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SPOTKANIA

EKSPERTÓW

MAEA
w wr)«4eAskieJ
ntisim
Mlędrynarońowej
Agan ejl
Energii Atomowej 'MAEA)
zakończyło lię wczoraj apo
tkanie
enspertów
rządo
wych, na którym onrarowa
no projekty dwóch konwen
cjl, kładących prawna pod
stawy dla międzynarodowa
go systemu
bezpiecznego
rozwoju energetyki jądro
wej. W wiedeńskim spotka
niu uczestniczyli przedsta
wiciela
58 krajów oraz
międzynarodo
organlzaejj
wvch.

ŚWIĘTO NARODOWI
KONGIJSKIEJ REPUBLIKI
LUDOWEJ
Kongijska Republika Lą
dową obchodziła w piątek
23 rocznicę rewolucji. Z tej
uroczyste| okazji w Brazza
viile
odbyła się defilada
wojskowo 1 wielka mani
festacja ludzi pracy. Uczest
nicy
manifestacji
nieśli
tran«narenty z hasłami w*
rażającymi poparcie dla po
litykl partii 1 rządu, tmiorzajace do umocnienia nlotawisło<ri narodowej 1 za
pewnienia rozwoju gospo
da rczego.

MSZA PAPIESKA
W DNIU ŚWIĘTA
MAKSYMILIANA
KOLBEGO
1#
sierpnia, w rocznice
śmierci świętego Maksymi
liana Marli Kolbego, Jan
Paweł II odprawił na dzie
dzińcu
letniej rezydenci!
paple2v w rastel Gandolfo
pod Rzymem gdzie przebv
wa na wypoczynku, msze
dla WO polski« h pielgrzy
mów, która koncelebrował
wraz z papieżem ordyna
riusz rsczecińsko-kamleAsk*.
biskup Kazimierz Maldińskl oraz W innyeh ks<ę*y.
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1,5 min osob pracuje w warunkach uciążliwych dla zdrowia

Pogoń za zyskiem nie mnże
oznaczać zaniedbań p dzieczinie bhp
200 tys. wypadków przy pracy rocznie
Nieprzestrzeganie przepisów oraz rażąc* uchybienia
w nadzorze są przyczyną at 80 proc. wypadków przy
pracy. Sprzyja im postępująca w niektórych zakładach
1 hrantach dekapitalizacja majątku trwałego. Obecnie
w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdro
wia pracuje ok. 1,5 min osób.
W te] sytuacji jedną z
najistotniejszych spraw'jest
szybka i kompleksowa —
równiei pod względem bho
— modernizacja szczególnie
tych przedsiębiorstw, gdzłe
od lat warunki pracy pozo
stawiają wiele do źyczeiua.
Według danych Państwowej
Inspekcji Pracy, olbrzymia

wynika potrzeba atestacji
stanowisk pracy przy uwzględnieniu także właśn.e
spraw bhp.

Co roku w uspołecznio
nych zakładach odnotowu
liczba zagrożeń koncentruje je się ponad 7.00 tys róż
się w nielicznych tylko nych wypadków, w tym bli
przedsiębiorstwach
Nieste sko 1200 śmiertelnych i ok.
ty, modernizacja nie zaw 5,5 tys. takich, których skut
sze jeszcze oznacza popra kiem są ciężkie uszkodzeni
wę w sferze bhp — nowp ciała. Rocznie rejestruje się
maszyny l urządzenia
są również 8—3 tys. nowych
zawodowych.
często projektowane bez u- dolegliwości
względniania zasad ergono Najczęstsze choroby — to
mii 1 bezpieczeństwa. Stąd uszkodzenia słucha, pylica,
choroby zakaźne, schorzenia
skory, zatrucia itp.

Stępka pod pierwszy żaglowiec dla ZSRR

Stan wielu zakładów prze
myślowych wymaca intensy
wnveh działań moderniza
cyjnych. Nie można bowiem
dopuścić do tego, abv wzio
sła liczba stanowisk pracy,
Drzv których występują za
grożenia dla zdrowi i ży
cia człowieka. Należy rów
nież ta4c postępować, aby
każda nowa technologia, no
we urządzenie lub zakład,
były lepsze od DODrzednich
z punktu wMzenia bezpie
czeństwa 1 higieny. Trzeba
jednak uczciwi* Dowiedzieć,
że są takie procesy techno-

•ussToi»-^ Cena 8 zł

Jednostki innowacyjne
pomoaą skrócić drogę
od pomysłu do przemysłu
Małe. elastyczne, zainteresowane nową techniką jed
nostki Innowacyjna mają być jedną z dróg prowa
dzących do przyspieszenia postępu technicznego, a śei
śle biorąc
do pizyspieszenia wdrożeń. Jednostki te
(przedsiębiorstwa, zakłady doświadczalne) wzmocniły
by na]słabsze dotychczas oamwo jakim Dyło przej
ście z fazy prac badawczych do praktycznych testo
wań nowo opracowanych technik i tecnnologił. Kon
cepcja ta, jej kształt organizacyjny
są w ostatnim
czasie przedmiotem intensywnych prac Urzędu Postępu
Naukowo-Technicznego 1 Wdrożeń.
Efektem programu rozwo wprowadzane są mechaniz
ju nauki i techniki do 1990 my oraz instrumenty ekono
r. ma być ponad 4 tys. no miczne (m. in. ulgi podatko
wych
maszyn i urządzeń, we) mające zachęcić przed
ok, 2 tys. nowych i zmo -iebiorstwa
właśnie
do
dernizowanych technrałogii, wdrożeń. Jednocześnie oka
1,2 tys. materiałów. Przynio zało się, że istotną rolę do
są one korzyści gospodar spełnienia — rolę „braku
cze wówczas gdy, oczywiś jącego
ogniwa” — mogą
cie, trafią do praktyki. Z mieć jednostki innowacyj
mvślą o tym wprowadzono ne.
system
zamówień rządo
Rola
ta wynika aa.ha. i
wych na wdrożenia szcze faktu, że wielu nowo opra
gólnie przydatnych wynalaz
cowanych technologii,
uków i opracowań
nauko
sprawnionych
metod pro
wych; ustanowiony został
dukcyjnych
czy nowych
także
Centralny Fundusz
konstrukcji nie można —
Wspomagania
Wdrożeń i
z uwagi na ich złożoność
—
przenieść bezpośrednio
z „instytutu
do fabryki".
SKRÖT INFORMA
Nawet gdy badania są już
CJI
GŁÓWNEGO w zasadzie zakończone, ko
meczne jest jeszcze dosto
JRZEDU STATYSTYCZ
sowanie opracowań do wy
NEGO O SYTUACJI
mogów przemysłu i wypró
GOSPODARCZEJ KRA
bowame ich w mniejszej
JU W LIPCU 198o Rniż wielkoprzemysłowa ska
PUBLIKUJEMY
NA li. Dotyczy to m in. tech
nologii chemicznych, które
STRONIE 2,
•

• Dokończę nie na *tr. 2

Dokończenie na

Sztokholm

Konsultacja
radziecko - amerykańskie
W Itoikr
tzwecjl
w
dniach 14—15 sierpnia od
były
alę radziecko-amerykańskie konsultacje w spra
wie środkow
umocnienia

zaufania

1 be*Dieczeństwa

Kraje skandynawskie
za natychmiastowym zakończeniem
wyścigu zbrojeń

w Europie, które są omawłane na konferencji sztok
Za natychmiastowym xaholmskiej. Stronie radziec
kończeniem wyścigu zbro
kiej przewodniczył szef de jeń, szeroką redukcją arse
legać|i ZSRR na konferen nałów jądrowych i zapobie
cję, Oleg Grlnlewskl, ame żeniem militaryzacji prze
rykańskie] — szef delega strzeni kosmicznej opowie
dzieli s5ę ministrowie spraw
cji USA, Robert Barry.
zagranicznych pięciu państw
Konsultacje odbywają się skandynawskich.
Na zaKonczenie dwudnio
w ramach przygotowań do
spotkania
ministra spiaw wych obrad w Kopenhadze
zagranicznych ZSRR Eduar szefowie dyplomacji Danii,
da Szewardnadze z sekreta Finlandii, Islandii, Norwe
rzem stanu USA George m gii i Szwecji ogłosili na kon
Shultzem.
Przeprowadzone ferencji prasowej komuni
wymiana poglądów pozwo kat, w którym opowiadają
łiła w szczerej atmosferze się m. in. za pogłębieniem
ocenić sytuaclę na konfe dialogu Wschód — Zachód.
rencji,
która wkracza w Wyrażają jednocześnie na
końcową fazą swej pracy dzieje, że przyszłe radzfec-

Udany rejs
m

Pisaliśmy już o tygodnio
wym rejsie po Bałtyku
flagowego żaglowca Polskie
go Związku Żeglarskiego sy.
„Henryk Rutkowski", który
właśnie wczoraj zaKończył
się w Gdyni. Jego 25-osobową załogę w większości
stanowili ludzie niepełnospra
wni. W opinii dowodzącego
tym eksperymentalnym rej
sem kapitana Jacka Czajew•kiego — wszyscy jego uczestnicy spisali się dziel
nie 1 sumiennie wykonywa
li, m,mo kołysania, powie
rzone im obowiązKi. Cała
załoga
była
wyjątkowo
zgrana, bardzo pogodna i
niezmiernie
rozśpiewana.
Wielu z jej członków po
raz pierwszy w życiu miało
okazję
przeżyć
morską
przygodę pod żaglami. Do
tego stopnia połicneli bak
cyl żeglowania, że poprzy
sięgli sobie jeszcze nieraz
powrócić na morze.

*
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W trosce o bezpieczeństwo klientów
W
Wczoraj na Wydziale C-l Sioczni Gdańskiej im. Lenin i odbvla się uroczystość
położenia stępki pod żaglowiec £ 810/1 przeznaczony dla armatora radzieckiego.
Jest to pierwszy z czterech zagiowcow zamówionych przez Zwiazeu. P.aaziecki w
gdańskiej stoczni i pierwszy z serii dużych żaglowców tvpu „Dar Młodzieży” prze
znaczonych na eksport. Wodowanie kadłuba tej jednostki przewidziane j°st na ko
niec grudnia br. a przekazanie armatorowi w czerwcu 1987 roku.
(nu)
Na zdjęciu: moment przenoszenia stępki kadłuba ni pochylnię, w której usta
wieniu brała udział brygada cieśli mistrza Stanisława Pendyła oraz brygada dźwigo
wych Taaeusta Głogowskiego.
Fot. M. Zarzecki.

Kombajnowi Hipotezy radzieckiego astrofizyka
spekulanci

Czy istnieje
„gwiazda śmierci 1

Jak poinformowano dzień
nikarza PAP w biurze pra
sowym Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych, wydział do
cnodzeniowo-śledcztr WUSW
Z nory astrofizyk ujdziocW
w Sieradzu zakończył postępo
wanie przygotowawcze prze z Tadżykistanu Olea Dobrociwko grupie o«ób, którvm wolskl uważa, że me można
zarzucono spekulację masry negować istnienia we wszech
świeci« tzw. gwiazdy śmierć.,
nami rolniczymi.
jak nazwati jq naukowcy zaWśród oskarżonych
są chodni. Nie należy też redwaj rolnicy Jan W z "woj, zygnować z jej poszukiwań,
jeleniogórskiego i Jan F. z Gwiazda otrzymała taką po■woj legnickiego. Od 1983 nurą nazwę dlatego, iż mo
r. do czerwca 1985 r. zaku ment jej zbliżania się cło
pili oni — jak ustalono — Słońca z reguły zb'ega się
9 kombajnów ziemniacza z masowym ginięciem zwienych,
które n*stąpnie od rząt na Ziemi,
sprzedali ze spekulacyjnym
Idea istnienia takiej gw.azyskiem w Kwocie blisko 1,8
wysunięta została przed
min zł właścicielom tndvwi zdy
kliku taty, bulwersując koła
dualnych gospodarstw roś
naukowe.7
Ma ona swych
nych w -woj.
sieradzkim.
przeciwników, ale wśród aAktem oskarżenia obiofo uo
strofizvków jest też niemało
nadto m. in. Józefa C. kie zw »lenników tej Weł.
rownika składnicy maszvn
,
Według hipotezy, „gwiazda
rolniczych w Jaworze (woj.
śmierci" porusza się po wyjeleniogórskie), kfórv "wbrew
przepisom o rozdziein'ctwie dłużonej orbicie i roz na 26
l im*f»ny«i urzvdz'alach milionów lat zbliża się ao
maszm umożliwił ich zaku Słonca. wchodząc w obłok
py w zamian za łapówki w Pofta — rozproszone skupisko komet na skraju Systemu
kwroc!e ok. 200 tvs zł
Słonecznego. Zdaniem nautakie
spotkanie
Snośród
7 oskarżonych, knwęów,
pięciu przebywa w areszcie. dwóch tworów kosmicznycn
Na poczet grożących im kar jest przyczyną deszczów ko
majątkowych zabezpieczono metowych, bwajacych milio
należące dc nich mienie o ny lat. Ustalono, ze zniegają
łącznej wartości ok. 14 min się oce w czasie z masowym
zł, w t\nn m. in. samocho wym.eraniem gatunków biolo
g.cznycn na Ziemi.
dy ciężarowe i osobowe.

Oieg Dobrowolski wyjaśnia,
ii Drawie na wszystkich c,otach systemu słoneczneqo
znoiduja się kratery, przy
czym wiele z nich ma charoktes uderzeniowy. Powsiały one wskuiek upadku na
powierzchnię planet ciot kosmicznych.
©leg Dobrowolski uważa
ta słuszne wnioski o zbieżności cyk <! w kosmicznyc z
ziemskimi. Kiedy wraz z de
»zezem kosmicznym na na
sze] planecie następowało
niektórych gjtunków
zwierząt, jak zdarzyło
się to m. in. z dinozaurami.
O takich wielkich katastro
fach w świecie
zwierząt
świadczą dane paieoatalo6w>
y
Oleg Dobrowolski uważa,
że jeśłi przyczyną tvch zjawisk jest rzeczywiście gwiazda, jei poszukiwania zajmą
lata. Na razie bo wiem nie
Jest znana nawet jej orbita.

ostatnich trzech latach w krajowych hotelach milicja ujawniła
16 zabójstw. 188 rozbojow i ponad 2,6 tys. kradzieży

amwen
przeciwdziałam» prsestęnstwon»
1 wykrocze
niem popełnianym pr«y okazji idintit rodzaju usług hottlowveb i gastronomicznych poświecone brło 18 Hm. posie
dzenie Komisji ds. Umocnienia Bezpieczeństwa Obywateli,
ładu i Porsądku Publicznego.

Jak poinformowano
w
czasie posiedzenia t*qo ęfre
mium
Mitakai»
Komitecie Rady Ministrów
ds. Przestrzegania
Prawa,
Porządku Publicznego ł Dy
scypliny Społecznej — tylko w ostatnich trzerh
lafach milicja ujawniła
w
krajowych hotelach 16 zabóistw, 188 rozbojów,
ponad 2.6 tys, kradzieży
1
setkl innveh pomniejszych
przestępstw 1 wykroczeń.
Niektóra i hoteli, iwłasz-

Balonem
przez Atlantyk
Trńlka Holendrńw planuje
przelecieć Atlantvlc balonem 1
pobić
dotychczasowa rekord
szybkoicł należący do Amery
kanów.
Henk Brink, Jego tona *velien 1 dowódca eskadry w Ho
lenderskim lotnictwie, Willem
Hageman,
wybrany
spośród
*40 kandydatów, wystartują z
rvbrzeia kanadyjskiego jeśli
tylko warunki atmosferyczne
beda dogodne.
Brinkowle
dokonali
próby
przelotu w sierpniu ub Toku.
ale lądowali przy musowo w
morzu w odległości S0( mil
morskich od wybrnęły Irlrndli wskutek awarii zaworów
balonu. Zostali wówczas t?t
łowieni i płvwa.1ącej gondoli
przez kontenerowiec.
Brinkowie są llcencionows nymł pilotami i zawodowymi
baloniarzami. Wspólnie * Hagemanem chcą pobić rekord
przelotu ustanowiony w JS78
r. przez Amerykanów Maxie
Andersona,
Bena Abruzzo 1
Larry Newmana wynoszący 137
godzin.

żna zaliczyć nie>przestrzeqa
nie hotelowych regulami
nów, brak właściwego nadzoru i kontroli
pracowni
ków, brak dyscypliny. Ko
cza w dużych miastach, i lejny przykład t Wybrzeża
tam, tfdzi-e często przeby-_ jeden z senackich zło
«1*
_ «fySd, dxlei
»tały się „miejscem pracy
koju hotelu
„Bałtyk” z...
prostytutek,
„cinkciarzy", recepcji, której obsługa aróżneł maści oszustów
i kurat spała.
złodziei,
Tak „czarny” obraz polPrzestępstwa przez
nich
popełniane dz’eją się nie- skichhoteli, zaprezentowamaj na oczach hotelowego ny podczas obrad komisji
personelu, który niekiedy Pizez przedstawicieli
KG
wchodzi również w intrat- MO,
nie dotycz"* — oczyne rwiążk4 s przestępcami, wiście — wszystkich placó
Pokusa
łatwego zarobku • Dokończenie na etr. 2
staje tię dla niektórych
pracowników hoteli i pla
cówek turystycznych
nie
do przezwyciężenia. Ostat
nio np. «kazało się, że 8
recepcjonistów
gdańskie
go hotelu „Monopol"
za
robiło 1 min zł za wynaj
mowanie
pokoi miejsco
wym prostytutkom
Do innych
„grzechów”
personelu hotelowego me

W nocy i czwartku na pią
tek silne trząsienl« ziemi na
wiedziło rejon morza oddalo
ny o 130# km na południowy
zachód od Brunei.
Jak poinformowały
Japoń
skie ośrodki sejsmologiczne, w
epicentrum trzęsienia na dnie
morza siła wstrząsów docho
dziła do 7,8 stopnia w »-sto
pniowej skali Richtera.
Nie ma na razie żadnych in
formacji o stratach material
nych lub ofiarach w ludziach.
W opinii specjalistów tego
rodzaj" trzęsienie liemi może
jednak spowodować silną falę
morską, a ta z kolei ‘szkody
materialne na wybrzeżu.

**§

Uff

Klarowanie
jachtu
po
rejsie
Fot. W. Amerski

Egzekucje ciupagowo- ręcznikowe • Podtapianie iako zabieg wychowawczy
Odwiedziły naszą redakcję nych uderzeniach na klatce
dwie panie, aby opowiedzieć piersiowej, ramionach i —
o niewiarygodnych wprost bardzo rozległe — na uprzejściach ich dzieci — ko- dach. Chłopiec wyznał, że
lonistów, uczestników ko- każdy kolonista obowiązkolonii letniej zorganizowanej wo był .bity.
„Egzekucje"
przez BTM „Juventur1' w El wykonywali trzej najstarsi
blągu, dla dzieci pracowni- koloniści, chłopcy ze szkół
ków Przedsiębiorstwa Gospo ponadpodstawowych. Dzieci
darki Mieszkaniowej 1 El- były bite najczęściej ciubląsklego Kombinatu Budo- pagą, a także mokrym skrę
wlanego.
conym ręcznikiem bądź rzeKolonia zorganizowana by mieniem.
ła w Krakowie od i' ltpca D
j
chłoplec pojechał
do 9 s'erpnia. Po powr« le
po 3-miesięcznej
do domu pociechy pokaza-y kuracjJ w ßkidemil M~dycz
przerazonyn rodzicom licz- nej
GdaAskj. RekonWaies
ne ślady pobicia
3-letni cem otrzymvwał karą (.chło
syn jeane-i x
<zytelnicze<
„ n#
x innv„ j
poddany został obdukcji na üzietrnl> m
za ,Q _ jak
wniosek matki
w wyniku
twierdził _ że kiedy otrzV
krórej lekirz s wierdził ^ na ma, od .odzir„w przeka„ na
ciele chłopca s ady po cz- j
złotych, nie chciał —
jak to podobno było w zwy
czajU — oddać części pie
niędzy „na ciasteczka dla
„Dani". Z „panią" i jej trze
ma pomocnikami trzeba by
wojenne płyną
ło również dzielić się słody
z paczki od rodziców.
na Morze Śródziemne czami
Oczywiście — jeśli chciało
się uniknąć lania.
Jak poinformowali przedsta
wiciele
marynarki wojennej
Inną, oprócz bicia, „me
USA, lotniskowiec „John Ftodą wychowawczą" stoso
Kennedy” i 9
eskortujących
waną za aprobatą „pań" z
go okrętów wyruszyło z ma
cierzystych portów znajdują
kolonii w Krakowie, było,
cych się na atlantyckim wy
jak stwierdziły dzieci na
brzeżu US\ w kierunku Mo
„topie
rza Śródziemnego
Jednostki szych czytelniczek,
te zastąpią pływającą obecnie nie". Wspomniana
wcześ
na Morzu Śródziemnym grupę niej
trójka wyrośniętych
okrętów ofensywnych z lotnis

Amerykańskie okręty

Most promowy
Kłajpeda - Rostock
dowmi prowadzone są pra
ce końcowe Jak podkreśla
agencja TASS, wszystkie
działania zmierzają obecnie
do tego, by za półtora miesiąca uruchomić „most przy
jaźni”.
Za dwa — trzy tygodnie
prom „Mukran” powróci do
portu w Kłajpedzie, finaliżując etap prób bezpośredniogo
radziecko enerdowsklego połączenia Tąrtowo-morskiego Kłajpeda — Rostock.

iv ~
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Kolonijny „horror”

Za półtora miesiqca

Radziecka agencja prasowa poinformowała, że zakończony został etap prób
nowego połączenia kolejowo-morskiego, bezpośrednio
łączącego Związek Radziecki z Niemiecką Republiką
Demokratyczną.
W ramach ostatnich prób
lądowo-morskiego połączęma między obu państwami,
w rejs do Rostocku wypłynął z Kłajpedy radziecki
prom „Mukran".
Na nietypowym węźle po
łączenia dróg morskich z lą

fi

Wakacje w... kompanii karnej

Trzędnńą riejtf

kolonistów wrzucała dellkwenta do wody w basenie,
a następnie przetrzymywała
jego głowę pod wodą Po
dohno w takich chwilach
„panie" zaśmiewały się do
łez. Mniejsze dzieci zmusza
ne
były ponadto przez
swych starszych
kolegów
do prania im bielizny 1
skarpetek. Jeśli protestowa
ły — „panie" same proponowały swoim „pomocnikom":
daj mu kopa" lub
• Dokończenie na etr. 2

Japonia

Lotnisko

na sztucznej wyspie
IV zato® u wrót Osaki, dru
giego pod wzgięaem wielkoś
ci miasta Japonii, trwa wy
tężona praca Ogiomne cięża
rówki dowożą tu setki ton pia
chu i żwiru, które następnie
pogrążają siy w wodzie. Po
wstaje tu sztuczna wyspa, na
której do 1993 roku zbuduje
się nowe lotnisko Jest to bez
wątpienia jedno z najbardziej
doniosłych przedsięwzięć w hi
storil Japonii. Koszt tej ogro
mnej inwestycji jest, szacowa
ny na blisko 5 miliardów do
larów.
Powierzchnia sztucznej wy
spy kołc Osaki bedzie miała
808 hektarów. Ze stałytr lądem
połączy la most kolejowo-samochodowy. Po pełnym ukoń
czenłu nowy port lotniczy bę
dzie obsługiwać 24.8 min pa
sażerów rocznie 1 pod ‘yra
względem stanie się lotniskiem
nr 1 w Japonii.

10 godzin przy stole operacyjnym

Poznańscy chirurdzy
przyszyli odciętą r^ke

Ponad 10 godzin trwała kliriki chirurgii ręki. Ponieoperacja
przeprowadzona waż były wczesne godziny
przez zespół lekarski i pie- popołudniowe, niezwłocznie
lęgniarski z kliniki chirurgii ściągnięto z domow lekarzy
ręki Instytutu Ortopedii i i
anestezjologów
kliniki,
Rehabilitacji AM w Pozna- którzy od razu przystąpili
niu. Pacjentowi przyszyto do
0Derac.il. Wymagający
prawą rękę, całkowicie od- niezwykłej precyzji zabieg
ciętą na wysokości przed- trwał nieprzerwanie od 15.30
ramienia w wypadku pód- do wczesnych godzin ranczas pracy. Jest nim młody nycb następnego dnia.
pracownik rolniczego komO tym, czy operacja zabinatu
spółdzielczego
w kończyła się pełnym powoknweem „America” na czele.
Jak podkreśla agencja AP,
Swierkówku koło Obornik, dzeniem
—
powiedziała
decyzja w spra me skierowa
Wypadek "darzył się 13 dziennikarzowi PAP zastęnia na Morze Śródziemne lot
bm. w budvnku gospodar- pca kierownika kliniki dr
niskowe x „John F. Kennedy”
wraz z 9 eskortującymi jedno
czym
kombinatu.
Ofiarę Aleksandra Jurczyk — bęstkami zapadła zgodnie z za
przewieziono do dyżurują- dziemy mogli przekonać się
leceniem rządu Ronalda Rea
cego w tym dniu
szpitala za ok. dwa tygodnie Dziś
gana w sprawie stałej obecno
Eachmuraenie duże x możli im. Pawłowa w Poznaniu, możemy
ści na Morzu
Śródziemnym
z
satysfakcją
wością
opadu
deszczu,
w
cią
dwóch grup amerykańsKich lo
gu dnia większe przejaśnienia. gdzie zdecydowano, iż ko- stwierdzić, że zespolona rętniskowców. Obecnie w rejo
Temperatura rano 8—12 st. C, nieczny jest natychmiasto- ka „żyje", zachowuje nornie tym znajdują sie lotnis
w dzień 19—21 st. C. Wiatr po
kowce
„America”
„Coral
wy zabieg, ale wykonać go malną ciepłcłę i ukrwienie.
Sea”, a także Jednostki eskor łudniowy do południom o-zachod
(PAP)
mogą jedynie specjaliści i
niego umiarkowany.
tuiace.

Pogoda

Jedną z atrakcji obchodów 60-lecia Gdyni są rozpoczęte w ub. piątek w nowej sal.
Szkoły Podstawowej nr 31 przy ul. Chylońskiej międzynarodowe zawody w t,-innastvce
artystycznej „Przyjaźń”. Uroczystego otwarcia imprezy dokona* jej protektor. I sekeetarz
KM PZPR w Gdvni JANUSZ K\RKOSlNSKI. Zgodnie z zapowiedzią startują zawodniczki
» krajów: Bnłga-ii, CSRS, Kuby, KRLD NRD. Polski. Rumunii. Wcgler i ZSRR. przy
czyni w gronie 38 gimnastyczek znajduje się triumfatorka wie'oboju w p-dobnej ubiegłoroesnet imprezie w Phenianie, Bułgarka ALBENA DYMITROWA. W sobotę (godz. 17)
1 niedzielę (godz, 11 — finały) — dalszy ctag zawodów.
(ko.
Na zdjęciu po prawej: Polka Eliza Białkowska — ćwiczenia t piłka,
Fot. M Zarzecki

ko-amerykańskie spotkanie
na
szczycie radzieckiego
przywódcy Michaiła Gorba
czowa z prezydentem USA,
Ronaldem Reaganem dopro
wadzi do osiągnięcia kon
kretnych rezuha+ów i wpły
nie korzystnie na rozwój po
kojowych stosunków między
narodami całego świata.
Ministrowie spraw zagra
nicznych państw nordyckich
podkreślili też duże znacze
nie planowanych rozmów na
temat zawarcia układu o cał
kowitym zakazie przeprowa
dzania wszelkich próbnych
eksplozji nuklearnych oraz
likwidacji broni chemicznej.
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Pogoń

za zyskiem

• Dokończenie ze itr. 1
logiczne, które nie pozwa
lają osiągnąć 100-proc. bez
pieczeństwa. W takich sy
tuacjach niezbędne jest na
silenie szkolenia w dziedzl
ni^ bhp, bowiem przestrze
ganie przepisów i norm jest
jedną
z najważniejszych
gwarancji poprawy bezpie
czeństwa pracy.
Wiele osób zastanawia
się, czy samorządne dziś za
kłady, nastawione na ma
ksymalny zysk, nie będą za
niedbywać sfery bhp. Do
świadczenie uczy jednak, że
w ten sposób postępują tyl
ko nieliczne przedsiębiorst
wa. Obecnie ogromn« więk
szość załóg potrafi ocenić
sytuację perspektywicznie,
wiążąc swój byt z losem ekonomicznym zakładu. Po
po ń za maksymalnym zys
kiem przy zaniedbaniu pro
blemu modernizacji doorowedziłsby każde przedsiebior
stwo w szvDkhn tempie do
bankructwa i nie zawsze
mu si to bvć bankructwo te
chniczne. Po prostu w pewnvm momencie zabiaknie
chetnvch do pracy w cięż
kich warunkach.

