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Upowszechnianie W kraju skupiono ponad 2 min łon zbóż
dorobku X Zjazdu
W dniach 6-11 om. od
były slą w Bydgoszczy, Ło
dzi, Białymstoku i Katowi
cach stiefowe narady se
kretarzy komitetów woje
wódzkich PZPR zajmują
cych *ię »prawami polityczno-ovganizacyjnym,
W
trakcie tych narad, któ
rym przewodniczył kierow
nik "Wydziału PolitycznoOrganizacyjnego KC Sta
nisław Gabrtelski, dokona
no wymiany doświadczeń
w upowszecnn’aniu dorob
ku i dokumentów X Zjazdu
ora* omówiono zadania,
związana z kampanią sprawozdawcio-w ybotczą
w
partii.
Uczestnicy narad pod
kreślili, ze instancje i or
ganizacje partyjne podjęły
już i rozwijają różnorodne,
wartościowe formy działa
nia

Dobra praca rolników
Żniwny rekonesans w woj. gdańskim

Szybko postępują prac« przy zbiorze zbóż. Załogi
gospodarstw uspołecznionych t rolnicy indywidualni
maksymalnie wykorzystują sprzyjające dotychczas wa
runki atmosferyczne, aby w j«k najkrótszym czasie
sprzątnąć dojrzałe rośliny k pól. W szerokim pasie
województw śiodkowych ąkoszono od 70 do 90 proc.
ogółu zbóż, a 75 proc. plonów zostało zebrane z pól.
Na połnocy kraju, gdzie wegeiacja jest zawsze prze
sunięta w czasie, wykonano zaś od 30 do 50 proc. prac
przy koszeniu tych roślin. Skupiono ogółem ponad 2
min ton zbóż.
Zbiór rzepaku — jak poinfoimowano wczoraj
na
cotygodniowej konferencji
prasowej w Ministerstwie
Rolnictwa, Leśnictwa i Gc,
spodarki Żywnościowej - ■
został
zakoxibzonV
Dó
punktów skupu trafiło po
nad 1 250 tvs. ton zisrna tej
rośliny. Rolnictwo wypro
dukowało dobry surowiec

dla przemysłu olejąrskieao;
.rzepakowe nasiona są
w
tym roku dorodne i suche,
'zostały też starannie zmayazynowane.
-a :
' *
*
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Wczoraj sekretarz KW
PZPR w Gdańsku Mieczy
sław Chabowski i wicewo
jewoda
gdański
Jerzy
Schwarz odbyli rekonesans

po gminach: Sierakowice,
Stężyca i Chmielno,
za
poznając się z przebiegiem
prac żniwnych. W gminie
Sierakowice przedstawicie
le
władz wojewódzkich
zwiedzili 3(bha gospodarst
wo Edmunda Witta
w
Tuchlime. Rolnik należy do
przodujących w wojewódz
twie, stosując nowatorskie
metody
gospodarowania;
specjalizuje się w hodowli
bydła, głównie mlecznego
i trzody chlewnej,
rocz
nie
odstawia do punktu
skupu ok. 300
-trzódv.
Goście zapozn^jF sk$ także
z technologią* produkcji
pasz
w
mieszalń}1- GS
„Samopomoc Chłopska" w
Sierakowicach
ryt
micznie, zgodnie "V “źamó■Wiemami zaopatruje miej
scowych hodowców w wy
sokiej jakości produkty.
W gminie Stężyca
na
tomiast odwiedzili wyróż
niające się gospodarstwo
Józefa Koszałki w Szym
barku. Rolnik specjalizuje
s,ę w hodowli bvdła mlecz
nego; w ub. roku odstawił
25 tys litrów mieka.
Rekonesans w magazynie
GS „Samopomoc
Chłop
ska" w Stężycy pozwolił
wizytującym
wyciągnąć
wniosek, iż skup płodów
rolnych przebiega bez po
ważniejszych zakłóceń. Ob?ekt o pojemności
ok.
60 ron, choć stary, wypo<
sażony jest w dwa wyciągi
jego
do transportu zbóż.
przepustowość wynosi ok.
15 ton na godzinę, co po
zwala na »prawne ohsłużenie producentów
Także
bez większych zastrzeżeń
działa SKR w Stężycy, któ
ra dysponuje 16 snopowią
zarkami, 3 kombajnami, 3
prasami zbierającymi.
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Ulewdior Zbożowy nr 1 Wojewódzkiego Przeosiębiorstwa Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego w Gdan*ku obsługuje państwowe gospodarstwa rolne i GS
„Samopomoc Chłopska1' położone na terenie gmin
sąsiadujących z Gdańskiem. Skup rzepaku, przy któreao odbiorze nie zanotowano większych zakłóceń,
zakończył się w ubiegły piątek. Surowiec załadowa
ny na barki będzie sukcesywnie przewożony do Za
kładów Przemysłu Tłuszczowego w Gdym.
W ubiegłą niedz.elę do .Elewatora Zbożo
wego nr 1 spływać zaczęła pierwsza tego
roczna pszenica
Praca trwa tu całą dobę,
Najwięcej
dostawców
dociera
do
elewator#
w godzinach popołudniowych. Robimy wszyst
ko — mówi kierownik Edward Fatyga — by jak
najsprawniej obsłużyć klientów. Dotąd w okresach
największego spiętrzenia prac żniwnych czas oczeki
wania rolniKÓw na odbiór zboża wyjątkowo przekra
cza jedną godzinę. Udało się to osiągnąć dzięki ma
ksymalnemu wysiłkowi nielicznej załogi
Jeśli zboże dostarczane będzie w takim tempie jak
ODecnie, skup zakończymy około 10 września lub
wcześniej.
(kj
Fot. M. Zarzecki

Amerykański oficer
poprosił o azyl
na Kubie
Oficer armii USA odbywają
ey służbę wojskowa w BepubUe<* Federalnej Niemiec, zwrócił
*lę k prośba do władz kubań
skich, ab” udzieliły mu azylu
politycznego.
Kapitan Hugo Romeu Almei
da, e pochodzenia Kubanćzyk,
uzasadnił swoją prośbę o azyl
na Kubie krytycznym stosun
kiem do polityki Waszyngtonu
wobec Ameryki Środkowej.
Kapitan Romeu. który ostat
nio odbywał służbę wojskową
w Stuttgarcie (RFN) przyznał
— "ak pisze dziennik „Gr«nm»” — że na jego
decyzję
wpływ wywarł* również wójaa
wietnamska oraz nędza. Jaką
obserwował w czasie dwulet
niej służby w Republice bom>nikańskiej.
Zakłopotane władze amery
kańskie na razie zaprzeczają
Jakoby było im cokolwiek wia
domo w tej sprawie, a rzecz
nik armii USA, płk Dave
Burpee indagowany w tej spra
wie
stwierdził, te nikogo o
tym nazwisku ni# bvło w czvn
Mi armii, ani w rezerwie czy
teł .-śród personelu gwardii
esrodowej.

dant W5MW kmdr doe. dr
Jerzy Apanowicz, Na po
kładzie ORP „Wodnik"’ z ka
drą, podchorążym: i mary
nat zam i spotkał się kontr
admirał R. Waga. Wyraził
podziękowanie za wzorową
postawę podczas rejsów f po
byta w portach zagranicz
nych oraz pozy+ywn.o oconił wykonanie zaplanowa
nych zadań »zkoleniowych
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W roku 1989 zakończanie inwestycn

Wicepremier Z. Szałajea
wizytował budową
Centrum Onkologii

Znacznie poprawiło się w stosunku do lat ubiegłych zaopatrzenie w części zamienne
do maszyn rolniczych. Dyrekcja Okręgowa Przedsiębiorstwa Handlu Sprzętem Rolniczym,
oddział w Gdańsku przy ul. Chmielnej większość poszukiwanych elementów, w tym
takie akumulatorów, ogumienia, posiada w wystarczających Ilościach. Do magazynów
naptvwajq weigż nowe transporty części z Fabryki Maszyn Żniwnych w Płocku, Cen
tralnej Bazy Części Zamiennych w Kutnie i in.
(k)
Fol. M, Zarteckł

We wznoszonym w War w dziedzinie zwalczania cho
szawie Centrum Onkologii rob nowotworowych inwes
przebywał wczoraj wicepre tycji służby zdrowia
mier Zbigniew Szałajda.
Obecnie najważniejszym
7aDoznał się % dotychcza zadaniem rest jak najszyb
sowvm przebieg.em budowy sze uruchomienie kotłowni,
i jej elektami, tegoroczny pralni i kuchni
ceaurum,
mi zamierzeniami budowla gdzie koncentrują się prace
nych, zwiedził także niektó budowlane. Dalsza termino
re obiekty zaplecza socjal- wa realizacja inwestycji, któ
no-technicznego
centrum, ra ma być ukończona w ca
Wczoraj odbyło się, pod przewodnictwem erfceprektórych ukończenie- przewi łośc’ w 1989 r., a zwłaszcza
mie.a ZBIGNIEWA SZALAJDY, posiedzenie prezydium
duje się w br. Podczas spot budowa bloku szpitalnego
Komitetu do Spraw Nauki i Postępu Technicznego przy
kania wicepremiera z kiero na 600 łóżek, wymaga jed
Radzie Ministrów. Zapoznano się z informacją o sta
nak znacznego zwiększenia
nie realizacji długofalowego pols1 '■-radzieckiego kOMwnictwem
budowy oraz potencjału
wykonawczego i
pleksowego programu naukowo-technicznego.
przedstawicielami władz re liczby pracowników na pla
sortów budownictwa oraz cu budowy: Istotną barierą
Przeanalizowano zawarte nych i prawnych
form
zdrowia 1 opieki społecznej w tej dziedzinie jest nie ro- oraz przygotowane umowy współpracy w ramach reaomówiono
naiwainiei!Ie .iT,IanY. d°‘Ichc*5 . P”- i porozumienia, omówiono lizaćji programu. Prezydium
3
blem. niedostatku miejsc w propozycję rozszerzenia te- podkreśliło
wykorzystanie
problemy związane z kon- hotelach pracowniczych ala matycznego zakresu prac o- takich form realizacji pro
tynuacią tej najważniejszej załóg spoza Warszawy.
raz nowych, organizacyj- gramów, które umacniałyby
więzi nauki z produkcją, utnożliwiłyby pełniejsze oraz
szybsze wykorzystywanie w
praktyce wyników wspól
nych opracowań naukowo,
•technicznych.
Opracowanie l podpisanie
przez ministerstwa i urzędy
centralne większości poro
zumień związanych z reali
zacją progi amu wymaga •*
tektywnych
działań
na
szczeblu bezpośrednich re
Dziennikarze z kilkunastu my np. urządzenia do na tylko; wśród państw socja alizatorów zadań. Prezydium
państw akredytowani na prawy taboru, nowy jy»tem listycznych. Mamy sprzęt komitetu powołało radę ko
międzynarodowej wystawie mocowania «zyn, zderzak na średnim poziomi« euro ordynacyjną — organ kon
„Transport
kolejowy ’86", elastomerowy, nowoczesny pejskim. Opracowaliśmy i sultacyjno-doradczy komite
zorganizowanej w Upcu br. napęd rozjazdu, kasę elek wdrażamy wielb nowoczes tu dla wypracowywania on Moskwie, nie żałowali po troniczną czy model stacji nych urządzeń. Własne ro piymalnych warunków rea
chlebnych ocen na temat diagnostycznej dla lokomo związania, oparte zresztą w lizacji programu. Jej prze
polskiej ekspozycji. Pokaza tyw. Wśród eksponatów by dużej mierze o krajową ele wodnictwo powierzono mi
nistrowi — kierownikowi
iiśmy bowiem na niej wie ły też modele parowozów. ktronikę,
wykorzystujemy
le interesujących wyrobów Również gospodarze, po o- do automatyzowania starji Urzędu Postępu Naukowokrajowego przemysłu oraz bejrzeniu naszej ekspozycji rozrządowych czy np. budo -Technicznego i Wdrożeń
najnowsze opracowania te (jedynej oprócz radzieckiej wy urządzeń zabezpieczenia Konradowi Totfowf.
chniczna, ZapiMetrtowalii- w osobnym pawilonie), nie ruchu kolejowego. SzvkuiePrezydium omówiło tagad
szczędzili pozytywnych ocen my s!ę do wyposażenia cen nienia dotyczące zakupów
Świadczyły o tym m. indewizowych warunkujących
uwagi zwiedzających — • Dokończeni* na str. 2
realizację szczególni« ważpremiera ZSRR i ministra
radzieckiej kolei.
Te pozytywne oceny wy
różniające na«z dorobek w
kolejnictwie, kłócą aię jed
nak z odczuciami na temat
naszej kolei ze strony jej
9374
pasażerów. Skarżą się oni
przecież na opóźnienia, na
tłok, n* kolejki przed kasa
pięcioleciu. Przewiduj« się mi. Daleko
nam do komfor
zainstalowanie rekordowej tu
(i szybkości podróży), ja
liczby 750 tys. nowych tele
fonów wob»c 530 tys. w ki zapewniają inne koleje.
latach 1980—85. Funkcjono Niekiedy krytyczne uwagi
P« rai drugi w ciągu es tatnich godzin lotnictwo lir*
wać będzie również 38 tys. dotyczą też przewozu towa
elskle dokonało napaści na Liban. Celem wczorajszego
rów.
Czy
więc
pochwały
nowych łączy międzymiasto
nalotu były obory Palestyó czyków w dolinie Bekaa w«
na moskiewskiej
wych, zaś dzwonek domo wyrażane
wschodniej części Libanu.
można uznać za
wego telefonu zabrzmi po wystawie
raz pierwszy u 70 tys. abo obiektywne?
Jak podało izraelskie do roku napaści powietrznej
nentów wiejskich.
1
— Przecież nie dotyczyły wództwo wojskowe, samolo Izraela na Liban.
one
usług
PKP,
ale
naszych
ty
zbombardowały
obozy
W
niedzielę
4
śmigłowce
O powodzeniu decydują
przede wszystkim konkretne osiągnięć w niektórych dzie znajdujące się w odległości Izraelskie ostrzelały rakieta
ezvny. Stad więc dba się dżinach techniki kolejowej 7 i 10 km na zachód od mi budynki w dwóch obo
ODecnie o zmniejszanie ma — zaznaczył w rozmowie z miasta Baalbek Bomby spa zach ucńodźców palestyń
teriałochłonności 1 praco dx;ennik arzem PAP minister dły na budymti i pojazdy skich znajdujących się na
chłonności pTrr produkcji komunikacji Janusz Kamiń w obozach Palestyńczyków. przedmieściach Sajdy w Li
ski — i naprawdę mamy Brak jest doniesień o licz- banie południowym. Jedno
• Dokońcsent* aa itr, 2
się H czym pochwalić, nie bi« 1 ofiar »iódmej w tym cześnie izraelskie kutry woj
sowę ostrzelały Sajdę z mo
rza. Wiele budynków miesz
kalnych zostałe uszkodzo
nych. Ofiarą tych agresji
i)
padła ludność cywilna, w
tvm kobiety i dzieci.
Jak donoszą agencjo, w
ostatnich godzinach izraels
cy
agresorzy
wspierani
przez sojuszników z - mario
netkowej „erm?i Libanu po
łudniowego" ponownie oSeosocję oio tylko w Japo 1990 t, W zaaaHzi* maaei sterał« w fcrMpnoa Jeg* szyb strzelali libańskie wioski
nii, aie i na świeci© wywo pojazdu est już gotowy w kość przekraczać ma 25 ra- znajdujące się w pobliżu
wytyczonej przez
Izrael
łała wypowiedź kierownika postaci makiety, przy czym zy szybkość dźwięku.
tzw. strefy bezpieczeństwa.
grupy badawczej wydziału te nie było tu mowy o uzyska
Trudno posądzić Japończy Pod ostrzałem znalazł się
^chniki rakietowej Japonii, Si- niu jakichkolwiek materiałów
KgeaM Namura, że Japonio ze strony konstruktorów ame ków, o zwykłe reklamiarstwo. również norweski kontyn
prowadzi prace naci budowę rykańskeh. Jest to w całości Dopiero jednok czas pokaże, gent należący do Tymcza
własnego statku kosmiczne praca naukowców japońskich. czy państwo to włączy się sowych Sił Zbroinych ONZ
go
wielokrotnego
użycie,
Ambicją bowiem konstruk do baaoń kosmicznych prze w Libanie (UNIFIL). Oku
wzorowanego na wahadłow torów japońskich /est stwo skakując cały etap satelitów panci i ich sojusznicy prze
prowadzili masowe obławy
cach amerykańskich.
rzenie pojazdu, który byłby ziemskich z zatogami.
znacznie nowocześniejszy od
Z wypowiedzi S. Nomura obecnych
wahadłowców
wynika, że pojazd japoński amerykańskich. Jaoońskj po
odbędzie pierwszy lot naj jazd kosmiczny ma być zna
prawdopodobniej na samym cznie zbliżony do samoiotu.
początku następnego stule Ma być używany, jako samo
cia Na razie trwają intensyw lot ponaddźwiękowy w lo
ne prace projektowe, które tach ziemskich, a przy po
powinny zakończyć się do mocy rakiet wspomagają
cych, ma być wynoszony na
orbitę ckołoziemską. Ma lqoować na każdym nowoczes
nym lotnisku na świeci« po
zakończeniu lotu orbitalnego.
skomer+owania tych Informa
Głównym walorem, a zasa^
cji, stwierdzając jedynie, iż zem tajemnicą, mają być sil
niewykluczone, ż« pożar ja nik' pracując« no wodorze.
ki powstał w wyniku eksplo Przy lotach normalnych silni
zji mógł spowodować uwię ki te mają spalać wodór z
zienie na pokładzie tankow atmosfery ziemskiej. Przy lo
ca robotników oczyszczają tach kosmicznych używać bę
cych statek z oleju i sma dą dodatkowych silników ra
rów. Przyczyny eKsplozji ne kieto wo-wodo'owych.
są znane.
Prasę japońską zapoznano
Zbudowany w 1978 r. tan również z danymi techniczny
kowiec „Canar,", o tonażu mi konstruowanego waha
niemal 41 tys., naoyła tajwań dłowce japońskiego. Będzie
ska firma hutnicza, która mia on miał 77 m długości. Je
ła zająć się
złomowan-em go waga na starcie ma wy
Tłoczno na lopockiej plaży.
nosić zaledwie 350 ton. Przy
tej jednostki.

