicy, naukowcy, drobione,
gfoiiśmy, jdko muzycy es- rzemieślnicy, pracownicy
traaowi. Zniechęc.ł nas je- CPN, „Orbisu".
Tock bałagan i chaos, to
warzyszący takiej działc1Nie zabraknie także I
ności. Wyoroliśmy spokoj dziennikarzy. Wiigocki, cniejsze życie.
non’sujqc liczne atrakcje,
— Poco on o jesteście na nie bardzo chciał zórodzić
etatach?
szczegóły. Wiadomo więc
— Tak, jesteśmy takim- tylko, że na tegorocznym
samym; pracownikami ho .Balu Prasy kuchnia ser
telu, }ck recepcjonistki, wować będzie m. in. indy
księgowa czy portierzy. Co ka z owocami, bat szcz
miesiąc idziemy do kasy biały zabielany, pófnrsek
po swoje pobory, miesz zimnych zakąsek i kilko
czące się w granicach innych frykasów.
średniej krajowej.
— Zrezygnowaliśmy z
Jeszcze w tym roku najpopularności...
leDsi reDrezentanci sapce
— Wystarczy nom, że kiej kuchni wyjadą da
’udzie dobrze bawią się
NRD. by zaprezentować
Chcemy im zapewnić jak
swoje umiejętności pod
naüepsze tło.
czas tygodnia kuchni oo;— Co proponujecie?
skiej w Warnemuende. Je
— Pięciogodzinny blok
sień iq ubiegłego roku w
rozocczynamy muzyką nhotelu „Neptun" baw ta
strumentalnq,
spekojiq, ekipa z „Gdyni”, zbierając
relaksującą. Potem stop- znakomite recenzje. Po
n!owo podkręcamy tempo,
Balu Prasy zawyrokuj ,my
wtrącamy melodie dysko czy grupa Wilgockiego bę
tekowe, przeplatając je dzie rrioła szanse dorów
tańcomi klasycznymi. Są nać swoim gdyńskim ko!eteż przeboje. Teraz np. w gom.
wersji angielskiej śpiewa
M. f

T

DZIENNIK

Nr 28 (12270) 2. 3 lutego 1985 r.

Z głębokim żalem zawiadamiamy. i* dnu
31 stycznia 1&85 r. zmarła opatrzona sakramenta
mi aw. moja najdroższa żona
ś. t p.

DaM w uzlerzawę lokal o FUTRO z nutrii, kurtkę ba
powierzchni i20 m kw., c o, ramą. Gdańsk, Czopowa 10
woda, sita, w Szemudzie. O m 9.
G-1647
feny 1724 Biu o Ogłoszeń,
OWCZARKI niemieckie po
80-955 Gdansk.
psie z rodowodem. Telefon
G-1651
DZIAŁKĘ
budowlaną blit 31-40-55.
nlaczą, hipoteczną. Orłowo
HONDĘ
Civic
1200-80,
kom
— sprzedam. Ter. 32-43-30.
G-175Z bmezon skórzany na mo
tocykl, futro karakuły
z
DOM, stan surowy zamknlę norkami. TeL 51-14-06.
ty (5 pokoi, kuchnia, ga
do produkcji
raż), działka 60» ni kw, MASZYNY
(światło, woda) 18 Km
od wafli płaskich and^utów —
Gdyni, zamienię na mlesz sprzedam lub wydzierżawię
kanie 3-pokoJowo lub 4- po Oferty 1721 Biuro Ogłoszeń,
kojowe Oferty 514
UPT, 80-953 Gdańsk.
81-30* Gdynia L
WANNĘ żeliwną, zlewozrny
DZIAŁKĘ
budowlaną
w wak. Oferty 1751 Biuro Og
Redzie, 380 m kw., sprze łoszeń, 80-958 Gdańsk.
dam. TeL 74-03-11,
wewn.
:zarno-biały
43.
S-553 TELEWIZOR
Neptun 025. Gdańsk — No
PÖL bilżmaka, stare bu wy Port, ul. Władysława IV
G-1757
downictwo, komfortowe, te 8 m la.
lefon, w dobrym punkcie
w Sopocie sprzedam.
Po KAFELKi zagraniczne. Te
S-500
sprzedaży wolne.
Oferty lefon 23-02-05.
1819 Biuro Ogłoszeń, 8^-958
ZMYWaRKĘ, kuchenkę ga
Gdańsk.
zową, lodówkę. TeL 23-00-83.
DOM Jednorodzinny w Tcze
wie sprzedam. Wiadomość' SEGMENT Kopernik, kom
wypoczynkowy stylo
fidos — Pomyję, gm. Pelp piet
S 507
lin.
G-mO wy. TeL 23-60-83.

Wszystkim rrryjaciołom, znajomym kolegom a
Politechniki GdićskiiJI i et Stronnictwa Demokra
tycznego, którzy okazali para serce 1 życzliwość
w czasie długotrwałej ooważnej chorooy
mego
ntęża i ojca

FLORENTYNA BYKOWSKA
Pogrzeb odbędzie »ią 4 lutego
j. o godz.
13.30 na cmentarzu Wltomlńskim w Gdyni.
Pogrążeni w amutku:
mąż * roazkną.
B-iSlO

JERZEGO SIELSKIEGO
oraz wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych
wyrazy podziękowania składają
toną t syn.
_____________________________ C-2984

Dnia 30 «tycznia 1988 s. zmarła nasza długoletni*
1 zasłużona dla przedsiębiorstwa pracownica

Koleżance (renie Szurek
wy. „zy głębokiego współczucia z iowoda śmleid

JADWIGA SIEDLECKA
Pogrzeb odbędzie s.ą i lutego ldta r. o godz.
1H.30 na cmentarzu Gdynia-Cisow i.
Rodzinie Zmarłej wraży współczucia skłuaaja:
dyrekcja, koleżanki i koledzy z „Polcargo”.
K 1363

% głębokim talem zawiadamiamy, że dnu
30 «y:znd
1980 r. zmarła po ciługicn 1 eiężk-ch
dej; »leniach w wieku S3 lat nasza ukochane matka

MĘŻA
składają:
koleżanki a Kasyna KB WOP.
0-355«

Koleżance Wiesławie Olejnik
wyrazy współczucia z

powodu śmierci

OJCA

Ma

JADWIGA SIEDLECKA
z d. bsutniłowsba
Msza św. za tuszę Zm ariel zostanie odprawiona
w kościele Najświętszej Marli Panny w Gdym, 4
lutego 1*983 r. o podz 10.80.
Pogrzeb odbędzie się te»* ramego dnie o godz.
U.3J na cmentarzu w Gc. ni-Citowej.
Cörlsa 1 syn s rodzinami,
S-Wfll

% głębokim ża m
ra-wladomiamy.
te
dnia
30 stycznia »83 r. w wletou 50 lat rmari po krot
nej l ciężkiej chorobie, mąż. ojciec i teść
Ma

składają:
koleżanki 1 koledzy z Fotograficznej Sp-ni
Pracy „Fotopiastyka” w Sopocie.
K-1342

PÓŁ bliźniaki, stan suro
wy zamknięty, światło, wo
da w Swarożynie — sprze
dam. Jan Pa .er, 83-H5 Swa
iożyn, gm. Tczew,

Z głębokim i«łem zawiadamiamy, te w dniu *
stycznia 1985 roku zmarł nasz piacownlk

DOM 4- warsztat, 30 km od
Gdańsku, zamienię na kur
nik (z kontraktacją). Ofer
ty 1725 Biuro Ogłoszeń, eOS58 Gdansk.

JOZEF PIOTROWICZ
(Fyrayj serdecznego współczucia Rodzinie skła
dają:
dyrekcja. Rad. Pracownicza, rriązek za
wodowy, pop i pracownicy Wojskowej
Drukarni w Gdyni.
K-D3<1

JOZEF OLEJNIK
Sina łw żałobna odprawiona _ stanie dnia 4
lutego 1985 r. o godz. 8.30 w kościele iw. Jerzego
w Sopocie.
Pogizeb odbędzie się tego samego dnia o godz.
13.00 na cmentarzu Komunalnym w Sooocie.
Pogrążona w smutku
rodzina.
S-87

Z głębokim talem
>awiad»m amy
że
dnia
37.U1 ’'MS r. zmarł mój kochany mąt. nasz ojciec,
teść Ł dziadek
i. t P.

RYSZARD GOZDAN
Msz* 4w. żałobna odprawiona »ustani# dnia 4,05.
1989 r. o godz. 10.00 w kościele oo. franc szkanow
w GdynL
Wyprwad* nie zwłok nastąpi tego samego dnia
o ffouz, 11.00 z kaplicy cmentarnej na Witomłnie.
T-ogrątona w smutku
rodzina.

Koledze Czesławowi Sękowskiemu
serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

MATKI
składają.

dyrekcja

t

pracownicy

łKT

„Blmeb”,
K-’36S

Wszystkim którzy odcall ostatnią posługę l od
prowadzili na miejsce wiecznego spoczynku zmar
łą dnia 28 stycznia 1983 r.
Mp.

STEFANIĘ KLAMANN
serdeczne podziękowanie składa
rodzina.
______ G-389 1

s-iai8

Z

głębokim żalem zawiadamiamy,
te
dnu
29 styczni; 1J8S r. z narta nasza kochana matka 1
ClOCi4

^

PRZEDSIĘBIORSTWO
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Kartuzach, u?, płk. Komarowa 4
ZATRUDNI NATYCHMIAST

MARTA JANUSZEWSKA
Msza św. tałobna odprawiona zostanie dnia 4
lutego ’98S r. o godz. 11.30 w kościele oo. Fran
ciszkanów w Gdyni-Wzgórzu Nowotki.
Złożenie drogich nam zwłok do grobowca odzlnnego nastąpi tesf samego dnia o godz. 12.30 na
cmentarzu witomińsklm.
Pogrążona w smutku
rędzina.
g-iil«

Z wielkim talem zawiadamiamy, te dnia 27 OL
19» r. zmarła nasza najdroższa nigdy nieodża
łowana, Jedyna siostra 1 cioc;„

ze (.Kierowaniem z Wydziału Zatrudnienia na
stępujących pracowników:
— inżyniera lub technika na stanowisko kierowni
ka zakładu remontowo-budowlanego
— majstrów do nadzoru robot drogowych 1 budow
lanych z wykształceniem technicznym wyższym
lub średnim
— technika kosztory :a i ta.
Warunki pracy I płacy do uzgo śnienia w przeaslęblorstwle (teL 31-22-991 Przedsiębiorstwo nl# za
pewnia mieszkań.
K-171

STEFANIA POPIEL
Ut 77
Msze iw. żałobna oopri irtona zostanie dnia 4.01
19®b r o godz. 10.00 w kościele Serca Jezusa w
Goy ni.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz.
13.00 z kaplicy cmentarnej na cmentarzu Witomiń
sklm w Gdyni
Pogrążeni w smutku
siostra, siostrzenica, siostrzeniec I wnuczka,

s-uat

Z głębokim talun aawlacam’aray, it 30 stycznia
1983 r zmarła w wieku 60 lat nasza droga matka,
teściowa 1 babcia

Zakład Zaopatrzenia

Ogrodniczego

w Tczewie, tri. Dzierżyńskiego 37

ZATRUDNI ZARAZ
z* skierowaniem
Spraw Socjalnych:

z

Wydziału

Zatrudnienia

i

— kierownika działu handlowego.
Wymagane wykształcenie minimum śrecmlc rolni
cze, ogrodnicze lub handlowe 1 co najmniej dwu
letnia praktyka na stanowisku kierowniczym,
Waruki pracy 1 płacy do omówieni* w zakładzie.
K-4TO