Jednostki innowacyjne
• Dokończenie tv itr. 1
,
.
,
, ,
nierzadko ^trzeba sprawdzać
w tzw. skali ćwierć- cz^
półtechniczaej.
Dopiero
wypr )
ia
technologia może liczyc na
zyv.e ^interesowanie prze
mysm.
Zmniejsza się bo-

biorstw innowacyjnych żale
żeć będzie od Ich statusu,
warun? w
ekf>nomiczae) fi.

nansowych, możliwości xa>
opatrzenia
w materiały i

urZą,jzenia wreszcie liczby
takich
jedno„ek Kwestie
t
m in< przedmiotem anail7 j
c przygotowaw-

wiem stopień ryzyka zwią czycn.
zany z jej wprowadzeniem.
Koncepcja powołania jed
D°, ***** jednostek mnowa nosiek innowacyjnych ZOsta

cvjnvch należałoby również, ,a tta niedawni pos-iedzejak się przewiduje, produ- niu ßiura Polityczneq(> KC
cowa .n^ unikat( wych,
pzpR _ u
a za-celcvą
pak* wć ty oh uizaazen i a- { ?otrzebną(
paraiury badawczo-pomiaro
(PAP)
wej, a także odczynników
chemicznych, katalizatorów
(produkcja tzw. małotonażo
wa) czy też opanowywanie
biotechnologii.
Jednostki innowacyjne umożliwiłyby
ponadto lep
Na Jasnej Górze w Czę
sze wykorzystanie
kadr stochowie odbyły się
15
specjalistów
ze stopniami bm. uroczystości
religijne
doktorskimi,
ich przepływ związane ze świętem Wnie
np. z uczelni technicznych bowzięcia Najświętszej Ma
do przemysłu. Pracując w
małych jednostkach innowa rii Tanny.
Uczestniczyli w nich. bis
cyjnych mogliby oni pełniej
wykorzystać swe kwalifika kupi polscy, przedstawiciele
męskich i , żeń
cje, nie traciliby kontaktu zakonów
skich, duchowieństwo świec
z nauką.
Skuteczność funkcjonowa kie oraz wierni przvbyli z
z różnych
nia jednostek czy przedsię- pielgrzymkami
stron kraju.
Uroczystościom przewodni
rzył metropolita warszawsko-gnieżnieński,
prymas
Polski,
kardynał
Józef
• Dokończenie ze słr. I że lokalach
gastronomicz Glemp, który wygłosił kaza
nych, o czym również mó nie.
(PAP)
wek i wszystkich ich pra- yriono podczas obrad, kocowników.
meczna jest stała i ścisła
Dyrekcje większości ho współpraca milicji z ki ero
teh są bowiem, zaintereso' wnictwem i poszczególnymi
wane
rzetelnością
prac
pracownikami
tych
plaswojego personelu i dobre cówek,
natychmiastowe
atmosferą. W-elu pracown powiadomienie o wszelkich
ków tych placówek w ra- nieprawidłowościach.
Szle
mach) swoich
możliwości zbęcine jest wzmocnienie dy
przeciwstawia się n ;gatvw- scypliny
pracowników, jax
ławnicy
ludowi
spełniają
nym zjawiskom, z którymi również odpowiedni ich do
doniosłą rolę w ochronie sona co dzień stvka się
w bdr
cjalistycznego porządku prawpracy. Podejmowane są rćnego. ich udział w orzekaniu
stanowi Jedną z form realizażneao rodzaju przedsięwzię
cji
socjalistycznych zasad lucia organizacyjne, np.
w
dowładztwa i praworządności
warszawskim Lotelu „Fo
Działalność ławników stanowi
ważne ogniwo w systemie derum" od trzech lat pracuje
Dwaj więźniowie z zakładu
dwóch inspektorów ochro karnego w Lake Butler, na mokracji socjalistycznej, stw i
rza.iąc
obywate’om
szerokie
Florydzie
skazili
kawę
jedne
ny mienia. Efekt jest wido go ze strażniKow próbką krwi możli ,vości współdecydowania
czny — spadek kradzieży t fiolki więźnia zarażonego o spraw'ach publicznych.
3i grudnia br. upływa koi hotelowych włamań.
Ze AIDS.
lejna 4-letnia kadencja ławni
Była to zemsta za udarem
swej strony milicja prcwaków
ludowych. Do końca pa
nienie im ucieczki Władze wlę
dzi różnego rodzaju akcje zfenne
ździernika br. rady narodowe
natychmiast wydały za
profilaktyczne, działania o- kaz dopuszczania więźniów do muszą wybrać ok 70 tys. ła
peracyine, akcje represyj pomieszczeń, w których prze wników zgłoszonych przez or
ganizacje polityczne ł społec.zchowywane są próbki krwi i
ne.
skierowały strażnika na badane, związki zawodowe samo
Do skutecznego przeciw nia
rządy mieszkańców miast i
lekarz, który przeprowadził wsi. Spośród nich część ław
działania
przestępstwom i
skierowana zostanie do
wykroczeniom
popełnia badania powiedział, że ntebez ników
rozpatrywania spraw będącyąli
pieczeństwo zarażenia się wi
nym w hotelach, placów rusem Ains tą drogą jest nie w kompetencji sądów pracy,
Kandydacł na ławników ludokach turystycznych, a tak- wielkie.

Uroczystości religijne
na Jasnej Górze

W trojce o bezpieczeństwo

W Elblqskiem

Z obi aci Egzekutywy
KW PZPR w Gdańsku
Poaczas wczoiajszyoh od- i wybiorą nowe władze parrad Egzekutywy KW PZPR ryjne na najbliższą Laden
w Gdańsku rozważano zada cję,
nia wojewódzkiej oarganizaPrzygotowania do ważnecji partyjnej po X Zjeź- go okresu pozjazaowej kam
dzie PZPR. Najbliższe mie- panii sprawozdawczo-wybor
siące charakteryzować się czej w partii me usunęły z
będą
intensiD/yną
pracą poła widzenia Egzekutywy
wszystkich ogniw partii nad* KW tego, co dzieje się w
uoowszechnianiem dorobku gospodarce
województwa.
r*
o
cwwrk
frvriim
aura nromt
najwyższego
forum mrtvipartyj- Drirlcf
Podstawą
oceny był ctrntn.
syntenego. Celowi temu służyć tyczny materiał o sytuacji
będzie pozjazdowa kampa- el moc cznej i pieniężnosprawozdawczo-wybor- rynkowej w okresie I półcza we wszystkich orgam- rocza 1986, przygotowany
zacjach partyjnych.
przez Oddziah Wojewódzki
Ważnym wydarzeniem w NBP w Gdańsku. Egzekukampanii
sprawozdawczo- lvwa, po dokonaniu analizy
-wyborczej będzie zapłano- rocznych zadań oraz oai.er
yana
na 18 października występujących w realizacji
XX Wojewódzka Konfereri- rocznego planu 86, stwiercja Sprawozdawczo-Wvbor- dziła zróżnicowany stopień
cza. Harmonogram działań jego zaawansowania w poprzewiduje następnie, w o- szczególnych działach goskiesie od 25 października podarki. Pozytywnie ocenio
do 15 listopada br, przepro no utrwalające się tendenwadzenie miejskich, dzielni cje efektywności gospodacowvch, miejsko-gminnych i rowania, wzrost wydajności
aminnveh komerencji
konterencji spra- pracy i sprzedaży
sprzedazv wvrooöw
wyrooów
gminnych
wozdawczo-wyborczych. W w niektórych przedsiębiortym samym czasie, z prze- stwach.
dłużeniem terminu do 30 IiTe pozytywne
elementy
stopada, odbywać się będą nie zmieniają faktu, że w
zakładowe konferencje, któ niektórych dziedzinach aore — podobnie, jak pozo- spodarki sytuacja jest wy
stał? gremiapartyjne — wy soce niekorzystna Szczegolpracująprogramy działania
ne
zaniepokojenie
budzi
brak pełnej realizacji zadań
pianowych w budownictwie
mieszkaniowym, w stocz
niach produkcjnych i niski
slopmń wykonania zadań w
transporcie, a także narasta
nie zasobów pieniężnych lu
dności.
W
przedsiębior
stwach
budowlanych
np.
wych
muszą
mieć
wyróż- przyrost proaukcji osiągany
niającą opinię w miejscu pr,-,
jest niemal wyiącznie drogą
cy i zamieszkania cieszyć sic
autorytetem środowiska, posia wzrostu cen, a przyrost płac
dać poczucie sprawiedliwości i
nie znajduje pokrycia we
odpowiedzialność!,
wzroście wydajności pracy.
W woj. elbląskim kamnania
zjawiskiem
wyborcza przekroezvła półme- Niekorzystnym
tek. Bmro koordynacyjne przy
jest także niewykonanie za
WRN w Elblągu odbyło .iuż dań planu inwestycyjnego.
posiedzenie, na którym oeeEgzekutywa KW zobowią
mono dotychczasow y prze h eg
wvboröw,
Oeółem w ElMa- zała kierown.ctwa zakładów
skiem wybranych zostanie 841
ławników, w teł liczbie do Są pracy do gruntownej oceny
au Woiewodzkiego — 70, do uzyskanych relacji ekonomi
Sądu Rejonowego w Elbiąeu
cznych w I półroczu i pod
— 2R0. zaś do sadów reionowych w Braniewie — 11, w jęcia działań, mających na

Wybieramy ławników

Zemsta więźniów

Kolonijny „horror 1
• Dokończenie ze str. 1
„— dopier... mu".
Warto
również wspomnieć, że jednej z pań" sponiewierane
dzieci nadały sympatyczne
przezwisko „S5I", zaś
jej
trzem pomocnikom nrzydom
ki „kapo". I to chyba najdobitniej świadczy o stosunkach panujących
między
niektórymi „wvchowawczv
niami" a ich podopiecznymi.
Dzieci przvjechaly do Eibla
ga nie tylko posiniaczone,
ale na dodatek z ubytkiem
wagi. Jeden z chłopców stra
cił w ciągu trzech tygodni
trwania kolonii 4 kg, zas
druai
— aż m,«.,
6 kilogramów.
Obydwie
rzyniostr

Fo wizycie zbulwersowanych kobiet zadzwoniliśmy
do pracownic działów socjal
nych EKB i PGM.
To wszystko prawda —
usłyszeliśmy w odpowiedzi
na pytanie o kolonie od pra
cownicy z PGM. — Na biur
ku mam juz 20 skarg napisanych przez rodziców kolonigtów. W £KB natomiast
skarci na piśmie nie ma, natomiast pra ownica
działu
socjalnego dysoonuje informac;amL że dzieci będące
na olonii musiały
same
finansoVraf wstęp na niektó
re imprezy za przejazdy au
tobusami mieiskimi
ilo. de
röJL

wie na wyjaśnienia dyrekcji
BTM „Juventur"
odnośnie
niedopuszczalnych
praktyk
wychowawczych na kolonii
w Krakowie. Ciekawi także
jesteśmv, czy i jakie kon
sekwencje poniosą niektó
re z „pań", szczególnie może
pani o pseudonimie
-SS". Wiemy już, że jest
studium
ona absolwentką
(«.
nauczycielskiego
jej koleżanka o równie sa
dystycznych
skłonnościach
ukończyła studium medvezne. Chętnie byśmy posłucha
li, co mają do powiedzenia
te dwie panienki,
którym
rodzice
zastrzeżeń
po?«« » bez
-ce
dzieci . <£,e

do redakcji odpisy skarg elbl kiej
ErM Ju ki ktorvu kolonia
letnia
Złożonych- i przez innych ventur»f która kolonie te przypominała rartej - w
F°f,c.?w
Tor9an(lza, ora. organizowała. Pani zajmują 1 twierdziły matki - karkompanię. Sprawą
tą
kolomi BtM „Juventur ^ i
koloniam| potwor ną v-----------mektore osoby z kolonijne- dził ^że otrZvmTwała także również pragniemy zaintere
go personelu. Skargi te skie kjjk'
oświatowe
telefonów krytycz sować władze
rowano m in. do Komitetu
Elbląga, aby na przyszłość
nych od rodziców
Wojewódzkiego P7PR, TPD
podoone kolome nie miały
Wydziału Oświaty i Wycho
My* wraz z rodzicami ko racji bytu.
wania UM w Elblągu.
lonistów czekamy niecierpli£kot.

Kwidzvnie — 180. w Malbor
ku — 220. Do Sadu ^»racy wy
znaczono 80 ławników.
W na ib’izsTv-sn cza«ie zesnół
nrzv Wolewódzkici Radz’e Va
rodowej w Elblągu zaoninlu’e
wybrane kandydatury na Kiftników
Takie samo zadanie
czeka również terenowe zesOnłv nrzv ra^nch narodowe’'
niższego szczebla.
skot.

Milicjanci - roln'knm
W ramach akcji pomoev
rolnikom w pracach żniw
nych funkcjonariusze ZOMO
Gdańsk pracują społecznie
w Kombinacie PGR Rusocin. Funkcjonariusze poma
gają przy
zbiorach słomy
w zakładach rolnych PGR
Bak owo i PGR
Pawłowo,
podleałych kombinatowi w
Rusocinie. W ciągu 2 dni
(12—13.08) 46 funkcionariu
szy przepracowało 414 roboczogodzin. Prace w czy
nie społecznym
przy żni
wach potrwają do 23 sierp,
nia

Portfel...
z kartkami żywnościowymi
i gotówką jest do odebra
nia w fcarze cukierniczym
przy ul. Rajskiej 4 w Gdań
sku, o czym
zawiadomiły
nas wczoraj uczciwe znalaz
czynie, pracownice baru.

PRZEMYSŁ.
Produkcja
spriedana przemysłu uspołecz
nionego, wyrażona w cenach
stałych, w lipcu br. była v ię
ksza o 3,7 proc. niż przed ro
kiem. w tym przemysłu prze
twórczego o 3,!l proc. Produk
cja przemysłu wydobywczego
w tym czas>«
wzrosła o 2.2
proc.
W okresie styczeń — lipiec
br. produkcja sprzedana prze
•nysłu była o 5,3 proc. wyisza
w porównaniu z tym samym

okresem ub. roku (przetwór
czego o 5,6 proc., a wydoby
wczego o 1,6 proc.).
Zaawansowanie
rRalizac.ii
CPR
na 1986 r. w zakresie
produkcji sprzedanej
wyno
siło 58,1 proc. i było zgodne
t, upływem czasu
roboczego.
W ub roku udział produkcji
wykonanej w ciągu 7 miesię
cy w realizacji zadań
rocz
nych wynosił 56,9 proc.
w okresie styczeń — lipiec
br. produkcja sprzedana prze
mysłu była większa we wszy
stkich gałęziach
przemysłu.
Nie osiągnięto natomiast po
ziomu ubiegłorocznego w wy
dobyciu gazu ziemnego, prze
robie ropy naftowej, produk
cji cynku, samochodów cięża
rowych i ciągników
drogo
wych,
włókien chemicznych,
opon.
Wydajność pracy w przemv
śle uspołecznionym,
mierzo
na produkcią sprzedana w ce
nach stałych przypadającą aa
1 zatrudnionego, w lipcu
br.
była o 3.4 proc. większa
niż
przed rokiem. W okresie sty
czeń — lipiec br. w porówna
niu z analogicznym okresem
ub roku wydajność była wyż
sza o 5.1 proc.
ROLNICTWO. Warunki
*tmosferyczne w okresie tego
rocznych
żniw
są na ogół
sprzyjające. Pomyślnie
prze
biegał skup zbóż i rzepaku.
Szacuje się, że zbiory rzepa
ku były o ponad
10 proc.
wyższe niż w ub. roku.
Skup żywca rzeźnego w li
pcu br. wyniósł 199 tys. t w
okresie styczeń — lipiec br.
skupiono 1 333 tys. t. W po
równaniu z analogicznymi okresaml ud. roku oznacza *o
wzrost odpowiednio o 2 proc.
1 14,8 proc. W okresie styczeń
— lipiec br. utrzymywał
się
wzrost skupu żywca wieprzo
wego 1 drobiowego. Mniejszy
mż przed rokiem był skup *y
wca Wołowego.
Skup mieka w lipcu br. wy
nosił 1152 min 1 i był niniej
szy o 6,7 proc. niż w lipcu
ub. roku. W okresie styczeń
— lipiec br. skupione łącznie
6 089 min t, czyli o 6,5
proc.
mniej niż w analogicznym okn sie ub. roku.
Wartość dostaw
elągnłk0w,
maszyn i urządzeń rolniczych
w I półroczu br. w porównanhi z I półroczem ub. roku
była w cenach stałych o 2,6
proc. wy ższa. Wartość dostaw

części zamiennych była niższa
o ok. 10 proc. Przygotowanie
sprzętu
rolniczego do żniw
było lepsze niż w ub. roku.
BUDOWNICTWO.
Produk
cja podstawowa
uspołecznio
nych przedsięDiorstw budowla
no-montainwych,
wyrażona
w cenach stałych, była w lipCL br. mniejsza
o 1,9 proc.
niż przed rokiem.
W okresie styczeń — lipiec
br. produkcja ta była zaled
wie o 0,3 proc. większa niż w
tym samym okresie ub roku.
Zaawansowanie CPB na 1986
rok w produkcji podstawowej
po 7 miesiącach wyniosło 53.9
proc. wobec upływu czasu ro
boczego 58,1 proc. W tj m sa
mym okresie ub. roku wyko
nano 54,9 proc. produkcji roc'znej.
W uspołecznionym
budow
nictwie mieszkaniowym w li
pcu br. oddano 6,3 tys. mie
szkań,
tj. o 1,6 tys. wiecej
nil przed rokiem, ale jest to
mniej w porównaniu z liczbą
mieszkań oddawanych
śred
nio miesięcznie w I półroczu
br. W okresie styczeń — lir*ec br.
oddano do użytku
52.1 tys. mieszkań, ij. mniej o
1,4 tys. niż w takim samym
czasie ub. roku. Zaawansowa
nie CPR na 1986 r. wyniosło
38.1 nroc., w tym samym okresie ub.
Toku
w> konano
40.5 proc. zadań rocznych.
TRANSPORT
Uspołecznio
ne przedsiębiorstwa transpor
towe w lipcu br. przewiozły
99.6 min t ładunków, a
w
okresie styczeń — lipiec
br,
650.6 min t. W porównaniu z
odpowiednimi okresami
po
przedniego roku przewozy ła
dunków
były
w lipcu bi.
mniejsze o 1,7 proc., a w clą
gu 7 miesięcy o 3,6 proc. w ię
ksze. Wzrosły przewozy kole
jowe 1 samo« hoóowe.
Mniej
sze były przewozy
ż.eglugą
morską.
Spadek
nrzeUdun
ków spowodowany został głó
wn!ę umniejszeniem eksnortu
węgła drogą morską.
HANDEL
ZAGRANTcZNY.
Eksport w lipcu br. w cenach
stały« h bvl o 1.4 proc. mniej
szy nłż przed rokiem, a im
port o 3,6 proc. w obrotach z
I obszarem płatniczym
eks
port był większy o 2ł.3 proc.,
a Import o 1.2 proc. W obro
tach x II obszarem
płatni
czym eksport bvł mniejszy o
26.3 proc., a import o 9.4 Proc.
W okiesle styczeń — lipiec
br. w porównaniu t analogi

Egzekutvwa KW zapoznała się również z informacją 0 pilotach
wycieczek
zaqranicznycb i przewodni,
1
■ ■*w
gdańskim.

zakłady karne
Mimo że doDiero za mie
siąc mmie termin przewi
dziany na zwolnienie osób
korzystających z dobrodziej
stwa ustawy z 17 lipca br.
— na wolność wyszło już
10 091 osób.
Jest wśród nich 835 ko
biet, które od samego po
czątku korzystały z pierw
szeństwa zwolnienia.
Z każdym dniem powię
ksza się też arupa osób,
którym darowuje się kary
pozbawienia
wolności ze
względów
humanitarnych.
Chodzi np. o osoby w po
deszłym
wieku, sprawców
młodocianych, osoby, które
popełniły przestępstwa nie
umyślne, bądź sprawują ro
dzicielską opiekę nad ma
łoletnim dzieckiem,
Wśiod zwolnionych jest
ponad 1300 osób, w stosun
ku do których sądy lub
prokuratorzy uchylili tym
czasowe aresztowanie i w
konsekwencji umorzyli pro
wadzone postępowanie 1 kar
ne.

Malarstwo Zb'gniewa Mądrego
W salach gdyńskiej czytel
ni
Klubu Międzynarodowej
Prasy i Książki przy ul. Swię
tejańskiej, zorganizowana zo
stała wystewa prac Zbigniewa Mądrego, architekta i ar
tysty, który od kilkunastu lat
prezentuje swoje obroży w
salach klubowych Wybrzeża,
Uwagę krytyków zwróciła po
czątkowo seria kompozycji,
zatytułowanych
„Zagubiony
świat", prezentujących pejza
że fantastyczne, jaKby stwo
rzene pod^ wpływem literału
ry zajmującej się podróżami
międzyplanetarnymi i wycza
rowującej wizje „nieznanych
planet".
Po pewnym czasie miejsce
tych kosmicznych
peizaży,
zaięły kwiaty — w równej
mierze autentyczne co fanta
styczne, kwitnące na wyimaginowanych łąkach. Te poe-

tyckie wizje kwiatów ustqpiły ostatnio najciekawszej w
twórczości Mądrego serif! kam
pozycji abstrakcyjnych. Gdyby
mimo wszystko próbować od
czytywać
te
kompozycje
„przedmiotowo" można by za
ryzykować sugestię, że artys
ta pozostał nadal w sferze
wyobrażeń z obszaru podróży
kosmicznych i science fiction
i orezentuje ebeeme serię ko
lorowych mgławic, wpisanych
w prostokąty płaszczyzn obrai zow.
Zmieniła się również
lachmua — grubo kładzione
warstwy farby na pejzażach
„zagub,onych światów”, za
stąpione zostały miękkimi wc
lorami akwareli i gwaszu,
Obecna wystawa ma charokter retrosoektywny, ukazu
je bcwiem
wszystkie trzy
doświadczenia twórcze artysty.
(Sier.)

Związkowcy o jesioniach zapasach
Do prowadzonej przez zakłarinwA ń7iałv cnrialm» ipkładowe dział} socjalne jeSiennej
akcji zaopatrzenia
pracowników w ziemniak]
.
,

czo-paiczemrskie
ora* „Spopro wat zić będą wzorem
.lbiegłeg0 i0ku talonowa apfzc
dai ziemniaków.
Talony na
odbiór w wyznaczonych
sklepach na Wybrzeżu roznro
wadzane będą między pracowników. emerytów i rencis*ów iv zakładach pracy, oplaty za ziemniaki z 8-prooentobonifikatą w stosunku do
obowiązującej
ceny detaiiczn.eL dokonywane bidą rówmez w przedsiębiorstwach. In
na
proponowaną
zakładom
piacy formą jesiennych żakupów
jest odoiór ziemniaków
lub Innych
warzyw i owoców
v,prost a magazynów usop i
rozprowadzanie
ich między

oraz me warzy i ' owoce, włączać się będą, tak
jak W ubieąłych
latach,
.. 'j«,,,«.
„„o,
zwiaz
zawodow ■. w poszczególnych
przedsiębiorstwach. Ich przedstawiciele
sbotkali się wc oraj w siedzibie Vvojewodzkięgo Poro
zumienia 'Związków
rj ..tn ZawolV.„
q iwycn w uaaiu ku,
łdv
wysłuchać informacji o przy
gotowaniach do gromadzę- ^”s7ewn^te^eso^atlsenvS1rze^:
nia zunowycn zapasów ze sl?bjnrstv,a pOWiniTy doPkońStrony handlowców, a tak- £a września złożyć odpowiedże podzielić się doświadczę
zamówienia w Spółdzi«S.
ła_
u crint niach. Ci-ny a ten sposób kumam na te., temat. W spot powaHych warzyw
jęte zokaniu,
które
prowat Tiia staną bonifikatą w wysokości
przewodnicząca gdańskieqo i® Proc
WPZZ — Bożena TarnoWDuże zakłady pracy chetn.e
ska uczestniczyli nrzedsla
rapewne skorzystała z pośr-1
SKa. uczestniczyli pj’eo° anictwa spółdzieta ..Samom»wiciele organizacji hanćuo- moc chłopska”, które zamówvch, takich jak WZSOP, ’w.ieilIa n;: *le«iriaki l ■nns
r.nrc c, r-ui
płody rolne przvimuią także
VZoS „Samopomoc Chłop- do ^ wr2esnja ,,, p„Zit t>m
Skć. , „Społem czy WPHW. zarówni; przedsiębiorstwa, jak
diene
wda
Z informacji, przedstawione, 1 indywidualni
przez dvrektora Wydz’alu Han M°Sl z-opatrj wać Sie w zadiu UW w Gdańska RYSZAE
pa"' nł zlm< na organizow*DA JECZMYKA wynika, iż w
nadchodzącym
zonie jesienno-zllmowym obowiązywać bę
dą różne formy zaopatrywania
mieszkańców województw« w
ziemniaki 1 pozostałe zimowi ,
es pasy. Spółdzielnie ogrodnl-

Skrót informacji GUS o sytuacji gospodarczej w lipcu br.
W lipcu br. produkcja
sprzedana
przemysłu
uspołecznionego
była wyż
sza niż przed rokiem, jed
nak tempo wzrostu
było
mniejsze od osiąganego w
Doprzeanich miesiącach br,
po 7 miesiącach zaawanso
wanie Centralnego
Planu
Roczneqo w przemyśle by
ło zgodne z upływam cza
su roboczego oraz wyższe
od uaziału analogicznego okresu w wykonaniu 1985 r.
Mniejsza niż przed rokiem
była produkcja
budowla
no-montażowa. W lipcu br.
przekazano do użytku wię
cej mieszkań, ale łączna li
czba
mieszkań
oddanych
w tvm roku
jest nadal
mniejsza niż w zeszłym ro
ku.
Pomyślnie przebieaają
prace żniwne
oraz skup
zbóż i rzepaku. Wyższy niż
w lipcu ub. roku był skup
żywca wieprzoweqo, mniej
szy był skup żywca woło
wego i mieka.
Mniejsze
były obroty handlu zagra
nicznego, przv czym wzrósł
eksport i import z I obsza
ru płatniczego,
natomiast
znacznie mniejszy był eks
port i import z II obszaru
płatniczego Przychody pie
niężne ludności były wvzsze od wydatków Sytuacia
na rynku nie uleała Istot
nym zmianom w porówna
niu z poprzednimi miesią
cami.

celu oiiągnięcle prawidło
wych
relacji w bieżącym
półroczu. ' Fgzekutywa KW
zwróciła ponadto uwagę na
personalną odpowiedzialność
przedstawicieli administracji
przedsiębiorstw za realizację zadań,
czasie obrad sporo uWa j poświęcono działaniom
.
-i
»
inspiracyjno
szkolenio
wym, związanym z przeglądem struktur organizacyjnych t atestacją stanowisk
^acy. akcentowano, że operacjj tej me wolno trak;ować kampar ijnie, lecz jako proces ciągły który wy
maqać będzie użego wys:‘ł
ku orqanizacyj:iego i od?o
w;ad '
wiedniego
przygotowania
k^

Ponad 10 tys. osób
opuściło juz

cznym okresem ub roku eks wliczone do przychodów pie
port był o 2,2 proc. większy, niężnych w lutym 1985 r. —
a import o 3,8 proc. W obro o 22,1 proc., a wydatki a 21,6
proc. Zasoby pieniężne
lud
tach z I obszarem płatniczym
o
eksport był w tym czasie wię ności w lipcu br. wzrosły
kszy o 10.4 proc., a import o nt.8 mld zł, a od początku rc
ku do końca
lipca
br. c
9.9 proc. W obrotacb z II onszarem płatniczym «ksport był 327,8 mld zł. W ogólnej kwo
mniejszy
o 5,3 proc., a im cie zasobów pieniężnych w*ła
dy oszczędnościowe
wzrosły
port większy
o
1,2
proc
Zmniejszył się eksport budo o 179.9 mld zł, a za»oby gownictwa, paliw i energii, wy tov kowe o 147,9 mld zł.
HANDEL
WEWNĘTRZNY.
robów przemysłu metalurg icz
nego, produktów
rolnictwa. Sprzedaż detaliczna towarów
przez
jednostki
gospodar
Większy był eksport wyrobów
ki
uspołecznionej
w
li
przemysłu
elektromaszyno
pcu br. wynosiła
w cenach
wego.
Zaawausowanie
C PR
n» bieżących 485,9 mld zł i była
1988 r. w okresie 7 miesięcy w yższa niż tv tym santj m owynosiło
w
eksporcie 52.* kresie ub. roku e 21, S proc.
styczeń — lipiec
proc.,
a
w
imporcie -56.4 U okresie
proc. i było uiższe od upły br. so-zedaż detaliczna wynio
wu czaeu kalendarzowego. Vt sla 3 225 mld zł i była w ięk1985 r. udział eksportu zre sza niż w tyra samym okre
z
alizowanego
w okresie sty sie ub. roku o 22,1 proc.,
czeń — lipiec w eksporcie ro tego sprzedaż, żywności wzro
cznym Wynosił 50.8 proc,,
a sła o 26,4 proc., towarów nieimportu 50.3 proc,
żywnciaciowych o 20,3 proc., a
PRZFEIETNE
ZATRUD napojowi alkoholowych o 19,1
NIENIE w pięciu
podstawo- pi oc,
Zaopatrzeni« rynku w pod
w\ch działach gospodarki uspołecznione j w okresie M y- stawowe towary żywnościowe
czeń — iipiet
br. wynosiło zaspokajało potrzeby.
Nadal
ryb.
7 624,4 tys. i było wy ższe
o występowały niedobory
0.2 proc. (o 18.4 tys.) niż prz«‘d kaw:y. a przejściowo mareary
uy Na rynku towarów nieży
rokiem.
PRZECIĘTNI
WYNAGRO wnosciowvch.
mimo wzrostu
DZENIE MIESIĘCZNE za czas dostaw, ciągle był odczuwal
prze uraco warn w czasie nor ny brak wyrobów bawełnia
malnym i godzinach nadlicz nych drobnego sprzętu
go
bowych. łącznie z wypłatami spodarstwa
domowego i nie
z zysku i funduszu
nagi od
których artykułów
trwałego
w gospodarce
UsDołecznione.i użytkowania. Odczuwalne by
w okresie
Stycaeń — lipiec ły ni«'dobory materiałów bu
br. w Dorównaniu z ivm sa dowlanych, zw iaszcza cemen
mym okresem ub. roku b l« tu. *■
o 19.4 proc. w yisze.
W lipcu br. w handlu deta
PRZECIĘTNA
MIESIECZ- licznym sprzedano 1 838 tys. t
N\ EMERYTURA
I RENTA węgla
kamiennego 1 brykie
(bpz
rolniczvch)
w okresi«- tów, tj. o 13.5 proc.
więcej
stvezen
— lipiec
br. by ła niż w tym samy m miesiącu
wy-ższa w stosunku do »halo nb- roku, W okresie styczeń
gicznego okresu uh. roku o — lipiec br. sprzedano o 7,9
23,4 proc.
proc. więcej węgla niż przed
SYTUACJA
PIENIĘŻNO
rokiem. Mimo wzrostu dostaw
-HVNKOWA.
Przychody pie trudności w zaspokojeniu poniężne
ludności w lipcu hr
pvtu na węgiel utrzymywały
wyniosły 649,1 mld zł, a wy ■ się.
datki 584.3 mld zł. W porów
S\an zapasów towarów
w
naniu r lipcem
ub,
roku h.-indlu rynkowym w dniu 31
orzy chody
bvłv
większe o lipca br. wyniósł w detalicz
21.9
proi., a wydatki o 22.7 nych cenach bieżących 1 008,7
proc..
mld zl i był większy o 36,1
IV okresie styczeń — lipiec proc, od stanu w analogicz
br. przychody pieniężne
lu nym okresie ub. roku. W po
dności wyniosły 4 14«, 1
mld równaniu
z końcem 1985 rzł, a wvdatki 3 819,3 mld zł. w artość
zapasów w handlu
Przychody
pieniężne
były zw iększyla się o 17,8 proc. W
wirkte niż przed rokiem o podobnym
okresie
1985 r.
17.2 proc, nez bonów rewalo przj i o*t
zapasów
towarów
ryzacyjnych,
które
zostały wyniósł 14,4 proc.

nych we wrześniu ! pażdzierniku kiermaszach, gdzie kupu
jąc-m ponad W kg jednorodnego tow* ru idzielane
będą
lO-procentowe rabaty.