Polsko-radziecko współpraca
w dziedzinie nauki i techniki

min pasażerów dziennie

B’asM i cienie kolei

Rozmowa z ministrem komunikacji Janoszem KamiAsKim

Kiedy zniknątelefoniczne pustynie ?
W tym roku przybędzie 130 tys. numerów
®o chwili obecnej istnieją o niektórych miastach prawtalwe „pustynie telefoniczne”! Ponad 7 tys. wsi pozbawio
nych jest w ogól# tego środtca łączności, a w koleje« po
własny telefon oczeteuje niecierpliwi# jus nor1,T mm
osób. Dane pokazują niewesoły obraz sytuacji, lecz prawdą
jest równiej i to. że specjaliści od telekomunikacji
nie
załamują rąk, a wręcz przeciwnie — szukają snosobów »ła
godzenia problemu. W wielu przypadkach, » powodzeniem.

Na przykład w Częstocho
wie rozDoczęto w br. budowę
obiektu dla wojewódzkiego
centrum
telekomunikacji
Spriwa to tym istotniejsza,
i« w regionie przypada za
ledwie 3,9 aparatu domowe
go nt *tu mieszkańców,

Trudności obiektywne
czy brak wyobraźni?
Wydawałoby się, że wo
bec zamkniętych plaż i ką
pielisk z powodu nadmier
nego zanieczyszczenia wód
Zatoki Gdańskiej robi się
wszystko by doprowadzić
do tego aby jak najmniej
nie oczyszczonych ścieków
trafiało wprost do morsa.
Tymczasem na budowie oi
czyszczalni „Wschód", któ
rej część mechaniczną roz
budowuje się o dalsze ‘90
tys. m sześć, na dobę bra
kuje podstawowych mate
riałów — rur 1 zasuw. Je-'
śli w najbliższym
czarie
„Instal 2" nie otrzyma 23 za
suw i brakujących 80 m‘
rur. to nie ma co marzyć
aby mógł zakończyć tzgod-’
nie x ooietnicą) wszystkie
roboty do 31 sierpnia br.
Poza tym. jeżeli materiały

Dokończeni« na itr. T
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1,7 min osób w kolejce po telefon

Na budowie oczyszczalni „Wschód”

ORP „Wodnik” i ORP „Iskra”
powróciły z rejsów
Wczoraj s rejsów rrkoł*niowyrh powróciły okręty
izkolne
Wyższej
Szkoły
Marynarki Wojennej im.
Bohaterów Westerplatte. Na
uroczyste powitanie okrę
tów, które odbyło się w
Porcie Wojennym na Oksy
wiu przybyli: przedstawicie
L« dowództwa Marynarki
Wojennej z szefem sztabu
kontraumh-ałem Romualdem
Wagą na ezel« era* komen

rH.

Gdansk, I960 - 08 - 12 - wterok

1

nie znajdą się i „Instal" nie
zejdzie z placu budowy, to
generalny wykonawca „Hy
drobudowa" Gdańsk nie bę
dzie mógł zakończyć w pla
nowanym terminie basenów
otwartych oczyszczalni. Zoyt
wolno rowneż. zdaniem in
w e=>tora — Okręgowego
Przedsiębiorstwa Wodocią
gów f Kanalizacji w Gdań
sku, budowane są poletka
osadowe. Wykonawca —
Przedsiębiorstwo Budownic
twa Inżynierii Miejskiej z
Gdyni, obiecuje jednak prze
jcarać jedno do końca sier
pnia br, a drugie w paź
dzierniku br „ElektTomontaż" natomiast już za ty
dzień ' zakończy wszystkie
prac* i przystąpi do rozru
chu urządzeń. Całkowicie
jot-owe są osadniki radial
ne. „Hydrobudowa" wykonu
je przy nich jedynie ostat
nie drobne prace.

tzn. znacznie poniżej śred
niej krajowej, która wynosi
6,4 telefonu. Wspomniany
obiekt pomieści nową cen
tralę automatyczną o doce
lowej pojemności 19 tys.
numerów abonenckich. Trwa
ją też prace przy rozbudo
wie i modernizacji central
w Lublińcu, Myszkowie, Kio
bucku, Oleśnie i Szczekoci
nach. Nowoczesne centra
telefonii powstają m. in. w
Kielcach, Szczecinie, Kato
wicach i Białymstoku.
Bieżące przedsięwzięcia re
sortu łączności koncentru ją
się na możliwi* pełcym vy
konaniu najpilniejszych za
dań. Przyznać trzeba, że
skromna wielkość nakładów
i środków, a +akze trudnoś
ci z pozyskaniem kabli prze
myślowych me ułatwiają
pracy. A warto przypomnieć,
ze założone tempo rozwoju
do roku 1990 jest znacznie
większe niż w mimonym

Nowy polski
statek
W porcie Buenos Aires
odbyła się uroczystość pod
niesienia polskiej bandery
na 61-tysięczniku ms. „Ma
nifest PKWN", ostatnim z
serii — masowcu zbudowa
nym w argentyńskiej stocz
ni „Alianza" dla Polskiej
Ż.eglugi Morskiej.

aych zadań z zakresu nauii i techniki. Dla zapew
nienia kontroli celowości
wydatkowania dewiz w dzie
dzmie postępu naukowo-te
chnicznego, uznano za nie
zbędne powołanie przy mi
nistrze —• kierowniku Urzę
du Postępu Naukowo-Tech
nicznego komisji, ktÓTej za
daniem będzie szczegółowa
weryfikacja
zgłoszonych
wniosków w tym zakresie.

ZSRR-USA

Rozmowy
ekspertów
Wczoraj odbyło się w
Moskwie pierwsze posiedzę
nie grup ekspertów radziec
kich i amerykańskich, któ
rzy rozmawiają na temat
sposobów przyspieszenia ro
kowań w sprawie redukcji
zbrojeń oraz możliwości po
prawy stosunków wzajem
nych. Jak głosi oświadcze
nie delegacji amerykańskiej,
„poważne, sondażowe roz
mowy” trwały 8 godzin i
będą kontynuowane we wto
rek.

Bratobójcze walk' w Libanie

Izraelskie'
dokonało
kolejnej napaści na Liban

350 ton wagi, 77 metrów długości, 25 ra szybszy od dźwięku

Jcpończycy budujq własny

wahadłowiec kosmiczny

w wioskach znajdujących
się w zajętej przez \ Izrael
części Libanu południowego.
Napięta
sytuacja
we
wschodniej części stolicy
Libanu utrzymuje się Jak
donosi agencja AP, podczas
kilkunastogodzinnych walk
ulicznych międry rywalizu
jącymi ugrupowaniami chrze
ścijańskimi zginęło 9 osób,
a 35 zostało rannych.
W nocy z niedzieli na po
niedziałek w tej części Bej
A Dokończenie na str. 2

Rekordowa
cena plałyny
W* giełdach metalowycn w
Londynie
i Nowym
Jorku
gwałtownie wzrosła cena pla
tyny. Zwvkle utrzymywała się
ona na poziomie ceny złota.
W ubiegłvm tygodniu cena
platyny wzrosła do 488 dola
rów za uncję
(notowanie z
czwartku), co było na.iwyższvm poziomem od 1580 roku.
Przypuszcza się. że cena ta
wzrośnie do 500 dolarów za
uncję (dla porównania cena
złota kształtuje się obecnie na
mniej wiecej tym samvm po
ziomie 352 dolarów za unde).
Wzrosi ceny platyny wiąże
sie z wydarzeniami polityczny
mi w RPA, która wytwarza
blisko *0 proc. platyny na świe
cłe.

Eksplozje na holenderskim tankowcu

Po zakończeniu wszyst
kich robót rozruch nowej
Na nołenderskim tankowcu
części oczyszczalni potrwa
ok. 2 tygodni. We wrześniu „Conari" przeznaczonym na
złomowana w porcie Koo• Dokończenie na str. 2 hskmg, około 350 km od
Tajpej, nastąpiły wczoraj 2
si‘ine eksplozje. Jak wynika
z pierwszych doniesień miej
scowej policji co najmniej
8 osób zginęło, a 20 zostało
rannych. Wszystkie były m eszKancami Tajwanu.
Zachmurzenie małe i umiar
Według doniesień miejsco
kowane. Temperatura mini wych dziennikarzy, na które
malna 7—10 st. C, maksy powołała S'ę agencia AP, zgi
malna 19—23 st. C. Wiatr neło 20 osób, a 40 zostało
rannych.
Policja odmowda
słaby, zmienny.

Fot. M. Zarzecki
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Wszystko o Gdyni
Ukuzału %ię nowu pu mieszczone zostały tablice
blikacja
Wojewódzkiego przegląaowe,
ilustrując«
Uaędu Statystycznego w przemiany społeczno-go
Gdańsku — „Rocmik eta spodarcze Gdyni w peł
tystyczny miotła Gdynł nej dwudziestoletniej re1986”.
trospekcji.
Następnie w
Jest to piętnasta ody- dwudziestu dwóch dzia
cja rocznika statystyczne łach zamieszczono 331 ta
go w historii tego miasta, blic zgrupowanych w ukła
a dziewiąta po wojnie. dzie problemowym i bron
Ostatnie wydanie wydru iowyiD. Publikację zamy
kowano w 1965 r* a więc ka stosunkowo obszerny
przed ponad dwudziestu przegląd informacji spo
laty.
łeczno-gospodarczych do
Publikacja zawiera pod tyczących
Trójmiasta
stawowe informacje staty (Gdańska, Gdyni i Sopo
styczne o poioieniu geo tu), z odniesieniem do do
graficznym,
środowisku nych o województwie.
naturalnym oraz o żyUrozmaiceniem i wzbo
eki społeczno-gospoaar- gaceniem treści liczbo
czym Gayni. Prezentowa wych roczn xa jest wy
ne dane obejmują lata kres ilustrujący rozwój
terytorialny Gdyni w la
1965—1985.
Rocznik ma w zasaäzi« tach 1926—1986 oraz 10
cna roi; ter źródłowy z tym barwnych kartogramow.
Już
w
najbliższych
że do wietu tabiic staty
stycznych
wprowadzono drt.ocn rocznik trafi do"
elementy
analityczne, Księgarń „Domu Książki”.
głównie w postaci wskoi Można go także nabyć w
niKów dynamiki j struktu Dziale Księgowo-Finanso
ry.
wym WUS w Gdahsku ul.
Na wstępie publikacji za
Danusi 4.

Napaś* na Liban
• DoKończenie ze str. 1
rutu niezidentyfikowani za
machowcy ostrzelali z kara
binów maszynowycn kołum
nę samocnodową, w Której
jechał jeden z czołowych
dowódców milicji chrześci
jańskiej, biisiei krewny pre
zydenta Amina Dzemajela,
Fnad Abu Nader. W wyni
ku zasadzki ranny został
Abu Nadea i 10 członków
jego ochrony.
Abu Nader, były naczel
ny dowódca „sił libańskich",
jest członkiem Kierownic
twa Falangi libańskiej.
Mediacji między „siłami
libańsKimi” i zbuntowanymi
frakcjami milicji chT/eścijaft
skiej podjął się prezydent
Amin Dżemajeł.

Szwajcaria
Postulat
zlikwidowania armii
Wczoraj lewicowa organiza
cja o nazwie „Szwajnarin be*
.armii" poinformowała, te zebiała jut 100 tysięcy poaplsów
Led petycją domagającą się
zlikwidowania szwajcarskiej a.mii.
Służbie wojskowej w Szwaj
carii podlegają wszyscy niemal
mężczyźni w wieku oo 50 lat,
Itiórzy co pewien czas prze
chodzą przeszkolenie wojsko
we. Mundury, broń, amunicję
i inne wyposażenie osobiste
przechowują w domach, dzięki
czemu armia może zmobilizo
wać się nadzwyczaj szybko.
Wspomniana organizacja prag
n,e nie tylko rozwiązania ar
mii. ale i zakazania wszelkiego
szkolenia wojskowego.

Rzemiosło sprzedaje swoje wyroby ! usługi do «2 fc.ujów, Do największych oJbiokców należy NRD, Czechosło
wacja, ZSRR, Kuba, a takio RFN, Szwecja, Dania i Ber
lin Ziehe dm. Popyt na polskie rękodzieło przewyższa
obecne możliwości podaży, a przecież eksport decyduje
również o rozwoju rzemiosła ł Jogo pozycji v goopodarce.

Na prawie 326 tys. zakła
dów rzemieślniczych tylko
około 2,5 tys. zajmuj.® się
działalnością
eksportową.
Tak znikomy odsetek firm
nie może zadowalać, zwłasz
cza po wielu staraniach ze
strony Centralnego Związku
Rzemiosła dotyczących m.
tn. stworzeni a korzystnych
warunków
zabezpieczenia
materiałowo - techn.cznego,
przyznania dalszych ulg po
datkowych oraz ustalenia za
sad stosowania kursów wa
lutowych
Za granicę - wysyłane są
przede wszystkim narzędzia,
przyrządy, aparatura medy
czna, wyroby melalowe i
rzemiosł artystycznych, czę
ści motoryzacyjne, galante
ria z drewna, kosmetyki i
środki czystości, a także ar
szkolne i gospodar
rozpocząć oczyszczać 180 tykuły
stwa domowego. W ekspor
tys. ru sześć, ścieków na do cie
rzemieślniczych usług
bę. Przypomnijmy — obec dominowały
natomiast prace
nie oczyszcza 120 tys. m budowlano-montażowe
i uszesc na dobę zamiast no sługi kooperacyjne. W ub
r.
minalnie 90 tys. m sześć. A łączne obroty eksporterów
zatem jakość oczyszczania osiągnęły 6 mld zł Jest zro
ścieków już niedługo powin zumiałe, że produkcja ' dla
nu się poprawić. Kieay to obcych odbiorców jest zna
nastąpi zalezy wyłącznie od cznie trudniejsza od tej, kie
tego czy znajda się te nie rowanej na rynek wewnętrz
szczęsne rury i zasuwy.
ny, W dodatku zawiera
Poiem trzeba bęazie na większe ryzyko finansowe
nowo podjąć sprawę rozbu np w przypadku zakwestio
dowy oczyszczalni biologicr nowania jakości, wymiarów
nej dla Gdańska. Bez niej czy nawet wzornictwa zamó
bowiem trudno marzyć o wionych wyrobów. Ale prze
czystych plażach t otwarciu cież i u nas konsumenci nie
kąpielisk nad Zatoką Gdań chcą kupować byie czego
ską.
Kto wie, czy dalsze podnie
aga
sienie poprzeczki przez na-

szych handlowców i nabyw
ców nie okaże się skutecz
nym antidotum na „eksportowstręt” W’elu rzemieślni

ków... » ■
j
Oczekiwane ożywanie za
interesowań, tą dziedziną gos
podarowania wymaga pilne
go rozwiązania kwestii^ m.in. pajtycypLcj. rzemieślników i organizacji rzenreśl-,
niczych w odpisach dewizo
wych oraz warunków ^.uzys^
kiwania zamówień eksporto
wych. Chodzi także o zwlęk
szenie 'możliwości wvboru
form sprzedaży na eksport
— zarówno przez właściwą
centrale handlu zagraniczne
go, jak i bezpośrednio przez
osobę posiadającą uprawnie
nia eksportowe. Centralny

Atomistyka
jest nośni
kiem nowoczesnych rozwią
zań technicznych i techno
logicznych, znajdujących ze
stosowanie w wielu dziedzi
nach gospodarki. Monopoli
stą w przemysłowej produk
cji
aparatury i urządzeń
techniki jądrowej stały się
w Polsce — mające prze
szło ćwierćwiekową trady
cję — Zjednoczone Zakłady
Urządzeń
lądrowych „Po
lon". Są one także produ
centem systemów kontrol
no-pomiarowych dla euergb

tyki jądrowej i konwencjo
nalnej.
Współpraca tych zakła
dów z krajowymi i zagra
nicznymi instytutami nauko
wo-badawczymi
pozwała
skutecznie wykorzystywać
duświadczenie i wyniki ba
dań naukowych z zakresu
pokojowego wykorzystania
techniki jądrowej i metod
izotopowych w procesach
technologicznych oraz w au
tomatyzacji produkcji.

