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połowach - czas ten, niektórzy z rybakow przeznacza;ą na naprawę s1ec1.

t-01. ""·

Larzecki

ZY nastąpi w:ck „słoneczny"?
Jakie będzie jutro helioe!lergetyki? Mówi o tym znany fi·
z,·k radziecki, wiceprezes Al:ademii
Nauk Ukrainy, Wiktor Trefiłow, w
wywiadzie, udzielonym koresponden
towi APN.
- Na obecnym poziomie rozwoju
nauki i techniki wi(;lką przyszło~ć
ma w,,1~or::ystar.ie trzech źródeł energii - ener~ii, powstałej w wyniku rozpadu jądra atomu. syntezy
termojądr0wej i heliomergct) ki. Nie
któ\:zy badacze przypuszclaią, że w
końcu obecnego i na pocn:tku orzys;;łcgo stulecia elektrownie alomowe na neutronach szybkich oraz syn
teza termojądrowa stosowa!le będą

CW-W&tłM:fiWłEPFE

Dzisiaj rano uroczystość lnaugu.
racji roku akademickiego odbyła się
w Wyższej Szkole Wychowania Fiz ·cznego im. Jędrzeja •Śniadeckiego
na ~ nią:
Przybyli
w Gdańsku.
sekreDemlchowicz
)lirosław
tarz KW PZPR w Gdańsku, Adam
zastępca przewodni·
Izydorczyk czącego GKKFiS, przedsta,viciel KC
PZPR - Stanisław Romański, I sekretarz KD PZPR Wrzeszcz-Oli\l,,a
- Aleksander Na\not, przedstawiciele pla<'ówek dyplomatycznych a-

Di:BATA W ONZ

Maszyny drogowe z Lęborka

„Nosta!gio" - to nazwa nowego
wzoru serwisu stołowego i kompletu do kmvy. W odróżnieniu od form
dotychcias stosowanych przez Pruszków komplety te wykonane są w
stylu „retro" i majq strojne, reliefowe ozdoby.

kredytowanych w Gdańsku, rektorzy wyższych uczelni, pracownicv
•
naukowi i studenci.

12 NOWYCH
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2
Gości powitał i ~prawozdanie
działalności uczelni w ubiegłym ro·

ku akademickim złożvł rektor WSWF
doc. dr Kazimierz Kurpis. Uczelnia
partycypuje w realizacji problemów
resortowych, kontynuuje badania
środowiskowe na rzecz Zjednocze.
W
Okrętowego.
Przemysłu
nia
,vswF olan u.ie się dalsze zaangażo·
wanie potencjału naukowego w roz·
wiązywaniu ważnych problemów ma
krore!!:ionu pólno:::nego w dziedzinie GDAŃSK
rekreacji i turystyki morskiej.
Uczelnia wzbogaciła się w minio· Nr 225 (6n4)
nym roku o aparaturę naukową i
dydakt~·czną wartości 855 tys. zło
tych. Uruchomiona została także w
paligraficzna.
u.czelni , dziahilność
Rozwijana jest współpraca z zagra(Dokończenie na sir. 2l

,,Progress -4"

na orbicie

środa,

4

października

Prezydent Francji Valery Giscard
d'Estaing udoje się dzisiaj wleczo·
rem do Brazylii. Obserwatorzy polityczni spodziewajq się, że w wyniku
tej wizyty zacieśniq się francusko·
brazylijskie stosunki gospodarcze.

W

uiątek,

6 bm. do tymczaso·
wej bazy konte:-ierowej w
porcie gdyńskim dobije podo
wracający z. dziewiczego rejsu

W Hucie im. Bieruta w Częstocho·
wie trwają prace pny rozbudowie wal·
cowni blach grubych. Roboty prowadzi
się na wielu odcinkach - np. równocześni& z montażem 'hal chłodni trwa
rozruch urządzeń grzewczych I samolo·
kowych. Rozbudowa przycryni się do
wzbogacenia i zwiękSienia produkcji w
częstochowskiej hucie.