Ponieważ
wspomniana
sprzedaż talonowa ziemnia,

h d„

.

cnnrrt

K0W DuaaRia W LD. r. sporo
zastrzeżeń, spółdzielnie ogro
dniczo-pszczelarskie przyqo
,owa»v
także inna ofertę
tasze nną
unrtę.
Indywdualni klienci będą
mogii w wytypowanych skle
h zaoDatrzvć sic w xiepa ra
zaopatrzyć su w zte
mniaki w ilości co najmniej
50 kg korzystając z tej same], co w wypadku tałonów, 8-procemowej bonifikąty.
i
Teao tVDu infarmacie a
/r90 iyp
imormacje, a
także zapewnienia o ciągiej,
detalicznej sprzeaaży ziemniaków oraz pozostałych owocńw i warzvw w ęldenarh
* v\aXZyW . sKle?acft'
przedstawiono również na
wczorajszej konferencji pra
so-wed w siedz’b;e Woies.euz.u.e woje
wodzkiego Związku Spółdzielni
Oirroaniczo-Fszczplarskich w Gdańsku,

KTJCZ

OGŁOSZENIA

supemksftreoou/e
ROTTWEILEF Y — suczki
rodowodowe
sprzedam
Bydgoszcz tel 42-74-73 po
lo-tej.
ZUKA po kapitalnym re
moncie sprzedam. Tel. 5654-3i po godz 17.
G-25875
VOLVO — 66, tanio »przy
dam. Przymorze. F/okossowskiego
1 ,,B”, sooota
(ie—15). poniedz-alek
(11—
19).
G-20Ö76
KAMERĘ Video-Movie
z
ładowaną kasetą sprzedam.
Gdynia. Tetmajera 54.
G-2586b
ENCYK1 .OPED1Ę
13-tomową sorzedam. Tel, 52-0174.
G-25934
KREDENS
barek rogowy
jugosłowiański
sprzedam.
Tel 31-59-77.
G-2595o
DESKI sa-ncwe 2.5 m. kra
wędziaki suche, magneto
fon ZK 7400. wózek głębo
ki welmowy tanio sprze
dam. Tel. 47-96-03
G-2537(1
ATARI
8J0 XL
sprzedam.
Tel.
godz. 36—19

pilnie
43-03-31,
0-25975

MĘŻCZYZNA
podejmie
prace. Teł. 32-04-25.
DOSKONALE ułoSomy.
6miesięezny doberman
do
championach z
powoau
wyjazdu sorzedam. Oferty
25983 Biuro Ogłoszeń. 80958 Gdańsk.
G-25983
MAGNETOWID ITT sprze
dam. Oferty 26007 Biuro
Ogłoszeń, 80-958 Gdańsk
G-2S0G71
TELEWIZOR
W ołge
diesel
Teł. 51-22-52.

kolorowy,
sDrzeaam.
G-26020

COMMODORE 64, magneto
fon Disc-Drive 1541 sprze
dam Tel. 22-03-15,
G-26030
ZGUBIONO prawo
jazdy
kat. B. wydane przez Urząd Miasta Gdańsk
Je
rzy' Sienkiewicz.
Gdańsk,
Zakopiańska 18-28.
G-26022
WANNĘ, junkers umywał
kę kupię. ' Teł. 41-53-78 po
19.
G-25931

POMIESZCZENIE lub pa
wilon. nadający się na ci
chą działalność rzemieślni
czą kupię.
Oferty 26006
Biuro
Ogłoszeń.
8U-958
Gdańsk.

G-2h0ne

MIESZKANIA
2—J-pokojO
wego. na okres
3 lat
(płatne z góry), na trapie
Sopot — Gdańsk, zdecydo
wanie poszukuję Tel
3102-4’
G-26Q1U9
ZAMIENIĘ mieszkanie
4
pokojowe w cem rum Eloląga z telefonem na 3fuo 3-pokojowe w
Trój
mieście Iud Pruszczu Gaań
skim. Tel. 710-952.
Gi-26021
COCKER-spaniel
8-miesięczny. radio Amator, ko
lumny
gramofon sprze
dam. Tel. £4-38-62.
G-25977
DEKARZA do
zatrudnię. Tel
ZATRUDNIĘ
pomocników.

holenderkt
32-56-65.
G-25869

murarzy
ł
Tel. 52-28-16.
G-25971

MĘŻCZYZNĘ zatrudnię na
stałe w go podarstwie Za
kwaterowanie, wyżywienie
Do|a-zd PKS Gdynia
lub
Oliwa. Wacław Wcndk. Dę
bowa, poczta Kielno.
G-26028
SOTJDNE
kafelkowanie.
Pruszcz Gdański. Sobieskie
go 2.
G-25879
ZAJAZD „Flis” w Dworkowie. gir. Stegna, zatrud
ni kelnerów, pomoce, ku
charzy. Tel. b6-lä-ia,
G-26008
5 «ysięcy zł nagrody dla
znalazcy ciemnopopielatego
gołębia pocztowego ze zra
nionym
spodem
lewego
skrzydła 12 bm, zaatako
wany "a
Żabiance przez
psa odleciał
w okolicę
Szkoły
Podstaw-owej
93.
Test osłabiony w trakcie
leczenia. Wiadomość:
83100 Kościerzyna. Swiętopeł
ka 9. Michalakowie.
G-25955
POMIESZCZENIA 25—50 m
kw. do produkcji odzieży,
siła. w-e. na trasie GdańskOliwa poszukuję. Tel. A52-85, godz 17—19.
G-25986
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Smoli” jest super!

Kibic«* drużyny
piłkarskiej
Eintracht u Frankfurtu
nad
Menem mają nowego
idola.
„Smoli” jest super!” — mo
żna przeczytać na kolumnach
sportowych tamtejszych
ga
zet. I nie tylko. Głośno o nim
w komentarzach
sportowych
prasy
ponadregionalnej.
..Smolf” — to Włodzimierz
Smolarek, najlepszy w ocenie
naszych dziennikarzy sporto
wych piłkarz Polski niedaw
nego mundialu.
Wkrótci po
tem, 1ak wiadom«, frankfurc
ki Eintracht zakupił go
od
łódzkiego Widzewa za
sumę
trzech czwartych miLona ma
rek.
Słowo „supet” odnosi się do
Jego znakomitego debiutu
w
bundeslidze. uznawanej za Je
dna z lepszych
w świecie.
29-letni piłkarz z Łodzi, któ
ry 50 razy reprezentował bar
wy Polski w meczach
mię
dzypaństwowych stał się
oo
meczu Eintrachtu Frankfurt z
Fortuna Duesseldorf
bohate
rem dnia. Z 5 strzelonych
przez piłkarzy Frankfurtu bra
mek zdooył 2. Jego nowi ko
ledzy znad .Menu o mało go
z radości nie udusili 17 ty
sięcy widzów wńwatowało na
jego cześć, stojąc.
Eintracht
znajduje się na czele tabeli.
5 bramek wr jednym meczu
zdarzyło się tej drużynie ostainio przed dwoma laty. Od
czasu gdy bvła na pierwszym
miejscu tabeli minęło Już
7
lat
„Nigd
nie liczyłem na tak
znako” ity
rezultat
nowego
rracza” — mówi trener dru
żyny.
WQLse.
..Smoli” ma
szansę stać się Bońkiem ligi
RFN — powiedział po meczu
sprawozdawca
telewizyjny.
Jeśli tylko będzie zdrowy, Ao
ma przed sobą wielka karie
rę — dorzucił zneny piłkarz.
Jue-gen Grabowski.
Handel
piłkarzami
należy
dziś do codzienności
sportu.
Taka Jest rzeczywistość
tej
dyscypliny, że za dobrych pił

karzy płaci się nawet milio
ny. Możną ubolewać nad tą
komercjalizacją, ale ffeoro się
tak dziać must to przyjem
nie chociaż.
że w znanych
drużynach nl« brakuje i Po
laków.
INTERPRESS

TELEGRAMY
• Reprezentacja polskich ho
ke.stów przegrała na turnieju
W’ RFN z CSKA Moskwa 0:6
• Pierwszą konkurencję te
gorocznego alpejskiego Pucha
ru Świata — bieg zjazdowy w
Les Lenas wygrał Szwajcar
Peter Mueller.
• W Pucku nastąpiło uro
czyste otwarcie mistrzostw Pol
ski Juniorów j młodzieżowców
w żeglarstwie. Regaty potrwa
Ją do 19 bm.
• Bułgar Christo Maików uzyskał w trójskoku 17,62 pod
czas mistrzostw swego kraju
w Sotii
• W Goeteborgu rozegrano
turniej żużlowy drużynowych
mistrzostw świata. Wygrała Da
nia — 3ś pic! , przed Szwecją
— 35 pkt.. Anglią — 29 pkt i
USA — 17 pkt
Najlepszvmi
uczestnikami
zawodów
byli
mistrz świata — Duńczyk Erik
Gundersen oraz Szwed Jan
Anderson, którzy zdobyli po 11
pkt. Następne zawody z tego
cyklu odbędą sie w duńskiel
miejscowości
Vojens, zespół,
który zajmie ostatnie mielsee
w łącznej klasyfikacji, spadnie
do grupy ,,B”.
• Tragiczny wypadek wyda
rzył się w bułgarskim rajdzie
samochodowym ,,Vlda-86’
za
liczanym
do
punktacji mi
strzostw Europy II kategorii.
Kierowca z Czechosłowacji —
Tacek stracił kontrole nad po
iazdem w wyniku czego on 1
pilot Jakuba ponieśli śmierć.

Czy nastąpi
rehabilitacjo Legii9
Piłkarze ekstraklasy
roze
grają dzisiaj
trzecia rundę
spotkań.
Na plan pierwszy
wysuwa się
mecz
Górnika
Zabrze i Lecha Poznań. Przy
pomnijmy. że ekipa
trenera
Lesława tmikiewicza
przed
tygodniem nie zaprezentowa
ła gry Jakiej należy oczeki
wać od nistrzów Polski, Na
tomiast Löch
zagrał bardzo
doore spotkanie przed własna
widownią z Zagłębiem
Lu
bin. Duży wpływ na poczy
nania ..ko’ejarzy" miał udział
Henryka Miłosze wieża, który
powróć« na krejowe
boiska
po w: 'stępach we Francji.
W Warszawie odbędzie
się
inauguracja I ligi. Sympaty
ków wojskowych mar’wi nie
udany
start
i... minusowe
konto. Porażka 2:5 z GKS Ka
tomce spowodowała że
Le
gia jako pierwszy zespół
w
ponad 60-letniej historii
ligi
ma u’emne konto punktowe.
Najorawdopodobniej
drużyna
Jerzego
Engela
zlikwiduje
stratv w sobotnim meczu
z
beniaminkiem
—
bytomską
Polonią.
Piłkarze gdańskiej Lcchii —
o czym informowaliśmy
—
wvjeżdżają na trudny
mecz
dr> poznańskiego
benlfemlnka.
Olimpia jest „na tali” \ za-

Dewne zechce wywalczyć »om
piet punktów przed
własną
widownią.
Na.iprawdopodobnie nie wystąpi Jeszcze
w
tym spotkaniu Janusz Kupcewicz. Mecz w Poznaniu
roz
pocznie się o godz. 17.30.
A oto zestaw par trzeciej
rundy ekstraklasy (w nawia
sie godziny rozpoczęcia sou.
kań): Śląsk Wrocław — Stal
Mielec (17). Pogoń Szczecin —
Motor
Lublin (lT). Widzew
Łódź — Ruch
Chorzów (18),
Olimpia
Poznań
— Lecnia
Gdańsk (17.30). Górnik Zabrze
— Lech Poznań (17.30). Zagłę
bie Lubin — ŁKS (11). Górnik
Wałbrzych — GKS Katowice
(17) Legia Warszaw'a — Po
lonia Bytom (17).
Polskie Radio w programie
I zrelacjonuje w sobotę
w
ramach
Studia S-13, hgow»*
mecze, Początek o g«xiz. 18.30.
a następnie 19.2Ł.
W Gdyni, na stadionie przy
ul. EJsrronda.
inauguracyjny
wysteo Arki przed własną pu
bli<rznośeIą. W sobotę, o godz
16 mecz żółto-niebieskich
z
Urania Ruda Slaska. a w El
blągu Zagłębie Sosnowiec
w
niedzielę o godz. 11 przeegza
minuje Olimpię.
<J. TEM.)

Finaliści
indywidualnych MP na żużlu
W Chorzowie
i Ostrowie
Wielkopolskim odbyły się pół
finałowe turnieje
indywidu
alnych
mistrzostw Polski se
niorów na żużlu, z których
do finału awansowało po
8
najlepszych zawodników.
Półfinał w Chorzowde
wy
grał Z. Kaspj zak (Unia Lesznoi —i 13 pkt. przed W. Zabiałowlczem
(Apator
Toruń)
— 13 pkt. i G. Dzikowskim
(Wybrzeże Gdańsk) — 12 pkt.
Do. pierwszej ósemki me zdo
łał zakwalifikować się M. Ber
liński (Wybrzeże). Z ilością 8
Dkt. zajął on 9 miejsce i zo
stał rezerwowym
na final.
Taką sama liczbę punktów —
8 co Berliński zaoisał na swo
im koncie M. Kępa
(Motor
Lublin).
L,ublinianin
zajął
Jednak w chorzowskim
pół
finale 8 pozycję, gdyż wygrał

M. Mroź wicemistrzynii>
spartakiady młodzieży
V. Piotrkowie Trybunalskim
dobiegła końca XIII Ogólno
polska Spartakiada Młodzieży
w tenisie ziemnym
Spośród
reprezentantów Wybrzeża naj-epiej
spisała się Magdalena
Mroź (Sopocki Kiub Teniso
wy), kióra dobrnęła do fina
le gry pojedynczej juniorek.
W decydującym pojedynku o
tytuł
mistrzyni spartakiady
sopociamca uległa Katarzynie
Nowak (MKT Łódź) 6 4, 4:6,
2:6. W finale singla Juniorów
Krzysztof Gańszczyk (Budowla
ni Katowice) pokonał fawory
zowanego Tomasza Iwańskiego
(MKT Łódź) 6:7, 6.3, «:2.
H punktacji
województw
XIII OSU na I miejscu uplasowała się Warszawa 92 pkt.
przed Katowicami 71.5 ł.odz.ą
55, Bydgoszczą 33, Gdańskiem
24 i Tarnobrzegiem 22 pkt.
tko)

barażowy
wyścig z Berliń
skim.
Półfinał w Ostro ie
przy
niósł sukces
R. Franczyszynowi (Stal Gorzów) — 14 pkt.
nrzed R. Jankowskim (Unia
Leszno) — 13 i A. H iszczą 11 okt. Z. Piech
(Wybrzeże
Gdańsk) zajeł 6 miejsce — 9
pkt. i oczywiście awansował
do
tinału
indywidualnych
MP.
(ko)

Forażki Lendk
McEnroe i Noaha
W trzecie}
rundzie teniso
wego turnieju Grand Prix w
Toronto zanotowano aż
trzy
sensacje i spovo
niespodzia
nek. Rozstawiony z nr 1 Iran
Lendl został pokonany przez
Kevlna Currena .nr 15)
7.C
(tiebreak 7:5)
7:6 (liebreak
8:6). Trudny' jak na razie jest
także povrrot na korty Johna
McEnroe (nr 5). Przegrał on
bowiem z Robe t^m
Seguso
(nr 12) 6:4. 3:6, 5 7, Boris Be
cker
(nr 2) nie miał nato
miast najmniejszych kłoporow
z pokonaniem Francesco Ma
cielą — 6:3, 6:3. Trzecią ogro
mną niesDodzianKą jest
zwy
cięstwo ' merykanina Jonatha
pa Canlera nad Yanniekiem
tioahem (nr 3) 3:6. 7:5 6;L

Sport spadochronowy
W zakończonych w Piotrko
wie Trybunalskim spadochro
nowych mistrzostwach
polski
wicernistrzynią
w akrobacji
spadochronowej została repre
zentantka Aeroklubu Gdańskie
go Lidia Wróblewska. Tytuł
mistrzyni naszego kraju przy
padł w tej konkurencj' Kryst> nie Bączkowskiej ze Slaska
W rocław.
(ko) .

Sobotnie i niedzielne

imprezy sportowe
GIMNASTYKA
ARTYSTYCZNA
Gdynia, sala Szkoły Podsiawowej nr 3’ przy ui. Chyloń
skiej 227. sobota godz. 17, nie
dziela godz. 11 (finały) — dal
szy ciąg międzynarodowych za
woaów „Przyjaźń”.
PIŁKA NOŻNA
Gdynia, stadion Arki, ul. Ejsmond»
iobota godz. 1«
—
mec; li agi Arka Gdynia —
Uranis Ruda Śląsk?
Elbląg, stadion Olimpii przy
ul. Agrykola niedziela godz. 11
— mecz II iigl Olimpia Elbląg
— Zagłębie Sosnowiec.
Gdańsk, stadion Stoczniowca
przy ul. Marynarki Polskiej,
sobota g«xiz. 17 — mecz III
lig:' Stoczniowiec Gdańsk
—
LuDuszanin Trzcianka.
Tczew stadion przy ul, Bałdow'Skiej, niedziela goda:, 11 —
mecz III ligi Wisła Tczew —
MOSiR Gdańsk,.-

Meczę gdańskiej klasy okrę
gowej (inauguracyjna kolejka)
w soborę: Unia Tczew — LZS
Czarnyias (godz. U. ul. Bałdowska). Wierzyca Staroga-d
— ZaioKa Puck (16); w niedzie
lę: Wierzyca Felpiin — Gedani;j (16)
Wisła II Tczew —
Bałty«: II (16, ul. Ba(dowska),
Stoczniowiec II — Orkan Gdy
nia (11, boisko GKS Wybrze
że). Gryf Wejherowo — Arka
w an» Lzs osowa — mrks
Gdansk (ll, w OliWie — uL
W. Stwosza).
TENIS
.Gdańsk, korty Lechil przy
ul. Traugutta we Wrzeszczu,
sobota f niedziela — dalszy
ig XVI turnieju Grand Priic
Wrbrzcża arnatorow o puchar
..Dziennika Bałtyckiego”.
Wejherowo, korty MOSiR. so
bota 1 niedziela — dalszy ciąg
otwartego turnieju
(ko)

I
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Alarmujący raport sztokholmskiego instytutu

Rakiety, miliardy
i... analfabeci
41 lat trwa już ara aiomov>a. W tym czasie siła nfezczycidlska arser.ałow ,qdro.wych, zgromoazcnycn na kjll
ziemskiej stała się 1,5 milio
na razc większa niż sta bom
by atomowej, zrzuconej na tli
roszimę. Wyścig zbrojeń Kon
wencjonaittych i nuklearnych
trwa jednak nadal.
Specjaliści ze Sztokholm
skiego Międzynarodowego In
stytutu Badań nad Pokojem
(SIPRI) wyiożają opinię, iż
dziś „otwierane sq ostatnie
śluzy na rozszalałej rzece
zbrojeń” Opinię na ten te
mat przedstawiają w opubli
kowanym niedawno rapor
cie. Jest to dokument wstrzą
sający.
SIPRI podaje w raporcie, ,ż
na kuli ziemskiej jest dziś w
przybliżeniu tylu żołnierzy, riu
nauczycieli. Środki przeznacza
ne przez kfaje sw:ata na lecz
mctwo i badania medyczne
stonowig zaledwie 1/5 wydat
ków rra cele wojskowe. Na
naszej p'anec.’e, główr a w
krajach
rozwijających się,
głoduje 1,5 mld luaz-. Polowe
2 nich to dzieci. 15 min dzie
ci, które co roku umierają z
głodu i medożywenia mężno
by uratować zaprzestając tyl
ko produkcj ok 100 miedzykontynentalnych raxiet.
SztoknolmsKj instytut poda
je, lź wydatki na cale wojsko
we w świecie wzrosły w okre
się ostatnich 10 lat z 500
mld doi. do 1000 mld doi. ro
czne. Dla ilustracji: suma ta
stanowi az 83 proc. proauktu globalnego, wytwarzanego
przez wszystkie kraje Amery
ki Łacińsk:ej.

Najnowocześniejsza bronie
nuklearne czy konwencjonal
ne kosztują coraz drożej. Każ
da nowa generacja broni jest
droższa 5-krotnie od poprzed
niej.
Za cenę jednej atomowej
łodzi podwodnej można wy
budować 45 tys. m eszkań!
Opinia światowa coraz bar
dziej świadoma jest i kosz
tów, zbrojeń, t zagrożeń, m
kle tworzą one dla pokoju
świata, dla przetrwania cywi
lizacji. Ludzie wszystkich kon
tynentów chcą więc rokowań
prowadzących do zanamowania, ograniczen'0 i redukcji
zbrojeń i sił zbrojnych. Jest
to jeayna rozsądna droga Te
drogę wskazuje cd lat ZSRP
i kraje wspoinoty socjalistycz
nej. Poważne pokojowe pro
pozycje naszej wspólnoty mo
gq od dawna stworzyć pła
szczyznę rokowań i porozu
mienia. Jest wśród nich plan
całkow.tego rozbrojenia do
końca tego stulecia, przedsta
winny przez M Gorbaczowa
15 stycznia br. Są szczegóło
we rozwinięcia tego pNnnu.
dotyczące likwidacji brr nr ro
kietowo-jądrowej na całym
naszym kontynencie od Atian
tyku aż po Ura', zakazu uży
cia broni chemicznej, reaukcj?
konwencjonalnycn
sił
zbrojnych w Europie nierozwija
nia arsenałów wojskowych i
baz w Azji, redukcji buażetow na ceie wojskowe i prze
znaczen;a zaoszczędzonych w
ten sposób kwot na rozwój
gospodarczy prcpozycje
te
zmierzają
do
zamknięć c
wszystkich kanotow wyścigu
zbrojeń.

Listy * Polemiki * Odpowiedzi
Zaopatrzyć wie» w gaz płynny
Jak się okazuje w samym Gaańsku i Gdyn< cały i.«
reg ulic (Stogi, S jcnonmo, Chełm itp.) korzysta z gazu
butlowego —• podczas gdy w mieście są gazociągi ł
instalacje przewodowe, jest to dla mieszkańców wsł
niezrozumiałe, żeby w mieście używano gazu piynne*go, podczas gdy wieś boryka się z daleko większymi
' trudnościami i ciągle uzyskuje oamowę instalacji ga
zu płynnego z powodu braku możliwości obsłużenia
nabywców. Ncleży zatem podłączyć mieażkcnia w ruieś
cie dc gazu ziemnego (sieciowego), a w ten sposób
uzyskaną liczbę butli przerzucić nu teren wiejski. Jak
się okazuje Zakład Gazowniczy w Chyloni c.ągie tyl
ko oapowiada odmownie, a:e rje uczyniona niczegc
żeby zmienić sytuację
Uprzejmie proszę o podjęcie tej sprawy z punktu
widzer a inwestycji gazu przewodowego i wygospoda
rowente zaopatrzenia wsf w gaz płynny,
Regina Wlco
Sierakowie«

Niestety,
reakcja
rządu
USA nu propozycje ZSRR i
pozostałych puństw socjalisty
cznych nie jest jak dotąd kon
struktywna. USA, wbrew ape
lom społeczności międzynaro
dowej, ookonały pod koniec
lipca kolejnej w tym roku ek
splozji nuklearnej na pustyni
w Nevadzie.
Amerykański
prezydent jeszcze raz oficjał
nie potwierdził zamiar
Wa
szyngtonu
kontynuowania
zbrojeń nuklearnych w kos
mosie.
USA zamierzają wydatko
wać w ciągu najoiiższych 10
lat r,a program militaryzacji
kosmosu b0 mld doi. W ro
ku t nansowym 198/ rząd Reaqana pionuje wydać na ce
ie wojskowe łącznie 320 mld
doi. Amerykanie popycnają
do wyścigu zbrojeń swoich
sojuszników z NATO. Według
brytyjskiego dziennika „FInan
cal Times" W. Brytania zaj
muje po USA druq,e rrvejsce
w wyaatkach
na zarojenia.
Czołowe miejsce na tej nie
sławnej liście Dizypaaa też
RFN, która w tym roku na
cele miliiarne przeznacza kwo
tę 70 mid marek.
Zaprzestanie - szaleńczego
wyścigu zbrojeń przyniosłoby
natychmiastową korzyść całej
ludzkości. Na zlikwidowanie
ananabetyzmu i najniebezpie
czniejszych cnorob potrzeba
tyiko — jok stwierdza SIPRI
— 22 mld doi., co jest przy
słowiową kropią w morzu ogólnoświatowych
wydatków
na zbrojenia.
RYSZARD NAJDERSKI

Złośliwość doręczycielki?
„Pieski" świat?