Jest to produkcja o rzczegolnie wysoKim
udziale
myśli naukowo-tecnnicznej,
a więc najbardziej opłacal
na dla producenta i najbar
dziej poszukiwana na ryn
kach światowych. Jest bar
dzo mało materiało-, kapita
ło- i energochłonna Wyka
zuje też stałą dynamikę
wzrostu, cm jest swojego ro
dzaju ewenementem w cza
Chodzi o to, by jeaen jego sach kryzysu.
tvp nadawał się do wszystEksport ten mógłby przy
kicn większych samocnodow
osobowych. Tym samym mo nosić krajowi jeszcze więk
niż obecnie korzyści,
żliwe byłoby zmniejszenie sze
kosztów Drodukcji i monta gdyż przemysł * zakresu
żu turbines. Nabywca nie techniki jądrowej ma za
płaciłby za nie więcej niż pewniony zbyt swych wyro
bów — w kraju t z a. grani
19 tys. zł.
Do ZORPOT w Warsza cą — na wiele, wiele lat.
Dla przykładu obecnie za
wie zgłosiło s;ę jak dotych
czas ponad 5 tys. właścicie kłady „Polon" są w stanie
Ii samochodów, którzy chcą produkować rocznie 1 do 2
do_ pomiarów
mieć pod maską swego po systemów
jazdu turbinkę Kowalskiego. wewnątrzrdzemowych reak
Zgłoszenia przyjmują także torów jądrowych „Hindu
ZORFOT w 18 innych mia kusz” (pierwszy z tych sy
stemów
stach w kraju.
sprzedaliśmy
w

turbinka Kowalskiego
nie tytoo dla „Polonezów"
Urządzenia Alojzego Kowaiskiego umożliwiające bar
dziej ekonomiczną jazdę —
ze umniejszonym zużyciem
paliwa, zostały już zainsta
lowane w ok. 120 samocho
dach produkcji żerańskiej
FSO. Jeszcze w tvm mie
siącu liczba użytKowmków
pojazdów, którzy dysponu
jąc określoną ilością paliwa
będą mogli przejechać więcej kilometrów — zwiększy
się- do ponad 500. Tyle bowiem tzw. turbinek Kowalckiego zmontuje stada Folmózbytu w Warszawie przy

*.naczn*e seryjna produkcja
urządzeń A Kowalskiego
Drzez Spółdzielnię Rzemieśl
niczą „Motor" w Poznaniu,
a także przez inner War
szawską Spółdzielnię „Motousługa", Zakłady Mecha
niczne „Tarnów". Te ostat
nie będą wytwarzały urzą
dzenia przystosowane do in
staj owania w samochodach
dostawczych „Zuk”, „Nysa’
...„Tarpan”; uruchomiona została już seria prototypowa
urządzeń.
Wraz z rozwojem oroduk
cji, powiększy się również
üT Omulewskiej.
sieć stacji obsługi samocho
w
„.„jj_______
dów, które będą montować
vv niedługim
czasie, ..licz- turbinki
ba instalowanych turbmek
Jesieaią — prawaopoaoDsięgać będzie tysięcy. Roz nie,
br. — na
szerzona zostanie bow;em leży wsięlistopadzie
spodziewać urucho
mienia seryjnej produkcji
turbinek do „Fiatów 126p".
Przygotowuje się do tego
Fabryka Wyrobow z Prosz
ków Metali „Polmo” w Ło
miankach Wykonano już
prototypy, bada się warian
ty
urządzenia, z których
najlepszy będzie produkowa
s Krąg osób, któie skorzy ny.
- - -■
■' stały dotychczas z ustawy
Zamierzeniom
ZORpOT.
jest jednak w istocie jesz
cze szerszy. Obejmuje bo właściciela patentu na tur
wiem np. osoby przeciwko binkę i koordynatora wdroźenia tego wynalazku jest
którym prowadzone było po zunifikowanie
urządzenia.
stępowanie karne, a nie by
ły one tymczasowo areszto
wane. Prokuratorzy bądź są
dy umarzają w takich przy
padkach wszczęte śledztwa.
Dotychczas
też do orga
W
miasteczkach Leiza
i
nów ścigania zgłosiły się 44 ";charrl-Aranaz
w
prowincji
osoby ujawniając prowadzo Navarra doszło wczoraj do
między eKstremistami toss
ną przez siebie działalność starć
kijskhni a silami porządkowy
przecwiko państwu lub po mi. Baskowie wznosząc; okrzy
ki na cześć separatystycznej
rządkowi
publicznemu. organizacji ETA otorzucali ka
mieniami funkcjonariuszy gwar
Wszyscy oni zgłosili się do dii cywilnej, demolował« samo
browolnie
i powrócili do cl.ady i budki telefoniczne.
Kilkunastu uczestników zajść
domów.
aresztowano.

Starcia Basków
z policją

O Dokończenie ze str. 1 dlaczego jest tak źle z ohtralnej magistrali kolejowej sługą pasażerów t klientów
w system zdalnego kierowa- kolei?
nia ruchem pociągów, zapro
— To naprawdę zbyt sujektowany i wykonany z rowa ocena wyników prakrajowych urządzeń. Przed- cy PKP, które codziennie
sięwzięcie to traktujemy ja przewożą ok. 7 min pasażeko początek now aj genera- rów i co rok wprowadzają
cji techniki służącej do ste- nowe dogodne połączenia w
rowania rucheir pociągów ruchu pasażerskim ora? w
Nadal prowadzimy intensy- pełni pokrywają potrzeby
\vną elektryfikację głów- przewozowe w ruchu towanych linii PKP — w br. rowym. Wąskim gardłem w
zelektryfikujemy ponad 500 pracy PKP nie jest jakość,
Km. Duże sukcesy mamy w . ale ilość sprzętu i maszyn,
konstruowaniu urządzeń do a przede wszystkim taboru.
naprawy taboru (np. obra Rzecz w tym, że nie ze
biarek do zestawów koło wszystkimi przedsiębiorstwa
wych, z których jedną po mi nasza współpraca ukła
kazano w Moskwie) oraz ró da się należycie. Mnóstwo
inych maszyn, kombajnów, czasu tracimy na to, aby
m. in. ułatwiających remon część rodzimego przemysłu
towanie taboru i torów. Nie orzekonać do zwiększenia
małą część sprzętu kolejo produkcji, a szczególnie ta
wego eksportujemy do li boru. Przecież od wielu lat,
czących się w tej dziedzinie mimo stałego wzrostu prze
pańsiw. Tabor kolejowy na wozów, jego liczba nie wzra
dal znajduje wielu zagrani sta, a liczba wagonów to
cznych nabywców.
warowych naw<»t drastycz
— Skoro mamy tak duże nie zmalała. W konsekwen
osiągnięcia w technice, to cji poważny procent wago
5

Premier Indii
w Moskwie

I 'oiski przemysł atomowy

nów musimy importować. W
tym czasie nasz® fabryki
rozkładają bezradnie ięce —
brakuje im ludzi.
— Jeżeli same nie mogq
sobie poradzić, to może byś
cie spróbowali je przejąć?
—• Niektórzy nawet radzi
li to nam. AIo oczywiście
nie zamierzamy tak postą
pić. Przecież my mamy wo
zić pasażerów l towary, a
nie produkować wagony. W
żadnym państwie kolej nie
przejmuje zadań przemysłu
Zresztą do większości za
granicznych kolei, również
w państwach socjalistycz
nych, producenci sami się
zgłaszają, oferując coraz uc
wocześniejszy sprzęt i ta
bor. Trzeba bowiem przypo
mnieć, że wiele liczących
się firm wzrosło właśnie na
produkcji dla kolei, dotyczy
to np Ericksona czy Sie
mensa. Chętnie przyjmuje
się zamówienia od koleja
rzy, gdyż opiewaj« one n*
długie serie, co na wiele
lat zapewnia stabilizację y

1983 r. do CSRS) oraz sy
stemów „Sejwal" do kontro
li bezpieczeństwa racnacyjnego w elektrowniach jąaro
wych. Są to duże — drogie
systemy,* których cena wy
nosi kilka milionów rubli.
Nasi partnerzy mogliby
ich kupować 6—7 rocznie.
Do tego niezbędny byłDV
jednak dalszy rozwój „Poionu".

Wzrost przestępczości i
agresywności,
* zwłaszcza
wśród młodzieży, jest ostat
nio głównym tematem de
baty sDołecznej w Szwecji.
Zjawisko,
to
niepokoi
zwłaszcza mieszkańców wię
kszych miast.
narażonych
niemal co dzńeń na niebez
pieczeństwo ze strony dzia
łających
co’-az otwarcie)
młodocianych przestępców
zorganizowanych w aangi.
W Sztokholmie kczba capa
dow na ulicach — zgłoszo
nych
policji — podwoiła
oię w ciągu ostatnich 10
lar, z 1200 a o 24o0 rocz
nie. Wielu ludzi rezygnuje
jednak, z informowania po
licji,
ponieważ
seanse
schwytania sprawcy są ni
kłe a jeśli dojdzie do tpgo
o i tak — w wvniku libe
ralnych przepisów _. zost.a
nie on bardzo srybko zwoi
niony, co naraża ofiarę na
dodatkowe prześladowania,
Wielu
chuliganów sztok
holmskich stosuje azjatyc-

produkcji, a vrięę i zys
ków, i zarobKow. Chcieli
byśmy, aby nasz przemysł
zrozumiał te kcrzyści pło
nące ze współpracy z nami.
Może wówczas starałby się
pełniej zaspokajać nasne po
trzeby, a to pozwoliłoby
nam lepiej obsługiwać klien
Iow
W naszej działalności rovn>eż jest sporo minusów.
Nigdy ich nie ukrywaliśmy
Odnoszą się one do organ“^acji pracy, dyscypliny, sto
sunku do pasażerów
itd
\le wyeliminowanie przez
nas wszystkich własnych
mankamentów n*e przynie
sie wyraźnego podwyższe
nia jakości naszej pracy, je
4l? równocześnie nie zosta
niemy odpowiednie wyposa
, żeni w środki techniczne. A
to już zależy nie tylko od
nas...
Rormewfa!:
MARFK GODTEWSK!
fPAPl

** i T * C..Ł*lr »**""*** mOBOTmczmf SPOLDEIBLNI #lntn "CZW

kie metody walki 1 często
atakuje przechodniów wy
łącznie w celu wyładowa
nia agresji. W okolicy kin
wyświetlających takie ldmy
:ak „Karate kid" ataki na
przechodniów »<, nagminne.
W ostatnim itoka alarmu
jąco wzrosła takie liczba
włamań do mieszkań i wiliL
Ich spiowty sięgają po co
raz brutalniejsze metody i
nawet obecność lokatorów
nie skłania ich do zaniecha
nia przestępstwa. Pod ko
niec ub. tygodnia lokatorzy
jednego z mieszkań, sztok
holmskich zaatakowani zo
stali nożem i siekierą i na
ich oczach dokonano kra
dzieży
Przestępstwa takie
dokonywane są na ogół poa
wpływem narkotyków* i al
koholu.
Policja nie nadąża x reje
slrowaniem wszystkich przy
padków i i reguły rezygnu
je z wyjazdów^ do „mniej
szych przestępstw". Jeden z
szefów policji szktokholmskiej, komisarz Gilbert Nvberg »twierdził, że szerze
niu się fali przestępczości
sprzyja
niewystarczająca

Silikon zapobiega
raków: piersi
Bu.skv jU5 ty*, pray pad kow
raka piersi
kryto u Ame
rykanek
w
bieżącym roku.
f*ravł c 41i ty*, chorych praw
dopodobnie um, ze. W tej »mu
mej statystyce lyiao rak pruć
zbiera ubmsze żniwo,
Piwną nadzieję am kooiei
»twar i opracowana medawno
metoda polegająca na wsrcae
pianiu do piersi specjalnych
silikonowym kostek, które po
noc mają zapobiegać powsta
waniu ,ak* piersi.
Operacji
tej poadało *1« jue 7W ty«,
kobiet.
Nowy cau t g ma jednak pcw na wadę. Czasami występu
ję po mm wyciek ropy i ob
rzęk, które do złudzenia przy
pomiaają nowotwór. Sfwierdzo
no je dotychczas u 7ä kobiet
Chociaż lekarze orzekli, że ta
due niebezpieczeństwo me ist
nieje, pacjentkom spędza to
sen j oczu
Jeanak na razie większość
lekarzy zdecydowanie opowie
da się za regularnymi bada
niami rentgenowskimi — przy
najmniej Taż w roku dla ko»let idlędzy 40 a 50 rokiem
tycia, 4V pri j padlra wczesne
go wykrycia nowotworu pra
wdopodobieństwo Jego
wyle
czenia jest prawie IP*-procen
towe.

dziej
potrzebne
detale,
odpo
Zgromadzona
jest
wiedni a ilość paliwa,
Mieczysław Chabowski i
Jerzy Schwarz udali *:ę tak
że do gospodarstwa Jana
Węsiersklego w Chmielnie
specjalizującego się w ho
dowli drobni, bydła 1 trzo
dy Następnie zapoznali się
ze stanem technicznym ma
szyn będących w dyspozy
cji Spółdzielni Kółek Rol
niczych w Miechucinie
- Podobny -lekonesans od
byli wczoraj wśród rolni
ków woj. gdańskiego czlo
nek Egzekutywy KW PZPR
w Gdańsku, szef WUSW,
gen. bryg. Jerzy Andrzejew
ski i dyrektor Wydziału Roi
metwa, Gospodarki
Żyw
nościowej i Leśnictwa Leo
nard Martin.
(k)

Po ligowej niedzieli

Dwie kolejki piłkarskiej eks
traklasy już poza nami Wre
szcie kiolce doczekali się me
czu za ivT.y punkty. Nikt je
dnak nie liczył, iż pierwszym
.„minusowcem” mo„‘ być war
szawska Legia. Wśród stołecz
nych kibiców prawdziwy szok
u..ochana Legia rzucona
na
kolana. A jedtiak to prawda!
Wojskowi opromień eni suk^e
sen. za chi.-suim muren, nie
spodziewali się
że
dMByÄk
Jana Furtoka sprowadzi ich
,.do parteru”. Wysokie zwycię
stwo GE8 Katowice oyło więc
największym wydarzeniem d.ru
giej serii rozgrywel ligowych
I największą
niespodzianką.
Jedno jest pewne, iż takich
rozstrzygnięć należałoby ży
czyć sobie izęściej, a nasza lijga nie będzie nudna i nijaka
Sporym
zaskoczeniem, di*
sympatyków Górnika
Zabrze
był bezbramkowy remis mis
trzów Poiski na stadionie we
Wrzeszczu. Lechia zagraża %
«wielkim animuszem, ze sporą
ochotą. Nie przestraszyła się
rywala ł mo^ła nawet poku
sie się o zwycięstwo, co by
łoby eensacją nawet, jeżeli tre
Co naimale] 100 osób zginęło ner ‘ Lesław
Crmk Lewicy, nie
w wyniku czołowego zderzenia
może skorzystać ze wszystkich
się dwóch autobusów na dro graczy Górnika. * Jak napisał
dze prowadzącej s Agbcr do dziennikarz PAP: „być może,
Asaby w zachodnim stanie Ni gdy w szeregach gdańskiego,
gerii — Bendei. Jak doniosła zespołu znajdzie się wkrótce
prasa
nigeryjska,
katastrofa Janusz Kupccwicz, Lec ni* unastapiła w niedziele w- póź
czyni sporo zamieszania w roz
nych godzinarn nocnych w po giyv.kach ligowych”. Oby tak
biiźu miasta Abudu, kiedy au się
stało,
aie 1 chcielibyśmy
tobus jadacy do Lagos w cza ■
przestrzec wszystkich optymLsie wyprzedzania na zakręcie .stów, ii Kupccwicz nie treno
innego pojazdu zderzył się z wał przez trzy miesiące i ną
jotoKarem j&dacym z przeciw
pewno będzie miał kłopoty z
nej strony. Agencje nie poda
wytrzymałością
Jednak jest
ły doKlaanej liczny pasażerów kwestią Kilku tygodni, by po
podrózuiacycn autobusami, któ
robić
zaległości
Kondycyjnp,
re się zderzyły.
VTa.to zapoznać si, s opinią
obserwatorów, którzy twierdzą,
iż mimo to Kapcewicz pre
zentuje dotrą formę Pptwiei
dzałoby to arowa
Krzysztofa
Adamczyka, piłkarza Larrisy,
który stwierdził, iż nejlepszym
graczem greckiego
klubu w
rozgrywkach był
W n.euzielę wieczorem w za- wiosennych
właśnie
Kupcewicz.
chodnioniemijckiej miejscowo
Należy zwrócić uwagę na ró
ści Hanau nieznani sprawcy
podłożyli materiał wybuchowy winą grę poznańskiej Olimpii,
pod samochód osobowy nale z którą przyjdzie się zmierzyć
żący do żoinierza armii amery gdańskiej Lecnii Już w naj
kańskiej. W wyniku eksplozji bliższej rundzie. Drużyna be
tamorhóu ulegi całkowitemu ru aminka poczyna sobie zu
zniszczenia.
pełnie nieźle, a remie, w Cho
rzowie potwierdza, że ekipa
trenera Podedwornego me za
mierza
być
dostarczycielem
punktów. Jednak wydaje się,
że Ruch przeżywa wyraźne kło
poty. Wysok.
przegrana na
inaugurację z Górnikiem Zat ze, teraz zaleawic remis s
Olimpią, fiwraaczy to o tym,
te klub, który nigay nie opuścił eKStraklasy w tym se
zonie może uczynić to po raz
pierwszy,
szyć ma produkcja tzw. cyf
W siedmiu meczach (.owcy
rowych linii rad'owych, bar mecz w dniu dzisiejszym-. Mo
tor
— Widzew) strztiono 17
dzo pizydatnych zwłaszcza
co daje przeciętną po
w trudnych warunkach tera bramek
2,4 bramki na mecz. Nie
nowych. Umożliwią one wza nad
stety, rośnie również liczba k*
jemny kontakt telefoniczny torowych kartoników. Do tej
pory pokaaano żółte kartki 23
bez pośrednictwa typowej piłkarzom.
sporo! Chciał
sieci kablowej, Na wsi — bym zwTÓcićTo uwag«
na ogro
gdzie koszty inwestycyjne mną liczbę interwencji aędziowskich podczas ligowych p
łączności są szczególnie wy Jedynków.
Tak było w meczu