ś. t p.
JADWIGA SIWIAK
pogrzeb odbędzie sie dnia i lutegc i9P3 r. •
godz. 14.00 na cmentarzu w Nowym Porcie.
Pogrążeni w smutku
synowie, synowt ł wnuczęta,
0-38888

W dniu 30 stycznia 083 roku zmarł <o ciężkich
ł dhiAlch cierpieniach, opatrzony sakramentami
świętymi, przeżywszy M lat
ł tt

STANISŁAW STACHURSKI

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Kieime
SPRZEDA

jednemu nabywcy elementy prefabrykowa
ne ścienne i dachowe po cenach 1978 r.
Elementy te mogą być wykorzystane przy budo
wie wiaty magazynowej ltp.
Znajdują się w naszych ZUM w Kleinie
54-20) 1 w Szemudzie (telefon 87-27).

prawnik
seiner polskiego lądowmctwa, organizator polskiej
prokuratury w Gdańsku w toku 1948.
Człowiek prawy i wielkiego sei ca
Uroczystości pogrzebowe ndbędą się w dniu 4
lutego 9» roku ) goaz. 12.00 na Srebrzysku, o
czym t żalem zawiadamiają:
dzieci i wnuki.
0-3833

Z głębokim talem zawiadamiamy, te dnia
t1*j01.19&, r. odeszła od nas na zawsze po ciężkiej
-Uo.cobie moja kochana tona, nasza mamusia, teś
ciowa, babcia i prababcia

(telefon
K-293

Spółdzielnia Inwalidów „Wybrzeże"
Gdynia-Orlowo, uL Spółdzielcza I

ZATRUDNIs
— 2«kam pey-hdatrę w pełnym lub niepełnym wy
miarze czasu pracy

— księgową
— samodzielnego ref. da. kadr

— pól etatu

— stolarza
— palacza co.

ZOFIA DORNOWSKA
x d. Smr ja
Naboźeń-rtw o żałobne odprawione zostanie dnia
4.02. .985 r. o godz. 12.30 w kościele parafiamym
Najświętsze’ M irli Panny w Gdyni.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz.
Ł4.0C na cmentarzu Wltomińskun.
Pogrążoną w smutku
rodzina,
S-1134
Z głębok,m talem
zawiadamiamy,
te
dnia
25 stycznia 1985 r. zmarł tragicznie w wieitu 64
lai
^

— szwaczki
— brygadzistę grapy remontowo-budowlanej
kształcenie średnie budowlane).

fary*

Pierwszeństwo w zatrudnieniu majq in
walidzi, Informacji udziela Dział Kadr, tel.
29-00-23, w«rwn. 221.
K>>-$28

ELEKTROWNIA SKAWINA
iL Dzierżyńskiego 10. 32-050 Skawina

LEON KOWALEWSKI
Msza św odprawiona zostanie dnia 4 lutego
‘.985 r. o godz. i3.0C w kościele św. Michała w So
pocie.
Wyprowadzenie zwłok z kaplicy cmentarza Ko
munalnego nastąpi tego samego dnia o godz. M.
Pogrążona w smutku
'
rodzina.
Cr-3903

Z głębokim żalem
za wiadamlamy,
38 stycznia 1984 r. zmarł pracownik
Stoczni Remomowe-J

że
dnia
Gdańskiej

ZAMIENI
obiekt kolonijny rub rmejsc* kolonijne w 1988 r.
w Krościenku nad Dunajcem (80 miejsc) na obiekt
kolonijny lub miejsca kolonijne nad morzem.

Oferty przyjmuje Wydzia{ Spraw Pracow
niczych Elektrowni Skawina, Krakow, tel.
22 91-28, wewn. 53-17,

JOZEF OLEJNIK
Pogrzeb odbędzie się dnia 4 iutego i<933 * o
godz. 13.00 ia cmentarzu Komunalnym w Sopocie
Rodzinie Zmarłego wyrazy serdecznego współczu
cia składalą
...
.
dyrekcja, kierownictwo oras koleżanki 1
Koledzy ż Zakładu Transportu Samochodo
wego GSR.
K-1347

JANINA KSZVSZTALOWSKA
s d, Spó.nlcka
•smarts *1.01,1963 r. przezywszy 75 lat.
°ogrzeb odbędzie się w poniedziałek 4 lutego
1983 r. o godz. 13.00 na cmentarzu Komunalnym w
Sopocie.
rTnuczkl a rodziną.
G-3975

K-M

Mil fttYMDNIALNB

BAŁTYCKI

Ni! UULHOMOSCI

POSZUKUJĘ
dużego sa
modzielnego mieszkania na
trasie Gdańsk — Sopot na
okres 3 lat. Teł. 21-88-58, po
13.
G-1674
M-3 spółdzielcze, i poko
jowe, II piętro w Koście
rzynie zamienię na podob
ne; lub większe w Tczewie,
lub Starogardzie Gdańskim.
Oferty 1012 Biuro
Ogło
szeń, 80-958 Gdańsk.
ODNAJMĘ pokój pannie w
zamian za opiekę. Gdańsk
-Przymorze, uL Chłopska
22 D m 8.
G-1639
POWRACAJĄCEMU
sprze
dam mieszkanie komforto
we, 80 m kw , 3 pokoje, z
kuchnią, telefonem, garaż,
centrum
Sopotu. Telefon
51-50-60. 1
POSZUKUJĘ
lokalu nada
jącego się na zakład two
rzyw sztucznych.
Telefon
56-49-68.
G-1683

KULTURALNE
małżeńst
AKUMULATOR 44 Ah 12 V wo wynajmie niekrępująszwedzki suchy. Oksywie, cy pokój lub mieszkanie,
uL płk. Dąbka 63 I m 2.
możliwość pomocy w ogród
ku, palenia w c.o., sprząta
Bajkab nia, opieki. TeL 56-65-22,
SEGMENT Jasny
S-511 wieczorem.
Tel. 23-62-39.
W-1245

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
OGŁASZA KONKURS
na stanowiska pracowników naukowo-dydaktycznych
— starszego wykładowcy, wykładowcy w Katedrze Projektowania Zago
spodarowania Przestrzennego w specjalizacji projektowania systemów
komunikacyjnych
— adiunktów, starszych asystentów, asystentów w katedrach:
— Urbanistyki,
Historii i Teorii Architektury,
—■ Techniki Budownictwa
«— adiunktów, starszych asystentów, asystentów w katedrach projekto
wania architektonicznego w zakresie:
— architektury użyteczności publicznej,
— architektury morskiej i przemysłowej,
—• architektury i planowania wsi,
— architektury mieszkaniowej,
— architektury służby zdrowia.
W konkursie mogą brać udział osoby, które cdoowiadają warunkoyt
określonym w ustawie o szkolnictwie wyższym z dnia 20 maja 1982 r.
(Pz. U- Nr 14, poz. 113 z 1982 roku).
Zgłoszenia na konkurs powinny zawierać: podanie, życiorys, odpisy dy
plomów ukończenia studiów wyższych i uzyskanych stopni naukowych,
wyjcaz dotychczasowego dorobku naukowego 1 zawodowego (wykaz pub
likacji, udziału w konkursach itp.).
Podanie ł dokumenty należy składać w terminie do dnia 15 lutego
1985 roku w Sekretariacie Dzieka.ia Wydziału Architektury Politechniki
Gdańskiej w Gdańsku-Wrzeszczu, ul. Majakowskiego 11-12 p. 3J5, gdzie
również uzyskać można dodatkowe informacje.
Politechnika Gdańska nie zapewnia mieszkań.

K-894
matematyka.

