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Prämier Związku Radziec
kiego Nkołaj Tichonow
pizyjął na Kremlu znane
go btenesrnena zochcxir.ionlemieckieyo, przcwodniczgceyc rady nadjorttiaj
firmy „Fried. Krupp" Bar
tolda Be'tzc przebywaiqcego w Moskwie z wizy
tą roboczą.
Omówiono niektóre pi o
bierny współpracy między
ZSRR I RFN, będące przed
miotem wzajemnego za.n
teresowonia
Dokonano takie w/ma
rty pog.ądów na poszczaąóine problemy wspórptocy przedsiębiorstw radzec
kich j firmą „Fnea.
"Krupp".
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Bflsko
50
przedsię
biorstw rva Kub e ukcrano
grzywnami (w tym eano
na sumę ponad 6 min pe
so) za nadmierne zuży
cie paliw (stosowanych ja
ko surowiec energetycz
ny), ponad normy prze
widziane planem.
Folnformowona o tym
w Hawan ę zwracając uwagę, że decyzje te sta
nowią część składową ogólnokrojowej kompanii na
rzecz oszczęa zonia do li w
1 energii oraz innych su
rowców.

Przed wizytq

W. Jaruzelskiego w Indiach
W iwiązku ze zbliżającą s.ę wizytą w Indiach
prezesa Rady M nistrów
gen. Wojciecha Jaruzelskiego rzecznik ministerstwa
spraw zagranicznych Indii
— Salman Haidar udzielił
wczoraj wypowiedzi specjałnemu wysłannikowi poi
skiej agencji „Interpress”
— Kj »sardowi Solskiemu,
S. Haidar powiedział m. in.:
Oczekujemy z zadowolęniem tej wizyty. Inaie txa

dycyjnia utrzymują przyjazna i ciepłe stosunki z Pol
ską Od wielu lat dobrze roz
wija się również nasza wrpół
praca gospodaicza. Dobrą
zaporo uedzią wizyty na naj
wyższym szczeblu były w
tym kontekście pomyślne
wyniki zakończonej niedawno w Warszawie
sesji
polsko-indyjskiej
komisji
mieszanej do spraw współpracy gospodarczej i naukowo - technicznej.

Wstrzymać wyścig
zbrojeń nuklearnych!

OBRADY GENEWSKIEGO
Wczoraj rozpoczęły się
w Genewie obi ady Komitetu Rozbrojeniowego, w
którym zasiadają przedsta
wiciele 40 państw Europy,
Azji, Afryki i Ameryk,
Komitet omawia cały kom
piekl
zagadnień związanych z wysiłkami na rzecz
powstrzymania
dalszego
wyścigu
zbrojeń jądro-

rozmowy

RADZIECKO - KUBAŃSKIE
MInster sprow zagrań!
cznych ZSRR Andrle) Gro
myko przyjął na Kremu
przebywającego z of cjainq wizytą w Związku Ra
dzieckim ministra spraw
zogron cznych Kuby, Isiao
ro Malmlerkę. Omówiono
stan stosunków awust'onnych, a tckze wieie aktu
oinych problemów między
narodowych — będących
przedmiotem wzajemnego
zoin teresowonia.
TOKSYCZNY WYCIEK
W STANIE INDIANA
Poważny wyciek ślin e
loksycznego śroaka chemi
cznego nastąpił w amery
kańsk im m.eście ćlkhart w
stanie Indiano. Wydobywa
jący się z uszkodzonej cy
stemy
samochodowej
kwas zmieszał Się z po
wietrzem i stworzył duży
obłok żrących oparów. Ta
chemiczna substancja mo
że »powodować u mazi
poważne dolegliwości $ko
ry i grozi śmiercią, jesii
dostanie się do płuc.
Włoaze miasta przeDio
wodziły natychmiastową
ewakuację mieszkańców z
rejonu awarii.
WOJNA GANGÓW
W JAPONII v
W' ostatnich dniach sty
cznia doszło w Oscce aa
gangsterskich parochjnkow na wielką skaię. Zgi
nęło dwóch gangsterów, a
kliku, w tym szef najpo
tężniejszego — jak się
przypuszcza — gangu w
Japonii, zostało ciężko ran
nych Specjaliści obawiają
się, że Osaka może stać
się widownią prawdziwej
wojny świata przestępcze
go na skalę dotychczas w
Japonii nie spotykaną.
STRAJK GÓRNIKÓW
BRYTYJSKICH
Por lament brytyjski od
rzucił znaczną większoś
cia głosów wniosek opo
zycji labourzystowsklej, za
rzucc,qcy rządowi konser
watywnemu Margaret Tha
tcher próbę niedopuszcze
nia do negocjacji w spra
wie uregulowania konfi'k
tu w zagłębiu węglowym.
WIZYTA
PREMIERA FRANCJI
W RFN
Premier Francji, Laurem®
Fabius przybył do Bonn z
2ł-goazinnq wizytą oficjał
nq. Rana spotkał się z
kanclerzem RFN, Helmu
tem Kohiem, a po połud
niu wystąp ł na konferen
cji prasowej, zorgonizowa
nej przez zochodnicniemiecką federacj j izb hen
dlowych | przemysłowych.
Przedmiotem
rozmow
szefów rządów były kwe
stie współpracy dwustron
nej oro2 zwalczanie terro
ryzmu.
RAPORT
NA TEMAT
RADZIECKICH
„NARUSZEŃ"
POROZUMIEŃ
ROZBROJENIOWYCH
Biały Dom opublikował
raport prezydenta Reaga
na przeznaczony d>a Kon
gresu na temat rzekomycn
radzieckich naruszeń po
rozumień
dotyczących
kontroli
zbrojeń.
torzy raportu nie

ku-

przy
taczając żadnych dowo
dów, posługują się okreś 3
niomi w rodzaju „prawdo

podobne” lub „możliwe na
ruszenia”. Co więcej ra
port powołuje się na te
ki«! Dorozumienie, jak np.

układ SALT-II, których nie
ratyfikowały same Stany
Zjednoczone i w istocie u
niemożliwiły wc'owaazenie tych układów w życie

Raj ala miłośników narciarstwa • na stokach Wieżycy I Szymbarka na Kaszubach.

Fał. Z. Kceycarz

Jolcargo"-miliarderem
Polska firma Rzeczom»watwa 1 Kontroli Towarów
w Oblocie Międzynarodowym „Polcargo” zatrudnia
3 tys. rzeczoznawców, wykonujących na zlecenie eks
pertyzy w kraju i za granicą. Eksperci kontrolują
towary, zaliczane do branży
chemiczno-mineralnej,
maszyn i urządzeń, przemy
słu lekkiego i artykułów
rolno-spożywczych.
W ub. roku wartość usług „Polcargo” wyniosła
ponad miliard złotych, a za
eksport myśli technicznej
uzyskano wpływy w wysokości pół miliona dolarów,
Nową specjalnością jest do
radztwo techniczne. Polscy
specjaliści wydają opinie o
projektach, rozwiązaniach
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Wypowiedź rzecznlb indyjskiego MSZ

PRZEDSIĘBIORSTW

Posiedzenie
Biura Politycznego KC PZPR

technicznych, przydatności
urządzeń itp. W Iraku pol*cy eksperci są doradcami
przy budowie kopalń siarki, urządzeń energetycznych i elektrowni, a w
ilFN I Szwajcarii wykonują specjalistyczne- zlecenia
firm elektromaszynowych i
elektronicznych. ‘
Warto zaznaczyć, że „Pol
cargo” ma oprócz gdyńskiej centrali 11 placówek
Są to: Centralne Laborato
ritim w Gdyni, trzy -oiura
portowe w Gdyni, Gdańsku i Szczecinie, trzy biura
graniczne - w Małaszewi
czach, Medyce i Chełmie
oraz 4 oddziały — w Warszawie, Łodzi, Krakowie i
Gliwicach,
(**)

ro-ych i zapobieżenia wojnie nuklearnej,
Sekretarz
generalny
ONZ Javier Perez de Cuellar w depeszy przesłanej
do ‘uczestników
obrad
wskazał, że zapobieżen.e
wojnie jądrowej, jak też
całkowity zakaz doświadczeń z bronią nuklearną i
niedopuszczenie do wy
ścigu zbrojeń jądrowych w
kosmosie — to najważniej
sze zadania stojące przed
Kom.tetem
Rozbrojenio
wym.
Na pierwszym posedzen u nowej sesji wystąpił
szef delegacji %,radzieckiej
Wiktor Israelian Podkreś
lił on, że Związek Radziec
ki zawsze udzielał popar
cia wysiłkom
zmierzają
cym do zapobieżenia no
wej wojn.e i umocnienia
pokoju.
W. Israelian podkreślił
istotne znaczen e porozu
mienia genewskiego, które
przewiduje
podjęcie ra
dź, eeko-a mery kańskich roz
mów na temat rozbrojenia
jądrowego i kosmicznego.
Rokowania rozbrojeniowe
powinny doprowadzić do
likwidacji broni nuklear
nej wszędzie ł na zawsze.
(PAP)

Dwie ofiary zawału

w kopalni „Manifest Lipcowy”

A

wniły roi co drugim za kładzie agencyjnym i co czwar
tej placówce handlu prywatnego
przekraczanie
przez prowadzących je prze
pisów podatkowych. I tak
340 agentów zaniżyło z tego tytułu wpłaty do budże
tu o kwotę 15 694 tys. zł.
Handel prywatny ma jeszcze większą ^umę „na i umieniu”. Podczas przeprowadzonych w prywatnych
sklepach 2774 kontroli aż
w 589 probowano oszukać
skarb państwa, w sumie na
17 755 tys. zł. Podobnych

Jan Paweł II w Peru
W poniedziałek Jan Pa
weł II odwiedził główny
port Peru,
a zarazem
przedmieście umy — Cal
lao, a następnie udał się
na północ Peru do Piury
i Trujillo. Wszędzie towa
rzyszyły mu tłumy wier
nych.
W Piurze,
pierwszym
mieście założonym w Peru
przez hiszpańskiego kon
kwistadora Franciszka Pizarrę w 1532 r., położonym
na północy kraju naa Pa
cyfikiem, Jan Paweł II
mówił o nauczaniu i „chry
stiaruzacji kultury,”. Zwra
cając się do biskupów i
księży, nawoływał ich do
„wierności naukom Jezusa
Chrystusa”. „Trzeba po
móc w przekształcaniu nie
sprawiedliwych struktur w
zgodzie z Kościołem, który
udiał
za swoją naukę
Chrystusa dotyczącą ubo
gich”. Reuter pisze, że pa
pież ponownie potępił w
ten sposób szerząca się w
Ameryce Łacińskiej „teolo
gię wyzwolenia” których
kolebką jest Peru.
Następnie Jan Paweł II
udał się do Trujillo — po
łożonego także nad ocea
nem w połowie drogi mię
dzy Limą a Piurą. jak pi
sze ,AFP, miał tam pozo
stać około 6 godzin, od

prawił jąe matą dla tamtej
szych robotników
W niedzielę wieczorem,
po powrocie z andyjskiego
miasta Ayacucho, gdzie apelował o złożenie broni
do antyrządowych party
zantów „świetlanego szla
ku”, Jan Paweł II zmów
odprawił mszę na hipodro
mie w stolicy Peru w obecnośc:
po nad imliona
wiernych. Podczas uroczy
stości
roty święcił 47 no
wych księży. Policja peru
wiańska aresztowała mło
dego człowieka uzbrojone
go w rewolwer, który usi
łował
przedostać się na
silnie strzeżony hipodrom

i’apiet udał się w 'Jmie do
azieinicy nędzy opancerzonym
s a moc ludem, a setki Żołnierzy
i policjantów powstrzymywano
tłum, ile pozwalają'* mu zbli
żyć się na idlegJość mniejszą
nil 100 ra. Nuncjatura, w któ
rej papież spędz.ł noc z j’vmü«
działku na wtorek, byia sirr«
zona przez ponaci 100* agentów
służby bezpieczeństwa
Poprzedniego dnia wieczo
rem, kiedy papież
powracał
do I Imy, levraccy partyzan
ci wysadzi! w powieuze kil
ka
słupów wjsokiego napię
cia, powodując przerwanie do
pływu elektryczności. Cała Li
ma pogrążyła się w -,ienv ri
se .a<h j jesztza w 24 godziny
później większość dz eiiue po
zostawała bez piądu. Nie.podzrewanle n ciemnościach na
pobliskim wzgórzu pojawił się
ułożony s latarek sierp . miot
(PAP)

Cena 5 zł

Współdziałanie PR0N

ze związkowcami
Wczoraj w siedzibie Rady Krajowej PRGN, ’pod
przewodrictwem
sekretarza generalnego RK Jerzego JaskiernL, odbyło się
pjsiedzenie komisj-i wyłomo-nej na wspólnym posiedzeniu
Prezydium
RK
PRON
i
kierow nictwa
OPZZ,
dc
opracowania
kierunków współdziałania
PRON i związków zawodowych. Przeanalizowano for
my współpracy w sferze:
prac nad ordynacją wybórczą i przygotowań do wyborów qo Sejmu PRL, pali
tyki mieszkaniowej, polityk!
socjalnej, poMtyki gospodar
czei — ze szczególnym uro
zglęjfilnieniejn dvsk .i*ji naplarem 5-letnim, ochrony
osobie
środowiska oraz
zwłaszm jw oświaty, a
_
cza Na rodowego
Ozynu
Pomocy Szkole. Wymienić
no informacje o stanie

pou* nad ustawą o konsui-

tacjach »połecmcyh i referenduim oraz o Trybumale
Konstytucyjnym, a także
nad założeniami inslytucji strażnika praw obywatelso-ich. Uzgodniono wpeow a drenie
przedstawicieli
ÖPZZ do komisji probiernio
wych RK PRON. Wypraco
w any dokument precysują
cy formy rors pół działania zo
stanrle przedstawiony
dc
ostateczrego zatwierdzenia
na kolejnym wspólnym oosiedzeniu Prezydium Kon.,
tetu Wykonawczego ' RK
PRON
i
kierownictwa
OPZZ. Ze «trony pt^-zy^
dóum KW RK PRON udział
wzięli wi aaprzrwo d n ic z a ;
RK: Augustyu Roeut i Win
centv Lcrorando\vski. ze st*o
ny k'eroromdctwa OPZZ
wiceprzewodniczący: Zbignjew Cierpk? 1 Paweł Szy
niańki,
(PAP'

Hołd onmieci

Biuro
Polityczne
KC
PZPR wczoraj w przededniu 80 rocznicy
urodzin
Wladysława Gomułki —
„Wisława” wybitnego dzia
łacza polskiego ruchu robotniczegc, podjęło uchwałę w sprawie edycji jego
pism.
Publikacja umożliwi spo
łeczeństwu lepsze zaznajomienie
de
założeniami
koncepcji politycznych poi
skiej lewicy, wzbogaci zna
cznic rodedzę o historii 1
dorobku Polski Ludowej.
Biuro Polityczne za poznało się z przebiegiem
kampanii sprawozdawczej
w PZPR. Stwierdzono, iż
charakteryzuje ją wysoka
frekwencja
1 aktywność
członków organizacji oddziałowych
i podstawowych PZPR. Oceniane jest
wykonanie uchwał IX Zjaz
du partii, rozlicza się wykonanie zadań indvwidualnych, uchwał i programów,
przestrzeganie
dyscypliny
partyjnej:
Podkreślo
no, tż zgodnie z zaleceniami XVTTI Plenum sprawy
le, tak Jak i inne problemy
załóg, powinny być szcze
gólnie wnikliwie rozpatrzo
ne podczas
sprawozda wezveh konferencji zakładowvch
Biuro Polityczne poinfor
mowane zostało o rtanie
przygotowań do mającego

Władysława Gomułki

Jak już Informowaliśmy nl „Manifest Lipcowy” za4 bm. w kopalni „Manifest kończono.
Lipcowy” nastąpił zawał W
jego zasięgu znalazło się 9
górników. W wyniku na
tychmiast podjętej akcji ra
towniczej ze strefy zawału
wyprowadzono 7 górników
Nie odnieśli oni poważniej
Na konferencji prasowej
szych obrażeń
W godzi
w Managui minuter kulnach wieczornych ratowni
turv Nikaragui, ksiądz Ercy wydobyli spod zawału
nesto Cardenal potwierciało nieży jącego górnika
dził w poniedziałek, it Wa
Jana Kowalskiego. Prowa
tykan zawiesił go w czyn
dzono na szeroką skalę anościach duchoro-nego za
keję ratoro mcza w poszu
to, iż odmówił ustąpienia
kiwaniu znajdującego sie w
z rządu.
strefie zawału górnika Ry
Ernesto Cardenal okreś
szarda Pękali. Wczoraj o
lił
posunięcie
Watykanu
godz. 17
wydobyto jego
jako niesprawiedliwe i ociało. Stwierdzono, że po
świadożył, iż nie zamierza
niósł on śmierć na miejscu
zrezygnować
z pełnienia
Akcję ratowniczą w kopal
funkcji w rządzie, gdyt
oznaczałoby to zdradę 1 opuszczenie naroau nikaraguańskiego. Przyjmując do
wiadomości decyzję władz
kościelnych, Ernesto Car
przekroczeń
obowiazujądenal zapowiedział, it na
cych przepisów podatkodal pozostanie
duchow
wych, wśród których donym.
minowało ukrywanie rzeczywistych obrotów po„Jako kaiolik — powie
przez zatajenie części udział Ernesto Cardenal —
targów,
dopuszczano się
boleję głęboko nad tym,
także w rzemiośle.
Izba
iż papież Jan Paweł II nie
Skarbowa stwierdziła z te
powiedział ani słowa o
go tytułu uszczuplenie naagresjach, na które nara
leżności budżetowych na
żony jest nasz naród. Je
ponad 23 min zł.
szcze boleśniej o-dezuro'am
Pasy
wzdłuz,
pasy
w
pop
A Jak to wyglądało w rzek, pasy, paski i paseezki w fakt, iż jego pozycja poli
praktyce? Oto np. właści- skosie
to jest to, co obowią tyczna jest zbieżna z po
ciel zakładu ślusarskiego zuje w najbliższym sezonie. Je zycją
prezydenta Reaga
w gminie Pruszcz Gd. za- dnym słowem pasiasta moda na”.
wszystkich pań zarówno
trudnią! w latach 1981-84 dla
Decyzję Watykanu przy
dla tych szczupłych jak 1 tęż
większą od zgłoszonych or szych.
CAF — Radkiewicz
jęto w Nwcaragui z obuganowi finansowemu liczbę
pracowników. Nie naliczał
też l nie odprowadzał na
Wczoraj odbyŁ się coty
leżnego podatku od wyna godniowa konferencja rze
C13^
grodzeń, ani me uiszczał cznika prasowego rządu J„
należnej opłaty sicarDOwej Urbana z dziennikarzami
od wystawionych rachun- zagranicznymi i grupą kra
ków. Ale to się nie opłaci
jowych.
ło: teraz musi zapłacić za Na V4tępl« 3 Urban odczy
tał
«Świadczenie, w ktbrym
„jednym zamachem” 600
in. stwierdzono co nastę
tys. zł. Natomiast agentka m.
puje1 W tych dniach mija 40
jednego z gdańskich coc- rocznica konferencji jałtań
tail-barów, należącego do skiej.
publikacji pri sy zachodniej, do
40-Iecle Jałty i łO-ltciu zwy tyczących PolsKi.
GS „Samopomoc Chłop cięstwa
nad faszzyzrr.em Jest,
się proce» przeciw
ska”, potem do OSM w ^niestety, wykorzystywane przez koKończy
zabójcom k«. Popiełuszki
Gdańsku próbowała rów zimnowojennych fałszerzy hi W prasie zachodniej pojawiło
Liczą oni na to. że u- się bardzo wiele publikacji na
nież na podobną sumę o- storii.
nływ czasu zatrze w świado ten temat. Dooam — publi
szukać skarb państwa.
mości narodów i ludzi pamięć kacji nader różnych.
1Vłaścicielce fermy lisów o st-ar liwych latach n woj- Zachodnlonlemiećki
,.L>e:
śi«1ałoweJ i że dzięki te Spiegel’ i »zwedzki .Aftonbla
w Gdańsku-Wrzeszczu u- ny
mu możliwe będzie manipulo det” celowały w «formułówdowodniono, że nie zgłosi wanle faktan: i Mstorycznjmi nlach o niespotykanej jadowi
ła ona faktycznej liczby dla doraźnych celów politycz tośei 1 zawartych w nich ab
surdach, mącących
normalne
posiadanych matek-lisów; nych
Szczegółu* Jest znaczenie po współtveie między Polską a
teraz zapłaci pół min. zł., rozurr
eń Jałtańskich dla Pol k-alaml zachodnimL
tytułem vyrövmania nie o- ski. NalkróceJ można Je ująć Z kolei J. Urbar nawiazal
pytań dziennikarzy zacho
podatkowanycb
zysków. w stin^rdzeniu. że gdyby nie do
zadanych podczas po
było Jałty Jako wstępu do dnich
Wśród tych, którzy zaniżali Poczdamt
spotkania.
Red.
, nie byłoby polskie przedniego
?o Gdańska, Szczecina, Wro Jurg Bremer i „Frankfurter
Dokończenie na ttr. 2 cławia. nie byłoby obecnych Allgemeine Zeitung” pytał

Decyzia Watykanu

“ '

Pogoda

orzedsiarońcielami Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W
spotkaniu, które prowadził
przewodniczący WRN prof.
Włodzimierz Zwierzykowskl uczestniczył także wo
jewoda gdański gen. Dryg.

Mieczysław Cygan.
Wczorajsze spotkanie by
ło pierwszym tego rodzaju
forum swobodnej wymiany
poglądów na tak społecznie
ważne tematy. Należy żywić nadzieję, iż zapoczątko
wało ono cyki tak Dotrzeb
nvch koniaktów radnych z
nraromiczym środowiskiem
naukowym Wybrzeża,
Szerzej o pracy rad na
rodowych w kontekście obowiązu jącego systemu pra
wnego postaramy się napisać wt. kolejnych artykułach publicystycznych.
noxr

nemem. W-ietni Ernesto
Cardenal jest znanym dr:a
łączem społecznym i rel,gijnym, który fMwięołł iy
tie obronie pokoju i prze-v
ciwstawiamru się mgerencji USA ro’ sprawy państw
Jak poinformował lnspe- w Gdyni, od godzin wielat; noamervucańskich
ktor dyżurny Ratowniczego czornych 4 bm. trwa akcja
Ośrodka Koordynacyjnego poszukiwawcza duńskiego
(PAP)
>kutra; rybackiego z trzema
członkami załogi. Wiado
mość o zaginięciu Duńczy
cy zgłosili tego dnia o
godz. 13.47, kierując proś
bę o pomoc do polskich ra
town i ków morskich. Kuter
0 nazwie „Quo Vadis" był
ostatnio widziany 3 bm. w
Jeszcze niedawno możni sklepach or»x powtarzające rejonie między Bornliolbyło wybierać ao woli — się od kilkunastu dni py- mem, Kołobrzegiem 1 Da
według potrzeb, ceny, ro- tanie: co się stało z pro- rłowem. Panowała wówczas
dzaju. I nagle — przysło- szkami do prania, kiorych oardzo zła pogoda, z sil
wioro’y „klops”: w trójmiej przemysł produkuje ponoć nym sztornwwym wichrem
skich sklepach brakuje pro wystarczająco dużo 1 któ- 1 opadami śniegu, które uszków do prania. Jeszcze rych jest w bród w in- trudniały widoczność
w grudniu nic nie zapo- nych miastach? Tylko w
Do akcji, na dużą ska
władało takich kłopotów. T^ójmieście — nie ms i lę prowadzonej przez duń
Pojawiły się one niemal z nie ma.
skie służby raiownicze, roią
dnia na dzień. A co to oczyło się Polskie Ratowni
W
ubiegły
piątek
sklep
znacza wiemy już bardzo przy ul. Gospody na osie- ctwo Okrętowe z trzema je
dobrze: domysły, spekula- £ ’’ Wejhera w Gdańsku dnostkami
„Mistralem”,
cje (czy zabrakło zagrani otrzymał
„Zefirem” 1 „Sztormem”,
kolejną
dostawę
cznych komponentów, czy — ponad tonę proszku śmigłowcem ratowniczym i
też cena piorącego środka
„E”,
„Pollena”, drużyną ratownictwa brze-*
pójdzie w górę?) i oczywi „Ixi”,
„Perlon”.
Prawie
wszystkie gcwego z Darłowa. Nieste
ście zapobiegliwe gromaty: do godzin popołudnio
dzenie kunowani# na zado^
Pr£lek
^ “
nych,
Jw-automatyrzdo prania wych w dniu wczorajszym
pas. Teraz więc pusto na ręcznego. Dzisiaj nie ma nie przyniosła ona rezulta
DÓłkach i tnorom, jak daw
tu.
M.L.
niej, nerwowa bieganina po 0 Dokończenie na atr. 2

Polscy ratownicy poszukują

duńskich rybaków

Proszek do prania jest
ale... go nie ma

j prasowa min. J. Urbana

* 40-lede Jałty * Reakc e na proces toruński
* Okres przejściowy w Pen Club e

granic Polski i niektórych innvch państw esurope *«kich. Dla
tego w polsklel polityce za
granicznej. w działalności dy
plomatycznej nauce i propa
gandzie będziemy nadal wy
stępować przeciw próbom fał
szowanis historii, bronić hi
storycznych osiągnięć wynika
lacych ze zwycięstwa nad nie
miecklm fasrvzmem do k+ófair na« polnf<—rnował
dy lege Polska wniosła daninę
żurny synoptyk
IMiGW
» K-m
Gdyni, dziś będzie zachmur eŁad pokojowy w Europie, to
n:e przeważnie duże. okresami poszanowanie łeJ realiów teopady śniegu. Temperatura w r%’tor!ałnych.
granic
miedzv
nocy 1 rano od -6 do 8
w państwami
oraz
suwerenriłe
dzień od -S do -1 at
Wiatr wvbTam.vch przez Je1 narodv
słaby z k'>run\'ów połudpio>vo ustro'ów
»rv>łeczno-r>olltyc7
-wschodnich.
nvch.
Na drogach goioledi.
Następnie Jerzv U'ban usto
<•>
sunkował
*ię do niektórych

?lę odbyć
w Warszawie
Światowego Kongresu Inte
lektualistów w obronie pokcjowej przyszłości świata.
Stwierdzono, że inicjaty
ro^a polskich intelektualistów zwołania forum wybit
nych przedstawicieli światowej
nauki, kultury 1
sztuki poświęconego wielkiej
humanistycznej idei
obrony pokoju, zapobieżenia groźbie katastrofy nuklearnej przyczyni się do
umacniania wysiłków zmie
rzających do zapewnienia
pokojowej przyszłości świa
ta, do budowy wzajemnego
zrozumienia, współpracy 1
przyjaźni między narodami. Światowy Kongres Intelektualistów w obronie
Dokcjowej przyszłości świa
ta w Warszawie będzie kon
tynuacją
idei,
jakie w
1&48 roku legły u podstaw
spotkania Intelektualistów
w obronie pokoju we Wrocławiu.
Biuro Polityczne podkreś
liło, że w naszym kraju,
który tak dotkliwie odczuł
skutki wojen, a zwłaszcza
II rorojny światowej wymo
rorę szczególną ma patrioty
czne zaangażowanie twórców kultury, naukowców
wspierających swoimi pracami i postawami ideę budowy pokojowej przyszłości
świata,
(PAP)

Jaka esteś
rado narodowa?