# Dokończenia ze str. i
oraz montażu central Pentaconta, przechodząc rów
nież w maksymalnym stop
niu do stosowania elemen
tów o niskim poborze mo
cy, zwłaszcza w centralach
elektronicznych E-10. W celu
umożliwienia większej dys
pozycyjności central instalo
wane są w nich urządzenia
do sterowania programowe
go, nie wymagające dodat
kowej powierzchni w obiek
tach. Kontynuowane są bada
nia nad praktycznvm rozwo
jem systemów światłowodo
wych w telefonii, poczyna
jąc od łączy międzycentralo
wych. a na wewnąiizwojewódzkich ii mjędzynrastowyefa kończąc. Wkrótce ru-

liczba policji. Każdego roku
kształci się w Sztokholmie
150 nowych policjantów, a
450 odchodzi ze służby. Sy
tuację pogarsza okres urlo
powy, a także fakt, że kil
kudziesięciu policjantów ze
Sztokholmu
oddelegowa
nych zostało ao ciągle to
czącego się jeszcze śledz
twa
związanego z zabój
stwem byłego premiera, Oio
fa Palmego.

katastrata droyowa

TENISÓW *E WIEŚCI
W iinai* turnieju nenii«-wa
go kobiet w Montrealu H*„na Sukova oekonałs Pi—s
Shriver i.2. 7:3.
Ivan Lendl ««waik^w»! »•
Borisowi Beckerowi za U óraakę -w finite tumieju wimbiedońsKieso. W firą'e turnieju
G- and Paix w Stratton Moun
tain Lendl wygrał * Beckerem
< 4. 7:6.
Miroi-iav Ase ei r wygiął 6:4.
4:€, 6:1. 2:6 6:3 z And? esem
Gomezem w finale turnieju te
rasowego Grand Pil* w Kitabtne1
MS W UJE/öZENIU
W kanadyjskiej mletećowwf
cl Newmarket rakońciyły s»4
się mistrzostwa świata w u jeż
dżeniu. W finałowej rozgryw
ce
wystąpiło
12
czołowych
jeźdźców, walcząc o prymai w
konkurenci*
fndywidualnei.
Pierwsze miejsce za jęl» Anna
Jensen z Danii na koniu Marzoę — t^47 p'^t wyprzedzając
Christine Stueckeiberger iSzws j
caria) na Gi iguin de Lully^—
1418 pkt. i Johanna Hinnentaiin
<RF C) n* koniu Ideal -— i MV
pkt.
•
CkvrARTE ZWYCIĘSTW.,
Przebywając w HEŃ radzie
ckie siatkarki rozegrały czwar
ty ostnfni mecz r reprezen
tacją gospod .rz». aryęrywrja«
3:6 (1511. 15:6. 19:6). foprred •
nie trzy spotż anla wj'graia tak
że ttrużyna ZSRR 3:0, 3:1. 3:0.
Oba zespoiT przygotowują sic
do MS. które rozpoczną 9jó *
wrześni* w CSRS.

Akcja

antyamerykańska

sokie — znajdą niebawem
zastosowanie nowe centrale
elektroniczne oraz wieloka
nałowe łącza abonenckie.
Ogólnie biorąc, tylko w br
przybyć ma w Kraju ponad
130 tys. abonentów telefo
nicznych, a także 1100 po
siadaczy dalekopisów. No
winki naszej telefonii nie
zaspokoją wszystkich po
trzeb, nie ucieszą każdego
ze starających nę o domo
wy telefon. Pozwalają jed
nak wieizyć, że regres bę
dzie w końcu zażegnany.

Brytyjczycy nic będą
grać r.a kontynencie?
Os*atnir chuligańskie burdy
brytyjskich kibiców piłki sio.
nej ł* uiicrrh Amsterdamu,
a także podczas przejazdu pro
mem
holenderskim
spotkały
się 7« zdee; dowauą reakcja
władz brytyjskich. Odpowie
dzialny za sprawy sportu mi*
nister DICK TRACKY przewi
duje wydanie zakazu uczestni
ctwa wszystkich klubów bry
tyjskich w meczach na konty
nencie europejskim.

supewkspwsou/e
LAAfłENIĘ mie-sikanle 41
ai t telefonem na dwa od
dzielne lub jedno większe.
Tel. 47-99-91.
O 25400

GOSPODARSTWO
C*
ha
na Żuławach — sprzedam.
Peplińslri Eendowo 15.
G-łSJSI

JAMNIKI długowłose, rodo
wołowe — sprzedam Mal
bork Sikor*-kieg-c 3d 9.
G-2534S

FIATA J26p ~ sprzedam.
Tel. ZŻ-tó-Bi po 16. G-253T1
POLONEZA przekładkę —
kupię,
Gdańsk,
Chłop.-ka
7/108
G-i539fł
MAGIEL elekt, yczny dom o
w;. — spraedam -*'el 55J4-4S
G-S5880

M-4 do wynajęcia, płatne
z yóry. Ofwrty 25350, Biuro
•Ogłoszeń. 80-953 Gdań«k.
SPRZEDAM mieszkanie. luO
m kw w centrum Cldyni.
Tel. 20-7J-59.

PRZYCZEPĘ N126e a przy<awka — sprzedam
Tel
56-51-41
.G-33393

PRACOWNIKÓW do gospo
ars iwa — przyjmę. Tade
usz Łuka^ewicz. Lendów^,
mina Pruszcz Gdański
0-29373

PTFC jarowy cło. — ąprzedanv Telefon 58*3-13. nokój 55
G-2&Z13

HYDRAULIKÓW, lzolarxv,
pjmoonlków Tel, 41-90-40.
G-25590

COCKERi-panielkę — sprr»
dam
Gdańsk.
Dragana
7E/5G, po 18,
G-3Ö397

ZATRUDNIĘ
pracownika
do wyrobu biżuterii srebr
nej. "’ruszcz Gdański. 83000 UL SpaCWOV.« 32 Co
godz. 1*
G-’54f 7

PSZENICĘ — nprredam. Tel
$ rzecznośclowy 53-18-65. w
dniu ogłoszenia
po god/
17,
0-2540«

MURARZA
wykwalifiko
wanego oraz pomocnika ■—
zatrudnię. Tel. 41-OI-2& 8328-15 (1* OOt
G-25*!l

PSZENICĘ większą tlofić —
sprzedam. Tel 37-16-77.
0-J341«
KUCHNIĘ Gdansk, segment
Kaszub — sprzedam, tanio
Tel. .18-81-98.
0-2542:
TELfcVW IZOR kolorowy Ne
ptun 501A
— sprzedam
Tel Si- 82 -75 wieczorem.
G-3533*
MTRAFTORI, 147« — sprze
dani Gdafrek Kołobrzeska
42 D/50
G-2540S
ROAZERTĘ
dębowa
—
sprzedam Te] 31-29-44
G-25-WS
POLISTYREN _ kupie Tel.
38-77-1«
G-25354

- KSIĄŻKA - RUCP-. ADR*! REDAKCJI:

MMN

Tar»

W kraju

i na świecie

OtitOSIfNIA

DZ1AEKĘ
irutdowla .'«i
w
Pyzczółaach —' sprzedam.
Ted, W-71-62. .
G-z54^4

w Gdańsku obaerrwowa :et» *♦
również w te^ewi zyjntj relscji ze spółkami , /ech — Za
głębie Lubin. Oczywiści*, 8«
piłka noxna Aie je»t grą d'a
mięczaków, jednak sądzę
i*
piłicarze siebie nie
emanują,
/.byt wicie jeet Ł .-.penie nie
potrzebnych izitorwencil. Nie
którzy stosują 1» w rameeb.
„faulów taktycLnyoh", Z* zg~o
zą słuchałem Jana ToiuaoZcw
»kiego, który relacjonując po
znański mecz z wyrozumiałodL
I cią odniósł się oo fauli takI tycanychr .’"•żeli mówi. to kat
| dydat na .trenera reprezenta
cji Pofflskł, to już dz'#mogę
zagwarantować, iż nasi piłka
rze uiwdługo prześcigną .UregWŁJ — w. . brutalności. > ;
„ERZY TEMPI lit

tragiczna

Kiedy znikną
„telefoniczne pustynie ?

Fala przestępczości w Szwecji

Blaski i cienie kolei

1 * “

Dobra praca rolników
C Dokończeni* •« «fr. i
ciągnikami transportowymi
Wszystkie
maszyny
są
sprawne. Do dyspozycji roL
alków są 2 samochody po
gotowia
żniwnego 1
2
Związek Rzem<osła wystąpił warsztaty naprawcze. Ma
zamiennyćn
również o utworzenie banku gazyn części
kredytowego w formie spół wyposażony jest w najbar
ki akcyjnej. Jego głównym
zadaniem byłoby pobudza
nie inicjatyw gospodarczych
rzemiosła i innych jednostek
drobnej wytwórczości, po
przez stosunkowo tani, na
Premier Indii Rajiv Gand
doqodnych warunkach przy hi w drodze z Meksyku do
znawany kredyt. Rzemieślni Delhi zatrzymał się na krót
cy uważają, że bank ten
w Moskwie w związku
zmnie jszy znacznie - ryzyko ko
technicznymi usterkami w
działalności'
eksportowej zjednym
z silników samolo
sprzyjać bęazie usunięciu
dotychczasowych niedoma- tu, którym podróżował. Na
qan obsługi banko wo-dewi- lotnisku premiera Indii po
ZOWejf \\ myśl zasady trzech witał członek Biura Polity
„S", finansowałby import cznego KC KPZR. pierwszy
niezbędnych surowców i wiceprenr.er ZSRk, Gejaar
eksport gotowych wyrobów, Alijew. Odbyła się rozmo
stając się animator am han wa na temat stosunków ra
dziecko-indyjskich } niektó
dlu zagranicznego
Rzecz rych problemów międzyna
niewątpliwie godna rozwa rodowych.
Rajiv Gandhi i towarzyszą
żenia, aczkolwiek sama w
ce mu osoby odlecieli z Mo
sobie nie stanowiąca jedy skwy
do Delhi specjalnym
nego leku na wszystkie do samolotem, który oddał do
legliwości.
dyspozycji rząd radziecki.

Rośnie rzemieślniczy eksport

Już ponad 9 tys. osób
opuściło zakłady karne
Od 3 tygodni realizowana
jest ustawa o szczególnym
postępowaniu wobec spraw
ców niektórych przestępstw.
Z zakładów karnych zw0l~
niane są kolejne osoby ko
rzystające z jej dobrodziej
stwa. Liczba w ychodzących
na wolność
jest obecnie
mniejsza niż w pierwszych
dniach po wejściu ustawy
w życie. Zakłady karne opu
ścili już bowiem w zdecy
dowanej większości ukarani
aresztem przez kolegia ds.
wykroczeń, które lo Kary
ustawa darowała w całości.
Wczoraj 11 bm, zwolniono
dalszych 250 osób. Ogółem
zakłady karne opuściło już
9059 osób. Jest wśród nich
799 kobiet.

©pciiasr

Do 42 krojów świoła

Na budowie oczyszczalni „Wschód”
• Dokończenie ze str. 1
oczyszczalnia mechaniczna
„Wschód” mogłaby więc

186 (1271Ö) 1986 - 88 - tä
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ZLECENIA na palety drew
niane 1200x800x150 — przyj
muję Niestępowo 5C G-Ł.i^03
UNISOFT Smółka zoo
oferuje:
— miki okomputery zgod >e
« IBM PC/XT
— serwis techniczny mlktno
komputerów
— opracowywani* koncepcji
informatyzacji przedsię
biorstw
1 — wykonanie konkretnych
syfdemów użytkowych
— system
kosztory»owartla
w budownictwie
Zapraszamy: Odynia-Oriowo. ul. Balladyny 21A. tel
j»-0ft-07
K -9251

Drzewny

w

i

I
■
|
,
I
;

Nelson Piquet

wygrał w Budapeszcie
Wyścig samochodowa
ł or
naul y l j wielką nagrodę Wę
gier który odbył się w Buda
peszcie na lorze „HunguronnĘ’
zakończył sie podwójnym suk
resem reprezentantów Bi «ży
li*. Jako pierwszy limę mety
minął Nelson Piquet na Williamsie Honda, przed Ayrtoneir
Senną na Loeusie-Renault i
Brytyjczykiei.. Nlgelem Maneeiiem na WilUamsie-Honda.

Jeszcze dwa tytuły
gdańskich pływaczek
Również w ostatnim dniu
indywidualnych mistrzostw
Polski seniorów w pływa
niu ca 50-metrowym basenia w Mielcu w gronie
triumfatorów
poszczegól
nych konkurencji nie lahra
kio reprezentantów a ściślej
reprezentantek AZS AWF
Gdańsk. I tak wyścig na
50 m st. aow kobiet roz
strzygnęła na swoj*ą Koizyść
Janina Saidowska — 27,62,
zaś na ?no m st grzbiet, ko
biet tytuł zdobyła Mirosła
wa Gorczyńska —■ 2 24 35.
Wicemistrzem Polski ro

siał
Dariusz
Koprowski
(AZS AWF Gdańsk) na 100
m sr. grzbiet, mężczysn —
1.00,27, zaś brązowy medal
pTiypadł w ostatnim dniu
Mariuszowi Podkościełnemn
(AZS AWF Gdańsk) nu 50
m s*. dow. mężczyzn —
24,58
W sumie plonem cztero
dniowych pływackich mi
strzostw w Mielcu było ai
20 rekordów Polski, w czym
duży udział mieli gdańscy
nływacY,

(ko)

Młodzi kajakarze MRKS
błysnęli na MP w Bydgoszczy
Juk już wczoraj informowa
liśmy. na tone w Bidyujściu
w Bxdoszczy odbyły się gi
gantyczne
regaty
kajakowe,'
stanowiące finał XITI Ogólno
polskiej Spartakiadv Młodzie
ży oraz dla starszych dziew
cząt i chłopców — mistrzost
wa Polski juniorów. W surmo
rywalizowało ponad 590 za
wodniczek i zawodników a ro
zegrano prawie 200 biegów.
Przyjemnie
poinformować
że bezprzykładny w nisrorli
klubu sukces odmosia młodńeż
MRKS Gdansk, wygrywając i
to zdecydowanie klasyfikację
klubowych mistrzostw Polski
Juniorów — 153 nkt.. przed Or- ‘
łem Wałcz — 9? pkt. i Świ
teru Nowy Dwór — #7 pk>
Także w 'ącznei klasyfikacji
klabowel za XIII OSM 1 MP
Juniorów MRKS Gdańsk upla
sował Się na I pozycji — lTś
pkt..
wyprzedzając
Zawiszę
Byugo*z.C7 — 155 i>ki. oraz Or
ła Wałcz — m pkt.
Medalistów
MRKS.
którzy
triumfowali bądź iajęll czoło
we .nieisca w I dniu regat
podaliśmy wczoraj. W II dniu
n a listę zwycięzców MP Junio
rów wpisał się ponownie DarlusŁ Masz
wygrywają« C-1
na 10 000 m. Wicemistrzami zo
Stali Beata Stanisławska 1 ni
ża Banasik w K-2 juniorek
na iOO m oraz Mirosław Ziemari i Piotr Sękowski w’ C-l
Juniorów na 500 rń, zaś brązo
wy medal przypadł Junior
kom:
R. Stanisławskiej,
E.
Kulickiej, R Banasik i B. Ma
ła w K-4 na 500 m.
Trenerem koordynatorem sek
cj) kajakowej MRKS Gdansk
jest Uindaimierz Schmidt, a
poza nitp młodzież tego klubu
fzkolą: Jacek Marcinkowski.
Kazimier* Bobrolinski. Marek
lomrzvk i Waldemar Rajkowski. To spoil ich ręki wyszli
ci Którzy w sumie na kaja
kowych MP zdobyli osiem me
dali — 3 złote. 4 »rebm« i 1
brązowy.
•

•

•

W
konkurencjach
kajako
wych XIII OSM nieźle spisa
li się reprezentanci Olimpii
Elbląg także w drugim dniu
regat. Srebrny medal sdobyła
elbląska
czwórka
Juniorów
młodszych w K-+ ni 10 nQ0 m
w sjtładzie P. Chemica, R. So
cha. G. Grzankowskl i G Ka
leta. W K-l Juniorom' młod
szych na lOOOo m Marek Majek

z Olimpii wywalczył brązowy
medal.
Sp artakifcdowa młodzież ka 
jakowa
Stoczniowca
Gdańsk
otarła się o medale, zdobywa
jąc kilka czwartych miejsc
przy czym dziewczęca o^adc
K-i tego klubu Iwona Bvra —
'Zdzisław-* Konarzewska prze
grała brąz o... 20 err Bywa 1
tak.
fko)

Gdansk — Turku
na szermierczej
planszy
Po jud Okach goAclltómy w
Gdańsku z okazji Dni Turku
szermierzy z tego portowego
miaata
fińskiego.
Pojedynki
odbyły się ń* planszy w hall
AWT w Oliwie.
W indywidualnym turnieju
floretowym kobiet gdańszczan
ki okazały się beznonkurencyj
ne. Zwyciężyła H Pruszkow
ska przed K. MiHrowaką. A,
Ruchnlcka. A. Stanisławską. K
Tracz ł M, Fot. Florecistki z
Turku uplasowały się na koń
cowych miejscach.
Dla odmiany w szpadzie rw>
ciężył Fin R. Kaski, v~yprzed^ająe A. Kozłowskiego
M
Piaseckiego 1 E. Morozowskle
go (wszyscy Gdańsk) oraz N.
Trapp* i B. And ressen* (Tur
ku)
W drutv-nowym m»cn florę
towym kobiet padł wynik 15:1
dl* Gdańska. za< w szpado
wi m pojedynku p'-rv ren sie
8.8 korzystniejszym stosunkiem
trafień 53:63 zwycięstwo t>d
niósł Gdańsk.
fko)