Telefon
G-1702

KARWINY II przed zasled 41-00-88.
leniem 64 m kw., 3 pokoje,
zapisy
I piętro zamienię na rów UZUPEŁNIAJĄCE
norzędne w Gdyni lub Wi na laboratoryjne kursy ję
zyków
obcych
(I—VI
se
tomime. Tel. 24-09-36. S-541
mestr) prowadzą Ośrodki
KOŻUCH damskL rolefon
S-533 M-4, 42 m kw., dwa podo „Lingwisty — Oswia:y’ na
MOTORYZACYJNE 22-22-10.
je, drugie piętro * telefo terenie Trójmiasta: Gaańsk,
VIDEO Akal Gdynia,
ul. nem Wilomino,
zamienię IV Grobla 8, Wrzeszcz, Pes
fal02ziego 11-13, Zaspa, Pi
S-535 na większe. Tel. 24-09-36.
ZASTAWĘ llOOp, 1979 rok, Perkuna 13 m 2.
lotów 7, Sopot, Kazimierza
po przekładce oraz karose
rię nie uzbrojoną, stan do O.VERLGCK 3-, 4-, 5-nitk c- RYPIN woj. włocławskie Wielkiego 14, Gdynia, Ko
bry — sprzedam. Gdynia, Be w'y. Oferty z ceną 536 UPT, M-3 lokatorskie, 48 m kw, pernika 34. Wolności 22 b.
81-301 Gdynia 1.
teL
32-49-71,
zamienię na podobne
w Informacje,
nisławskiego 21c m 3.
Trójmieścle,
najchętniej Gdańsk — Siedlce, Malcze
G-1622
PUDLE średnie czarne, ro Gdynia. Tel. 20-71-51. wewn. wskiego 51.
K-888
26, prosić Błażejewską do
LANCIĘ po wypadku tanio dowodowe. TeL 21-94-06.
sprzedam. TeL 81-06-97.
15,
S-55J ZDZ w Gdańsku zawiada
mia, te 1985. 02. 6 o godz.
G-162S MOTOROWER n.arki Hon
da Gdańsk, Kartuska 214 ELBLĄG M-4, i pokoje, II 16 rozpoczyna się kurs przy
m
1,
G-1791
NOW EGO Fiata FSO 125p
piętro, kwaterunkowe, tele uczający do zawodu ln troll
sprzedam. TeL 22-43-57.
fon, zamienię na mieszka gator. Zgłoszenia: Wrzeszcz,
Miszewskiego
13, telefon
S-669 SYPIALNIĘ Teresa. More nie w Trojmiescie. T2I
na, uL Burgaska 3d m 9. 21-02-98.
K-1160
S-560 41-00-76, wewn. 57.
SILNIK
Mercedesa Multi
Beleion
Kastle.
NARTY
SUPEIIKOMFORTOWE, wła ZDZ w Gdańsku organlzu
car« kuplę. Akumulator 60
G-1842 snościowe,
Jednopokojo Je kursy kwalifikacyjne w
Ah
sprzedam.
Teiefon 32-56-49.
we, 40 m kw., z telefonem zawodach: elektryk, elekt
32-41-80.
G-1665
SATURATOR
wózkowy 2 w centrum Gdańska zamle romechanik, monter urzą
TANIO
Austina Alegro, butlą. Kościerzyna, ul. Ka nlę na równorzędne
lub dzeń wod. — kan., c.o. i
G-181J większe w Gdyni. Tfciefon gaz., ślusarz, teleradiomecha
1976 sprzeda w. Oglądać: So sztanowa l-E-6.
nik, mechanik samochodo
pot, al. Niepodległości 869,
20-74-25, po godz. 16,
wy lakiernik, murarz, ma
Auto-Tra» Van-Weerst. Teł LODÓWKĘ igwarancja), ku
ohenkę
elektryćzna.
Tele
51-53-44.
G-1630
PIELĘGNIARKA z mężem larz, dekarz, zbrojarz, be
fon 51-96.-31.
G-1823 poszukuje
mieszkania za toniarz, krawiec, dziewiarz,
SILNIK Peugeota 504 diesel
opiekę lub płatne za 1, 2 SEP, złotnik-Jubiler, prze
bez rozrusznika — spize- SZNAUCERY średnie po lata. Tel. 51-96-31.
G-1824 twórstwo tworzyw sztucz
dam. TeL 31-06-59.
G-1635 złotych medalistach. Kai fcu
nych oraz spawania gazo
zy, tel. 81-06-97.
G-1850 DWOJE
młodych
(bez wego 1 elektrycznego. Zapl
——
1
ZUKA,
1984
sprzedam.
dzieci) poszukuje skromne sy: Wrzeszcz, ul, Miszews
Tczew. ul. 2Wirte 23 B m ZX-81. TeL 41-38-37, po 16. go pokoju do wynajęcia. O kiego 12, tel. 41-00-77 wewn.
G11777 ferty 1784 Biuro Ogłoszeń, 57
t.
G 1650
K-917
80-958 Gdańsk.
DECK
kasetowy
Sanyo
VW Golf, 1978 czterodrzwlo
Sanyo.
Te- BYDGOSZCZ M-4 zamienię
wy sprzedam. Tel. 56 49-68. Walkman
ZGUBY
G-1883 na podobne w Trójmleścl
G-1Ö84 .elon 52-49-58.
Tel.
41-23-89.
G-1841
afgańskle połro
Samochód Saab 96, rok CHARTY
prawo jazdy
G-1856 M-4 63 m kw., spółdzielcze ZGUBIONO
1966, stan dobry — tanio czne. Tel. 31-85-95.
nr 634-82, kat, B wydane
sprzedam. Gdańsk, uL M.
I piętro
w przez naczelnika Gminy So
Ste trzypokojowe,
Reja 24B m 2.
G-168U RADIOMAGNETOFON
zamienię na rów munino na nazwisko Maria
reo Philipsa, kamerę z te- Gdańsku
Lewandowsi , zanr. Sław
norzędne
w
Warszawie.
OKOŁA do Fiata 126 p sta obiektywem. TeL 41-07-01.
G-1753
ferty 1886 Biuro Ogłoszeń, ki.
rego typu (4 sztuki) kupię.
80-958
Gdańsk.
hiszpański, błam z
TeL 32-02-77.
G-172Ż TIUL
ZGUBIONO
prawo
Jazdy
nr
łapek
karakułowych
— M-4 Orunia zamienię
na 102028-84,
kat B wydane
SKODĘ 105 S, rok
prod. brajtszwance. TeL 41-07-01. dwa mieszkania, pokój
z przez Urząd Miasta w Gdań
1977, sr r. dobry — sj rzeKuchnią lub dwa pokoje w sku na nazwisko Krzysztof
dam. Gaar.sk — Wrzeszcz, COCKER spaniele rodowo starym budownictwie + ła Roczyński mm.
Gdańsk,
Le:ewela 35 m f.
S-5r* dowe. Przymorze, Chłopska zienka. Oferty 1882 Biuro Olsztyńska 4 a m T.
7 m 87.
G-1445 Ogłoszeń, 80-958 Gdańsk.
G-1807
FIaTA l26p 650 CCII, 1969,
spanlelkę rodo MIESZKANIE
ram.enrę na Zaporożca lub COCKER
własnościo
wodową 8-miesięczną. TeL
Fiata 125p. Tel. 8-31-74.
3-pokojowe w cent»um
USŁUGI
74-U7-18.
G-423 we
Gdyni — osiedle Moniusz
SILNIK po remoncie, in
ki — sprzedam.
Telefon
WYSYŁKOWO
wyłącznie!
ne cześc Dacii 1300, sprze
22-33-25.
S-564 TELEWIZYJNE,
Teiefon
dam. TeL 21-83-59.
S-549 Niespotykane już stare od
S-12515
miany czereśni, wiśni, grusz WROCŁAW mieszkanie 42 21-82-26.
SAMOCHÓD Peugeoi 504 w jabłoni, śliw renklod. Wy m kw., dobre położenie za PROJEKTOWANIE wnętrz
Smak mienię na podobne w Trój- mieszkalnych 1 użytkowych
całości lub na części
— dajność kolosalna!
sprzedao,
Tel.
74-06-14 niepowtarzalny. Róże itonfi mieście. TeL 81-26-75.
wykonuje prywatna pra
Wewn. 190.
S-55S turowe Dułgarskie, płatki
cownia projektowa.
Tel.
na konfitury. Persymony, MIESZKANIE
G-Ł645
trzypokojo 32-91-00.
TRABANTA 601 sprzedam. Makadamie. Pieprzowce, Fe we + garaż zamienię na
TeL 58-28-69.
S-559 Ljhoa! Jedyne na świecie mniejsze własnościowe. Tel. TELEWIZYJNE,
Jowisz.
dęby piramidalne alejowe, 22-26-28.
G-2510
G-1482 TeL 32-26-8L
SAMOCHÓD Barkaz sprze żywopłotowe. Dziesiątki udam lub zamienię na Fia nikatówych gatunków owo ZAMIENIF mieszkanie z OKAPY
nadkuchenne
z
cowych, ozdobnych lglaków wyjeżdżającym,
ta 126p. TeL 24-1 r'-68,
posiada blachy stalowej, lakierowa
Katalog (nie prospekt) wy jącym kwaterunkowe
ne,
mosiężne
taże
nietypo
lub
SILNIK \*W 1600 ccm
ze łącznie za pobraniem pocz spółdzielcze
Telefon
M-4.
Oferty we, w boazerii.
skrzynią biegów sprzedam. towym. Ogrodnictwo „Leo 1140 Biuro Ogłoszeń, 80-958 20-30-95,
G-1280
Tel. 22-16-13.
G-1802 politanka”. 68-210 Nowe Cza Gdańsk.
ple.
P-91
CZYSZCZENIE
dywanów.
CIĄGNIK C-401
zmodernl
G-3217
ŁADNE M-2 własnościowe Tel. 52-23-19.
zowany po kapitalnym re DOBERMAN pies 4-miesię na Przymorzu z telefonem,
Tel, zamienię na 3-4-pokojowe CYKLINO W ANIE,
moncie, star. »ilealny
— czny z rodowodem.
Telefon
G-2661 lub segment. TeL 57-01-07. 23-65-19,
sprzedam. Oferty 1803 Biu 21-83-39.
G-3132
ro ogłoszeń, 80-c58 Gdańsk.
MASZYNĘ do wyrobu siat ŁÓDŹ — nowe M-4 zamie CZYSZCZENIE
dywanów.
FIATA 126 p, rok 1981 — kl ogrodzeniowej. W. Arce nię na mieszkanie w Trój- TeL 31-80-86.
G-48576
' mieście. Tel. 31-16-84.
zamienię na Golfa.
Tele bowicz, 82-316 Milejewo.
fon 82-27-45.
G-1877
CYKLINOWANIE,
lakiero
G 3241
CZń RNEGO szczeniaka, ow
wanie. TeL 20-90-96, godz.
SYRENĘ 105 L, 1975 sprze czarka z rodowodem. Oli LOKAL na usługi kuplę. Te 13-18.
S-17482
wa, Michałowskiego 25 m «, lefon 53-15-98.
dam. TI. 52-95-67, po 16.
G-3269
E-1031
0-1496 po 16.
ŻALUZJE,
drzwi harmo
MIESZKANIE 32 m kw., na nijkowe, dodatkowe, wygFIATA 128, odbiór Folmoz- BALANSOWKĘ 20 ton. TeL Starówce,
Telefon
telefon, sprze luszanie, blacha.
byt Tel. 57-91-14.
G-1381 al-26-92, godz. 12-13.
G-2406
dam lub zamienię na lokal 22- 03-59.
c.o. firmy usługowy. Tel. 53 15-93.
FIATA 123, rok 1982 sprze PIEC gazowy
KARNISZE
wstrzeliwanie
dam. TeL 72-44-94.
S-&67 „Junkers Combi” używany MIESZKANIE
M-2 sprze kołków, uszczelnianie. Te
z atestem. Tel. 53-19-40.
G-Sn
dam. TeL 53-28-91, od godz. lefon 32-22-/6.
OPONY 175 X 14, 165 X 15,
16.
G-3349
135 y 14 145 x 13 silnik 22r PARKIET. TeL 57-23-07 lub
TELEWIZYJNE.
Telefon
G-49903
D, 190 D, sprzedam. Tel. 56-73-90.
G-41539
LODZ — M-3 spółdzielcze, 51-17-34.
57 19-38
0-1294
na
OBRĄCZKI
złote średnie. 2-pokojowe, zamienię
PRZEPROWADZKI,
Telerównorzędne — Trójmias
BLACHY przód Nysy 522 Gdańsk, Siennicka 51 in 1. to. TeL 37-55-64, do 15.
fon 31-21-20.
G-2495
komplet — .tupię lub no
G-3391
wą kabinę 2uka.
Telefon MINI komputer ZX Spect
CYK! JNO WANIE,
chemorum oraz programy.
Tel.
41-26-92, godz. 12-1X
iakowanie podłóg- Telefon
22-47-10.
S-457
52-16-69.
G-25Q&
PRACA
FIATA 125 MR — 1975 stan
bardzo dobry — sprzedam.
UKŁADANIE
parkietów,
KUPIĘ
T«i, 22-28-02.
G-3405
mozaik1 (własne, powierzo
PRZYJMĘ pracę chałupni ne). Tel. 51-26-04.
S-26S2
czą, posiadam pomieszcze
POLIETYLEN. TtL 56-49-68. nia warsztatowe.
Telefon BEZPYŁOWE
cykllnowaSPRZEDAM
G-1685 52-32-89.
G-1621 nle, układanie parkietów.
T«m 81-83-56.
G-2952
EMERYT, młody zręczny,
PIANINO. TeL 41-67-3L
SPACEKC KKĘ
wjosks
'
G-1603 granat» bordo zdecydowa- mechanik prawo jazdy, spe UKŁADANIE,
cyklinowa
_____ ____________________ .
nic. Gdańsk-Chełm. Grabów cjalności wodne przyjmie nie,
chemolakowanie. TeL
G-1459 pracę. Oferty 1653 Biuro O
ZBIÓR znaczków po nach skiego U A m 7.
57-94-65.
G-3251
głoszeń, 80-958 Gdańsk.
Teł. 4I-59-8P, po 1«
G-1619 KOLA Fiata 126p lub felgi.
MALOWANIE,
tapetowa
S-523 ZATRUDNIĘ
TeL 21-06-09.
mężczyznę i nie. Tel. 22-24-97.
G-2273
kobietę lub małżeństwo bez
BŁAM karakułowy,
kolor TE:.EWIZOFi
czarno-Diały
dzieci
do
pracy
w gospo MONTAŻ wiązań narciar
popielaty. TeL 52-32-89.
czę darstwie hodowlanym dro
G-1620 do lat dziesięciu — na
G-680
G-3339 biarskim. Mieszkanie zapew sklch. TeL 32-22-91.
ŚcL Tel. 47-93-36.
MASZYNĘ
wieloczynnoś WÓZEK spacerówKę z bu niam na miejscu. Niezbęd ALARMOWE
systemy ele
na jest opinia z poprzed
ciową Singer overlock NRD
Telefon niego miejsca pracy. Zgło ktroniczne zabezpieczające
przemysłowy 3-nitkowy. Te dl.ą zagraniczny.
G-3388 szenia wd nr ten 3H- 72- mieszkania, wille, pawilo
lefon 21-72-88.
G-1655 51-00-79.
ny. TeL 23-61-73, 20-i 7-94.
-71.
G-166Q.
G-49453
41-81-89.
NOWE
maszyny do wy BONY PKO. Tel.
G-3073 INI ELIGENTNY młody ka ŻALUZJE
—
estetyczne,
pieku wafli, do lodów, ku
waler podejmie pracę sta praktyczne. Tel. 32 50-12.
bek duży, mały, rożek, a- BONY PKO. Tel. 32-32-01. łą lut dorywczą.
Oferty
G-888
merykanka,
Jednorazowy
G-1852 1629 Biuro Ogłoszeń, 80 953
wypiek — 55 sztuk — sprze
Gdańsk.
TELEWIZYJNE.
Telefon
dam. Niedrzwica Duża, ul.
32-18-33.
G-3432
Kraśnicka 38 b, woj. łubels
PRZYJMĘ 1 uczniów w za
LOKALE
kie.
K-591
wodzie kamieniarskim lub SOLIDNE
zabezpieczenia
malarskim miejscowość Ko
tapl
ARIĘ deck, biegowe buty MĘŻCZYZNA po pięćdzie wale, dojazd autobusem nr przeciwwłamaniowe,
drzwi.
narciarskie RFN.
Telefon siątce poszukuje pokoju su 156 na Jankowo od Dwor ceiskie wyciszanie
G-22i9
51-05-33, godz. 17 — 20
blokatorskiego. Oferty 483 ca Głównego w Gdańsku. TeL 41-65-73.
G-1666 UPT, 81-301 Gdynia 1.
Trojanowski.
G-1646
GITARĘ klasyczną
NRD, Tel. 52-22-62.