Dążenie do samooceny
jest chyba najlepszym świa
dectwem konkretnego dzia
łania na rzecz poprawy sty
r»
i
Hi i metoa pracy, zaróromo
Wczoraj
w przeddzień Warszaro'skieeo partit or- indywidualnego człowieka.
80 rocznicy urodzin Włady ganizacji partyjnych Tuty iak i zespołów ludzkich
sława Gomułki na jego gro „Warszaw?” 1 FSO. dele??; jak funkcjonują rady nabie w alei
Zasłużonych cje organizacji społecznych i rodowe w woj. gdauskimt
cmentarza Komunalnego na młodzieżowych.
P-zyWli Czy nowa ustawa o systePowązkach złożono wień- weterani
ruchu robotni mie rad narodowych i »»
ce i wiązanki kwiatów.
czego — współtowarzysze morządu terytorialnego spe
Hołd pamięci wybitnego walki I pracy „Wiesława” Inia oczekiwania zarówne
działacza robotniczego i mę i kombatanci,
społeczeństwa, jak 1 jego re
ża stanu złożyli członkoUroczystość, ktbrej asy- nrezentacji? Jak kształtuje
wie Biura Politycznego i stowa}a Kompania Repre- się relacja rada — admini
Sekreiariatu KC PZPR:
stracja terenowa oraz jtk
Józef Ctvrek, 1 adetisi Po- stacyjna WP
ończy- w praktyce spełnia się ld^a
rębsk! 1 Henryk Bednarski, łc odegranie Micdzvr.arc- Judo władztwa, naszej podprzedstawiciele
Komitetu d^wki
(PAP)
stawowej zasady ustrojowój?
*
Nad tymi i lye’om» Innymi pytaniami dytkuioDuchowny nie może być ministrem
wałą
wczoraj
grupa
radnych
gdańskiej
WRN z naukowcami —

Nie ma pogody dla nieuczciwych
GENT placówki handlowej i gastronomicznej czy właściciel
prywatnego „interesu” kojarzy się najczęściej z łatwym zyskiem przy niskich stosunkowo kosztach
własnych. Mit ten, niewątpliwie krzywdzący uczciwie pracującą część tego
środowiska trudno obalić
A to dlatego, że wśród agentów i „pryro?aciarzy”
jest wielu nieuczciwych.
Przeprowadzone w ub.
roku przez Izbę Skarbową
w Gdańsku kontrole uja-

* Uchwała o edycji pism W. Gomułki * Stan
przygotowań do Światowego Kongresu
0031023202
w Warszawie

iządu. który reprezentowałby
t« zróżnicowana poglądy. Taki
kompromis powinien i.ez byc
świadectwem poszanowania de
cyzji naszęgo paiistwa, które
nierzają do zapewnienie Pen
Clubowi godnego miejsca w
życiu kulturalnym kraju. Kon
cepcia ta ma jednak swoich
przeciwników. Negocjacje trwa
1ą. Mam” nadzieję, że przynio
ss one takie rozwiązania, któ
re
usatysfakcjonują
władze
państwowe oraz członków Per
Clubu.
Pragnę
stwitrdzlć, t« Pen
Club nie jest organir-.cjg po
nadnarodową, lecz międzynaodowa 1 ni« może ignorować
interesów oraz porządku pra
wnego żadnego kraju członko
wskiego.
wówczas o możliwość zwoła
Następnie J.‘ Urban odpowia
nia zjazdu Pen Clubu 1 re dał na pytania zadawane x ta
aktywowania stałych, pochodzą li Pierwsze i nich, przedsta
cych z wyboru Władz tej or wione
przez
korespondenta
ganizacji, Taka możliwość ist BBC. dotyczyło procesu tprur
nieje — powiedział rzecznik. sklego. Brzmiało ono: czy rząd
Przypomnę, że prezydent War zgadza się z coraz liczniejszy
szawy 19 sierpnia 1983 r. pod- mi artykułami w prasie pols
iął decyzję o rozwiązaniu ów kiej. atakującymi pamięć oczesnego zarządu klubu literac iiary morderstwa — księdza
kiego „Pen”. Powołany zosta? Popiełuszki? Nie znam artykułów ataku
następnie zarzaa tymczasowa
jących oamieć ofiary — odpo
o charakterze kom^arycznyrr
Dla zakończenia tego przejś wiedzią rzecznik. Również na
ciowego okresu w tyciu Per Zachodzie przy okazji proce
Clubu niezbędne jest wynego sów o zabójstwo prasa omawia
cjowanie pomiędzy przedstaw: nie ty Lr o motywy i sylwetki
cielami wszvjrtkich orientacji zabójców ale również wszyst
łakie reprezentowane są
w ko. co dotyczy oodioza zbro
vm
klubie,
kompromisowej dni co dotyezv oeób zabitych
formuły ■ zgromadzeni® ocóln*
crt ma to twiszek ■*« zbrod
go. a następni« wytfisl« za- nią czy nie U nas panuje

pod tym względem -umiar t pi
sze się tylko o tych okolicz
nościach. bez których nie mo
żna zrozumieć podł Jża sprawy
i sensu procesu. Jeżeli poja
wia się przy oś ,»zji tego pro
cesu krytyka działalności poli
tycznej księdzt Popiełuszki, to
lest ona uzasadniona zarowro
samym procesem, jak i w szer
szym w*ymlarze. Kto działa pu
blicznie ;:to uprawia politycz
ną działalność publicznie, ten
lakhy z górv godzi się na to,
że ta działalność może być
->rzi dmiotem omówień 1 kry
tyki.
Ale czy rzeczywiście zostało
udow-odnioue że ksiaaz Popie
tuszko był — że rak powiem
— winnym prowadzeni? dzia
łalności politycznej — konty
nuował rwr pytanie korespon
dent-BBC.
Jestem zdumiony tym pyta
niem _ stwieraził rzecznik —
ponieważ to. żó ksiądz Popie
łuszko prowadził działalność
polityczną nie jest chyba przed
miot er* żadnej dyskur.il. Mo
że być przedmiotem rlyrkut ji
ocena tej działalności poütycz
nej. Nie wiem dlaczego mie
libyśmy zacząć dyskutować o
tak oczywistych faktach,
Kole In e
dwa
pytania
—
on-eustawiclela prasy polonij
nej i korespondenta
agencji
AB — dotyczyły zapowiedzia
nej wizyty generała W. Jaru7eisk)ego w Indiach Pytano
w szczególności o ewentual
ność przesunięcia Jej tes mm u

ł czy są okoliczności nie sprzy
tające jej przebiegowi.
W odpowiedzi J. Urban za
cytował oświadczenie rzeczni
ka ministerstwa spraw zagra
nicznych Indii Sarmane Haidara.
Trwają optatnie prz* gotowa
nia do wtz-ty. Od chwili u-yskanla p^-zez Indie niepod
ległości, a szczególnie od na
wiązania stosunków dyplomat /cznych między PolsV a a In
diami. Polskę łącza z tym ki a
1em więzv przyjaźni, współ
pracy i lojalności. Nie mam
ładnej wiadomości o Jakim
kolwiek, projekcie odraczania
wdzyty.
Kares >ondent maaryck lej gs.
sety „El Pais” prosi! o sprecyzo-vanie, jakie funkcje peł
ni w Ministerstwie Spraw We
v*nętrz" vch wiceminister An
drzej Gdula i kogo z poprzed
nich wiceministrów ' zastępuje.
Do obowiązków A. Gduli —
powiedział J. Urban — nale
ży kierowanie pracą o cha
rakterze politycznym 1 wycho
wawczym w całym resorcie
spraw wewnetrznveh. O ile się
orientuję, nie zastępuje on ni
kogo w tych zadaniach, je«
to funkcja nowa.
Korespondent AP jeszcze raz
nawiązał do procesu toruńskie
go, prosząc rzecznika rządu o
ocenę, w jaki sporób proce*
wpłynął na życie w* Poi*ce i
na stan owisi o społeczeństwa
wobec rządu.
L tdzą — odpowiedział rze
cznik — żc t-c pytanie jest
przedwczesne. Irudno w trak
cie ’ procesu ^rzed wyrok’em,
•mówić 3 wszystkich politycz
nych 1 społecznych jego re
perkusjach. Przypuszczam jęa
nak — na podstawie obecnej
wiedzy t o nrstrojach i reak
cjach społecznych — te Dro:es ten uwiarygodnił praw*orzadność w Polsce.
(PAP)
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7 lutego ogłoszenie wyroku

pracz pryzma, ,, ty n*j ms>

son zlcrłanU Karos« — ofia
ry 'oTtyczregc zaLójstwa, ocenić trzeba rozgłośne MoiitjcziH wiecowania nad śmiercią
kał Popiełusakl, tych. którzy
milczeli o zabojstwi« aierż.
Karć«*»
Mi też zwiazcik wardziej bez
pośredni, Adw. Wende wb.ew
prawdzie zarzuca prokuraturze
iraktowanie na równi ofi ry
zbrodri 1 1ej sprawców. Kie
5
dy sprawcami zabójstw’* ks
Popiełuszki
okazali się być
funkcjonariusze
państwa —
Wczoraj przed Sądem Woje nia. Pytam więc, dlaczego s ni*, żc Jedne pontyczme akraj państwo odcięło się od nicn
wódzkim w Toruniu wystąpi tego obecnie szydzi cię? Jest ne podstawy wywołaiy inne z całą mocą i potraktowało
politycznie skrajne postawy 1 bez ladnegc pobłażania. Jego
ła mtc. Barbara Marczuk, bro v/ tym pewna metoda! Cuodz
nląca w procesie oskarżonego bowiem o posianie nieufności czyny jest prawdą, bez której organa pospieszyły u awmić ca
Adama Pietruszkę. Koueks po 1 podanie w wątpliwość szcze
nie można zrozumieć niczego łą prawdę, a nie półprawdy i
stępowania samego — wska rości imeiicji włan? w i-ej z tych przestępstw, które tu całą tę sprawę ujawniły!
zał, — nakłada na
o.gana sprawie.
Tych szlachetnych 6ą osądzane,
Oskarżyciele
pubłiczn i. zaprowadzące postępowanie ka intencji, które z najwyższego
Pan adw. Wende stawia dzia rówmo w akcie oskarżenia, jak
nie, a więc i na prokuraturę szczebla tak szybko zostały
1
w
swoich
wystąpieniach
na
obowiązek badania i uwzglęa • powiedziane całtmu narodowi, łalność ks. Jerzego Popiełuszki r’*'-.prawie nie podnosili spraw,
nUłtia okoliczności przemawia o czym świadczą komunikaty wymierzoną w nasze państwo które omówione '.ostały w re
publikowane I porządek prąwny «Lok
ia- plice, Zostaliśmy Jo tego zmu
Jących zarówno na korzyść, system stycznie
łak 1 na niekorzyść oskarżo ■rd 20 pa-d; erniku 1904 r, w lalności wybitny ch postępoi >-ch szenl nic w pełni obiekty wuy
nego. Ten prze pis mówi tak ■ których zwracano się o po księży Konarskiego, Brzóski, mi wystąpieniami niektórych
Stojałowskicgo. Listę patriotów pełnomocników
że, iż oskarżonego nie uważa moc do społeczeństwa.
oskarżycieli
•ie z* wmnego, dopóki nie zo
Po cóż więc próbuje się na w sutannach, którzy - w prze
posilkovr ,-ch.
tej sali kształtować płaszczy szłości dobrze
stanę mu udowodniona wina
służyli naszej
Z kolei głos zabrali, poleml
dalej — że nie dających usu znę nieufności do władz? O- narodowej sprawie można wy- żując ze stanowiskiem proku
nąć się wątpliwości nie * olno czy wiście kształtuj i się ją nie dłużyć. Polska Ludowa oddaje ratury >raz obrońców — jx;łrozstrzygać na niekorzyść o- w imię prawdy ma+ei laii.ej te postępowym patriotom w su- .lomocnicy uSkartyclell posił
akarżotiego. Te fundamentalne go proces u, lecz dla celów po tannach należną cześć. Pan kowych. Po len
wystąpie
xaaady po'skiego >rawa kar zapicceso,.ych.
_>la
cv - v advy, Wende po-wienział Jednak, niach sąd wysłuchał ostatnie
nego są znane. Jednakże trze szkalowania władzy! V>^zyscy cytują: „W historii nie mot- go słowa oskarżonych.
ba je zaakcentować, bowiem wiemy przecież
te w poślędoolerać tylko wygodnych
Fadio r.a te' sali wiele mo
pozostały w cleniu. Nawiązu powaniu karnym w ostatec.aktualnie fatetów’*. Celne wskc cnych słów pou moir.. adreserr
jąc do wydarzeń poprze izają- uyrn rachunku liczą się tylko zama. Szkoaa, żc tak zupełnie — powiedział G. Piotrowski
cjch 13 i 18 października ab. fakty, a fakty są tJkia. że się z nim rozminął w swoim „Cyniczny, okrutny r łowlck.
r.. mec. Marczuk przypomnia wykryto szybko zbrodniarzy
oełen pychy i zarozumiały, fał
ła iż choć „aml oskarż: ni 1 którzy ’ obecnie
odpowiadają wywodzie. Przemilczał więc, że szywy
polityczny
prowoka
kolejni świadkowie różnili się P! zed sądem, oanalaziono zwło pa postępowego^ kjrtę_btjoja
tor". Naiezę do ludzi(-których
którego
wymienił, poczucie winy nie paraliżuje
’
w ocenie ich znaczenia — wic ki ks. Popiełuszki. Kto tu je&t lowskiego,
paplerz Leon XIII rzucił klą do tego stopnia, aby milcząco
Le z tego co zaszło, służyło w ’Wiarygoany? Władza państw
ianocie
uprawdo jodobieniu w'a, czy ci, którzy wobec ’“J twę. Arcybiskup Puzyna sus- przylać każde oskarżenie. Na
pendował go i wyrzucił z pro wet w obliczu szubienicy nie
władzy
budzą
stale
lueufność
wielkiej mistyfikacji o „czło
bostwa. Biskupi ogłosili też powiem, że pada deszcz, gdy
wieku w
masce .ta górze”. i n enawlść!
Wywód
adw.
Jana
Olszews
list pasterski zakazujący vier- ktoś pluje..
Meritum
tego
Fwórcą tej
mistyfikacji byt
nym czytania pism Stojalows- procesu jest 1„sne: są zwłoki,
Grzegorz Piotrowski. To on kiego prowadzi dalej do kor.
relacjonował rozmow„
lakie kvuzji, że motywem działania kiego. Stolałowsk! musiał wre lest trzech oskarżonych, któ
sprawców zabójstwa musiała szcie potępić i odwołać wszy rzy ta śmierć sjxy"'od owali.
rzekomo prowadził i dyrekcji
Caodźi natomiast o JdowodTo on sugerował wagę „ak>-Ji", być chęć dokonania prowoka stko to co głosił.
tezy. le śmierć była wy
przedsiawiał jej kolejno piano cji politycznej. Hipotezy tej
Pan adw Wende
powiada, niene
prokurator
nie
od
rzucił,
nyła
niklem zabójstwa z premedy
wane wersje.
że w imię prawdy nie wolne tacja. Takie i wie rdzenie nie
ona
prezentowana
w
oficjal
Mec. B. Marczuk podkreśliła. nych wystąpieniach 1 doku czynić krytycznych uwag o ■ostało udowodnione, bo udo
U A. Pietruszka nie miał ża
Przypuszczenie to szkodliwej dla państwa i na - wodnione być nie mogło.
dnych powodów, aby szuk ać mentach.
rodu działalności niektórych
bęazie weryfikowane.
Nigdy nie neg wałem sy ogwałtownych rozwiązań. Czas nadal
Faktem jest je-dnak, że śle- księży, gdyż ksiądz Brzó! ka jei taktycznej roli w tym dra
„resztą pracował na niekorzyść dztwo i proces nie wykryły ze walczył w powstaniu narodo- macie,
który się wydarzył —
działań księdza. W toku a- wr.ętrzn-ego, tzm. usytuowane- wym. Umiłowanie prawdy no kontynuował
O, Piotrowski —
latwiania była sprawa Jego go ponad oskarżonym Pietr ■- winno hakazywHĆ jednak mó- .stwierdzam jednoznacznie,
że
wylazdr na stypendium
testem
winien
teł śmierci. Na
jZką
i
poza
resortem
źródła
wić
i
o
tym,
ke
wielu
księży
Szczegółowo analizując uja
-all
padła
uwaga:
niech
Pio
wnione w toku śledztwa 1 roz inspiracji. Taka jest materia np. k*. Piotr Żylińsk1, ka. Annie roni łez. nie prze
prawv fakty, obrońca PwSta-wi pr-nceso-wa Pan idwokat Olsze drzej Nlemekszta, ks. Stanis- trowski
prasza kolegów gdvź brzmi
ia pytanie: czy, gdzie 1 jakie ^sk! daleko odbćega od wazy- taw Piotrowicz, ks. Edward Tu to
cynicznie
..
Moje uczucia
tą dowody na to. że Adam «tklego co zostało wykryte, ip palskl, ks. l'erdynand Lenezy- powiedział oskarżony — na
Pietruszka akceptował działa jawiian: oraz ustalone i p”«- kowsstl nosili na sutannach leżą
tylko
do
mnie
1 do tych
carskie meciale za uśmierze do któiych vO mAWe.
nia podjęte przez pozostałą zentujs sądów, -własne rwob<
nja powstania styczniowego,
» ójkę < skarżonych
arówno nie sr.ute konstrukcję łdarzeń
G. Piotrowski mów*! następ
13 Jak i W października ub. r. lowiadt, że luuslałi to b?c Działali oni zreszt“ zgodnie z ni« dlaczego odmówił odpowie
Źródłam
wiedzy
«skarżenia inspiracja
agrar.lcma m^ąca Zalecenlam*
Stolicy Apostols- dzl ne niektóre pytania, zwła
Jest znowu Grzegorz Piotrow n* celu podjudzenie oburzone jaej,
szcza zaś aiaczego ucnyTł się
ski — powiedziała
go
zbrodnią
społt'zeństwa
^ pierwszego rteWom a? od odpowiedzi pełnomocnikom
Najtrudniej Jest bronić Ada przeciwko
sJoc.
por: ądko- ^ odzyskania n’“pod-.'całości oskarżycieli
posiłkowych:
ma Pietruszkę przed nin sa wym. Zarazem nu.aia
a a zalecała ona porSkl^mu kler.vmym. Mówił, ż- do prawdy dt mlSW stworzyć prs ckonanle, te wł lojalne oodporządkowanie (znam Ich dobrze z ich wcze
śniejszych
wystąpień,
kiedy to
chodził stopniowo, że zwracał podziemie zaczęło stoeować ter sie zaborco*!, i ich polityce,
bronili) oskarżonych
■rwagę n* istotę sprawy, nie ror i usiłuje prowokacyjnie 'Pima VI po trzecim rozbiorze m, in
oaczą na fz-z-góły. Teraz
z obarczyć odpowledżialtnoścly z* nakazywał kierowi i wdemym przywódców KPN i KUR, czy
iych szczegółów jest rozlicza ckty terroru aiły l-oiządkowe. ..posłuszeństwo i mił- ść ps- też członków terrorystyczni}
Li odzuo o prowokowanie O- nom i .rólom”
Grzegorz grupy, która dokonała zab< J
ny.
W konkluzji mec. B. Mar- strych środków a^tyterrorysty XVI w liście do obft-mów po1 Piwa sleiż. Karos», Chooziło
cruk stw'erdzila, iż Adam Pie
znych l w tumie zaostn »la skleh w czasie powstania 11- zresztą. Jak sąazę, nie tyie o
truszka nie podżegał ani do za stosunków wewnętrznych w «opadowego potępiał powst i- n»Je odpowiedzi, ie z o to.
bójstwa, ani co uprowadź nia pt- -.4
nie, surowo oekazyw. też bl by stawiać pytania. Ja sądzę,
ks. Pop: ełusztrl. Nie udzi Ił w
Ten przewód myślowy pęka ńoieora głosić uległość
>ec te nie wolno cynicznie wyko
tym pozostałej trójce oskarżo Jednak w chwili, kiedy stwier
eborcy. T°n Bam tvinirt w rzystywać śnuerci ks Popie
nych żadnej pomocy. Nie utru dza się, że nie mi w Pt see «*•*»• ruchów narodowo' r-*- łuszki do zbijania politycznego
dniał świadomie, am me uda- takich sił. które .ą za'ntereao '^oleńczrch w Galicji w roku kapitału...
Stawiano na tej tan pyta
.emriał postępowania karne wane zaognlanleui mtagoniz^
nie: komu moż* zależeć, by
go.
mów politycznych, i zaostrzęPołsK* była słaba? Ja odpo
Obrońca wniosła o unltwim niem sytuacji politycznej Tc
_ ołAnireufHfl f Co tfllfif#
CC58f3?^Wl
AUS“ wiadam, ze tym wszystkim,
nleńe oskarżonego Adau»a Ple
It tnr. V’US m Ok eśm OWS a których kłuje w oczy to, że
truszki od stawianych mu za Ädf oSydtfU
» ^vsia! r1« Jrtycmiow-e jikc nejszkod- Jest .lOcJaMstyczna, którzv wo
mrów.
przecleż me tylko ze «ys*** llwsrr bunt. W ftad za t* dy- bec tej socjalistycznej Polski
Następnie korzystając z pra ___ Podzianie używająca m
nie czują żadnych obowiąz
wa do : epitki zabrał głos pro zwy „Solideiność” wydało wła rektywa nn. ks. Kaslewiva fa
krzyczą! z ambony. ków, ich tachodnim promoto
kurator — liszek Pietrasiński. śnie wezwanie do powszechne natv«n!e
Ä Md brodowy Jest »rat, i- rom Trudno mi zachować spo
Wystąpienia obrońców oskarżo g- straJkiL zyrnże tc .est Je* ^ przypomnitmy.
bvł to kój, gdy pomyślę, te ja jednych w niniejszej sprawie —
nie próbą wmieci.m« kon- rrttA mlbardziel bobaterskł 1 nal1 im pomogłem...
stwierdził — zawieraja szereg od fłiktów 1 niepokojów,
pa- męczeński. ktor-*im kieTowai
Pełnomocnicy «1 lrżycieli po
miennych ocen i wniosków od człiwym usiłowaniem przerwa
TraisniTt
ałłkowyeh — mówił G. Piotrotych, jakie oskarżyciele pubL- nia procesu stabilizacji? ^
..m<r XI ii nam-uwa! oois- .rsKi —. nie chcą zrozumieć,
ernt zawarłd w -woich przenó
snując »woje swobodne do- kim biskupom
- '-porradko'- a że walka z Kościołem, to nie
wiśniach. Zgodnie z prezento
waną przez )osrc;fgólmych o* mysły, które w żaden spoaćb nie sie i uległość wo-bto ta to samo co walka z niepraw
z materii proce- borrow.
dą o Kościele Moja wiedz* o
skarżonych linią obrony ich o- nie wynikają
adw. Olszewski zastaBrzedWoJennv wicemh. ster Kościele, choć podważana w
brońcy inaczej niż prokurator sowej,
ipraw zagrańicmyen Szempek procesie. Jest na tyle szeroka,
ocerU.1
zamśai
oskarżonych, nawia sic głośno w czyim iii‘st
by w.edzleć że Kościół jest
ich winę, kwalifikację prawną teresie byłoby organizowanie
Be«
Ä- tak samo złożony jak społe
szynów
także kwest-oi. owa w Polsce
t« ilTC
^Płnol danie się
Hl«erem « spttn- czeństwo, 1 że są również ka
li wysokość kar wnioskowa
czynni*
ca ngaiowanl
nych przez prokuratora. Jeat Dziwne to Jednak tt pe»no- ^ oddani m„ Gdańsk- l plant
osIIko
kois tarza.
przed wko państwu.
to zrozumiałe, aibowiptŁ
w mocnik oßkartyclel«
Cofnijmy się do czasów, gdy
Stoję w obliczu wyroku, któ
kontradyktoryjnym
polskim v ego nie chciał an. od; owieTe -y być może skaże mnie na
prot esie karnym tak właśnie dzień w ~zyim to leży lntere- pols a u «dfcytku XVII!
śmierć. Rozstrzygnięcie leży w
ewykłe realizuje się prawo o- sle. Potężne si y politycs ne na ku traciła niepodległość.
Zachodide
głośno
1
jawne
moimpi
Massalski,
Kuaiakowkki
I rękach Wysokiego Sądu. Mam
skarżonego dc obrony. Fe zro
ąumlałe różnice w ocenie mię wlą o tym, te nadal sta yiają Skarczewskl poparli II roż taki charakter- ie nie potra
na
wr-ost
ante^on.zmów l biór i Targowicę. Lud War- fię prosić c litość. Chciałbym
dzy stronami rozwazy sąd.
w Polsce, Pisze *ię szawy powiesił za to aisku- Jedynie powiedzieć, ze czło
W wystąpieniu pana adw. konfliktów
na
ten
temat
artykuły, wygła- pów Kossakowskiego i Massai wiek w takiej sytuacji próbu
Olszewskiego zawarty został s a przemówiema.
Nb wewnę skieg) Biskup?, Skarczewskie
narazo poważny zarzut, że or trzme zachwianie się państwa go od kary śmierci zi _zpde- je znaieźć uzasadnienie dła te
go co się już stało, za co od
gana ścigania wiedziały już 20 polskiego liczą rew '-;jon:śc, z gostwo na rzecz zaborców apażuz^einnoa 1984 r.t iz soraw- ps-N uznając, żx -w+.ędy będą ratował Tadeusz, Kościuszko daje to swoje 34-letnie życie...
Szukając tego sensu chciałbym
cami uprowadzenia ks. J. Po jnogli
podnieść sprawę na- na prośbę nunclirzj papiespiełuszki byk oskarżeni Pio szycu gran c zaciwinich. Za- kiego. Po upadku r owstan'a mieć świadomość, że Już nigdy
w Polsce nie będzie: Zychów,
trowski, Chmielewski i Pęka chodnic rozgłośnie p< śkojęzy
kościuszkowskiego hierarchia
la, a mimo to ich zatrzyma :zne a szczególnie Wolna Eu kościeli» zarządziła msze ża- 1 Piotrowskich, Kurosów i Po
piełuszków
Jedyne o co mo
nie nastąp: ło zbyt późno, bo ropa' prz"x wieic go-Jzii każ
*<>&"« z- powTeszonych zdraj- gę prosić to tylko o wyrozuwiem dop.ero rano w dniu 23 dego dnia usiłuje podjudzań ców —
kupów. Kto jx»żedł maalośń dla L, Pękali i W
pażaziernika .1984 r. Zai <u po wszelkie antagonizmy połltycz na w
»Jßs^e t* ®J* C hmielewskiegotem w wystąpieniu tym poją- neHlZemb?ĄoSL*u SSSŁVÄrS
Chciałbym wyrazić swoje głę
wiła się ironiczna uwaga t<od
1 bokie poczucie winy — powie
adresem prokriatoia, aby i a- 5rzS&. SpiTcz rej jawnej £* r6ire kar? “
dział L. Pękala — widzę i ro
czej wstrzymał się 2 wyraża
w
kl a . móełbv takvtac zumiem swój ogromny błąd,
niem wielce pozytywnych o- działaL-K^sc pi jwadzc e te* są
rÄ krzywdę, do której się przy
cen, uosłownie — „lozdriela- 3STÄ poK "JESJS Ä »
czyniłem, Brałem udział w czy
nia laurek’’ — o działaniach
nie, ktoiy od początku był ub
j= Tgj? Ä ‘Äy
organów ścigam* w tej spra
sardem,
który doozedł do sku
wie.
Drooaeandzie nienawiść' i pro z«k- Hiektoray pełnomocnicy tku wbiew moim zamiarom l
Są to zdumiewające preten SÄE..\ S‘Äwif^rÄwyUj- wyobi rżeniom. Nie potrafię
sje bo trzy dni to w prakty
Znas--mlwevirtęc wiadomo, k, ä4diBane4 dzii iorounf
mają wyrazić “wojego żalu
powo
ce «in acz i niemal tyle, co nacharakter i te zackip du tej śmierci. Nikt nigdy nie
t chmlast. A tu wytrawny pra mu na święcie zalety n* u
czy ni emu z 'orski og niski k,o
<j j.ał alność ich ofiary nie ano
będzie w stanie tego napra
wnik nie wie, że do aresztów* flintów
we wnętrzu/jh.
yją aprovxjkować zbrodnie® e- wić, odwrócić-, Orzczęd2lć cier
nia w tak poważnej sprawie
O niłktóryca śladaca pawią- ĄV cjynu. Scgciują że cokoi- pienia i bólu rodzinie zmarłe
potrzebne cą dowody, a nie
\Tek robi luiiąd* z n«;uy rze- go, nieszczęściu naszych ro
tylko
przypuszczenia
i że la . które się w taj spraw te
przed ł grunta dr eni«m ndezbęd- zaiysowaty, wspomniałem w czy jest dobre i szlachetne dzin. Zdaję lobie też sprawę,
Materiał gdyż wszyscy księże zawsze żi przyniosło to ogromną szko
iych dowodów
postępować swoim wystąpieniu
dobi-c narodowi
tar dę państwu l resortowi. Oskar
trzeb* niezwykle ostrożnie. Po procesowy w tej konar euiej służył!
j.dnak nie oyło i nie Jest. tony przyznał następnie, że
trzech miesiącach postępowa sprawi« nie doemrezył jednak
na islnieina in»pł Fakty i j blstork i ze wspoi zbyt yóź.io fcrcuuraiał swój
nia karnego, na raił sądowej, ia dowedow
WTodąrej poza granice czesi, ości o rzeczą tym pióbosi. błąd. Bezkrytycznie uwierzył
kieuy już wszystkie fakty rą racji
l^uikf
zaunaaywania prawdy. Be* wia
st warzanym pozorom Chciał
znane, wydać się inote, łe po
Panowie edwokacl — Wende, śeiwe] oceny nziaiaon ości jfla bym prosić sąd o wymierze
winny one' być oczywistymi Olszewski i Grabińsk*. zgodnym ry zabójstwa n « nożna c se
nie kary — powiedział — któ
dla
wszystkich _J początku.
rzeczywistego
podłoża u k»woU ml mieć nadzieję
oskarżoJednak nasza dzisiejsza wie chorem odmawiają
ŁbrOd®‘ Piotrowskiego, Piętru na powić do .połeczeóstwa,
T chm^Jle^iskie
dz« o tej zb'odni narastala nym w niniejszej spr, we prna do (Uiałai i z motjwow
1 ■
* 'jC*
by rzetelną, uczciwą pracą,
stopniowo chociaż zybko.
pt. ypisując im
Adw# W«iaa powiedzäm; „Ko odkupić iw „ą winę. Proszę o
filar* »zymska maksyma glo- »><-litycznych
może pozostawać ni- dani« rui tej szansy 1 moih*il „śpieau się powoli I” Ma ze działali W śfeiu siągntęcia
w błędzie odnośnie te- wie najniższy wymiar kary.
ona zastosowanie do tego wła korzyśch Jeże— Już ue t io ra
1X> wszystko co się stało jest
*« bym «/ ko- ^ co jest dobrem a co złem”,
śme przypadku. Istniejące 20 powiedżiec,
zyśc majątkowa, albowiem s Kościół rzecz wiście niko&-' dla mnie najwlęks < osobistą
j aździernika 1984 r. pizypus !lamociiodu mc nie ząinęio, a iu« pozostawił w brędre, te ti«gedią - stwierdził s kolei
czeotia istotnie kierunkowały
oskarżony W. Chmllele'vski —
podejrzenia na osobę Grzego przy zwłokach ks. Pupieiuszk zabójs.wo ks. Popiełuszki by
i to nie dlatego te staję Ja
rza Piotrowskiego. Wiadomo maieziono 144 879 zł, którycl i ło złem. Tak było kiedy „a
Jednak także wówczai było, że sprawcy zabójstwa me zabrali, bito księdza, inaczej supeł ko oskarżony, ale dlatego, że
nie żyje człowiek. Poniósł bez
u
przynajmniej
twierdzi
*»«,
ni«
jest
jednak
kieuy
ksiąc’*
sprawców było trzech.
sensowną śmierć... Na szczęście
ze działali oni dla oslągmęc^ z&OUa
Równocześnie
pozostawiony korzyści
our -istycu.
Jakich,
Ostatnio zdarzyły eią w Pol- cała ta -prawa, s gruntu zła
n« szosie orzełek, mało -wiary
see dwa takie wypada*. Nie- 1 niepotrzebna znalazła finał
Wysckr
Sądzie?
godne wówczas
okoliczności
Źasiad-ją na ławie oskarżo- którzy przedstawiciele Kościo przed sądem. Oskarżony dał
ucieczki oraz dziwne zachowa
wyraz swojemu żalowi wobec
nych i oczekują na wyrok. ła publiczni* wystąpili w oh
nie się Waldemara Citrostowronię występnych ka-płanów przełożonych, którzy razem z
Czy
na tym polega ta ich ko
skiego po ucieczce, faktycznie
’jüie'azvdinvv
mówiąc
o
<
kulicznoścńach
i
o
nim zasiedli na lawie oskarżo
rzyść osobista
opó dające akcję poszutdWaw
im e szyu
y motywach, Kiedy więc ksiądz nych. Mam żal — powiedział
czą i (.ościgową, nasuwało u- *e zdrowego rozsądkui
Zabija — okoiicznoścl l mory
—
te wykorzya-tal) moją wia
zasadnione podejrzenie prowo
U tym odmówieniu oskarżo- Wy Wewnęti zi.e sprawcy są w
kacji wobec- organów
MSW. nym m ^żiwoscl działania z n»um;eniu niektórych przed- rą, moje przekonania, moje
zaufanie.
Mimo to, te ten
Zbyt szybkie zatrzymanie G
motywów politycznych jest
stawicieli
Kościoła
spra-wą
PiotrowŁkieigo moglODv w tych nak także pewna metoda. Pan pierwszej wagi — san.a śmierć dramat miał miejsce wbrew
wszelkim
moim
zamiarom, to
warunkach stworzyć realne za adw. Wencie z niezwykłą ostro człowiek* zas Już me ma tak
jedrak dc niego doszło.
w
grożenie dla efektywnego 1 żnością zaatakował przemówić* -wielkiego znaczenia,
sąy bkiego nos tę pu śledztwa. nie oskarżyciela
publicznego
Na początku 1982 r. zginął Chmle'ewskl zwrócił się do są
du
z
prośbą
o
łagodny
wyByło to wielce realne w świe zarzucając mu
posługiwanie tragicznie funkcjon&iTusci MO
tle pierwszych złożonych w się inweki ywami. F-iwiedział tak slerż. Karos. Został on zastrze nkar kazy.
Jako ostatni zabrał głos os
śledztwie przez xsk Piotrow żo że nie należy się na tym lony z zimną krwią przez r.iło
skiego wyjaśnień, w których procesie zajmować wrogą pań- dych ludzi, prawdo dzieci, któ karżony Adam Pietruszka. Od
nde ujawnił on wspóL».praw- stwu działalnością ks. Jerzego rych jmysły zatruł“ byty ja- wołał ślę do słów prokurato
ców oraz miejsca znajdowania Popiełuszki oraz innych podo
ra, iż jes t to proces o ksetsłt
nienaw Iśr
Ich duch»
sie ks. Popiełuszki. W tej po bnie działających pn ^dsrawl- wym przywódcą i podeml
praworządnoścL A w zakresie
stawie osk. I iotrowshl mógł cieli kieru, rozumiem. Ze puW kapłan Tu on znał tego pojęcia wchodzi i to, aby
trwać długo, bardzo długo,. .z bliczne omawianie faktów z nego^wsparcir^dsycał upó"- osoba niewinna nie poniosła
do dzisiaj.
nie zasłużonych koasekwencjl.
tego
zak esu
st niewygodne ^łbESSS
Trzeba więc zapytać panów ins.yr.ucjoni kościelnym. ZduMówiono, iż na ławie oskarżo
sle^ Kar<i pozosta-wflł vd<
pełnomocników — i co wtedy
nych -najdulą się ludżie —
wę j dwoje małyc.i dzieci. Ko powiedział — która/ są nie
z dalszych postępów śledź.- miewające to jednak oc cki
wa? Czy zostałby bez >sł >nek wanle, że będziemy osądzać śc^j w ijnię miłości bliźniego szczęśliwi Ja taż jestem nleI troskIiwie opiekuje się moral Łzczęśiu"T,
ujawniony
cały mechanizm zbro' nie, lecz pi emilczi .
że wraz ze mną
zbrodni? Czy zostaiobv udo skrywać jej mc-.ywy. zlrytow* nym winowajcą ) filctycznym zasiedli na niej mo! niedrwm
r.it prawdą jest pon.źej stan- współwlnowalcą Ich sieroctwa współ -acownicy. Jestem nie
wodnione zabójstwo ks. Po
pieluszki bez odnalezienia je dardów moralnych tej rozpra- _ t,, Zyche m. który wciąż szczęśliwy l dlatego, te czyn,
«st księdzem.
NigdyJednai!
go z włok? Owe trzy dni po- wy.
który popełniono i pioces spo
rwoliły ustalić bezbłędnie, że
Pan »dw. Wende zgłosił pro- ' ńe
taintere»aw, ł siw losami wodowały wielkie szkody poli
wspólnie z osk Piotrows am test przeciwko rzekomemu sta* żyjących ofiar zbrodni
t<>
tyczne, i fe dało ło asumpt
19 października 1984 r dzla- wlariu przez prokuratora zna- n2>,} *i!! eri;
2 c i uaktywnienia się sił wro
•all mający fałszywe aliDl o- ku równości pomiędzy ofiarą
gich
aoc lalistycznej ojczyźnie,
kkarzenl Pękala i Chmielew St?o‘SwSHhL*£te2Smil/ut ścicfnych
iżfeci zaoitep
mi- że rzuciła to cień na cny rp
ski.
sort,
tak przecież oczyżnie
Prawie równocześnie zatrzy ^d-.on. Pro.jrr ur. i‘ht, “ggj,
od lany.
mano trzech sprawców czynu.
A.
Pietruszka
wyraził prze
ostrością
odniosła
-ię
do
srraw
nlRd,.
nie
usłysaala
a
u
Stworzyło to optymalne szan
kleru
am konanie. tm sąd przychyli się
se rozwinięcia śledztwa któ ców zabójstwa, ich czynu i p^dstawdciela
do
wniesku
Jego
obrońcy
ani słÓA
re trzy dni później błyskaw! jegu motywów. Nie wolno JW sj6W ubole ni*
Sąd postanowił odroczyć wy
zamazywać ws,p6lczuci
eznSe ozwinęło sie 1 dało zna r.akzaciemniać i
danie wyroku do erwartku,
.Taki fika to związek * obecne obecnie pełne i satysfak podłoża tej zbrodni. Ma ono
(PAP)
cjonujące wszystkich ustale : ha rak ter polityczny. Twierdze ną sprawą? Ma z-yiązek, gdyż 1 bm.