,,Phanłom''
wpadł

do

Bałtyku

Mioi.sterstwo obrony RFN z<Fkomum·
kowoło, że wczóraj w pobliżu wybrze
ży Danii spadł do Bałtyku i zotonqł l'G
chodnio~iemiecki myś!iw'ec typu „Pha:1
tom", Dwuosobowa załoga zginąla.

portów piąteio kontynentu semipoj2mnikowiec PLO „Profesor Szafer".
Przywozi on rekordowy w historii
polskich portów i statków liniowych
transport kontenerów. Ogółem, w
przeliczeniu na jednostlci 20-stopowe, ma on na swym pokładzie 394
kontenery, w tym 201 załadowanych
australijską wełną, a pozostałe skórami. Właśnie ta partia wełny spo,vodowala mobilizację portu, arma·
tora, spedytora, PKP i CHZ „Texti·
impex". Pięć wielkich fabryk tka·
nin wełnianych - 3 w Lodzi. w
Kielcach i Częstochowie oczekuje
pilnie na wełnę, a nie są w stanie
kontenerów.
ilości
przyjąć takiej
Port tymczasem musi bardzo szybko rozładować „Profesora Szafera''
POnieważ jednocześnie w kolejce do
jedynego stanowiska w porcie ocze
kiv.lać będą semikontenerowce z linii amerykańskiej PLO ms. ,,Gen.
S. Pouławski" i ms . .,Franciszek Zu
brzycki'', przy których obsłudze rów
nież trzeba będzie przemanipulować
terminowo w wy- i załadunku ponad 400 kontenerów.
Wczoraj w Izbie Wełny w Gdynl
odbyła się narada . wszystkich zainteresowanych, na której usfalono wa
runki szybkiego wyekspediowania

tam, gdzie konieczne jest utwardzanie
podłoża. Słuią one także do ulwardza·
nia fundam!ntów pod budowę domów.
W Lęborku wykonuje się takie urzq.
dzenia technologiczne dla fabryk do·
mów - sq to tzw. stanowiska wibracyj.
ne, jak równiei różnego typu gi(ltarki
do rur instalacyjnych.
Na zdjęciu: nowe typy 1agęszc1arek
do gruntu ZUB-32 (większa) i ZUB·10,
produkowane w Lęborku.
CAF·Kranewsl<i ,

Około tysiąca pięciuset ga11gsterów,
wśród nich 50 szefów szajek bandyc-

kich zostało aresztowanych w Tokio w
czasie specjalnej operacji policji Ja·
pońsk:ej, wymierzonl!'!j przeciwko świo·
towi przestępczemu. Skonfiskowano z;na
czne ilości broni r narkolyki wartości
ponad miliarda jenów (ok.. 6 m!n dolarów).

twierdzi. że w środę, 27 nym znakiem na piersiach w postaci
ok. godz. 8.30 w lesie, przez jasnego kola z czerwonym punktem po
kt6ry prowadzi droga do odległej o 2 środku. Opowieści dzieci wywołały zna·
kilometry wsi Magnusy, spotkały tajem- czne porusze'lie wśród okolicznych mie·
niczą istotę o zielonej twarzy, ubraną szkańców.
(Dokończenie na tłr. 21
w czarny, obcisły skafander z wyraźwrześnia

kłosy

(Dokończenie

na str. 21

akcja we

Włoszech

Jako dotkliwy cios, zadany „Czerwo.
nym Brygadom" określono we Wło
szec!'1 pierwsze rezultaty wielkiej ope
racji antyterrorystycznej, I podjętej w
ostotnich dniacl, przez policję włoską.
Według· ogłoszonego wczoraj komuni ,
kotu, w Mediolanie aresztowano dz ,e.
więciu terrorystów. w tym kilku odgry
w
rolę
wajqcych pierwszoplanową
W składach ropy naftowej w Mississau
organizacji „Czerwonych Brygad", m. go w amerykańskim sianie Ontario na·
in. Antonio Savino, poszukiwanego w stąpił wybuch w jednym ze zbiorników.
i zabójstwem Ewakuowano ok. 1000 osób z pobli·
związku z porwoniem
Aldo Moro I innych podejrzanych o skic:h domów.
zomochy i morderstwa.
CAF·AP· Telsfotc>

- ale i

długo?