prod
G-1669

KAFELKI
czeskie 14 m
kw- Gdańsk — Wrzeszcz,
Lelewela 35 m 6. po godz.
19.
S-515

BUSKO-ZDRÓJ M-3 włas
nościowe zamienię na po
dobne w Trójmieścle. Gdy
nia, teL 22 17-87.
S-504

POMOCNIKA ślusarza (e
meryta, rencistę) zatrudnię.
Gdynia, Toruńska 5.
S-531

BOJLER
elektryczny, 10litrowj Tel. 41-33-39. ■

M-4, 54 m kw.. własnościo
we sprzedam. Gdynia-Cłiylonia. Tel. 23-60-83.
S--5C5

TAKSOMETR
TeL ą2-13-04.

M-2 (Wrzeszcz)
TeL 31-26- 28.

MĘŻCZYZN 1 kobiety
w
ogrodnictwie
zatrudnię
Dam mieszkanie. Chwaszczy
no, ul. OliwsKa 34.
G-3551

KAFELKI zagraniczne. Te
lefon 51-26-57.
G-1372

Hałda tanio.
G-1696

STARY dom, 120 m kw., z
ł ha ogrodu w Elblągu — MAGNETOFON deck Pana
sprzedam lub zamienię na sonie
używany — bardzo
G-1696
mieszkanie w starym bu tanio. Tel. 57-«<i-33
downictwie z
ogródkiem
narciarskie
względnie dwa mieszkania WIĄZANIA
w Trójmieścle, Toruniu lub Markery, lakier samochodo
TeL 41-00-88
BIORYTMICZNE
studium inne propozycje. Oferty 41 wy zielony.
zgodności
partnerskiej WUP, 82-300 Elbląg.
KAFELKI TeL 41-84-00.
Prześlij daty urodzenia. Pi
G-1706
ła P 18L
P-33 DU2Y dom, parter wykoń
czony — pilnie sprzedam
SPRĘŻARKĘ
Wan
2-cylind
KAWAŁ ER, spokojny, wła Gdańsk — Orunia, uL Bocz
Telefpn
G-3250 rową przewoźną.
sne mieszkanie, pozna pa na 4.
52-27-2* W godz. 8-16.
nią do lat 45. Cel matry
DOM
piętrowy
w
Pruszczu
monialny. Oferty GM 1845
złote. Telefon
Tel. OBRĄCZKI
Biuro
Ogłoszeń,
80-958 Gdańskim sprzedam.
G-1591
82-27-04.
G-3340 57-85-54.
Gdańsk.

KAWALER, 30 lat, 162-67 z
mieszkaniem, pozna odno
wie dnlą parną. Cel matry
monialny. Oferty Gdynia 6,
skrytka pocztowa 40.
S-491

MuSRZKANIB
spółdzielcze
M-2 w Mławie, zamienię
na pedobne lub większe w
Libią,, u. Tel. Elbląg 412-00.
K-13S5

sprzedam.
G-1745

ZABIANKA, 27 m kw., III
piętro zamienię na
inne
chętnie z werandą. Oliwa,
Sopot Oferty 1652 Biuro O
głoszeń, 80-958 Gdańsk,
POMIESZCZENIE na warsz
tat najchętniej Sopot poszu
kuję, branża — krawiect
wo. Tel. 21-72-88.
G-1656
WŁASNOŚCIOWE
miesz
kanie
Jednopokojowe
I
piętro Oliwa zamienię
na
większe, spółdzielcze, kwa
terunkowe. TeL do pracy
52-40-2L .
G-1678

NAUKA
ANGIELSKI.

TeL

57-95-38.
G-1846

„SPOŁEM" PSS Kartuzy
PRZEKAŻE
w agancję bar „Stokiotfca**.
Warunki przekazania placówki do uzgodnienie ne
miejscu, Kartuzy, ul. 1 Maja 13, tel, 8i-l6-2S.
K-t»

REJONOWA SPÓŁDZIELNIA
OGRODNICZO PSZCZELARSKA
„WYBRZEŻE"
w Gdańsku
POSZUKUJE V/ ROKU 198S
WYKONAWCÓW
O skrzyń uniwersalnych drewnianych aa
warzyw i owoców o wymiarach
60X40X22 cm.
Oferty wmh * kalkulacją prosimy Składać poć.
adresem: Gdańsk-Oliwa. ul. Grunwaldzka 469.
Bliższych intormaęjl udziela sekcja Opakowań,
teL 41-Łu-il wewn. 38.
K-58
W dniu 1985.02.15 o godzdnłe 11.00 w Instytucie
Maszyn Przepływowych dolskiej Akademii Nauk
w Gćansku-Wrztszczu uL Fiszera 14 w audytorium

ODBĘDZIE

publiczna obrona rozprawy doktorskiej
— mgr. inż. Bogumiła Sówki
na temat: „Badanie zjawisk termodynamicznych
zachodź, cych w nreszaninie gazów w zamkniętych
pojemnikach baterii akomulatorowycn w zastoso
waniu do zabezpieczenia orzed wybuchłem”.
(do wglądu w Bibliotece IMF PAN).
Promotor: doc. dr inż. Andrzej Koc orski.
X-1T90

ZAWIADAMIAM
ze w di.iu 13 lutego leS? roku o godz 17 TO w
gm-chu Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwer
sytetu Gdańskiego w Sopocie przy ul. Armii Czer
wonej 119-121 W ęall 205

ODBĘDZIE

mgr. Andrzeja Muńko
na temat: „Protekcjonizm współczesny w handln
międzynarodowym (na przykładzie rozwiniętych
krajów kapitalistycznych”).
Promotor — doc. dr bab. Antoni Makać.
Z pracą doktorską można zapoznać się w Biblio
tece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie;
uL Armii Czerwonej L0.
DZIEKAN.
K-H02

MięazywOj&wódzka Usługowa Spółdzielnia
Inwalidów w Gdcńsku, ul. Lelewela 17
ZAKUPI NA TERENIE TRÓJMIASTA
lut w Jego na jbliższej okolicy gotowy lub do wy
kończenia obiekt magazvnowo-produkcyjny o po
wierzchni użytkowej około 1Ł00 m kw.
Obiekt winien posiadać lub posiadać możliwość wy
posażenia w energię elektryczną, przyłącze wodno >
-Kanalizacyjne oraz centralne ogrzewanie.

Oferty zcjłasnć do Zarzadu Spółdzielni
80-442 Gdańsk, ul. Lelewela 17 w termi
nie do 15. 02. 1985 roku.
K-1T

Okręgowa Dyrekcja „CPN"
w Gdańsku, ul. Długi Targ 30
ZATRUDNI
następujących pracowników:
— kierownika Zakładu Gospodarki Produktami Naf
towymi
— magazynierów — 4 osoby
— maszynistów lokomotywkl — 2 osooy
— manewrowego
— ustawiacza
— kierownika transportu
— kierownika Zakładu Transportu przy Rafinerii
Nafty — Gdańsk.
Szczegółowych informacji udziela Dział Kadi i
Szkolenia Zawodowego, tel 31-06-89 lub 3J-5b-41 (46)
w 8L

K-483

PPOWH „Ceniroital" Gdańsk
ul. Budowlanych 42,
ZATRUDNI

GARAŻ sprzedam przy uL
Klinicznej. TeL 53 13-54.
. G-1848

PRZYJMĘ do współpracy w
NIEMIECKI dla początkują elektromechanice samocho
cych i zaawansowanych. Te dowej. Tel. 51-50-60. G-1679
lefon 52-25-62.
G-133J
ZAOPIEKUJĘ
się dziec
ZDZ w Gdańsku organizu kiem u siebie w demu. Tel.
je kursy tkactwa artystycz 56-29-62
G- 1778
nego, repasacji pończoch i
PRALKĘ
automatyczna
za
kroju 1 szveia dla potrzeb
własnych Zapisy: Wrzeszcz
mienię na zamrażarkę lub
ul. Miszewskiego 12,
te]
sprzedam. TeL 31-00-63.
G-1854
41-60-77, wewn. 57.
K-912

SIĘ

publiczna obrono rozpraw* doktorskiej

ROŻNE

ZAKŁAD Kamieniarski w
Sopocie, ul. Malczewskiego
25 został przeniesiony
do
miejscowości Kowale, do
jazd autobusem nr 156 na
Jankowo xi Dwoi ca Głów
nego w Gdańsk , serdecz
nie zapraszam, Trojanows
ki.
G-1645

SIĘ

na podstawie skierowania z Wydziału Zatrudnie
nia Urzędu Miejskiego następujących pracowników:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

i
2
1
1
1
3
1
1
2
2
2

maszynistów lokomotyw spalinowycn 40P KM
ustawiaczy do służby kolejowej
zastępcę gł księgowego
kierownika sekcji flnaosowo-ekonomlczru J
rewidenta zakładowego
księgowych
kierownika działu transportu kolejowego '
kierownika działu technicznego
magazynierów wyrobów hutniczych
referentów do działu handlowego
odbiorców materiałów hutniczych-

Warunki pracy 1 płacy do uzgodnienia na miej
scu, teł. 475-308 lub 475-447.
K-197
üissr-s-asr- 3SSŁ.