Siwy procesowe zakunczyły wystąpienia
przed Sądem Wojewódzkim »'

W>adz« prokuratorski* stanu Arizona
oraz departament stanu USA adrzuciiy
apel krajowej konferencji katolików
USAt ewangelickiej akcji charytaty
wnej oraz redgijriych organizacji ży
dowskich, domagających się uziwma
religijnych i moralnych motywów dzia
łania ruchu opiekuńczego udzielające
go schronienia w kościołach uchodźcom
politycznym z Gwatemali i Salwadoru.
Ksiądz Nicholas di Marzio, dyrektor
organizacji opiekuńczych ogólnokrajo
wej konferencji katolików w Stanach
Zjednoczonych, oświadczył, iż w wy
padku deportacji życiu uchodźców polt
tycznych z Gwatemali i Salwadoru, kto
rzy znaleźli schronienie w amerykań
skich kościołach zagraża niebezpieczeń
siwo.

Większość organizacji kościelnych w
Stanach Zjednoczonych potępia polity
ką pomocy militarnej USA dla dykta
torskich reżimów w Gwatemali i Salwa
dorze utrzymując, iż przyczynia się ona
poważnie do narastania fali represji
i morderstw polityozimych, jak również
wywołuje masową emigrację osób prze
śladowanych z tych krajów.
Po aresztowaniu 16 księży i działaczy
organizacji kościelnych problem wyko
rzystywania kościołów i obiektów sa
kralnych jako miejsc schronienia dla
nielegalnych uchodźców politycznych,
stał się ogólnokrajowy. Przedstawiciele
władz federalnych for muiując aki
oskarżenia przeciwko tym księżom i
działaczom religijnym ruchu
opłaci
nad uchodźcami politycznymi z Gwa-

Zakaz udzielania schronienia w kościołach U SA
uchodźcom politycznym z Gwatemali i Salwadoru
Sprawa deportacji uchodźców polity
cznych z Gwatemali i Salwadoru oraz
postawienia w stan oskarżenia księży
amerykańskich udzielających schronie
nia uchodźcom wniesiona została na
forum Senatu USA. Senator Dennis de
Concin przedłożył projekt ustawy, któ
ry delegalizuje kościelne akcje udzielunia schronienia w kościołach uchodź
com politycznym zbiegłym z Gwatemali
ł Salwadoru, Projekt tej ustawy przewiauje natomiast, by władze federal
ne w drodze wyjątku udzielały tymcza
sowo azylu tym uchodźcom z Gwate
mali i Salwadoru, którym w wypadku
deportacji z US A grozi śmierć bądź
wi^zięnie.
Projekt ustawy wychodzi z założenia,
iż żadna forma działalności religijnej
i huruanitarnej, nie może kolidować z
prawem ł przepisami migracyjnymi
USA oraz że nie wolno wykorzystywał
kościołów i obiektów kultu religijnego
do działań sprzecznych z prawem.
Akcja prokuratorska władz stano
wych i federalnych skierowana jest
nie tylko przeciwko 16 oskarżonym
przedstawicielom ruchu opieki nud ucbodźcami politycznymi z Gwaternali i
Salwadoru, lecz również przeciwko po
nad dwustu kościołom w Stanach Zjed
nuczonych, które uczestniczą w huma
nitarnym ruchu pomocy dla uchodźców
politycznych z tych krajów.

temall i Salwadoru oświadczają, iż pra
wo Stanów Zjednoczonych i przepisy
imigracyjne nie mogą być bezkarnie la
manę przez nikogo, niezależnie od ro
dzaju motywacji i charakteru działal
ności.
Prokuratorzy okręgowi atanow zjed
noczonych formułując akty oskarżenia
przeciwko księżom t organizacjom koś
cielnym
udzielającym w kościołach
schronienia i pomocy uchodźcom poli
tycznym z Gwatemali i Salwadoru kon
statują. iż prawo Stanów Zjednoczo
nych nie dopuszcza możliwości wy ste
powania księży i organizacji kościel
nych w obronie nielegalnych uchodź
ców. Poza tym prawo to nie czyni źad
nega rozróżnienia pomiędzy osobami
duchownymi i pozostałymi obywatela
mi USA w wypadku jego naruszenia
bądź łamania, niezależnie od tego czy
sprawcy kierowali się motywami reli
gijnymi czy politycznymi
Przedstawiciele departamentu stanu
stoją na stanowisku, iz ocena charak
teru uchodźców i zakwalifikowanie ich
do kategorii ucnodźców politycznych
czy też do kategorii uchodźców poszu
kujących lepszych warunków życia, nie
leży w kompetencji księży i organizacji
kościelnych, lecz organów państwo
wych USA.
JERZY GÓRSKI

To był pracowity rok
RACOWITY był ubiegły rok dla oeme
wouw wo], gdańskie
go. Odbyli and ponad 87
tys. słiiżb, trwających po
kilka godzin. Uczestniczyli
w jiześciu akcjach wspólnie
z Milicją Obywatelską poa
krvpronimein , .Porządek”.
Piórem było ujawnienie po
nad stu różnego rodzaju
przestępstw, ujęto 55 spra
wców. a ponad 500 wnios
ków skierowano do kole
giów orzekających. Spoś
ród
7720
ormowców
działających na terenu«
woj. gdańskiego w 160 jed
nostkach terenowych, 140
zakładowych i w 244 Jednoetkach specjalistycznych
blisko połowa uczestniczyła

P

w zapewniania łada i polo^dka podczas wyborów
do rad narodowych. W cza.
wcu ub. roku ormowcy
wygłosili, głównie dla mło
dzieży, ponad 1600 prelek
cji, przeszło 64U członków
tej ccganizacii działa w
samorządach mieszkańców.
Podsumowując ubiegłoro
czną działalność Ochotbii
czej Rezerwy Milicji Oby
watelskiej na wczorajszym
posilę jzeniiu Woj ewódzłuego Społecznego Komitetu
ORMO jego przewodniczą
cy sekretarz KW PZPR
Mieczysław Chabpwskl pod
kreślił wagę i znaczenie
wkładu
ormowców
w
utrwalanie ładu i porządku
w regionie. Zaapelowano,

zwłaszcza do aktywu spo
łecznego w zakładach pra
cy i w poszczególnych osiedlach oraz w gminach o
poszerzanie społecznego fro
ntu walki z patologią snołe
czną. W ub. r. w szeregi
ORMO wstąpiło ponad 350
członków, w tym
spora
część ludzi młodych.
Woj. Społeczny Komi
tet ORMO przyjął szereg
wniosków,
zmierzających
do dalszej rozbudowy tej
organizacji. Ponadto omó
wiono i przyjęto plan pra
cy na "-ok bieżący oraz
zatwierdzono pi ogram ob
chodów 39 .rocznicy powoła
nta tej orgamu-acji.
(skl)

Nie ma pogody dla nieuczciwych
te str, 1 chód, a nabywca pokrył
koszty cła, wliczając je do
ceny kupna, co jest nie
zgodne z przepisami. Spra
wa wyszła na jaw. Uzy
skaną nadwyżkę z transa
kcji opodatkowano w wy
sokości 754 tys. zł.
Wśród przekraczających
przepLsy jest agent sklepu
kosmetyczno - chemiczne
go, właściciel zakładu wy
konującego nagrobki, oso
ba, . prowadząca handel to
warami
pochodzenia za
granicznego 1 wiele innych,
Muszą płacić zaległe su
my 1 zastanawiają się, być
może, czy war*o było prze
kraczać przepisy podatko
sprzedała samo we’

O Dokończenie

faktyczne dochody znalazła
słę także właścicielka biu
ra pośrednictwa w handlu
nieruchomościami w Trćjmieście.
Nie opłaciła się obliczo
na na duży zysk „operacja
finansowa’, jaką przepro
wadziła (sądząc, ie robi
„dobry Interes”) jedna z
mieszkanek woj, gdańskie
go. Sprowadziła ona z RFN
samocnód marki „Merce
des 200D” diesel, od które
go pobrano opłatę celną w
wysokości ok, 500 ty*, zł.
W tym samym dniu właśdcielKa

Wszyscy uczciwie pracu
jący luazie encą. by „była
sprawiedliwość”.
Wymie
rza ją w swoim zakresie
nie łubiany Urząd Skarbo
wy. Dobiera się on także
„do skóry” tym, którzy nie
potrafią wytłumaczyć, skąd
wzięli pieniądze na zakup
coraz to nowych samocho
dów czy np. budowę do
mów jednorodzinnych? W
ub. roku 8C takich. wła
śnie osób obciążono kwutą
18 min zł. Wzbogaciła opa
skarb państwa
Kontrole
nte ustają: Nadciąga pra
wi dziwa „niepogoda dla
bogaczy"
B.F.

Proszek do prania jest, ale... g& nie ma
9 Dokończeni« m sir. 1
po nich iladu. W ciągu 8
godzin i okas zła się cał- pa
nia —- mówi kierowniczka
placówki Maria Alenowi*«
1 dodaje, ie rwykle taka
ilość wystarczała na ty
dzień lub nawet dwa. Cóż
odpowiadać klientom, gdy
"Tpytują © przyczynę bra
ku? Hurt realizuj« nasze za
mówienia zgodnie s pla
nem, następny transport na
dejdzie jeszcze w tym ty
godniu. Lecz zapewne his
toria się powtórzy bo klien
ci wprost oszaleli- kupują
po kilkuinaAciö opakowań.
— To jest chyba jakiś amok — słyszę w paru skle
pach drogeryjno-chemicznych w śródmieściu Gd a A
ska. W styczniu popyt na
proszki przybrał nieprawdo
podobne rozmiary. To, co
kiedyś wystarczało nam na
tydzień, znika teraz Jedne
go dnia. Z poprzedniej do
stawy, Która nadeszła lb
stycznia pozostały do dziś
tylko proszki Robot” i „Mi
rax” — do moczenia. Re
szta gatunków — a były
wśród nich menial wszyst
kie, Jakie produkuje krajo,
wy przemysł — Dłyskawicz
nia znalazła nabywców.
Klienci wychodzili ze skle
pu oołaaowani, & my już
kierowałyśmy nowe zamó
wienie do hurtowni — in
formuje Danuta Pydo z
drogerii przy ul. Rajskiej.
W społemowskiej hurto
wni w Gdyni-Chyłoni —

prawdziwy „młyn”. W nor
maliiej sytuacji zamówienia
realizowano xu „od ręki”,
tera* zaczynają rię kłopo
ty, bo handel nagli, a lu
dzie sq przecież tylko ludż
ml. Czasem nie wytrzymu
ją Jut tempa, s nikt Jch nia
zwolni ze żmudnej papier
kowej roboty. Staramy się,
0 il* to tylko możliwe, ma
ksymalnie upraszczać i skra
cać drogę z magazynów do
klienta — wyjaśnia Zofia
Jaskulska, kierująca hurto
wnią. Przekazaliśmy np.
partię proszków oddziałowi
w Wejherowie, który sam
rozdzieli towar do sklepów
1 sporządzi faktury.
Ale to wszystko na nic,
jeżeli rynek się „me uspo
koi”. Proszków brakuje, po
nieważ klienci kupują na
zapas. W styczniu skiero
waliśmy do sieci, zaopatry
wanych przez nas placó
wek woj. gdańskiego 481,8
ton proszKU. To Jest re
kord! Zazwyczaj ilość ta
była dwukrotnie mniejsza:
180—200 ton. Musimy za
tem już obecnie załatwiać
dodatkowe przydziały pro
szku, ponieważ ten nieprze
widziany ponyt sprawił, że
x końcem stycznia wykona
liśmy połowę kwartalnego
plańu!
Przemysł rzeczywiście wy
wiązuje się M zobowią*ań wobec handlu bez za
strzeżeń, Idzie mu nawet
na rękę, o czym słyszę w
„Zbrojowni”, zaopatrującej

•lę bfezpoSiednlo u produ
centów na terenie całego
kraju. Tutaj także w sty
czniu »adi rekord — sprie
dano 40 ton proszku, a
więc tyle, ile czasem w cią
uü catena roku!
To musi się wre sŁcie
skończyć — wzdychają har.
dlowcy w nadziei na sta
bilizację turoszkowej sytua
cji Klienci — nauczeni do
świadczeniem, wiedzą swo
je, i po prostu kupują.
Kto kogo przetrzyma? A.J.

• Wczoraj na uL Słowackie
go w* Wrzeszczu pieszy Wik
tor H., będący pod wpływem
alkoholu,
przechcaził
poza
przejściem dla pieszycn przez
jezdnię 1 został potrącony przez
nadjeżdżający urn. „Polonez”
GKD 40-35 prowadzony przez
Ja.ra P- Pieszy aoznał złama
nia podudzia.
• Na uL Grunwaldzkiej Alek
■ander L., lat 37, znajdujący
się w ■tani'» nietrzeźwym wbiegł
na Jezdnię przy czerwonym świe
tle dla ruchu pieszego i tostai po
trącony przez Jadący środko
wym pasem samochód m-ki
„Fiat 126p’* GDN 73-71, prowa
dzony przez Adama M. Pieszy
doznał lekkich obrażeń 1 został
przewieziony do Izby wytrzeź
wień. (s)

Drugi złoty medal
P. Zurbriggeńa
Czwarta konkurencja i czwar
ty złoty medal dla Szw&jcuriL
Tegoroczne
narciarskie mi
strzostwa świata w konkuren
cjach alpejskich
w Bormio
stoją pod znakiem supremacji
reprezentantów
tego
kraju.
22-letnł Pirmln turbrlggr i wy
walczył we wtorek zw ilęstwo
w kombinacji. Na mecie gr
tuląc Je złożył mu sławny narclaiz francuski
Jean-Ciauuj
gmy,
który przy Jer nał do
Bormio,
aby oglądać swego

3:6 hokeistów
Stoczniowca w Sosnowcu
W pierwszym iti*czu finało
wej fazy rozgrywek ekstra la
sy w hokeju na loJzie Zagię
cie Sosnowiec wygrałc wczo
raj u siebie ie Stoczniowcem
Gdansk 6:2 (2:6 2:1, 2:2). B*am
kł zdobyli dla Zagłębia: Ber
nat i |7 i a min). Zabawa 2
(17 , 40 min), Ch slew a
(62
min.) 1 Radwa j (59 miii)", dla
Stoczniowca: Tetdorcza1
*27
min), Zawadzki f54 min.) i i a
borows.c'. (55 min.). Mecz obej
rżało ok. Z,3 tys. Widzów W
Zagłędu nie gyał Klocek W
nleżl prezentuj«*-cym sie Stocz
nio’.vcu wyróżnili się: oramkarz Płotka oia: Zawadzki i
Soilfiska, a w Zagłębiu Ber
nat. Swią.ek l Z.acawa.
Przypominamy, te w piątek
8 dii , o gob^ IV w ,.01;vi:M
nrstępry mecz tych d-uźyn.
W innym wczorajszym meczu
Podziale Nowy Targ wygrało
u siebie z GKS Tychy 8.1 (3.1,
4:0, 1:0).
(ko)

następcę.
Tak jak liegdyi
Killy tak dzisiaj Zurbrlggan
zdumiewa
wszechstronnością,
u ystępuje z powodzeniem na
trasach zjazdowych 1 slaioma
wych, zadaląc kłam teoriom o
konieczności wąskiej specjali
zacji.
Sukcesy
Zmbrlggena,
który zdobył Jut > złofe ma
da te (bieg zjazdowy 1 kombi
nacja;, budzą powszechny podzlw.
Slalom do kombinacji wy
grał Thomas Buergler (Szwaj
caria) — 1.36,83 przed Ernstem
Rledelsyerge^em
(Au*trla> i.37,31 oraz Mlcnelem Vionem
(Fłanejc* — i.37,36
Pirata
Żurbiiggen był piąty — 1.37,82.
Wyniki kombinacji: i. Pir
min Zurbriggen
(Szwajcaria)
— 7 67 pkt.; 2. Ernst Rledelsperger {Austria) 37,84 : 3.
% homas Buergler (Szwajcanaj
— 39,41; 4. Anion Stelnei (Aj
stria' — 46 31; 5. Andrea* Wen
zel (Liechtenstein)
■ 48.41; S.
Michel Vlon (Francja) — 50 3f;
7. Franck P'ccard (Francja' —
55,14;
8. Markus Wasn.aler
RFN — 56,05.

G. Filipowski piąty
po jeździe obowiązkowej
Mi»t -zostwa Europy w łyźwlarstwit figtnowym. Po jeż
dzl* obowiązkowej Grzegnrż
Filipowski jest p *ity — 3,9
pkt Prowadzi Francuz Fer
nand
Fed ronić — 0,6 pkt,
przed Jozefem Sat* v rziklem
(CSRS) — 1.2 pkt, Heiko Fischererft (RFN) — 1.8 pkt oraz
Władimirem Kotinem (ZSRRj
— 2,4 pkt.

T erminy inauguracji

wiosennych rozgrywek piłkarskich
mistrzowskie 14 kwietnia. W
tym samym t<Tninie wznewlą rozgiywki klasy młodzie
żowe — Juniorzy,
drużyny
spartakiadowe 1 młodzicy. Rów
, leż 14 kwietnia ruszy liga Ju
niorów makroregionu „Pano
rze”, prowadzona przez Elblą
ski OüPN.
. 1)0 tego wszy»tkiego trzeba
dodać terminy Pucharu PolskL
Mecze 1-4 finału PP na szcze
blu centralnym odbędą się Jut
w dniach 3 marca i rewi nze
13 marca. Natomiast spotka
nia piątej rundy PP na szczeb u woj. gdańskiego (nowej edycji)
rozegrane zostaną 24
maira i 6 kwietnia, przy czyn
24 marca giąć będą: Wisła II
Tczew — Wierzyca Starogard,
Arka II
Gdynia
—
Wisła
Tczew, Lechla II Gdańs*. —
Arka Gdynia i Baityk. li Stoczniowiec Gdańsk,
zaś •
kwietnia: LZS* Rotmanka —
LT.ila Tczew. LZS Wieniec —
Orkan Gdynia, LZS Osowa —
Gdańska klasa „A” seniorów
1 pozostałe g^upy klasy „B” LZS Mrzezino 1 LZS Rywałd
<k«>
zainaugurują wiosenna boja — MOS1R Gdańsk.

Czyniąc zadość sympaty
kom futbolu. Którzy zwra
cali się do nas z prośbą o
podanie terminów rozpo
częcia wiosennych rozgry
wek piłkarskich różnych
klas informujemy, że:
I liga rozpocznie rewan
żową rundę lo marca, co
oznacza, że ekstraklasa wy
startuje najwcześniej.
Tydzień później — 17
marca rozpocznie wiosen
ną batalię o punkty II liga
piłkarska.
III liga ruszy dopiero 31
marca podobnie jak gdań
ska klasa okręgowa senio
rów oraz czwa.ta grupa kła
sy „B”.

Wysoka ocena sportowców Floty
Jak Jut inforruow aliśmy, w
Gdyni odbyło się spotkanie do
wódcy Marynarki Wojennej admirała Ludwika Janczyszyna
z najlepszymi w 1984 r. spor
towcami i trenerami WK3 Flo
ta.
v
Kanwą spotkani« był ublegkorocznv >wocny dla gdyń
skich maiynaizy sezon »por
towy oraz rozpoczęty kolejny
w br. — w roku Jubileuszu 40lecia Marynarki Wojennej. Bi
lans sportowców Floty przed
stawiliśmy nie tak dawno t
mu w obszernej
publikacji.
Przypomnijmy może tylko, te
ud zielem reprezentantów gdyń
skiego klubu stato się w ub.
roku 257 medali, zdobytych w
zawodach od mistrzostw Fo
ski wzwyż — o 77 więcej niż
w 1981 r,
Admirał L. Janczyszyn po
gratulował sportowcom, trene
rom i działaczom Floty z okazji
tych pięknych osią
gnięć. Charaktt .yzując żarnie
rżenia i okazji przypadające
go w br. Jubileuszu 40-lecia
Marynarki Wojennej wskazał

röwn'el
ni udział w nlra
[portowców Floty. Uwypuklił
jednocześnie potrzebę szersze
go zajęcia się młodzieżą gdyń
skich szkół. L. Janczyszyn za
pew^ił uczestników spotkaniu,
le dowództwo MW bedzie -,ie
ie uwagi poświęcać rozwojo
wi sportu, poprawie bazy* ora*
warunków
socjalno-bytowych
zawodników. Nadal też będzie
stwarzać właściwy klimat wo
kół wcielania w życie ich am^
bitnych zamierzeń.
Wśród wyróżnionych nagro
dami
reprezentantów
Floty
znaleźli się: strzelcy « . Greszkiewicz, 5
Bogdzie wica i A .
Komasiński;
płetw onurkowlu
B. Paluszkiewicz, W. ł ot’ ński i B. Trełowska; lekkoatle
ci \ Stępień, J. Holende* t
J. Marzec; kolarze M. Kutas,
R. Rękosiewicz ł K. Żydekj
ciężarowcy P. Hunlewicz i S.
Suprynowics
oraz Juc.ocy J.
Czaikowskl l L. GGłuchowska.
W imieniu uczestników spo
tkania za opiekę i porroc po 
dziękował dowództwu MW - st.
mar. Wojciech ŁożyńskL

Czołówka szachistów-w lidyni
Zimowa łutowa popołudnia
wcale nie muszą być nudne.
Można Je spędzie przy szacho
wnicy, graiąc san omu lub ki
bicując in iym. w dniach od
7 dc 22 lutego w sali Zakłado
wego Domu Kultury Morskiego
Por*u Handlowego Gdynli od
bywać się będzie największe
pod względen rangi Impreza
szachov't» na Wybrzeżu 1 w
kraju — finał Indywidualnych,

Zapasy i narciarstwo
i w Kartuzach
W środę • bm. o godr 13 w
sali SP nr 1 w Kartuzach od
będzie się turniej zapaśniczy
juniorów w stylu W’olnym. w
którym obok gospodaizy (Cartusii) udział zŁpowiedzieli za
wodnicy
Gedanil,
Technika
Rusocłn i Moreny
Żukowo
Dla młodzieży przebywającej
w okresie obecnych ferii zlrno
wych w Kartuzach będzie to
też okazja do zobaczenia it teresującej
imprezy.
Stawką
turnieju Jest puchar ffrzev-'
dnlcząceeo Zarządu MG ZSMP
w Kartuzach.
(en)
Cartusia Kartuzy ptzeprowa
dzi 10 bm. (niedziela) o godz.
10 po raz piąty masowy bieg
narclarjkl „Szlakiem siedmiu
gwiazd"
Trasy zlokalizowano
w uroczej okolicy „Gaju Swię
topelka”. Dystanse — od 3CC
tr dla dzieci do 10 km dla se
niorów.
Zgłoszenia chętnych
— w diiiii<dmprezy na mit 1scu
do godz. 9 45.
(ko)

Puchar Nehru

szachowych mistrzostw PolskL
Grać v nim bęaą
rtektóray
członkowie
drużyny olimpij
skiej, którs w ub. roku wy
stępowała w Salonikach ora*
IV. ycięzcy półfinału w Golunlu: ZDigr.lew Szymczak (Avia
Świdnik), Adam C'chocki (Ge
dania),
Roman Tomaszewski
(Skra Częstochowa), Krzysztof
Zołnlerowicz
(Piast St jpsk),
Zbigniew Jaśnlkowski (Ft tma.i
Wrocław),
Wojciech Ehrenfeucht
(Maraton Warszawa),
Robert Kuczyński iSpartai-us
Jelenia Góra) oraz Jerzy Pokojcwczyk
(Łączność
Byd
goszcz^ Ponadto PZSzach. wy
typuje Jeszcze innych zawo
dników z najwyższym rankin
giem.
Wybrzeżuwl szachiści Adam
Cichocki 1 Krzysztof Zołnlerkiewicz staną przed szansą po
prawienia swych lokat w czo
łówce kra jowej. W ub. roku
do finału
mistrzostw Polski
zakwalifikował się
szachista
nr 1 Gedani) Jan Kledrowicz,
ale ostatecznie nie przystąpił
do gTy.
Krzysztof Zołnierowicz Jest doświadczonym szacnistą, bardziej otrzaska ym
w turniejach z udziałem czo
łówki krajowej. Adam Cle hoc
ki będzie
na tak wysokim
szczeblu rozgrywek zupełnym
debiutantem.
(as)

Życie z piłką
kwietny francuski
piłkarz
Alain uiresse powiedział usta
tnio dziennikarzom, że z piłką
nie rozstaje się nigdy. Nawet
w nocy. Na dowód wyjął spod
koszulki łańcuszek, któregc je
dyną ozdobą była
maleńka
złota.- piłka.

dla piłkarzy ZSRR

Do Jat 7

Piłkarski puchar Nehru zdo
była reprezentacja ZSRR po
zwycięstwie w finałowym spo
tkaniu
nań Jugosławią
2:1
(1:1). Brarnkł dla zwycięzców
zdobyli: Alejnikow (11 min.)
oraz Koidrntlew (53 min.), a
dla Jugosławii — Bazdarovic
(17 min. z karnego).