Festyn kolonijny
Ognisko TKKl ’ „Uroós" w
Gdaiifcku-Wrzeszczu organizuje
w środę 13 bm. o godz. 13 na
boisku ZSBO przy ul. Karo’a
Marks* 16 festyn rekreaevjnp sportowy w sześciu dyscy
plinach dla młodzieży pozostijąccl w mieście oraz kolo
nii
lei nich. Dla zwycięzców
nrzewidziano nagrody — nleSDOdzlanki, Informacja te’efoniczna: 41-19-48 w godz. 9--10

i 1Ä-19.

fko)
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Szkoła
na miarę potrzeb
U2 przy głów Żołnierze nie odmówili.
nej drodze czte
Budowy obiektów szkol
ry jasne bryły nych są na ogół bardziej
nowych budyń praco< hłonne, niż
powa.
kow komrastu mieszkaniówka i często re
ją z ciemnozie alizowane i tzw. poślizga
lonym tłem lasu mi.
widoczne
W przypadku nowej
go z dali. Tak isytuowano szkoły podstawowej w Kolnową szkołę podstawową w budach wyrazy uznania naKOLBUDACH. w kiorej 1 leżą się głównemu wykowrzesma rozpocznie naukę n&wcv prac Przedsiębiorstmiodzież z całego obwodu wu Uprzemysłowionego Buhzkolnego, tj. Kolbud, Bą- downie twa Rolniczego „Bud
kowd, I u olewa. Bielkowa, oF w Pruszczu Gdańskim.
Babiego Dołu, Czapielska, Buduje ono szkołę od poNowin, Łapma i Buszkuwy. czątku tj. od 1983 roku i
Będzie ona dowożona na jak dotąd bez poślizgu.
zajęcia i odwożona do Prace wykonują
szybko,
miejsc zamieszkania autoou sprawnie i solidnie. Szkoła
sami „czarterowymi”.
ta ma ponadto wielu me
Obiekt szkolny jest impo cenasów. którzy ją wsponujący i robi duże wraże
nia. Budowany był w opar
ciu. o dokumentację typo
wą, zaadaptowaną jedna*
do lokalnych potrzeb. Po
siada — 5800 m kw po maga ją czym się da. 1 tak
notabene
wierzchni. Jest inwestycją % POM Kolbudy,
tzw. zamówienia rządowego zakład opiekunce f szkoły.
Są tutaj 24 sale lekcyjne, w przekazał 350 tys zł na
tym 18 pełnowymiarowych, fundacją sztandaru i wypoogromne zaplecze socjalne sa żenie szkoły, „Rolbet" w
z kuchnią i stołówką, bibLo Kolbudach 100 tys zł na
t“ka. czytelnia, dwie świet wyposażenie szkoły, Nad
lice, harcówka i dwie sale leśnictwo Kolbudy 20 m
gimnastyczne. Jedna z nich sześć, drzewa, które miej
o powierzchni 680 m kw. scowy tarlak przeciera gra
jest prawdziwą halą sporto tisowo. Drewno — deski,
wą, gdzi« można swobodnie kantówki przydadzą się do
rozgiywać mecze w siatkuw prac wykończeniowych w
kę czy piłkę ręczną. Druga, szkole. Ponadto „Rolbet”
mniejsza pizeznaczona ba wykonuje konstrukcję sta
dzie dla gimnastyki korek- Iową do sceny przenośne
cyjnaj, którą prowadzić się Sltt Kolbudy podloąę do
będzie * dziećmi młodszymi, tejże sceny i schody dla
A obok szatnie, dla każdej cnoni szkolnego, GS Kol
klasy osobna. Znalazło się oudy buduje pomieszczeni-'
także miejsca na wygodne na sklep uczniowski i za
pomieszczenia dla szkolnej pewnja jego kompletne wv
służby medycznej, admini- posażenie, miejscowa Spół
rtracji oświatowej i szkol anehua Rzemieślnicza „Conych organizacji społecz limex" wykonuje kącik panych. Jest nawet patio z ♦rtma szkoły, tablice ogło
tont a.mą I klombami kwia
towymi.
A razie w budynkach
szkolnych i na ze
wnątrz ogromny ruch
W dużej sali gimnastycznej
układa się parkiet, w łazien
kach katelki, przy glow nym
wejściu
szlifuje
senody,
PrzestrzeK wokoł szkoły jest.
jeszcze rozkopana. Mimo
odczrwaneqo tutaj przyspie
szenia, odnoszę wrażenia, że
w ciągu sierpn.a nie da się
wszystKicb prac zakończyć
— Na pewno będzie wszy
stko zrobione, a szkoła i
jej otoczenie starannie przy
gotowane do uroczystości
nowego ruku szkolnego —
uspokaja mnie dyrektor szfco
ły mgr Teodor Cejrowski.
W tej chwili przenosimy
już sprzęt do wyposażenia
pomieszczeń klasowych i m
nych — kontynuuje dyrek
tor. Tę ciężką pracę w'ykonuje dla nas własnymi si
łami i środkami Jednostka
Wojskowa 3455, no której
zwróciliśmy się o pomoc.

J

Ada Bolecka

szeń na korytarza, a Kolbudzkie koło SD zobowią
zało się urządzić Izbę Pa
mięci x Tradycji. Również
miejscowe zakłady’ pracy
w uzgodnieniu ze swoimi
samorządami
pracowniczy
mi zadeklarowały się i za
kupią dla szkoły kompu
ter
ZKOŁA,
nauczycie
le i uczniowie już od
marca tego roku przy
gotowują się ao wielkiej
uroczystości juką będzie tu
taj 1 września. Podjęta
została szeroko zakrojona
praca wychowawcza z mło
dzieżą związana zc zdoby
waniem pizcz szkołę imie
nia, Młodzież szkoły pod
stawowej w Kolbudui h od
dłuższego już czasu ucze
stniczy w realizacji mor
skiego proiilu wychowania.
Nie bez powodu więc szko
ła za swojego patroni wy
brała MARIUSZA ZARUS
KIEGO kpt. „Zawiszy Czar.nego", żeglarza i pisarza.
Aby wszystko dokładnie do
otwarcia nowego reku przy
gotować dia nauczycieli i
uczniów tej szkoły tegoro
czny azwonek zabrzmi tro
chę wcześniej. Nauczyciele
podejmują pracę 11 sierp
nia, a uczniowie już 25
sierpnia zgłaszają s>ę do
szkoły’. Ponadto aby wszys
tko było „zapięte na ostat
ni guzik" z
inicjatywy
PROŃ naczelnik gminy po
wołał Sztab Przygotowania
inauguracji Nowego Roku
Szkolnego którego zada
niem
jest
koordynacja
wszystkich działań.
Ta piękna szkoła jest za
przeczeniem obiegowej opi
nii o na .ogół nie najlep
szych warunkach naucza
nia młodzieży wiejskiej.

N

30 rocznica śmierci
Bertolta Brechta

Człowiek człowiekowi
„Frzeznuczenieoi człowieka jest człowiek. Jednostka
oie może sama naaac sensu swojema życiu, odnajduje
więc swoje oblicze Jedynie wówczas, gdy jest komuś
potrzebna” — pisze o Brschtowsktm rozumieniu świa
ta krytyk — Walter WeidelL
LA BRECHTA,
jednego z naj
wybitniejszych
ludzi teatru na
szego
wieku,
tym sensem by
ła od początku walka: prze
ciwko militaryzmowi, prze
ciwko kołtunerii i krzywdzie
społecznej. W jego biografii
odbijają s.ę wszystkie dra
matyczne koleje losu i wy
bory niemieckiego inteligen
ta, wiążącego swój los z le
wicą.

O

Na ratunsic miastu
J

P

W

kot — zanim jeszcze wsiądziemv we Wdzydzach na
milicyjną motorówkę, obsłi
giwaną sprawnie przez st.
kaprala krzyaztofa Lipskie
go i nim dokonamy przeglą
du brzegów „kaszubskiego
morza” — pierwszych dzi
kich turystów
spotykamy
nad jeziorem Su domie. Kil
ku gdyńskich
licealistów,
nie bacząc na istniejące w
pobliżu pole namiotowe na
leżące do ośrodka wczaso
wego PSS „Społem", rozbi
ło się na niewielkiej łącz
ce, zaledwie parę metrów
od okraju sosnowego zagaj
nika,

W
przeciwieństw.e do
większości swoich kolegów,
sieci. Kończak nie pochodzi
z tych stron. Urodził się na
drugim kiańcu Polski, w
Wałbrzychu \ QO Kościerzy
ny sprowadzi! się wraz z ro
dzicami, będąc wówczas je
szcze młodym chłopcem.
Fakt ów w niczym nie prze
szkodził mu wszakże wros
nąć w region i {»kochać tę
urokliwą krainę malowane,
zielenią lasów, złotem dog
rzewających zbóż i srebrzy
stym błękitem jezior. Diate
go też, jak przystało na miej
scowego patriotę, nie umie
spokojnie patrzeć, gdy za
sprawą ludzkiej bezmyślnoś
ci, odwieczne p.ękno kaszub
skiej ziemi ulega stopniowej
degradacj4 Choćby zatem z
tych względów, sierz. Koń
czak, przy każaej okazji, za
równo na służbie jak i pry
watnie, stara
się chronić
resztki tego co jeszcze prze
trwało. Przed człowiekiem,
ale i dla człowieka — dopo
wiadff, kieoy w jeden z upalnych dni tegoroczneqo la
ta wyruszamy wspoime na
lustrację tzw. terenu. Tym
razem:, zgodnie z ustalonym
wcześniej planem, przeamio
tern kontroli będą miejsca
szczególnie chętnie nawie
dzane przez „dzikich” biwa
kowiczow.
Pośrod wielu
„plag” spadających w okre
sie wakacji na gminy pod
ległe RejonowemuUrzędowi
Spraw Wewnętrznych w Ko
jcierzynie — właśnie oni zaj
mują dość znaczącąpozycję,
*-wym pseudomiłnwaniem na
’JZ7, przysparzającniemało
kłopotów milicji, służbom
leśnym, ni#t**dko zaś rówstałyn mietzkańc >m Je

W półtorej godziny póiniej, pi zemierza jąc rozkoły
sane silnym wiatrem jezio
ro Wdzydze mamy sposob
ność przekonać sm, iż nie
tylko młodzież
lekceważy
obowiązujące zakazy. Oto na
półwyspie Kozłowiec, obo_
skleconej własnym przemy
słem letniskowej
budki,
dwóch nobliwie wyglądają
cych panów pracowicie pod
trzymuje ogień w płonącym
przy brzegu stosie chrustu
Na pytanie funkcjonariuszy,
czy zaają sobie sprawę z za
grożenia dla niedalekiego
Usu, oddzielanego od ogni
sk- niezbyt
szeiokun pasem wyschniętych zarośli,
odpow.adają beztrosko, że
chcieli jedynie wypalić śmie
ci, a przy okazji oczyścić
działkę z niepotrzebnych g*
lęzi.

L

— Trudno im było widoc.z
nie wykopać dół i zasvpGć
oupadk’ — kiwa z dezapro
batą głową mi. chor. Wies
ław Literc ku jak wszyscy
pracownicy
kosciersktago
RUSW, niezwykle wyczulo
ny na wszelkie
przejawy
braku szacunku dla otaczalącej nas przyrody — Do*
dzie niedługo do tego, że
pod każdym drzewem trze
ba będzie stawiać milicjan
ta « bloczkiem
mandato
wym. Inaczej konie*’ z pięk
nem Kaezub... — snuje po
nurą wizję, nie pozbawioną
wszakże pewnych racji, jeśW
swaivć, iż od czasu zatrucia
Zatoki Gdańskiej coraz licz
mejsze rzesze
miłośników
wypoczynku na świeżym po
wieprzu zjeżdżają latem nad
kaszubskie jeziora, zbyt czę
w« poz»wtawta Ją« po »obie

trwałe pamiątki swej bytno
ści.
PrzyKładow nie musimy
zresztą, szukać aaleko. Orni
nąwszy szerokim
łukiem
przecinającą jezioro wyspę
Ostrów Wielki, dostrzega
my zaciszną zatoczkę, a nad
nią istne parkowisko samo
chodów najprzeróżniejszych
marek. Są pom,ędzv
nim.
wozy z rejestracjami eibląs
kimi, trojmieisk’mi bydgos
kimi, a nawet szczecińskimi
i krakowskimi. Ich właścicie
le, nie tylko, że nie rozu
mieją zupełnie dlaczego „za
kłócą my im spokój”, ale wy
rażają jeszcze z tego tytułu nie ukrywane pretensje.
0 tym, że ze względu na ochronę śronowriska nie wol
no podjeżdżać
autami na
brzeg w’ód, że do biwakow a
nia służą wyłącznie oznako
wane miejsca, a swój pobył
należy zgłaszać u sołtysa —
słyszą po raz pierwszy w ty
ciu...
— My tu oi paru lał spę
azamy wakacje i lie robio
no nam jeszcze "pi zykrości.
Dopiero panowie... — tłuma
czą się jeaen przez drugie
go, dodając, ii przebywają
na terenie
prywatnym za
wiedzą i zgoaą właśc.ciela
Czy również za jego zgodą
niektórzy z nich myli w je
ziorze zakurzone po długiej
Dodróży polonezy i fiaty
nikt jakoś
nie kwapi się
wyjaśnić. Podobnie, jak n.kt
nie cnce dostrzec rozlanej
na wodzie i mieniącej się
kolorami tęczy tłustej pla-,
my, której pocnodzenie mo
in a odgadnąć bez szczegół
nego wysiłku
— Trudno dziwić się lu
dziom pragnącym unikać za
tłoczonych kempingów i pól
namiotowych — kwutują to,
co zastaliśmy na Zabrodach,
towarzyszący mu milicjanci,
i— Pomijając
okoliczność,
że w wielu przypadkach bu
dza one spoi o zastrzeżeń, je
żeli chodzi o wyposażenie
1 stan sanitarny — każdy
wolałby, chociaż ten jeden
raz w toku,
odseparować
się od krzyków dzieci, po
brzękiwania gitar, ryku tran
zystorów. sąsiedztwa pija
ków i wszystkich innych atrvbutow cywilizacji. Od
poczynek, nawet ten najbar
dziej zasłużony, nie może je
dnak nieść za sobą zniszczę

Krzysztof W. Dębicki

b na Wubneiu
Koncert organowy
Juź do tra
' dycji należa
i wtorkowe
i konąerty or
ganowe
w
Katedrze OUwsktej, jakie od wielu
lat odbywają się w ra
mach
Międzynarodo
wych Festiwali Muzyki
Organowejorganizowa
nych przez Państwowa
Operę i Filharmonię Bal
tycką w Gdańsku.
Najznamienitszym co ■
te tern tegorocznego fe
stiwalu jest artysia zactioci ninmemiecki, profe
sor ś dyrektor Instytu
tu Muzyki Kotcielnej
Uniwersytetu, Norymber
skiego — Walter Opp,
Ma on na swym koncie
olorzymtą liczbę koncer
tów na wszystkich kon
tynentach, wiele nagrań
płytowych i radiowych,
o także jest autorem- li
cznych wydawnictw t

zakresu sztuki argunowej.
Proiesot Opp wystąpi
w Katedrze Ohwskiej
dziś, 12 bm. o godz. 20.00.
Do programu swego re
citalu wybrał dzieła G
Muffata, J. S. Bacha, P
Mendelssohna i J. N.
Davidn („Partita na or
gany z 1945 r.”j. Sprze
dał, biletów rozpocznie
się na godzinę przed
koncertem, w kasie w
kat edrze,

W ratuszu
Muzeum Historii Mia
sta Gdańska mieści sie
w Ratuszu Gtównomiejskim przy ul. Długiej 47.
Turyści mogą zwiedzać
tam ekspozycje mówiące
o bogatej przeszłości na
sz»go miasta. Atrakcją
samą w sobie jest zabyt
kowe wnętrze ratusza,
a także wystawa w Fali
Kominkowtj pt: „Gdańsk

zniszczony — 1945H. Na
^poddaszu* -majau/g stę
gabloty z eksponatami
składającymi się na wy
stawy pn. „Wyzwolenie
Gdańska — marzec 1945”
i „Gdańsk 1945—47”. Tu
ryści mogą obejrzeć tam
także dawne i -wspólczes
ne wyrooy ze srebra,
współczesne rzemiosło ar
tystyczm, nabytki mu
zeum z dziedziny sztuki
i rzemiosła o raz czynną
jeszcze wystawę fotogra
ficzna o Turku, Warte
poświęcić nieco uwagi
ponadto mennicy gdań
skiej, a także sprzętom,
meblom i zegarom z ek*
pozycji pn. „Gdańsk, od
X do XVIII to”. Mu
zeum jest czynne codz ]emue oprócz ponie
działków i piątków w
goaz. 10—17. W czwartki
bezpłatnie, porócz wejś
cia na wieżę ratuszową.
W soootę w yodz. 14—18
a to niedzielę 11—16.