Kolejno sensacja archeologiczna

f LA ŚNIE
Wpraw dalie
o życiu duchowym i
manu jlnvch umiejęt
nościach naszych przodków
mieszka jacx'ch tniedzv Biqiem a Odra wiemv nie
wiele, ale współczesna ar-

m

mm

— Ta*, to prawda.
Po
pierwsze — społeczeństwo
nasze nauczyło się używać
i jeść zioła, których asorty
ment stał się też bardziej urożmaicony. Po drugie —
mamy do czynienia ostatnio
z nawrotem do zasad medy
cyny ludowej, w której
właśnie leki ziołowe odgry
wają najważniejszą
rolę.
Stąd też nic dziwnego, źe
sklepy zielarskie cieszą się
curaz większą popularnoś
cią, a w aptekach zaczyna
brakować niektórych przy
najmniej leków ziołowych
— Czy mogłaby pani po
dać troche szczegółów doiy
<zątvch asortymentu produk
cji zielarskiej „Herbapolu"?
Bogaci wo tego asorty
mentu jest przeogromne t
wciąż się powiększa dzięki
pracom naszych jednostek
badawczych. Skup przemy
słu zielarskiego obejmuje
już około 200 gatunków, w
trrm 43 z plantacji kontrak
towanych i 128 ze stano- .
wisk naturalnych Te suiow
ce
są zużywane
przede
wszystkim w przemyśle far
maceutycznym {leki, galenika. syropy itd), jak rów
nież w przemyśle spożyw
czym (napoje, soki, dodatki
do wędlin itd).
— Słyszałem nawet o ek
sporcie...
— Tak, eksportujemy nie
które ziora, które również
na rwiecie zyskują coraz
większą popularność,
np.
kolendra, majeranek czy bazylia, Pewnie niewiele osób
wie, że nasz kraj jest dru
gim na świecie producentern kminku. Zyski z ekspor
l:u ziół sięgają md i o ho w do
larów, a więc jest to opła
calne.
— Niewątpliwie. ale z
drugiej strony u nas w kra
ju coraz częściej pojawiają
kię brakt w zaopatrzeniu w
leki ziołowa.
1
— Skupione przez nas su
rowce są bilansowane cen
tralnie i w przypadku ich
niedostatku niemy obowią
zek zużywania ich zgocmie
z wcześniej ustaloną hierar
chy potrzeb. Na pierwszym

miejscu znajduje się krajo- wach Dzięki pracy naszych co „Herbapol
lo nasza
wy przemysł farmaceutycz płac owak badawczych ma- konkurencja, która jednak
ny, a dopiero później ek my duże szanse, niezależnie niewątpliwie pomoże nam w
od wspomnianych wcześniej zwiększaniu dostaw rynkosport.
barier, zwiększyć produkcie wych A o to przecież głów
— A jednak sa brakł, o zielarską. Ponadto powita- nie chodzi
których wspomniałem...
ty firmy polonijne i prywat
ni wytwórcy, którzy z,ajmuRozmawiał:
— Ja przecież teqo nie u- ją się. tą samą działalnością
h\MiS2 KOCHANOWSKI
kr^wam, ale przyczyny są
bardziej złożone i nie mają
nic wspólnego z eksportem.
Po pierwsze — w wyni
ku coraz powszechniejszej
chemizacji rolnictwa i nad
miernej eksploracji lasów
zmniejsza się możliwość po
zyskiwania surowców natu
ralnych. Dlatego tez jesteś
my zmuszeni do przechodze
nia na uprawę roślin pozy
skiwanych dotychczas natu
ralnie. To -wymaga czasu.
pQ fjrUgjP j
najwaznieisze
— nasz. przemysł zielarski
jest
nie
doinwestowany.
Szczupłość bazv magazyno
wej warunkuje w istocie
fiktvczne możliwości pozys
kiwania surowica
Ponjdio.
■da mkość składowania jest
równoznaczna z obniżaniem
sie wartości sninnwanvch
surowców
i tym
• mivm
wnh wa na ich mniejsza po
da4

Henryk Nowaczyk

J

D

— Czy nie można by na
orzvklad zwiększyć areału
upraw zielarskich*1?
— To nie takie proste
ndyż każde z ziół wym#qe
odDowiednich warunków kit
matyeznveh 1 Glebowych
Dla przykładu powiem że
mięta nip „wychodzi
na
ciężkich ziemiach. I te wła
śnie -warunki ograniczają na
sze możliwości rozszerzania
upraw Pracine również do
dać- ie przeemz w uprawie
ziół prze, plan: a torów’ ma
my do czynienia, podobnie
jak w rolnictwie ze zmien
nymi wainnkami pogodowy
mi, a to rzutuje na uzyski
wane plony. Pogody nie da
się niestety zaplanować

aby
zebrać
odpowiedni
płoń.
Oczywiście w na
szych warunkach klimaty
cznych z pewmością putreI ona
definiować
cztery
pory roku, aie to przecież
wystarczyło.
Ludność
cheologia
dostarcza nam nie
na ten temat coraz więcej od zarania interesując się
danych,
czasami
wręcz konstrukcją względnie do
sensacyjnych. Otóż kilka kładnego miernika upływu
lat temu pisaliśmy na la dni zaczęła coraz baczniej
mach naszej gazety o od spoglądać w
niebo. Zaukryciu
prehistorycznej o- v. aźono,. iż Księżyc (w ję
sady słowiańskiej nad rze zyku starosłowiańskim —
ką fu tą (stąd chyba v. zięła miesiąc) pizechodzi okreś
się
nazwa
Pucka).
W lone fazy jednego cyklu do
przybrzeżnym mule
odna tej samej fazy
kolejnego
leziono szczątki łodzi, któ cyklu Na
przykład
od
re swą konstrukcyjną per nowiu do
nowiu wvn<>si
lekcją nie odbiegały
od on 29,5
dób
ziemskich
słynnych łodzi wikingów
Również Słońce, w zależ
Aktualnie głośne w ko ności od pory roku wscho
łach naukowych są odkry dzi i zachodzi pod różnym
cia
gdańskich archeolo kątem.
Także
gwiazdy
gów
Chodzi tu o wyniki przesuwają się w tym sa
rewelacyjnych badan
dr. mym kierunku co SłońMariana Kwanińskieac —
dyrektora Muzeum Arche
ologicznego w Gdańsku na
temat
kalendarza
prasło
wiańskiego. Jak pisze
na
łamach „Problemów" prof, ce i Księżyc, zimą są one
dr hab, Włodzimierz Sza »inne” niż
latem
.Seria
frański s Instytutu Historii gwiazd, na których
tle
Kultury Materialnej PAN, wrschodzi Słońce w czasie
w
Polsce
zaczęto
do jednego
cyklu
Księżyca,
pali ywać się prahistorycz różni się od kolejnej serii
nych obserwatorów astro gwiazd
towarzyszących
nomicznych w- kręgach ka wschodom Słońca w kolej
miennych w Odrach pod nym cyklu Księżyca.
Chojnicami, na uroczysk u
Dawni Słowianie interesu
w Trzebiatowie na Pomo wali się też! trzecim co do
rzu Zaciiodn.iaa i w krakow jasności obiekt em na nie
skich
kopcach. Jednakże bie, a mianowicie „tajemni
dotąd nie mieliśmy arche cza" gwiazdą o nazwie Syologicznego obelisku, który riusz. Na obszarach Pol
by można uznać za kalen ski jest Syriusz najbardziej
darz prasłowiański. Tym widoczny zimą. jednakże
brakującym ogniwem oka na wiosnę znika za hory
zała się odkryta w 1961 ro zontem, aby pojawić
się
ku przez archeologa mgi. ponownie na nieboskłonie
Jeizego
Szweda popielni w połowie
sierpnia,
to
ca kultury pomorskiej
z znarzv vr porze żniw.
IV w.n.e, we wsi Kolbudy
AK twierdzi ćtr Kwapod Gdańskiem.
piński obserwacje Sy
Po dokładnym zbadaniu
riusza mają swe po
okazało s.ę, iż ten „gar
nek na kości" zawiera wiel twierdzenie w niektórych
ceramicz
ce ciekawy ornament, któ wykopaliskach
ry nie jett ozdobą a za nych i terenu Pomorza, na
wiera określony szyfr. zaś rysunkach pokrywy z Kopo jego „złamaniu", ze jest bysąwa i pop elnic z Sopo
to właśnie ów tajemniczy ka tu oraz Matami i Cbwaszcfvä*. Zgodność zachodów
lan darz.
LACZEGO ludy pker i wschodów Syrii:sza z po
wotne zwracały tak rami zasiewu i zboru zbo
bdtzną uwagę
na ża została ukazana w for
z
określenie dni
pór roku? mie rvtu na popielnicy
Otóż gdy człowiek zszedł Brodzkich Młynów. Oddaj
Mabył wreszcie z drzewa i my jednak głos dr.
Kwap niskiemu:
polem o-próc* db i er a etwa i r anowi
łowiectwa
zaczął, prowa .kalondar» 7 Koihud
zo
dząc tryb osjądiy, Intere stał zapisany - - rzvfamyw
zamieszczonym
sować , « uptawą ziemi, tekście
znaczen a nabierała wie prze* m f*ięczn.k „Proble
dza co i kiedy należy siać, my" (nr 7 z br.) — w for

Swego nie znacie — cudze a| w alicie. Ileż to razy
to stare porzekadło sprawdziło się w życm. Nie
gdyś sensacją był starożytny kalendarz
Majów,
zaś na temat kalendarzy egipskich, greckich, tu
dzież rzymskich napisano tomy całe. Tymczasem?

(Rozmowa z Krystyną Korolewicz, zastępcą dyrektora Zrzeszenia
Przedsiębiorstw Przemysłu Zielarskiego „Herbapol”)

— Pani dyrektor, od dłuż
szego już czasu można zao
bserwować wzrost zaintere
sowania społeczeńsl wa le
kami i przyprawami zioło
wymi.
Jakie są przyczyny
tego zjawiska?

Pot. Mdi eK i dl ZPckł

Wakac^jna wędtiłwka ludów.
Fol. M. Zone'ki

Pogadali thwilą. Nowy zna
jomy zaoroponował
pomoc
w uzyskaniu wiz Mo „dobre
wejść e". Spróbuje załatwić,
AC ŻĘŁO nę ad zmia stko jest takie proste jak Prn Tylko mus> m-eć ich poszpor
ny zawodu Irzej pc
się zrazu wydawało. Ze d!o fynowie: górnik, ekono uzyskania wizy trzeba mieć
Wręczyli mu je bez rosłamista i nauczyciel z Łomży świadectwo zdrowia, z któ-e nowienta. t radością. To dopostanowili
aa przestawić. ga wynika, ie amato' wyja piaro okazjaI
1mienić zawody na bardzie} zdu nie choruie na gruźlicę,
Gdy facet zjawił się po
intratne zajęcie — rafcsów- choroby weneryczne i psy nownie oświadczył, że jego
KQ’iy. Okazało juj rzeczywi chiczne. źe wymaga się spet znajomy — ważna w amba
ści* intratniejsze, tak ze pa- nienia i mnych
werunków, sadzie
osobistość — pod
now'-e me
tylko zarabiali m. in. itatusu majątkowego jął się załatwienia
sorawy,
— Pani d>iekior, a może na życie, aie jeszcze mogił luo zaproszenia od człowieka (oczywiśt • nie za darmo) —
po prostu wasz. m plantato odłożyć ca nieco na czarnq mającego taki status w USA byli w stom# euforii. Zoalaroni, z którymi podpisuje, ie godzinę. Przysłowie powiada,
umową kontraklar yjne, nie ie apetyt przychodzi w mia
opłar a sie produkować ziół? rą jedzenia fateż i takiówkatzom zatnierfył ją wyjazd
— Nie sądzę. Skupujemy do USA w celach zarobko
wych. Wizjo mlekiem i mio
zioła po cenach umownych. dem płynącej kramy, gdzie
Przyjęliśmy zasadę, że mu każdy może zostać milione
szą one gwarantować
do rem. ciągnęła jak magnes.
i podejmującego s,ę zapew- cić, oczywicis, zapracą. Ile?
chód większy o 15—-20 pro Podania o paszporty zostały n : przyiezdnyn mieszkanie
Cena; po oół miliona na
załatwiane pożyty wme i arna
cent, niż uprawa na tym sa torzy złotego
łebka w polskich inflacyjnych
runa wyprali i utrzymania
Nas<i amatorzy
wyjazdu złotówkach nie wywołała szo
mym areale buiaków cukre- się w trójkę samochodem je
dnego x nich do Warsiawy wszystkich tych warunków nie ku. Aczkolwiek oświadczyli —
w’yeh czy pszenicy.
spełniali Przyszło więc wra to dużo. Bardzo dużo. Trze
po amerykańskie w.zy.
cać do Łomży. Zdecydowali, ba się zastanowić,
— Brzmi to przekonywają
W lipcu o pierwszej w no ze jeszcze trochę poczekają.
Znhtwiacz obruszył się:
co, ale nte je*t natlepszą cy zaparkowali pod amba Trzeba mieć lepsze rozezna nie ma o czym myśleć. Te
perspektywą dla coraz szer sadą USA.
Żeby wcześnie} niePo ta darmo
spccc raz jut za późno na wycofa
nie zapłacą,
szej rzeszy wyznawców me zająć kolejkę. Jak się okaza benzynę na kursowanie tam n:e się. Jeśli
dycyny ludowej, a wiec I ło nie tylko oni chcieli. być i z powrotemf Lepiej wszy bardzo ważna osobistość opierwsi. Pod ambasadą ko stko zrobić ra jednym zama brazi się i wizy nigdy nie do
zielarstwa.
czowała już tak na oko ze chem...
staną.
trzysta osób. Ruszyli w tłum
Zbierali się już do odja
Zdecydowali $ ę więc. —
— Ja bvm tego nie widzia dla zasięgnięcia języka. I o- zdu, gay da eks-nauczyciela Dobra masz pan po 480 tys.
ła w tak ciemnych bar- to oKazcło się, że nie wszy podszedł młody mężczyzna. zł — wyliczali gotówkę- Mieli

Felieton sqdowy

mie podwójnego
układu
kresen. i kropek — wew
nętrznego (solarnego) i ze
wnętrznego
(lunarnego).
Układ
wewnętrzny.., jest
jedną strona
wydłużony
co zaodnie z zasadami ikc
nografid
kultury
pomor
skiej oznat-za moment qóro
wan.a Słońca (22 czerwca)
Z centrum tego układu do
obw’odu pokrywy wypruwa
dzona jest kreska z krop
kami, która w stosunku do
pozostałych punktów
kar
dynalnych jest zorientowa
na na połowę sierpnia, to
est wschód Synusza.
Od
tego punktu
(nie wLezając kreski i Kropek ozna
czających
wschód Syriu
sza) b '.gnie rachuba
mie
sięcy — 13 kresek na obrzeżu i dni 29 kropek na
obwodzie. Centralna mandala jest obwiedziona
27
kropkami — dni miesiąca
qwiazdowpgo,
obserwowa
nego w taki
sam spesub
jak Słońce w zodiaicn. We
wnętrzny i zewnętrzny
ukłdd
dni — kropek
ma
dwie kropki wspólne, któ
re można zaliczyć do jed
nego lub drugiego układu,
czvii-, oba mają oo 28 kro
pek — dni".
Wprawdzie nie można zu
pełnie wykluczyć
ibicgu
okoliczności, ale jeao orawdopodoDieustwo jest, jak
to aokładrre dr Kwapińsk:
wyliczył, minimalne.
CZYWISCIE
kolbudzki kalendarz
nie
jest łak dokładny jak
współczesny.
Podobne co
nasi
przodkowie kłopoty
w tym względzie m.eli też
starożytni Rzym anie, odli
czając dni wstecz od iduw
(od środkowego dnia mie
siąca).
Powstaje
pytańm
czy
wiedza, k.óra znalazła sw’e
odzwierciedlenie na kolbudzkiej popielnicy była w.edzą
powszechną
Sądzić
należy, posługując się ana
logią innych kultur, że nie
Z pewnością była ona do
stępna dla starszyzny ple
miennej lub szamanów itp.,
którzy poaobr-e jak eg.pscy kapłani ucnodzili
za
wv roczni e,
wykorzystując
znajomość
„czytania
z
gw!aza" ao utrwalania swej
społecznej dominacji.
Tak czv inaczej oadania
gdańskich
archeologów
stały się liczącym elemen
tem na drodze
poznania
zrębów naszej słowiańskiej
historii

O

ją przy tobie. Chc eh s>ę w
ambasadzie wykazać posa
danym majątkiem. — Reszta
po załatwieniu wity
Młody męźcr/zna dla podkreślenia, żs ma poważne za
miary J me jest oszustem wyciągnął dowód osobisty, dal
spisac z niego dane i wła
snoręcznie napisał Im pokwi
towanie; ośw adczeme o po
braniu 1 440 tys zł „na zała
twienie sprawy umowne/"
Transakcją załatwili w sa
mochodzie.
Miody człowiek
wziął pieniądz* i odszedł, za

Skomaktowal się po awćch
tygodniach.
Przyjechał do
Łomży. Zwrócił paszporty, oświadczył, te sprawa załafw,c'
^ozał czekać i więcei n,B wrócił.
»0 $ tygodniach zaw a aomili milicję. Zenon K. zjaw ł
sę no wezwanie DUSW War
szawa-Sródmieście. Oswiudczył, że owszem, trze/ pano
wie z dobrej woh pożyczyli
mu pien.ądze,
a»e bez określenia
terminu
zw/oru.
Nie rozumie więc czego od
niego chcą. Milicja jednak
rozumiało. Nie darmo Zenon
K. miał za
sobą
bogatą
przeszłość kryminalną. Karie
rę oszusta rozpoczął w 1978
r Od tego czasu co rusz ko
muś obiecytval
załatwienie
spraw od egzam nów no pra
wo jazdy, talonów na samo
pewma/ac
*woich klientów, chody, dn mieszkania. Oaśia
ze za godzinę zostano wy- dywal też parokrotnie — eworam
przez pracownika u tekty owych nie spełnionych
ambasady
Po
nazwisku. ob etnie i pobranych na to
konto „zaliczek".
Mają czenać.

Wiza za pół miliona

Czekali aż do zcmkmęcia
Trzej taksówkarze
— jak
ambasady Po czym wyruszyli nietrudno
się domyślić —
na poszukiwanie Zenona K r,gdy swoich pen’ędzy nie
Adres mieli zanotowany, M:e odzyskali i me
odzyskają,
szkół pod Warszawą. Drzwi Załatwili jednak bnż łapówki
mieszkania otworzył im jea- wizy na wyjazd do Stanów,
nok nie Zenon K., cle inny Wyjechali.
A ,ch „dobromęzczyzna Ten, gdy wyfusz- dziej” siedzi
w areszcie i
czyli sprawę
oświadczył — czeka na kolejną sprawę kar
Zenon dzwonił, ie dziś coś nq.
nie wyszło Sa n się z wami
skontaktuje.
KPYSTVNA SWIĄTECK A

Do redakcji przyjechał .aa wózku inwalidzkim p
Wacław G., który od pewnego czasu ma kłopoty z
otrzymywaniem k oresponduncji i przekazów
pie
niężnych, a winą za ten stan rzeczy obciąża rejono
wą dorętzycielkę. Swoje pretensje pod adresem
poczty opisał w liście, prosząc o publikację w rufe,
ryce „Śmiało i Sżczerize" licząc na to, że w ten spo
sób położony zostanie Kres samowoli doięczycielki.
Pretensje p. Wacława G. sprowadzają się da 4
punktów:
1) Doręcz\ciełka robi sob.e kpiny — stwierdza.
Pi zez jej złośliwość muszę kilkakiotnie udawać się
na pos-ztę po odbiór renty. W poniedziałek po otrzymanib awiza udałem się na
ooczte przy ul.
Szerokiej, ale odesłano mnie na poczię przy ul.
Obrońców Poczty Polskiej, ram znów odpowiedzieli,
ż© pieniądze są na... ul. Szerokiej. Czy można w
ten sposób traktować inwalidą, który w dodatku
sam nie może chodzić?
2) Otrzymałem wyrównanie renty w kwocie 57
tys. zł, aie aoTęczycielka wypłaciła mi tylko 54 tys.
zł. DopieTo po- interwencji u naczolnika poczty wy
płaciła mi różnicę.
3) Przyznano mi odszkodowanie za samochód,
ręczycielka zamiast pien’edzy zostawiła awizo
w
drzwiach garażu. Tylko dzięki życzliwości ki er own*ka restauracji „Pod Łososiem", który zauważył awlżo (karteczKę, którą wiatr mógł przecież zdmuch
nąć) i dostarczył mi je, mogłem podjąć należność.
4) Mam syna w Kanadzie, któffy pisze do mnie
listy (o czym wiem od niego z rozmów telefonicz
nych), a ja ich nie otrzymuję.
Uważam — pisze p. Wacław G, w zakończeniu
listu —- że to jest celowe, a doręczycielka postępu
je w ten sposób mszcząc się za to, iż domagałem
się dopłaty owych 3 tys. zł do renty.
Wacław G.
(nazwisko t adres znane redakcji)
Gd redakcji: Op ;ana przez nas sprawa pachnie...
skandalem Dyrekcja Docztv powinna wszcząć
w
tej sprawie dochodzenie służbowe i jeśli czytelnik
ma rację wyciągnąć z tego surowe konsekwencje.
B;orąc pod uwagę fakt, że chodzi o krzywdzeni
inwalidy, opisane szykany wobec Jego osoby
są
szczególnie nieludzkie i odrażające. Oczekujemy
szybkiej interwencji oraz wyjaśnienia zawartych w
skardze zarzutów

Gdzie sprzedać butelki na Zaspie?
W Gdańsku-Zaspie przy ul. Żwirki i Wigury w
supersamie „Rozstaje" od ponad 3 miesięcy skup.
opakowań szklanych Jest nieczynny z powodu cho
roby personelu. W dniu 6 sierpnia br. stwierdziłem,
że w supersamie „Victus" przy ul. Startowej —
Zaspa również skup opakowań szklanych jest nie
czynny z niewiadomych przyczyn. Następnie przy
uL Pilotów — Zaspa wT supersamie nr 115 widnie
je napis na kartce, że skup opakowań szklanych
iest nieczynny z powodu braku personelu. W związku z tym pada pytanie: kiedy wreszcie na Zaspie
będą należycie funkcjonować punkty skupów opa
kowań szklanych?
»
Stanisław P,
(nazwusko i adres znane redakcji)
Od redakcji: Temat — morze. Od lal piszemy, pi
szemy i jakoś nie możemy się z tym problemikiem
uporać. A może po prosta nie chcemy? Czas
już
najwyższy aby drobne sprawcy nie urastały do.
rangi problemu, a handel i przedsiębiorstwa zajmu
jące się s>kupem opakowań szklanych zaczęły traKtowrać sprawę poważnie Chodzi tu o ułatwienie ży
cia klientom, jak również o p-newnionre producen
tom terminowego zwrotu
on Vowań
szklanych.
Trzeba to wreszcie jasno zrozumieć!

Kuirowca WpK — ukarany
W naszej rubrvee pisaliśmy 11 bm. o skandalicz
nym zachowaniu się kierowcy
autobusu
linii
nr „193 w Gdvni-Karwlnaclr, który najpierw uniemoźlrwił kobiecie i jej dziecku bezpieczne wyjście z
autobusu, a nastemiie na zwróconą uwagę używał
słów wulqarnvch.
Jak wynika z pisma WPK Zakład Komunikacji
Miejskiej w Gdyni, w opisanej sprawie przeprowa
dzono postępowanie ivvjasniaiaee, kł6re potwierdzi
ło zasadność skargi. Z kiero\yca przeprowadzono
rozmowę instrukl ażov o-wychowawczą oraz zobowią
zano go do przestrzegania przepisów oraz kultural
ne.] obshigj pasażerów, Kierowcę ukarano upomnie
niem, a także obniżeniem premii zs läpiec br. Otrzymał on również ostrzeżenie, że w przypadku
powtórzenia się podobnych uchybień w pracy zo
staną zastosowane surowsza sankcje służbowe. Jed
nocześnie dyrekcja WPK przeprasza pasażerkę za
doznane przykrości.
Z-ca dyrektora ds. eksploaiacji
mgr mz. Jacek Luczvwek
Od redakcji. Reakcja na skargę pasażerki oraz
zastopowane wobec kierowcy kary niech będą prze
strogą dla innych, którzy lekceważą przepisy i do
bre obyczaje, a ze służbowego pojazdu próbują uczynić.., „własny tolwark”.

Pozorna blokada telefonu
W iw^ązku z krytyką dotyczącą przyjmowania
przez teleton zgtoszeu o naprawę teielonow przez
zakład usługowy „Unllia-Servis" w Gdańsku-Wrzeszczu, ul K Marksa 11>7, otrzymaliśmy odpowiedź z
Central' Techniczno-Handlowej Elektroniki Oddział
w Gdańsku. Czytamy -w mm m. in. ...Telefon
41-97-77 jest jedynym, na który zgłaszają napiawy
klienci nie tylko z Trójmiasta, ale całego wojewó
dztwa Placówka realizuje średiuo 2.5 tys. napraw
miesięcznie (co daje obraz obciążenia tego telefo
nu). Po na di o zakład posiada dużą powierzchnię, a
więc przywołanie pracownika do .telefonu np, ce
lem wyjaś-nionia .spraw służbowych zabiera czas i
blokuje numer. Może to sprawiać wrażonie „odło
żonej słuch3Wdu" W zakładzie obowiązuje
bez
względny zakaz używania telefonu do mnych ce
lów, niż zgłasza.n.e napraw klientów. Czynione są
nadto od blisko 3 lat starania o zainstalowanie dru
giego numeru, ale bez skutku
Dyrektor
mqr inz. Wiesław Śleszyński
Od redakcji: O trudnościach klientów ze zgłosze
niem naprawy Drzez telefon pisaliśmy już kilkakrot
nie Wydaje się, że przy dalszym ograniczeniu tzw
rozmow służbowych pracowników^,
przeprowadza
nych przez ten telefon, można by uzyskać „rezer
wy" właśnie dla klientów. A swoją drogą polecamy
tę placówkę uwadze WUT, od którego Zależy przy
dział dodatkowego numeru telefonicznego.
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Czy Victor Morrow
był jedyną ofiarą
„nowe i fali filmu
amerykańskiego”?
W Los Angeles toczy się proces przeciwko
reżyserowi filmu „Twilight zone'1 George Lu
casa o nieumyślne spowodowanie śmierci akto
ra Victora Morrow oraz dwojga dzieci. Proces
ten jest znamienny z kilku powodów. Ujawnia
on bowiem nie tylko warunk, w jakich zmuszę
ni sq pracować aktorzy, statyści i kaskaderzy,
ale także wystawia Świadectwo, niezbyt poch
lebne, twórcom i producentom pewnego ga
tunku twórczości filmowej.
"VICTOR MORROW i
dwoje dzieci zginęli w
helikopterze, w
scenie,
któia w założeniu miała
„mrozić krew w żyłach",
Scenę tę kręcono kilka
razy, kilkakrotnie akto
rzy ocierali się o śmierć.
Podczas kręcenia tej see
ny nie spełniono żadne
go z warunków bezpie
czeństwa pracy. Reży
ser usiłował
wycisnąć
z tej trójki wszystko,
aby stworzyć sceny gwa
rajntujące sukcesy filmu.
Ostatnio córa* więcej
filmów kręci się właś
nie
dla tego rodzaju
„scen mrożących kiew
w żyłach". Są to filmy,
w których każda ze
scen musi wywołać prze
rażenie i skurcz serca
widza. „Jeżeli filmy te
nie
zawierałyby
scen
„mrożących krew w ży
łach", nikt nie zecnciał
by ich oglądać, bowiem
nie zawierają one żadnej
myśli zdolnej poruszyć
widza. Są to filmy, w
których statyści i kąska
derzy grają główne ro
le. Dla tych ludzi jak
pisze Stanley Kaufman,
krytyk filmowy tygod
nika „The New Repu
blic" — ludzie przycho
dzą do kina. Aktorom
statystom a szczególnie
kaskaderom, którzy ryzy
kują życie, twórcy tych
filmów zawdzięczają mi
liony.
Być może film „Twihght zone" George Lu
kasa nie jest filmem ty
powym dla tego gatun
ku, bowiem przy kręce
niu „Twilight zone" zgi
nęły tylko trzy osoby.
Jak podaje prasa ame
rykańska, przy kręceniu
filmu Silvester Stalone
pt.
„Rambo"
zginęło
bądź doznało trwałych

okaleczeń — kilkanaście
osób, w tym kilkoro
dzieci.
Film „Rambo" zawie
ra nie tylko sceny „mro
żące krew w żyłach".
Tytuł tego filmu pocho
dzący od głównego bo
hatera
Johna
Rambo,
który samotnie walczy z
wietnamskimi
partyzan
tami w dżunglach Tndochin, wszedł do słow
nika politycznego współ
czesne j Ameryki. Film
ten dał początek popu
larnej filozofii skuteczne
go działania w walce z
w-roaami Ameryki./John
Rambo jest me tylko su
pe^manem, jest on nie
doścignionym
mistrzem
niszczenia
wszystkie
go, co staje na jego dro
dze. Bohaterem, który
miał, podsycając amery
kański nacjonalizm, wy
leczyć Amerykanów z
kompleksu
wietnamskie
gc O tym wiedzą wrszyscy,
którzy
oglądali
film. Natomiast dotych
czas niewielu wiedziało,
jak wyglądały warunki
poaczas kręcenia filmu i
z jaxą bezwzględnością
odnosili się jego twórcy
do
aktorow, kaskade
rów i statystów
Film „Rambo" pobił re
kord, scen w których lu
dzie rozpruwani są poci
skami z karabinu maszy
nowego Johna Rambo,
g.ną od wybuchów jego
granatów, spadają z he
likopterów i przebijani
są ostrzami bambusów.
Tego rodzaju film nie
mógł powstać bez ofiar
— przyznają jego twór
cy — zaprzeczają jednaK wszelkim doniesie
niom, o których pisze
prasa. Telewizja amery
kańska NBC poświęciła
specjalny program wa

runkom, w jakich kręco
no w Meksyku ten film
Przeprowadzono
rozmo
wy z kaskaderami i sta
tystami biorącymi udział
w filmie. Niektórzy z
nich doznali trwatego ka
lectwa i występują do
sądu o odszkodowania.
Sylvester Stalone przy
znał w wywiadzie dla te
lewizji, że bez kaskade
rów nie byłoby filmu
„Rambo", bowiem głów
ny bohater gra rolę su
permana
pastw’ąc się
nad ludźmi, którzy mu
szą umierać w warun
kach, jakie on im dyktu
je. Wypadki okalecze
nia, trwałego kalectwa,
a nawet śmierci kaska
derów zdarzają się coraz
częściej, w miarę jak
przybywa filmów, gdzie
„sceny mrożące krew w
żyłach" stanowią j°dyną wartość filmu.
Albert Bear jeden z
kaskaderów w rozmowie
z korespondentem NBC
powiedział: „kaskaderzy
należą do tej kategorii
aktorów filmów „mrożą
cych krew w żyłach",
których po kilku latach
pracy spotyka się naj
częściej na wózkach in
walidzkich".
Sylvester Stalone, któ
ry na filmie „Rambo" za
robił ponad 15 milionów
dolarów okazał się bez
względny nie tylko wo
bec zaangażowanych do
filmu kaskaderów, staty
stów, ale także dzieci.
Do filmu „Rambo" za
angażowano setki dzie
ci, które w warunkach
wojny,
doprowadzonej
w filmie do absurdu,
trwały na planie czę
sto po kilkanaście go
dzin — napisał tygod
nik „Star", Część tych
dzieci wyniesiono z pla
nu zdjęć z obrażeniami
fizveznymi i urazami psy
chicznvmi,
Sylvester
Stalone,
twórca „bojownika wol
ności — Johna Rambo"
s*w orzył tym dzieciom
warunki „pracy" przypo
minające rygor fabrycz
ny z XVIII wieku — napi
sał recenzent filmowy ty
godnika „The Nation".
JERZY GÓRSKI

Urlop bezterminowy
O i raz ktoś
się wypisuje
z
uspołecz
nionej
gos
podarki
i
kombinuje
na swoim. Niektórzy je
dnak — na razie nielicz
ni — wracają skruszeni
na łono słusznego sekto
ra, Do takich należy pan
magister inżynier Kazi
mierz S. To z góra trzy
letniej przerwie znowu
pracownik
odnośnego
biura projektów.