Można przestawić tylko Je
dną literę 1 to nieraz wystar
czy, by wypaczyć sens zda
nia. Taka pomyłka zaistniała
we wczorajszej notatce o kur
sie nauki pływania, jaki orga
niżu je Arka Gdynia dla dzie
ci do la! 7 (a nie od lat 7 —
jak mvlnle wyszło). Za pomyl
kę przepraszamy.
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80 rocznica urodzin V fadyslawa Gomułki
„Jeśli ktoś widzi w domu, w którym mie
szka, mniejsze lub większe nieporządki, to na
puwno nieporządków tych nie usunie, gdy
będzie do tego domu zaglądał tylko przez okno, po to, aby złośliwie krytykować istnie
jące braki”... „Gdybym przyszedł do was z
trazesami, z obietnicami, może to by się wam
więcej podobało. Ja wam mówię prawdę ta
ką, jaką ona Jest, choć prawda ta jest niepo
pularna. Bez podniesienia wydajności pracy,
bez zwiększenia produkcji, nikt nie poleoszy
bytu klasy robotniczej. Tylko oszuści mogą
w sposób demagogiczny żerować na nędzy
roootnika”...
►
— Oto próbki stylu l argumentacji, który
mi posługiwał się Władysław Gomułka w
swym pisarstwie i wystąpieniach publieznycn, celując w jasnym i dobitnym formu
łowaniu myśli.
„Był surowy dla siebie l niesłychanie wy
magający wobec Innych, a szczególnie ludzi
s bliskiego mu otoczenia” — tale dziś wspo
minają „Wiesława" współtowarzysze walki,
pracyr zmagań, wzlotów i upadków. Życie i
działalność Władysława Gomułki — komuni
sty i męża stanu — jest ważnym fragmentem
drogi dziejowej polskiej klasy robotniczej w
XX wieku, przypadającej na przełomowe la
ta zmagań z faszyzmem niemieckim i two
Gdańsk
nlgrły n*e zostania
nam wydurt/l
(T

piłrałÓwUala na

st_ jjt ludaołcł W ar»«, «iwy I
■wisiała IM ».).
Obnraielci

D«kret lUądu Tymczaio
wego, formalnie inkorporu
jący odwieczne polskie mia
eto Gdańsk w skład państ
wa polskiego, przyjęła Pol
ska
Partia
Robotnicza,
przyjął cały naród poiski
s wielkim 1 piawdzłwym
entuzjazmem (...)
Jmi to pierwszy krok,
zmierzający do pełnego «sunięcia
wszystkich
krzywd, Jakich doznał na
ród polski na przestrz«ni
wieków od zaborczych Pru
saków, jak też do zagwa
rantowania Polsce 1 ludzko
id długotrwałego pokoju
po obecnej wodnie- Nie za
pomniał bowiem naród poi
ski tego, te formalnym po
wodem, ala którego Niem
cy hitlerowskie napadły na
Poiskę i rozpaliły drugą
wojnę światową, była spra
wa Gaańska i tzw. koryta
rza pomorskiego. Traktat
wersalski tak ustanowił
granice naszego państwa, »
zwłaszcza nasz dostęp do
morza, aby Polska zawsze
mogła być igraszką polity
czną w rękach rożnych gra
czy
międzynarodowych.
P-zez 21 lat żyła Polska z
pętlą na szyi w postaci „ko
rytarza” pomorskiego (...)
I dziś, kiedy Rząd Tym
czasowy
Rzeczypospolitej

rzenia nowego bytu państwowego w Polsce
I udowej.
W latach II wo ny światowej stai się Go
mułka jednym z*'czoło,v.ych organizatorów
walki zbrojnej przeciwko okupantowi, twór
cą PPR i struktur politycznych opartych o
współdziałanie szerokiego frontu sił demokra
tycznych i patriotycznych Kładzie podwali
ny pod system władzy w Polsce Ludowej.
Z ogromną pasją i uporem, i jednocześnie
polityczną dalekowzrocznością, działał nastę
pnie w kraju i na forum międzynarodowym
w imię najkorzystniejszych ala Polski form
rozwiązania problemu niemieckiego i bezpie
czeństwa europejskiego. Swym jakże mą
drym, dążeniem do nadania ostaręcznego
charakteru polskim granicom na Odrze i Ny
sie oddał narodowi polskiemu wiekopomną
przysługę. Tuż po zakończeniu II wojny pi
sał Gomułka: „Nie mc że naród poiski lekce
ważyć niebezpieczeństwa, jakie potencjalnie
zagraża mu ze strony Niemiec. Powinniśmy
mieć nie tylko otwarte oczy, sie i rozum po
lityczny, nie tylko widzieć, ale i ocenić. Nie
może orientować się mysi polityczna narodu
polskiego na tych, którzy wspierają niemie
ckie marzenia o odwecie, przez kwestionowa
nie naszych granic”.
Stojąc przez wiele lat na czele PZPR był
„Wiesjaw” zarazem wielkim strategiem poli

tyki zagranicznej Polski Ludowej. Dziełem
Jego życia było m.in. uregulowanie stosun
ków z obydwoma niemieckimi państwami W
1970 r. podpisany został układ z RFN, stanowii.cy założenia przyszłych aktów normaliza
cyjnych, aż do KBWE w 1975 r.
Niemal u schyłku życia, kiedy w oparciu
0 gorzkie doświadczenia zaczęto w Polsce
korygować poglądy na „stagnację” lat 60-tych
1 „dynamiczny rozwój” dekady lat 70-tych”
Gomułka raz jeszcze przestrzegł partię przed
jak to określał — socjalizmem we fra
kach, zapożyczaniem się bez możliwości spła
car w długów, blichtrem bogacenia się, roz
dmuchiwaniem nadziei konsumpcyjnych
W jednym z ostatnich pism przed śmiercią
w 1982 r. „Wiesław” wyraził przekonanie, że
klasa robotnicza „słuchać będzie ludzi naj
mądrzejszych wśród siebie”, a partia —
tworczo, nie biernie, korzystać z dorobku
klasy roDolniczej.
*

„Wiesław”
Polskiej i woli narodu zro
bił pierwsze posunięcie, na
prawiające
wyrządzone
nam krzywdy, 1 włączył
Gdansk z całym jego ob
szar qm w granice Polski to
kierował się on nie tylko
słusznymi 1 niezaprzeczal
nymi prawami Polski ao
Go ani ka, lecz realizował
konsekwentnie
. politykę
zmierzająca do zbudowania
wieLkiego, silnego i nieza
leżnego państwa polskiego
z szerokim dostępem do
Morza Bałtyckiego, do oparcia granic Polski na Qdrze i Nysie Łużyckiej.
Tylko takie granice wyrów
nu ją krzywdy wyrządaone
narodowi polskiemu. („.)
Bez sojuszu ze Związ
kiem Radzieckim me mogli
byśmy nie tylko włączyć
Gdańska w granice państ
wa polskiego, lecz nie po
konalibyśmy nigdy Nie
miec, nie usunęlibyśmy ni
gdy ich nuecza krzyżackie
go, który przez wieki wi
siał nad głową Poiski i nie
raz jeden raniąc ją boleś
nie i śmiertelnie (—) Żoł
nierz radziecki, przelewa
jąc swoją krew za uwolnię
nie Gdańska wspólnie z zoł
nierzem Wojska Polskiego,
nie stawiał sobie pytania,

•

*

Poniżej publikujemy fragmenty z kilku tuż
powojennych wystąpień i publikacji Włady
sława Gomułki — „Wiesława”, kiedy tc Go
mułka jako minister ziem odzyskanych (od
listopada 1945 r.) przyczynił się do ich zago
spodarowania i scalenia z resztą kraju. Tych
właśnie problemów dotyczą cytowane poni
źej fragmenty przemówień i publicystyki.

czy warte umierać za świeci«, które pragnęły Dj
Gdańsk, bo wiedział, że u- odepchnąć Polskę znad Od
miera za wielkość i siłę
wszystkich narodów sło ry i Nysy Łużyckiej (...)
Przyjaźń i sojusz nigdy
wiańskich („.).
nie mogą być jednostronne
ani między ludźmi,
mm
„Chcę powiedzieć
tym bardziej między naro
dami 1 państwami. Wśród
ludziom dmo
wielu czynników, które de
wczorajszego”
cydują o zespoleniu na
(Z .«łmówiet^ ił IX Sesji szych zachodnich ziem od
Ktkjowe) Rady Narodowej *1
zyskanych z ich prastarą
tradulł Ule r.p
Macierzą Polską, czynnik
przyjaźni i sojuszu polskoL) Mówiąc o raszych -radzieckiego należy <k> rzę
granicach zachodnich jako du najważniejszych („.)
0 warunku bezpieczeństwa
1 rozwuju Polski chcę jesz
cze powiedzieć ludziom
Naród poislcf nie chce
dnia wczorajszego, że ich
być wiecznym
jawna czy ukryta działal
emigrantem
ność, wymierzona przeciw
ko Związkowi Radzieckie (Z i ntm.v.i«ilł n» wiecu w
mu, ich jawne czy ukryte Wcrsxswlc S wrzciula 194* T.f.
pielęgnowanie i kontynuo
wanie starego kompleksu
(...) W ziemię nad Odrą
antysowieckiego jest rów i Nysą Łużycką zainwesto
nież podważeniem bezpie wana została krew tysięcy
czeństwa Polski i nienaru synów narodu polskiego,
szalności jej granic na O- którzj padli w walce o
drze i Nysie
Łużyckiej. przywrócenie tych ziem Pol
Kto tego nie widzi i nie see. Nad Odrą i Nysą spo
rozumie jest ślepcem poli czywają kości naszych dzia
tycznym. Własne nasze si dów. którzy od wieków by
ły i puzycja wśród naro li tych ziem gospodarzami.
dów świata są nie dość sil Naaoa«zańs:ka Ziemia Śląs
ne, aby skutecznie przeciw ka kryje kości tysięcy pow
stawić się tym siłom na stańców śląskich, którzy

już po pierwszej wojnie
światowej walką zbrojną
i przelaną krwią zadoku
mentowali jej polskość..
♦ (...) Bill nas Niemcy w
przeszłości, bili nas sromot
me w czasie ostatniej woj
ny przćde wszystkim dla
tego, że byliśmy skłóceni
x innymi narodami słowiań
skimi, a zwłaszcza ze Zwią
zkiem Radzieckim. Dlatego
byliśmy słabi
Bili nas Niemcy również
dlatego, że byliśmy zacofa
ni w rozwoju gospodar
czym, te stopa życiowa na
rodu polskiego była o wie
te rnższa oa stopy życiowej
narodu niemieckiego. Bili
nas Niemcy i ponosiliśmy
różnego rodzaju klęski dla
tego, że brak nan. było
zdrowego realizmu politycz
nego, że w życiu naszego
narodu przewodził nieraz
chorobliwy i szkodliwy ro
mantyzm (...)
Polska nie cnce być wię
cej piłką futbolową. Którą
można pizerzucać z miej
sca na miejsce. Naród poi
ski nie chce być narodem
koczowników ani wiecz
nym emigrantem, poszuku
jącym u obcych kawałka
Chleba (...) Na Ziemiach Od
zyskanych osiedliliśmy Już
około 4 milionów Polaków.
Postawiliśmy sobie zada
me, ze do końca roku bie
żącego doprowadzimy licz
bę Polaków ns, tych zie
miach do 5 milionów,
plan ten wykonamy! (...)
(Opr. 1 wybór MARIA
CZARNECKA)

Muzyka malowana tańcem
A zakończenie kor

I nowału, na kfopo-

ty i smutki szarei
couzienru>*ci odyń
ski Teatr Muzycz
ny proponuje nam
włdcrAtsko z gatunku lek
kich, łatwych i przyjemnych
— czyj' „Stroussicdę”. Jego
premiera odbyła się w u Die
głq
sobotę
ku
ogro
mnej radości tycn wszyst
kich. którym tek bardzo bra
kowaio pod Kamienną Gó
rę operetki mającej c.ągte
orono wernych miłośników.
Jest zolem wreszcie operet
ka, o ściślej — operetkowy
kokt-aB z aodotk^em iudkjnvch i nie poddających sie

„Stroussłada

Inscenizacja
ta
posiada
juz wiec pewną historię, ma
toxże Dordzo oekawg gene
zę. Pomysł spek+akiu Jesł w
gruncie rzeczy bardzo pro
sty, a jego istota sprowadza
się do ilustrowania poszczę
górnych straussowskich „ka
wałków" tańcem Polki, wal
ce. popularne orie z opere
tek zamieniają »ię na sce
nie w drobne epizody, w
obrazki posiadające czasem
rower jakąś niewielką fabułkę. Mamy przed oczyma
„obrazki re Straussa'', „ży
we obrazy" Przy diw:ękach
muzyki malowniczo p'upy po
sioci wychodzq ze zfocor ych
stoiqcvch na scenie ram, o

sławi Jedna ze znanych arił, narysowana została bor
dzo subtelnie, rzec można
pastelowo. Swój niepowta
rzalny charakter zawdzięcza
bezpretensjonoiności i um*arowi, który wyroźn-ie rządzi
wszystkimi elementami <— ok radom i
choreograficznymi
aek nrocjq, kostiumami.
Całe wiaowisko składa się
z 14 utworów, z których tyl
ko Jeden — Polka „Mouiinet” — jest kompozycją trze
ciego z rodu Straussów —
josefa. Otwiera je uwertura
z
ope'etkf
„Wiedeńsko
krew", wprowadzająca nos
w odpowiedni nastrój I kli
mat. A octem — płynie me-

finał pierwszej części widowiska czyi] walc
aitysty"
fet O- Lewandowski

czasowi wiedeńskich
wal
ców, jest wyborna mieszan
ka melodn wielkich Sttauss6w — Johanna ~ — ojca i
Johanna — syna
Podana
niestereotypowo. przyrządzo
na ze smakiem, pnetamująca konwencję klasycznej operetki. To koieiny — pa
„P^ticboir
Offenbacha —
ukłon w stronę zwolenników
operetkowego repertuaru I
bazującego na nim teatru
muzycznego. Gdyńska scena
opierać się na ntm nie chce,
preferuje inny, o wiele cie
kawszy medei, w którym i
tradycja znajduje właściwe
miejsce. Konsekwentnie jed
nak TM b-on? się przea po
wielaniem starych wzorów,
ucieka od schematów, od
świeża i „odkurza”
dzieła
jawnych
mistrzów Do tej
pory —■ z dużym powadze
niem, czego dowodem może
leż być „Straussioda”.
Wwow'sko to pokazonc
nam dopiero teraz, o<e jego
właściwo premiera
mloła
miejsce wcześniej — jesiefilą ubiegłego roku w RFN.

po skończonym tońcu iub
odśpiewanej poftii wracają
na miejsca i zastygają w
bezruchu. Ramy te stanową
główny i w zasadzie jedyny,
pomijając podwieszone u
góry wstęgi, elemenl dekoia
cji. Aut odd scenografii —
Renotu Godlewska ł Dogma
ra Udymowska-Grecka trafi
ły w samo sedno, zowierajqe w takim wystroju łaeę
niecodziennego baletowego
programu. Stworzvła go wy
bitno tancerka, primabaleri
na Teatru
Wielkiego w
Warszawie, Bożena Kocsołko
wska, któro swemu zamy
słowi zroazonemu z fascy
nacji muzyką Straussów na
dała konkretny kształt, oprą
ccwując cho'e-rvgrafie I kon
cepcję Inscenizacyjną. „Moją
inspiracją — komentuje ortyrtko — jest malarska wi
zja, towarzysząca chyba ka
żdemu ortyicie w odbiorze
muzyki. Jo rm^u» muzykę
tańcem".
Trzeba przyznać, te tomu
zyka — pełno czaru I lekk omylne go wdzięku, który

«odia wa «ca „Gdzie kwitną
cyiryny", której rytm ożywia
p'erwszy z obrazów przedsta
wiający gromadkę młodzie
ży. Ich ianlec, Pocznie ob
serwowany . przez stylową,
groinq maironę — to uro
cza rodzajowa scenka I tok
toczy się ten program
oa obrazka do obrazka. Nie
które z nich ilustrują tylko
melodię. Jej tło, Inne — to
zdarza się częściej —r opo
wiadają
jakąś historyjkę,
bądź przedstawiają scenkę,
również
charakterystyczną,
świetnym przykładem tej ostainiej jes’. np. „Bondiien-Gołcpp” czy tez „Eljen a
Magyar” — polka węgier
ska, obie — iwaga — z
niespodziankami, nie pozba
wiono komizmu. Rdbudcwanq tcbulornie historyjką jest
dla odmiany realizacja tema
tu walca „Życie
artysty",
fragment bardzo ełektowny i
dobrze wykonany przez Ka
zimierza Wrzoska (tutaj tań
czy joKO tytułowy „artysta",
o poza tym pełni rolę asy
stenta choreografa w „Straus

siaozie") oraz partneruj*
mu ponte: Urszulę Brodow
ską, Bar borę Denkiewicz-Aleksandrowicz, violette Łosowskq J Hannę Matros-Makowskq. „Zycie ortysty” kończy
pierwszą część wiaowiska,
które po przerwie 'oz poczy
na „Waid cesarski". Zarów
no w tym utworze, iak I w
paru
innych z finałowym
„Marszem Podetzky'ego" włq
cznie czub* się podczas so
botniej premterv, chw Iową
prawdopodobnie,
nieayspozycję erk-estry. Maciej GewM-Niesiołowskś
sprawujqcy także kierownictwo mu
zyczce programu prowadził
Ją wprawdzie z wdziękiem
i niezmąconym
spokojem,
iecz nawet przeciętnie mu
zykalni słucnacze wychwycFH parę fatalrych potknięć.
Oprócz pomyłek, które roarzoią się i znakomitościom,
zauważy! też, nie bez słu
szności, ze intei pretocja wrę
kszości muzycznych fi ognite«
tów różni się znacznie oa
standardu
straussowskich
wykonań. Był to Shauss ja
kiś boi dziej hryciny, spokoj
niejszy, grany jakby nazwo!
nionych obrotach, w innym
tempie, Odpowiadała ia mu
zyka temu, co działo się na
sceme — to fakt Może wiiec
tak bvć mrało, o może ze
spół mat
swój nieaob*y
dzień. Ja w każdym mzle
miałam
ogromną ochotę
krzyknąć: z życiem
mości

ponowie, z życiem! Niedy
spozycjo orkiest y nieco za
skoczy ta, taniec natomiast
nie rczczotował, choć tak
że nie zachwycił, potwierdza
Jąs jedynie płuszność op-nii
głoszącej, ze TM nie do-obił się Jeszcze dobrego ba
letu Braki warsztatowe ła
godzi Jednak wdzięk ©raz u
miejętnoścl aktorskie miodych wykonawców,
którzy
potrafią nawiązać kontakt z
widownią I zasłużenie zys
kują jej sympatię ich ŚWveżość, wdzięk pewne topor
ność w ruchach, a nawet
widoczna trema — wszy
stko to w tym
akurat
pnypodktr aodaje widowisku
naturalności, 'warzy Intym
ność, bardzo kameralny na
strój.
Mieści się w nim również
śedyna wokoiistke wieczoru
— Bożena Saulska (sopran)
pięknie, z ogro.rmq kulturq
ocle
Adeli i
śpiewające
„Zemsty nietoperza", Saffl I
Arseny z „Barona cygcńskieao" oraz czardasza Rozalindy z „Zemsty nietoperza".
Solistka ta byłe niewątpli
wie azdoog sobomteao p'zed
sTawi;en to,
ale publiczność
serdecznie I ekioło dzięko
wała wszystkim jeno wyko
nawcom oraz realizatorom
Bo też zasłużyli oni "a du
że brawo pokazuigc jak z
banalnego na pozór tematu
zrobić rzecz orvqIrmina.
ANNA Jf-SIAK

Konfrontacje
OirrJoletnl Maczet był
tok zaaferowany fakJmii
obliczeniami, ic laporr
nlał oagaby w ai rodziców
o pozwolenie obejrzenia
„Szoguna" Przyczyna by
ło zadanie wynikając* z
wielkiej jego tęs Knoty do
nowej porcji klocków LE
GO. Tato zai postawił
sprawą jasno — oblicz, ile
twoich miesięcznych ,j>er
tii* potrzeba, aby w ko
misie • kdp/ć
wymarzone
klocki
,£tałe aoenodv" Maćka
wynoszą 150 rł miesięcz
nie, czasami przy okazji
świąt I uroczystości wpa
dnie „większa gotówka'1
od
babci,
dziadka,
czy chrzestnych Oblicze
nia $zfy mało składnie, zo
stałam ncwet wciągnięto
w podpowiadanie, a w ze
mion „kupiłam” od chłop
ca problem 1 zolnteresowo
łom się nim poważniej.
No okoliczność pienię
dzy będących w dyspozyc
ft dzieci przepytałam stu

sześćdziesięciu ośmlo- l
dzlewięciolatków z zaprzy
laźnlonej szkoły
Pytania brzmiały: czy i
ile dostają pieniędzy? Co
z mmi roDtą, czy muszą
przedstawiać „płatnikowi"
oilam wydatków? Wresz
cie, n/by retorycznie zapy
tafam co zrobiłby z wygra

Po kikudniowej odwilży powróciła zima. Chyba najbardziej ucieszyło to użicci | nuomues pizeoywuiąca
simowiskacn.
Na zimowisku w Ku-nlakowi*.
■ CAF __ s Jakubowski

Śmiało
~ człowiek miody, zdro
wy, a jest kaleką. Niezdol
ny do normalnego, uczciwe
go życia. Proszą o radą,
ptuszę o pomoc. Załamana
matka.
List, Jak wiele innych te
go typu, pisany w rozterce,
z poczuciem bezsilności wo
bec przytłaczającego cięża
ru życiowej troski i z żar
liwą chęcią ratowania dzie
cka pisany jest chaotycz
nie, miejscami nieskładnie,
tym bardziej jednak odda
je tragedię jaka stała się
udziatem nie jednej tylko
rodziny.

„Tak, pamiętam tego czło
wieka, ehoclaz pracuję juz
w innym rejonie. Teraz też
pewnie Jest gdziiś w Pol
sce. Wtedy otrzymywaliś
my zawiadomienie z Izby
Wytrzeźwień w Krakowie
Ale te dawne, dobre czasy,
gdy matka chciała jeszcze
płacić R» Jego kradzieże.
Takie tam drobne włam»
nła do komórki czy stry
chu. Ustalałem też miejsce
jego pobytu, chodziła o ałi
menty. Po utrzymaniu obiecyuaf, że przestanie pić,
podejmie pracę Itp.".
Rozmowę prowadzimy w
przerwie przesłuchiwania
innego „uzależnionego” —
„nie, nie bił żony. Uciekła
do sąsiadów Chciałem że
by wróciła i poszedłem do

oszczędzają bez specjal
nego celu. Na bieżąco ku
pują dzieci kolorowe na
klejki, gumę do żucia,
, rzeczy notrzebne do tzko
iy", słodycze, kapiszony,
prnzems imienintwą dla
kotezaneK, dwoje tylko wv
mienia gazety I książki.
Jedna z dziewczynek pi
sze: „nic nie wydaję, bo
na końcu miesiąca pozy
czarn mamie''.

nym milionem.?

Oczywiście moja prywat
na ankieto nie ma chrrrak
teru żadnego uogólnienia,
ale wypowiedzi półtora se
tkl malców dc ją jakiś mc
terlał ao przemyśleń I
wspólnych rozważań. Być
może skłonią niejednego
rodzica do zmiany postę
powania.
Ze stu sześćdziesięciu
drugo- / trzecioklasistów
dwudziestu czterech, jak
twierdzi, nie dostaje ani
grosza, chociaż nie może
to być zupełne prawdo,
bo w wypowiedziach Ich
mówł sie o oszczędzaniu,
skarbonce itp. Ale tylko
SZEoClUI ma stalą mie-

* f

99
wielki#
oKazie),
choć
skądinąd wiem, że utar1
się ostatnio zwyczaj obdc*
rowywanla dzieci iaącycht
do pierwszej komunii duży
ml, naprawdę dużymi su
mami.
Co z pieniędzmi ro
bią?
Spora gruoa „wkłada
do skarbonki" maiac no
widoku większy wydatek
— rower, łyżwy, czasami

ustawr znaczni« wydłużyła

procedurę kierowania ludzi
nr, leczenie. Nasza rola w
tej chwili sprowadź« sie
do doprowadzenie delikwen
ta do.„ psychologa.
Sprawę bliżej wyjaśnia
pfzewodn.czący Zespoli nr
1 Miejskiej Komisji ds.
Przeciwdziałania Alkoholiz
mówi w Gdańsku Józef Bu
meit. Tu właśnie ktoś z bli
sklej rodziny zgłasza fakt

„Proszę o pomoc!
Z; łamana rzatta“

ma 27 lat, żonie ali
mentów nie płaci, mnie na
swoje utrzymanie też ms
nie daje. Jesteśmy tak zała
mani wyczerpani, że dopra
wdy ni« wiemy co dalej nicn. — Z młotkiem? -rrobić.
Nic me zroonem, jak mili
cja przyszła byłem w kąW gdańskim Zarządzie , pieli. —- Ale ślady na
Wojewódzkim Społecznego drzw.ach sąsiadów są? I
Komitetu Przeciwalkoholo- tak dalej. — O * taki
wego wyjaśniają: „Przy mi mamy największe kło
chodnie rejonowe ciągle w poty, a ten * listu do naj
niedostatecznym stopniu in gorszych jeszcze nie aaleformują o tym, gdzie rodzi iy.
na może się udać, by skie
w jeśli pracuje, to doryu
rować na leczenie alkoholi czo,
na wódkę. Szybko tra
ka. Kiedyś odpowiednie ko ci przytomność,
pod
morki działały przy Zespo siebie i nic nie robi
pamięta.
łach Upiekł
Zdrowotnej. Dwa razy podejmował
Od połowy roku 1983, a czenie w przychodni i le
za
więc od momentu wejścia każdym razem przerywał.
w życie ustawy o wycho
waniu w trzeźwości i zwal
Do rozmowy w II Komi
czanłu alkoholizmu, spra sariacie Komendy MO w
wami tymi zajmują się spo Gdańsku-Śródmieściu przy
łeczne komisje ds. prze
sie kierownik dzielmco
ciwdziałania alkoholizmo łącza
wych —■ Marian Fuhrmau
wi, które organizacyjnie u- „Takie przypadki zdarzają
mieszdono przy urzędzie się często. Bywa też, żt pa
prezydenta miasta lub na cjenci zwalniani są wcześ
czelnika gminy. Trzeba niej
za „dobre zachowań*«"
znów jakiegoś czasu, aby lub opuszczają szpital po
nowy model funkcjonowa zakoficzonej
kuracji. O kaz
nia tych służb utrwalił się dym z tych przypadków po
i stal powszechnie znaną winniśmy byś informowani,
praktyką. Ale w tym kon bo powrót do dawnego śro
kretnym przypadku, nlewte dewiska, to najczęściej po
dza nie wchodzi w grę”
wrót do nałogu. Dawniej otrzymywaliśmy odpisy ta
od siedmiu lat staramy kich zawiadomień kierowa
się wyleczyć syna z nato nych przez szpital do przy
gu i bez skutku. Jest coraz chodni, w której prowa
gorzej. Na wódkę z domu dzi się na ogół dalsze le
wynosi co mu *się podoba czenie tzw. niestacjonarne.
Kiedy zwróciłam się do mi Gd połowy ubiegłego roku
licjanta, to odpowiedział, jest
tych
zawiadomień
że skoro go tak wychowc mniej, zresztą interwenio
łam.«
waliśmy już w tej sprawie,
Istnieje bowiem koniecz
Dzielnicowy rejonu Gd.- ność. wzmożenia
kontroli
Siedlce Ryszard Szulc: nad ludźmi opuszczającymi

stęczną pensję wypłacario
regularnie, w granicach
od 5C do 350 zł. Cala ogromna reszta dostaje ple
niodze ..trasami'', oo przy
padku do przypadku, zole
żn/e od dobrego humow
ojca, od święta i uroczy
tości, za dobre stopnie, od
babcit ciotki Sumy są
wtedy bardzo różne —
od ,stówki" do 1500 i
2000 zł (to już nap'cwóę

szpitale, Ciągle też dowia
dujemy się o przypadkach
poK mego dostarczania ai
Koholu leczącym się pa-jen
tom, ale to już zupełnie ir
ny problem. Z tym muszą
uporać się w szpitalach
My zaś w rwo jej prartye,
stwierdzamy też, że o been«

Niepokoić musi febet, ż«
tvlko trzydziestka, czyli okcło jedna piąta dzieci,
ma obowiązek zdania
sprawy z wyaotków, w
kliku przypadkach rodzice
„od czasu do czasu" inte
resują się co $>ę stało z
pieniędzmi, reszta mn
tzw. wolną rękę. Dziwić
to musi szczególnie, gdy
osmiolatek dysponuje 500
-600 zł i nikt nie wnika
co z nimf rob't

nałogowego pijaństwa, co
* poświadczyć musi dwóch
świadków. Wówczas, po otrzymaniu wezwąnia, adre
sat musi stawić się u bie
głego — psychologa. Na ogół, po dwukrotnym niesta
wieniu się, komisja prosi o
pomer milicję. Można sonie
wyobrazić jak długotrwałe
są te wszystkie przedsięwzię
cia. A trzeba jeszcze wziąć
pod uwagę fakt, że miejsc
w szpitalach jest zaledwie
20 proc. w stosunku do
zgłaszanych potrzeo.
w końcu sąd w Gdań
sku skierował go no przy
musowe
leczenie. Po 11
miesiącach oczekiwcnia wzięli go do szpitala w Sta
rogarazie, ale po dwóch ty
godniach uciekł stnmtad. W
zeszłym roku byliśmy zmu
szeni znów zacząć starania,
aby go leczyć. Sąd przychy
lił się ao naszej gorącej
prośby i wydal orzeczenie
w tej sprawie.
A w.ęc znów długie mie-’
siące oczekiwania i załat
wiania. Sędzia Urszula Bo
żek obiecuje, że osobiście
zajmie się sprawą i dopil
nuje, by tym razem trwa
ło to krócej. Z racji peł
nionej
ponadto
funk
cji społecznej, jest prze
wodniczącą
zespołu - ds.
nadzoru
i
instrukta
żu w Miejskiej Komisji ds
Przeciwdziałania Alkoholiz
mówi, mówi też o proble
mach związanych nie tylko
z ’•ealizacją nostanowień

VY ogóle, i z ankiety, i
z rozmów wiaać, że jeste
śmy, jako rodzice, mało
konsekwentni, także w li
i ansach. Raz nie dojemy
n/c, albo upieramy się
przy skrupulatnym wyliczę
n/u z każdej złotówki,
drugi raz pozwalamy aby
dziecko dysponowało du
żą sumą pieniędzy , bei
KOniecznści planowania,
oszczędzania, wyrabianie
w sobie nawyku czynienia
rozliczeń. Żadne z dzieci
nie bierze, nawet mini
malnego udziału w układa
nlu domowego budżetu
(oczywiście na rruaię swo
ich umiejętności i możli
wości).
I wreszcie — co by zro
bity z wygranym milio
nem? Tu postanowiłam
oddać .< głos dzieciom:
„bvm wpłacił no ksiażecz
kę tamochoaową", kupiłDy bratu
samochód na
baterię", ,yzamienił na do
lary", ,jłote kolczyk/", „ja
kqś droga zecz”, „wyje
chał do Amerykf’, ’„ko*
iuch dla mamy", „Fiata
UNO tacie", ’„lalkę Bar
ts/”, /dałbym kilko tysię
cy tacie, a resztę tramie"

nowej ustawy, ale i manka
mentach. Sędziowie prakty
cy dostrzegają jej braki a
nawet niekonsekwencje. 1st
aleje np. fpneczność mię
dzy artykułem 84 ustawy,
w mysi którego do orzeka,
nia o ustaniu obowiązku Itt
czenie uprawniony jest sąd,
a reguiam nem placówki lu
czącej, który powiada, że
kiero«*nik oddziału może
wypisać pacjenta po upły
wie 8 miesięcy. Nowa usta
wa, z uwagi na rozoudowa
ny tok procesu, stwarza tru
dności w szybkim finalizo, wanlu czynności zjnierzają
cych do umieszczenia oso
by uzależnionej w szpita
lu odwykowym. Ponadto
poprzednie pizepisy wypo
sażały komisje społeczne w
środki przymusu względem
osób uchylających się od
stawienia się na przesłucha
nie, leczenie, badanie itp.
Na żądanie komisji milicja
doprowadzała daną osobę
w wyznaczonych termi
nach. Obecnie ma obowią
zek robić to tylko na pole
cenie sądu. Poprzednio orzeczenie o przymusowym
leczeniu uznawano jako ostateczne, od którego nie
przysługiwało żadne odwo
łanie. Obecnie od wydane
go orzeczenia można si^
odwołać w ciągu trzech tygoanl Do czasu wydania
orzeczenia przez Instancją
wyższą leczenie nie może
być podjęte. To w prakty-ce oznacza aalszt* miesiące,
a nawet rok ponownego za
łatwiania.
lic w Gdańsku przepi
sy nowej ustawy są realize
wane na ogól prawidłowo
— kontynuowała swą wy
powiedź sędzia Bożek —•
o tyle w terenie jest go
rzej. Minęło ponad półtora
roku od wejścia w życie
nowej ustawy, a powołane
przy naczelnikach gmu,
przyległych do Gdańska ko
misje nie wykazują więk
szej aktywności. Z wyjąt
kiem gminy Kolbudy, skąd
wpłynęły w tym okresie
trzy »prawy, z żadnej In
nej wniosków o skierowa
nie na leczenie sąd nie otrzymał. Potwierdza się też
w praktyce sądowej, sygnj
iizowana wcześniej, mała
aktywność poradni przeciw
alkoholowych Sądv nie otrzymują informacji o prze
rywaniu leczenia, niesyste
matycznym stawianiu się
aa kontrole itp.
._ a ciężkie skutki tępo
ponosi rodzina. Z domu syn
■wychodzi trzeźwy, a wraca
pijany. To nie ja, matka
nauczyłam go pić.

Aleksandra Łoś

„segment", „do banku no
przechowanie", „bym zo
stawił sobie ze czterysta
złotych a resztę roazicom
na życie", „pói tacie na
ładną meble", dalej powterzaja się samochody
(Honda,
Audi,
UNO),
dom, willa, domek letni,
działka, nawet „grzejąca
kuchenko". KUxoro zaled
wie dziec! marzy o dale
kiej podróży, o bibliotece
pełnej ciekawych książek,
'o akwarium „wielkim jak
pokói . Są także fak/e, Kfó
re nie wydałyby ani gro
sza, a zbierały dalej! Dla
samej przyjemności mie
nia, oos iadaniai
Przyznam, że nieweso
łe są te marzenia naszych
malców, bo, ale są prze
cież odoidem rozmów
prowadzonych w rodzin- nych domach, odzwiercle
dlają nasze, konsumpcyj
ne nastawienie do życia.
KP.E-DA
p5. O ortografii laką
stosuią nasi uczniowie,
przy najbliższej okazji 1
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DZIENNIK 'BAŁTYCKI

Zarząd Wojewódzki Z$MP

zatrudni zaraz
- księgową.

K-1021

Urząd Miejski w Tczewie

Informacji udziela ZaKłao
ny. teł,. 56-74-15.

zatrudni
— na itanowUuto uiapextora nadzoru do aortw ochi rony środowiska w Wydziale Urbametykł. Architektury, Nadzoru budowlanego, Ochrony Środo
Auska t Oozpjdaffci Wodne] :*oo* z wykształ
ceniem wyższym z zakreeu ochrony środowiska
lub intynkerll sanitarnej.
Warunki pracy i płacy do omówi ««I a na miejacu
■ud telefoniczni* pod nr 2*-36.

Kto
Przedsięoiorstwo Usług Morskich
„ PORT-SERVICE”
Gdynia, ul. Celna 5
Wydział Usług Portowych w Gdańsku
ul. mjr. Sucharskiego

«act#

— ślusarzy r umonto arycn,
- magazyniera

zowodach

Remontowo-Budowla
K-141T

K-629

Wojewódzki Zespół Chorób Zakaźnych
w Gdańsku

zatrudni natychmiast
~ yrl*™Ri Zatnudmeaila

—
——
—

kierownika działu technicznego
księgową
technika budowane**
kierownik« azurn adn>«nurtraeyjr©-go#pe<" arezego
— salowa
— praczki
— pomoce kuchenne
— dezynfektora
— pomoc laboratoryjną
— robotników soepod«rosyel
— Husarza
— stolarza
*
— hydr« ulików
— Konserwatora u.ządcot p* jkiicayefc
Zgłoszenia przymuje Samodzielna lekrj* Służb
Pracowniczych Wojewódzkiego
Zespołu Chorób
Zakaźnych w Gdańsku-Wrzeszczu, ul. Smoluchow
«kiego 1®. telefon 41-40-4L, wew M lui. 77

w Gdaftsku-Oliwle, uL
52-11-01, wewn. 24

Dickmana 15-1S, telefon

ORAZ:

zatrudnią
ze skierowaniem z Wydziału Zatrudnieni» 1 Spraw
Socjalnych Urzędu Miejskiego w Gaańsku

— 10 pakowuczek koncentratów spożywczych
— 3 mechaników
— 1 mistrza zmianowego.