Grafika
użytkowa
Laearo Gar
cła ukończył
Narodową
Szkołą Gra
fiki Użytko
wej Minister
stwa Kultu
ry w Hawanie, gdzie
pracował pod kierun
kiem wielu wybitnych
nauczycieli, n. in, pol
skiego grafika i plakacisty
— Waldemara
Swierzego.
Na wysta wre zgroma
dzono ponad 50 prac ku
bańskiego artysty Są to
plakaty, projekty zna
ków i symboli, obrazy ś
ilustracje graficzne Sam
autor, który od 10 lat
uprawia twą sztukę mó
wi łe grafika Jest naj
bliższa ryciu, umożliwia
mu aktywne uczestnic
two w najważniejszych
vtydarzeniach kraju, spro
wadza jego działalność
artystyczną do wartości
użytkowej,
przydatnej
ludziom.
Ekspozycja prac Lazaro Garcii czynna jest co
dziennie do 18 bm w
godz. 9—20 u? Klubie
Międzynarodowej Prasy
i Książki w Gdańsku,
Długi Targ 30.

POTYKA się z twór
cą polityki kulturalnej
państwa radzieckiego
Anatolem Łunaczarskim. Roz
mawiają o groźbie dojścia
Hitlera do władzy. Łunaczarski pociesza Brechta, że
sztuki można przecież pisać
na wygnaniu. Skorzystanie
z rady Łunaczarski ego staje
się życiową koniecznością.
Gdy Zc płonie Reichstag, dla
Brechta będzie to sygnał do
opuszczenia Niemiec. Szlak
tułacza prowadzi przez Pra
gę, Szwajcarię, Szwecję i
Finlandię do Ameryki. Na
wygnaniu powstają najdoj
rzalsze dzieła pisarza sk5ero
wane przeciw faszyzmowi:
„Karabiny pani Carrar”,
„Strach 1 - nędza. Trzeciej
Rzeszy” oraz „Matka CourawT-

S

W 1916 roku, jako osiem
nastoletni młodzieniec, na
Komu kalaiior, komu dorodne jabłka... Co jak ęo, ale kłopoty z zielonym rynkiem należą jul do
temat w.ersza Horacego
odległej przeszłości. Nz.: stragany przy goauskiej hali targowej.
Fot. M. Zarzecki
„Jak słodko i zaszczytnie
jest umierać ta ojczyznę"
napisze: „Nie uważam iego
za słuszne. Rozstanie a ży
ciem jest zawsze ciężkie,
zarówno w łóżku, jak i na
„jest io miasto oardzo aoorze z cegły zbudowane. XIV w.eku. Wówczas tei o- budowlane. Niemal ni« ma polu bitwy, szczególnie zaś
Domy do siebie poaobne, a uliczki tak porządnie i ró toczono je warownym mu- ulicy, by ni# rekonstruowa l z pewnością dla młodych
wno wytyczone, jakich n.e spotkasz nad całym Bałty rem i wytyczono jego archi- no budynków Jednak naj ludzi w kwiecie
wieku”.
kiem. jest mocne i obwarowane Liczy
bram. Sześć tekterrezny kształt.
trudniejsze
prace,
przy Groziło mu za to usunięcie
prowadzi ku wodzie cziery ku lądowi Z jednej strony
wartościowych
Nazwa miasta pochoazi z szczególnie wykonywane
leży nad wodą naprzeciwko Rugii, z drugiej otaczają je
są z gimnazjum. W 1918 roku
zabytkach
połączenia
dwóch
słów:
gtębcKie stawy, wśród których biegną grobie opatrzone
zostaje powołany ao woj
przez
polskich
specjalistów.
wieżami warownymi. Jest w n;m trzy kościoły, piękny „strela" (strzała) i „sund" Sprzeda.emy kunszt i umie ska. Służy w lazarecie w
(cieśnina).
Gdy
nastąpiły
ratusz, trzy klasztory i wiele bogatych
domow..." —
jętności naszych konserwa Augsburgu. „Gdyby mi le
tak opisywał kronikarz stralsundzki
Thomas Kantzcw yielkie odkrycia geograficz torów.
karz rozkazał „amputujcie
swe miasto u schyłku średniowiecza. 1 aziś mimo upły ne, miasto utraciło swe zna
nogę Brecht” — odpowie
wu prawie 5 wieków mewi« e zmieniło sie w jego obra czenie podobnie jak wiele
ANUSZ
Lisowsk1
blis
innych osrodkow
hanzeazie architektonicznym,
ko
współpracuje
z
działbym:
„tak Jest, wasza
tyckich W czasie
Wojny
miejscowymi władzami ekscelenc jo”. I obciąłbym
oparło się
RAWA miejskie otrzy- śniej, a-e burzliwy
lozwój Trzydziestoletniej
budowlanymi przy zachowamefo w 1234 r. z wo- należącego potem do Zwią- oblężeniu przez Wallenstei- n.u
najcenniejszych, naj nogę. Widziałem, jak sztu
na
i
zostało
przyłączone
ą księc a Rugii, Wicia- iku Miast
Hanzeatyck ch
bardziej wymagających kun kowano i łatano ludzi, aby
,a Port istniał już wcze- Straisundu nastąp.ł w Xill i wraz z częścią Pomorza do sztu, obiektach. 7na mia wysłać ich jak najprędzej
Szwecji. Dopiero po Kongre
własną
kieszeń. na front” — napisze jpo la
sie Wiedeńskim w 1815 r. sto jak
Mógłby opowiadać godzi tach.
przyznano je Prusom.
nami o piękn.e dawnego bu
Od XI I wieku miasto by downictwo, sztuki zdobniczej,
tym wojskowym la
aawnvch wy
ło już na uboczu wielkich mistrzostwie
zarecie stał się zawzię
szlaków handlowych j może konawców. W Jego pokoju
tym
przeciwnikiem
właśnie dlatego zachowało jest wieie dziwnych przed' wojny. Został nim przez ca
po dziś swói architekton cz- miotów, ręcznie wykonywa łe życie. Tam też napisał
ny kształt. Stanowi swoistą ne butelki, fragmenty murów, wstrząsającą pieśń o pole
Kawałek
starej głym żołnierzu, skierowaną
średniowieczną perłę archi zdobień
Nie tylko u na* ogar
strzelby,
wreszcie Jajko
tektoniczną.
przeciw „pyskatym gościom
nia dzieci i młodzież
tak, ale Jest to niezwykłe we fraku” i księazu, który
Czas robił jednak swoje. jajko. Liczy
komputerowy
szał.
sobie prawie
macha przed
Domy
poczęły się chylić, 600 lat. Znalezione zostało „kadzielnicą
Nz.: Młodzieżowe Cen
mury kruszeć, a ściany za podczas prac wykopalisko truchłem tak by nie cuchło".
trum Techniki w Karl
pisze
„Baala' i
bytkowych domów zaatako wych na terenie najstarsze Później
Marx-Stadt
(NRD), w
„Werble
w
nocy”
— ekspro
wał
grzyb
Ale
w
NRD
me
którvm otwarto pracow
go zabytku sakralnego Stroi
było ani specjalistów,
ani sundu — zespołu klaszior- sjonistyczne dramaty, typo
nię
minikomputerów
doświoaczema w konserwa no-kościeinego św, Jana z we dla atmosfery Niemiec
zgodnie s porzekadłem:
powstaniami
cji zabyticów. Pomoc znale- XIII w. W krypcie pod zmsz- wstrząsanych
czvm skorupka za mło
z.ono w Szczecino W tam- czonvm koScipfem ,na|£zio„ robotniczymi, inflacją, kry
du..
tej-zyct pracowniach
kun- n0
m pochowanych zysem wszelkich wartości.
Fot. CAF
serwacj. zabyt<ow.
toĄ
mnichów i ligoweRok 1926
przynosi mu
,
mieszczan. Jajko — symbol
1968 , podpisany zo- źycia _ wWadano Xfr^Tł>m prapremierę komedii ..Czło
ssał pierwszy kontrakt w dłonM> na znak wiary w wiek jak człowiek”, ale my
na rekonstrukcję ka tajemnicę rmartwychwstama
ślami Brecht jest Już gdzie
mienicy przy ulicy Promo Znajdowano przy łytr przedwe] 26 (Fcehrstrasse) Drowa mioty bardzo cenne: ztote indziej. Po premierze napi
dzqce1 od Starego Ryn«u ku medo'iony, ozdoby. Te prze sze. „Tkwię po uszy w -Ka
morzu. W 1970 r aom pył kazano do miejscowego mu pitale”. Muszę to w końcu
gotów. Przy tej samej ulicy zeum. W zrekonstruowanym pozrac”, Z anarchisty kwe
zrekonstruowano piękną go przez naszych konserwatorów
tycka kamienicę z zabytko prezbiterium mieści się dziś stionującego sens wszelkiej
wymi stronami. Dziś mieści amfiteatr Ale 600-łettve jaj- władzy i domagającego się
się tam wykwintna. restaura. . .ko pozostało I znajduje się całkowicie wyzwolenia od do
tychczasowej
moralności,
ZL
g°A7C; pi ?łrOCh w pokoju Lisowsk «go
dom kultury. Od tego czasu
W wyniku podpłsawta ko staje się marksistą A z prze
połscy specjaliści zrekon
ma i zabijać przyrody, któ wania — to zupełnie inny struowali w mieście
wiele lejnych umów polscy kon myśleń rodzi się „Opera za
ra sama nie jest w etanie proDlecu. Niestety, jak utrzy budynków, m. in. bagmenty serwatorzy ze Szczecina bę trzy grosze” — satyra na spo
obromc się pirzed rosnąca muje st. Sierż. Kończak, łą murów obronnych z baszta dą prowadzić rekonstrukcje
ekspansją turystów^..
czy to się z dość często wy mi, * cratownianrv i prochow w Stralsundz.e przez następ łeczeństwo burżuazyjne^ i je
W jajcim stopniu ao tych stępującym w sezonie zja niami, w których
miejsce ne co najmniej 10 łat. Pla* go zwyczaje Jest rok 1929.
ostatnich
da się zaliczyć wiskiem nadużywania alko znalazły stylowe kawiarenki nuje się zorąanizowanle na Od tego roku Brecht zaczy
awóch pijanych
w sztok holu i swe body, i szkodzą
miejscu biura projektowego na zwracać się do innej pu
— To miasto trzeba rato dla usDrawmenia wykona
cnłopcow z Gdańska, którzy cym tej ziem5 na równi z m
bliczności. Pisze z myślą o
wać
—
mówi
mi
kierownik
podpierając s:ę wzajemnie, nvmi negatywnym5 postawa
wstwa.
robotnikach i dla nich Pow
z wielkim truciem
zaążali mi, którym w Rejonowym budowy Janusz Lisowski u
W
„Złotej
Księdze”
mia
środsiem drogi, by odpo Urzędzie Spraw Wewnętrz PK7 Szczecin. Był tu już w sta prowadzonej od 1949 r. staje „Wzrost i upadek mia
realizowaniu odnotowani sa ludzie szcze sta Mahaqonny”, aaaptacja
cząć po „ciężkiej paacy” w nych w Kościerzynie wyda 1968 r. przy
Dziś gólnie dla miasta zasłużerw.
jednym z okolicznych osrod no zdecydowaną walkę. A- p.erwszego kontraktu.
kow wczasowych u zatrud żeby prawdziwi turyści mie powrócił znowu do kiernwa- Jest ich tanr, niewielu, ale „Matki” Gorkiego I wresz
nionych tam znajomych, na li gdzie wytchnąć po roku n*a pracą polskich specjali wśród nich tą dwaj cudzo cie „Święta Joanna ^slcchile turystami można nazwać pracy, a unekający wszyst stów. Mówi, że takich sku ziemcy: premier Szwecp, Olof tuzów”. Na kryzy« i nędzę
grupę uczniów % liceum o- kich krajobraz przestał być pisk pięknej średniowiecznej Palme, który był w Strol- szalejącą wówczas w Repu
gotyckiej crchiteKtury prawie aundzie I szczecinianin, Ja
gólnokształcąc^go w Chojni wreszcie zamazywany
blice Weimarskiej
Brecht
już me mo.
each, którzy zajmując całą
nusz Lisowski, honorowy o- nie pozostaje obojętny. Ale
szerokość jezdni i nie Teagu
Gdy przecnadzamy się po bywatel miasta.
jest jeszcze jedno zagroże
jąc Äa svgnał zmusili we
miczkach widzimy,
ze w
Wdzydzach naszego kierów
nie — faszyzm. Premiera
JERZY WALDEMAR
mieście prowaazą też prace
ce uo gwałtownego hamo
mie jscowe przedsiębiorstwa
„Matki”
odbywa się, ale
MIAŁA

Zamazywany krajobraz
UDZIE mają peme
prawo do wypoczyn
ku. Podobnie, jak ao
nauki, pracy czy opieki le
karskiej.
Starszy sierżant
Marian Kończak % Rejonowęgo Urzędu Spraw Wew
nętrznych w Kościerzynie
nie ma co do tego najmniej
szych wątpliwości. Rzecz w
tym — powtarza
jednak,
czyni to zaś zwykle i po
czątkiem każdego sezonu let
niego, który tu na Pojezie
rzu Kaszubskim wyznacza
m. im. gwałtowny napływ tu
rystów — aby wypoczwrając nie szkodzić sobie, ani
przyrodzie.

po
opublikowaniu, przez
Brechti wiersza „K.edy fa
szyzm stawał się w Niem
czech coraz silniejszy”, pali
cj« zakazuje mu jej wysta
wiania pod pozorem... me
przestrzegania
przepisów
przeciwpożarowych.

W styczniu 1942 roku
Brecht pisze wieisz do nie
mieckich żołnierzy na Wscho
dale.
Wysyła
go
do
Moskwy. Pragnie, aby list
był czytany przez głośniki
tuż przed liniami niemiec
kich okopów. Ma przeko
nać o bezcelowości ofiar, uświadomić współrodakom, że
wojna jest już przegrana.
Ody nadchodzi zwycięstwo,
w Brechcie odżywa na no
wo twórca. Pracuje nad „Zy
cłem Galileusza”, uczestni
czy w próbach nowojorskiej
wers ji „Strachu i nędzy Trze
ciej Rzeszy". Wreszcie decyau je się na powrót do
Europy. 11 stycznia 1949 ro
ku odbywa się w Berlinie
uroczysta premiera „Matki
Courage i jej dzieci” na See
nie „Deutsches Teater" z żo
aą, Heleną Weigel, w głów
nej roli. Zakłada też własny
teatr „Berliner Ensemble"
Prowadzi teatr i uczestniczy
aktywnie w życiu politycz
nym demokratycznych Nie
miec. Opowiada się w liście
otwartym
do niemieckich
artystów 1 pisarzy za prze
ciwstawieniem się niebez
pieczeństwu wojny i lemiiitarvzaeji Niemiec zachod
nich. List kończy słowami
„Kartagina prowadziła trzv
wojny Była jeszcze potężna
po pierwszej. Zamieszkana
po drugiej. Nie można już
było jej znaleźć po trze
ciej"
1952 roku przyjeżdża
po raz pierw szy do
Warszawy
Spotyka
się z Kruczkowskim, Schil
lerem, rozmawia ca temat
przyjazdu „Berliner Ensem
ble” do Polski. Wizyta tea
tru Brechta staje się jednym
z przełomowych momentew
w historii powojennego pol
skiego teatru

W

10 siemnia bierze po ra»
osiatni udział w próbie „Ży
cia Galileusza”, 14 sierpn.a
1958 roku umiera na zawał
serca. Na pesymistyczne
pytania DUrrenmatta, czy
świat współczesny można je
szcze przedstawić w teatrze,
odpowiedział jak marksista:
„Można, jeśli się go pod
mie jako dający się rmieniać”.
JOANNA BOCZKOWSKA

Śladami legendy
Udającym
się nad Jt\ zioro
Oto| mińskie pro
ponujemy
wycieczkę,
która będzie uzupełnie
niem tej pięknej, pieszej
wyprawy.
Szlakami oznakowany
mi kolorem czarnym ł
zielonym, liczącymi ląc*
nie ok. 4,5 km, możemy
obejść całe jezioro. Szlak
czarny prowadzi stro
mym i zalesionym za
chodnim brzegiem jezio
ra. Natomiast zielony
szlak obchodzi jezioro
od strony wschodniej i

Festyn
dla dzieci
Dla dzie
ci przebywa
jących na ko
łomach
w
Gdyni i dla
tych które
nie wyjechały na wakacj* jutro 13 bm. na bois
ku MOSiR w Gdyni, ul
Bema 33 odbędzie się
kolejny festyn rekreacyj
no-sportowy. Uczestni
ków czeka sporo atrak
cji — biegi w workach,
kręgle, rzuty do ceiu.
Początek o godz. 10.

poluantowej. Wschodni
brzeg jest płaski i nieco
bagienny, a pola zajęte
częściowo przez ogródka
działkowe podchodzą nie
mal do samej wody. Po
śród podmokłych t tere
nów nadbrzeżnych, omi
janych przez szlak, na
wyniesionym nieco pół
wyspie zachowały się
ślady średniowiecznego
grodziska słowiańskiego.
Juk wykazały wykopa
liska, giód istniał tutaj
w wiekach IX—X i
miał zapewne charakter
militarny. Legenda mó
wi natomiast o warow
nym grodzie, którego
kasztelanem był rycerz
Wojbor, zakochany w ru
sałce Otominłe. Gród za
padł się w momencie,
gdy rycerz zdradził imię
ukochanej. Obydwa szła
ki tielony ł czarny, zbli
żają się na południowym
krańcu jeziora i wspól
nie odchodzą w kierun
ku rzeki Raduni. Na
północnym brzegu jezio
ra (w rejonie leśniczów
ki) szlaki nie przecina
ją się, a jedynie zbliża
ją na odległość ok.*250
m.
Źródło: „Wjpcczynek
mieszkańców T róimiasta" — T. Gruszczyński,
A. Raszeja.
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N* trwającym w gd/ńSKiej oazie ZHP III Chorąwianym Międzynaiodowym Obozie Pokoju i Przyjazni „Bryza ’86", minioną sobotę obchodzono jako
wień Narodowy NRD. W związku z tym gospodanami sobotnich imprez w „Bryzie" byli członka
wie 24-usoliowej grupy pionierów niemieckich, którzy do Gdyni przyjechali z Rastenberga w okręgu
eriuickiiu.