C

Przez te trzy lata pan
Kazimierz wstawał o 12
łub pierwszej w nccy.
W godzinę później był
już na zieleniaku. Jeśli
pospał sobie do drugiej,
to trafiał już towar mar
ny i w zasadzie dzień
miał do tyłu. A jeśń
wcześniej przyjechał, *
konkurenci zaspali i do
stawcy byli na czas,
wówczas o piątej rano
mógł się jeszcze na go
dzinkę, w ubraniu przy
łożyć i zdrzemnąć, by o
szóstej znów wstać i o
siódmej otwierać inte
res. Po zamknięciu i po
sprzątaniu lokalu, po ra
chunku i remanencie by
ła
dziewiąta wieczór.
Dom, kąpiel, kolacja. Ża
• den telewizor, żadna ga
zeta. Jak najszybciej do
łóżka na te dwie — trzy
godziny. Na szczęście
przy
takiej
harówce
człowiek jest w stanie
zasnąć w każdej chwili
i w każdych okoliczno
ściach. Tak więc bywa
ło, że gdy go żona luzo
wała, by sobie zjadł co
kolwiek na zapleczu w
godzinach słabszego ru
chu, to potrafił się zdrze
mnąć z głową na worku
z kapustą.

Pieniqdi«?
Owszem,
Wymienił
samochód
na nowego dużego fiata
kombi, kolorowy telewi
zor, dwa-trzy lepsze ur
lopy, parę ciuchów i pa
rę groszy, które mu tera*

pozwalają dokładać do
pensji,
— Fakt, że nie mia
łem problemu czy star
czy mi do pierwszego, że
luz jakby większy, lecz
me miałem kiedy nawet
użyć tych paru groszy.
A me były to takie pie
niadze, które z gruntu
zmieniłyby poziom ży
cia: willa, antyki, biżute
na, jacht, luksusowy sa
mochód — żadne takie.
A do tego interes zaczął
się psuć.
— Przecież ludzie zaw
sze muszą cos jeść.

ra
wyspany,
czysty,
schludnie ubrany. Wzno
wił pożycie małżeńskie,
właściwie zaniedbane zu
pełnie w okresie gdy
był prywatnym przedsię
biorcą, a i o pozamałżeń
skim dałoby się pomy
śleć.
Z
roboty
wychodzi
równie
świeżutki,
nie
zmęczony, a tu jeszcze
dzień przed nim długi.
Żyć nie umierać... Chwi
Iami tylko musi odpę
dzać oa siebie myśl: „a
za co, kiedy się oszczed
ności wyczerpią?".
KONRAD LESKI

— Lecz mogą jeść
mniej i gorzej. Przez te
trzy
lata zauważyłem
wyraźnie na ile mniej
kupuje
się nowalijek
czy pierwszego gatunku
i na ile spadają obroty
przed pierwszym. Butika
rze już wcześniej odczu
li zastój, bo te ich nudenka zupełnie niemuso
we. Ale mnie jest nie
wszystko jedno, czy na
ten sam zarobek mam
sprzedać tonę ziemnia
ków czy dziesięć kilo
szklarniowych
pomido
rów. Więc jak zarobki
spadły o połowę, a ci
wszyscy co kontrolują i
decydują nie zmniejszy
li twych apetytów...
—

??

— Drzwi się za nimi
nie zamykają, a potem
jeszcze ja muszę biegać
po urzędach. A jak mó
wię, jak komu dobre
mu, że właśnie musia
łem kupić nowy samo
chód, bo stary się roz
padł, a wynajęty pożera
wszystko, to nie tylko
nie mogłem liczyć na żad
ne ulgi, lecz jeszcze mi
zawyżyli obroty, bo

„stać pana na
samochód I"
Magister inżynier mr
nieodparte wrażenie, że
jest na nieustannym ur
lopie. Przychodzi do biu

'WYCZAJ pale
nia tytoniu w
jarkach
przy
wędrował
do
Polski w XVII
W.
z
Turcji.
Słowo „cybuch” jest właś
nie pochodzenia tureckie
go. Zwyczaj ten nie od ra
zu upouiszechnił się, na
przykład jeszcze w 1870 r.
w okolicach Tykocina lud
w ogóle nie palił1 Za
żywano jedynie tabakę.

Z

Palenie fajki jest za każ
dym razem małą ceremo
nia. Fajczarz przed pale
niem suszy starannie cy
buch, czyści go z nagroma
dzonego osadu, ogrzewa w
dłoni, ubija przem yslnie
tytoń. W dobie wszak co
raz szybszego rytmu życia
nie ma miejsca na pochła
niające kwadranse fajczane manipulacje.
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Tak „padł" Mont BNnc

UŻ Tadeusz Boy-Żeleński w licznych
felietonach zwracał uwagą na roz
paczliwy stan higieny w Polsce, a w
/■ednjm domagał się „Światła, sza
cunku, chleba 1 mydła dla wszys
tkich”, plasując tym samym brak
8 sierpnia br. minęło 200 lat od pierwszego zdobycia
higieny wśród podstawowych plag
najwyższego szczytu Europy — Mont Blanc (4807 m
społecznych nękających kraj ówcze
npmj. 8 sierpnia 1786 roku o godzinie 18.23 na wiecznie
śnie, Wcześniej Bolesław Prus w
ośnieżonym wierzchołku białej góry stanęli: myśliwy,
„Kronikach” wyrażaI życzenie „ażeby w naszym
badacz kraju
1 producent kryształów JACQUES BALM AT obyło tyle łazienek, Ile jest szynków I tyle kąpiących
raz lekarz MICHAŁ GABRIEL PACCARD — obydwaj
się, :le pilących \ a w innym miejscu gorzko zauważa
mieszkańcy Chamonix, podówczas malej wioski u pod
„My n,e jesteśmy «ani Francuzami Północy», ani ludem
nóża Mont Blanc. W rok później na szczycie najwyż
muzykalnym, ani poetyckim, ani sentymentalnym, ale na
szej góry Europy ustawił aparaty pomiarowe genewski
de wszystko ludem nie myjącym się”. Dzisia; już n'e
uczony HORACY BENFDYKT DE SAUSSURE. Od tej po
można powiedzieć, że jesteśmy krajem ludzi nie myją
ry z tego alpejskiego szczytu przekazywane są, w mia
cych się, ale śmiem zapytać, czy zawsze domytym?
rę upływu lat coraz w doskonalszej formie szczegóło
Brud może być patyną wieków, ale może być i funkcją
we dane dotyczące pogody i atmosfery.
bezwładu. W pierwszym wypadku tworzą go wieki trwa
nia, w druq'm dziesięciolecia antyadministracji.
Kiedy w wieku XVIII na
DOBYCIE Mont Blanc
Z lotu ptaka widać, jak mole osiedla otacza tys'qc
zapoczątkowało okres stąpił zwrot ku naturze, poja
zadeptanych ni to ścieżek, ni, to pastwisK, ni to śmietni
ogromnej
fascynacji wiło się zainteresowanie oków. Jak wielkie miasta okrąża przeraźliwy chaos, a
górami i. swego roazaju ich taczającym swiaiem, a w tym
dziedzińce fabryk są kłębowiskiem hałd, rozrzuconych
„odkrycia” Do 70. lat XVHI górami. Było to zaintereso
zelastw, Z poziomu pospiesznego przechodnia łatwo
wieku uważano bowiem gó wanie o zmasowanym cha
ry raczej za utrapienie i mó rakterze: ruszyli wówczas
w:ono tylko o kłopotach, ja na nieprzetarte szlaki nau
kie sprawiają swym istnie kowcy
różnych
dziedzin:
niem — o trudnościach w geologowie, chemicy, fizycy,
komunikacji,
konieczności lekarze, biolodzy. Potem po
budowy
okrężnych dróg, jawili się na górsKich szla
kłopotach z uprawą pól na kach ludzie, którzy po pro
zboczach itp. Potem część za stu chcieli zmierzyć siły z
możniejszych warstw społe niedostępnymi dotąd góra
cznych zaczęła spoglądać na mi, przeżyć przygodę, jakiej
góry od innej, nie ekonomi nie można spotkać na pro
cznej strony. Dostrzeżono
stej drodze.
ich piękno, docenóno dzi
kość, wreszcie podjęto wyz
Wyprawy szły coraz
można aastrzec rozwalone ploty, nigdy nie strzyżone
wanie zdobycia ich. Te pio wyżej, ale Mont Blanc po
trawniki i żywopłoty, n*e malowane framugi o/oen skle
nierskie wycz} ny alpinistycz został nie zdobyty. Kiedy
powych, odpadające tynki, kurz nawet na neonacn.
ne nie były
łatwe. Dość w 1760 roku jako 20-lai°k
Czy trzeba opisywać kioski z piwem, dworce, knajpy,
przytoczyć przykład wspom de Saussure zszedł u pod*
kempingi? Są oczywiście przykłady pozytywne, ogólnie
nianego genewskiego uczo nóża Mont Blanc, rozesłał
jednak należymy do najbardziej zaniedbanych krajów
nego, który przez wiele lat wieści do mieszkańców al
Euiopy.
przymierzał się do zdobycia pejskich dolm, że szuka ko
esteśmy chyba tedynym krajem, w którym faJ
szczytu Mont Blanc. Pierw gos,
kto
mógłby
mu
przestrzenny nie jest przedmiotem
niczy/ej
szy raz zawędrował z Gene wskazać
drogę
na
uwagi. Obawiam s ię, ze nieład w krajo
wy do Chamonix, aby przyj szczyt. Początkowo nie otrzy
brazie jest odpowiednikiem — o może po tro
rżeć się Mont Bianc z bli mai
istotnych informacji.
sze I sprawcą? — poczuć nieładu w samych
ska w 1760 roku, kiedy miał Bakcyl gor jednak
roz
ludziach,
I odwrotnie
— porządek
i
uroda
20 lat Na szczyt wszedł 26 wijał się już w nim i w rok
otaczającego św,aro mogą bvć czynnikiem społecznie
lat później, w wieku doj po wypadzie do Chamo
wychowującym. Poczucie teąo, iż dbałość o ład otoczę
rzałym.
nix zdobył wiał z przewo
nia przestrzennego, w którym spędzamy życie, należy
Alpy były również w o- dnikiem Pierre Sunonom Igłę
do codziennych zabiegów zbiorowości i poriada zna
wym czasie bardzo mało Południa, szczyt położony
czenie osobotwórcze, administratorzy zdają się nie do1
znane. Dzikie, urwiste ście w masywie _Mont Blanc. Od
strzegąc. Człowiek bywa zawsze przypisany do pewne
żki
przemierzali
jedynie roku 1770 zaczvna się pra
go porządku przestrzennego, /es/i jest odnawiany i
gońcy górscy, którzy krą wdziwy
atak
na
szczyt
kontynuowany, jeśli obejmuje w sposób ciąąly całość
żyli miedzy położonymi w „białej qóry”. Ponawiane
obszarów, na których ów działa, wówczas porządek
dolinach wioskami. Czasem sa wciąż próby dojścia na
taki stoie się dlań porządkiem naturalnym. Nieład przes
zabłąkali się tam żołnierzp, wierzchołek Najpierw przez
trzenny zmienia nas samych we własny margines społe
urządzając w niedostępnych braci de Luc, potent przez
czny. Przypisany do krajobrazu zlupowanego jakąś czą
miejscach fortyfikacje. Za śpiewaka z genewskiej ka
stkg mej osobowości, staję się bezwolnie także jego
uczestnikiem.
pędzali się nieco wyżej tedry, Marka Theodora Bonrajobiaz polski wymaga zutem od władz opie
również kłusownicy. Wszy rrita Organizują swe eks
ki, ochrony, pielęgnacji, restytucji wartości. Adscy nn> byli, nieświadomie pedycje na Mont Blanc Bie
mmistratorzy, którzy z tryumfem wtłaczają w krajzresztą, prekursorami alpini- rze w nich udział również
cbraz szkołę-koszaiy, dom toworowy-bunkier i wysokoś
nizmu. Z ich bowiem do przyszły zdobywca najwyż
eiowce w dzielnicę osiemnastowiecznych kamieniczek
świadczenia w obcowaniu szego szczytu Europy, le
•— niech nie dziwią się, że zaszczepiają w młodych lu
z górami czerpali wiedzę karz Michał Gabriel Paccard
dnach wzgardę dia dorobku ich rodziców.
pierwsi zdobywcy
szczy z Chamonix, Z kolei w eks
tów
JÓZEF KUSZEWSKI
pedycjach organizowanych

J

Życie
w nieładzie
J

przez różne osoby pojawia
się nazwisko drugiego zdo
bywcy Mt. Blanc, badacza
i
producenta
kryształów,
Jacquesa Balmat. W czasie
jednego z podejść, gdy za
pada decyzja powrotu, BaImat chi oni się w załom
skał i przy dmącym Wiet
rze, piorunach, spędza noc
w lodowatym śniegu. Zosta
nie za to hojnie wynagro
dzony. O świcie wiatr roz
pędza chmury i Baimat wi
dzi wyraźnie droqę na upragniony
groźny
szczyi
Mont Blanc. Zachowmje t<
jednak w tajemnicy i kie
dy w sierpniu 1786 roku le
karz Paccard organizuje ko
lejną wyprawę w celu zdo
bycia szczytu, oferuje mi
swe usługi jako przewodnik
Pamiętając jednak o wyzna
czonej przez Saussure na
grodzie, dźwiga na szczyi
przyrządy — termometr, ba
rometr, busolę.
Startują 8 sierpnia o i
rano. Idą początkowo z o
gromnym wysiłkiem, poko
nując
lodowce,
wieczne
śniegi. Dopiero o 17.23 icl
ogromnv wysiłek zostaje
nagtodzony: stają na szczyp
cie Mont Blanc.
Z Chamonix pilnie obser
wują ich przez lunety przyja
ciele i tujryeci. Horacy Be.
nedykt dc Saussure jes
wstrząśnięty'' wyczynem. U
waża się za poszkodowane
go przez los, on, który
przez ponad 20 lat podej
mowal próby dojścia ne
s-zc zyt i włożył w to tyle
serca i energii.
Kiedy
1
sierpnia 1787 roku otoczony
przewodnikami
i
służbo
wchodzi
na
najwyższy
szczyt
Europy,
pozostaje
mu tylko satysfakcja urzo
nego z możliwości zainsra
lowania tu przyrządów po
miaro'wych. Reszta jest jui
powtórką
z
dokonanegc
wejścia.
10 sierpnia br. w 200 ro
cznicę tego wyczynu 10C
tysięcy osob utworzyło 93km łańcuch rąk, łączący
Genewrę z Chamonix. Byi
to hołd złożony wszystkim
którzy próbowali wejście
na Mont Blanc i wszystkim,
którzy szczvt ten zdobvli.
HALINA UŻYCKA

Z łamów
„Odrodzenia”
133)
Hamulcu poslqpu
System
centralnego
planowania prac badaw
czych wprowadzony na
początku 1986 r. wywo
łuje wiele wątpliwości,
jeśli chodzi o dobór te
matów, aczkolwiek kie
runki uznane za pr oiytetowe nie budzą zastrze
żeń
Zbiurokratyzowa
ny system zgłoszeń tych
tematów powoduje, i ej
do dziś nie wiadomo ja
kie zostały przyjęte, a
jakie odrzucone (...).
Każde działanie techniczc-organizacyjne jest}
w
przedsiębiorstwach
analizowane pod kątem
ew. przyrostu płac. W
sunre więc przy dotych
czasowym system;e fi
nansowym — staje się
ono nieopłacalne. To sa
mo tyczy robotyzacji i
automatyzacji. Porównu
jąc koszt pracy rohota
do kosztu pracy człowie
ka trzeba dojść do wnio
sku, że praca robota ko
sztuie znacznie drożej.
Odwrotnie niż na Zachn
dzie Bez analizy tych
wszystkich
problemów,
bez usunięcia hamują
cych postęp barier, trud
no mówuć o skuteczno
ści planowanych
dzia
łań.
KRYSTYNA
SWIĄTECKA

Łzo się w oku

kręci

Śpiew jest czynnością
uzewnętrzniającą
całą
rozległą poaświadomość
ludzką. Jeśli w latach
sześćdziesiątych
domi
nował styl — najogólniej
mówiąc — pogodny, to
musiał on koręspondow'ać z nastrojami owcze
snej młodzieży,
która
tak wTasnie reagowała na
śwTjat. I oto młodzież po
smutniała. Dzieci me po
trafią już bawić się tak
dobrze jak rodzice, któ
rzy nie rozumieją tej ea
łej młodzieżowej „esrha
tologii".
Łza s’ę w oku kreci
na w'spomnierie wesolut
kiej Kasi Sobczak, któ
ra pewnie dziś wydała
by się młodym senty
mas — lat 33, urodzony w mentalną idiotką.
Inny
San Francisco, chlubiący się
styl, inna epoka. I inny
jazzową i bluesową prze świat, skoro szczery uś
szłością: John Mclnerney — miech i radość piosen
lat 27, urodzony w I.iyerpo- karki wydają się zafałszo
oiu oraz Trevor Taylor
wane, a góra śpiewają
lat 27, pochodzący z Jamaj cego lodu jest czymś «u- •
ki. Czy ta koktajlowa mie-' tpnfycznym Trudno sę
szanka będzie nam smako w tym w'szy’stkim roze
wać? Myślę, że tak, czego znać. Ne tylko mnie
dowodzą ich kolejne sukce trudno.
sy. Ich najwięKszy dotych
czasowy hit to „You're a
MACIEJ
Woman", a pierwszy LP —
KRASSOWSKI
„Hot Girls, Bad Boys". Gru
pa numer 1 muzyki dyskote
Poglqdy szarego
kowej to aktualnie „Modern
Talking ’. Nie udało się te
człowieka
go zespołu sprowadzić do
Sopotu, ale „Bad Boys Blue"
Społeczeństwo to zb.o
z pewnością godnie go zastą rowisko jednostek, mo
pi. Pozostaje jeszcze jeden że bvć w masie szare, je
wykonawca, który wystąpi dnonte mniej lub bar
w koncercie galowym, dob dziej, ale jego podm ot
rze już znany sopockiej pu — człowiek — mieni się
bliczności.
barwami. Alkoholik, chu
KAREL GOTT — urodzo ligan, krętacz — to nie
ny w roku 1939- naipnpular szarość. Osobnik o har
niejsza i największa gwiaz cerskich cnotach — też
da naszych południowych są nie Nie jest szary społe
siadów. Debiutował w dru cznik ani ^ntuziasta, ani
giej połowie lat
50., pra frustrat, ani energiczny
wdziwą sławę zdobvł na działacz,
jednostka
początku
lat
60.
Jego przedsiębiorcza.
pierwszy
międzynarodowy
No tak. To sobie wy
sukces to właśnie nagroda jaśnić można szvbko, jak
na sopockim festiwalu, w każdą oczywistośi'
roku 1964. Od tego wszyst
Ale przecież fenomen ,
ko się zaczęło. Później b-Ja SZAREGO CZŁOWIEKA
„Złota Lira", Monte Carlo,
(czytaj: zwyczajnego, ta
MTDEM. Biał udział w kilku takiego niby jak wszy
filmach jako aktor. Jeden z scy) wxiaż wystęDuje w
nielicznych
czechosłowac prasie, w argumentacji,
kich piosenkarzy, któremu
w myślenm, w świado
udało się zdobyć sławę w
mości.
Europie zachodniej.

Festi wal - raz proszę...!
ZT$ w karcie —
danie nieco od
ległe
smakiem
od
serwowanyrch zazwvczaj
w tej rubryce.
Nic o Jarocinie, Nowej Fa
li, punkach
i tak
dalej.
Dziś specjalność zakładu —
festiwal. Największy 1 naj
popularniejszy w naszym
kraju, co roku wzbudzający
zrozumiałe emocje 1 rozmai
te kontrowersje. Obok głów
nej potrawy — konkurso
wych zmagań o sopockie
, Grand Prix" 1 „Bursztyno
wego Słowika”, temat naj
bardziej drażliwy, to — upiększające to danie — do
datki, czyli festiwalów-! goś
cie, wystęDujący poza kon
kursem. Dla dziennikarzv
kąsek to smakowitv: zaw
sze jest o czym pisać. Dopó
kl jednak za sprowadzenie
gwiazd odpowiedzialna jest
Inna instytucja (w tym wy
padku PAG ART), niż bezpo
średnio realizująca festiwal
Bałtycka Agencja Artystycz
na, nie rozwiążemy chyba
teao problemu. Kierownic
two tak ogromnej i presti
żowej międzynarodowej im
prezy powinno chyba jed
wieku
cybuch przeżywa
swoisty benefis. Starzy pa
lacze rozstają się z papie
rosami i sięgają po zdrow
szą fajkę. Fajczarze obli
czają, że w sumie kurze
nie fai mniej ich kosztuje
niz palenie
najtańszych
„popularnych”. Co więcej,
kobiety utrzymują, że mę
żczyzna z fajką wygląda
bardziej elegancko

nak spoczywać w jednych
ręxach. Znacznie by to ułatwiło i uprościło organiza
cyjne przvgotowania.
Festiwalowa
publiczność
rządzi się własnymi, swoisty'

certów i nie zaspokajają
cych apetytów widzów Dla
tego też artystyczną klęskę
w.Sopocie ponieśli w roku
ubiegłym m.in. Danny Laine
czy zespół „Lady Pank". Ko
go ujrzymy i usłyszymy na
scenie Opery Leśnej już za
kilka dni?
Czy zaspokoją
oni specyficzne gusty' sopoc
kiej publiczności? Ano, zaj
rzymy do naszego menu...
HERREY’S — tego zespo
łu nikomu chyba nie trze
ba przedstawiać. Laureat fe
stiwalu Eurowizji 1 zdobyw’ca „Grand Prix" Sopot 86
Trzech sympatycznych braci
Herrey podbiło serca nie
tylko polskiej publiczności.
Czy zmienili się
przez
rok? Przekonamy się już 20
sierpnia, poniewraż —trady
cyjnie — jako laureat ubiegło
rocznego festiwalu zainaugu
rują oni konkursowa zmaga
nia.

Bonnie Tyler

wał w Polsce po wojnie
jeden
tylko
rzemieśnik,
sławny
mistrz
Ludwik
Wabot z Przemyśla. Jego
fajki znane są w kraju I
za granicą jako „walatówfci”. Mistrz wytwarzał miecięcznje do 800 fajek, nie
stety, od kilku lar już me
żyje, i jego wyroby nabie
rają uartości antykwary
cznej.

Kto cię faio
będzie kurzył...

Różne bywają fajki t
gruszy, wiśni, klonu, buku,
gliny, pianki morskiej, po?
rcelany. Ale liczy się fajka
wykonana
z
korzenia
Fajka znalazła się w od wrzośca (nie wrzosu’) —
wrocie. Jej ostatnimi osto rośliny rosnącej w klima
jami stały się zacisza lite cie śródziemnomorskim. Z
rackich gabinetów. Ma je korzeni tych wyrabia się
szcze wielu zwolenników cybuchy, w których palo
wśród wilków morskich, ny tytoń może osiagać
skazanych na długie godzi temperaturę 800 st C. przy
ny samotnych wacht. Wre czym sam cybuch nie tli
szcie, upodobali ją sobie się. Fajki takie mają zaw
wyrafinowani
tytoniowi sze wycięty na cybuchu
smakosze (mało ich) oraz napis „bruyere” lub „briar”
angielscy detektywi. Anglia (z francuskiego i angiel
w ogóle okazała się krainą skiegoJ. Kto kupił fajkę
fajczarzy, bywa, że nawet bez takiego napisu — ku
kobiety pykają tam z fa pił lipę (czasem nawet beż~
jeczki,
przenośni).
Prawdziwe
W drugiej połowie XX wrzoścowe fajki produko-

ml prawamt 1 trudno jest
jej proponować wykonaw
ców, cieszących się co praw
da zasłużoną populai noscią,
a’e odbiegających znacznie
od samego charakteru kon-

Naibardziej poszukiwane
są
fajki
angielskie,
a
wśród nich ,,Dunhill”, „Dr
Max”, „British” Best Briar”
(•fob), a także francuskie —
„Dr Plumb”, czy niemiec
kie „Dobbelman”. W Pol
sce bardzo popularne są
fajki albańskie, nie tak
„rasowe” ale za to do ku
pienia. Prawdziwy fajczarz
musi mieć co najmniej 4-5 fajek. Fajka po każdym
paleniu odpoczywa — tzn.
stygnie i schnie, co trwa
kilka godzin. Poza tym,
jeśli
ktoś
pali
dwa
lub trzy gatunki tytoniu,
nie powinien ich palić w
tei samej fajce.
Fajczarze nie cie-pią no
wych fajek., ponieważ trze

ba je dopiero opalać. Poczatkuiący fajczarze dają
sie często nabrać na opo
wiadanie o tym, jak to
trzeba do nowej fajki na’ać koniaku lub rumu, aby
wrzosiec odpowiednio prze
siąkł. Nic podobnego, w
ten sposób
marnuje, się
koniak lub rum. Fajkę opalnmy samym tytoniem!
Najpierw 6 razy nabną do
1/3 objętości potem 6 ra
zy nabitą do połowy, wreszcie 10 ra?,y nabitą całko
wicie. Tak spreparowaną
fajkę można dopiero uwa
żać za zdatną do palenia,
Warto wiedzieć, że w ele
ganckich sklepach Londy
nu czy Paryża sprzedaje
się fajki już opalone, jedy
nie z nowymi u.stnikami.
O fajkach można w nie
skończoność.
W
każdym
razie fajczarze są tymi lu
dźmi. z którymi nigdy nie
ma k}opotu z okazji imienin.
Fajczarz obdarowany no
wa fajka nie będzie się po
siadał z radości. Zapewne
tak
właśnie
zareagował
nieznany palacz, obdaro
wany fajką z napisem:
„pałac fajkę wśród wesela
wspomnij czasem przyja
ciela” — było to w Wcrszawm, pod koniec XIX
wieku. Cybuch, z powyż
szym. napisem wydobyto w
stolicy, podczas prac ziem
nych na Wisłostradzie.
KRZYSZTOF KRONKOWSK1

BONNIE TYLER — jej
pierwrszy
wielki
przebój
„It s a heartache" był jedną
z największych sensacji ro
ku 1978. Okrzyknięto wów
czas tę piosenkarkę „Ro
dem Stewartem w spódni
cy", do czego przyczynił
się przede wszystkim jej do
skonały głos — jego gardło
wy zmysłowy timbre. Od te
go momentu Bonnie znacz
nie zmieniła swój artystycz
ny imag* i śpiewa w tej
chwili ostry, drapieżny i dy
namiczny rock. I w takim re
pertuarze usłyszymy
ją w
Operze Leśnej; 21 sierpnia. Te
go samego dnia pojawi się
kolejny gość festiwalowy,
reprezentujący piosenkę ak
torską, Michał Bajor. Dzień
następny — to konkurs o
nagrodę
„Bursztynowego
Słowika", czyli piosenki poi
skle w nowym opracowaniu
i wykonaniu.
Nic
więc
dziwnego, że tego dnia za
proszono jako gościa nasz
największy, talent i najwięk
szą indywidualność ostat
nich lat polskiej piosenki —
FDYTĘ GEPPERT. Również
i jej nie muszę chyba przed
stawiać festiwalowej publicz
ności bliżej.
23 sierpnia — to wielka ga
la, koncert finałowy. Obok
laureatów wystąpią
tego
dnia kolejni specjalni goś
cie
„BAD BOYS
BLUE" —
międzynarodowa grupa popdisco, grająca muzykę „as
faltowej pustyni", (jak sami
ją
anonsu ją).
Przedstaw
my ich bliżej: Andrew Tho

A zetem zapraszamy do
festiwalowego stołu. Dan i
potraw organizatorzy przy
gotowali chyba tyle, że xaz
dy wybierze coś dla siebie.
Na koncert finałowy dostać
się już co prawda nie spo
sób, ale pozosLały jeszcze w
kas ich BART nielic zne bi
lety na pierwsze trzy dni fe
stiwalu. Kto pierwszy, ten
lepszy...
Reszta zasiądzie
pized telewizorami.
Już dziś rozpoczyna ią się
w Operze Leśnej festiwalo
wa próby. Codziennie do 19
sierpnia w godz. 10—14 i 16 —
20 wszyscy chętni, za cenę
prawie dziesięcioicrotnie niż
szą niż cena biletu na kon
certy, mogą obejrzeć i usły
szeć wszystkich wykonawców, Może to nie to samo,
ale zawsze...
KONTRABAS
PS. W roku 19R4 spekta
kularny
sukces na sopoc
kim festiwalu odniosła gdań
ska grupa „Kombi". Ani się
spostrzegliśmy, jak stuknę
ło już. dziesięć lat1 3 sierpnia
w Operze Leśnej zorganizo
wano jubileuszowy koncert,
który zmienił sie w dosko
nałą zabawy zarówno członków grupy jak i — co naj
ważniejsze — publiczności
W imieniu fanów' zespołu
urodzinowe życzenia przesy
ła całej grupie „Kombi" au
tor.