, mith m6wlł o „zagrożeniu kubań- wojny domowej, ale rozprzest rzeni .
o możliwości wy- ło ją na wszystkie regiony kraju.
ska-radzieckim",
gaszenia wojny domowej, o dobrej Ro s ną systema tycznie szer egi bo j ow
woli białych.
ników Patriotycznego Fron tu Zimbabwe, k tórego ws p61 przewodni cz ą.
DEMAGOGIA
CZYSTA
cymi są Joshua Nkomo (ZAPU) i
nnnYTT~
Zgodnie z przewidywaniami, poro
(Dokończenie na str. 2)
wywiadzie, udzielonym ty- zumienie nie tylko nie wygasiio
godnikowi „La Jcune Afri·
&3 Mi
EK«Mii
que", Odpowiadając na pytanie: Dlaczego uważa za korzystne
porozumienie za\\-arte 23.111. br. 'z czar
nymJ ugodowymi przy\\'Ódcami robiskupem Abelem
dezyjskimi pastorem l\'dabandingi
!\-luzorewą,
Sithole i wodzem plemiennym Jere.
miahem Chir:m, premier „wiclora.
sowego" rządu rodezyjskiego Ian
Smith rzeki: ,.Ma ono v;oparcie głów
nej partii białych i trzech partii
czarnych, które rcprelentu j ą 85 proc.
ludności, a więc jest z nami w:ęk- ·
ui ·
l3.o.cte~ · -twJ,v". N · 1.
·
3 IS
iiOS
I
,

istota ozielonej twarzy
o lesi
błąka si
trzeciej

ładunku. Większość zostanie wyła
dowana w porcie z kontenerów do
wagonów kolejowych, a część w ma
łych partiach wysłana w kontene·
rach samochodami. Portowcy zapew
niają, że rozładują wszystkie kontenery w ciągu 3 dób, zaś w następ
nej załadują 50 pełnych ko:-itene·
rów, aby „Profesor Szafer" mógł pła
nowo rozpocząć swój kolejny rejs
·
dQ Australii.
Podobnie szybką obsługę port za·
pewni semikontenerowcom linii do
portów US.·(
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Jak podoje dzisiejszy „Kurier Polski"
o niesomowitef przygodzie opowiadają
dzi~ci ze Szkoły Poootawo~j we wsi
w
Kwiałkowie
koło
Prz-,.rowni<:a
woje-wództwie sieradzkim, Co nojmniej ośmioro uczennic I uczniów z

Pożar ropy

w

....o. . .d.....e.....z.....J..·a····A..lU~tt..·. s
Warka Zg'angs~eram,· R
:TTTnffYff\
W TO kIO

Niesamowita przygoda ucz~iów z woj. sieradzkiego
•

wytwarzającym całą rodzinę
słupskie)
zagęuczarek do gruntu oraz wibratory
powierzchniowe. Urządzenia te wyko·
budownicł"Vie, szcze·
nystywane sq
gólnie przy budowach dróg - wszędzie

HMM

Wczoraj p,ezydent Portugalii, Ra·
malho Eanes wznowił konsultacje z
Na zdjęciu: monlel'IJ 1: b,ygady Ste·
delegacjami większych partii polifana Kaczyńskiego 1: Mostostalu Zab·
zmieniiych.
tycznych w celu przezwyciężenia kry
W stolicach europejsldch: wczora,1 nn- rze sprawdzają wal rozrządu samotoku
zysu rządowego. W dniu tym przy. tol\·a.no: !\loskv.·a - 4 st. et ,,,arsza\\ a, łańcuchowego chłodni nr 2 walcowni
Berlin. Bruksela - 8, Helsinki, Kopen·
jął on doiegocje Centrum Demokra· haga. Paryż - 9, Praga - lłl, s,tokholm, blach grubych.
- 11, Madryt, Rzym - 17. WieLnndyn
Portugalskiej
i
tyczno-Społecznego
CAF-Seko
19 st. C,
deń Partii Komunistycznej.
PREZYDENT FRANCJI
UDAJE SIĘ OO BRAZYLII

Budowlanych
Maszyn
Kombinat
ZREMB w Poznaniu dysponuje zakla·
dem produkcyjnym w Lęborku (woj.

Rekordowa przesyłka zAustralii
afer" Antyterrorystyczna
na

POGRZEB PAPIE2:A

Jak Informuje dyżurny !ynoptyk Grlyń
skiego instytutu ;\leteorologii l Gospo·
dark! 'Wodnej, jutro zachmurzenie bę
dzie przeważnie duże, miejscami słabe
opady deszczu lub mżawki. No~ą i rano
lokalne mgły. Temperatura od 6 st. C
do 10 st. C. \\'iatry słabe z kierunków

1978 r.

Kontenerowce w Gdyni * Systematyczna poprawa przeładunków zboża

Były rer<tor uniwersytetu w Managui, człon€k tzw. grupy dwunastu
jeden z czołowych przvwódcow opozycji nikaroguońsk;ei Carlos Tunner·
mon w wywiadzie dla ukazującego
się w Caracas pisma „Elite" stv„ie-rdził, źe bez rezygnacji Anaslosio So·
mozy i jego klonu nie jest moż!iwo
żadna mediacja oni żadne roz•.Niqzonie w Nikaragui.