;

%

t

DZIENNIK BAŁTYCKI

|

rz;ębnięi8 no
*28 drzewo i

/emy
»obie
pylonie, czy aby zima *ch
ni* zmrozi 1 jak to bę
dzie w roku obecnym? Już
azsia' możemy jobie od
powiedzieć, że część ga
łązek na pewno ucierpi
od mrozu bo przecież w
roku min onym drzewa
nie zdązyty się pizygotowat do zimy, czego naj
lepszym dowodem, było
długie pozostawanie zma
rzniętych Iści na drze
wach i krzewach. Po pro
stu do p;erw=>zych dm li
stopada nie byio Drzvrrwozków a przecież one
są iednym 2 bodźców do
rozpoczęcia procesu noturalneąo zrzucania liśd
przed zimą. Mówiąc na
szym język em nie Dyla
dostatecznej 'iczby os bie
żeć im zb'iża się zima. Ro
ślin/ zostały zaskoczone
0 więc proces ich jesien
nego hodowania się nie
był pełny..
Drzewa'! Krzewy będą
więc znaczn e csłab.one
co może sprzyjać rozwojo
wi coorób i atakom szxodnuKÓw, Musimy więc już
dzisiaj pomyśleć jak ro
ślinom pomóc w okresie
w'iosny i iata
Worte więc «been «,
pay tylko śnieg przostorue padać a mróz stanie
i,ą znośny odwiedzić na
sze drzewa i krzewy spra
wdzając czy wszystko jest
w porządku. Przede wszy
stkim
należy
udeptać
śnieg pcd koronom! drzew
1 tym samym utrudnić po
ruszane się pod śniegiem
no.mc, które rrrcgą nam
zniszczyć drzewa ogryzouąc wokół ich korę. Nostępnie
warto
zerwać
w’szyswie oozostałe liście
Szczególnie gdy zauważy
my, że kilka liści wisi ra
zem przyczep onych przę
dzą do gcłazki. Często Dę
<teie to z;mowę gmazdo
kuprowki rudnicy lub niestrzępca yłogowco. Wew
nątrz tych liści znajduje
tię kilkadziesiąt, a czasem
nawet ponad 200 małych
gąsieniczek. Wczesną wio
tną gąseniczki te ziodają
pcrząteowo rozwijające się
pąKi a nas+ępnie liście.
Drzewa będą s.ę wtedy
•łabo rozwijać
stwarzać

w-azeme przemarzłych. Je
dna ry.ko gąs.enica zjada
30—40 ‘tści a więc pozoa
wio nas 1—2 jabłek czy
gruszek ub kilku śliwek
czy wiśni. Obliczmy węc
jakie
możemy ponieść
straty. Niszcząc włęc zi
mowe gniazaa szkoanAów
zwiększamy znacznie plo
ny.
Ma,qc kilka drzew
warto dokładn e przejrzeć
prne i grubsze gałęzie. Je
żeli zauważymy na karze
tub w pęknięciacn kory
brązowe filcowe p*amy —
jakby poduszecrki to na-

Zimowy

przegląd
rychm.ast nate2y je ze
skrobać i spoić ub dać
do karmnika ptakom. Poa
tą poauszką znajdować
się może 600—700 jaj mo
tyto nocnego o nazwie
brudn ca n.eparkn Przy
okazji m<ż* na c 2nk ch
gałązkacn
zauważymy
zgrub-ece — akby obrą
czkę. Bęaą to ściu s :’epione jcja mctyla o na
zwie pierścienica nadrzewka... Gałązkę taką nailep ej śc qć i spalić. Na
ckzewacn o tej porze mo
ną jeszcze pozostawać owace a zwłaszcza zgnite,
zeschnięte Tak zwcne mu
m:e Są one rozsadnikami
groźnych chorób drzew
owocowych to jest brunal
nej zgnilizny drzew tram
kowvch i brunotnej zgn!1izny drzew pestkowych Ze
nvane mumie pa!:my lub
jeżel' manny moż'!wość to
je zakopujemy n!e chciej
jednak r'ł 30—^0 cm
Już w grudnu pisałem
0 bieieniu orzew. Teruz
tylko przypominam, że
słońce może być przyczy
ną uszKoazeń kory pn.a
1 konarów, a zwłaszcza
miejsc ich zrośnięc a się
Zabieg bielenia jest więc
obecnie niezbędny
! jeszcze na jedną czyn
ność powinniśmy ternz
zna'etć czas a m anowic e na przejrzenie krza
ków czarnej porzeczki, a
szczególne młodych jed''Ofocznych oędów. Zou-

ważmy wtedy, że część
pączków jest znacznie po
grubiona i wyg.ądem przy
pominą ovate biukśeiki. W
„ączkacn tych zimuje naj
groźniejszy szkodnik na
szych porzeczek a miano
wicie wieikopąkowiec porzeczKOwy. W jednym ta
kim pąku znajduje się od
kilku do kilkudziesięciu ty
Sięcy szkodników Szkod
nik ten rozmnaża się na
wet z mą, najSiin.ej jeanak w miesiącach marzec
— kwiecień oraz od lipca
do października Wiosną
opuszcza porażone pąki i
przenosi się na całą ro
ślinę opanowując powoi'
wszystkie pąki. Porażone
pąki silnia nabi zmiewaią a
następ-'ie zasychają. Po
rzeczki przestają owccowdć. Walka chemiczna z
tym szkodrvkkm w wa
runkach naszych dziatek
iest n emożUwo Dlatego
obecn e, aż do początku
marca, nateży przeq'ądać
krzewy czarnej porzeczki
ooobrywać wszystkie mb'zmiate pq'<i i spalte.
Obecnie warto także do
myśleć o nasionach na
przyszły 3ezon wegetacyj
ny roślin. Nasion w t/m
•cku ne powinno zabrak
nąć w sktepoch ponieważ
contra e nas enne ma;q
odpowiedne zaoasy Nie
czeka my w,ec włoscy a
już teraz wyb erzmy się
do skteców po nasiona
Kto nie chce skorzystać
ze sKtepu moii nap:srf
do punktu wysyłkowego w
Toruniu i otrzymać zchtió
wtene nasiona Cena na
sion jrest toka sama jak
w sktepacb, dochodź tyt
ko kaszt Drzesyłki.
Zamówienie należy ktercwać
pcd
adresem:
,PNOS”, Dział OVo‘u To
worowego u!. 22 L!pra 3-5
87-100 Toruń.
PrzeasięD: or s two Nasen
mexwa Ogrodniczego 1
Szkołkaistwa realizuje za
mów enie w Ciągu 14 ani
od
aaty
otrzymania
go.
Nasiona
są
w
odsiewie cryg.nał — ken
troiowane — o .axo-sci oa
pow.adjgcej cbawiqzu,ącym normom. W raz.e wy
czerpania zamówionej oa
many zastępowana jest
ona Inną podobną, o .1«
nie bęaz e vyyrcżneyo za
strzeżeń.a wzcmów.enu
Poza warzywom1 zama
wiać można nasiona kwia
tów jednorocznych i wielo
letn Cii
Aby ne tworzyć długteh
kolejek w sklepach w okreste wiosny wartc z tej
formy sprzeaaży skorzy
stać.
TADEUSZ MATUSIAK

Co, gdiie, kiedy ?.. Co, gdiie, kiedy
GDANSK
SoboU, godz. 1S — klub „Oo
«ctntec” zaprussa do sali
na
Żabianc* przy ul Gdyńskiej 4
na karnawałowy wleczói pioaenek turystycznych.
•

•

•

Nledz,ćla, godz. • — zbiórka
na r rzystanku WPK przy Jana
s Kolna (linia 167) uczestników
wycieczki z Kokoszek przez
Matarnię 1 Zło‘.ą Karczmę do
Oliwy,
organizowanej przez
KTF „Bąbelki”.
^

^ *

•

41

Niedzie a, godz. H pmy wej
łclu do
Parku Oliwskiago
zbiórka uczestników spaceru z
„Tumoamt" na trasie Oliwa
— Dolina Kadości — Firoga.
O DYMIĄ
Sobota, godz. 16 — w K^TPiK
przy skwerze Kościuszki 20 —
soektakl dla dzieci pt. „Ba?
baśni u kiólowej Prozerpiny”.
•

•

*

Niedziela, gndz 10.2(1 —
na
peronie 6KM w Oliwie spoty
kała się uczestnicy S-godzin^eJ
wycieczki z „Wenogą”
•

•

•

Niedziela, godz. 12 — Plane
tarium WSM ral Zjednoczenia
3. od stronv Ease.i i Jach'owe
go' 7ap'3>,na
na co- iedzielne
pokazy nieba.

Niedziela

godz.

7.70

na

I Teatru 1

W Gdańsku: Narodowe, sob
w g. 9—15: niedz., w g. 10—
15. Pałac Opatów w Oliwie,
sob.. w g 9 —15.30
nledz.. w
g 16—15. Archeologiczne, sob.
nledz..
w g. 1C—16.
Historii
Miasta Gdańska, sob. w g 14
—17 30; niedz., w g. 11-15.30.
Centralne Morskie, sob.. niedz..
w g 10—16. Poczty 1 Teleko
munikacji. sob., nledz.. w g
10.30—14. ‘
w Gdyni:
Or-i-a lograficzne
sob P:ndz . w g. 1» -17 Mary
nary i To ’ennej
skansen
ob.. ni°dz
w g 10-16. Staek
muzerim * ..Tar Pon-n
r»a
sob.,
nindz .. w g. 10
16
«:ob.

KTP

W BęriorrUnte: Hvmnu Naro
dowego. sob. nledz w g. 10

nr2an'TOTv?nr'y''

»a-wojek”

nrzez

najbliższym cza
sie „Jo-dówW”
będą
chyba...
puste. Zmniej
szy się też g
pewność ią po
daż na bazarach, jam mar
kach, różnych pchlich tar
gach. Stało sję tak dzięki
zlikwidowaniu zorganizowa
nej grupy orzesłępciŁaj. tm
dmącej się' kradzieżą i
sipękulacją książkami. Śle
dztwo w tej sprawte, pud
nadzorem Prokuratury 'Wo
jewódzkiej w Warszawie,
prowa-dizi Wydzżrl Dochodzę
1 ii o w-c-Śledczy Ste>łeczaiego
Urzędu Spraw Wewnętrz
nych.
Objęto mm 25 o«6b, x
c&egj 22 zostały tymczaso
wo aresztowane. Stoją ona

pod zarzutem tzw aierowe
go -tagarmęoia mien.a wiel
kiej wartości na szkodę
przedsiębiorstwa Składnica

IV

Elblągu:
w a

8-16-

Państwowe

nlrd?

w g.

10 -15

—15

W Kartuzach:
Kasz .ib=kie.
cob w g 9-16- niedz .
w g
10-15
V,
W
rob

Kwidzynie:
Zamkowe,
niedz w g. ft—15.

W Malborku: Zamkowe, sob.,
niedz.. w g. 10 14 30.
W Pucku
Z.icmi Puckiel.
sob. w g. 9-16: niedz., w g.
12-15
W Starogardzie:
sob w g. 8—15.

Kociewskie.

W Sztutowie: Stutthof. sob.
sied* w g 8 -15.
We Wdzvdzarh1
Kasz bs-u
Park
Etno jrariczny,
sob
nledz.. w i 10—14.
W Trzcwie:
Wisłv,
sob
nledz. w g 10—16.

GDANSK. K.MP1K, ul
Dług,
Targ
30, malarstwo
Anny
Wrzeszcz.
sob.. w g. 9—14;
nledz., 1 w g. 13—19. KMPiK,
uL Ogarna 27 A. Malarze pol
scy w 40-leclu — reproduk
cje obrazów J. Dudy-Gracza,

3

ri/ i

Kstęgarska w Warszawie
Z dotychczasowvch ustaleń
wvmka, że działając w la
tach 1881—1984 członkowie
grupy zagarnęli i sprzedali
„na lewo” książki vv’artosci
nominalnej 18 min zł.
Uczestnikami
przestęp
czej grupy byli pracownicy
składricy, Urzędu Przewozu
Poczty, księgarze 1 paserzy,

CE 6
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POZlOMOi 1) wycofany t
eksploatacji statek, zakot
wiczony w porcie 1 zamie
niony np. na magazyn, 5)
pi zewód
elektryczny,
10)
główna strona monety, 11)
paragwajska herbata, 12)
sklepowy mebel, 13) część
morza oddzielone mierzeją,
14) Agata i warkoczykami,
16) wirłe nad jeziorem Gar
da., 17) słone Jezioro na Nitłnl* NadkaspiJskieJ, 20) Je

La/J gpftf

brakowało od
kilkunastu
do kilkudziesięciu paczek
z książkami. „Wygospodaro
wane” w ten sposób książ
ki trafiały do paserów, któ
rzv sprzedawali je pi zeważ
nie na „Jarmarku Marymonckrim” i czynnej nieg
dyś giełdzie na stadionie
Skry. Konwojenci wcale
zresztą me śrubowali cen
gresja, 3) matka Kastora l
Pollukusa. 4) wulkaniczna
gardziel, 6) mniszka bud
dyjska w Tybecie, 7) skła
da się z powłoki i gondo
li i lata, 8) biegną w nim
fale radlow-e, 9) podnośnik,
13) korek uliczny, 15) chło
pięca gra podwórkowa, 18)
dziki osioł, 19) ogół roślin
ności, 20) drugi pokos tra
wy, 21) odcinek czasu, 23)
państwo z Bagdadem, 25)
rozdział w Koranie, 26) tak
wyspa, a wsoak dokumen
ty, 28) przynęta.