„

-

WH 240 80,
MONOMAT 160 lub 330,
KUASY 800 250,
ewentualnie inne ślimakowe o gra
maturze 500 g.
PRZEDSIĘBIORSTWO POLONÜJNE
RANDALL
Warszawa, Felińskiego 2

Chemiczne oczyszczanie z osadów ka
mienia wodnego (kotłowego) i produk
tów korozji (wg własnego patentu)

Spółdzielnia Pracy Usług TechricznoBudowlanych „ELMUD” w Gdańsku
ul. Startowa 27 a

zapewnia

zawiadamia P.T. Klientów
— lobotv ślusarskie Jak ogrodzenia wszelkiego ro
dzaju balustrady, wiaty stalowe itp.
— roboty .nstalacylne Jak woda. ogrzewania,
— roboty malarskie,
— roboty elektryczne Jak: instalacja »iły 1 świat
ła,
— pomiary elektryczne
K-441

Przedsiębiorstwo Sprzętu i Transportu
Wodno-Melioracyjnego
w Pruszczu Gdańskim, ul.

Hanki

Zespół Ekonomiczne - Administracyjny
Liceów Ogólnokształcących
Gdańsk, Topolowa 7, lei. 41-27-20

— konserwatorów
— sprzątaczki
Zatrudnimy równie® w niepełnym wymiarze cza
su pracy emerytów i rencistów Szczegółowych in
formacji można uzyskał na miajscu w zespole
lub drogą telefoniczną

ZAKŁADY

REMONTOWO-BUDOWLANE
„REMONT” *
Spółdzielnia Pracy
w Gdansku-Kokoszkcch 80-293,
ul. Cementowa 5-9

wy konuje

z* »kierowaniem z Wydziatu Zuirudnienl» l Spraw
Socjalnych Urzędu Miasta w Pruszczu Gd., nastę
pujących pracowników;

— głównego księgowego
- z-cę gł. księgowego - kierownika księ
gowości finansowej.
Księgowość prowadzona Jest wg zasad dla przed
siębiorstw budowlano-montażowych.
Pracowników dowozimy autobusem zakładowym
z Gd -Oliw' 1 z Tczewa.
tnformac.il udziela Dział Spraw
tel. 52-30-41 do 90

Pracowniczych,
K -422

Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych
i Montaży Budownictwa Rolniczego
„FERMSTAL” w Pruszczu Gd.
ul. Grunwaldzka nr 64

xe «kierowaniem z Wyd*
azozu Gd.
* -

głównego tcaitgow***
spec; -listę da. kar.ęgowoóol
speciallste ds. rachuby ,Vae
sekretarki liceów ogólnokształcących

Czas trwania zabiegu oczyszczania nie przekra
cza 4 dni.
Zlecenia przyjmujemy w ci<tgu całego rot u.
\
Dokładnych informacji udzielam-, pod wskaza
nym adresem.
UWAGA! Spółdzielnia posiada ograniczone moce
produkcyjne, stąd zastrzegamy »obie wybór ofe
rentów.
K-45i

zatrudni

zatrudni natychmiast

zatrudni

a poprawę efektów komfortu cieplne
go w ogrzewanych pomieszczeniach,
Q oszczędność paliwa.
Wykonawstwa podeirrJe się:
SPÓŁDZIELNIA PRACY „RADIUS”
Gdańsk, ul. Pomorska 94, tel. 52-51-64

Sawickiej <a

K-605

—
—
—
—

zakupimy
O wtryskarki obuwnicze typu SVIT lub
inne do prod, spodów,

Gdańskie Zakłady środków Odżywczych

te przyjmie do wvKonanla nw roboty dla jedno
«tek uspołecznionych 1 osób prywatnych z włas
nych 1 powierzonych materiałów:

Bliższych informacji uczt et* itemórb*
zacr w
Gcym, ul Celna 3, .ei 20-63-71, warw. 321 lub kte
równik Wydz.ału Usług Portowych w Gdańsku,
teL «3-70-70.

i

w dalach I. 14, 11, 12 lutego br. s powodu re
montu.
Nagłe przypadki w wy, dniach należy kiero
wać do Zakładów Mięsnych w Gdańsku, ul Gro
bla Angielska 19.
K-lMo

K-12214

zatrudni natychmiast
ze eklerowanlem a Urzędu Jtatrudnoettia
pujących pracowników

- piacawników I uczniów w
stolarz i ślusarz

HALSZKA
— małżeństwa
krajowe, zagraniczne Żary.
skrjtka 12
P-93

O uboje sanitarne i selekcyjne

przyjmuje zgłoszenia

Informacja pod numerem telefonu 21-46-18

ce «tolerowaniem

wstrzymuj q

Zaaład Remontowo-Budowlany, ul. Krasicideco 1«, ’
f

MA TRYMONIALNE

ZAKŁADY MiĘSNE
w Gdyni

Mieiskie Przedsiębiorstwo Turystyczne
„Gdc.TSk-Tom.5t”

w GdansKu ui. Detekcyjna *

—
—
—
—
—
—
—

Zatrudnienia w Pru-

s mateilaiów własnych lub powierzonych nastę
pujące prace remontowo-budowlane:

—
—
—
—

dekarskie,
blacnarskie,
malarskie,
murarsko-tynkarskie.

K-666

w Gdańsku

ul. Dolna Brama I

zatrudni zaraz

ogłasza zapisy uczniów <ło klas I
w zawodach:
— monter aparatury radlowe.1 1 telewizyjnej — 2
klasy (9 klasy — dziewcząt. I klata chłopcowi
— ślusarz mechanik — 1 klat* (tylko chłopcy)
— operator obrabiarek akrawająeyefc — I klaaj
(tvlko chłopcy).
Uczniowie ocizymu.ią wynagrodzenie: ar di n. I
— 2250 zl, w klasie H — 170® zł, w ktasie III —
3500 zł

Do podania należy dołączyć:
1
2.
3
4.
I.
«„

Spółdzielnia Pracy
Rybołówstwa Morskiego
„Jedność Rybacka”
w Gdańsku, uL Sienna Groblo 16

4 fotografie
ży eto ryz
ocenv z półrocza kiaay VIII
świadectwo zdrowia
zaświadczenia o zatrudnieniu rodziców
wyciąg z iktu urodzenia lub dowodu.

za «kierowaniem z Wydziału Zatrudnienia UM
w Gdańsku następujących pracowników:
— kierownika Wydziału Przetwórstwa Właściwego
Ryb
— specjalistę ds. Jakości i nowoczesności produk
cji
— magazyniera magazynu ryb świeżych
— samodz. księgową
— pomocników magazyniera
— dozorców
Warunki pracy 1 płacy do uzgodnienia w DZs«*.!
Zatrudnieni:. 1 Szkolenia Zawodowego, tel. 31-68-a1,
wew. 7.
K-666

Malborskia Zakłady Chemiczna
„Oraanika” w Malborku

W klasach o specjalności: monter aparatury ,-adiowej 1 telewizyjnej w przypadku «dększel licz
by
zgłoszeń niż miejsc odbędą słą egzaminy
wstępne
Po ukończeniu szkoły zasadniczej możliwe Jezt
kontynuowanie nauki w technikum wieczorowym
Dokumenty można składał w aekretariacle szko
ły — od dnia 15 .marca br.
Dodatkowych informacji udziela sekretariat zk ły telefon: 31-4.3-03
K-712

Miejskie Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej I Miesrkanfowej
w Sopocie, al. Niepodległości 739 a

zatrudni natychmiast
ze «kierowaniem z Wydziału
latrudrł««ia
1
Spraw Socjalnych Urzędu Mlejeklege niżej wymię
r onveh pracowników:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

projektantów architektów
kosztorvsanta
specjalistę dz. zaopatrzeni« branży elektrycznej,
Inspextoia ds. sanitarne - porządkowych
techników budowlanych
administratorów
kierownika działu finaneewege
elektryków
monterów wodnokan. i «.*. <
cieśli — stolarzy
monterów c.o. s upr«wn łaniami «pwik nrm
— gazowymi
— dozorców mienia
— mechaników — rpawaeeg
— azaleclarzy
— zamiataczy ul e
— dozorców - ap'z«r*c*y
— zdunów, murarzy, dekarr— pomocników, względnie eaotty de przyuczenia w
zawodzie: zdun. murarz, dekarz
Obowiązuje świadectwo ■ petatn ago miej«« pre
cy, dowód >sob'*ty 1 ksLąłeczka wojekcwa
Kandydatów przyjmuj« oraz Informacji udziela
Dział Służby Pracowniczej, telefon r-łH*
k-cbs

zatrudnią natychmiast
ze skierowaniem z Wydziału Zatrudnienia 1 8prr*'s
Socjalnych ’JM w Malborku pracowników na sta
nowiskach:
— szef robót budowlanych — wymagane wykształ
cenie wyższe budowlane + uprawnienia budow
lane. + 3 lata pracy n% stanowiskach kierow
niczych lub średnie techniczne
uprawnienia
budowlane + « lat pracy na stanowiskach kie
rowniczych w budownictwie,
— kierownik budowy — wymagane wykształcenie
średnie techniczne uprawnienia budowlane + 3
lata Drący na stanowiskach
kierowniczych w
budownictwie.
Warunki pracy I płacy do omówienia n* miejscu
Zgłoszenia przyjmuje 1 Informacji idz'eli Dział
Spraw Pracowniczych Malbork, ul. Boh. Werter
platte 36-38. tel. 36-21-26. wewn. 10.
K-394

Wytwórnia Łożysk ślizgowych
„PZL-Bimet”
w Gdańsku-Oliwie, uL Grunwaldzka 4SI

zatrudni
*« »kierowaniem z Wydziału Zatrudnienia w
związku z modernizacją 1 . rozbudową przedsię
biorstwa:
,»
— tokarzy frezerów, szlifierzy, ślusarzy, operato
rów półautomatów, operatorów odlewników, pra
cowników bez zawodu do pracy w transporcie
t atraży Drzemysłowej.
Pilnie zatrudnimy również; ekonomistów.
inż.
metalurgów, inż, mechaników oraz techników me
chaników.
Pierwszeństwo mają absolwenci szkół.
Dysponujemy miejscami pracy dla kobiet 1 męż
czyzn.
Obowiązują atrakcyjne zasady wynagradzania we
dług zmodyfikowanego od dnia 1-985.01.01. systemu
płac.
Przedsiębiorstwo nowoczesne, warunki socjalne
bardzo dobre, dogodny dolazd środkami komuni
kacji miejskiej.
Zgłoszenia przyjmule Dział iłnraw Pracowni
czych. telefon centrala — 52-50-11, wewn, 230 ub

PANOWIE! AtraKcyJni o'ferty pań. wieczorki zapoz
nawcze — „Lido” Gaynia
10 skrytka 37. Tel. 29-03-83.
G-49737
ROZWTED7IONY, lat 85. z
pozna canlą
z mieszkaniem Cel matry
monialny. oferty 2120 Biu
ro Ogłoszeń, 80-958 Gdansk
samochodem

WDOWA
miła,
kobieca,
studia,
mieszkanie samo
chód, pozna pana ceniące
go uczucia, bez nałogu al
koholowego. 49 55 lat. Duwyżel 170 cm. Cel mati ymonielny. ofertv wyłącznie
poważne C,M 2054
Biuro
Ogłoszeń 80-n58 Gdańsk.
PAN wolny, bez zobowią
zań. wykszjałcenie średnie
lat 56 wzrost 170. oracula
cy. z mieszkaniem oozns
svmoatvczną szczunłą sza
tynkę. gospodarną, lubiącą
przyrodę 1 postępową w
s\wa(k)®Bg ladzie do lat 48
Cel matrymonialny. Oferty
672 UPr ' 81-roi Gdvnla 1
KAWALER lat 38. wzrostu
średmego. bez nałogów, r
samochodem, pozna onoowiedn!a nanią z mie* 'kaniem. Cel matrymonialny
oterty
UPT. 81-301 Gdy
nla.
BIOHOROSKOP
zgodność’
partnerskiej z
analizam’
biorytmów dwr,5ch osób. BI
des” 78-600 Wałcz, skrytka
9 Prześlij dwrie daty uro
dzenia.
P-3S

2 ha blisko Gdyni sp-zedam lub wydzierżawię na
działki. Gdynia, Grunv 82
D m 20.
S-578
PTECRO domu samodzielne
80 m kw., strveh, działka
w Rumi. sprzedam. W rozli
czenlu może bvć mieszk:
nie (-pokojowe lub diesel
Tel. 21-73-68. po 18.
S-589

GOSPODARSTWO
1« ha
dobrze usytuowane, dojazd
autobusem z
Wejherowa
nr 3. Klemens Baranowski,
Gościclno ul, Robakowska
S-822

zatrudni

„SPOŁEM" PSS ODYNIA OASTRONOMIa OTWARTA
informuje
że prowaorl w nw. zakiadach gastronomicznych sprzedaż no
wynos posiłków obiadowych, półfabrykatów I garmażu uan* iqc 20 proc. bonifikaty.
— Restauracja „RÓŻA WIATRÓW* kat. L ab *J»dnoc*«aI* I. MŁ M-St-O,
— Restauracja „BAŁTYCKA” kat. II Szenwalda 17, UL 8 -A.-W,
— Restauracja „GEORGE” kat. I, 2 Maja 21. Ul. *2-72-52.
— Restauracja „MYŚLIWSKA” kat. I. Abrahama 18 Ul. tł-46-U,
— Restauracja „POLONIA” kat. I, Świętojańska 92, teL 20-58-48,
— Restauracja .BURSZTYN” kat. H, Świętojańska 15. UL 81-W-«,
_ Restauracja „CHYLOŃSKA” aat. II, Chylońska IT, UL 23-OT-tl,
— Restauracja ,S1M” kat. II. Świętojańska 21. tel.
-M-58.
— Restauiacja „ZŁOTY RÓG” kat. II. Abrahamom 48. t«L 16-24-4*.
— Restauracja „DIETETYCZNA” kwt. U, Abrahama «4. UL 11-84-U,
— Restauracja „MIR” kat. II, al. Zwycięstwa 224, UL »9-01-M,
— R stauracja „KARTUSKA” kat. n. Helska 8, tel. 8J-08-I«,
— Restauracja ..PODMIEJSKA” kat. II, Czerw. Kosynierów Uf, t*L 8*-84-8*,
-. Bar resC. „DELFIN” kat. II. Płk. Dąbka, Ul 10-14-96.
— Bar rest. „POD B ANDELABKAMI” kat. U, Czołgistów 13, UL M-f3-4*.

Zapraszamy do korzystania z usług naszych zakładów gastro
nomicznych.
K-T31

PRZEDSIĘBIORSTWU BUDOWLANO-PEMONTOWI
HANDLU I USŁUG „BUDREM”
Gdańsk, ul. Narwickc 10

ogłasza przetarg ograniczony
na sprzedaż nw. pojazdów oraz sprzętu budowlanego.?
1. Sam dostaw;xy Ny»a - furgon, nr fahr. »0209111, rok produkcji IW3, «4JU
wywoławcza 278 300 zł,
3. Ko park..spy charka Białoruś, typ JUMZuAM, nr fabv. 03I63P, lok produkeR
198G, cena wywoławcza *04 100 zł,
3. Żutłw samochodowy R-061 na podw. Star H, r»k prod u cji 1979, eona wy
woławcza 1 125 300 zł,
4. Spawai ka wirowa EW Mu. nr fabr. *T»**. rok produkcji 1*72, sana wTWOław cza 22 56* zł,
I. Spawaraa wirowa Ew Mu, nr lanr. Mili, rok produkcji 1*77, iws arywoławcza 23 01# zł,
«. spawarka wirowa Ew Mu. nr fabr «««51, rok produkcji 137«, eona wywt
ławcza 25 790 zł,
7. Spawarka wi'. owa Ewh-450, nr" fabr. 11100, rok produkcji 1073, eona wywo
ławcza 52 50« zł.

NłFKtTrHnjvfo^n

FABRYKA MEBLI OKRĘTOWYCH
„FAMOS”
Starogard Gdański

Wadium w wysofcoóci 10 proc. eeny wywoławcze ; nadęły wi aci. < s kaas
przeds culorstiwa nsipóżnle- w oniu przet r»,„u do godz. U.ó Pierwozy przetarg
odbędzie się 1985-02 11 o godz 12.00 w siedzibie przedsiębiorstwa..
Pojazd oraz sprzęt oglądać można na placu postojom rym przedaięodOTtRwa od
godz. 9.00 do 11.00 w dniu przetargu
W przypadku niedojścij do Skutku 'erwscego przetargu, arugi prrcwjrg od
będzie »lę s lutego 19S r. • godr 12.00 przy czym cena wywoławtau megnio
obniżeniu o 10 proc
PrzeduęDiorsrwo zaazrzega aooi«
przyczyi,

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Gdańskiej Stoczni Remontowej w Gdańsku
największej w Polsce stoczni remontowej statków morskich
OGlASZA ZAPISY NA ROK SZKOLNY 1985/86
do ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
która kształci w zawodach:

O stolarzy meblowych i maszynowych.
Najleipsi fachowcy mają możliwość wyjazdu do
pracy na montażach za granicą — zgodnie s
obowiązującymi przepisami
Dla r miejscowych zapewniamy kwatery pra
cownicze z częściową odpłatnością
Warunki pracy 1 płacy do uzgodnienia w Dzlaie
Bpraw Pracowniczych „Famosu” Starogard Cdań ■
■kl, uL Gdańska 37, teL 230-41. wew. 140 1 141.

JA STR7EBIA Góra — vm
dzlerżawdę lub
sprzedam
zakład
gastronomiczny
z
możliwością rozbudowy na
parceli o powierzchni 1600
m kw. Oferty
540 UPT
81-301 Gdynia 1.

—
—
—
—
—
—

K.-271

ogłasza
przetarg nieogranlczony
— marki Nyft 521, nr rej. ODO 399C, nr f»b*.
1337,83, rok pro« ukcjl 1974, cena wywoławcza
IS 004 zł.
Licytacja odbędzie «lę dnia *, 02. 1985 r. o go
dzinie 10.00
W przypadku nledolści* do skutku sprzedaży w
pierwszym przetargu odbędzie się II przetarg w
iym samym dniu o godz. 12.00 (adres j.w.',.
llera wywoławcza ulegnie obniżeniu o 50 proe.
Ww. samochód można ogiądać codziennie w
PBK — Sopot w godziniach od & f>0 do 14.00.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wa
dium w wys. 10 proc. ceny wywoławczej, najpóź
niej na 1 dzień przed przetarg itm.
K >58

ZAKŁADY RYBNE
w Gaańsku, ul. Sienna Grobla 7

zatrudnią
na dogodnych warunkach płacowych za sklerowaniom » WydJału Zatrudniania i Spraw Socjal
nych Uizędu Miejskiego w Gdańsku:

— kobiety niewykwalifikowane do pracy
w Wydziale Produkcji Konserw na ca
ły i pół etatu,
— pracowników nadzoru w Wydziale
Produkcji Konserw,
— palaczy kotłów przemysłowych,
— ślusarzy,
— tokarzy,
— elektryków,
— wartowników straży przemysłowej,
— robotników magazynowych.
Bliższych Informacji udziela Dział Zatrudnienia
i Spraw Osobowych Zakładów Rybnych w Gdańaft u ul. Siennna Grobla 7, telefon 31-50-51, wewn.
53 lub »0.
ą
K-521

MIĘDZYWOJEWÓDZKA USŁUGOWA
SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW '
w Ud.-Wrzeszczu, ul. Lelewela 17
tel. 41-12-57

zatrudni
Q lobiety i mężczyzn posiadających
III grupę inwalidzką oraz osoby prze
bywające na wcześniejszych emery
turach w charakterze strażrików.
ze »kierowaniem z Sekcji Rehabilitacji Zawodo
wej Inw-Iidów Wojewódzkiego Szpitala Zespolo
nego w GdańsKu.
Intormac]i o warunkach pracy i piacy udziela
ją niżej podane oddziały:
ł. OadziaŁ nr 1 w ELBLĄGU, uL Chopinc 8, tel.
281,'
3. *Jddr‘ał nr 2 w MAI .BORKU, uL M. Fornalskiej
34. tel. 66-22-89. na terenie Kwidzyna i Sztumu,
2. Oodziai -ir 4 GD.-WRZESZCZ, ul. Hibnera 26,
teł 41-80-66/67,
4 Oddział nr I GD.-WRZESZCZ uL Wajdeloty 28,
iel. 41-77-28,
I. Oddział nr • ODYNIA, ul. WanszL vska 7«,
tel. 20-73-38,
«. "ddział nr 7 BRANIEWO tri. Morskr 13. tele
fon 21-41, praca na terenie Braniew:-

PONADTO ZATRUDNIMY:
O sam. ref. ds. technicznych (kosztory
sowanie,
projektowanie instalacji
branży elektrycznej),
O robotnika gospodarczego.
Informacji udzielają kadry Zarządu Spółdzielni,
Od.-Wrze«zci ul. Lelewela 17. tei. 41-12-57.
K-378

DZIAŁKĘ budowlaną iut
domek w stanie surowvm
kupię. Tel.
41-48-61,
oo
godz. M.00.
S-658
v
WILLE w Stegni« Gdań
skiej «prze Jam. Tel. 456
godz. 9—18; 26" po M.
S-8TI
DOM s działką gm. iukawo — »przedam. Oferty
2056 Biuro Ogłoszeń, 80-958
Gdansk.
GOSPODARSTWO 6,2 ha
sprzedam. W
rozliczeniu
dom mieszkamy. Gdańsk
ub Żuławska 39 ra 1,
0-2069
DOM Jednorodzinny wysoki
parter z wszelkimi wygo
dami. ogrodem 1 garażem
— sorzedarjf. Edward Kickl, 67-100 Śrem, ul. Wybic
kiego 7. woj. poznańskie.
G-2076
DOM Jednorodzinny, s ga
rażem. szklarnię, budynka
mi gospodarczymi, sprze
dam,
Tczew-Górki.
Tel
Tczew 46-56.
G-2038
OBIEKT murowany (200—
400 m kw.) wysokość 3,3 m
kuplę lub
wynajmę do
adaotacH lub gotowy. Tel
41-88-73.
G-2152
POMIESZCZENIE na war
sztat stolarski na terenie
Gdańska wynajmę lub ku
pię. Tel. 41-19-20, po 17.
0-2378
DOM z działką w Rew!«
sprzedam. Wiadomość: Gdy
nla. Helska 9 m 70 po
16.0"
S-689
LUKSUSOWY dom w Gdy
ni sprzedam. Tel. 23-09-20.
S-87C7
DZIAŁKĘ budowlaną kuplę.
TeL 39-79-88 dc 15
G-496I1
DOM
Jednorodzinny
w
Pruszczu oraz w Małym
Kacku a także działki bu
dowlane
w Wejherowie
Gdańsku-Łostowicach, sprze
da pośrednictwo Sopot, 1
Maja 4, wtorki, czwartki
12—17.
S-2695
PAWILON (cukiernia) roz
poczęta budowa sprzedam
Oferty 3816 Biuro Ogłoszeń
80-958 Gdańsk.
DOM Jednorodzinny i dział
kę budowlaną
sprzedam
Gdańsk-Siedlce.
ul. Ogiń
skiego 15 E (koło ul. P.
Tadeusza).
G-3706
DOM dwurodzinny witomino sprzedam. Teł. 20-58-69
12—17. bez sobót 1 świąt
S-3I3
PIFTRO domu + poddasze
stan surowy Gdynia cen
trum sprzedam. Tel. 20-58-69
12—17.
bez sobót 1
świąt.
S-81>5
SPRZEDAM działki: Wleźli
no. Redlowo Bojano. Oksv
wde. Tel. 20-53-69, 12—17 ber
sobót 1 świąt.
S-814
DOM Jednorodzinny iorzedam.
Starogard Gdański
teL 247-06.
P-134
NOWA luksusową willę w
Gdyni blisko morza (ogrze
wanie gazowe, kanalizacja)
sprzedam. Oferty 3924 Biu
ro Ogłoszeń 80 958 Gdańsk

paiwo unieważnieni* przetargu bau podaniu
K-4MI

ODDAM w dzierżawę ł ha
ziemi w okolicach Gdvnl.
Oferty 621 UPT 81-301 Gdy
nla 1.

M (kierowaniem z Wydziału Zatrudnienia Urzę
du Miasta w Starogardzie Gdańskim:

na sprzedaż samochodu:
Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych
Gdańskich Zakładów Elektronkrrnych
„UNIMQR”

KARNAWAŁOWY Bal Sa
motnych organizuje Biuro
„Ewa”. Zaspa, ul Dywlzlo
nu 5 K 15. tel. 47-72-«
(godz. 11—17).
'
G-2łtS2

DOM — Gdynia-Kamienna
Góra, na działce 790 m kw.
z możliwością
rozbudowy
—
sorzedam. Oferty 596
UPT. 81-301 Gdynia 1.

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO „MALBUD”
Sopot, al, Niepodległości 606/610

Omówienie warunków na miejscu lub telefoniczni«’
92-37-20, 82-22-71-75, wewn. 279.
K-589

INSTFTUT Ona i On ułat
wia zawarcie znajomości w
kraju i za granicą. Gdańsk
37, skrytka 18.
G-I983

Powyższe prace wykonywane są szybko przez
wysoko kwalifikowaną kadrę fachowców.
Bliższycn informacji udziela Przygotowanie Pro
dukcji, teL 475-66'
K-279

>

z-cę głównego księgowego
2 księgowych
2 pracownice ds. rozliczeń produkcji
2 praeown ce ds płac
z-cę kierownika produkcji
hydraulika
spawaczy

»1 (12273) b lut««« 1f$S ę.

elektromonter okrętowy,
tokarz,
monter maszyn I urządzeń okrętowych,
monter ślusarskiego wyposażenia okrętowego,
monter rurociągów okrętowych,
monter kadłubów okrętowych.

Uczniowi« przyjmowani aą bez egzaminu wstępnego. Nauka w «zko
2 lata i modni ją kontynuować w Technikum Mechaniczno-Baeflctrycznym dla
pracujących. Uczniowie otrzymuje 2 razy bozpłatnr umundurowanie, ałcwnyalerit
za przyDo.y «zxolne i podięcznlxt, deputat węglowy, he^pł^tny Pw Je 1 wyn (rodzenie miesięczne. Uczniowi* zamiejscowi bezpłatne zakwaterowanie.

v do LICEUM ZAWODOWEGO
GDAŃSKIEJ STOCZNI REMONTOWEJ

e specjalności:
— mechanik naprawy maszyn I urządnń,
w którym nauk* trwa « lata.
___.
;. . .
Warunkiem przyjęcia est złożenie W7*min'. wstę nego s JęzYka poUKieg«
i i is ematyki. Szkoła gwarantuje: bezpłatne umundurowanie 2 razy w eiągu «
lat i.auki bezi>tatnv ao«Uek 1 wynagrodzenie miesięczne.
Ukończenie Liceum Zawodowego 1eM dowodem posiadania średniego wy
kształcenia, a złoże nie egzaminu dojrzałości uprawnia do ubiegania się o przy
jęcie na studia wyższs
Absolwentowi Zespcwu Szkół Zawodowych Gdańska Stocznia Remontowa za
pewnia dobrze ołatną i ciekawa prace
.__.
W sekretariacie szkoły należy złożyć następujące dokumenty, podanie, ży
ciorys, kartę zdrowia i szczepień, 6 zdjęć, wykaz ocen za I półrocze klasy
VIII.
E.okumenty można Składać w sekretariacie szkoły czynnym codzienni* [oprócs.
sobót) od go< z. 8 do 15.
.
. .
.
_
adres SZKOŁY: 88-396 Gdańsk-Oliwa. uL Kołobrzeska TT, telefor: S2-1T-«,
57-29-62.
Dojazd autobusem nr 138 od pmtanku GdańSk-Przymorz« hib Odańrf-Ollwa wysiadać przy zupersamle, ul. Kołobrzeska).
K-11086

UWAGA UCZNIOWIE KLAS VIII SZKÓŁ PODSTAVłOWVCHI
Zasadnicza Szkoła Zawodowe dŁa Pracujących
Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni

ogłasza
zapisy .młodzieży męskie) do klas pierwszych na rok szkolny
198566 o następujących specjalnościach:
— elektromonter okrętowvL
— monter maszyn i urząazeń okrętowych,
— ślusarz-spawacz.

Warunki przyjęcia:
— ukończona sokoła podstawowa,
— v.iek 1S—17 lat,
— dobry stan zdrowia.
Szkoła przyjmuje kandydatów be* egzaminów wetępnyeh.

W czasie nauki uczniowie otrzymują:
— wynagrodzeni* wg obowiązujących pr :eDisów tj. w granicach od ®b* zt
do 35« zł oraz 28-proc. nag ‘ody miesięczne + w klasie III — dodatek
adaptacyjny,
— bezpł-attnie mundur, wyposażenie robocze 1 posiłki regeneracyjne,
— deputrt węglowy 1 'zw. trzynasta pensję,
— pełne dwa miesiące wakacji w lipcu i sierpniu,
— ekwiwalent za podręczniki 1 przybory szkolne.
Absolwenci szkoły maja pierwszeństwo w kontynuowaniu dalszej nauki w
Technikum Budowy Okrętów dla Pracujących przy Stoczni Marynarki Wojen
nej.

Ponadto uczniowie mają możliwości:
— korzystania z wszelkich świadczeń socjalnych, kulturalno-oświatowych oraz
opiek lekarskiej,
— uczestnictwa w alrsKcyjnych wycieczkach i obozach
— rozwijania zdolności na zajęciach kół zainteresowań,
— uzyskania prawa jazdy nu dodatkowo organizowanym przez szkołę kurrie
samochodowym.
Szkoła po«i ad. zlokalizowany w jej pobliżu własny internat, w którym za
pewnią bezpłatna zakwaterowania wszystkim uczniom zamiejscowym.

Wymagane dokumenty:
— podanie z wyznaczeniem kierunku nauki.
— życiorys z poaaniem miejsca prac^ rodziców,
— świadectwo zdrowia, karta szczepień ochronnych, aktualne wyniki badań
lekarskich (mocz. morfologia. OB, WH, rtg klatki p'e-slowej).
— świadectwo ukończenia klasy VII oraz oceny z półrocza kl.^ VTII,
— 8 zdjęć
— dowody osobiste rodziców do soorzadzenla wypisów.
— dov'ód tymczascwy dla uczniów ubiegających się o zakwaterowani* w ba
tom ade.
Dokumenty należy składać w aekretarlacie ZSE SMW: 31-81» Gdynie, «L Maichlewsk.ego 48, telefon 812-28« 212-294.
Dojazd do szkoc ? autooiaami nr 104, 100, 128 od ulicy Jana z Koflna (przy hal*
taTgoweJ) w Gdyni.
K-461

DZIENNIK BAŁTYCKI

3* (12273) t lutego 1985 r

Z głębokim l*lem zawiadamiamy, ta dtüa 1. 03.
1983 ioku zmarł przeżywszy lat 93

'
OTTON SUZIEŃ
Pogrzeb odbędzie się 0. 03. 1949 roku • godz. 14.00
we rromborku.
Córka łyo. cynowa 1 wnuki.
s-ni
Z głęooklm ie.em zawiadamiamy, te dnia t lute
go 1983 roku zmarła nasza koietanka

MOTORYZACYJNE

Z głębokim talem zawiadamiamy. te dnia 1 luiego 1939 roku zmarł nagle w wieku lat 98 najdroż
szy mąt, ojciec, teść 1 dziadek

4-1 oMIECZYSŁAW ROMANOWSKI

Msz a św. tałobna odprawiona zostanie » dniu §
lutego 198? roku o godz. 10 w koścleU Matki Bo»kiej Bolesnej w Gdańsku, uL Głęboka.
Pogrzeb odbędzie sie tego samego dnia o gods.
^ Ib na cmentarzu Łostowickim,
Pogrążona w żałobie
RODZINA.