Młodzież niemiecka za on złożony u stop pumniprosiła pozostałych uczest ka na Westerplatte.
Podi zas sobotniego apelu
ników obozu, a więc Ł ko
leżanki i kolegow z Polski, w gdyńskiej bazie ZHPwię
Związku Radzieckiego, Buł czono też dyplomy i nagrogarii i Węgier, do udziału
w popołudniowym turnieju
sportowym, Zawodnicy i ki
bice rozgrywek mogU w
wolnych chwilach ostudzić
nieco emocje, oglądając wy
stawę przygotowaną przez
pionierów niemieckich, a
poświęconą ich miastu i'
regionowi. Punktem kulmi-'
nacyjnym dnia był uroczy
sty wieczornv apel wszys
tkich obozowiczów i kadry,
prowadzony przez
szefa
grupy niemieckiej — Hagena
Weise-Sommerdę. W
imieniu swych podopiecz
nych, wyraził on zadowo
lenie z pobytu na między
narodowym obozie w „Bry
zie", dającym okazję do
ciekawych kontaktów z oho
dzieżą innych krajów. Za

atrakcyjny progi am obozu,
z którego — jak nas zapewnił, młodzież jest bar
dzo zadowolona. Goicie z

NRD są także zaciiwyle
nł wspaniałym przyjęciem
przez gospodarzy „Bryzy"

polskich harcerzy i ich
instruktorów. Mają pewność, że do końca obozu
bawić się będą równie dobrze, jak dotycnczas. (kucz)
Nz. Młodzież niemiecka
w , „Bryzie'1.

*SjE wtorkowe 1 piątkowe
Ira ranki naprzeciwko dwof
co PKP we Wrzeszczu
usiawio się największa chy
ba spośród obecnych przedsklepowych kolejek. Do piacówk. społemowskiej „Bono
z artykułami spożywczymi dla
dzieci w w.eku przedszkol
nym oraz niemowląt ściąga
ją rodzice najmłodszych mie
szkańców całego Trójmiasta.
Część z nich korzysta też
z zakupów w podobnym skle
pie „Unisco" prz.y ul. Szero
kiej w Gaańsku. W oou tych
sklepach mczr.a bowiem ku
pić bardzo poszukiwane socz-

apelu opiekun grupy z NRD spoitowych,

wieczorem
obozu
spotkali się w przestronnym pomieszczeniu stołówki. Odbył się w niej bowiem występ niemieckich
pionierów,
prezentujących
swoje ulubione
piosenki
oraz wiersze. Ponieważ dzie
ci pochłonięte były tymminikoncertem, o wrażenia z
P°b^u W fryzie' zapytaIrany opiekuna grupy niej
mieckiej, Hagrn Weise-Sommerda pochwalił m. in.

ee

polskiej, uczestniczącej

w obozie, papierowy kwiat
— symbol przyjaźni i pokoju. Kwiat ten został opatrzony podpisami niemieckich uczniów, spędzających
wakacje w „Bryzie". Wraz
% innymi
symbolicznymi
kwiatami, wykonanymi i
inicjatywy młodzieży me-

,

- .

mieekiej pizez pozostałe
grupy ebozowiozow, bedzie

ki „Bobo-Frut" w różnych
smakach oraz mleko w prósz
ku „BeDiko". Bywają w nich
także różnorodne warzywno-mięsne konserwy dia dzieci.
SZYSTKIE te rarytasy
aziecięcej kuchni moż
na dostać, jeśli dopisze
klientom szczęście. Z reguły
dostawy do sklepu ,Bobo"
we Wrzeszczu (podobnie jak
do „Unisco”) trafiają we
wtorki lub piątki, ale w prak
tyce są one bardzo nieregu
larne. Nierzadko kitkugcaz.nne oczekiwanie na otwarcie
placówki kończy się fias
kiem. Tymczasem rodzice,
babcie czy dziadkowie, aby
zdobyć łubiane przez dz;eci
artykuły, ustawiają się przed
sklepem jjż o świcie.
Dla
zapewnienia sobie miejsca
w kolejce i uniknięcia zdarza
jącycn się często sporów,
n.ejednokrotnie już w przed
dzień spodziewanej dostawy
soczkow lub „Bebika” klien
ci zjawiaią się w sklepie i
ustalają kolejność ogonka na
następny dzień. Nie muszą
przy tym martwić się o nad

a

W

Okres urlopowy — jak wi
dać — sprzyja częstemu za
glądaniu
do kieliszka. W
minionym tygodniu,
kiero
wcy, którzy spożywali alko
hol, a potem usiedli za kie
rownicą, spowodowali aż 6
groźnych wypadków drogo
wych, W tej sytuacji milicyj

w »tanie nietrzeźwym,
nie
bacząc na surowe konsek
wencje,
grożące w takich
przypadkach. Apelujemy
o
zdrowy rozsądek i stosowa
nie się do zasady: Piłeś —
nie jedź!
Pozo alkoholem, który byl
jeaną z gfównycn przyczyn
na służba ruchu podjęta na wypadków
spowodowanych

tychmiast działania, polega
jące na wzmożeniu kontroli.
Na drogi — I to już od wczo
raj — skierowano zwiększo
ną liczbę pdtroii. Chodzi bo

Inną trasą

przez Tczew Malbork, Gru
dziądz, Laskowice Pomor
skie, Bydgoszcz, Inowroc
ław, z pominięciem
stacji
Grudziądz
Przedmieście,
Grudziądz Mniszek, KornaToruń
to wo,
Chełmża,
Wschodni, Toruń Miasto,
Toruń
Gł., Suchatówka,
Gniewkowo,
Wierzcnosławice i Więcławice.
Za utrudnienia przeprasza
my podróżnych.

Rejon Przewozów Kole
jowych w Gdyni informu
je, że w związku z robo
tami torowymi, które będą
prowadzone w^dniu 12 i 13
sierpnia br. na odcinku To
ruń Gł — Toruń miasto
pociąg nr 5412 relacji Gdyma — Katowice będzie kur
sować drogą okrężną tzn.

świetle i został
potiącony
przez tramwaj linii nr „13".
Pieszy doznał oyólnych ob
rażeń i przebywa na lecze
niu w Szpitalu Wojewódz
kim.
Tego samego
ania o^.
godz.
19 na skrzyżowaniu
ulic Chwaszczyńska — Nowowiczlińska w Gdyni,
iowerzysta nie udzield pierw
szeństwa
sa-mochodowi
„Fiat 126p”. W wyniku1 zde
rzenia
rowerzysta odniosł

jest tu brak uwagi podczas
kierowania pojazdem, pale
nie papierosa, szukanie
w
odbiorniku radiowym
stacji
z muzyką,
spoglądanie na
witryny sklepowe itd. I wre
szcie zauważa się dość czę
sto tzw. brawurową
jazdę,
zbyt szybką i ryzykancką, na
zasadzie — a może zdążę .
Bywa jednak, ze nie...
jeśli chodzi o pieszych, to
powodują oni wypadki głow
nie przez nagłe wejście na

przez
kierowców,
równie
groźną jest nieprzestrzeganie
pierwszeństwa
przejazdu,
wymuszanie go, zwłaszcza
na skrzyżowaniach. Niektó
rzy kierowcy sprawiają wra
żenie, jakby znaki drogowe
i obowiązujące zasady
w
ogóle ich nie obchodziły —
wiele osób wykazuje niefra po prostu nie zwracają na
sobliwość I ryzykuje
jazdę nie uwagi Często pizyczyną

Z głęookirr żalem zawiadamiamy, że dnia
•ierpma zmarła
ś. t p.

9

ROZALIA KOŁODZIEJ

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że inia U).08.
1986 r. po długich i ciężkich cierpieniach opatrzo
ny sakramentami św. odszedł od nas na zawsze
kochany mąż, tatuś i dziadek

Wzajemna nieżyczli
wość jeszcze bardziej
utrudnia ludziom i tak
niełatwe przecież życie.
Oto staruszka biegnie
do tramwaju. Zapala się
zielone światło. Motorni
czy zamyka jej przed
nosem drzwi i odjeżdża.
Trarr.waj nr „12” wjeż
dża na pętlę na Zaspie.
„8” nie czeka. Zamyka
drzwi tuż przed nadbie
gającymi pasażerami z
„12” i rusza. Motorniczy
uśmiecha się pod wąsem...

rodzina.
K-9263

MIKOŁAJ NIEDBALSKI
żył lat 82
PogTZeh odbędzie się 13.08 1986 r. o godz.
14.30 na cmentarzu Katolickim w Sopocie, ul.
Malczewskiego
Pogrążona w głębokim żalu

żona z rodziną.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia
6
sierpnia 1986 roku zmarła kochana Mama. Teścio
wa, Babcia ó

Msza jśw. odprawiona zostanie 13.08.1986 r.
o godz.1 10.30 w pościele NMP w Gdyni, ul.
Świętojańska.
Pogrzeb odbędzie się w tym samym dniu o
godz. 12 na cmentarzu Witomińskim.
Pogrążona w smutku
rodzina

lat 72

Msza św, żałobna odprawiona zostanie 14
sierpnia o godz. 12 30 w kościele Najświętszej
Marii Panny w Gdyni.
Pogrzeb odbędzie się w tym samvm dniu o
ąodz. 14 na cmentarzu Witomińskim.
Pogrążeni w smutku

córka, gięć i wnukowie.

lat 52

S-7895
7 żaiem zawiatiamiamy.
ceniony pracownik

że

zmarł

tragicznie

ANDRZEJ FURfAK
Msza św. odprawiona zostanie 14 sierpnia o
godz. 10 w kościele św. Krzyża w Gdyni-Witominie.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o
godz. 11 na cmentarzu Witomińskim. o czym
zawiadamia
żona z synami.

Rodzinie Zmarłego wyrazy współczucia składają
dyrekcja, organizacje społeczno-polityczne
oraz współpracownicy 3 GBEiF „Energoblok-Wybrzeże”.
K-9r86

Z żalem zawiadamiamy, że dnia
10 sierpnia
1986 r. zmarł ukochany mąż, ojciec, teść 1 dzia
dek

GIEORGIS KRATUNIS
Pogrzeb odbędzie się 14.08.1986 r. o godz
14 na cmentarzu Witomuiskim.

Zona, synowie, synowa i wnuczka.
S-7918

odzsna&zony Tdotvm Krzyżem Zasługi, odznaką ho
norową „Zaalu/onym Ziemi Gdańskiej" oraz wie
loma wyróżnieniami resortowymi
äerdeeme wvrattv współczucia Rodzinie Zmarłe
go składają
Rada Nadzorcza , zarząd 1 nracownicy
Spółdzielni Rzemieślniczej ..Budowa”
w
Gdyni.
K-9287

Zonie i dzieciom Zmarłego wyrazy współczucia
składają
dyrekcja, koleżanki f koledzy x Morskieso Instytutu Rybackiego.
K-9228
Z głepok-nn żalem zawiadamiamy, że dnia
6
sierpnia *&36 r. zmarł kochany Mąż, Ojciec i Dzia
dek

JÓZEF SMUK
Msza. św. żałobna odprawiona zostanie 14
sierpnia 1986 r. o godz. 11 w kościele Ojców
Franciszkanów w Gdyni.
Pogrzeb odbędzie się w tym samym dniu. o
godz. 12 na cmentarzu Witomińskim.
Pogrążone w smutku

żona i córka.
S-7860

ALFREDA JACÜNSKIEGC
odprawiona zostanie msza św. w dniu 14
sierpnia 1986 r. o godz. 16 w kościele św. El
żbiety, ul. Elżbietanska 1 oraz w dniu
15
sierpnia 1986 r. o godz. 11 w kaplicy kościoła
św. Józefa, ul. Elzbietańska 9-10, o czym za
wiadamia
rodzina.

GDAŃSK, Leningrad, Powrót
do przyszłości USA od 15 1..
g. 10, 12.30, 15, 17.30: Protector,
USA, od id i., g. 20, 21.45
Helikon, Pokazy wideo Mi
strzyni W u Dang (chiń.), g. 17
Kameralne,
Skorumpowani,
fr., od 15 i„ g. 15.30; Kaskaaer z przypadku, USA. od li
1.. g 17.30, 20
Drukarz, Butch Cassidy i Sun
dance Kie, USA, od 15 L, g. 17;
Czułe słówka, USA.
oa _5 L,
g. 19
Gedania, Żurawie
wracają
do gniazd, chin., od aß 1., g.
16.

8 15

OHUNIA, Kosmos
Podróże
Pana Kleksa, pol, cz; I g 15;
cz. II, g. 17;
Nieoczekiwana
zmiana miejsc, UsA, od 15 1.,
g. 19
NOWY PORT, 1 Maja. Podró
że Pana Kleksa poi,, g. 17; Ze
lig. USA. od 15 1.; g. 20
WRZfcSZC Z. Bajk t Piramida
strachu. US a. od 12 1., g 10,
15. 17.30; Powrót Jedt, LSA,
od 12 1.. g. 12.30; Ucieczka z
Nowego Jorku
USA. od 18
U g. 20
Znicz.
Król
Drozdobrody,
czech.'. od 12 1., g 16; Uciecz
ka w noc. USA. od 18 1 , g.
18. 20
Zaspa, Wyprawa
po złote
włosy, czech., g. 17; Indiana
Jones. USA. od 15 I, g. 18.30
Zawisza, Ostatnie metro fr.,
od 15 1.. g. 17, 19
OLIWA
Delfin. Pechowiec,
fr.. od 15 1., g. IS 18
SOPOT, Bałtyk Gry wojen
ne. USA. od 12 1. g. 10. 12.15.
14.30; Ucieczka w noc, USA. od
18 1., g. 16.45, 19; Kochankowie
mojej mamy, poi., od 18 JL.
g- 21
POLONIA. Powrót do przvsz
łości, USa, od 12 1., g. 16. 18.30,
Cotton Club, USA, od 18 L,
g- 21
jDYNIA. Warszawa. Powrót
do przyszłości USA. od 12 1
g. 10. 12.30. 16, 18.30; i irr.„ ce
li sz. USA g. 21
Atlantic.
Sabat czarownic,
węg. USA g. 15, Czas apoka
lipsy. USA. od 18 1.. g. 17, 19 30
Goplana Gremliny rozrabiają,
USA. od 12 1.. g. 15
17:
Tootsie. USA. od 15 1.. g. 19
O Bl, U ŻE, Marynarz, Tato nie
bój się dentysty, poi g. 15.36
Miłość, szmaragd
krokodyl,'
USA. od 15 1., g 17, 19
GRABÓWEK. Fala, Muppet y
jadą do Hollywood, ang., g.
14.30: Tom Horn. USA od 18
!.. g. 16.30. 18.30
ORŁOWO, Neptun
Skorum
po-vani. fr.. od 15 1.. g. 16, 18
CHI I.ONIA, Promień,
Halo
Taxi, jug. od ]8 1.. g. 16.30,
18
RUMI A Auror»,
Narzeczona
księcia z Krainy Soli. czech
g. 16; Cad niebywały jug. od
18 1.. g. 17 45 19.30
OKSYWIE, Grom. Oaś i dia
bełek, bułg., g. 16. Christine
US A. >d 1* V.. g 19..KI
O PR F zastrzega sobie możli
wość zmiany repertuaru.

wyra r.j serdecznego współczucia z powodu zgonu

SIOSTRY

z powodu zgonu

składała

OJCA
składają
pracowni

TB-4
G-2666«

pracownicy Działu Higieny Żywności 1
Żywienia oraz Przedmiotów Użytku Wo
jewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiolo
gicznej w Gdańsku.
0-7*912

OSTRE DYŻURY PEŁNIĄ:
Oaaział Chirurgiczny, wraz
z Oadziałem Chorób Wewnę
trznych Szpitala im. M. Ko
pernika w Gdańsku, ul. Świer
czewskiego nr 1/6 i Kliniku
Chorób Oczu Km w. Gdańsku,
uh Dębinki nr 7.

oficerów Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w
Gdańsku — telefon 31-19-40
37-03-33 (całą dobą).

Tóimii
PROGKaM i
8.55 — „Domator"
9.00 — Telefene TDC l>odniebne wakacjo"
9.30 — Kino taieierii: „Dżo
kej Monikę", (12) — seria*
proc NRD
10.00 -- DT — wiadomości
10.10 — Film „Zaginął bez
śladu" (3) — seria! prod,
ang
11.00 — „Z myślą o zimie"
11.15 — „Poradnik domato
ra"
11.30 — „Na leżaku 1 w fo
telu"
11.35 — Terra „X" (4) — „Na
tropie jaguara" — serial
dok. piod. RFN
17.05 — ..Witryna" — maga
zyn CZSP
17.15 — „Teleexpress"
17.30 — Studio Lato
19.00 — „Zajęcza nocka"
19.30 — Dziennik TV
20.00 — Publicystyko
20.15 — „Zaginał bez śladu"
(3) — serial fiimowy prod
ang.
21.05 — DT — komentarze
21.25 — Telewizyjny Informa
tor Wyaawniczy
21.40 — Kronika samoloto
wych mistrzostw Europy
21.55 — Wieczór z Pegazem
23.10 — DT — wiadomości

PROGRAM II
17 00 — „Nimfa wodna" —
film prod. NRD
18 15 — „Wakacje..."
18 30 — PANORAMA
19.00 — „Wideomuzyga"
19.30 — D?<ennik TV
20.00 — „Zwiedzamy Polskę"
— Stargard Szczeciński
20.15 — Festiwal współczes
nego malarstwa polskiego
20.45 — „Maąazyn motory
zacyjny"
2115 — Panorama kina ra
dzieckiego „Cierpkie wino"
22.50 — Wieczorne wiadomo
ść.
i
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dr fil. WACŁAWA EYDRYGEWICZ
ur. w 19u4 r. na Litwie
Długoletni bibliotekarz naukowy Uniwersytetu
im. Stefana Batorego w Wilnie oraz kustosz dy
plomowany biblioteki Instytutu Morskiego w Gdań
sku.
Bibliofil i miłośnik książek, szlachetny i uczci
wy» człowiek.