*

□

18

— sprzedawali książki za
ok. 50 proc. ceny detalicz
nej. Różnica w cenie ta
bazarowa przewyższała de
taliczną często 10-kiromie
a zysk trafiał do kieszeni
paserów. Konwojenci zaś
ze swoich zysków dawali
„dolę” pracownikom pocz
ty.
Podczas śledztwa okaszało
się jednak, że znacznymi
odbiorcami
kradzionych
książek byli-.. niektórzy
warszawscy księgarze. Ku-

Kf ^ Dęacj puste

I *

|| fcnVi

Krzyżówka nr 67
r1

siprzedający ky;ążkl na ba
zarach. InitcjaJtexrami
tego
..druaiego obiegu” kslążak
byli dwaj konwoienci Skład
nicy Księgarskiej: Aleksan
der Grzelak i Andrzej Ja
siński. V7spoinie z innym:
konwojentami
przeważ: li
omi książki z hurtowni do
Okręgowego Urzędu Przerwo
zu Poczty nr 2 w Warsza
wie Tam, współpracujący
z nimi. pracownicy poczty
wystawiają
potwierdzenia
odbioru przesyłek, mimo iż

den z gwiazdozbiorów, 22)
metal alkaliczny, 25) bar
wny ptak z pogranicza laaów i pól, 27) prawy do
pływ Wagu, 29) krawiecki
pasek ze sztywnej taśmy,
301 Ruska lub Mazowiecka,
31) dziecięca gra podwórko
wa, 32) zatoka M Czerwo
nego, 33) odmiana w hodo
wli.
PIONOWOi 1) aportowa,
górska lub targowa, “) dy

*

•

Wśród czytelników, któ
rzy w terminie do 7. II.
nadeślą prawidłowe rozwią
zanla pod adresem „Dzien
nika Bałtyckiego” — 80-958
Gdańsk, skrvtka pocztowa
nr 419 (z dODiskłem: KRZY
Ż.OWKA Nr 67) będzie roz
losowana
cenna
nagroda
rzeczowa.
ROZWIĄZANIE
KRZYŻÓWKI NR M
POZIOMO: gawra, optvk,
raszpla, osoba, aorta, zen,
mit. lut, arak kopa, łódka,
oczy, pula. pył, ser, Lem,
etola, obawa, tulipan, ano
da. akant.
PIONOWO: groza, wrona,
rab. Asam, ooat, PLO, tar
ło. kra+a, seracyt, Tupolew,
Indie. kł\>, kap, „opera, zło
to. Ulana, amant, sala, ro
pa. lud. bak.
Nagrodę rzeczową wvloso
wa?a: BOŻENA LOJCHTER,
Gdvnia-Karwinv
Nagrodę prosimy odebrać
w Dziale
Wvdawnlczvm
Gdańskiego
Wvdawnictwa
Prasowego, ookój 213, Targ
Drzewny 37T

ml

i if

po walj oni za pół oeny po
sziuik’wamie
pozycje, które
następnie sprzedawali, znalornym lub po prostu wyk
ładali na ladę. Handel ksią
tkam:
w
księgarni nie
ewraca
przecież
u wagi.
Wśród aresztowanych ucae
stoików tej grupy znajdują
się m. in. Bonito
Stard*
sław Wierzchowski, kierów
nik księgarni Drży ul. No
wy Świat 49 i jego zastęp
ca Krystyna Walewska.
Ciąży na mah zarzut, że
w opasany sposoo zagatnr.ę-

PROGRAM I
8 25 — Program dnia

8.30 — „Tydzień na dział
ce”
9.00 — „Sobótka" oraz |ilm
„Don Kichot z Mcnccy”
(13)
10.30 — DT — wiadomości
10.40 — Sławomir
Mrożek
„Indyk”
12.05 — „Interort 84"
12.35 — Wipomnienia z bHska I z daleka — fHm do
kumentalny
13.20 — Poradnik rolniczy
13.50 — „Świat z bliska"
14.25 —• „Azymut"
14.55 —• Program dnia
15.00 — DT — wiadomości
15.10 — Telewizyina
lista
przeoojów
15.30 — „W świecie ciszy”
16.00 — „Laika” (5) — Wi~
dz'odte” film TP
17.40 — Studio spoft — Mis
trz >stwa Świata w narciar
stwie alpejskim

w g.

flwuzea I

dworcu eł. FKP obok tnJprroa
~’i kolejowej zbiera‘a vlę u*
rrffstntcy Tt pbrn Woj. Ra d
Rrfafcami
czerworogwiezd-

- vrh"

sob., w g. 13—19; nitdi
9—14.

SOPOT, S.Ion Sstukl BWA,
ul.
Powstańców
Warszawy
1-6. Pokonkursowa
wystawa
GDANSK, Open i Filharmo malarstwa studentów PWSSP
nia Bałtycka, Koncert aymfe w Gdańsku „Sopot 94”; Mi
nlczny — w programie; J. S. chał Bartoszewicz — malar
Bach
— Kanta ta
„Wacnet stwo; Tadeusz Milczarek — ry
sanek, biżuteria; stała galeria
aut...” — Magnuicat, aob., ,
BWA, w
II (powtórzenie
koncertu
z r teżby z« zbiorów
L Ii br.); Toszko Afrykański, g. 12—18.
sob., g. 17, ntedz., g. 11 (spek
GDYNIA. Galeria Grafiki i
Rysunku,
ul.
Derdowsklego
takle zamknięte).
i plakatu
GDYNIA, Muzyczny, Straus- 11, wyst. rysunku
Szadkowskiego, w
siada, sob,, g. 19 — premiera; Andrzeja
&. 11—17.
Perichola, nledz., g. 18.
KOŚCIERZYNA, Dom Kultu
ry, Tkaniny plastyków Wyb
rzeża, w g 9—18.

Zi<c. tlsKiei e książę^ ąod kJuczem
Niejeden klient w księgarni był zapewne świadkiem
takiej scenki: księgarz zapytany przez swego znajo
mego o szczególnie atrakcyjną książkę, którą mało
kto miał szczęście zobaczyć na własne oczy, odpowiadtł konłidcncjonalme „chwileczkę, sprawdzę w lo
dówce”. Znikał na jakiś czas na zapleczu, by wTróolc z drobnym pakunkiem. Jeśli znajomy był bliższy,
to nawTei nie pchał się ■ pieniędzmi — zapłaci póź
niej za większą liczbę otrzymanych w ten sposób ksią
żek.

Nr 28 (12270) 2, 5 lute&o %9d5 r,

li icsiążfc wartości 8 min
zł
W aferze tej zwraca uwagę długi okres działal
ności pnziestęjpców. Było to
możliwe m. in. dzięki liberalremu trakto wamu powietrzonych poczcie przesy
łek. Gdy księgarnie rekla
mowały, że nie otrzymują
książek w liczbie podanej
w liście pi ze wozowym, uznawano je za zaginione
„w transporcie”. Poczta
płaciła więc odszkodowa
nie Składnicy Ksćęgarskiej
w wysokości 30 proc. war
tości zaginionych książek,
resztę pokrywał PZU. A
na oazarach książek przy
bywało.
I jeszcze jeden charak
terystyczny element w tej
sprawie. Kradzione książki
były starannie dobierane —
tylko te najbardziej po szu
kiwane: encyklopedie, słów
nikł, albumy, „Kuchnia poi
ska” itp. Złodzieje wiedzie
li doskonale,
co ,,idzie”J
ohoć sami do bibliofilów
się nie zaliczali. Gdy prze
prowadzono przeszukania w
mieszkaniach
inicjatorów
przestępstwa ze Składnicy
Księgarskiej, jedynymi ksfią
żkamr jakie znaleziono, by
ły szKoine podręczniki ich
dzieci...
18.10 — Losowanie Dużego
Lotka
18.20 — „Pegaz"
19.00 — „Olimpiada Batko 1
Lolka”
19.10 — „Z kameną wśród
zwierząt”
19.30 — Dziennik TV
20.00 — „Zawód: syn” —
włoski film obyczajowy
21.35 — „Czas” — mag. pu
blicystyczny ,
22.05 — DT — wiadomości
22.10 — Wiadomości sporto
we
22.45 — „Agencja Poftel przed
stawia” — „Rewia brazy
lijska”
23.30 — „Przynęto" — film
sensacyjny produkcji USA

GDANSK,
Leningrad, Sza
leństwa panny Ewy. poi. sob.,
nledz., g. 10. 12, li, Klasztor
Shao-Lln. Hongkong, od 15 1.,
sob.. niedz.,
g.
16, ta, 20.
Studyjne - Helikon,
Star’80,
USA. od 18 1., sob., niedz., g
16, 18.30 (seanse
zamknięte).
Kameralne - Żak, Odmienne
stany świadomości,
USA, od
15 1. sob . nied? , r. 15 30: Po
fr.. od 18 1.. sob
licjantka,
niedz., g 17.45. 20.
Drukarz.
Vana ik.
poi.. Od 15 1. sob..
g. J 6.30- niedz. g. 14 30: Dziedziciwo. ang.. od 18 1
sob..
g 18.30: nledz g. 16.30 18 30.
G edania. Tvsiąc miliardów do
fr..
’a 'ów
od 15 L, sob..
niedz..
g. '6. 18.30: Poranek
Coalki).
sob . niedz.. g 11.30
Watra - Dem Harcerza,
Sęp.
węg od 15 1.. sob., niedz.. R.
18: Na tropie Sokoła.
NRD.
od 12 1. , niedz
g. 10 Poranek (halki), nledz., r 12 Unkas ostatni Mohikanin., rum.,
niedz.. g 14: Test pilota Pirxa. doI , od 12 1 . nledz.. R. 16.
ORUNI A, Kosmos, Czy leci
z nami pilot, USA, od 12 1..
sob . niedz e 14, 18. 20 ColarRol na Dzikim
Zachodzie,
poi., sob. niedz.. g 16: Ucie
czka misia (bajki).
niedz., g.
13.
NOWY PORT. 1 Maja. Ślepy
pelikan,
radź., sob., niedz,,
i 16' Zaginiony
USA, od 15
1.. sob.. niedz. g. 18. 20: Pe
chowe pranie (bajki), niedz...
g. ‘ 15.
WK285ŻCZ, Rajka, C-y leci
z nami pilot, uoa, od 12 1.,
soo., g. lu, 12. 14, 16, ia, 20;
niedz.,
g 12, i4, 16. ia, 20;
R. At sio
przewodnik
iba„ki),
medz., g. 10, 11. Zuicz, Iftłpeium kontra taitu je,
USA, od
2 L, sob., medz., g. 15; Maezne
ognie, poi., od 15 1.,
łOb.,
nieaz., g. 17.30,
19.30.
z.aspa,
Wujaszek Martin mi
liarderem, rum.,/od 12 1., sob.,
g. Ił; O dzielnym
kowalu,
czech.,
soo.,
niedz., g. 17;
Duch, UsA,
od 15 1., sob.,
niedz., g. 18.30; Keksio tater
nik (bajki), sob., niedz., g. 16.
Zawisza,
Awantura o Basię,
poi., sob., niedz., g. 15; Sek
smisja,
poi., od 15 1., sob.,
niedz., g 17, 19.15;
Poranek
(bajki), niedz., g. 10.
OH W A,
Deltin,
Rycerzyk
Czerwonego Serduszka,
poi.,
soo., niedz., g. 14; Seksmisja,
poi., od 15 1., sob., niedz., g.
15.45. 18; Pożyteczne
śmigła
(bajki), niedz., g. 13.