•*

I A1 A3

Z głębokim talem aawiaaaml?m7. żt »marł mój
ukochany t ,st, nasz dclec. dziadek

ZOFIA MURAWSKA-MĄKA
Wy. **T współczucia Rodzinie Zm.rtej składają:
kolezanid ■ uilaia Finansowego Stoczni
Remontowe.4 Nauta.
Bcgrze" -•d pędzle aią dm* T *ute«o i988 roku o
ooda. 11.40 na cmentarzu Wltomlnakim.

X głębokim bólem zawiadamiamy, te unia t lute
go 1981 roku »marła nasza najukochńa*» synowa

ś. t o.

RYSZARD KURZAWA
lat 80
Msza św. tajpbną odprawieni sostmle dnia 7. >98.
1989 roku o godz. 11.09 w kościele NMP w Gdyni.
Pogrzeb duędzie sie tego samego dnia o gods.
13.30 na cmentarzu Wltomińskim.
Pogr- żons w smutku
RODZINA,
0-42«

1.1 9.

ZOFIA MURAWSKA-MĄKA

Zegnamy naszego wieloletniego proboszcza, który
»marł nagle w ónlu 2» styczma 1989 roku

Msze ftw. taiobna odprawior* Kminie w koścżele o© Redemptorystów dnia 7 lutego 1981 roku o
Z oda. 10.
Pogrzeb odbędzie eię i«fio śemego dnia o godzi
nie U.30 na zmentarzu Witumlńskink
Pogrążeni w »nutitu:
teściowie wraz ■ cała rodzina Maków
S-19M
X głępokun żaiem zswia -miamy. te po długiej
en^roh., zmari I lutego 1989 rok
mól najukoehańasy mąz, nasz tatuś, teść 1 dziadek

i. tP-

Księdza Radcę LUCJANA DAMBKA
Pu grzeb udbył się w Swarzewie dnia 39 stycznia
1985 roku o godz. 11.00.
Rada Duszpasterska I wierni parafii Swa
rzewo.
0-3698
Ł głębokim talem zawiadamiamy, te dnia 3 98,
1983 roku zmarła po ciężkiej chorobie nasza uko
chana mama, babcia, prababcia i praprababeła

EDWARD IPS
Pogtsvb odbędzie sie dnie ł lutego 1983 roku o
ftod*. li na cmetntarzu w Gdymt-Orlowłe.
Powratenl w smutku;
tona« córka, sieć I wnuk.
£•1303
X głębokim talem zawiadamiamy, te dnia 4 lu
tego ;98C roku zmarł po długotrwałej chorobie
t.tn.

PIOTR KIEtOS
członek ZBoWlD, odznaczony Krzysem Party
zanckie. 1 Medalem za Obronę Warszawy,
Msza św. odprawiona zostanie dnia < lutego 19*5
roku o godz. 8.3u w koscieit św. Michała w oopocię
Pogrzeb odbędzie eie te*o samego dnia o godz.
14 na cmentarzu Kcmunalnym w S ypocie,
Prota o modlitwa pugidiona w głębokim smutku
RODZIN A.
S-120
Z gł-nckim talem tawiadamlz ny. ze am» 1 1 te
go 1^85 roku zmarła nnsza ukochana matka, teściowa. ba ocla i prababcia

MARIA DZIADZIUŚZKO
a d. Hale]
nr. w 189] toku.
Msza św. odprawiona zcstanie dnia 7 hr*ego 198*
roku o gedz 9 w kościele oo
Redemptorystów,
Gdynia, ił. Portowa. .
Pogrzeo odbądzie się tego samego etnia © godz.
13 na cmentarzu Wltomińskim w Gdyni.
Pogrążoną w smutku
RODZINA.
S-tsjw
X głębokim talem zawiadamiamy, t* dnia SC. OL.
1983 roku zmarł doktor medycyny

EDMUND HAAK
długoletni chirurg Zespół** Opieki Zdrowotnej nr
1 w udynl. tV tmai tym gdyńska służba zdrowia
straciła niezwykle aktywnego i sumlenuego leka
rza. odznaczającego sie wysokimi kwallfikacjam
zawodowymi, otoczonego serdeczną czcią chorycb
1 głębokim szacunkiem współpracowników. Za s. ą
działalność został odznaczony wieloma medalami
wojskowymi i państwowymi. Odszedł prawy czło
wiek. wspaniały lekarza.
Pogrzeb odbędzie się 7. TL 1989 roku o goas. 14.03
na cmentarzu Wltomińskim.
Rodzinie Zmarłego serdeczne wyrazy współczu
cia składała.
dyrekcja. POP 1 współpracownicy ■ Zespo
łu Opielą Zdrowotnej nr 1 w Gdyni.
R-1459
R dniu 1. fld. 1943 roku zmarł nagle nul najdroż
szy ojciec, dziadek i teść
tło.

HENRYK PATEJKO
lat 64
Wyprowadzenie zwłok z kaplicy cmentarnej na
cmentarzu Komunalr. rm Łostowice w dmu 1 03.
1984 roku O gods 19.30.
o czym zawiadamia
RODZINA.
O-*143
Z głębokłm talem zawiadamiamy te dnia 3 lute
go 1989 toku po krótkich 1 ciężkich cierpieniach
zmarł mój najdroższy mąz. nasz najukochańszy ta
tuś. teść i dziadziuś
itD.

HELENA KRYSTOSIAK
urodzona w 188«* roku na ziemi mazowieckiej.
Nabożeństwo żałobne odprawione rostame 7. «8.
1983 roicu o godr 9.00 w Katedrze Oliwskiej.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o gods.
13.00 aa cmentarzu Komunalnym w Sopocie.
Pogrążona w smutku
RODZINA.
0-42 Ś,
Z głębokim ta em zawiadamiamy, te dnia 3. C3.
198» roku zmarł w wieku 82 lat
najukochańszy
mąż brat, ojciec, dziadek 1 pradziadek, człowiek
wielkiego sercu i pogody ducha
ś. t P-

ANDRZFJ STEFAN BENENDO
Msza św. taiobna odprawiona zostanie dnia 7. W.
1985 ro-ku o godz. 7 3C w kościele św Stanlslawr
Kostki w Gdańsku-Wrzeszczu, przy uL Dzierżyń
skiego.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz.
1-4.00 na cmentarzu Srebrzysko.
Pogrążona w głębokim smutku
RODZINA.
G 4263
■ I ■ MHWl*l HIM I1
Ifll I
Pill
II I ■
Z głębokim żalem zawiadamiamy, te w dniu 36
stycznia 1983 roku zmarła
ś. t p.

IRENA BOROWIK
s domu Jouór-Murowirka urodzona w dniu 19. 19.
19os roku w Mińsku Litewskim
Msza żałobna odprawiona zostanie w dniu 7 iut**go 1985 roku o godz- 9.30 w kościele oo. Fran
ciszkanów w Gdyni.
Wyprowadzenie zwłok z kaollcy cmentarnej na
Wltominie tego samego dnia o godz. 11.
Pogrążeni w smutku
siostrzeniec z synem oras rodziną zą grąnłcą.
0-4715

Koledze Grzegorzowi Pańko
wyrazy gb boki ego współczucia i powodu śmierd

MATKI
składają:
koleżanki 1 koledz - z Medycznego Studium
Zawodowego un. PCK.
G-4223

Pani Alicii Adamowici
wyrazy głębokiego współczucia z powodu tmlerd

OJCA
okłada:

personel Oddziału Chirurgii Dorosłych
Szpitala im. M. Kopernika w Gdańsku,
G-4Z2»
‘

Koledze Henrykowi Miszczak
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

MATKI
1B •

dyrekcja
Oddziału, POP PZPR
oras
współpracownicy z Odaziału KFKs Gdańsk.
K-1445

ROMAN RAUTENBERO
lat ii
Msza św odprawiona zostanie d.ałs T lute*© 1981
roku o go z. 13 w kościele parafialnym św. Igna
cego w Gd.-Oruni, po czym nastapi wyprowadze
nie zwłok na cmentarz parafialny.
Pogrążeni w smutku 1 bólu;
tona, syn, córka s mętem | wnuczką.
0-4191
Ti głębokim taiem zawiadamiamy, tą dma J1 sty
cznia 1985 roku zmarła

mgr mi. JADWIGA METELSKA

Przedsiębiorstwo
Eksportu
Wewnętrznego
„PEWEX”
Oddz. Gdańsk,
ul. Abrahama 1a
UPRZEJMIE INFORMUJE PT. KIIENTÖW,

emery.owana nauczycielka szkól ekonomicznych
w Gd ni, ceniony pedagog 1 tarliwy spoiecsmk.
Cześć Jej pamięciI
Dyrekcja, grono nauczycielskie • praco młnicy administracji 1 .społu Szkol Ekonomi
cznych w Gdyni-Orłowie.
S-ltTS

ie z dniem 4. 02 1985 r. zostaia urucho
miono placówka handlowa w prawym
skrzydle hallu głównego w hall „Olivic
Gdońsk-Oliwa, ul. Bażyńskiego 1, tel.
52-19-61.

Z głębokim bólem zawiadamUmv, tą 4. 08, 19K r.
»marła nasza kochana Mama 1 Babcia

Sklep prowadzi eprzedat atrakcyjnych towarów
znanych i popularnych firm światowych, w nastę
pującym asortymencie: galanteria, bielizna, włócz
ki, dziewiarstwo, confekcja, kosmetyki, upominki
Ora* szeroki wybór towarów po obniżonej cenie
e. w.

ś. t P.

ANNA RAMSA
lat 89
Msza św. żałobna >ćprawiona soestante dnia 7. 93.
.983 roku o godz. 13.00 w koście!. Podwyższenia
Krzyża w Pruszczu Gdańskim, po czym wyprowa
dzenie zwłok na cmentarz miejscowy.
Pogrążona w smutku
RODZIN
G-420:
Z talem zawiadamiamy, że dnia 1 lutego 1983 ro
ku po długich i ciężkich cierpieniach -marł

EDWARD KRUPCZYŃSK1
legionista WP
I zasłużony opiekun społeczni .
Msza św. żałobna odp-awiona zostanie dnls 9 lu
tego 1985 roku o godz. 17.30 w -kościele św. Miko
łaja.
Pogrzeb odbędzie się 7 lutego 1983 roku o godzi
nie 12.30 na cmentarzu Łostowice.
RODZINA.
'
G-4179

Koleżance Krystynie Pachuckie]

Zapraszamy J życzymy udanych zakupów.
K-MJI

Nadmorskie Zakłady Usług Meblarskich
— Spółdzielnia Trący w Sopocie

ZATRUDNI

«

se »krerowanle n z Wydziału Zatrudnienie
Gdańsku 1 Sonocle:

składają:
dyrekrja ora» pracownicy hśW „Prasa■Książka-Ruch” Oddział w Gdańsku.
K-1*414
■

Z głebpklm talem zawiać.* miamy. te zmarł nas»
współpracownik

ALFRED SUŁKOWSKI
Pogrzeb odbędzie się w dniu i985.02.09 o godzinie
1z.ta a cmentarzu w Turku
Wyra zy serdecznego współczucia Rodzinie skła
dają:
dyrekcja. Rada Pracownicza, . . Zakłłdo*
wy, zw zawodową oras współpracownicy

I rMBH „HYDROBUDOWA-GDAŃSK”.

K-1454

w

— eto'arzy do rakładów usługowych l produkcyj
nych w Gdańsku 1 Sopocie,
— kierownika Działu Kontroli Technicznej w So
pocie — wymagane wykształcenie średnie
—■
techniczne — technolog drewna,
Zapewn'amy korzystne ------unki płacowe, adek
watne do posiadanych kwallflkncJL

Warunki pracy I ptacy do uzgodnienia
w Zarzqdzte Sp-ni w Sopocie, aieia
Niepodległości 733 E, tel. 51 >20-63 do 65.

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MATKI

>

K-747

OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ*
"■7 uniu .19 lutego 1963 roku o "odz. 13.00 w sali
wykładowej im. prof. dr. Wszelakiego Akademii Me
dycznej w Gdańsku. UL Dęblnki 1

ODBĘDZIE

SIĘ

publiczna obrona pracy doktorskie]
— lek. mea. Krzysztofa SworczaKa
prac« pt.: . Próba wyjaśnienia mechanizmu wpły
wu wysiłku fizycznego na czynność tarczycy”.
Promotor: prof, dr Romualda Komarnlcka
We. praca znajduje się do wglądu w Bibliotece
Głównej AMG, uL Dębinki 1.
K-14'S

POLTäX i
T»L «2-11-54.
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PuMoC Kuchenną sit mnię chętni* rencistka, Teł.
32-55-«!.
G i J*

rRzESTKAJAMY radia te

lewlaocy. Tel. 41-34-63 godz
11-1».
0-1157

ZESTAW wypoczynkowy 1
fclrocco.
SPRZEDAM „Fiata 139 p\ inna meble, kożuch męski, GOLFA
Sei
PEACĘ chałupniczą przyj CZYSZCZENI»
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CHAŁUPNICTWO POZf szy
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4-toTnoENCYKLOPEDIĘ
ci«ir przyjmę. Gdańsk-StoOferty łtC UFT
przebieg 59 tys. spn.ed?rr. w«. TeL 22 -09-81,
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CYKLI inOWaNIE TtL 67-92
gł. Wrzosy 7od m 1,
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S-5«2
____
________
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wnętrz
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może mieszkalnych
użytkowych
Drywa, Tuchom. gna. Zuko damski
radiomagnetofon 5 tury nt slup ki o^roaz®■ ■
być szycie przyjm«. Ofer wykonuje prywatni prac o w
wo.
S-59» samocnodowy. TeL 22-29-81. nlowe. Zakład SlaiVarskl,
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.bi
Dół
I
I
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od
lty
«76
JPT
81-101
Goynir
L mt projeittowa. Tei 32-91G-1083
M-S
w
Pruazczu
aamienię
bud.
G-894
FiaTA 124, Odbiór l-olinoa-lUJ
nł*
~ ,3oh, REJICISTĘ do okresowej 00.
zbyt — epr-edairt, Gdańsk- BURAKI pastewne — wlęk
pot. Te! 3,-15-64,
C ,131 pomo<ry przy
ekspedycji
Vi-84-6fBONY
PKO,
TeL
-Wrzeszcz, uL Wojsku
'ol szą ilość. Tel. 827-359, Red1
ZAMKI
warzyw, owoców przyjmę,
G-2051
azy-froWc
- «
eklego 39-87.
G-1908 man, Bielkówko
gm. Koli. OSZUKUJĘ ka«* Bierk. lub alerty 680 U PT »1-301 ady ■ montaż Tel.
4I-47-7Ł
n
1
—“ budy.
G-3468
osobnego
pokoju.
TeL nla 1.
G-355
Ö
DWIT Wołgi M-M Jeona w ---------------------------- :------------- BONY PKO, TeL 87-18-57. 33 ;C-*4.
0-2181
0-3728
dobrymstanie na
części
TAPCZANIKIJedroosoboPOTRZEBNA
ekspedientka
lub w całości
sprzedam, w«. -Tel. 52--3-73, po 17.
KAWALERKĘ 1 wmterunkoPPZEPROVTADZKL TeL 82
L-nryk: Lykowski. Mur< zyG-1938 BONY PKO, Tei. «l-al-rt. wą tV p. tr brzeżni« za- emerytka — natychmiast. -3C-03.
G-3804
Cukiernia
„Przystań1
Q-3073
nek. 89-100 fcnin. woj. byd
młenli na podobną na par GdDńsK, DL
Pobrzete l,
długi.
gosnie.
G-J921 KOMUCH
aamskl
ter*« łuo I piętrze w Oli tel. 31-87-74.
UKŁADAM glazurę, Tel 41
»-33-0
BONY
G-3017
PKO.
Teł.
TtL 52-20-80.
Przymorzu. Sopocie,
-25 66.
G-3339
G-1S93 wie,
SAMOCHÓD xla. 135. od
Tel.
VI.
G-8113
do
4-letnUgo TRANSPORT. Tel. 63-19-70.
OPIEKA
biór z Poimozbytu — sprze TELEWIZORY; Neptun *32. BONY PKO. TeL 86-37-51
potrzebno.
Teł
dam. TeL 51-72-31.
G-.838 turystyczny Junost. kananę
G-84 JBCOKRAJOW1EC r oszu dziecka
G-J468
S-3531
Jednoosobową, pralitę wlrkuje do wynajęcia "użego 21-60-65.
KUPIĘ Dacią »prawną do umeblowanego
SILNIK
Leyland SW 4oo nicową, Teł 47 17-72.
mieszkania
ZAMKI ,.skarbiec’*, zabez
sprze-dam. Roman Ltda. f e
G-1940 remontu. Sprzedam narty lub domu * garażem na
pleczan.e
drrwl,
drzwi
Head lTO cm. Teł. 61-40-53 trasi«
gowo 111.
O-1865
Gdańsk — Sopos.
NAUKA
harmonijkowe, dodatkowe,
r
G-4286
ZI,OT\ męsl a bransciotKe
Oferty zi«l Biuro Ogłoszeń,
taipicerkii, i aluzje,
karnlSYRENĘ
R-2C sprzedam 16,5 grama. 18 karatów. Ofer
80-958 Gdańsk.
Warsztat; Poiitechnicz.
Tel. W-23-73, po 17.
ty z ceną 1951 Biuro Ogło
ANGIELSKI. Tel. 52-32-18. sie.
na
8
,
tek
41-46-95.
LOKALE
0-1534 szeń. 80-968 Gdańsk.'
O-l
»if
MIESZKA NTB
epółdrielcze
0-49416
------ --------------------------, W uASNOoCIOWE 77M-2
• _ M-4 (64 m kw.j w Pozna- ------ ----------------------------- ----POLONEZA, Odbiór W Pol bransoletki; złotą, w aw nin ta,n! etiię ,a podobne J. anglelsk. ’dU początkuDRUGIE
drzwi,
faplcerka
mozbveie -- kuplę. Tel ga 2i,49 g. Oferty 1954
Sc pocie zamienię na wlęk-Jutł większe w Trójinlęścle. jącyclr. Tel. 23-02-6»,
uszczelnia
5<-51-35.
G-1938 Biuro
CKłoszeń,
80-958 "zesze może
m :e być
być spóldzlelcre
spółdzielczeTft,
ń-NMI Mlynia.
S-6b3 zabezpieczenia
nie. Tei 41-31-19.
lub kwaterunkowe. Oferty
Gdansk.
G-178a
21.03 Biuro "»głoszeń, 60-9S8
WT 1302, rok prcu 1971 —
Tel
MATEMATYKA.
tanio sprzedam. Tel. 56-73— taksometr Argo.
Tel. Gdańuk. Tel. F3-26-43, po 18. M-4
G-1041
41-19-92.
dwupókołersiM
41
to
EKSPRESOWO
drugie
07 po 17
G 1956 57-82-71.
G-1964
M-4 własnościowe 60 m kv.. ; ,
Jfni-nlę na OKAZJĄ do zdobycia no drzwi
stadowe futryny.
So blisko kolejki oraz garaż
FORDA
Cortipy — cz^śd RADIOMA-GNETOFON
wego zawodu
są
ku.sy: T«L 56-84-35.
ny, autom.-perkusista t_org zamimlę na Jwt mieszka- ; ™ *•
_________
sprzedam. TeL 28-33-99.
kroju 1 szycia, dziewiarstS-2647 KR-83. Oferty 1967
Biuro nla. Janow’o, Gdańska 6 m
wa ręcznego, haitu na ma ANTENY rtt zbiorcze indy
Ogłoszeń. 80-958 Gdańsk.
30.
TeL 2Ü-71-93.
S-581 3 POKOJE, kuchnia, irzlen szynach dc szycia prowa wklualn«. TeL 62-13-3S
G-3589
sprzoka («2 m kw.) własnościo dzone
SILNIK
Poloneza
przez
„OaWiatę”
C-20C.4 KURTKĘ z rudych lisów POSZUKUJĘ ł pokojowe- we cent-um Wejherowa za Wrzeszcz
dam. Tel 57-27-71.
4. UKł-.AD/.NIE parkietu, mo
rozmiar 50, l błam karal.u- go mieszkania. Tel. 27-07- mienię nr mniejsze. Wia tel. 4 -21-82.Waryńskiego
K-711 zalkJ (własne, powierzone).
SAMOCHÓD Simca 1308 po >owy brązowy. Teł. 8^ 22- -68
& 597 domość. Wejherowo, Rejta
G-1968
na I m 39
S-711 UWAGA
wypadku sprzedam na częś -78. po !«.
Zakłady pracy Tei 81-56-84.
S-2682
M-2 własnościowe, wygody
cl. Tel. Koszalin 256-49.
ZDZ W Gdańsku organizu
S-6M KOŻUCH damski duży no telefon, w Gdyni »prxedam. MIESZK / NtA poszukuję w je
kursy:
konserv/ator CYKLJNOWANIE. chemowy. Tel, 52 94-99.
G-1971 TeL 20-S9-40.
S-6C0 GdynL Tel. *4-30-07.
. --- ------- -------------------------S71f aprzętu pożarowegc, człon iakcwanie podłóg TeL 32
FIATA 125p, odoiór
Pc.ków komisji politechnicz -18-63.
Zlldijan” 20 i ELBLĄO piętro domu dwu
G-250o
mozbvt — sprzedam. Tol TALERZE
nej. nieetatowych nL p
22-0ł-19.
S-638 18. Svj>ot. 23 Marca 77 a m rodzinnego 62 m kw og M-t apółdzlelcze dwupoko- poż i inne na zlecanie za
j
S-2649 ród 200 m kw.. mamienie Jowe Olsztyn zamienię n3
PRkEPROWADZKL
TeL
3i
Zapisy: Wrteszo -21-20
w Trójmiescie kładów.
FORDA Taunuaa 1,6, rok
na mieszkanie w Trćjmieś- oodobne
ui.
Miszewskiego
12.
iel
BOJLER
80
L
Gd*mla.
KoG-2494
S-259 41-00-71, wewn. 57.
1777 sprzedam. TeL 23-22cle lub sprzedam. Oferty ra. 87-87-48,
K-914
-35.
S-642 nernlka 8 m S, - godz. 17
608 U PT 81-201 Gdynia 1.
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>>
G-2000
DWiE
slost -y *vo!*r kują 2-mlesięczny kura filmowy "ALUZJE, drzwi harmonlj
kowo. diooalkowe, wygłusza
FIATA
1500. odbiór PolMAŁŻEŃSTWO z dzieckiem mieszki rde. TeL 89-83-91, do języka
niemieckiego
i nla. blacha- Tel. £2-03-59.
gwarancji poszukuje '
G-862
ns
S-pokoJowegó 1».
mozbvt — sprzedam Te ŁUCZNIK
audiowizualni
angi« IskivC-2005
G-2406
Tel.
47-97-54
51-75-76.
S-Z656
mieszania. Płatne za rok z
go
organizuje Lingwista
G-?«97 MAŁiENSYWO uczciwe po Oświat!; v Sopocie, napi
SZLIFIERKĘ do drewna Córy. Tel. 83-27-93.
CYK
KNOWANIE
laklero
szukuje nlekreoujacegp po sy: Sopot, KazlmL.^a Wlei
SILNIK Z20 D, 240 D, dobry T., »..-r.®
G-204’
godz.
technicznie kuplę. Oferty z
_!----- —L
KAWALERKI (dla star«ze- ke Ju może być za opieke k.egc 14. ponledz,ałki, wio*- wa le TeL 20-90-96,
S-17482
cena 71 W UP. 82-300 Elbląg. DZIAŁKĘ ogrodniczą, dy- go
go pana)
pana) we
we Wrzeszczu
Wrzeszczu ww Teł. grze* unoś* owy 20-20- ki, czwartki, piątki, ir -18. la-48.
---------------------------------------- wan 2 x 3 wełniaii . Tel.
okolicy placu Komorowskie -01. wfwr. 75-31, od godz
K-884 CZYSZCZENIE
dywanów
KOMBAJN do wyrywania 47.91.71, po 17,
G-1942 ?<> poszukuję. Tel 41-45- 17—80.
S-657
Tel. 31-80-16.
G-48573
lnu nowy. Zuka gomoza- ______ !-----------i---------- --------39.
G-1907
„OŚWIATA”
zatrudni
do
W1 ,ASNG§CIOWE 3 poko- cy dorywczej tłumaczy praz
worowego w doorym stanie ZŁOTY zegarek 1 obfeczkL
CYKLINO
WANIĘ.
Teł
23
— sprzedam. Gfzybn- tel Tel. '' -51-23.
<?-1972 MŁODA Ich arka poeruku- Je, wy „tiki parter, teWon uprawnienlanł
języków:
G- tl«St
Gd.-Ouwi*
sprzedam. angielskiego, fraucuaklegc. -66-19.
81-10-17.
G 2143 OR Radmor. Tei. 23-13-91 je niskrepulącego pokoju w
Oferty 192f Biuro Ogłoszeń. TeL 41-63-31, godr 10—13. szwedzkiego.
n rosyjskiego CZYSZCZENIE
S-618 80-958 Gdańsk.
dywanów.
____________________ G-833 włoskiego,
FIATA 125p. rok 197« sprze
hisrpańskii
Tej. 62-23 18.
dam. Tczew tel 28-47,
Zgłoszenia: Wrzeszcz. Wa
KAFELKI
zachodnie
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m
G-3217
MiESZKANIK
%■
pokojowe,
KZEN
IESLNiK
poszukuje
G-7183 kw.
aparat fotograficzny nowe budownictwo zauue- ramo—zielnego ntieszkat.ia. ryńskiego 4, teL 41-52-65,
K-103S
Minolta
XG-1
1
LT.
Tei.
TELEWIZYJNE
—
Jowito
nię nt większe, bucUiwnict- TeL 61-58-31, godz. 9—>5.
VW Goli ilOO po wypadku
G- 2451 ASYSTENT udziela l.orepe TcL 32-28-81.
w
całości lub nu części 22-04-19, godz. 17—19. S-637 wo obojętne. Gd.-Brzeżno.
G-ZalO
sprzedam. Tel. 32-18-50.
Broniewsitiego 5J m 12.
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SEGMENT
M
m
kw.
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Jasny — -----------------------------------DYWAN 2.5 x 3.5
cykhnow sfort.
ogród zamienię na chemia Tel. 6a-32-4«. 0-3889 BEZPYŁOWE
S-644 DWA mieszkania komforto mieszkanie 3- lub 4-pokojoń.e Uicłidani# parkietów.
SAMOCHÖD Warszawa, tvp be*. Tel. 24-07-8T
3-2952
we z telefonem — centrum we. Oferty 34*5 Biuro Ogło FDZ w Gdańsku zawiada Teł. 61-83-86.
203 — sprzedam. Tel, 3i-6i
SETERY
irlandzkie,
szeceGdyni zamienię na jedno szeft, 80-958 Gdansk.
-88 do 16.
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mia. że • lutego
br.. o
nlęta. Gdynia. Partyzantów większe z garażem łub Äcykiiiiowa------- 1--------**
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TeL grzecznościowy 52-03- Trójmiasta poszukuję. Tel. wodu introligatora. Zgłosze 67-94-85.
sprzedam. Tel. 31-67-91, po
16.
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.
v
godz.
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S-446 nia: Wrzeszcz, . MJszewskledamski__.
MONTAŻ
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S-574 !*<>boty,
13, teL 41-00-tS, wewr.. skioh T«Ł 32-22-84.
________
W m kv* suoerltomforto- go
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mieszkanie
NOV'E futro
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własnościowe w Gdyni ze wszelkimi wysprzedam. TeL 33-23-9», j o 20-17-79
ALARMOWE systemy elek
18.00.
'
6 -675 ________________ _
oraz ra-2 Rumia Janoto 33 godand. telefonem i gar<*troniczne
zabezpieczające
ZGUBY
OBIEKTYWY
Ca on FD m kw. dwupokojowe loka- żem siedem powraewkc*..
Rsa mieszkania, wille, pa wiło
PASSATA it mbj zatr.,enle 01
mi 1 f
1«
lo.sk.e zam.eruę ne 1 miesz mu a zagranicy. Tel. 20 oby.
TeL
23-61-73,
2C-87-9'
na nowego Fiata 126. Skrze os
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G-49C53
szewo koło Żukowa, Fc ta {‘’sSkoicräs“““? m! wł.^ »0 W doten.f «I P«2 KDS: -iBIOBSTWO P'- WOJEWÓDZKI Urząd Pocz
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w
Gdańsku
unieważnia
ke (kurnik).
S-6»2
legitymrdę
służbowa
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t
A
luzje
—
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Ö
«lawiny».«,, .
703 wydana dnia l£.(K.1994 praktyczne, teL 32-59-12.
SILNIK kompletny Peuc >
nazwisko
Tadeusr
.
•
G-888
ta sprzedair,. Wiadomość: __________________________ _______ _ —— ------------------------chnl około 280 n. cv ne tra r. ■ na
Kaczmarczyk.
G-83
WeJherowo-Smj echowo,
MAGIEL elektryczny 1 ma
&~Giaöslc “ a°9°Ła^Si
SOLIDNE
'
zatezpieczer'a
Grottgera 6.
S-A9S szynkę
drewna. Tel nię na dwa oidzieine mięsa 41-72-39.
do
EGUproNO prawo
Jazdy prueclwwiamainlowx. ta pice
orewra. m ^anla w E]-,lMU ewentuai
----- -----------------------------—
wyciszania
drzwi.
FIATA 150«, odbiór Polmo 2,1 ~ k58’
___
nie jeano może być w in- M-3, 8 p^koj*s, 4Ś m jtw., kat B wydane przez U- rski«
rząd
Miasta
w
Gaańsku
na Tel. 41-65-73
zbyt aprzedam. Wiad m ość: SZCzENIĘT/
nym mieście. Elbląg, No- gar “i, Gdań-ik — Zielony
7-tygodnio
0-2219
HeL Grunwaldzka 105.
v> ./wiejska 6 m 18.
Trójkąt, zamienię na M-? nazwisko Piotr S^ramka
S-698 we, ©w^zarki niemieckie.
S-2650 Karwiny II. TeL 23-1V-35 zam, Gdańsk. Kolonia Wy
Orłowo. Świerkowa 47 ra
żyny 23.
G-201 i INSTALOWANIE aufoalar
po
12.
G-3801
S-6M
móer. "fidioc-dbiorników sa
FIATA 125. I98v sprzedam. S.
KWATERUNKOWE I pię
raw jazdy ruochodowych. Sopot. Ar
Tel 38-70-88 do U.
4-pokojowe ZGUBIONO
ro 74 m kw ( 4 pokoje W 11IESZKANIE
NOWY
akordeon
8
©
bas
ówy.
nr
11/66
kat
BT.
Tadeusz
mii Czerwonej 65 tel 51*-H» Test 32-10-07.
sprzedam lub
G-1P95 Sopocie zamienię na dwa w Sopocie
P-131 78-97»
G-3261
oddzielne, 1-pokojowe, pie- zamieni*« .:s i-wokojow, — Janaczyk.
ZAPOROŻCA sprzedam. N©
osobl- ce Wrzeszcz — Oliwa — Zaspa. Teł. 20-58-69, 12- -17
War’ ^vKZx5? niw JE?el.
Zablänka ”ora« 2-pokojowe, b^'soböV ł świąt.
DREWNIANI
,
5
drzw.
hartne
wv Dwór.
S-816
nijkowo. Tel, 31-60-«.
ITSŁUOI
szawska ł^, teL 31-zi. ___
n_iscu»
obojętne. —————
G-189« budownictwo
G-2655
0-3346 -39.
3-pokojowe.
Bochnar, Sopot. 3. E...J11 MIESZKANIE
Oliwa;
Ł-.
2'.
8-,
4-pokojoS-2657
12
m
4
JAMNIKI
długowłose
rodc
NAPFAtl
A
lodówekPr»e
TEŁEY IZYJNE czarno-blaBARDZO tanio Fiata 125 na
we — Gdynia
eprzeuam
Przymorze.
ul
rabianie iodóweK absorpcyj łe, kolot — krajowe TeL
części, silnik
dobry
— wodowe.
16. M-S na Zawadzie II pięt Tei. 20- 58-69, 12—i" bez so nych nn sprężarkowe lub 82-C2-71.
G-2838
sprzedam. Antoni Dobkow Opolska 7 a m 13, po
bót
i
świat.
S-812
ro
sprzedam.
Elbląg,
teł
G-1916
zamrażarki, Wejherowo, 12
ski, 'C.iwaszczyno.
&-39C
SS2-84.
E-6S
CZYSZCZENIE
dywanów.
Marca
187
(przy
mleczarni).
NARTY komulet butv nar
- ————————— ł-rUKOJC WE, 68 1
kv/_
FIATA
125
combi tanio cisrskie, sanec;ki, maszy- MIESZKANIE
S-S87 Tel 82-64-7»»
własności,' zamienię na i mniejsze, TeL 28-77.
G-3360
sprzedam. Gdańsk, ul Ma- nę do jzycia Singer, tele- we spłacom
ko.nfortowf TeL 39-77-98. 12-d*.
temblewska 14 ^mechanika wlflsor
czarno-biiły, radio (nowe budo nictwo) « m ______________________ G-śS.z ZAKŁAD usługowy ..wnę
pojazdowa).
G-4022 werekOŚidziecięcvBerlikrzesłÓ orlice1 pL^Unli Lub Lskiej TRZYPOKOJOWE + garaż. trze" wykonuje: malowa PR! SPROWADZKI. Tel. 41
G-292nie, tapetowania, fototapeto "89-53.
F1«!A 125p, 1975 draż
FIATA
oraz aku- ^adane dliedęce knesła sprzedam. Oferty z ceną iarmenią nn mniejsze właa wanle. układonie
glasury,
łprz^a.™ ■ wvśoiełane mTSzyny rzeż- 1998 Biuro
o: eń. 80-958 naciowe. Tel. iMM6
tarakotj oraz komin i» Teś CZYSZCZENI3 1 farbowa
nie
kożuchów 1
kurtek
TeL 56- 49-38
G-3402 nlckle nr 20 i 10 wy cis- Gdańsk,
*•»“*”* 41-16-87.
z
misiem.
G-2673 welurowyCi.
Wrzeszcz, Klonowi cza 77.
KAROSERIĘ
Fiata
26p, syrkkożuszekkUdm. ski oraz M-3. 50 m kw. w Szczeci- M-8 w ^czewJi oraz dwuG-3818
1984 sprzedam. Teł. 41-93 ■ nńe rzeczy. TeL 41*-82-36.
nie zamienię na
pocobne roaojowt w Swłeciu sd :t- TELEWIZYJNE. TeL 47-73$1,
G-324
-65.
G-5873
dam
Tei.
6,-37-64.
wtorek,
w
Trójmieście.
Teł.
31-42-21
K-1919
środa, czwartek.
S-l
wewn. 431, do godi 15JAK renowacja,
barwie
KAR 'SERII, uzbrojoną Fia WANNĘ 1,40. Tel. 82-27-75.
G-1995
ROŻNE
ta 12Sp pc wypadki* sprze
M-4
Gda.iajt-Przerobka nie skór odzieżowych (wy
G-192*
miana
podszewk*
n*ipti ORGANIZUJEMY przyjęcia '
dam. T L 20-88-77, M- 19.
Teł.
51* -64
WARSZAWA uom jedwro- sprztaam
wyV
galarteryjnyeh, rze wesedne oraz wszelkie in
G-3824 TAKSOMETP, Poltax 2 ko dzlnny zamienię nr dom w* or ki, środy, czwartki.
S-2 mieślniczych. Gdynia-Orło ne.
tuch ’ męski i damski, du- mieszkanie w Trójmleści* ______________
Zapewniamy miejsca
v.o, Ballad vny ł.
CHAGNMC Białoruś Tio\ f *
_ , 32-23-n godr. 12— lub sprzedam. Tel. 31-65*45, ————— —
dla O" ób zamiej
G-1949 32-23-31.
G-2W3 MIBSZKT.NIA: dw» pokojo
S-IU3 noclegowe
apr^ecam. Sylwester Pożar l£
scowych.
Tel. 52-44-S1
ski, Czersk, uL Świerczew
wi — Wejherowo PrzymoG-ISIS
skiego 23,
P-134 DWIE
kolor
wnękowe M-4 dwupokojowe
46 ra cza. Witomino; trzy-pokojo- TELEWIZYJNE —
Szafy
32-02-54.
kw.na Przymorzu
w fa* we — Gdynia-Obłaże. Ci- TeL 32-41-67.
RAKŁAD
Prefabrykacji
113
X
UL
Tel.
SILNIK z00 D se skrzynią
G-2920 Elementów
G-1859 łowcu sprzedam Tei
53-15 "owa. Morena. Sopot eenBudowlanych
biegów, atan
idealny, nie
__________ .94.
g-2011 trunt; czteropokojow« — So
parkietów, W Pruszczu Gdańskim, ul
remontowany w kraju, Tei. SZAFĘ C .todr-lezą 1400 L
pot-Brodwino,
sprzedam. UKŁADANIE
Świerczewskiego
«4 a, tel
grzecznościowy
Koscierzy- (rowti ElDląg. teL 448-59. DWA mieszkania zamienię , «ośredmetwo Sopot, 1 Ma -noŁaikl, cykllnowanle, la - 82-2 6-64,
oferuje:
pustaki
111 12—88.
P-1'32
czwartki kierowanie. Tel. 21-76-73.
G-1863 na Jedno czteropokojowe ja 4. wtorki,
fundamentowe,
żwirobetoS-2694
G-33Ś7 now», ścienne keramzyto--------- TfeL 31-59 IX
G- 945 13—17.
PASSATA, 1976 ■nrzeaam. DWIE nowe opony do Wol —--------...
.
•
Etropowe DZ-3 oraz
cherao- we,
Teł. 57-26-60, po 16.
g.. Gdańsk-Jelitkowo, ul. KAMIENNY Potok,
M-3 WŁ tSNOS^loW* M-3. 50 CYKLINOWANIE.
płyty Izolacyjne Suprema
lakowant« Tel, 51-64*36 ,
0-3901 iięisitna >• w goaz- 18 20. ciemna kuchnia, teleson, 3 m kPL, j?8*®*.“ *P.r
G-3059 ZMYWARKĘ -»amienię na
G-1813 piętro sprzedam. Warszawa Tel. ST-06-M. łub 22-23-04.
C-3644
---- —
tei. 75-2? 96.
G*I97ä
uzmrażarkę. -Tel. 20-7Ł-40.
SPRZEDAM
CYKT
.INOW
a
NIE,
chemo
TAKSOMETR Argo.
Tel.
S-629
lakowanie.
TeL
23-15-19.
MAŁŻEŃSTWO
(architekt
G-1974
DWA
mieszkanL.
Wrzeszcz
81-82 8
G-334 POSIADAM diesla osobov;e
W JEŻĘ Akal. kożucn męs-------- 2-pokojowe 46 m kw., sta- vrnętrr> poszukuje mieszka
ki. Tei. 41-98-32.
£-67* KAFELK1, odcień granato- re budownictwo, wygoay ma, chetme nie umebiowdgo 1 wolny czas oczekuję
G-49C71 ELEKTROINSTALACYJNE. propozycji. Tel. 22-26-82.
gazubeton. TeL 56-35- telefon, i 1-pokojowe 32 m nego. Teł.42 -38-81.
Teł, 31-5Ż-06.
TELEWIZOR 24-calowy, koo wy,
G-1925 kw. nowe budownictwo za _^——mmamm___
—<1’3.
G-2010
C-144
azbestowy
elektryczny
1
--------------mienię na jednę większe *—
Teł. 51-76-92.
G-20L8
.zima-lato), TeL 41-68-43.
G-me
PASAŻERKA,
która
Jecha
PRACA
USŁUGI w zakresie
mu
holendcrsKa,
opony 155 x
—— - “----- _______________
rarskim
wykonuję
Ar- ła 6.16.84 r. w godz. 10—11.
Płaszcz l małą kurtkę 13, dywan belgijski 2,5 x MIESZKA NIE 118 m kw.
na
trasie
Scoo<
KraszewGdański, sKieęo Grand Hotel zieloSKora oraz błam. 'Tel, ó7-4i*- 3,5 grę telewiżyJTią.
Tel ogrzewanie etażewe, pax»er CHAŁUPNICTWO przyjmę. chacki. Pruszcz
1. Teł. 82-29 • nyrr.
G-2023 5"-I9-t:£.
-74.
G-1927 centrum Szczecina zamie Teł. 22-4»-74.
S-58 Krzywoustego
Polonezem taxi oraz
8
?
G-3138
nię na M-3 w Trójmiescie,
piaclła banknotem 5CKXI zł
OBRĄCZKI. TeL 81-03-78. WAGĘ uchylną. Teł. 52-23- Oferty 1989 Biuro- Ogłoszeń, -»’CZENNICĘ przyjmę. Zaproszona o kontakt. Tel.
G-2Ü54 -72, po IT.
G-1922 80-958 Gdańsk.
kład fotograficzny, Wrzeszcz
61-06-47.
S-2SojJ
PP.O — OMNIA
Wajdeloty 8.
G-1923
Gdańsk
50,
skr.
686
FERME Isów W Gdar-sku- MAGNETOFON Dama
Pik, POSZUKUJĘ
lokalu
na
POSIADAM
magiel
przemy
ułatwia:
zamiany |
-Ujesclsku Tei. »2-42-52.
TeL
23-25-12.
S-44 działalność
handlową
na PRACOWNIKA
na *ermę
słowv, poszukuję wspólnika
mieszkań,
ki*pno
— i
G-3Ö91 ------ .
. ---- ............. zasaaacn dzierżawy. 3dy- kur. T*L 8, 86-78
G-1369
sprzedaż. n'flruchcmcs-1 z lokalem. Oierty 2155 Blu
SUKĘ Basset a powodu wy .ria. Słupecka 8 m 7.
ro Ogłoszeń, 80-958 Gdańsk,
cl,
lokali,
pojaKdów,
ma
MAGNETOI DN MZ 405S W jazdo Tel. 43-27-93. G-C547 _______ ___ ________
S-859 ZATRUDNIĘ na stałe eme
szyn. sprzętu domowe-1
dobrym staniu 1 kolumny
rytów, murarsa 1 stołarza. I gov antyKÓw, kclekcli,
ZAMIENIĘ dwip obrączki
ZG
10C-Ł 1
ZG 20C-4. BONY PKO. Oferty
3509 MIESZKANIE
trzypokojo- TeL 62-17-40.
U-1871
6 fi każda na lodowke no
bonów, produkcji rze
Gaańsk-Suchanlno. uL Ka Biuro
Ogłoszeń.
»0-958 we Obłuże Letne sprzedam.
wą Mińsk 18A Bogumił Ku
mieślniczej.
mieńsk ego 5A m 28. Woj Gdańsk.
Of rrty 682 UPT 81-101 Gdy PRaCĘ chałupniczą, naj iNAPISZr UWIERZYSZ!
czyńskl.
Gd.-Oliwa, Grun
ciech Fijałkowski.
—————— —— ni« U
chętniej
szycie
przyjmę.
G-3125! waldzka 50o m 5, po 1«.
G-88 BUTY zjazdowe Caber 8.
Oiertv 19(S Biuro Ogłoszeń.
0-213«
mieszkatda 80-958 Cdańsl.
kożuch 1 płaszcz skórzany SPRZEDAM
PIEC kaflowy stary, naroż damskie. TeL 51-52-89.
własnościowe, komfortowe
HYDRAULICZNE.
PR-lYS^APIĘ Jo spółki ny. Tel. 51-75-76
S-2651
25-50.
G-3052 Gdynia. Krasickiego 5a m ZATRUDNIĘtechnika (r^n
stolarstwo. TeL 41-19-20, 00
kw., Gdynia,
Danty-uka cistę) do rozliczania robót
17.
G-2177
GIRLING — eylinderki ha FOLIĘ niebieską » x 37. 33 m kw.
TeL 20-08-89, budowlanych
Te
22-34-56 UKŁAD antE,
cyklincwamulcowe. Tek. 51-21-3?
S-671
G-1944 nie parkietów T‘^L
43-27- PRALKĘ wirnikowa wirów*
G-3808 godz. 18—20.
TeL 20-72-46,
S-2 659
01.
,
G-3432 kę zamienię na lodówkę
PENTAC —preparat
qo o- PHILIPS
minl-odtwarzacz MAł,2ENSTWo’ i
dziec- PRACĘ chałupniczą podejłub sprzedam. TeL 23-40-10
pryskukwiatów.TeL 51-21stereo wielofunkcyjny, ko- kłem poszukuje samodziei- nę. Oferry 2026 Biuro Og- TELEWIZYJNE, Tel. 51-S.9S-T79
29.
C-3227
-35.
s-2658 rankę niebieską na bluzki, nego mieszkania, m 51-56
koszeń. 8t-«58 Gdańsk.
------- —----------------------------suknie. Tel. 57-97-42.
-38.
G-2018
BIURO Turystyczne Wybrze
PRACOWNIKÓW w branży MONTAŻ
dodatkowych że Gdynia. Warszawska 74
0-3798
---------------------------------OBRĄCZKI Złote. Tel. 513-26^7 --- ------------------------------------- ODNAJMĘ mieszkania 8
obuwniczej możliwość przy drzwi, krat okiennych, ta- tel. ?!-S1-5C .proponuje wcza
21 39
........
JAMNIKI
szorstkowłose, ^kokrwe w Gdańsku na 4 Uczeni« (rencistów, emery picerka. Teł. 51-52-60. gexis.. sy w Wiśle (łuty. marzec!
Gdynla- 10-H.
WELTMEISTER W- bas. gra nierodowooowe. TeL 41-14- lata. Płatne 1 góry. oferty tów) zatrudnię.
oraz kultfii.
G-2073
mofon Artur, lakle*- t* mo- -91, dc* 15. Wrzeszcz. Dzier 2022 Biuro Ogłoszeń. 80-958 -Ćhwi jzczyno, ul. Ammona
balustra MEBI.fi polec? sklep Gru
Gdańsk.
ia.
S-619 KPATY ozdobne
chodowv 4 puszkL Tel. żyńskiego 30 rrt 3.
dy — wzory
eksnortowe nta, Brzegi 15. Tel. 31-45G-3619
31-60-38.
0-2: OJ
3 mieszkania
z-pokojowa, CHAŁUPNICTWO przyjmę Zakład ślusarski, Stras-zyn -C9.
G 478
47 m kw proste szycie oraz podnoszę 5.
G-127I
CIĄGNIK C-360 na gwaran ORCANY Wctmelt B-1I, ka kwaterunkowe
cji. taksometr
radziecki mea-a pogłosowa. Tel. 43-25- etażov’c, telefon Wrzeszcz nie oczek. Oierty 624 UPT
POMIESZCZENIE na maUKŁADANIE
parkietów razvn odstąpię. Tei, 20-72G-3911 i M-2 spółdzielcze Janowo 81-301 Gdynia 1.
kołdry, podusik} 1 pierza -5«
zamienię na 3-pokojowe 8
Tel. 32-47-06.
części do Stara l Jelcza
>-46
G-1809
VIDEO
/ kai VHS 1 TV telefonem. Tel. 41-74-69.
PRACOWNIA
gorsetów
O-48098
Kartuzy, uL Lakowa 27,
(Fal,
Secam t x '
G-2U90 przyjmh uczennica chętnie
G-2141 Sony
WSPÓLNIKA lub inne oro
NTSC — systemy USA 1 —
powyżej 17 lat. TcL 2< -88- DODATKOWE drzwi (futry •’nozvcje, do ' s’Uenu odzieS-639 na metalowa). Tel. 20-55-48. żoweęo. poszukulę Ofertv
po M-2 (29 m kw.) Oliwa, te -7L
TAKSCiMETB
przerobiony Kanady). Tek 22 44-2!
20-58-87. godtt. 13-18.
20.
G-3934
lefon,
sprzedam.
Teł.
M-46okazyjnie. Tel. S2-43-78.
B.1uto Ogłoszeń, 80-958
S-2638 Gdańsk.
57.
G-2067 MuODY rencista podejmie
G-2083
BILARDY,
zamrażarko----------------------------------------- pracą chałupniczą. Fo«iaPrzymorze zam:»nle dam pomieszczenie warsz- DEZYNSEKCJA, zdrowa 1 MEÄLE kuchenne 1 dzie
PAF.KIET dębny*» Gdańsk- -chłodziarkę 25T 1. płytki M-2
tatowe, sdła, woda. Ofer- tania, rachunki. TeL 58-51 cięce oferule sklep Ż^hlan-Chełm, uL Chatuolńskiego elewacyjne. Teł. 22-41-21 po na większe, TeL 24-13-02
G-3938
G-2100 ty «58 UPT ai-a» Gdynia 1. -78.G-J63Ł ka. Gospody 7.
19 e m 49.
G-2126 20.
G-3441
-TiMTwar-Ti