TERESA KR7EMIEN

Kosztowna

bryndza

Ndjgorsze jest jednak
chyba to, że ceny w naszyuh schroniskach gór
skich, które są już ta
kie, jak w bardzo dob
rej kwaterze prywatne1,
nijak nie przystają do
substandard)!, jaki te oferują Schroniska w Ta
trach mamy przecież pry
mitywne niezmiernie i
to prymitywne podwój
nie. Chcę przez to po
wiedzieć, że nie chodzi ,
tu tylko o brak ciepłe
wody, o za małą liczbę
oczek umywalek, nędz
ne wryposażenie Dokoi,
złachaną pościel i koce,
ale także o to, że w
większości ohiektów do
tej pory nie został roz
wiązany problem oczy
szczalni ścieków, dopro
wadzenia prądu kablem,
co pozwoliłoby nie tylko
zmniejszyć koszty utrzv
mama
schroniska, aie.
również zmniejszyć za
nieczyszczenie
powie
trza, a to w tym rejo
nie ma znaczenie ogro
mne.
HANNA GGRAL
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Z głębokim żalem zawiadamiamy, £« 13. )o eS8 r.
smarł

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 14.08 *988 t.
zmarł nagle

jözef'goaniec

Maricm Legiecki
były długoletni pracownik Gdańskiego Priecłiębiorstwa instalacji Sanitarnych.
W Zmarłym stracilimy cemonego prscownika,
wiernego przyjaciela i dobrego Kolegę.

Pogrzeb odbędzie się 18.38 1986 r. o godz.
13 na cmentarzu Srebrzysko.
Rodanie zmarłego składamy serdeczne wyrazy
współczucia
dyrekcja, organizacje społeczno-polityczne,
koleżanki i koledzy.
K-941P
Z wielMm bólem zawiadamiamy o
szej ukochanej siostry

Pogrzeb odbędzie się dnia 18.08.1986 r.
o
godz. 13 na cmentarzu Łostowickim.
Pozostająca w żalu
rodzina.
G-25072
Z głębok im żalem zawiadamiamy, że dnia
U
sierpnia 1986 r. odeszła od nas na wieczny spo
czynek, opatrzona sakramentami świętym* moja
ukochana Zona. nasza najdroższa Mamusia

ZOFIA MARA5Z
*

Pogrzeb odbędzie się 18.08.1986 r. o godz,
13 na cmentarzu Witomińskim.
Pogrążone w głębokim smutku
Janina, Anna, Maria, In-im t rodzina
mi.
S-8044
T głębokim żalem
zawiadamiamy, że dnia 8.08.
1986 r. zmarł po krótkiej f ciężkiej chorobie naj
ukochańszy mąż, ojciec i dziadek

Stocznia Remontowa PADUNIA
w Gdańsku
NATYCHMIAST ZATRUDNI
— stolarz? okrętowych, oraz
— monterów stolarskiego wyposażenia okrętowego
do pracy na wydziałach produkcyjnych
Wobec w, wymienionych stanowisk a losujemy
wynagrodzenie preferencyjne* *■
Zgłoszenia przyjmuje Dz. Kadr Stoczni RADUNIA
Gdańsk, ul. Na Ostrowiu 1.
K-8923

lat 39

Msza św. ziłobna odprawiona zostanie dnia
18 sierpnia 1986 r.-o goaz. 8 w kościele św.
Franciszka.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia
o
godz. 12.30 na cmentarzu fosiowice.
Rodzina.
G-26,134
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że
sierpnia 1986 r. zmarł najdroższy Mąż

dnia

ZATRUDNI ZARAZ
ze skierowaniem z Wydz. Zatrudnieni»
Miejskiego w Pruszczu Gdańskim

Warunki pracy l płacy do omówienia na miej
scu w gooz. od 7 do 15, tel. 82-30-27.
K-8727

12

ROMAN DZSERZAWa

ROMAN KORYCKI

S-d032
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia
sierpnia 1536 r. zmarł kochany Mąa. 1 Ojciec

lat 75

Msza św. żałobna odprawiona zostanie 18
sierpnia 1986 r. o godz. 7.30 w kościele św.
Stanisława Biskupa we Wrzeszczu.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia
o
godz. 14 na cmentarzu Łostowice.
Pogrążeni w żałobie
żona i lodzlba.
G-26017

8

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 13
s erpnia 1988 r. zmarł nasz były . długoletni pra
cownik

STEFAN BRZEZIŃSKI
Msza św. żałobna odprawiona zostanie
19
sierpnia 1986 t. o godz. 1?.30 w kościele św.
Krzyża na Wuomime.
Pogrzeb odbędzie się w tym samym dniu o
godz. 14 na cmentarzu Witomińskim.
Pogrążona w smutku
żona z synami.
S-T980
Dnia H* sierpnia 1886 t. »marła po długich
ł
ciężkich cierpień.ach nasza
ukochana
Siustra,
Ciocia l Szwagierka

ALFONS ROGOWSKI
Pogrzeb odbędzie się dnia 18 sierpnia 1986
r. o godz. 12 na cmentarzu Łostowice w Gdań
sku.
Rodź nie Zmarłego serdeczne wyrazy współczu
cia składają
kierownictwo, koleżanki
I
koledze %
Gdańskich Zakładów Drobiarskich w Zu
kowie.
K-9509

S-7&32

JADWIGA KiFDROWSKA
lat SI

■Msza św. żałobna odprawiona zostań.e
18
sierpnia 1986 t. o godz. 11.30 w kościele NMP
w Gdyni, przy ul. Świętojańskiej.
Pogrzeb odbędzie się Tego samego dnia, o
godz. 13 na cmentarzu Witomińskim
Pogrążeni w głębokim bólu
wnuki.
S-8‘142

Dnia 10 sierpnia !$8o roku zmarła nagie
w
wieku 7$ lat nasza najukochańsza mama i babCJ

WERONIKA KIELAS
Msza św. żałobna odprawiona zostanie 18
sierpnia o godz. 10 w kościele NMP w Gdym.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dma o
godz. 11.30 na cmentarzu Witomińskim
Córka 1 sfynowie c rodzinami.
S-79959
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia
13
sierpnia 1986 roku zasnęła w Panu ukochana
Siostra, Szwagienka i Cioęia

0

G -26112

G -26124

PAWILON gastronomiczny
w atrakcyjnej miejscowoś
ci. dobrym
punkcie nad
morzem, okolice Gdańska
— sprzedani. Oferty: 24843.
Bi uro
Ogłoszeń,
80-958
Gdańsk.

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 13.08. 989 r.
zmarł długoletni zasłużony pracownik naszej spoi
dzielni

Rodzinie Zmarłego głębokie wyrazy współczucia
składaja
Rada Nadzorcza, zarząd, organizacje spo
łeczno-polityczne oraz pracov nicy
HSl
..Przodownik” w Sopocie.
K-9466

Gdańskie Przedsiębiorstwo
Handlu Artykułami Technicznymi „FLMET*
w Gdańsku
ZATRUDNI
ze skierowaniem z Wydziału Zatrudnienia następu
jących pracowników;
— kierownika magazynu
— zastępcę kierownika magazynu
Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela Dział
Służby Pracowniczej; Gdańsk, ul. Łukowa 37/38.
tel, 31-86-45. w. 37.
K-9030

Remontowo-Budowlana Spółdzielnia Pracy
„REBUS”
w Gdańsku, ul. Narwicka 1
tel. 41-16-74, 43-26-53, 43-26-54, 43-12-91
do 95, wew. 75
PRZYJMIE ZLFCENIA
od jednostek gospodarki uspołecznionej na wyko
nanie prac:
— malarskicn
— dekarskich na dachach papowycn
— ziemnych
z zakresu małej architektury
K-8059

Z żalem zawiadamiamy, że dnia 13 sierpnia 1980
r. zmarł po ciężkich cierpieniach opatrzony sa
kramentami świętymi ukochany maż. brat, szwa
gier i wujek

CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ

MARIAN LEGIECKI

ZATRUDNI

Msza św odprawiona zostanie w dniu
18
sierpnia o godz. 8.30 w kościele św Stanisła
wa we Wrzeszczu, ul. Dzierżyńskiego
Wyprowadzenie zwłok w tvm samym dniu o
godz. 13 z kaplicy cmentarza Srebrzysko,
o
czym zawiadamia pogrążona w smutku
żona z rodziną.
Prosim-u- o meskładama kondoJencji.
0-55696
Dnia 13 sierpnia 1986 r. zmarł nagle mój naj
ukochańszy Mąż, najlepszy Ojciec,
najdroższy
Dziadek

ALFONS STANISŁAW ROGOWSKI
kawaler Krzyża Virtuti Militari
ur. 26.oz.lSlo r. w Starogardzie Gdańskim
Były oficer Wojska
Polskiego,
dowódca
I
Szwadronu 6 Pułku Ulanów Kaniowskich
Uczestnik walk obronnveh z hitlerowskim na
jeźdźcą. Odznaczony Krzyżem
Walecznych
i
Krzyżem Srebrnym Orderu Virtutj Militari, za
męstwo i odwagę w walkach nad Bzurą i
poć
Uniejowem.
Więzień oflagu Woldenberg i obozu koncentra
cyjnego Oranienb urg-SachSenhausen.

Nabożeństwo żałobne odprawione
zostanie
dnia 18 sierpnia T986 r. o godu. 8 w kościele
Chrystusa Króla w Gdańsku, przy ul. ks. Ro
gaczewskiego.
Pogrzeb odbędzie się dnia 18 sierpnia .1986
i. o godz. 12 na cmentarzu Łostowice —
Gdańsk.

Pogrążeni w głębokim smutku
żona. dzieci, wnuczek.
G-26084
zmarł tragicznie

CZESŁAW SOCHA
lat 65

Pogrzeb odbędzie się dnia 19.08.1986 r
o
godz. 14.30 na cmentarzu Łostowickim,
Pogrążona w smutku
rodzina.
G-25373
Dnia 13 sierpnia 1988 r. »marł nass ukocnany

Ojciec, Dziadek i Pradziadek

WINCENTY SAWICKI
Powstaniec Wielkopolski
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu
dzenia Polski.

Odro

Msza żałobna odDrawiona zastanie la sierj»
ßia 1986 r. o godz. 9 w kościele sw. A Boboli w Sopocie.
Pogrzeb odbęazie się tego samego dnia
o
godz. 14 mą cmentarzu Komunalnym w Sopo
cie, o czym zawiadamia pogrążona w głębo
kim smutku i żalu
rodzina.
G-25996
iv

KOMPUTEROWY Biohoro
skop zgodności paitnertk ej
,,Biorytm”,
B4-928
Piła,
skrytka 181. Prześlij dwie
daty urodzenia.
P-959

PIECZARKARNIĘ lub
Udział
sprzedam.
Oferty;
6964, UPT, 81-301 Gdynia \

Oferty przyjmujemy w godz. 7—15.

Dnia W >8 1986 r

KOMPUTEROWY
System
Matrymonialny. Tysiące ofejt. Ośrodek Doliczeniowy
— 80-358 Gdańsk 50, skryt
ka 195.
K-8L8

Pogrzeb dnia 18 sierpnia 1986 r. o godz. 14
nu cmentarzu Srebrzysko.
Rodzina.

IRENA PAPIERNIK
Msza św. odprawiona zostanie 18 sierpnia
1986 roku (poniedziałek) o godz. 8.30 w koś
iciele św. Brygidy w Gdańsku.
Pogrzeb tego samego dnia o godz. 14
na
cmentarzu św. Ignacego w Oruni.
Rodzina Chojnackich i lenna.

i

SAMOTNA z mieszkaniem
pozna emeryta do lat 75,
cel matrymonialny. Oferty
GM. 24982, Biuro Ogłoszeń
80-958 Gdańsk.

NIERUCHOMOŚCI

ZYGMUNT PEDZICH
Dnia 10 sierpnia 19®6 r. zmarła nasza najuko
chańsza Matka, Zona 1 Babcia

córka, zięć I

BLONDYNKA
średniego
wzrostu, studia,
mies/karue pozna kawalera około
40 lat. Cel matrymonialny
Oferty: GM, 24974, Biuro Ogłoszeń, 80-958 Gdańsk.

ze skierowaniem z Wydziału Zatrudnienia
s Spraw Socjalnych Urzędu Miejskiego w
Gdańsku do pracy w prototypowni
—
—
—
—

brygadzistów
tokarzy i tokarzy karuzelowych
frezerów 1 szlifierz^
technologów i magazynierów materiałów i na
rzędzi

Płaca wg nowego systemu.
Po przepracowaniu ustawowego okresu Centrum
Techniki Okrętowej wysyła pracowników na kon
trakty zagraniczne.
Zgłoszenia przyjmuje 1 Informacji udziela Dział
C rganizacyjno-Prawny i Kadr Centrum Techniki
Okrętowej — Gdańsk, Wały Piastowskie 1. pokój
415. tel. 374-207. 374-209.
K-8810

PRZEDSIĘBIORSTWO '
SPRZĘTOWO-TRANSPORTOWE
ROLNICTWA I GOSPODARKI
ŻYWNOŚCIOWEJ „TRANSROL”
w Fruszczu Gdańskim
ZATRUDNI
W SWOICH JEDNOSTKACH
NVCH POŁOŻONYCH Wt

OVi CZARKI
niehodowlane
szkockie Collie, szczenięta.
Teł. 31-41-09._________ G-24384
MASZYNĘ Jl. pisania ERI
KA prod. NRD. Oliwa, Po
morska 16 kl. E m 10 (po
godz. 14)
G-24833
PASIEKĘ.

Tel.

57-21-82.
G-24831

ZAMRAŻARKĘ i ako-deon
Rołay
Standard
Meteoi
Gdaiiak Kokoszki ul. Fun
di niemowa 6 a m 109.__
PIEC
gazowy centralnego
ogrzewania (80 m kw.). Ol
sztyn. tel. 62-20-01.
MOTORYNKĘ
Romet
na
gwarancji, lei. 32 90-20.
MOTOROWKĘ 8 m. 8-osobo
wą. GdjTiia-Oksywie. Zie
lona 8.
G-24925
PŁYTY ścianowe, wymiary:
600x90X15, szt. 15, 68<ttl20xl5,
szt. 15, oraz kuścrarkę. Tel.
31-V8-42.,__________
7-24926
FUTRO
czarne karakuły,
40 nowe (super).
Telefon
22-32-04.
S-773S
COMMODORE'
lefon 27-25-63.

7B>GNIEW CHtORICkl

lat 7S

Msza św. żałobna o4pi awiona zostanie
18
sierpnia 1966 r. o godz. 10.30 w kościele Mat
ki Boskiej Nieustającej Pomocy w Gdyni, ul.
Portowe.
Pogrzeb odbędzie się w tym samym dnia o
godz. 12 na cmentarzu Witomińskim.
Pogrążeni w smutku
siostry, szwagier 4 rodzina.

mąż,

SAMOTNY, po studftaeh z
mieszkan-em, wzrostu 172,
pozna pania lat 29—39, chęt
nie z dzieckiem. Cel ma
trymonialny. Oferty;
289,
UPT, 80-20Ü, Cdańsk 6.

Dalia 15 sierpnia 198b r. zmarł

WANDA WIRKUS

Urzędu

ORGA.VI2ACY.l-

— PRUSZCZU, gdańskim, ul Obrońców Wester
platte 1,
— KARTUZACH, uh Wolska Polskiego 13.
— KOŚCIERZYNIE, ul. Drogowców 5.
— STAROGARDZIE GD
Ul
CeyiiOvVy 27,
— TCZEWIE ul. Sadowa 7
— WEJHEROWIE. UL Tartaczna z,
— BRANIEWIE, ul. Bohaterów Stalingradu 42.
— ELBLĄGU, ul. Warszawska .129.
— KWIDZYNIE, ul. Łużycka 20.
— MALBORKU ul. Koszvkowa 9.
— NOWYM DWORZE GD., ul. St? TOClńSka 1
NASTĘPUJĄCYCH PKACOWNIKÖW-

• operatorów ciężkiego sprzętu budo
wlanego, tj.
— koparek jednonaczyniowych,
— zgarniarek,
— spycharek,
— dźwigów samobieżnych,
— dźwigów wieżowych,
• kierowców samochodów z prawem az
dy kat. BCOE.
PONADTO
W WARSZTACIE NAPRAWCZYM NR x W PRU
SZCZ
GDANSK’ VI, UL. HANKI SAWICKIEJ 8:

• mechaników samochodowych.
W przedsiębiorstwie istnieje możliwość podwyższe
nia kwalifikacji w systemie kursowym.
Zapewnia się bardzo dobre warunki oracy płac 1
socjalne.
Wynagrodzenie atrakcyjne płatne w systemie go
dzinowym oraz akordowym.
K-8543

MIESZKANIA I-, 2-pOkojOwego w Gdańsku lub na
trasie Gdańsk-Cedry Wiel
kie pos»uxuję H. Burzacki,
13-100 Nidzica, ul. Kenopn.ckiej
E- 707
POSZUKUJĘ samodzielnego
mieszkania. Tel. 52-42-70.
MIESZKA N Ü
;p äldzie
cze nowe budownictwo 52
m kv.r., wiana
kuchnia,
Szczecin zamienię na dwie
kawalerki w newym bu
downictwie na terenie Trój
miasta, tel. 56-31-28.
M-4 spółdzielcze
Przymo
rze zamienię na mieszka
nie w starym
budown etwie, Wejherowo, okolic*.
Tel. 41-69-41, godz. 18—20.

— głównego księgowego

MATRYMONIALNE

Msza św. żałobna odprawiona zostanie 18.08.
1986 r. o godz. 13.30 w kościele Przemienie
nia Pańskiego, Gdy nia-Cisowa, ul. KcyńsKa.
Pogrzeb odbędzie się w tvm samym dniu o
godz. 14.30 na cmentarzu Witomińskim.
Pogrążona w smutku
rodzina.

OLSZTYN, M-l spółdzielcze
zamienię aa podobne
w
Trójmieście.
Szj wkowska,
10-684 Olsztvn Murzynowskiego 10__ n. ,7
K-90V8
LOKAL handlowy Gdańsk"Wrzeszez, kuplę lub wy
dzierżawię. Tel 31-50-79

Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Pruszczu Gdańskim, ul. Kościuszki 1

śmierci na

JADWIGI KIEDROWSKIEJ

bałtycki

KTOSK-kwiaclarnię w Kar
tuzach — sprzedam.
Tel.
81-29-87.
G-248KS
GOSPODARSTWO
9 ha.
zmechanizowane, zanudowa
nia nowe, (możliwość pro
wadzenia Hodowli
lisów)
wraz z inwentarzem ży
wym i martwym sprzedam
Zbigniew Kobiela. Kaliska,
gmina Kartuzy, woj gdań
skie.
G-24885
GOSPODARSTWO rolne o
powierzchni 3 ha z zabud-u
Warnami, nom murowany,
pięciopokojowy z kuchnią
ł centralnym ogrzewaniem
oraz dudynek gc spodarczy
sprzedam. Czesław Wiński,
Kłodawa Gdańska.
DOM
piętrowy.
działkę
900 rn kw., ctmnM Nowe
go Dworu Gdańskiego, Dą
browskiego 1 zamienię na
własnościowe M-3 Gdańsk,
Pruszcz Gd., tel. 25-28 No
wy D.wór lub 428 Sztutowo.
GOSPODARSTWO
rolne
0,64 ha, 15 km od Gdańska
sprzedam Tel. 83-24-49, go
dz ina 15—:2d.
G-25000
DOMEK mieszkalny z ogrodem Starogard, Traugu
ta 7. sprzedam. Wia domość:
Gdańsk. Startowa 11 E m
9
G-24983
DOMEK
170 m kw
gai.
ziemny, CO z EC, zamienię
na mieszkanie trzypokojo
we nowe budown ictwo. Oferty: 25029. Biuro Ogłoszeń
80-958 Gdańsk.
DZIAŁKĘ rekreacyjną naa
jeziorem
sprzedam.
Tel.
ZZ-48-46.
S-7758
DZIAŁKĘ z ogródków dz.ał
kowych w Sopocie odstapdę. Tel. 51-94-80.
S-1Ö7»
DZIAŁKI budowlane «prze
dam. Kościerzyna, teL 30?

MOTORYZACYJNE
EJ ATA 126p. łBTJ,
dam. Teł. 57-91-41.

sprze

ZUKA blaszaka, rok 1981,
stan idealny sprzedam. Tel.
31-80-34.
G-Z4836
WARTBURGA 353, na częś
ci, całość sprzedam.
Al
fons lormela. Borucino.
DATSUNA
—
Bluebird
kombi,
diesci,
1981 2 L
sprzedam, w rozłączeniu sa
mochód nowy, polski. TeJ
31-63-41, (9—12).
G-24913
TRABANTA,
u978,
dam. Tel. 31-23-80,

sprze

FIATA 125 p 1500 zamienię
r,a Passata.
Golfa, Audi
(diesel), naowozie komplet
ne, uzbrojone sprzedam, ga
raź murowany w Gdańsku
przy ul. Dz^ewariowskipgo
zamienię na garaż Morena,
okolice Tel 31-00-58. po 17
ZE TORA 25 glebogryzarką
sprzedam. Różyny 24. gmi
na Pszczółki.
G-2 4948
GAŻNIK Aud 80. mo rok
kupię. Tel. 20-13-41.
FIATA 125, odbiór
Pol™
mozbyt sprzedam. Telefon
21-74-08.
S-770O
FTATA 125p 130C, 1971 rok
(silnlik po kaprtalnvm rtmomi*i sprzeuain. GdańskStogi, Szpak, 4 B xr 11.
VW
Golfa 1100 sprzedam.
Tel. 23-02-83.
S-7762
REFLEKTORY regeneruję
Gdańsk, Kartuska 135.

plus 4. Te
S-7731

ATLAS anatomii człowieka.
Tel. 24-39-02.
S-7711
TAKSOMETR nowy.
Tel.
71-13-08.
S-77(W
SKORY z nutrM.
20-08-86.

Telefon
S-7699

RADMOR 5102 — TE, 8 omów, tanio.
Tel. 31-26-78.
Pm 15.
___________ G-25020
BIBLIO 1 EKĘ
z biurkiem
rzeźbione, przewodnik ka
tolicki 22 roczniki oprawio
ne. Nowe
n/Wisłą,
woj.
bydgoskie. Tel. 27-581.
MERKURY Hi-Fi, Radmor
51.02. tuner Radmor 5122 z
kolumnami. TV Rubin 7.4.
na gwarancji bardzo tanio
Te1. 56-51-16.
G-24376
HEBLARKĘ
wieloczynnos
oiową. Tel. 41-26-74.
BOKSERKI
Tel. 53-17-62.

rodowodowe.
G-24995

WIĘKSZĄ
ilość sadzonek
truskawek. Gdansk, Jodło
wa _22
G-24999
KOMPLET automatyki do
wypotażenia pieca gazowe
go
c.o. Gdańsk
telefon
al-02-78
S-7744
NOWE wideo Akai.’ Telefon
51-91-66.
i
S-7761
SPACEROWY Wózek zagra
n»czny. Tel. 21-76-i3.
SZAFĘ
21-76-95.

gra.iaca.

Telefon

MIN1PUDEUCI,
31-60-46.

tel.
G-24317

SIATKI
ogrodzeniowe
q
różnych wymiarach
pole
cam. Rumia,
Sw. Jozefa
15. Tel. 71-02-76.
5-7055
TELEWIZOR radio,
dużi
wieżę, giamofon.
i'elefon
5?,-26-67
G-256S5
SZNAUCERY olbrzymy i
jamnika
szorstkowłosego.
Tel. 81-44-11, wewn. 69.
PIANINO,
17,

tel.

57-98-*8. po
G -24894

KUPIĘ
PIEC gazowy polski do
100 m na ga. miejski. TeL31-50-79,
G-248a3
STAPY obraz Oferty 9683
Biuro Ogłoszeń.
Olsztyn.
Partyzantów 71.
K-9077
TKANINĘ suk ink ową
—
typu trawku lub tiul. Tel.
S-772*
25-23-7«,
KOŻUCH damski.
20-76-04,

Telefon
S-7741

PIESKA ratlerka
24-21-85.

Telefon
S-7756

MASZYNĘ AmeC 67, 69, 167
169 oraz części
zamienne.
Warszawa,
Nowogrodzka
24 /2b,
pokój
1423.
tel.
21-07-08.
K 8283
BONY PKO. tel. 53-07-62.
G-22554
BONY PKO, tel

41-81-89
G-24076

BONY PKO, tel. 56-36-79.

LOKALE

EMERYT, rencista w ogro
dnictwie potrzebny.
Gdy
nia ,tel 21-82-73.
G-2486S
KELNER podejmie pracę.
Tel. 31-84-96.
G-24858
dLOBF.K nr 1, Gdańsk-Siedl
ce. ul. Malczewskiego 33
zatrudni opiekurJcę dziecię
cą i salowe
G-24879
UCZNIÓW przyjmę. Mecha
nika
Pojazdowa. Pruszcz
Gdański, ul. Gr,ynska 1.
PILNIE zatrudnię ns sta
łe 2 dziewczyny do skiepu
warzywno-owocowego i ty
by. Kolbudy, woj.
gdań
skie, J. Bodlak,
G-24953
UCZNIÓW przyjmie Zakład
Elektryczny. Gdynia, Abra
hama iZi Tel. 20-66-86.
HYDRAULIKA — spawacza
najchętniej rencistę zatrudmę Tel. 24-32-13.
UCZEŃ
do piexami po
trzebny. mieszkanie zapev/mone. Wrzeszcz CnroDrego 5ł
G-25021
KELNERKA podejmie pra
cę
na weselach.
Oferty:
25009. Biuro Ogłoszeń, 80953 Gdańsk.

NAUKA

przeta g nieograniczony
na sprzedać.
— Prź/ciepy skrzyniowej D4tB, nr faor. 19492, rok pred 197#, cen* wy
woławcza 117 200 zł
— Przyczepy skrzyniowej D44B, nr fahr. 16a99, ror prod. 1978, cena wy
woławcza b7 900 zi
— Przyczepy skrzyniowej D44B, nr fabr. 19466, rok prod. 1979, cen- wy
woławcza i 02 550 zł
— Przyczepy skrzyniowej D44B, jir laDr. 19478, rok prod. 1979, cena wy
woławcza 117 200 zł
— Samochodu ciężarowego Gaz 53A, ni fahr 548389, rok prod 1981, cena
wywoławcza 425 370 zł
— Ciągnika Zetor 50 Super, nr fabr. 81655, rok prod. 1965, cena wywo
ławcza 216 000 zł
— Motoroweru Verchowina — 5, nr fahr. 91312&, rok piod. 1976, cena
wywoławcza l2 060 zł
Trzetarg odDędzie sią w dniu 28 sierpnia 1986 jołęu, o godz. 9, w świe
tlicy Pańsfwoweyo Ośrodka Maszynowego w Rudnie.
Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie w kasie przed
siębiorstwa, najpóźniej w przeddzień przetargu, wauium w wysokości 10
proc. ceny wywoławczej.
Pojazdy można oglądać w godi 7—15 w PGM Rudno.
W przypadku niedojścia do skutku I przetargu, li przetarg odbędzie się
w tym samym dniu o gedz. 12.
Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez po
dania przyczyn.
K-9Z18
ZNTK UiilęwaŁnła prze pu
stkę nr 5114 na naavvisiKO
Stefan Selonka.
G-2487»
MORSKI
Port Handlowy
Gdańsk unieważnia zagublo
ną prżepustkc nr 3922 Koi:ala Wilhelm.
G-25006
ZGUBIONO Drawo
jazdy
kat. B. wydane przez Urząd MiasN w Gdańsku, Le
szek Kusinowicz
Gdańsk,
G-unwaldzka 571 B m 12.
ZGUBIONO
prawo jazdy
kat. A, B, T, na nazwisko
Karol Lorek, wydane przez
Urząd Gminy Choczewo.