RUMIA, Aurora, Podrot aa
jeden
uśmiech,
pol., soö„
niedz., g 15; Coma, USA, od
18 L, sob., niedz.,
g, 17, 19;
Jak dzieci odebrały złoto pi
ratom (bajki), nledz, g. ii
OKSYWIE, Grom, Cżas doj
rzewania pot, od 15 L, sob.,
nledz., g. 19.30; Poranek (baj
ki), nledz., g. 12.
w woj. gdańskim
CZARNA
WODa,
Wda,
niedz., A stawką jest śmierć,
fr., od 18 1.; Wędrowny cyrk
(bajki).
GNIEW,
Pionier,
nledz.,
K amlenne tablice, poi., od 15
1.;
Imperium
kontratakuje,
USA, od 12 1.; Zabawa w cho
wanego (bajki).
HEL, Wicher, Akaaemia Pa
na Kleksa.
poi., sob, g. 17;
niedz., g. 15; Butch Cassidy 1
S mdance Kid, USA, od 15 1-,
sob., g. 19.30;
niedz., g. 17;
Tom Horn, USA,
od 18 1.,
sob,, g. 21.30.
JASTARNIA, Żeglarz, niedz.,
Glina czy łajdax, fr., od 18
1.; Przygody
Błękitnego Ry
cerzyka, poi.; Siostra ptaków
(DajKi),
KARTUZY, Kaszub, nledz.,
Gandhi, ang od iS 1., Szczę
ście na smyczy, jug , Colargol 1 ekspres (bajki).
KOLBUDY,
Wyzwolenie, —
niedz., 1941, USA, od 15 1.; Co
largol na DziKim
Zachodzie,
poi.; Myszka i samochód (baj
ku.
KOŚCIERZYNA,
Rusałka,
nledz.. Duch, USA, oa 15 l.;
Baśń
o Jasnym
Sokole,
radź ■ Mama Ryjka (bajki).
LUBICHOWO, Krokus, sot,
niedz., Czułe miejsca, doi., od
18 1.; Akademia Pana Kleksa,
pol
cz. II; niedz.; Najlepszy
k impel, USA, od 15 1. Ta jem
nica trzech pomarańczy (baj
ki).
ŁĘCZYCE,
Zalesie, niedz..
1941, USA, ad 15 1.; Przygody
Calineczki, Jap.
NADOLE,
Megawat, nledz.,
Zaginiony, USA. od 15
L;
Sprytne myszki (bajki).
PELPLIN,
Wierzyca, nledz
Tom Horn,
USA, od 18 1.;
Rycerzyk Czerwonego Serdusz
ka, poi.;
Myszka
1 mucha
(bajki).
PRUSZCZ, Krakus,
Słowik,
radź., sob., g. 16.30,
nledz.,
g. 15; Seksmisja, poi., od 15 L
sob.. g. 18.30; niedz.. g. 16.30,
19; Była sobie raz królewna
(balki). niedz., a 14.
PK7YWIDZ, Świteź, nledz.
Najdłuższa droga jug.. od 15
1.; Czarodziejskie dary, NRD.
Mysie troski (bajki).
PUCK, Mewa, niedz.. Zabić
drapieżnego ptaka, rum., od
15 1.; Dwie gitary (bajki).
REDA, Zacisze, niedz., Lim.,
zyna Daimler - Benz, pol., od
18 i; Ryś na tropie,
radź.;
Reksio magik (bajki).
SKARSZEWY,
Odrodzenie,
niedz.. Cały ten zgiełk, USA,
od 15 1.; Kłamczucha, poi., od
12 L

Sti.0F.CZ,
KoUewle,
sob.,
niedz., Poszukiwacze zaginio
nej arki, USA, od 12 L; Księ
żniczka w oślej skórze radź.,
niedz.. Rudy kotew (bajki).
STARA
KISZEWA, Szarot
ka, niedz., Ucieczka z Alca
traz, USA, od 15 L; Akade
mia Pana Kleksa, pol., cz. II
STKOG \RDa
Sokół,
sob ,
nledz., Pieniądz, fr., od 18 L;
Akademia Pana Kleksa, poi.,
cz. II. Sputnik, nledz., Wilczv
ca, poi., od 18 1.; Ostrze
na
ostrze, poi., od 12 1.; Czaro
dziejskie lustro (bajki).
SWIBNO, Barkas, Unkas ostatnl Mohikanin, rum., niedz.,
g. 16; Tootsie, USA, od 15 L
niedz., g. 18.
SOPOT, Bałtyk, E. T., USA,
TCZEW, Wisła, sob., medz.;
sou., nitdz., e 13. 15.30. 17.45; Czas dojrzewania, poi., od 15
U-Di, O-oa, poi., od 18 1.. sod., L; Powrót Mechagocizilli, jap.,
niedz., g. 20; Reksio domator od 12 V Szczęśliwe dni Mutbajki), niedz., g. 12. Polonia, minków, poi.; niedz., Kometa
żandarm na emeryturze, fr., nad doliną (bajki).
oo 12 1., sob., niedz., g. 13.30;
WEJHEROWO
Świt,
SOb.,
Kiaszto* Shao-Lin, Hongkong, niedz., Seksmisja, poi., od 15
od 15 1., sob., niedz., g. 15.30, 1.; Robinson Kruzoe marynarz
17.45, 20.
z Jorku, czech.-RFN;
niedz.;
GDYNIA,
Atlantic, Thais, Nowi goście (bajki).
WIELE,
Wanoga,
sob.,
poi., od IB 1., sob., g. 15. 17,
*9.30; niedz., g. 13, 15, 17, 18. nledz.. Dziedzictwo, ang., od
18
1.;
Colargol
na
Dzikim
Za
vVarszawa,
Old
Surehand,
jug., sob., niedz., g. 10; Klasz choazie, poi.
WŁADYSŁAWOWO,
Albat
tor Shao-Lin, Hongkong, od
niedz.,
Błękitny
15 1., sob., niedz., g. 12, 14, 16. ros, sob.,
Grom,
USA,
od
15
1.;
Colargol
18. 20.
Goplana, Saturn
3,
cudowna
walizka,
poi.;
ang.,
od 15 1., sob., g. 15; 1
niedz., g. 13, 15; Gangsterzy niedz.; Kocie drogi (bajki).
ZBLEWO
Gryf,
niedz.:
Wal
szos, kanad., od 15 1., sot.,
medz., g..
17, 19; Reksiowa ka o ogień, kanad.-fr., od 18
1.; Karkonosz
1 narciarze,
wiosna (bajki), niedz., g. 12
czech., Imieniny mamy (baj
OBŁU2E, Marynarz, Błękit ki).
ny Grom,
USA, od 15 1.,
ŻUKOWO,
Radunia, nledz.,
sob.,
g. 15, 17, 19; niedz., g. Najlepszy kumpel,
USA, od
14, 16, 18; Colargol na Saha 15 1.;
Hultajska
czwórka,
rze (bajkij, niedz., g. 13.
radź.; Maszeruje wojsko (baj
ki).
ORŁOWO,
Neptun, Akade
mia Pana Kleksa, poi., cz. I,
w woj. elbląskim
sob., g. 14.30;
niedz., g. 14;
Psy wojny,
USA, od 18 1.,
ELBLĄG, Syrena, sob.; Strza
sob., niedz., g 16, 10;
Krok
od przepaści (bajki), niedz., ły Robin Hooda, radź.; sob.,
niedz.;
Seksmisja, poi., od 15
g. 13.
I.; niedz.; Przygody
barona
CHYLONIA,
Promień,
Ze Mdnchhausena, fr. Swiatowlt,
o ogień,
staw bajek,
sob., g. 11; Na sob., niedz.. Walka
kanad.-fr., od 18 1.; Tajemnica
tropie Sokoła, NRD, sob., g
poi.; niedz.,
12; Jeździec bez głowy, radź., starego ogrodu.
sob., niedz., g. 14.30; Szpital Reksio malarz (bajki).
KWIDZYN.
Tęcza
sob.,
Britannia, ang., od 15 1., sob.,
Anielska
dlabltca.
nledz., g. 16.30, 18.30; Noc w nledz.,
czech.,
od
18
1.;
Muchtar
na
zatoce (bajki), niedz., g. 13.30.
tropie, radź.;
nledz., Szym
GRABÓWEK, Fala, Weroni pans wśród ludzi (bajki).
ka,
rum., sob., niedz.,
g.
MALBORK,
Capitol,
sob.,
14.30; Ucieczka
z Alcatraz, nledz., E. T., USA;
niedz.,
USA. od 15 1., sob., niedz., g
J ak zbrzydło powidło (bajki).
16.15, 18.30; Na strychu (bajki;, KlUDOwe, sob., nledz , Najlep
nledz., g. 13.30.
szy kumpel,
USA, od 15 L;

16.00 — „Wideoteka"
ska" (1) — film produkcji
RFN
16.30 — „Kiedy cię okrad
23.25 — Śpiewa Gayga
ną” (2)
16.55 — „Gorąca linia”
17.25 — „Kiedy cię okradną"
(2)

17.40 — „Roaowód człowie
ka"
18.30 — ERRATA
19.00 — „Spektrum”
19.30 — Dziennik TV
20.00 — „Bis na bis I nie
tylko...”

PROGRAM II
11.00 — DT — wiadomości
11.10 — Filharmonia „Dwój
20.55 — Debiuty „Dwójki"
ki"
12.00 — „Od soboty do so 21.10 — Studio sport
21.25 — Tydzień w polityce
boty”
12.20 — „Trzy kwadranse ze
komentuie Karol SzyndzieSDortem"
lorz
21.35 — „Wybrańcy Melpo
13.05 — Pasje, pasje...
13 50 — „Podróże na taśmie
meny” — Nina Andr/cz
22.25 — DT — wiadomości
filmowej”
14.30 — Jz# sztuką na ty”
22.30 — „Pustelnia pc-rmeń-