6 M

DZIENNIK BAŁTYCKI
EN takt zapowiada
no już wielokrotnie:
mniej lub bardziej
oficjalne
informacje trufiuly na szpalty wybrzeża
w/ch gazet, Żaden jednak
z terminów
nie okazał
się być tym ostatecznym,
jasnoorązowa bryła „Ma
riny", Kolejnego nowoczes
nego hołelu w Trójmieście, usytuowanego na po
graniczu Oliwy i Jentkowa, weiqi nie tętn if a ży
ciem.

T

mmw

PUBLIKACJI
KŁOPOTY Z ODBIOREM
PROGRAMÓW XV

Sopockie -dylematy:
99

Koncert
symfoniczny

Ihudtmyie

roku następnym — 1981, z uviagi na nie zakończone robo
tv uzbrojeniowe, obiekt nie zo
stal umieszczony w planie. W
tej chwili roboty zbrojeniowe
zostały
wykonane i chodnik
zostanie ujęty w planie re
montów kapitalnych na rok
1385. Wykonawstwo u*ależnione jest od zatwierdzenia pla
nu remontów
pi zez
Urząd
Miejski w Gdyni”.

Skoro raz już ul. Zielo
na figurowała w planie re
montow i miała ona nic
mai zagwarantowany chód
nik, byłoby doprawdy nie
konsekwencją nie wykonać
go teraz, kiedy zniknęły
przeszkody dla jego poło
żenia, a sprawą IDiZ jest
przekonanie kogo trzeba w
Urzędzie
Miejskim,
a by
przedstawiony plan został
zatwierdzony.
(hed)

Komu/) i kuf !VfO
Mężczyzna, któremu w dniu
7 grudnia 1981 r. ok. godz. 22,30
w kolejce eleKtrycznej na tra
sie
Gdańsk Gł. — Gdynia
skradziono zegarek elektroni
czny
m-ki „Stempo”
oraz
mężczyzna, który pod koniec
stycznia
19S4
roku
jechał
kolejką
również
na
trasie
Gdańsk Gł. — Gdynia 1 wy
siadł w Gdańsku-Oliwie. a kró
rera u skradziono z tylnej kie
szeni spodni portfel wykonany
ze skóry koloru czarnego z pie
niędzmi i dokumentami, pro
szeni są o osobiste skontakto
wanie się z Miejskim Urzędem
Spraw Wewnętrznych w Gdań
sku przy ul Świerczewskie
go 27, pokój 104 lub telefoni
cznie pod nr 37-02-82, 37-02-22.

n'zsz-a

— Na gości czeka re'toura
cia o 18Ö miejscach, 3 sal-e
wietoturkevpe: gdyńska, so
cock a
gdańska a także ka
wiam to orc? klub noc-w. Po
nadto: ba* aeertof brr krę
q te Inter Chlubą hotelu będzto
bowiem dwutorowy bowltea
amerykańsku najnowocześniej
sze tego typu urządzeń« w

kraju, Basen, sauna, solarium,
a w przyszłości korty ten sowe, uzupełnią wyposażenie
holelu. Zopianowano też sa
lon fryzjersk , kiosk „Ruchu",
punKt Cepelii t sklepik walu
towy.
Prowadz-my właśnie
pertraktacje z „Baltoną"
i
„Ptiwexem".
Jedna z tych
firm otrzyma to pom iszcze
nie.
'ATEM
„Marina"
od
, marca,
o
„Grand”
do...?
Sopocki dylemat nie znalazł
jeszcze rozwiązania. „Grar.d"
wc ąż mami gości 4-gwiazdkowym
komfortem, a!e te
gwiazdki to przede wszyst
kim historia: pobyty w jego
progach szacha Iranu, pre
zydenta Francji Charlesa de
Gu-ullete, przywódcy narodu
kubańskiego — F dela Cas
tro. Dzisiai „Grcnd" to prze
de wszys^k.m kuchnta„ wciąż
znak narta i wc ąż wyjątko
wo dobrze zaopatrzona 260osobowa załogo hotelu musi
pracować coraz sprawniej, by
podt-zymywać r e tylko fasa
dową śwemcśc N:c w'ęc
dzwrego, że z uteskoten err
'wpniruije orzeprowadzk! do
Mancny"
Tymczasem liczba usterek
powoli rośnie, Na przykład
odima.vtoig posłuszeństwa nstalac,e grzewcze. Tempera
tura w ackojoch od su cny
clazv
jest o krfka stopni
niższa n'ż w po«m eszczeciach
usytuować-/ch po stren e zachodn ej. Trudno jednak dz wić ste, W końcu „Grand”
l;czy już 58 w osen Czas a'i-

Z

swą ntezyczliwcść i lekcewa,
żenie wobec tych,
których
ako'iczncsci zmuszają do kc
rzystania z miejskiej kemu
ni racji

padło w kontekście informn
cji o nie uprząimęfym śnie
gu na chodniku przed Dic
kiem, w zv ązku z czym, nie

...skoro k.edyś na peronie,
z którego odjeżdżają pociągi
SKM w Scpccto, postawiono
aż dwie gabloty z rozkłada
mi :azdy te;że SKM, to sprc
,q gospodarzy tej s‘acji jes1,
aby gebioty te byty użytecz
ne. W tej* chwi'i ich użytecz
ność jest połowiczna, to zna
czy można z ich zawartości
korzystać wyłącznie za dnia.
Z zapadnięciem zmierzchu az
do b adeąo świtu gab oty owe nie służą niczemu i ni
komu, a to z tej prostej przy
czyny, że nie są cne oś wietone Pytonie, w jakim ce
lu doprowadzano kiedyś ao
n ch specjalne kable, zało
żono
instalację elektryczną
wewnątrz?
Czas więc gablotom na so
pcckim dworcu przywrócić
dawną świet(i)ność,
ponie
waż dworzec bez rozkładu ja
zdy (gdy ciemno istotni« go
nie ma) dworcem być prze
staje, a przynajmniej jest...
z berdzo poważnym defek
tem

„przyjmować wpłaty na
mleko dostarczane do domu
można nie tytko w godzi
nach od 6.30 do 14.30, kie
dy aku'at większość ludzi
znajdu e się w swoich maciezysiych zakładcch
arccy
Dlaczego więc w sktor'e spo
żywczym w azielnicy G !yma
— Karvdny, można
takiej
wpłaty dokonać ty ko w tych
godzinach?
(HED)
Telefoniczne sygnały do tej
rubryki
redaktor
dyżurny
prryjmuj'e codziennie w go
dzinach od 10 do 13.

•

*

•

*

•

*

. lekkomyślnie
postępuje
gdyński OPEC, który już kilkakroteie informowany przez
mieszkańców budynku przy
ul. Abrahama 56, o braku
izolacji na przewodach c.o
w p wnicy owego budynku,
nie reaguje. Nie osłonięte
przewody z pewnością
są
przyczyną stret ciepła, które
ma ogrzewać
mieszkania.
Straty więc są i będą w przy
sztości, skero właściciel ins'.a'acji o nią nie dba, a bo
me wpływa na kego trzeba,
by ją konserwował?!
*

*

*

...pytanie: „Gdzie są dozor
cy?" — mieszkaniec oudynku przy ul. Chłopskiej 12 w
Gdańsku powmton skierować
do administracji osiedla Po
wszechnej Spółdzielni Miesz
kaniowej „Przymorze”, która
mieni się właścicielem owe
go buaynku. Pytanie zaś to

są wywożone też śmiem.
*

*

*

tentycznej świetności i swoistego, m arkowanego rzecz
jasna gustami epok , przepychu, gdy „Casino-Hatel" przyj
mowa!
pierwszych gośch
ufcracjuszów
birbenfów, któ
rzy po wyczerpując yen ner
wy
i... kieszeń e chwilach,
spędzonych w salach błękit
nej i żółtej, wylegiwali się w
jego przestronnych pokojach
— ma już dawno za sobą.
EkAZ taki wypoczynek
byłby potrzebny same
mu hotelowi. O jego
remoncie napomyka się już
od dawna." Tak zwotm decy
denci z central' „Orb.^u", za
kłopotem
losem „Bristolu",
nie das trze ca4q wszakże so
pockiego obiektu. Skądinąd
,uz dzisiaj waaomo, że ao
końca 1985 roku „Grand" ne
będzie wyłączony z eksplo
atacji. Kto w:e zresztą, jc.(<
potoczą się jego losy w roT
ku następnym. I stobijne są
ku takęmu
przy puszczam u

No, w-łaśme, n'e można!
Wszyscy tak twierdzą...
M. FORMELA

Komenda harcerskiego hufca
w Gdyni,
po
dobnie jak inne ogniwo Gdańskiej Chorągwi ZHP,
podsumowała już eiexty swej pracy w latach 1980—
1934 i przystąp
do realizowani o bieżących zadań
Wśród nich zr.c ,?a się m. in. oprccowonie pregra
s s
s S mu rozwoju gdy •akiogo hufca w ciągu najbliższych kil
ku (at. Program ten musi być gotowy eto maja br., aby
s
i
jego pełno wdicżanis rozpocząć jak zwykle w kolej
\
nym roku szkolnym. W międzyczasie natomiast, rów
s
nież w weżnym dla hcrcersiwa roku 1935 odbędzie si ;
Vl!l Zjazd ZHP, któ ego postano w i* reib winny znaleźć
odbicie w codziennej działalności hufców, szczepów
drużyn

5!
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— Jedną z ncjważniGjszych
spraw w minionei kedenc
pracy organizacji — mów
komendant
Hufca ZHP w
Gdym, hm PI Andrzej Świąt
czak — była realizacja pre
gramu
umacniania podsta
wowych ogniw, lakirriE są dr
żynv. Zgodnie z docyzcmi o
statniego zjazdu ZHP, każda
drużyna harcerska scmocze
nie ckreśla włosne oblicze
dzicłciąc zgodnie z za'mtc
resowaniami , oczekiwaniom
i prepozycjami swoich człoków. Jedyne dyiektywne za
dana dla harcerzy wynik-ag
z okresowych alertów racicnika ZHP, natomiast kierow
nictwo hufca czy szczepu mo
że tylko inspirować, zachęcać
młodzież do określonych dzia

Pracują w Gdyni
-pomagają Sopotowi
Najmłodsza
w
Gdyni
Spółdzielnia Pracy „Zie
leń” nie narzeka na okres
zimowy. I teraz załoga ma
pełne ręce roboty tak w
mieście jak i poza jego gra
nicami.
Chętnie np. podjęto się po
mocy gdyńskiemu OPEC w
doprowadzeniu do porząd
ku pomieszczeń socjalnych
przy kotłown.ach. W dal
szym ciągu trwają prace
w bursie przy ul. Inżynier
skiej, gdzie zaoezpiecza się
ściany specjalnymi płyta
mi, wykonuje półki, sło
wem poprawia się warunki
mieszkającej w bursie mło
dzieży.
Trwają już też przygoto
wania do sezonu letniego.
Zadaniem „Zieleni” jest m.
in. odnowienie ulicznych ła
wek. W tej ch wili. zgroma
dzono ich 200 sztuk. W wię
kszoścj są bardzo zdewas
towane, trzeoa wstawiać no
we szczebelki, wyreperować co się da i odmalować
całość.

podstawy, bo do dziś' aj n ie
znany jest szyld ewentualne
go wykon-awcy remontu; trud
no też o blizsze szczegóły
o dokumentacji technicznej.
Swoją opinię no ten temat
mają również władze miasta.
Wiceprezydent Sopotu Jerzy
Gudowsxi mówi tak: — Oczyw'ście jesteśmy zanteresowa
ni posiadan em jak najwięk
szej bary noclegowej, aie też
nie modemy być krótkowzro
czni. „Gibis" jest jednak oDecne firmą scmcdziolmą i
nie mamy wpływu na kształt
ego
pionów remontowych
czy inwestycyjnych. W winy,
ie nie ma dokumentacji, że
są kłopoty ze znalezieniem
wyKonawcy.
Niemniej, nie
można dopuścić do komplet
nej dekapitalizacji hotelu.

9 W sekretariacie Gśroak«
Alliance Francaise przy UG w
Gdańsku (Zaspa, ul. Startowa
22B-2, tel. 47-99-11) przyjmowa
ne są zgłoszenia na kursy jęz.
francuskiego dla początkują
cych i średniozaawansowanych
(intesywne) o'az zaawansowan ych.
• Na prelekcję przedmałżeń
ską pt. „Kultura współżycia se
ksualnego” zaprasza Tow. Roz
woju Rodziny do Pałacu Ślu
bów we Wrzeszczu przy ul.
Grunwaldzkiej 5 — dziś o go
dzinie 17.
# Dyrekcja Zespołu Opieki
Zdrowotnej
nr 2 w Gdyni
przypomina
o
konieczności
zgłaszania się obywateli na obowiązkowe badania radiolo
giczne płuc w terminach wy
znaczonych
w
zawiadomie
niach.
© Oddział PTTK „Przymo
rze” organizuje z dniem T
bm. kurs p'tota wycieczek kra
jowr ch. Informacje i zapisy
w biurze oddziału na Frzymorzu, przy ul Śląsk ej 66. tel
bZ-AI-il, codziennie w godr
8—10, w czwanek — w godz
13—18.