STOCZNIA Komuny Parys
klej w Gdyni', unieważnia
zagubioną przepustkę siała
004132 uprawniającą do wsj
ścia na teren stoczni An
toni Dybowski.
S-7743

KURSY samochodowe kat.
A. B. C, PZMot. Brzeżno,
tel. 56-73-40 lub 56-74-66.

MORSKI
Port Handlowy
Gdynia unieważnia
zagu
bioną
przepustu ę
stałą
1693, Stefan DettlaJf.

ZGUBY

CENTRALNE Muzeum Mor
skie w Gdańsku imieiyażnia zagubioną legitymację
307-83, Jolanta Krzyżaniak,

ZGUBIONO prawo Jazdy
kat. B, C, wydane
przez
Urząa Miesta w Gdańsku
na nazwisko Ryszard Sko
ropuński zamieszkały OJ iwa, Hołdu Pruskiego 3 m
1.
G-24641
PRZEDSIĘBIORSTWO Polonijno-Zagramczne SAP w
Gdańsku unieważnia zagu
bioną pieczątkę następują
cej treści: PPZ SAP Zaułaa
nr 1 TWORZYWA
Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Graży
ny 19 A Tel. 41-21-13, wew.
24S.
K-8962
ZGUBIONO prawo jazdy
kat. A, B vrydane przez
Urząd Gminy w Łukowie
Jan Kunda zamieszkały 2u
kowo.
G-24833
WPK — Z/200 un.eważm.
zagubiony bilet polnej jaz
dy R — 0013487
Grażyna
Michalska
G-24859
ZGUBIONO pi a wo jazdy
kat. B wydane przez U&
Pszczółki, Danuta
Nadol
na,
G-24862
SKRADZIONO
plecząikę.
„Usługi Ta-picerskie Bogu
sław Itrich, 83-300 Kartuzy,
ul. Kościuszki 5”.
POLITECHNIKA
Gdańsaa
unieważnia zagubioną legi
tymację służbową na naz
wisko Barbara Sieradzka.
PG unieważnia zagubioną
legitymację studencką
nr
42740-ET wydaną na nazwis
ko Piotr G u.towlec.

PRZEDSZKOLE nr 8, unie
ważnia zagubioną piecząt
kę Dyrektor Państwowego
Przedszkolu nr l w Wejhe
rowie, Ryszaioa Wiśmos.

UNIEWAŻNIAM Skradzioną
4.08.1986 piecu kę o treści
lek med. jviar.a Balk, Spe
cjalista patomorfologu nr
983, Gtutńsk-Wrzeszez,
K.
beczkowa I m 1.

USŁUG!
JOWISZ — naprawa.
Tel.
32-85-99.
G-24898
SOLIDNI,
zabezpieczenie
przeciwwłaima.ziowe tapicer
skie wyciszanie drzwi. Tel.
52-90-04, 41-65-73.
G-25034
ŻALUZJE. TeL 31-25-07.
G-243’2
DRZWI dodatkowe,
ny. Tel. 41-79-91.

ŻALUZJE —
fon 4i-84-13.

różne.

Tele
G-24175

CZYSZC LENIE
d;wanów,
trplcerki Tel, 41-38-81.

BOKSERKI
rodovrodowe
Gdańsk — Nowy Port- Ka
sztanowa T c m 7.

M-3. I piętro Zaspa. Baja
na 9 B m 3 sprzedam. Teł.
57-48-94. god? 17—19.

COMMC DORE 18, magneto
fon, kasety. Tel. 32-10-32.

EMERYTKA, bez nałogów
poszukuje skromnego po
koju, może być za
iniastem. Oferty: 24910.
Biuro
Ogłoszeń. 80-958 Gdansk.
KAWALERKI
poszukuję,
płatne z góry. Tel. 52-48-20.

ZGUBIONO prawo jazdy
kat.
A. B, plus ciągnik
icydane przez Urząd Gmi
ny
Żukowo na nazwisko
Jan Flgert zamieszkały w
ikrzeszewie, gmina Żukowo
INSTYTUT Maszyn Przeoły
wowych PAN unieważnia
zagubioną legitymację służ
bową nr 1352, na nazwisko
Zygmunt Wies-rfński
ZGUBIONO prawo
jazdy
n,at. B wydane przez NG
Nowa Karczma na nazwis
ko Franciszek Szezepiński
zamieszkały Przywita.

ZATRUDNI NATYCHMIAST
ze wiecowaniem z Wyazlału Zatrudnienia Urzę
du Miejskiego w Gdańsku:
— kierownika działu ekonomicznego
zatrudnie
nia 1 płac. wykształcenie wyższe ekonomiczne
— specjalistę da inwestycji, wykształcenie wyż
sze lub średnie techniczne
— specjalistę ds
energetycznych,
wykształcenie
wyższe
— samodzielny księgową-kasjerkę^ - 4
— maszynistę lokomotywki.

Warunki pracy i płacy do uzgodnienia
w Di ale Kadr i Spraw Socjalnych Okrę
gowe* Dyrekci* ,.CPN‘ Gdańsk, ul. Dług Targ 30, I piętro, pokój nr 14 iub tel.
31-06-89
K-9'77

TCZEWSKA STOCZN'Ä RZECZNA
w Tczewie
PRZYJMUJE ZaPISY

kandydatów

NA KURSt

• kadłubowca- iiusurzj
W PROGRAMIE:

— nauka rysunku technicznego,
— obsługa Dalnika,
— umiejętność obsługi urządzeń spawal
niczych.
WARUNKI PRZYJĘCIA:

Wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie sie do
TSR w Tczewie, ul. Czarkowska
— Dział Służ
by Pracowniczej.
K-82i2

dywanów
G-20105

ANTENY TV. Teł. 5i-06-94.
G-23635
. OWISZ — aerwth
32-36-81.

Telefon
Gr-23583

CYK LINO WANI*.
56-2«-'1.

0-2381!

CYKLINO WAHEŁ
rowanie podłóg.
52-16-W

lakie
Telefon
G-238ii6

- EUEWIZYJNE.
58-30-01.

Telefon
G-232'3

MONTAŻ karnisay, uszczel
nianie, żaluzj« drzwi har
monijkowe, tapicerka, aiarm-«-. Tel. 21-40JT7.
TELEWIZYJNE.
51-26-39.

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
MASZYNAMI BUDOWNICTWA
w Gdańsku-Kokoszkach,
ul. Budowlanych 27

Tel.

Tel.
G-23699

DZIEKANAT VJydziaiu Me- ! CYKLINCWANIE,
la Kie
chandcznego Wyższej Szko rowania. Tel, 51-41-60
ły Morskiej w Gdyni unie
ważnia zagubioną legitym*
cję studencką 49T-M Ma
RÓŻNE
rek Szeliga.
S-7714

SKRADZIONO prawo jaz
dy kat. I i dowód rejestra
cyjny wydane przer
UM
Wrejherowo. Frandezek Wal
dei
'Wejherowo.
S-7701

Okręgowa Dyrekcja „CPN”
Gdańsk, ul. Długi Targ 30

CZYSZCZENI*
teL 23-58-86.

M-4
Boałystok sprzedam.
Tel. Gdyni, 22-10-10.

DZIEKANAT Wydziału Natvigacyjnegc
unieważnia
zagubion; legitymację stu
dencką 4750, Jacek Marzec.

Zgłoszenia przyjmuje 1 Informacji udziela Dział
Spraw Pracowniczych „SPOŁEM”
Powszechnej
Spółdzielni Spożywców w Sopock. ui. Chmielew
skiego 5b. tel. 51-20-46, wew. 34,
K-894'l

ŻALUZJE drzwi harmonij
kowe, tapt cerki. Teł. 22-03>9.
'
G-24801

MORSKI
Port Handlowy
Gdynia
unieważnia zagu
bioną przepustkę stałą, Boiena Miłoeka.
S-7728

SPÓŁDZIELCZE M-4. 3-pokojo-wę 46 m kw., z tele
fonem w Brzeźnie zamien.ę na 2 mieszkan-ia samo
dzielne, jedno mo/e
być
poza
Trójmiastem.
Tel,
56-66-26.
G-25Ö1«

następujących praccwników:
— kie-ownlków oraz zartępców Iderowmków skle
pów ogólnoep ożywczych
— sprzedawców w ptłnym oraz niepełnym wymia
rze czasu pracy
— pomoce kuchni
— cukierników
— kierowców — konwojentów

— ukończone !8 lat,
— wykształcenie podstawowe,
aobry stan zd yjwla.

MAł ŻENSTWO z dwojgiem
thsieoi (10 i 11 lat) poszuku
je samodzielnego mieszka
nia. Tel. 20-85-27, (7—14).

WYNAJMĘ pokój samotnej
osobie. Gdyn.a. Lidzka 49

ZATRUDNI NATYCHMIAST

UKŁADANIE, sprzedaż par
kietu. Tel 56-73-90, 51-7T-59

USŁUGI edesieuskie.
Gdy
nia Oksywna, Dykmana 28
m 7.
S-7732

POLITECHNIKA
Gdańska
Wydział Mechaniczny Techz »logiczny unieważnia dy
plom uKończenia studiów
zawodowych
nr dyplomu
1198-MT wydany przez Po
litechnikę Gdańską Wydział
Mechaniczny Technologićzly dni« 19«>-10-il
»

nSPOŁEM**
Powszechna Sputdzielnia Spożywców
w Sopocie

PRZEPROWADZKI
meblo
wozem. Tel. 71-05-40.

UNIEWAŻNIA się zagubloją przepustkę PHZ Navimor, nr C28-86 na nazwisko
Krzysztof Pietrzak,

DZIEKANAT Wydziału Aichitektury
Politechniki
Gd a reskiej urdeważnir za
gubioną legitymację siuden
cką nr 1670-47068. na na zwis
ko Ewa Skrzynecka.

do końca 1986 roku zlecenia na wyko
nań,e
PRAC MALARSKiCH
K-88.34

futry

WARSZTAT us?’igowo-produkcyjny poleca drzwi hai
monljkowe drevutiane, Gdy
nia-Witomino. Słoneczna 2fi.

ZGUBIONO wtórnik prawo
jazdy wydaj e przez UM,
Gdansk, Jan
Burtowicz,
Gdańsk. Pastoriusza 7 m 2.

P R Z V J M I E

ZAGUBIONO prawo jazdy
kat. B, Alinę Chudob, So
pot. Podjazd 7 m. 3

POLITECHNIKA
Gdańska
unieważnia skradziona legi
tymację służbową nr »33 na
nazwisko Jan Dajnowski.

ZAGUBIONO prawo Jan
dy kat. B, nr 0226182 wyda
le przez naczelnika mia
sta Łeby, Bogdan Cygieri
zamiesiŁriały Łeba.

Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy
„ELKOR"
Gdansk, ul. Narwicka 1* tel. 41-16-74,
43-26-54, 43-12-91 do 95

ZGUBIONO
prawo jazdy
kat. &. wydune przez UM
Gdańsk, na nazwisko Joan
na Duch. Gdańsk, ZawiejsUa 22.
G-25010

M-3. Karwiny I 1 M-3 Pust
ki Cisowskie sprzedam. Tel.
Ü-76-95.
S-7766

GRĘ TV i auScnię ślubna
Tti 51-52-51.
G-24351

WYZEŁKI odchowane szor
stkowłosa ł gładkowłoee po
rodzicach polujących. Igna
cy Gutowski, 83-113 Osta
szewo.
E-704

PEDICURZYSTKĘ
renci
stkę i kosmetyczkę zatrud
nię. Oferty: 1606, UPT, 81-301
Gdynia 1.

OGŁASZA

DYREKCJA Szktky Podsta
wowej nr 36 im. M. Koper
ńika w Gdyni unieważnia
zagubjoną legitymację służ
bową 336 Anna Nowicka.

M-3 spółdzielcze, 4k m kw,
Zaspa (w pobliżu dawnego
dworca lotniczego),
duża
loggia, ogródek przydomo
wy. zamienię na 3- lub 4-po
kojowę, może być stare bu
downictwo. Oferty
25003.
Biuro
Ogłoszeń,
80-958
Gdańsk,

SPRZEDAM

PRACA

PAŃSTWOWY OŚRODEK MASZYNOWY
w Rudnic.

"vNTENY BTV. T»i. 31-55?ä, po 16.
G-230.16
DRZWT dodatkowa, futry
ny, tapict-rka. Tel. 41-31-19.
CZYSZCZENIE
dywanów,
‘vaptcerkl. Tel. 2i-72-77.

27.07.86 r„ na dworcu PKP
w Gdańsku, zaginęła torba
z dokumentami między in
nymi uprawnienia zawodo
we, książeczka dżw.gowego.
Zwrot wyru g-odzę. Stani
sław Radzik, Gdańsk. Głu
cha 1 m 7.
G-2484o
WSPÓLNIKA
x gotówką
do produkcji wyrobów z
bursztynu, przyjmę. Ofer
ty: 24920, Biuro Ogłoszeń,
80 958 Gdańsk.
°OSIADAM
Mercedesa i
wolnv czas, oczekuję pro
pozycji. Oferty: T765 UPT
81-301 Gdynia 1,
KOMPUTEROWĄ prognozę
życia, biohorocikoF zgod
ności partnerskiej
bioryt
my, horoskopy partnerskie,
indywidualne. Błyskawicz
nie otrzymasz przysyłając
datę(y)
urodzenia.
BIOTES7, 78-600 Wałcz, skryt
ka ti.
G-25325

ZATRUDNI NATYCHMIAST
se skierowaniem a Urzędu Zatrudnienia w Gdań
ska:

—
—
—
—

maszynistów Lurawi samojezdnych,
maszynistów kr parek
maszynistów spycharęg,
mechaników samochodowych i maszyn
budowlanych,
— kierowców samochodowych z prawem
jazdy CD i E,
— z-cę kierowruka działu technicznego,
— specjalistę ds. technicznych.

rowóz pracowników autobusami lakładowymi z
Gdyni, Gdańska, Przymorza 1 Kartuz.
Szczegółowych info macji udziela Sekcja Kacir
1 Szkolenia, teł. 41-12-81, wew. 370
K-«622

Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów
„PREFABET-GDAŃSK”, ul. Ogar na 116

ZATRUDNI
ze skierowaniem z Wydziału Zatruanierria
w
Gdańsku następujących pracowników;
— kierown.ka działu, technologii — wymagane wy
kształcenie wyższe »ecimiczne z 4-letnią prakty
ką na stanowiskach kierowniczych
— z-cę kier. zakładu as budowianr-p-odukcyjnycn
— wyższe techniczne 4-letnl staż pracy w tvm
rok na stanowisku samodzielnym lub średnie
techniczne 6-ietni staż pracy w 'ym rok nr sta
nowisku samodzielnym
— mistrza zbrojami — średnie techniczne, 2-letni
staż pracy na stanowisku samodzielnym
— specjalistę do spraw ciepłowniczych — wyższe
iub średnie techniczne. 3-letnl stpż pracy
— spec,ja istę ds. gosoodarki energetycznej 1 eks
ploatacji u.ządzeń energetycznych —
technik
lub inż. elektryk. 3-letr.i staż pracy.

Szczegółowych informacji dotyczqcych
warunków pracy i płacy udziela Dział
Spraw Pracowniczych, tel. 31-30-81 do 84
wewn. 14, 58.
K-&I50

DZIENNIK

(AJświecie
bilo tu i baj f mu
ni« myśit.
Be* programu zanoto
wanego w pamięci w«
wnętrz».«] | dyktujqc«gc mikro
procesorowi jego koiejne czyn
fteści, jett «pizętem bezuży
tecznym. Informatycy czasem
nazywają go genialni* szyb
kim idiotą, co dobrze odda}*
)*ęo mużliwoici Intelektualne.
omputer

K

ryeji zakodow«!« w ciągach
zer | jedynek rozkazy typu:
„wei z komórki tokiej to o
takiej zapisaną w niej licz
bę”, „dodaj dwa”, „to co
masz, wyślij do komórki pa
mięci o adresie 54018"
Informatycy to ludzie pomy
słowi, pot ad ził i sobie tworząc
umowne języki symboliczne

do ezytania" — ROM) ł do
konujący bieżącego przekła
du to kitwpreter. W porów
naniu do prcgromu w kodł»«
moazy.iowyrn pracuje wokiiej
(przekład, testowanie, wykona
nie), a zc^« w BAS C jest
dta nas łatwiejszy I błęay >
programu można usunąć w
trakcie Jego uruchamiania.
JeśM zależy nam na czas,«,
a wykonanie niektóiych pro
gramów trwa arugo, możemy
posłużyć się programem do
konującym przektadu na kod
maszynowy „z góry” — kom

WyVona szybko ( bez błędu
to, ©o zostało zapisane wcz*
śnlej w jego pam!ęcłv Okazu
je się, te to też wystarczy,
trzeba tylko rozkazy kodu ma
szynowego tak zdskrwlć, aby
w następstwie łch kolejnych
działań otrzymać pożądany
wynik.
Zanim się jednak da takie
go zestawienia rozkazów, czy
H programowania, zamerzemy, trzeba poznać cały Ich
repertuar, a poznając go za
uważymy sami trudność za
sadniczą. Bo jak tu obliczyć
np. optymalną trajektorię łoiu satelity, nr.ając do oyspo-

Ekspedycja
do „Zielonego przedszkola”
na wsi ł na miejskim podwórku kaźaa matka bę
dzie bo.dzo wdzięczna za opiekę nad jej malu
chem. Nie porywajcie
się na organizowanie
stałego, przez wiele godzin działającego, ounktu. Bądź
cio gotowi w okresie nasilenia prac palowych i go
zakupy. „Zielone
dzin, w których rodzice wykonują
przedszkole” na wsi może być tam, gdzie najłatwie,
będziecie meg.i zebrać dzieci i zapewnić im bezpiecz
ną zabawę.
„Zielone przedszkole” na osiedlowym podwófku, to
najczęściej będzie teren wokół piaskownicy. I tu or
ganizatorzy nie mogą zapominać, że dzieci szybko i ła
two się męczą, że lubią dużo pić, że w fęfworze za
bawy mogą zdarzyć się nieszczęśliwe wypadki. Naieży
zapewnić zacienione miejsce zubaw, chłodny napo;
z przegotowanej wody, trochę materiałów i zabawki,
np. piłkę, gazety na czapki, itp.
„Zwiaaowccm", działającym na wsi, proponujemy
zwrócić się o pomoc przy organizowaniu
„Zielonego
przedszkola" do Koia Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej
Straży Pożarnej i innych organizacji, istniejących na
wsi. „Zwiadowcom", działającym w mieście, proponuje
my zwrócić się o pomoc do właściwych Komend huf
ców, spółdzielni mieszkaniowych czv domów kultury.
Na pewno uzyskacie pomoc organizacyjną i mate
riałową. Pamiętajcie przy zakłaaaniu „Zielonego przed
szkolą” o papierze higienicznym, maie, apteczce sa
nitarnej no i... nie dajcie się zwodować'
Sztab „Lata Zwiaaowców 86" czeKa na Wasze re
lacje pod adiesem: Kotnenaa Chorągwi ZHP Gdańsk
äO-823, ul. Za Murami 2-10 z dopiskiem: „Lato Zwia
dowców 86".
Sztab „Lata Zwiadowców 86 '

I

I programy przekładające roz pilatorem. Wówczas raz prze
kazy języka symbolicznego na tłumaczony program jest prze
kod maszynowy. Pozostał tyl chowywany w pamięci zew
ko kłopot z tymi prymitywny nętrznej jako kod maszynowy
mi rozkazami, a po za tym i jako ta Ki wprowadzany dc
co procesor, to inny język komputera.
symboliczny (assembler). UPoczątkujący
i
uważny
tworzono więc języki progra „komputerowiec”, który prze
mowania wyższego rzędu (do brnął szczęśliwie przez ten
nich należy BASIC) i odpo tekst, zauważył nietconsekwen
wiednie programy przekłada cję. Najpierw twierdzę, że
jące instrukcje tych języków komputer jest szybki, a po
na kod maszynowy, a także tem, ze programy nieraz dłu
testujące — wskazujące przy go trwają. I tu dochodzimy
najmniej część błędów progra do sedna „sztuki programo
•mu. Taki program przejada wania", o czym — za tydzień.
jący (umieszczony przeważ
JERZY A. NOWAKOWSKI
nie na stałe w pamięci „tylko

h aa Wybrzeżu

„Udekła mi przepióreczka
,Układałem
.dramaty, jut
vbwczoi niesceniczne
I
chybione,
z
powstańczych
fegend tego
zapadłego
kraju" — tak napisał
Steten Żeromski w „Pu
szczy Jodłowej" o swych
pierwszych próbach tea
tralnych, do których jak
widać sam odniósł
sie
bardzo surowo.
Krytyka
również mu w tej mierze
nie sprzyjała, zarzucając
twórczości
dramatycznej
Żeromskiego przede wszy
stkim niesceniczność. Mi
mo niepochlebnych ocen,
Źaromskl jednak stale do
dramatu powraca, W 1909
roku powstaje ,,Róta", opatrzona
przez
autora
znamiennym
podtytułem
„dramat nlesceniczny", po
fern „Sułkowski", „Ponad
in'eg bielszym się stanę",
„Turoń”, „Przepióreczka".
Temu ostatniemu
dziełu
wielką
teatralna
przyizłość przepowiedział Ju
liusz Ostiewa J — jak się
okazało — miał
rację.
„Przepióreczka"
stanowi
bowiem „żelazną
pozy
cję" w repertuarze
na
szych teatrów, a każaa in
scenizacja tej sztuki przyj
mowana jest z zaintere
sowaniem,
chociaż kon
flikt będący osią wyda
rzeń oraz bohaterowie u-

tworu są na ogół dobrze
znani.
Kolejną teatralną wer
sją „Przepióreczki" przy
gotowali niedawno w Te
atrze - Wybrzeże", na so
pockiej Scenie Kameral
nej, Irena i Tadeusz Byrscy. Scenografię spektak
lu opracowała Irena Bur
ke. W roli Doroty Smugoniowej występuje Doro
ta Kolak, jej męża gra
Jerzy üqbkowski, Przełęckim jest Jerzy Kiszk.s, a
księżniczką
Sieniawianką
—
Halina
Winiarska.
Przedstawienie, do które
go obejrzenia serdecznie
namawiamy,
rozpoczyna
się e godz. 19.
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Turniej Gawędziarzy Luduwych
(AumT1 Wiele,

łtora
fwiei kaszub
ska, słynie z
kultywowa
nia regional
nych tradycji.
Nie ma
na Kaszubach
miejscowości, w której ży
łoby i działało tak wielu
ludowych
twórców.
Tu
przed laty urodził się kla
syk literatury kaszubskiej
H.eronim Derdowski, żyt
działacz
i
gawędziarz

Koncert w Pałacu Opatów
Melomani
mogą w)brać
się w nie
dzielę,
17
bm., do sali
muzycznej Pa
łacu Opatów
w Oliwie.
O godz 18
rozpocznie
się koncert, na który zaprasco gości
Gdańskie
Koło Stowarzyszenia Pol
skiej Młodzieży Muzycz
nej „Jeunesses
Musicales". Wezmą
w nim uaz'al studenci Akademii
Muzycznej
w
Gaańsku
Eugeniusz Zioło i Marek

Co,gctne,kiedy?.. Co,gdiie,kiedy?..

Nfoobazmo ■
^■DZIENNINEH

Rzecz o uczeniu idioty

Gawkowski — trąbki oraz
tegoroczna
absolwentka
Liceum
Muzycznego
w
Gdańsku Elżbieta Pasierowska — fortepian. Trę
baczom, w których wyko
naniu usłyszymy interesu
jące utwory
Vivaidiego,
Telemanna i Scint-Saensa, na fortepianie towatzyszyć będzie Emilia Grażyńska. Słowo o muzyce
podczas
koncertu mło
dych
wygłosi
Grzegorz
Sutt.

Krzyżówka nr 48

Wick Rogala,
tutaj tył
proboszczem ks. płk Jó
zef Wrycza, słynny dzia
łacz młodokaszubski.
Od
dziewięciu lat w
Wielu nad pięknym jezio
rem
Wiele
spotyKają^się kaszubscy i kcciew
scy gawędziarze ludowi,
Prezentują gaaKi
znane
wcześniej,
już spisane,
walczac
o nagrodę Im
J. Bruskiego oraz gawędy
nie publikowane — na
groda im. H. Derdowskie
go. Kolejny IX Turniej Ga
wędziarzy Ludowych Ka
szub i Kociewia odbędzie
się w sobotę ł niedzielę
(16 I 17 bm.,
w
obu
dniach od godz. 15) w
siedzibie
Gminnego Uśrodka Kultury, Sportu i
Rekreacji w Wielu.
Im
prezie, której współorga
nizatorem jest Wojewódz
ki Ośrodek Kultury w
Gdańsku, towarzyszyć bę
dzie wystawa
sztuki lu
dowej i kiermasz wydaw
nictw regionalnych. Spot
kanie uświetnią
występy
zespołów regionalnych.

-

wyc'*’
Dla
HK
ków
*•'

K?

miłośni
uroków
ziemi gdań
skiej kluby tu
rys tyczne
przygotowały jak zwykle
kilka
propozycji. I tak
Klub „Wanogc" zaprasza
na wycieczkę pieszą ju
tro 17 bm. ze Skarszew
nad jez. Borowo. Wyjazd
z Gdyni pociągiem elek
trycznym do Pszczółek —
o godz 6 55. W Pszczół
kach przesiadka do Skar
szew — o godz. 8.15. Po
wrót ze Skarszew o godz.
16.34.

UD

Klub Turystyki Pieszej
„Marwojek" zaprasza ju
tro, 17 bm. na kolejny
etap „Rajdu
pekoleń".
W programie m. in. zwie
dzanie basenu jachtowe
go im. M Zaruskiego i
spotkanie i żegtarzoml
JKM „Kotwica", Zbiórka
przy
Klubie
Maryna rkJ
Wojennej w Gdyni, przy
»I. Zawiszy Czarnego U
* godz. 10.

ijutro
PROGRAM LOKALNY
UOBOTA

— aud. Jaraego Geberta. It.M
— ^raeboja festiwalu Sopr.t-81
Łł.10 — Minął tydzień — mag.
pybl, w opr, Olelarda Pawłów
»kiego, u tl — Omówieni« pn
gra mu
NIEDZIELA
I W — Początek programu I
omówienie,

l.M

—

Bałtycka

Wachta — mag. Marynarki W«
JennaJ, l.M — Nledweine prze

I OS — Zielony kalejdoskop

boje, I 48 — Poranek llteracko-

— w opr. Dominika Sowy, l.3t

muzyczny w opr. Orafcyny An

— Studio Bałtyk

toniewicz,

T.3# — Sobot

nie spotkania a „Darem Tome

1.4# — Muzyka ba

roku, 1C.W — Gdański koncert

rza” — aud. Marti Fruelńsklej

tyoąeft, 1C.M — Notatnik Kul

17. 08 — Płyta

turalny Wvbr*»ża, 1B.55 — Omń

zespołu

A-Ha

„Hunting high and love”, 17 *9

wient# programu, ił 0# —

—

boisk 1 stadionów.