Niedziela
PROGRAM I

8.15 — Program dnia
8.20 — „Tydzień” mogazyn
roln iczy

nledi.t Toruńakłs igraszki (oaj — gaoln.t sablegowy 1
po
radnia dla dzieci chorych w
ki).
Uri ANI EWO, Dat, soO, Pow wolna soboty, nieaziel« i Jwię
rot Mechagodzllli, jap.; sob., U — -atą dobę a w pozo
niedz.; Fucha, poL, od ll 1.; stałe dni w g. 19—7.30;
niecz.,
Uw.ęz-ona królewna
• Gdańsk-Morena, uL War
(Łajki).
reńska 7, pealatra I gabinet
DZIERZGOŃ,
Przyjaźń, zabiegowy w wolne
soboty
tor»., nledz.; Żandarm na emt niedziele I święta w godz. 9—
ry turze, fr., od 12 1.; Konik 20;
• Gdańsk-Wrzeszcz ul Ja
Garbusek, radź ; nledz., Opusionowa 5 — lekarz ogólny i
azczory dom ślimaka (bajki).
G AKDeJA,
Wars,
nledz., gabinet zaoiegowy w wolne
Coma, USA. od 18 L. Ostrze soboty, niedziele t święta —
całą d&bę. stomatolog w g
na ostrze, poi., od 12 L
le
KISIELICE,
Jutrzenka, — 10—7.39 w pozostałe dni
medz.; Psy wojny,
USA, od karz ogólny i gabine. zabie
gowy w g. 19— 7 30. stomato
18 i.
MLYN4KY,
Zenit,
sob., log w g. 20—7.30. W soboty
nledz.. Psy wojny, USA, od pracujące — lekarz ogólny 1
18 L;
Jeździec bez głowy, gabinei zabiegowy w g. lo—
radź.; riedz., Pampalłnl 1 go 7.3C stomatolog w g 17—1.34
9 Gdańsn-Zaupa Startowa 1
ryl (bajki).
NOWY DWÓR, Żuławy, — lekarz ogólny t gabinet za
nledz.,
Dziecko
Rosemary, biegowy w wolne soboty, nie
USA, od 18 1.; Keksio żeglarz dziele I święta w g 8 -26,
(bajki).
• G dańsk-Obwa, uL Lui m
NOWY STAW, - Jurand, — by 1 — lekarz ogólny pedtanledz.. Wódz Indian Tecum- tra l gabinet zabiegowy
dla
sech, NRD;
Wierny Jamnik dzieci w wolne soboty.
nie
(bajki).
dziele t święta czynne
całą
dla
ORNETA,
Wrzos,
nledz. dobę. gabinet zabiegowy
Ucieczka z Alcatraz, USA, od dorosłych wg 8-16 stomato
15 1.; Superpotwör, jap., Sa log w g 10-18. W pozostałe
mi swoi. poL; Jeż szuka ro dni — lekarz >gólny, pediatra,
dzin v (baikl).
gabinet zabiegowy dla doros
OSTASZEWO. Nogat, nledz.. łych l dla dzieci w g 19—
Wrzos, poi., od 12 i.; Ostatnia 7 30 a w soboty pracujące w
gonitwa,
Jug.; WUk morski g 17—22;
£ Gdynia, uL Warszawska
<oa1ki).
pedia
PASŁFK. Znicz, nledz.. Pa J4-38, lekarz ogólny,
tra i gabinet zabiegowy
w
sażer w kaldankach,
chlń
od 15 1.: Wróbel
na lodzie, soboty wg 9—16;
• Gdynla-Grabówek. uL Ra
radź.: Bi'dirv ptaszek (balkf).
PIENIĘŻNO,
Orion,
sot,, mułta 45 — lęka.z ogólny pe
nledz.;
Gangsterzy
szos, diatra 1 gabinet zabiegowy w
kanad., od 15 1.; nledz.. Colar soboty, niedziele I święta w
g 10-16;
gol w Eantasmagonti (bajki)
• Gdynia-Obłuże, uL Boisko
PRBVTY, Mazowsze, nledz...
Snluwy 1 oestki,
czech od 4 — lekarz ogólny, pediatra
i
gaolnet tan egow y w soboty,
18 1.: Przvgody
Robinsona
Kruzoe. raaz., Kasia i Mru niedziele l święta w g. 10—16;
czek (bajki).
Relaks, nledz.,
• Gdynla-Orłowo, ul. Wło
Bvł łazz poi., od 15 1
cławska 64 — lekarz ogólny,
STARE POLE, Zachęta, — pediatra l gabinet zabiegowy
nledz., Na granicy, USA, od w soboty, niedziele i święta
w g. 9—16 Poradn.,4 stomato
18 L
30
SUSZ, Syrena, niedz.. Od logiczna uL Waryńskiego
mienne
stany
świadomości. — w sonoty w | 10-15.
USA,
od 15 L; Colargol
w
WOJEWÓDZKA PORADNIA
Egipcie (bajki).
CHORÓB WENERYCZNYCH
SZTUM, Powiśle, sob.; Bał
w
Gdańsku, ul. Długa 84- -85
wanek
płynie
do Afryki,
w
NRD; sob., medz.. Kaskader z czynna w oni powszednie
g
9—14
i 19—1 w wolne so
przypadku,
USA, od 18 L;
całą
Dzień Kolibra, poi., od 12 L; boty. niedziele l święta
medz., Colargol drużby (baj dobę.
ki).
NOCNA
PORADNIA
„W”,
TOLKMICKO, Korab, nledz.,
Na granicy,
USA, od 18 1.; w Gdyni, uL 22 Lipci 44 czyn
na
w
poniedziałki
wtorkL
Piraci na
Pacyfiku,
rum.;
czwartki 1 piątki w g. 19—7.
Szeryf Długie Ucho (bajki).
OPRF zastrzega sobie możli
wość zmiany repertuaru.

TELEFON
ZAUFANIA
31-00-00 w godz. 16—6.

Apteki
Gdańsk — apteka przy ul
Stajennej 3 t przy u! Jaskół
czej 16. Gd.-Wrzeszcz przy ul
Grunwaldzkiej 83
Gd.-Zaspa
przy ul. Pilotów S Gd.-Przy
morze p*zy uL Lumumby 34.
Sopot — przy ul. Bohaterów
Monte Cassino 21. Gdynia —
przy uL 22 Lipca 42 1 przy
al. Zwycięstwa 1.

—

PORADNIA OKULISTYCZNA
w Gdańsku, uL Swierczewskle
go 6 czynna w wolne soboty
w godz. 6—14.
TELEFONICZNA
PORADNIA
JĘZYKOWA UG
Porady z zakresu języka poi
skiego .’odziemile (prócz nie
dziel 1 świąt) w godz. 13—15.
Tel. 41-15 15.

Dwf^rn

Szpital*
OSTRE DYŻURY

TELEFON ZAUFANIA „W”
31-21-89 — czynny
w
godz.
15— W z wyjątkiem sobót t dni
świątecznych.

PELNlĄl

W sobotę: Instytut Chirur
gii, Instytut Chorób Wewnę
trznych
1 Klinika
Ch orób
Oczu AM w Gdańsku, ul. Dę
binki 7.
W niedzielę: Oddział Chi
rurgiczny,
Oddział
Wewnę
trzny 1 oddział Chorób Oczu
Szpitala
Wojewódzkiego
w
Gdańsku, uL Świerczewskiego

oficerów Wojewoazklego Urzędu Spraw Wewnętrznych w
Gdańsku telefon 31-19-40 lnb
37-03-33 W g 8—19 — kpt S.
Boguskl; w g. 19—9 — mjr M.
WaluslLK.

1-6,

POGOTOWIE RATUNKOWE
Gdańsk-Wrzeszca, al Zwycię
stwa 49 — czynne całą dobę
— wypadki »99
— nagte zachorowania 1 prze
wozy chorych
tel. 41-KhöO
32-29-29. 32-38-14, 3**39-24.
Laryngolog przyjmuje w dni
powszednie w g 20-7.30;
w
soboty pracujące w g 17 30 ,
w wolne soboty, niedziele
święta — cała dobs.
Gdansk Oliwa. uL Grunwal
dzka 571 w dni powszednie
czynne od godz. 14.30 do ?.30
— w wolne soboty, niedziele
i święta całą dobę - dla cnie
szkańców Oliwy I Przymorza
tel. 52-32-32.
Sopot, aL Niepodległości 779
czynne całą, dobę
— wypadki 999
— inne tel. 51-24-55.
Gdynia, ul. Żwirki 1 Wigu
ry 14 — czynne całą dobę
— wypedkl
— nagłe zachorowania l prze
wozy chorych telefon 20-00-01
20-02-02

Ambulatorium stomatologlcz
ne — we wszystkie soboty
niedziele 1 święta w g. 10—7
(dla mieszkańców Gdyni).
Dyżury lekarzy w przychód
mach wg rejonizacjL
• Gdańsk, uL Jaskółczą )
(wejście od uL Łąkowej)
—
lekarz ogólny 1 gabinet
za
biegowy w wolne soboty nie
dziele 1 święta — całą dobę
stomatolog w g 10-16. w po
zostałe dni lekarz ogólny.
gabinet zabiegowy w g 197 30
% Gdańsk, ul
Aksamitna

12.05 — „S eaem anten”
13.05 — Pieśń i historia —
program dokumentalny
13.30 — V
Ogólnopolski
Kon^uts Tańoa i Choreo
graf«
14.10 — „Kot w bułach”
15.00 — DT — wiadomości
15.10 — Program ania
15.15 — „Tam gdzie rośnie
wanilia" (5) — „Dz.eci bo
yów"
16.00 — „Orient Express” (’S)
— „Jane” franc serial fil
mowy
17.00 — Studio sport
17 50 — „Płomienie
Indiry”

woxół

18.20 — „Antena”
19.00 — „D'Artcgnan i trzej
Muszkieterowie”
19.30 — Dziennik TV
20.00 — „Shogun” (6) seria!
przyg. prod
amervkcńskojcnońskiej
20.45 — „Jałta” — tworze
9.00 — „Teieranek" oraz
nie hisiorii"
film z seni „Fram” (2)
21.50 — Sportowa niedziela
10.30 — DT — wiadomości
22.20 — DT — wicdomości
10.35 — „ Przygody roślin" — 22.25 — „Leksykon polskiej
„Orchidea"
mu-zyk! 'ozrywkowej” (55)
11.00 — „Decydujący front"
,
PROGRAM II
— „Wojna w Arktyce”
11.50 — Zesoół tuaowv „Pa 9.30 — „Orient Express" (5)
rzeczewiacy”
— „Jone”

PROGRAMY LOKALNE
SOBOTA
Rybacka prognoza pogody w
pr. Ti 0 58, «.28, 13.00, 21.00,
6.30 — Zielony kalejdoskop,
7.00 — Studio Bałtyk — stereo,
7.30 — W rocznicę przerwania
blokady — aud. Anny Sobackiej, 17.05 — Zespoły rockowe
— ftereo, 17.30 — Przegląd Ak
tualności Wybrzeżu. 17.35
—
Sportowa antena, 17.55 — Gdań
ski koncert życzeń — streo,
18.10 — Minął tydzień — aud.
w opr Antoniego Popowa, 18.25
— Omówienie programu, y
NIEDZIELA
Rybacka prognoza pogody w
pr. I: 0.58, 7.55, 21.00.
7.40 — Niedzielne przeboje —
stereo, 8.05 — „Bałtycka Wach
ta” — mag. Mar.
Wojennej,
8.20 — Notatnik
Kulturalny
Wybrzeża, 10.15 — Historie w
dur i moll — mag. akt. muz.
— stereo, 10.30 — Fonoteka me
lomana — stereo, 11.00 — Pora
dnik literacko-muzyczny ■ - w
oprać. Kazimierza Radowlcza,
11.30 — Gdański magazyn roz
rywkowy, 21.05 — Z boisk 1
stadionów.

10.30 — „Muzycy w mundu
rach”
11.00 — DT — wiadomości
fi 05 — „Gimnastyka przy
muzyce"
11.20 — „Bliżej natury'’
11 40 — Sp.ewa Jolanta Ar
na!
12.00 — .Kwadrons z hej-no
łem"
12.15 — „Niedziela w Kazi
mierzy Wielkiej”
13.00 — „Kino-Oko”
14.50 — Studio Sport
13.50 — „Gdybym był.."
15.15 — Kino famhijne
16.00 — „Jutrb poniedziałek"
16 30 — Koncert Billy Joein
17.30 — „Człowiek z Suezu”
(6) — serial prod
franc
18 25 — „Wywiaaowcy w To
k:o” — program aoKum
19 00 — ,.Moia muzyka" An
c'rzei Jasiński
19.30 — Dziennik TV
20 00 — Studio sport
21.00 „Wo’<ół estrady" Alina
Janowsko
21.30 — DT — wiadomości
21.35 — S~ga rodu Dalis^
rćw” (1) serial prod arg
22 30 — Galena „Dwó;ki”
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