Msza św żałobna odprawiana zostarie 12
sierpnia 1986 r. o godz. 13 w kościele św. Ja
kub.-. w Oliwie obok katedry.
Pogrzeb w tym samym dniu o godz. 14 na
cmentarzu w Oliwie.
Pogiążona w smutku

siostra, siostrzenica i siostrzeniec * ro
dzinami.
G-25367

maż.

MrożA o

™Gii.ńic. *_ uł«ei a*

XXVII Zja7-d KPZR. X Zjazd
PZPR: Wspomym kursem do
wspólnego celu. „Współdziała
nie ZSRR, PRL
i wszystkich
państw
socjalistycznych
w
walce o pokój, przeciwno zae-.ożeniu jądrowemu" — noga
danka dla aktywu ZSMP wo
jewództwa suwalskiego, g.. 10.

Z głębokim bólem zawiadamiamy, że dma
7
sierpnia 1986 r. do krótkich i ciężkich cierpieniach
•»marla nieodżałowanej pamięci nasza Siostra
ł
Ciocia
S. t p.

Dnia 8 sierpnia 1936 r, zmarł najdroższy
tatuś I dziadek przeżywszy lat 6ł>

Gdańsk — apteka przy ui.
Stajennej 8, Gdańslc-W^zeszc*
przy ul. Grunwaldzkiej 80—32
Gdańsk-żaspa przy ul. Pilotów
8, Gdańsk-Przymorze przy uh
Lumumby 34 Sopot, przy uL
Boh. Monte Ci sstno £1, Gdyms
Drży al. Zwyc’gstwa 1 i przy
ul. Święto4ańskiej 7P

I Szpitale 1

GDaNsk, „Wybrzeże” Bia
ły Łabędź, g 16, Czarna Sala,
Stara akiorka w roli zony
Dostojewskiego, g. 18.
SOPOT, Kameralny, Uciekła
mi przepióreczka
g
i9

Klub Międzynarodowe! Pra
sy i Książki przy ul. Boh
Monte Cassino 57 w Sopocie
zaprasza dziś — 12 sierpnia
na godz. 17. Odbędzie ?;e tu
spotkanie z cyklu ..W służbie
Melpomeny”. Jerzy Kamas opc
wie o sobie 1 nie tylko

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 8 steipnia 1986 r. zmarł nagle, w wieku 49 lat kochany
mąż, syn i ojciec

JERZY BIRUKOWICZ
Msza św. żałobna odprawiona zostanie 13
sierpnia 1986 r. o godz. 6.30 w kościele Naj
świętszej Marii parmy Królowej Różańca Świę
tego na Przymorzu.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o
goaz. 12 na cmentarza Łostowice.
Pogrążona w smutku
RODZINA.
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w wieku
82 iat zmarła nasza była pracownica i koleżanka

dr WACŁAWA EYDRYGFWICZ
Lreczystości żałobne rozpoczynają się
w
dniu 12.08.1.986 r. o godz. 13 w kościele św».
Jakuba przy cmentarzu w Oliwie..
W Zmarłej utraciliśmy wybitnego i zasłużonego
pracownika oraz prawego człowieka.
Dyrekcja, koleżanki i koledzy z Instytutu
Morskiego w Gdańsku.
K-9258

ś. t P.

EDMUND FELDHEIM

Koleżance lżenie Rzeczyokiei

Msza św. żałobna zostanie odDrawiora we
wtorek 12 sieronia 1986 r. o aodz. 10 w koś
ciele MB Bolesnej ul Głęboka.
Ppgrzeb o qodz. 12, we wtorek na cmentarzu
Łostowickim, o czym powiadamia pogrążona
w głębokim żalu

wyrazy

głębokiego

współczucia z powoau śmierci

MATKI
siaadaja
dyrekcja, organizaci" społci znn-pohtyczn®,
współpracownicy 7. Gdańskiego Przedsię
biorstwa Budownictwa Miejskiego.
K-9784

rodzina.
G-25426

Oddziałowej Irenie Furtak
7, głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu
9.08.10M r. zmarł nasz byłv pracownik i nieodża
łowany kolega

serdeczne -wyrazy współczucia z powodu śmierci

MĘŻA
składała
rivrekcja ł pracownio 7e-spolu
7.drowotnej nr 2 w Gry ni.

TOMASZ ZANIEWSKI
Zmffp brt przewodniczącym Koła Kmerytów
i Rencistów przv PGKiM., znany był jako działacz
społeczny, niezwykle zaangażowany w sprawy
środowiska.
Rodzinie Zmarłego wyrazy- współczuć.a składała
dyrekcja, POP. Rada Pracownicza. NS77
oraz pracownicy PCKiM w Nowym Dwo
rze Gd.

Opieki

Pogrzeb odbędzie się dnia 14 sierpnia 1986
roku o godzinie 11 na cmentarzu Witomińskim
w Gdyni.
K-9207
Naszej drogiej koleżance

K-n?80

Władysławie Andzel
wyrazy serdecznego współczucia z powodu zgo. u

Z głębokim żalem zawiadamiam, że w dniu 9
sierpnia ł?ł®b roku zmarła przeżywsizv 58 lat mo
ja ukochana żona

MĘŻA
SKładają
kierownictw o. koleżanki ł koledzy z Miej
skiego Przedsiębiorstwa Zieleni w Gdań
sku.
K-9257

G-24417

Dr. Jerzemu Szymlkowskiemu

mgr ini. Danucie Żywno

koledzy

13.

Teatry

DANUTA OLSZÓWKA

Wyrazy szczerego współczucia

koleżanki i
, Promom”.

3 lata cd zasiedlenia,
to aosć długi okres, Dy usunąć usterki w stolarce w
mieszkaniu przy ul. Czerem
chowej nr 3 w Gdyni (u p.
Teresy K.). Interwencje nie
skutkują, nawet u kierownika
Gdyńskieyo Kombinatu Budo
wlanego, a okna nadal się
nie zamykają.
Czyżby po
trzebno tu była decyzja aż...
ayrektora?
Ot.
Sygnały
do tej
rubryki
przyjmuje redaicior dyżurny
w poniedziałki, wtorki, śro
dy i piątki od ąodz. 10 ao

GDANSK. sala NOT. Żywi
Żurnal, g. 17.30, 20
GD.-OLIWA, katedra. XXIX
Międzynarodowy Festiwal Mu
zyki Organowej — prof. Wal
ter Opp (RFN). &. 2d

o

W pierwszą bolesna rocznicę śmierci

Z głęboKim żaiem zawiadamiamy, że zmarł załozvciel naszej spółdzielni, tiiußo'ebni członek za
rządu

KAZIMIERZ LENC

Pogrzeb odbędzie się 14 sierpnia 1986 r.
godz. 11, na cmentarzu Witomińskim.

S-7S97

STANISŁAW WASIELEWSKI
Togrzeb odbędzie się w dniu 12 sierpnia 1986
roku o godz. 11.30 na cmentarzu Witomińskim.

Oeeanolog, uczestnik wielu ekspedycji nauko
wych, laureat nagrody ministra szkolnictwa wyż
szego, nauk: i techniki.

lat 76

Pogrzeb odbędzie się 14 sierpnia, o godz.
13 na cmentarzu Witomińslcim.
Pogrążeni w smutku

mąż, córka, zięć, wnuczka, szwagier i
cała rodzina.

Z głębokim żalom zawiadamiamy, te dnia 4
łierpnia 1985 r. zmarł wieloletni pracownik Zakła
du Oceanografii nasz kolega

S-7905
Pogrążeni w głęboKim żalu zawiadamiamy, że
w dmu 4 sierpmia 19R6 roku zmarł po długich i
ciężkich cierpieniach ukochany Mąż, Tatuś

HENRYKA KOSCIUKIEWICZ

S-7901

mgr ANDRZEJ FURTAK

IRENA ŻMUDA TRZEBIATOWSKA

... skoro na okres letni za
wieszono kurs autobusu na
trasie Kleszczewo — Gdańsk
(wyjedżającego z Reksina o
godz. 5.42) to trzeba tok za
pewnić dojazdy, aoy ludze
udający się do pracy mogn
skorzystać z innego autobu
su. Tymczasem następny, od
jeżdżający o godz. 5.59, jest
zatłoczony i w Reksinie w oaóie się nie zatrzymuje. Pa
sażerowie domagują się skie
rowania no trasę większego
poiazau, a interweniując u
dyspozytora PKS otrzymali
odpowiedź; że mogą... zrezy
gnować z biletu miesięczne
go. A jak będą dojeżdżać do
piacy — to już nikogo me
obchodzi.

Taki tytuł nadano ogól — o objętości do 20 stron
nopolskiemu konkursowi li maszynopisu),
terackiemu, który ogłosiło
Na uczestników konkur
Gdańskie Robotnicze Sto su czekają atrakcyjne na
warzyszenie Twórców Kul grody. Udział w konkursie
tury „Ster". Celem konkur mogą brać wyłącznie twór
su jest* artystyczne ukaza cy nieprofesjonalni. Prace
nie postaw i problemów nur konkursowe, opatrzone god
tujących współczesne spo łem oraz dołączoną koper
łeczeństwo, ze szczególnym tą zawierającą dane o au
uwzględnieniem
środowisk torze można nadsyłać do 31
robotniczych!® Organizato września pod adresem: Robo
rzy oczekują prac w dwóch tnicze Stowarzyszenie Twór
kategoriach: poezji (zpstaw ców Kultury „Ster”, ul.
pięciu wierszy lub poemat) Grunwaldzka 103,
80-244
i prozy (opowiadanie, no Gdańsk-Wrzeszcz z dopis
wela, fragmenty powieści, kiem
na kopercie „Kon
wspomnień lub dziennika kurs",
(nut)

1

i

... tym razem nanae, wy
raźnie nawalił.
Mieszkańcy
osiedla im. Janka Kiasickiego w Oliwie nie mają gdzie
kupić podstawowych artyku
łów żywnościowych (mieka,
pieczywo), bowiem wszystke
3 sklepy osiedlowe są,., nie
czynne!
Uwagi natomiast pod adresem sklepu — „Rozstaje"
przekazała czytelniczka''z Za
spy, narzekając, iż sklep czę
sto otwierany jest z k::kunastominutowym
opóźnieniem,
podczas gdy klienci stoją
przed wejściem i denerwują
się, że nie zdązą zrobić za
kupów p'zed pracą
Mleko
trzymane jest na zapleczu, w
słońcu dlatego petem warzy
się przy gotowaniu. Spóźnajq się także kasjerki — 11
bm. przy kosach czekano do
godz. 6.30. Czytelniczka pyta,
dlaczego sklep ten nazywa
się
„wzorcowym”?

ff
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Dążenia i motywacje

z domu Kajdan

Nabożeńsfwo żałobne odprawione zostanie
.3.08.1986 r. o godz. 9 w kościele parafialnym
1 w Redzie.
,
Pogrzeb odbędzie się po^ nabożeństwie na
cmentarzu Kom analnym w Redzie.
Rodzina.

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że dnia
« sierpnia 1986 loku zmarła ukochana Żona, Ma
ma, Teściowa l Babcią

AD

MARIA HALINA VOGT

S-7920
Z głębokim talem zawiadamiamy, że dnia
8
sierpnia ,,986 r. zmarł mój kochany mąż. nasz
ojciec, teść. dziadek
6. t p.

Przystanek kolejki eleh
trycznej, Tunelem, wy
chodzi kolejna grupa
podróżnych. Na ten wi
dok kierowca autobu
su pośpiesznie zamyka
ó^zwi i odjeżdża. Po cc
mieć tłok? Niech czeka
ją na następny...

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 9.0«.
19SS r. zmarła nasza najdroższa mamusia, siostra
i babcia

bolesławVtubiński

Pogrążona w głębokim żalu

kucz

Ciesząca się z reguły
od wielu lat dobrym
zaopatrzeniem w leKi
apteka przy ul. Jaskół
czej w Gdańsku, jest juz
ponad 4 miesiące w tzw.
remoncie.
Przeprowadzenie
re
montu — rzecz oczywi
sta — jest często pozy
teczne, a niekiedy wręcz
konieczne. Dziwi jednak
iż... od kilku miesięcy
w zamkniętej aptece nie
widać ani prowadzenia
prac -remontowych, am
robotników. Więc jak
jest naprawdę z tym re
montem?

Niektórzy wycnowawcy na koloniach mają
dziwne pojecie o organi
zowaniu swym podopiecz
nym rozrywek. Na jed
nym ze spektakli, wysta
wianej tego lata w Ope
rze Bałtyckiej operetki
J. Offenbacha pt. „Or
feusz w piekle”, więk
szość uńdowni zujmowaty~. dzieci w wieku
szkolnym., Tymczasem to
przedstawienie należy do
dość frywolnych dzieł,
a jego treść przeznaczo
na jest wyłącznie dla
widzów dorosłych. Poza
tym spektakl kończył
się po godz. 22, kiedy na
koloniach powinna już
trwać cisza rocna. A
przecież dzieci musiały
dojechać
jeszcze
do
obiektu kolonijnego.*
kucz

ciężkie obrażenia i przewiezlo
ny został ao szpitala w Wed
lowie.
W minionym tygodniu Dyło łącznie 40 wvpaakow, w
których 1 osoba zginęła na
miejscu, a 46 odniosło ob
rażenia. Jak więc widzimy,
nadal utrzymuje
się auza
wypadkowość na drogach.
Ot.

jezdnię, także poza przęiściami oraz brak opieki nać
dz'ecmi do lat 7 ze strony
osób starszych, jak również
wchodzenie na jezdnię przy
czerwonym świetle.
8 bm. o goaz. 12.20
u
zbiegu ulic Eiblaska — Sien
nicka w Gdańsku., bfe-letni
Marian P. wszedł na skrzy
żowanie
orzy czerwonym

lat 79

Msza św, żałobna odpi a wierna zostanie 12
sierpnia o gouż. 15 w kościele w GdańskuŚw. Wojciechu.
Pogrzeb tego samego dnia o godz. 15.30 na
cmentarzu w Sw. Wojciechu.

l

ODROBINA
ŻYCZLIWOŚCI

„PODKASANa MUZA"
DIA DZIECI?

Nietrzeźwi za lerownicg

wiem o to, by mużnd było
objąć kontrolą więcej kiero
wcow.
uniemożliwiając jaz
dę tym, którzy będąc
pod
wpływem alkoholu stwarzają
zagrożeme Bezpieczeństwa.
Ale kontrole — choć nie
wątpliwie pożyteczne — samei sorawv nie załatwią.
Zadziwia fakt, it naaai tak

,

ŻÓŁWIE TEMPO
REMONTU APlEKf

(o)

i ydrień na drogach

mierne wykupywanie wspommanych
produktów
przez
pierwszych w kolejce klien
tów, bowiem zarówno soki
„Bobo-Frut", jak i mleko w
proszku są sprzeaawane w
określonych, niewielkich ilo
ściach, na poastawie książę
czek zdrowia dzieci. Najważ
niejsze więc, żeby artykuły
te znalazły się w określonym
dniu w sklepie. Aby długi
ogonek klientów nie odszeah
,ak się to zoarza, od lady z
niczym.
Wobec dotkliwego braku
artykułów spożywczych
dla
nojmłuds^ych, apelujemy do
gdańskich handlowców o od
robinę dobrej woli i zapewnie
nie wspomnianym sklepom
regularnych dostaw. Dobrze
by była, gdyby klienci mogli
dowiedzieć się dzień wcześ
niej, czy do skiepu rra p«wno trafią poszukiwane przez
nich towary. Zaoszczędzi to
czasu i nerwów zarówno im,
jak i ekspedientkom wspom
nianych placówek.

MjGaWkl

warte na obozie przyjaźnie
są tym bardziej cenne, iż
sranowią cegiełkę realizowa
nego przez harcerzy i pioŁierów programu
pokoju
między narodami. Podczas
wręczył najmłodszej harcer wszyscy uczestnicy

Hr

Czy można pomoc rodzicom?

Uroczystości i
w dniu narodowym
' \

Co,odzie, kiedy %

Gdy brakuje soczków i „Hebika”

W gdyńskiej „Bryzie”

' s
5S
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DZIENNIK BAŁTYCKI

4 M

Msza św. żałobna odprawione zostanie w
dniu 13 sierpnia 1986 roku, o'godz. 7.30 w
kościele św. Krzyża we Wrzeszczu, ul. Mickie
wicza.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia, o
godz. 13.30 na cmentarzu Łostowickim.
Mąż z rodziną.
G-25509

Koleżance Agnieszce Formela
serdeczne

wyrazy

współczucia

z

powodu

zgonu

MĘŻA
skiadają
koleżanki l koledzy z PTSL nr 4 w Gdań
sku.
G -25470