PTzeiuąa

aktualności Wyb-

GDA&SK,
Wybrzeża, Opo
wieść1 Hollywoodu, aob. niedz,,
i 16
GDYNIA. Dramatyczny, Ko
wal pieniądze, gwiazdy *ob ,
niedz,, £. 1«
SOPOT,
Seena Kameralna,
Ucierta mi przepióreczka, sob.,
niedz, g. 18

Jlmprezul
FROMBORK, Ka^dra NMP,
XT.X
Międzynarodowy
Festi
wal Muzyki Organowej: Bedfich
Janace^ — .Szwecja,
nied? | i#
ELBLĄG,
Łości6ł
4w
Mi
korala, VIT Flbląukie Koncei ■
ty Organowe: Bedfich Janacek
— Szwecja niedz., g. 21

GDAŃSK, KMPiR. ul. Długi
Targ 30 — wystawa grafiki użytkowej Garcia Lazaro z Ku
by, ś»ob. w g. 9—14,
n'odz.
14- 20
K.UPiK, uf. Ogarna 27 — W
atmosferze X Zjazdu
PZPR.
— sob. w g. 14—20, niedz. 9—14
GALERIA SZILłi bu a. Ul
Długa 67 63 — Władysław Jac
kiewlcz
—
malarstwo, sod.,
niedz. w g. 12—18
Galeria
Fotografii,
ulica
Piwna
47
fobok
kośc.uła
Mariackiego) i — Wystawa —
kit-rmasz ..Stare i nowe foto
grafie Gdańska”, »ob., niedz.
w g. 11—18
Muzeum Narodowe ul. To
ruńska 1 — wyst sztuki współ
czesnej z Turku
(Finlandia),
sob. w g. 11—17,
niedz.
g.
10—15
UMerla ’85 u!
Długie Po
b'zcte u — malaistwo Tade
usza Cie^iulcwieża, »ob., medz.
W g. 12—18
Galeria Studencka
PWSSP
, FOT”
Wały
Jagiellońskie
— wernisaż malarski Jerzego
Rinn a ra
GD.-OLIWA, Pału* Opatów,
Władysław
Lara
1893—1984
wyst. monograficzna
malar
stwa. rysunku, grafiki, sob. w
g. 11—17, niedz w g. 9—15
SOPOl. K.MPiK.
ul. Boh.
Monte Cassino 53 57 — Hanna
Vetter — malarst-wo I tkanina,
sob
niedz;, w g. 12—18
Gaieria Sztuki BWA, ul. Po
wstańców Warszawy 2-8 — Eu
geniusz Markowski,
malar
stwo (wejście od mola), sob.,
niedz. w g. 12—18
BWA, pawilon A, XXX lat
Po’skioh Festiwali Jazzowych,
w g. 12—18
GDYNIA, Galeria Grafiki 1
Rysunku, ul. Derdowskiego 11
— Impresje morskie — fotogra
f’a
Haliny
Wasielke,
wob.,
niedz. w g 12—18
K.\.PiK ul Świętojańska 68
(kawiarnia klubu) — wystawa
fotografii
marynistycznej —
Ind'e Floriana Słaszewskiego.
(Czytelnia Klubu) — wystawa
malarstwa — Zbigniewa Mą
drego aob. w g. »—14
SULMIN gm. 2uaowo — Ga
leria Sztuki Współczesnej ,,Sul
min”
— -zeżby
Stanisława
Ho' no-Poptawskiego;
płaskorr<5żbv w skórze Włndzlnrńerza
Wieczorkiewicza,
sob., niedz.
Od g. 13
ELBLĄG,
Centrum Sztuki,
Galeria El, ul. Linki 6 — Akwareie Andrzeja Lipniewskie
go. sob., niedz. w g. 10—18
KOŚCIERZYNA — Kościer»ki Dom Kultury, sa’or Sztuki — Hen^vk Mądrawski—ma
iarstwo,
»ob.
niedz., w g.
9-16

Muzea

rsośa, IT W — Sportowa anten*

pita diii..

1*0 (12/14) i98ó - 08 * W, 17

BAŁTYCKI

W Gdańsku: Narodowe, sob.
w, g. li—17; nleaz. w g. 10—ni.
Pałac Opatów w Oliwne, sod..
w g. Ił—17; niedz , w g. 9—15
Archeologiczne, *oh., niedz., w
g. Id—18. Historii Miasta Gdań
ska, aob., w g. 14—17.30; medz.,
w g. 11—15.30. Centralne Mors
kle. sob.. medz., w g. 10—18.
Strtek-Muzeum „Sołdek” sob.,
niedz., w g. 10—16 Poczty i
Telekomunikacji, sob., niedz„
w i. 10.30—14 Kuźnia Wodni
nad Potokiem 0"wsklm, »ob..
nieoz., w g. 10—1T
W Gdyni: Marynarki-Wojen
nej — skansen sob., niedz,,
w g. lo—16, Statek Muzeum
„Dar Pomorza”, sob„ niedz.,
w g. 10—18.
w Elblągu: Państwowe sob..
niedz., w
#—i#.
W Będomlnie: Hymnu Naro
dowego, sob.. niedz., w g. 10—
15
W
Kartuzach:
Kaszubskie
»ob.. w i. 8—16; niedz., w g.
10—35,
W
Kn iazynie:
T amkowe.
sob.. niedz., w g 8—IS.
W
Malborku:
Zamkowe,
*ob., niedz., w g. 8—16.
^ Sztutowie: Stutthof sob..
niedz., w g. ł—)l.

Z
GDANSK,
Leningrad,
Powró* de przyszłości ttsa, ed

Straszydła, pctl.; Ekorumpowa
18 1., sob., mecLr, g. 10 12JC
15, 17.30; Protector, USA, od ni, fr., od li kj Trudna de
18 1., sob., niedz., g, 20, 21. AB cyzja (bajki)
PRUSZC Z. Krarfui, Old »'>
Heiikon_ Pokazy wideo. Mi
Jug., aob., g. 26.30.
strzyni Wu Dang, ohlńikl, sob., rehand,
niedz.,
g. 15; Indiana Jones,
medz,, g 17. lfc
Kamerain«, E.T., U*A, sob., USA, od 1# l, sob., g. 16.30
niedz., g. 16.4#; Być albo ni« niedz., g. 17, 1«; Aga.z i ra
być, USA, od 16 1., sob., niedz.. dem kolorów (Łajkih niedz.,
g. H
g. 18, 20
Ikar,
Kochanica
Francuza,
Drukarz, Podróż« pana Kle
g.
17,
ksa cz. I 1 II, pou., sob., £. ang., od 15 1., »ob..
15.45, niedz., g. 16; Sezon na niedz., g. 17, l».30
PUCK,
Miwa,
rtedz.
Dziś
bażanty, poi., od 15 1., sob.,
niedz., g. i9; Narzeczona k»ię nie stawi- s9ę stopni, radź.;
cia z KraLny Soli, RFN, niedz., Och Karol, poi., od 15 1.; Za
topiona fregata (bajki)
g. 13
STAROGARD,
Cokół,
sob.,
Gedania,
Żurawie
wracają
niedz.:
Dubler zaczyna działać,
do gniazd (dr. psych.), chiński,
od 12 L, sob., ni«dag. 16, radź, od 15 1 , Ucieczka w
18.15:
Portunek
(bajki), poi., noc, USA, od 18 l
STAROGARD,
Sputnik,
niedz., g. 11.30
Watra — Dom Harcerza, Czu niedz.: Trzeci książę, czech.;
Je słówka, USA. oć 15 L., sob., Piękna kurtyzana, chlń., od
g. 14, niedz., g. 18, Werdykt, 15 1.; Krasnoludek (bajki)
TCZEW, YVisła, sob., niedz.:
USA, od 15 1., sob., g. 18,
niedz., g. 18.30; Poranek (baj I jeszcze Jedna noc Szeherezady, radź.; Greystoke — Le
ki). niedz., g. 12
ORUNIA, Kosmos, Powrót Je genda Tarzana władcy małp,
Ucieczka w
di, USA, »ob., niedz
g. 15- ang., od 12 1.;
Przygody Ali Baby l 49 rozbój not, USA. od 16 1.; niedz.:
nlków, raaz
od 12 1., sob., Jak poskromić lwv (bajki)
WEJHEROWO,
Świt,
sob.,
niedz., g. 17.15; . Lubię nieto
Głupcy z liosmosu,
perze,
poi. od 12 1.. sob., niedz.:
ang.,
od
12
L;
Indiana
Jones,
nieoz., g. 19.30; Piramida stra
chu, USA, od 18 1., sob., niedz., USA, od 15 1.; niedz.: Duchy
g. 21; Wilk (bajki), niedz., g. puszczy (bajki)
WŁADYSŁAWOWO, Albatros,
14
sob., niedz.: Piramida strachu,
NOWY PORT, 1 Maja, Wo
(ISA, od 12 1.; niedz : Zawody
dne dzieci, ang., sob., niedz.,
(bajki)
g. 16; Gliniarz z Beverly Hills,
USA, od 18 1., sob., niedz., g
w woj. elbląskim
18. 20; Kurnik (bajki), niedz.,
ELBLĄG, Syrena, Piramida
g. 15
WRZESZCZ, Bajko., Powrót strachu, USA, od 12 1., sob.,
Jedi,
USA, od 12 1., sob., niedz., g. 16, 18, 20
Swiaiowit, Błękitny Grom,
niedz., g. 12.30; Piramida stra
chu, USA, od i2 1„ sob., g. USA, od 15 I., sob., niedz., g.
10, 15. 17.30, niedz . g. 15, 17; 16, 18; Policjantka, fr., od 18
Ucieczka z Nowego
Jorku, i., g. 20; Przygoda kapitana
USA, od 18 1., sob.. n ędz., g. P’’k-Pyka .bajki) niedz., g. 11
FROMBORK. Fregata, sob ,
20; Dlaczego ślimak nie może
bvć listonoszem (bajki), niedz. niedz.: Colargol na Dzikim Za
chodzie, poi.; Karatecy z Ka
g.’ io. 11
nionu
Żółtej
Rzeki.
chlń.,
Znicz, Pechowdec, fr„ od 2 niedz.:
Pampaiini i traper
1.. sod., g. 16. niedz.. g. 14. 16
(bajki)
Ucieczka w noc, USA, od 18
KWIDZYN,
Tęcza,
sob.,
L. sob.. niedz., g. 18 20
niedz.:
Na
przekór
babci,
Zaspa,
Szklane
paciorki
raaz.: Lubię nietoperze, poi.,
radź., sob.. niedz., g. 17; Nie od 18 1.; niedz. Kolorowe pso
oczekiwana
zmiana
miejsc
ty (bajki)
USA, od 15 1., sob. niedz., g.
MALBORK,
Capitol,
sob.,
18.30;
Reksio 1 nośna kara
niedz.: Superman III, USA, od
(bajki), medz., g. 18
12
L;
We1śc'e
smoka,
Hong
Zawisza, Superpotwór, Jap.,
sob., niedz., g. 17; Ognisty A- kong, od 16 1.; niedz : Pie
kielne prztgodv (bajki)
nioł. poi., od 16 1., »ob., niedz
NOWY
DWÖR,
Żuławy,
g. 19; Bajki, niedz.. g. 10
Na
tropach Bartka,
Ol IWA, Delfin, Spokojnie to niedz.:
pc!.;
Thais,
pol.,
od
18
1.;
tylko «warta. USA od 12 1„
sob., niedz., g. 94 16; Pecho Skrzydlate marzenia (hajki)
PKaBIiTY, Mazowsze, niedz.:
wiec, fr., od 15 1., sob., ntedz.,
g. 18; Samolub (bajki), niedz., Gęsiarek Maciek węg.; Thais,
pol., od 18 1.; Wyprawa do
g. 13
SOPOT, Bałt.k, Gry wojen szmaragdowego ogrodu (bajki)
Relaus,
niedz :
Imperium
ne, USA. od 12 1., aob., niedz.,
g. 10, 12.15, 14.30; Ucieczka w kontratakuje, USA. od 12 1.
SWIBNO,
Barkas
Czv
leci z
noc. USA, od 18 1.; sob., liedz
nami pilot, USA, od 13'1.. sob.,
g. 16.t5 19; Kochankowie mo
niedz.. g. 16 30; Kaskader z
jej mamy, poi od 18 1.. sob..
USA od 18 1., sob.,
niedz.. g. 21; Była sobie raz p;zypaaku.
królewna (bajki), niedz.. g 11 niedz.. g. 18.30
SZTUM,
Powiśle,
sob., niedz.-:
Polonia, Król Drozdobrocv,
Czech.-RFN, sob.. niedz., g. 14; Imperium kontratakuje, USA,
Powrót do przyszłości,
USA, od 12 1,: Tootsie. USA, od 15
niedz.:
Tajemnica trzech
od 15 1„ sob., niedz
g 16. 1.:
pomarańczy (baju’)
18.30
TOi KMltKO, Korab, niedz.:
GDYNIA, Warszawa, Powrót
Przygcd”
Robinsona Kruzoe,
do przyszłości, USA, od 15 1
USA
sob., niedz., g
10, 12.30. 16. radź.: Czas apokalips),
od
18
1.;
Spotkanie z lisem
18.30;
Amadeusz, USA, sob
(halki)
niedz.. g. 21
OPRF zastrzega sobie możli
Atlantic, Greystoke: legen
da Tarzana władcy małp ang., wość zmiany repertuaru.
od 12 1„ sob., niedz, g. 14.30.
dom rap; irr.Ej
17. 19.30
l\*
NAUKI ” KULTURY
Goplan», Gremlłny rozrabia
rJ-hH
'DAMSKO
ją. USA. od 12 1.. sob, g 15,
G S * 8 < k. bL P*—.ja 2#
’7, niedz., g. 13, 18. 17; Toot
sie. USA od 15 1.. sob n'edz.,
Dziecięcy Klub Filmowy , Tę
g. 19 Słodka przygoda (bajki),
cza”. Projekcja filmu fabular
niedz.. g. 12
Wąsata
niania
rez.
OBEUŻE, Marynarz, Tato nie nego
W. Grammatikow g. 11.
bój się dentysty, poi., sob,, e
1.5.30, niedz., g. ’1.30: Miłość,
szmaragd, krokodyl. USA, od
15 1.. sob., g. 17, !9 nieoz
g. 16. 18: O Słoniu T-ąbalskhn
(bs Jki). niedz.. g 13
GRABÓWEK Fala,
Powrót
Jedi.
USA. od 12 1.. sob.,
Gdańsk — apteka przy uY
niedz., g. 14.30, 15.S0 18.30: Re- Stajennej 3, Gdańsk-Wrzeszcz
ksio l świerszcz (bajki), niedz , przy ul. Grunwaldzkiej 30—32,
g. 13.30
Gdańsk-Zaspa przy ul Pilotów
ORŁOWO Neptun, Mała cza
równica czech.. sob.. g. 14.30,
r'eaz
g 14; Skorumpowani
fr,. od ! 5 1.. sob.. niedz.tg.
'6
18; Do w'azei ;a Z^mio
(bulki) niedz
r 13
CHYLONIA Promień, Gmvw
z kosmosu, ang . od 12 ' sob..
niedz g 75. 16.30 18: Ballada
o królewiczu zwaovm Baryłą
(haiki'
niedz.. g. 14
RUMIA, Aurora. Greystoke:
Legenda
Tarzana
wiad cy
mało
ang.
od 12
1.. sod,
niedz., g. 16, 18.15. 20.3«- Kar
nawał (bajki), niedz,, g 15
OKlYWtl.
Grom.
Duch
USA. oJ 15 1.. sob.. niedz.,
W GDYŃSKIEJ
g. 19.30; Poranek (bajki) niedz.
MISZ! I KON CI KTO W EJ
g. 12
w woj. gdańskim
Tradycyjnie już w sezonie
GNIEW, Pionier, niedz : Mo letnim w sobotę 1 niedzielę w
ryc z ogłoszeniowego
słupa, muszli koncertowej przy pl.
NAD; Indiana Jones, USA. od Grunwaldzkim w Gdyni orga
15 1.; RekSiO kompozytor (baj nizowane są imprezy artysty
czne. Dzisiaj, 16 bm , o godz.
ki)
J ASTARNIA, Żeglarz, »ob.:
16.
wystąpi Leszek Dramcki
Być albo nie być, poh; sob., z zespołem. Natomiast Jutro o
niedz.: Tato nie bój się den tej samej porze w muszli kon
certowej zaprezentowany zosta
tysty,
poi.;
niedz.:
MIosć
szmaragd, krokodyl USA, od nie ..Cocktail estradowy’'. U15 1.; Pies, koi i zagroda (baj dział w nim wezmą: iluzjonis
ta. duet piosenkatski oraz ba
ki)
HEL, Wicher, Old Siwehand. let.
Jug., sob., niedz.. g. 17; Sko
SPF.CJALNA LINIA YVPK
rumpowani, fr.. od 15 1., sob.,
niedz., g. 19.30; Na granicy,
DyreKCjt WPK w Gdańsku
USA. oc. 1« 1., sob., ( 21.30
informuje
ze w związku z
KARTUZY', Kaszub,
niedz
Filipek, NRD Och Karol, poi., Międzynarodowym Festiwalem
Piosenki
w
Sopocie od 20 do
od 15 i.: To tez aziecl (baiki)
KOŚCIERZYNA,
Rusałka, 23 bm urucnamia specjalną li
nlę autobusową oznaczoną li
niedz •
Greystoke
Legenda
terą F na trasach: 1 Sopot,
Tarzana władcy małp. ang.. od
12 1.; żegar i kukułką (bajki) al. Niepodległości (prey Boh,
Monte Cassino) — al. Zwycię
PELPLIN, Wierzyca, medz.:

Omarto
tum

uifedzieć

8, Gdańs''-Przymorza przy ul
Lum um by S4 Fopot , przy uL
Boh. uu. te uW w tł, Gdynie
przy «i. Zwycięstw* 1 1 przy
uL Swlętolańskiej TO.

pipitete |
OSTRE DYŻURY PFŁNJ\l
w sobotę; Oddział Chirurgi
czny Szpitala im. M. Koper
nika w Gdańsku, ul. Świer
czewskiego 1/6; Oddział Chó
rów Wewnętrznych ZOZ dla
Szkół Wyższych w Gd.-Wrzesz
czu, al. Zwycięstwa nr 30 i Kil
nika
Chorób
Oczu
AM w
Gdańsku, ul. Lębinki 7
w niedzielę: II Klinika Chi
rurgii OgómeJ wraz z III KIA
ni.cą
Chorób
“Wewnętrznych
AM w Goańsku, u’ Kietur.-.kl«a 1 i Oddział Chorób Oczu
Szpitaia Miejskiego w Go Za
spie, ul. 30-leeia PRL nr 60.
POGOTOWIE
RATUNKOYVfi:
— czynne całą dobę — budy
nek Szpitala im. M. Kopernika
w Gdańsku ul. Swierczewsk
go nr 1-5 (wejście nr 2),
— wypadki, nagie zachoro
wania i przewozy chorych, teł.
32-29-29. 32-36-14 1 32-39-24.
Laryngolog przyjmuje w dni
powszednie w g. 20—7.30. w
soboty robocze w g. 17.30—7,
w wolne soboty
niedziele i
święta — całą dobę.
Gdańsk-Zaspa,
uL
30-lecia
PRL 50 — czynna całą dobę.
teł. 999.
— wypadki, nagłe zachoro
wania, tel. 11-10-00. 32-39-44.
— czynne całą dobę.
— wypadki 999 ,l
Sopot, al. Niepodległości 779
— inne
tel. 51-24-55
Gdynia. uL Żwirki l Wigu
ry 14 — czynne całą dobę
— wypadki, tei 999
— nagłe zacnorowania prze
wozy chorych telefon 20-00-0L
?,0-00-02.

Ambulatorium stomatologicz
ne — we wszystkie soboty,
niedzieie 1 święta w g 10—7
(dla mieszkańców Gdym)
Dyżury lekarzy w przychod
niach. wg rejonizacji:
■ Gdańsk, ul Jaskółcza 7» 1Ö
— lekarz ogoüny 1 gabinet zc ■
biegowy dla dorosłych w wol
ne soboty, niedziele 1 swięi a
— caią dooę, w pozostałe dni
w godz 19—7 30
■ GaańsK, ul. Aksamitna 1
— gabinet zabiegowy i pora
dnia
dla dzieci chorych w
tvolns soboty, niedziele i świę
ta — caią dobę. a w pozo
stałe dni w g. 19—7 30 Dyżu
ry
stomatologiczne w wolna
soboty, niedziele i twdęta w
g 10—i 6.
■ G dańsk-Brzeżno, ul. Gał
czyńskiego 6 — gabinet żabie
•gowy dla mieszkańców Nowe
go Portu. Brzeżna i Letnicy,
w wolne soboty
niedziele J
święta w g 8—20
■ Gdańsk-Moreua. ul. War*
neńska 7 — pediatra i gabinet
zabiegowy
w
wolne soboty,
niedziele 1 święta w g 8—20.
■ Gdańsk-Zaspa, Startowa I
— lekarz ogólny f* gabinet za
biegowy w wolne soboty, nie
dziele I święta w g. 8—20
■ Gdańsk-Wizeszcz. ul
Je
sionowa 5 — lekarz ogólny
1 gabinet zabiegowy w wolne
óoboty. niedziele i święta całą
dobę stomatolog w g. iń—7.30..
w pozostałe dni lekarz ogólny
1 gabinet zabiegowy w g. 19
— 7.30 stomaJolog w g. 20—7.J9,
w soboty robocze — lajfert
'>gól iv i gabinet zabiegowy w
g. 16—7 30
stomatolog w g.
17—7 30

FPMtMUlI
ohcetow We ewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w
Gdańsku
—
telefon 31-19-40
3 7-03-33 (całą dobę).

stwa — ul. Władysława IV —
Jana z Kolna — pl. Konsty
tucji w Gdyni. 2. Sopot, al. *
Niepodległości (przy Boh. Mon
te Cassino) — ul. DzlerZvńskie •*
go — Bitwy pod Płowcami —
Jelltkowska — Pomorska
—
Chłopska — Rokossowskiego —
Kościuszki — Grunwaldzka —i
Jaśkowa Dolina — PiecewsKa
— Beethovena — Powstańców
Warszawskich
— Sv.-lerczewskiego — Hucisko — Podwale
Grodzkie — dworzec PKP
Gdańsku
Uruchomienie
linii nastąpi
po zakończeniu koncertów
i 21 bm., ok. godz. 23.20 dniaj
22 bm , ok/ godz. 23.45 oraz
dnia 23 bm., ok. godz 74 Na
tracie przejazdu
obowiązują
przystanki na wysokości ist-«
niejacych. Opłata za przejazd
na caiej trasie wynosi: — nor
malna — 40 zł ulgowa — 20
zł (tylko kombatanci). WPK
prosi pasażerów o wcześniej
sze zaopatrzenie się w bilety.
IMPREZY W ELBLĄGU
F.lbiąski Ośrodek Kultury za
prasza w niedzielę na godz
j8
do elbląskiego amfiteatr”
na występy zespołów z zaprzy
jażnionegJ
Kaliningradu. 1
Galerii El czynna jest w> st*
\va prezentująca prace piasty
ków bydgoskich. prz”gotow’a4
na przez BWA w Bydgoszczy,
Można tu też zwiedzać ekspo
zvcję akwareli Jerz“go Lipniewskiego z Gdańska.

-i
17.30 — Losowanie

.

Sobota
PROG'AM I

POZIOMO? 1) zdjęcie fil
mowe. 4) dzieli budynek
na kondygnacje 8) zabro
nienie. 8) dychawica. 10)
greek,»
bogini mądrości,
12) przylądek peloponeskl,
14) sygnalizacyjny
bęben
murzyński, 17) Ruska lub
Mazowiecka. 18) Jedna
z
elektrod
20) bezkrytyczny
naśladowca wszystkiego co
modne. 22) styl w architek
turze. 25) komediant, efek
ctarz. 27) zdobi tales. 28)
batog, kańczug. 29) energia
tyci owa 80) lutowa solenizanika, 311) znosi ze spo
kojem przeciwieństwa losu
P/ONoWOi i) spryciarz,
filut, cwaniak. 21 talizman
ezerwonoskńrego. S) czaro
wnik u ludów niecywili
zowanych, 4) śląski brydż,
8) ojciec raka 6) roślinny
rymbol
zdrowia 7)
na

grzbietach morskich grzy
waczy, 11) nałóg, uß) zalo
ty, umlzgi. 15) krewny w
linii męskiej. 16)
prosty
stołek, 19) Donieckie Zaglę
bie Węglowe
20) opoka,
21) niepewność, lęk,
23)
czasem poleci w pończosze,
24) błędny płomyk. 26) głó
wna bohaterka filmowego
serialu
.Powrót do Ede
nu”

Czytelnicy, którzy w ter
minie ao 11.VIII nadeślą
prawidłowe
rozwiązania
pod adresem
..Dziennika
Bałtyckiego”
—
80-886
Gdańsk, skrytka pocztowa
ni
419
(z dopiskiem:
„KRZYŻÓWKI NR
48 )
wezmą udział w losowaniu
nagród w postaci
bonów
oszczędnościowych.

ROZWIĄZANIE
KR/.YŻO W KI NR 47
POZIOMO:
grat, rano,
karter. arab. Akita rebus,
Lars.
analiza.
atamani,
atut, Darek, salut
cera,
owacja, nuta, Ałła.
PIONOWO: gwara. Akaba.
tabulatura, reklama
cja,
aria, epas, ta. rene
ta, trener, sit, zad, aTeał,
Ikar. asan. miot. ta.
Nagród
wylosowali: JA
NINA PAWLICKA, Szubin;
KLAUDIUSZ
KROMP
Gdańsk. Po odbiór prosi
my zgłosić się w Dziale
Wydawniczym
Gdańskiego
W? dawnictwa
Prasowego,
Targ Drzewny 3-7. pokój
213. Rozwiązanie krzyżówki
nr 48 i listę nagrodzonych
czytelników zamieścimy za
tydzień.

? 30 — „Tyazień na dział
ce"
9.00 — Krvo teieferK: „Do
mek rva prerii" — „Kraina
nota" (1)
9. tO — „Piłkarska kedre en
ka"
10.05 — „Korea dzi*" — re
portaż
10.15 — „Lamaizm w Mon
gol«" — reportaż
10,30
DT — wiadomości
10.40 — „Stare, nowe, naj
nowsze"
12.10 — „W świecie ciszy"
12.40 — „Warszawski Pan
teon" — film aokum.
13.05 — „Za kierownicą”
13.35 — „Samo zdrowie”
13.50 — „Mo-ze wokół nas"
14 30 — Wojskowy program
dokumentalny
15 00 — DT — wiadomości
15 05 *— Antolog'a
dramatu
powszechnego — Bertolt
Brecht S Kurt Weitl — „Ma
hagonny"
17.00 — „Na krawędzi iło
wa"

Dużego

Lotka
17.40 — „Bur«xtynowy sło
wik" — telewizyjny film
doxum.
18.00 — „Galeria 37 milio
nów" — bienno.e grafiki w
Krakowie
18.30 — „Promocje" — teie
wizyjny ktub młodych
19.00 — „Nowe
przygody
Bołka I Lotka"
19.10 — „Z kamerą
wśród
zwierząt"
19.30 — Dziennik TV
20.00 — „Ostamł
pociąg z
Gun Hill" — western prod.
USA
21.30 — „Czas" — mag pub!
22.00 — „S:ed*m
dni na
świecie"
22.10 — DT — wiadomości
22.15 — Wiadomości sporto
we
22 50 — „Olsztyńskie
noce
bluesowe" — Luisiana Red
i Matchbox Blues Band
23.20 - „lojemnica" — tran
cuski flim fabularny
PROGRAM II
16.15 — Prog'am dma
16.20 — „Kurs pływania na

Z?
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desce" — -Żageł
twój
wróg"
16.30 — „Kape'usz pana Anatola" — Mm prod po1skiej

18.00 — Tajemnice, sensacje,
zagadki
18.15 — Gość „Dwójki"
18.30 — Tygodniowy Przegląd
Kulturalny
19.00 — „Na bezdrożach Amazonii" — „Spadkobiercy
Rondona"
19.30 — Dziennik TV
20.00 — Studio Sport
21.00 — „Góralskie tańce"
21.30 — „Tydzień w polity
ce" — komentuje
Karol
Szyndzieiorz
21.40 — „Jej powrót" — poi
ski film łab.

22.50 — „Studio Hi-Fi"
23.20 — Wieczorne wiadomo
SCf

23.25 — „Muzyka na dobra
noc"

Niedziela
PROGRAM I
7.00 — „Alarm Drzeciwpoźa

rowy trwa"
8,15 — „Tydzień" — mag.
spraw wsi
8.55 — P-ogram dnia
9 00 — Kino teleterii: „Wy
prawa po złote runo" —
film prod CSRS
10.20 — „A na polach żriiwa" (1)
10 30 — DT
wiadomości

10 35 — „SOS z gór, lasów
i
łak" — „O niezwykłej
orzyjaźni" — „Tajemniczym
tropem” — czech.
serial
przy rod.
11 25 — „A na polach żni
wa * (2)
11.55 — „Zawód
— oficer
śledczy” (2) — radź. serial
13.05 — „Siedem anten"
13.50 — Telewizyjny koncert
żvczeń
14.35 — „A na polach żni
wa" (3)
15 00 — DT — wiadomości
15.05 — Film dokum. „Pta
ki Wisły"
15.35 — „A na polach żni
wa" (4>
16.00 — „Lato w Studio V
17.55 — Reportaż filmowy
18 °0 — „Antena"
19.00 — „Przygody misia Co
larąola
19.30 - Dziennik TV
20.00 — „Powrot do Edenu"
(14)
20.50 — „Pegaz"
21.40 — „Churchill i Rosja
nie" — publicystyka międzynerudowu
22.15 — Sportowa niedziela
22.55 — „Bibira, mięsożerne
kwiaty' — recital Jacka
Skubikowskiego

23.30 — DT — wiadomości
PROGRAM II
10.30 — „Powrót do Edenu"'
(14)
15.20 — „Grunwaldzkie me
cze" — wojsk.
programŁ
dokum.
15.50 — Program dnia
15.55 — „5 — 10 — 15"
16.40 — „Jutro poniedziałek"
17.15 •— Godzina z Leonar
dem Pietraszakiem
1
18.10 — „Wzdłuż Odry"
18 40 — Światowa orkiestra
„Jeunesses Musicales” —
reportaż
19.30 — Dziennik TV
20.00 — „Młodzi i film" —
koszalińskie spotkania fil'
muwe
20.30 r— Wielkie wyścigi so
mochodowe
J
2T30 — „Kolumbowie" (3)1
— „A jeśl będzie wiosna"
— serial Tp
22.30 — Festiwal muzyki —
Łańcut 86 — koncert or
kiestry kameralnej Woje e
cha Rajskiego
23.00 — Wieczorne wiado
mości
23.05 — Anegdoty teatralna
— Igcra Śmiałowskiego
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