Plany gdyńskich harcerzy

Spółdzielnia pumaga ró
wnież Sopotowi Na zlece
nie tamtejszego Przedsię
biorstwa Dróg i Zieleni, w
dni wolne od pracy oczysz
cza się ręcznie tunele i
i przejścia. Słowem spół
dzielnia wykonuje duży za
kres drobnych prac, do któ
rych nie kwapi się żadna
większa firma. Co się in
nym me opłaca, opłaca się
„Zieleni", a członkowie jej
załogi nie żałują trudu ani
czasu wiedząc z góry, że
wyjdzie im to finansowo
na korzyść. Wszelkie zaś
tzw. luly wykorzystywane
są do poprawy własnych
warunków pracy, dc remon
tu pomieszczeń odstąpio
nych spółdzielni w Kolibkach.
W dalszych, ale niedale
kich już pianach, „Zieleń”
liczy na uruchomienie wła
snego zakładu kamieniars
kiego. Byłby to zakład kon
kurujący z prywatnymi ce
ną i jakością.
Jar

stiumowy w siedzibie Domu
Społeczneao.
RZED budynkiem Do
mu Kultury im. R. Raszews!< iego przy ul.
Zimowe ferie uczniów szkół podstawowych i średnich
osiągnęły
półmetek, Śląskiej na, Przymorzu wspa
ZGODNIE Z ŻYCZENIEM
■ierwszy tyrtzień wakacji przypadł w czasie roztopów, O wymarzonych san niałe śniegowe rzeźby, przed
KLIENTÓW
kach, nartach, łyżwach me mogło być mowy. Zmiana aury pozwoliła na uro- siawiające zwierzęta i ludz..
’maicenie zajęć -ekreacyj nych. W poniedziałek odwiedziliśmy trzy placówki kultu Przed chwilą zakończył się
Po opublikowaniu (1985.
raino-oświatowe
Trójmiasta, aby zorientować się, jakie formy rozrywki i wypo
konkurs rzeźby w śniegu, pod
01. 07.) krytycznych uwag
czynku oferują one dzieciom i młodzieży, która nu okres ferii nie wyjechała z kierunkiem
instruktora do
naszych czytelników na te
miejsca zamieszkania.
spraw plastycznych Teresy
mat planowanej
zmiany
Domu Kultury im. Sta czestniczy około 40 dziew placówce oraz w małych kia Lindy. Jest tc jedna z atrak
branży z ogólnospożywczej
nisławy
Przybyszew cząt i chicpców zapisanych bach: „Rozstaje", „Mini" i cji przygotowanych aia dzena piekarniczą sklepu nr 10
skiej na Morenie gro przez
.odziców.
Niemniej „Młyniec" również w czasie ci i młodzieży osiedla, w ra
we Wrzeszczu, otrzymaliś
mach „Akcji Zima '85". Wrę
my od I z-cy prezesa PSS madka dzieci ogląda filmy a- wszystkie' roziywki, zabawy, ferii ocfDywaiq się zajęcia dla
czenie nagród laureatom kon
„Społem” w Gdańsku — mm-uwane. Po zakończeniu zawody są dostępne dla każ
Kazimierza Kiedrowskiego projekcji, mimo zawiei śnież dego chętnego. Zninteresowa azieoi które nie wyjechały z, kursu odbędzie się na najbtiż
nej, pian o wane są zajęć'a ne dzieci z osiedla ,icznie unastępujące wyjaśn Lenie.
na świeżym powietrzu. W o- czestniczą wlec w wielu z
„Decyzją Wydziału Handlu
kresie ferii odbywają się w nich. „Wczasy w mieście’* or
Drobnej Wytwórczości i Usług
placówce przy ui. Zofii Nał ganizowene są wspólnie z
Urzędu Miejskiego w Gdań
kowskiej oraz w klubach- Zarządem Dzielnicowyrr. To
sku, zobowiązani zostaliśmy do
„M-5"
przy ul. Bulońskiej, warzystwa Przyjaciół Dzieci.
przekazania sklepu nr 10, zło.
„Sarenka" przy ul. Kruczków Dziewczęta i chłopcy maią miejsca zamieszkania pn. „Fe
kilizowanego we Wizeszczu,
sk it go oraz' Rekroacyjno-Sncr zapewni ony obiad w barze rie'85". Zarówno dla dziew
ul. Marchlewskiego, na rzecz
towym przy ul. Kolumba tzw „Słonecznym" w cenie 40 zł cząt i chłopców zapisanych
Spółdzielni Produkcji Piekar*
Wczasy
w
mieście
dia dziennie. Resztę kosztów po przez rodziców, jak i chęt
ko-Ciastkarskiej z założeniem,
wszystkich chętnych, którzy krywa TPD. Mróz umożliwił nych do wzięcia udziału w
ie w przedmiotowym lokalu
nie wyiechali na obozy, zimo orzygotowenie i udostępnie określonej imprezie, organize
zorganizowany zostanie Dom
w'ska, tub wczasy z rodzica nie pięciu lodowisk na os e ware są koncerty zespołów
Chlena.
mi.
Filmy
są
jednym dlu Morena. Program zajęć młodzieżowych, dyskoteki, od
W okresie przygotowania oz
punktów
programu dostosowany jest do warun bywają się występy teatrów
mi wian ej placówki do przfeka
który jest wyjątkowo bo ków atmosferycznych. O ile każdy wziąć może udział w
lania, przedstawiciele Komite
gaty. Odbył się już koncert mróz i śniea utrzymcia się
rajęciach sekcji zainteiesotu Osiedlowego zgłosili pro
z cyklu „Poznajemy instru- zwiększy się liczba zawodów wań. Tutaj także dzieci spoży
test w Urzędzie Miejskim, omenty'', dwa konkursy pi-asty i rozgrywek sportowych, które wają jeden posiłek dziennie,
świadczając, że jako mieszkań
przygotowywany w siedzibie
<jy tego mikrorejonu sa zainte czne na temat zrrry: nadspo odbywają się no terenie pin'dziewanym zainteresowaniem
klubu. Organizowane są spot
resowani
wyłącznie sklepem
cieszyła się choinka dla dńe nych wzgórz morenowych.
branży ogólnospożywczej.
kania w pracowniach afty
ci. Zorganizowano VIII Bieg
W związku z powyższym Wy
ŹW'ĘKI .ndiańskiej mj stów mieszkających na osie
Narciarski Szlakiem Wzgórz
dział Handlu UM wystąpił do
zyki przywitały nas w dlu. Przewidziany jest również
Morenowychzawody
narr
ar
Wvdzialu Spraw Lokalowych o
Demu Społecznym no międzyostedlcwy turniej rekre
skie,
saneczkowe
„pierwsze
przekazanie lokalu sklepu nr
Zaspie. W dużij sali grom ar ncyjny dia dzieci z osiedio
10 na rzecz Przedsiębiorstwa go śniegu" turnej tenisa sto ka dzieci, na czele z instruk
Rozstaje i Młyniec. W progrci
Hurtu Spożywczego, który pro łowego i in. W naWżsrym torką; wszyscy przebrani v
mie — gry i zabawy na śnie
wadziłby branżę ogólnospożyw czasie dzieci obe;rzq spek stroje indiańskie, tańczą trzy gu„ lepienie bałwana, kuli;
czą, zgodnie z opinią komi takl w vrykoncniu aktorów mając się za ręce. Zobawc
na terenie powstającego par
tetu osiedlowego”.
Teatru „Miniatura” pt. „Biate zorganizowana została po c
ku na Zaspie. Codziennie or
Kruk", wybiorą się na wy bejrzeniu przedstawienia p:. jonizowane są wspólne wy
Tak więc życzenia klien cieczkę pieszą po wzgórzach
„Baśń o Białym Sokole" w mowy na sanki i narty ora?
tów zostały uwzględnione. morenowych.
W tej formie wykonaniu dktarów Teatr ^ ‘yżwv. Na zakończenie prze
Zajęcia wakacyjna
wypoczynkJ codziennie u- Dramatycznego z Gdvnj. W widziany jestwielki Pał koL.T.

Zimowe ferie w mieście

P

W

Co.gdzie, kiedy?

Marina” od mairca-.,Grandr
do..*?
99'

mentation wprowadzą sę w
pofowie marca. Domniemywać
więc
można,
:e upora
no się z różnym defektami
obiektu, które od jakiegoś
czasu
stanowiły wdzięczny
temat kawtomianych plote
A jpż pized ponda rokiem czek: a to funaament hote
szefowie „Grand Hotelu" za lu ź!e posadzono w ziemi, a
powiadali
przeprowadzkę i to mewy rujnowały wys łek
dwu-trzyletnie rozstanie z bu dzielnych budowlanych, a to...
dynkiem, którego ktasycyzuiąca, poniekąd
eklektyczna ™ ‘ł; P AMIaST jednak w niegrzebać
architektura zadomawia sę rfjät’j'to skończoność
w nieswoje) gardero
trwa-ie w pejzażu sopock.ej
ba, oddajmy głos Tadeuszo
plaży
wi Szeląyowskiemu — dy
Dopiero ostatnie dowodzie rektorowi naczelnemu hoteti
■śmy się u źródła, ie pterwsi „Orbs": ,,Grand" w Sopocie,
goście do segmentowych po „Gdynia" w Gdyn*, „Marna"
koików
stanaardoweyo pu w Gdańsku: — Woicłbym ra
dełka i nalepką f-rmy Ce- czej powiedzieć: w drugiej
dekudzie marca, niw jego
połowie, bo termin ostatecz
ny nie został jeszcze ustalo
ny. Zaletą tego hotelu bocizie
przede wszystkim to, że mi
mo mniejszej kubatury niż
Tylko jeden raz przedstawi np. „Grcnd Hotel", jest on o
orkiestra Filharmonii Eahyc- wiele bardziej pojemny. W
kiej
kolejny swój
program
koncertowy — w piątek, 8 brn części hotelowej mieszczą się
ij godz. 19. Przygotowała go 193 pokoje 2-osobowe i 16
pod kierunkiem jednego z naj tyou studio.
Cena w tych
wybi;n:ejs2vch
dyrygentów
Z MRD lXJTHAP.A SEYFAR- Dierwszych w pełni sezonu.
wvn oste 2400 zł za dobo, a
THA.
Solistą będzie miodv polski do ^ozon e bedz:e o 600 zł

Na temat ziego odbioru
programów
telew.zyjnych
w dwóch blotkach przy ul.
Kartuskiej (101 i 103) w
Gdańsku, wypowiada się
prezes Usługowej Spółdziel
ni Pracy „UW1SURV1CE” w
Gdańsku — mgr inż. S.
Bromoer. W liście do re
dakcji pisze on m, m.
„Ulica Kartuska leży w
dolinie wzgórz morenowych
i położenie to utrudnia „do
tarcie” sygnałów telewizyj
nych obu programów, stąd
powstała konieczność za
montowania
dodatkowego
nadajnika lokalnego I pro
gramu TV w kanale 5.
swym zasięgiem nie oDejmuje on budynków' nr 101
i 103. Sytuację pogorszył
fakt wybudowania na wzgó
rzach osiedla mieszkaniowe
go Suchanino. W efekcie w
rejonie ul. Kartuskiej moc
sygnałów telewizyjnych nie
zapewma prawidłowego od
bioru; obserwuje się od
biór z duża wielokonturolaureat m. in Kon
wością obrazu i „zaszumie skrzypek,
kursu im. L. Spohra we Frei
niem”.
bu'g-u,
BARTOSZ
BRYJ- A
Stan ten pogorszony zo
W
Jego
interpretacji
uKoncert
A-dur
stał dla budynków nr 101 słyszymy
K
V
219
W.
A.
Mozarta.
Poz1
i 103 przez wyprowadzenie tym w program e pogodna,
na budowę przy ul. Zako rozśpiewana pięknymi melodia
piańskiej dużego dźwigu ml wiedeńskiego przedmieścia
V Symfonia B-aur F. Schu
montażowego 1 wybudowa berta
oraz Mały koncert orkie
nie wieżowca „na drodze” strewy współczesnego kompo
sygnału
telewizyjnego z zytora Nkü -owakiego S Matthusa.
Chw'aszczyna. .
Podjęcie działań zrmerza
jących do wyeliminowania
wpływu powyższych prze
szkód będzie niecelowe do
czasu zakończenia budowy
i zdemontowania dźwigu
samojezdnego, który zmie
niając swoje położeni« i ukierunkowanie starowi ekian anteny odbiorczej. W
tej sytuacji lokatorzy ma
ja jeszcze do wyboru od
#»»
biór na antenach indywi
dualnych, na które istnie
jące warunki mają mniej
...już powinny być widocz
szy wpłvw* i których jesz ne efekty wychowawczych
cze PGM nie zalecał zdjąć. rozmów kierown etwa ZKM w
Jedj-nym
rozwiązaniem, Gdyni z kierowcami tro'ejzapewniającym
prawidło busów i autobusów, o prze
wy odbiór programów te- prowadzeniu których mfoimo
lewczyjnycn w budynkach woni jesteśmy pa krytycz
w ciągu ul. Kartuskiej, by nych publikacjach na temat
łoby wykonanie antenowej stosunku owych kierowców do
instalacji osiedlowej”.
pasażerów Widać, że rczmo
ihd)
wy te mają charakter nieobowiązującej pogawędki, z
CHODNIK
której dla obu strun nic nie
DLA UL. ZIELONEJ
wynka. Dla pasażerów rów
nież mc! W przeciwnym przy
Pisaliśmy swego czasu o padku kierowca autobusu 180
braku chodników i oświet (nume' bcczny 28015), od jeż
lenia na ulicy Zielonej w dżajacy z pęt'i przy dworcu
Gdyni. W tej snraw;e na w Chylon5 o godz. 21.30, w
pisał do nas z-ca dyrekto rmnicny piątek, nie pojechał
ra Przedsiębiorstwa Dróg i by z k'lkoma zaledwie oso
Zieleni w Gdym — Hen bami we wnętrzu, pozesta
ryk Nowaczyk. W jego pi wia jąc sporę grupę innych,
śmie do redakcji czytamy biegnących od strony przy
m. in.
stanku trolejbusu nr 25.
Lmie autobusowe w ogóle,
„...informujemy, ie chodnik
w ciągu ulicy Zielonej był w a więc w Gdyni także, uru
planie remontów
kapitalnych chamia się z myślą, oby słu
ulic w roku 1S83. Jednak * żyły ludziom, a me po to,
uwagi na przebudowę uzbroje aby obsługujący je (niektó
nia nie został wykonany. W rzy) kierowcy ae mon strawa li

$1 (12273) ć lutego IMSfc

łcuń i koordynować współgro
cę między drużynami. Ta5< o
zasady działalności chciei
byśmy kontynuować rownioz
w obecnej kadencji, a por.aoto powinniśmy nadal uciyc
harcerzy i zuchów ćemokra
cji, umiejętności wsoółdecydo
wanto o swoich problemach,
utrzymywania bhskiei więzi z
własnym środowisk tom, tj. obok rodziny — zs szkołę
miestem, regionem, itp.
— Zcnim ledncK mówić
dziemy o pianach i morze
niach, warto wspomnieć o k
ku choćby ostatnich sukce
scch g-dyńskich harcerzy. Spo
śród 6000 młodych gdynian
zrzeszonych w ZHP, na szcze
golną uwagę zasługuje m. in
zespół „Przygoda” ze szcze
pu Zespołu Szkół Ekonomicz
nych w Orłowie, który otrzy
mał trzykrotnie główne nagro
dy no festiwalu młod: toży
szkolnej w Kielcach. Z kolei
drużyno starszoharcersko z
gdyńskich szKół chłodniczych
kilkakrotnie zwyciężyła w za
wodach kajakowych w kraju
oraz w NRD, a gdyńskie drj
żyny son.tarne otrzymały naj
lepsze lokaty podczas chorąg
wianych manewrów technicino-obronnych Jednymi z naj
aktywniejszych
uczestników
wojewódzkich i krajowych im
prez turystycznych są harce
rze oraz zuchy ze szczeou
przy Szkole Podstawowej nr
26 w Gdyni, natomiast wśród
działających w tym mieście
harcerskich drużyn artystycz
nych znajduje się jedyna w
kraju drużyna pantomimiczno,
pracu.ąca przy Studium Nau
czycielskim. O gościnności,
rozśpiewaniu i muzykalności
gdyńskiej młodzieży w sza
rych i zielonych mundurkach
mogli się m. m. przekonać
uczestntoy obozów iub biwa
ków w harcerskiej bazie „Bry
za" na Wzgórzu Nowotki.
Dla pełnej realizacji zamie
rzeń potrzebny jest rozwój ru
chu przyjaciół harcerstwo.
Oprócz wspomagających mło
dzież miejskich ogniw tego
ruchu, konieczne jest prężniej
sze, niż dotąd działanie szkoi

nych kół przyjaciół harcer
stwa, do których mogliby s’ę
włączać rodztoe harcerzy i zu
chów Od nich oczekuje się
nieccenicrej pomocy np. w
organizowaniu niektórych im
prez (wycieczek, wieczornto,
itp.), podczas których często
potrzebno jest zarówno opie
ka ze strony starszych, jak ■
ch doświadczenie. Czasem
brakuje go bowiem wieiu dru
ży: owym, w większości bęrq
nych uczniami szkół średnich.
Zresztą ksziałcenie, tj. odoc■/iecnie przygotowań te da
nracy z młodzieżą horcet
skicn instrukictów iest na te
renie hufca także bardzo ootrzebne. Tego typu ckcje, słu
żqce m. in.
powiększeń u
skromnych szeregów funkcyj
nych, będą organizowane w
catoiizsz/m czasto Do po'-ce.cych żvc~eń ratom-ast f''~
leży zaliczyć zamiar wzbo'•’acoma
hufca w sprzęt
V.irv/styczny
i
spcdnwv
Gcyńscy
harcerze, poaobnie zresztą jak ich ko
ledzy z innych mte/sęowośc’,
korzystają z urządzeń w du
żym stopniu wyexspioatowanych. W wypadku sprzęgu
wc-'toeao. s*onow!q~en.-) pod
stawę do fzw. wychowania
morskiego młodzieży, korzy
stanie ze zniszczonych żagió
wek, łódek, itp. jest po pro
stu niebezpieczne. Dlatego
też w planach działalności
hufca naprawa sprzętu i jego
steła konserwacja, m. tn. przy
wykorzystaniu współpracują
cych z komendą ZHP praco
wni Pałacu Młodzieży, ma
ogromne znaczenie.
Na razie jednak trwa typo
wa-zimowa praca i zabawa
harcerzy, a więc podejmowa
nie akcji pomocy ludziom
potrzebującym, aokarmian’a
ptaków, organizowanie korne
wałowych wieczornic, itp.
kucz

Poszukiwani świadkowie
w dniu 04.01.1985 r. około gc
dżiny
5 40 w
Gdańsku na
skrzyżowaniu ul. K. Marksa —
al. Zwycięstwa zaistniał wy
padek ttrogowy, w którym ,ia
dący al. Zwycięstwa i skręca
jący w prawo w ul. K. Mar
ksa nn autobus
przewożący
pracowników potracił przecho
ćzącą przez jezdnię ul.
K.
Marksa, w miejscu wyznaczo
nym. przy zielonym świetle,
kobietę w wieku 46 lat.
Świadkowie wypadku proszt
ni są o zgłoszenie się do Wy
działu
Ruchu
Drogowego
MUSW w Gdańsku ul. Kurko
wa f pokój nr 7 w godz, 8-15
lub telefonicznie 370-272
lub
370-601.

szym balu przebierańców. I
Jak wykazuje powyższy re
tutaj odbywają się przedsta konesans, placówki oświatowienia — ostatnio „Klechdy wo-kultur-alne
przygotowały
polskie" w wykonaniu akto wiele zabaw i rozrywek d.a
rów Teatru Dramatycznego . dzieci i młodzieży na okres
Gdyni, Przewidziany jest kon zimowych ferii. Każdy zna
cert kolęd w wykonaniu Oho leźć może coś dla
siebte.
ru Schola Cantorum Gedc- Jest możliwość uczestniczento
nensis, giełaa
zimowego .w zajęciach przez pehne -dwn
.sprzętu sportowego oraz za tygodnte, lub w wybranych
bawek i książek. Osiedlowe imprezach. Wprawdzie w ub \
PTTK pod kierunkiem Jerzego tygodniu pogoda nie sprzyja
Turowieckiego organizuje wy ła uprawianiu sportów zimo
cieczki i wspólne wynady na wych, jednak liczba i różno
narty, sank’. Tradycyjnie, z u- rodność zaoroąo" owanych zc
działem ok. 150 osób. odbyto jęć nie pozwoliły nudzić sę
się „Choinka turystyczna ra dzieciom
nawet w czasie
wzgórzacn Jrójmiasta".
deszczu.
(k)

Zabawy, spektakle teatralne, imprezy sportowe

GDANSK, Opera U Fllharmo
nia Bałtycka, Faworyta, g. 19
GDYNIA, Muzyczny, Lato Mu
mimców, g. 11; Drugie wejście
smoka, g. 19
ELBIĄG Dramatyczny, Kró
lewna Śnieżka, g. H. (duża see
na); Niejaki Piórko, g. 18 (ma
ła scena).

.

20

W Gaańsku: Narodowe, w g
9—15; Pałac Opatów w Oliwie,
w g. 9—15.30; Archeologicz
ne w g. 10—16, Historii Miasta
Goańska. w g. 10—15.30; Cen
tralne Morskie, w g. 10—16;
Poczty i Telekomunikacji, w
g. jO— 16.
W Gdyni: Oceanograficzne,
w g. 10—17, Marynarki Wojen
nej — skansen, w g. 10—16,
Statek-Muzeum „Dar
Pomo
rza”. w g. 10—16.
W Elblągu: Państwowe, w g
8—16.
W Będominie: Hymnu Naro
dowego, w g. 9—15.
W Kartuzach: Kaszubskie, w
g. 9—16.
W Kwidzynie: Zamkowe, w
g. 9-15.
W Malborku: Zamkowe, w
g, 10—14.30.
W Pucku: Ziemi Puckiej, w
g U—16.
W Starogardzie: Kociewskie
w g 8-15
’
W Sztutowie: Stutthof, w g
w g. 8—15.
We Wdzydzach: KaszuDsai
Park Etnograficzny, w g 10—
i4.
W Tczewie: Wisły, w g. 10—
16.

GDAŃSK, Leningrad, Powró'
,Jedi, USA, od 12 1., g. 10, 12.30
IG, 17.30, 20; Studyjne — Heh
kon, Te jemnica starego ogro
du, poi., g. 16; Ostatnie met
ro, fr., od 18 L, g. 18 — seans
zamknięty. Kameralne — Zak,
1941, USA, oC 15 L, g. 15.30
17.45., 20" Geaania, Policjant
ka, fr, od 18 1., g 16, 18.30,
Watra — Dom Harcerza, W pu
styni i w puszczy, pol cz. I
i II, g. 10; Jeździec bez gło
wy, radź., g. 14; Wyprawa po
zroie wiosy, czech., g. 16; Po
licjantka, fr., od 18 L, g. 18.
ORUNIA,
Kosmos
wąż Chingacgook. NRD
1..
r.
16;
Szalony
NRD. od 18 I., g. 18, 20.
NOWY PORT, l Maja.
mia Pana Kleksa, pol.,
g 16; Ultimatum, poi.,
1 g. 18, 20.

PORADNIA

OKULISTYCZNA

w Gdańsku, ul Swierczewskie
go 6 czynna w wolne soboty
w godz. 6—14.
WOJEWOuZKA PORADNIA
CHORÓB WENERYCZNY*. 11
w Gdańsku, ul. Długa 84-85
czynna w dni powszednie
w
g 9—14 | 19-7; w wolne so
boty niedziele i święta
całą
dobę
NOCNA
PORADNIA
„W”
w Gdyni, ul 22 Lipca 44 czyn
na w poniedziałki,
wtorki,
czwartki 1 piątki w g 19—7.

Akaue
cz. II,
od 15

TELEFON ZAUFANIA „W”
31-21-89 — czynny
w
godż
15—17 z wyjątkiem sobót . dni
świątecznych

WRZESZCZ, Bajka,
E. T.,
USA g. 10, 12.30. 15. 17.30, 20
Znicz. Tajemnica starego ogro
du, pol., g. 13; Klasztor Shao-Lin, Hongkong, od 15 L, g.
15.30, 117.45. 20; Zaspa, Unkas,
ostatini Mohikanin, rum., g. 17;
Thais, pol., od 18 L, g. 18.30;
Zawisza, Kaskader z przypad
ku, USA, oa 18 L, g. I».2i9 19.
OLIWA, Delfin, Więzień Bru
baker, USA od 18 1., g. 15.45,
18.
SOPOT, Bałtyk, Szaleństwa
panny Ewy, pok, g. 14, 16, 18;
Ręce do góry, poi., od 18 1
g. 20. Polonia, Powrót Jedi,
USA, ocf 12 L, g. 12.30, 15, 17.30.
20.

GDYNIA,
Atlantic.
Duch,
USA, od 15 1., g. 15; Księżni
czka, węg., od 15 1., g. 17, 19.30
(seanse zamknięte). Warszawa,
Powrót Jedi, USA, od 12 1., g.
10. 12.30, 15. 17.30, 20. Goplana,
E.T., USA, g. 13, 15, 17; Widzia
dło, poi., od 18 1., g. 19.
OBŁUZE, Marynarz, Żan
darm ua emeryturze, fr.^ g.
15^P; Błękitny Grom, USA, od
15 L, g. 17.15, 19.15.
ORŁOWO,
Neptun,
Piraci
XX wieku, radź., od 11 L, g.
16; Karate po polsku, poi. od
18 1., g. 18.
CHYLONIA, Promień, ABBA
szwedz, g. 16.30, 18.30.
GRABÓWEK, Fala, Akade
mia Pana Kleksa, poL., cz. I,
g. 16.30; Thais, pol. od 18 L,
g. 16
RUMIA, Aurora,
Grzechy
dzieciństwa, pot'., od 12 1., g.
15; Fetysz, poi,, od 15 1., g. 17
19.
OKSYWIE, Grom, Godnoćc
poi., od 15 1., g. 19.30.
OPRF zastrzega sobie możli
wość zmiany repertuaru.

AplBKi
Gdańsk
apteka przy ul
Siajennej 3 t przy ul Jaskół
czej 16 Gd.-Wrzeszcz przy ul
Grunwaldzkiej 83
Gd.-Zaspa
przy ul Pilotów 3 Gd.-Przy
morze przy ul. Lum umby 34
Sopot"— przy ul. Bohaierow
Monte Cassino 21. Gdynia —
przy u). 22 Lipca 42 I przy
al Zwycięstwa l

j sypr. »ie |
OSTRE DYŻURY PEŁNIA:
Instytut Chirurgii, Instytut
Chorób Wewnętrznych i Kli
nika Chorób Oczu AM
w
Gdanstku, ul. Dębinki 7.

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

—

TELEFONICZNA
PORADNIA
JĘZYKOWA UG
Porady z zakresu Języka poi
skiego codziennie (prócz nie
dziel i świąt) w godz. 13—15.
Tel. 41-15-15

Df£Ż1 IBM
oficerów Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w
Gdańsku telefon 31-19-40 lud
37-03-33 w g 8—19 - kpi S.
Boguskl; w g. 19—8 — mjr M.
Walusiak.

I Ha«»" ł
PROGRAM LOKALNY
Rybacka prognoza w pr. 1:
0.58, 6,28, 13.00, 21.00.
6.30 — Stuaa^ Bałtyk — ste
reo, 13.05 — Wyzwolenie Elbłą
g? — aud. Stanisława Seyfrie
aa i 17.05 — Gdański koncert
życzeń — stereo, 17.30 — Prze
gląd
aktualności
Wybrzeża,
17.40 — Komentarz rolny. 17.45
— Mistrzowie klawiatury
—
stereo, 18.05 — Trybuna Wy
brzeża, 18.25 — Omówienie pro
gramu.

PROGRAM I
9.00 — Teleferie TDC —
oraj film NRD — „Chata
Robinsona " (1 i 2)
1 50 — DT — wiadomości
6.25 — Program dnia DT —
wiadomości
16.30 — „Damroka i Gryf"
17.20 — Df — wiadomości
17.30 — Losowanie Mofego
Lotka i Express Lolka
17.40 — Mistrzostwa Świata
w narciarstwie alpejskim
18.10 — „Czy chcemy samorząau?"
18.40 — Arktyka w służbie
meteorologii
19.00 — „Miś Uszatek"
19.10 — „Zakochanie w zie
mi"

19.30 — Dziennik TV
20.00 — Publicystyka

20.15 — „Engagement” —
polski film IV
POGOTOWIE RATUNKOWE
21.15 — „Wiesław” — film
o Władysławie Gumułce
Gdańsk-Wrzeszcz, al Zwycię
stwa 49 - czynne caią anbę 22.15 — DT — komentarze
- wyuadki 859
- nagłe zachorowania l prze 22.40 — Studio spor* — ME
w łyżwiarstwie figurowym
won.-tiorvcb
te!
41 10 00
32-2!) 29 32-36 14 32-39-24
23.20 — DT — wiadomości

20-02-021

PROGRAM U
17.30 — Program dnia
17.35 — Spotkanie z Andrze
jem Hiclskim
18.00 — „Koń, mój przyja
ciel" „Opowieść gitarzytftoO 19.00 —
owo o
19.23 —
19.30 —

r/WTAMi
„Zbliżania, czyli fo i
filmie"
Przeboje „Dwójki"
Dziennik TV

20.00 — „Za kierownicą”

20.15 — „Dookoła świata"
— Indie
21.00 — „Przyjechała teiewistomatologie/

Ambulatorium
ne — we wszystkie soboty
niedziele i święta w g 10 i
(dla mieszkańców Cóyni)
Dyżury lekarzy w przychód
ntach wg rejonizacji.

Fot S. Kraszewsi

% Gdańsk-Wrzeszcz, uL Je
sionowa 5 - leKarr ogólny i
gauinet zabiegowy w wolne
soboty, niedziele i święta —
całą dobę. stomatolog w g.
10—7 30, w pozostałe dni
le
karz ogólny i gaDinet zabie
gowy w g 19 — 1 31) stomato
log w g zo -i so w soboty
pracujące - lekarz ogólny i
gabinet zabiegowy w g 16—
7 30 stomatolog w g, 17—130;
9 Gdańsk Saspa Startowa 1
lekarz ogólny i gabinet za
biegowy w wolne soooty, nie
ozielc i święta w g 8-20
9 Gdańsk-Oliwa, ut. Lumutn
by 2 — lekarz , ogólny pedia
tra i gabinet zabiegowy
dla
dzieci w wolne soboty.
nie
dziele 1 święta czynne
uaią
dobę. gabinet zabiegowy
dla
dorosłych w g 8 16 stomato
log w g 10—16 W pozostałe
dni — lekarz ogölny. pediatra,
gabinet zabiegowy dla doros
łych l dla dzieci w g 19—
7 30 a w soboty pracujące w
g 17—22;
• Gdynia, ul. Warszawska
34-38, lekarz ogólny,
pedia
tra i gabinet zabiegowy
w
soboty w g 9—16,
t
Cl Gdynla-Grabówek, ul Ra
mułta 45 — tekaiz ogólny, pe
cliatra I gabinet zabiegowy w
soboty, niedziele l święta w
: 10—16,
Gdyma-Obłuźe, uL Boisko
* - lekarz ogólny, pediatra
gabinet zabiegowy w soboty,
nedziele i święta w g 10—l
• Gdynia Orłowo, ul Wrotawska 54 — lekarz ugolny,
uediatra i gabinet zabiegowy
w soboty niedziele i święta
v g. 9-16 p„-i adnia stomato
logiczna ul Waryńskiego
30
- w ?oboty wg 10 15

Wielki
od 12
Henry,

Laryngolog przyjmuje w dni
powszednie w g 20- 7 30,
w
snbniy ptanijaef w g 17 30—7,
w wolne soboty meri/tćle
śwu-Ta
cala doot
Gdań-» Oliwa ul Gruriwal
dzka 571 w dni powszednie
czynne od eodz 14 30 do 7 31
w wolne sohoty niedziele
i święta całą dobę
dla mie
szkańców Ohwv t Przymorza
teł 52-32-32
Sopot, al Niepodległości H9
czynne cala dobę
— wypadki S99
,
- Inne tel 51-24-55
Gdynia, ul Żwirki i Wigu
ry 14 - czynne ca’ą dobę
— wypadki
— nagle zachorowań»» i prze
wozy chorych telefon 2l> 00 01

w Domu Kultury na Morenie.

lekarz ogólny I gabinet
za
biegowy w wolne soboty, nie
dziele l święta — całą dobę
stomatolog w g. 10-16. w pc
zostało dni lekarz ogólny
i
gabinet zabiegowy w g. 1*—
7.30;
• Gdansk, ul
Aksamitna
— gabinet zabiegowy i
po
radnia dla dzieci chorych w
wolne soboty, niedziele i śwlę
ta — całą dobę a w pozo
stałe dni w g. 19—7 30;
% Gdańsk-Morena, ul War
neńska 7. pediatra i gabinet
zabiegowy w wolne
soboty
medzieie i święta w godz. 8—

H Gdańsk -ul
Jaskółcza
(wejście od UL Łąkowej)

v zja”

21.15 — DT — wydarzenia
21.30 — „Bliżej piawa" —
„Opieka i kuratela”
22 00 — Mtetrzostwa Europy
w łyżwtorstwie figurowym
22.40 — DT — wiadomości