Oziś odbędzie się w Watykanie
pogrzeb papieża Jona Pawia I. Kardynałowie, którzy przybyli t'la uroczy
stości żałobne i późniejsze konkla·
we mają zadecydować czy ze wzglę
du no nieustannie podający od kilku dni deszcz ceremon·ia odbędzie
się na zewnątrz bazyliki czy w jej
wnętrzu. Agencje prasowe przypo.
minojq, że wybory nowego papieża
rozpoczną się 14 października.

Na przyrodniczej mapie kroju
przybywa nOW>/ch rezerwatów - cennych obiektów natury, którym w ten
sposób zapewnia s i ę pieczołowitą
ochrone i opiekę. Ostatnio utworzono kolejnych 12 rezerwatów w 9 wo!ewództwach.
Łącznie z nowymi - mamy obecnie w kraju ponad 700 rezerwatów
przyrody, w tym najwięcej leśnych,
florystycznych, faunistycznych i krajobrazowych.

GDYNIA

SOPOT

SYTUACJA W NIKARAGUI

KONSULTACJE R. EANESA

W czasie spotkania 36 kobiet odznaczonych zostało orderami przy.
ca wskazuje, ie nie więc ej ni ż 30- znanymi im przez Radę Państwa za
40 proc. energii potrzebnej człowie· udział w walkach z hitlerowskim no·
kowi może zapewnić helioenergety- i eźdźcą podczas li wojny światowej
ka. Na więcej na razie liczyć nie oraz ~ybitne zasługi w pracy zamożna. Wiele krajów rozwinięty ch wodowej i działalności społecznej
prze wsłowo, w tym również zwią-1 po wyzwoleniu.
zek Radziecki, zwiększyło subsydia
NOWO!!:O PRUSZKOWSKIEGO
na badania naukowe w tej dziedzi,.PORCELITU"
nie. Wznosi się róż~e kon strukcje !
1
oraz buduje urządzenia doświadcza!
Nowością, która powinna zainte·
ne.,
resować amatorów porcelitowej za(Dokończenie na str. 2)
stawy stolowei produ kowane j w Pru
szkowie są poszukiwane pojemniki
kuchenne no mąkę, kasze, sól, ko·
rzenie itp, Handel już otrzymu je
pierwsze zestawy, pojemników. Jeśli
się spodobają w przyszłym •oku pro
dukcja ich zostanie. rozszerzona.
Inną nowością, uzupełr,iajqcq za.
stawę stołową, są kokilki na grzyby,
chrzan, musztarde . Tej d robnej ga·
lonterii zakłady dotychczas nie W>/·
twarzaly.

SWF

Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych kontynuowało debatę
nod najwaźniejszymi problemami
cktualnej sytuacji międzynarodowej.
W ciągu kilku dni, jakie upłynęły
od zg!oszen ie inicjatvwv polskiej w
postaci proiektu deklaracji o wy.
chowaniu społeczeństw w duchu po·
koju, ide::i ta zyskała sobie popu·
Realizując program zapewnienia
larność i poparcie, wyrażane zarówno z trybuny zgromadzenia, jak d!ugotrwalcgo funkcjonowania orb:
talnego zespołu naukowo-badawczei w jego kuluarach.
go „Salut-6'' - ,,Sojuz". dziś o go
dz i.nie 2.09 czasu moskiewskiego · \V
PROJEKT SZCZYTU ARABSKłEGO
Związku Radzieckim wystrzelono w
Rządy Jordanii, Arobii Saudyjskiej przestrzeń kosmtczną automatyczny
i pięciu inriych krajów arabskich towarowy statek transportowy „Pro
Zotoki Perskie; poparły wniosek rzq. gress-4".
„Progress-4 ·, dostarczy stacji „Sa
du !roku o zwołanie w trybie piln)·m „szczytu" arob;kiego, no któ- lut-6"' paliwo do silników i różne in
rym przedyskut-;.vano by sytuację, ne ładunki. Pomoże też w dalszym
jaka uk~ztaltowo!o sie na Bliskim sprawdza ni u ele:nentów konstrukcji
Wschocl1.ie po podpisaniu porozu- systemów pokładowych i urządzeń
mień izraelsko ·egipskich w Camp automatycznego statku transportoDavid. G!ównym celem tego „szczy- wego.
tu" byłoby nakłonienie EgiptJ do
zrezygnowania z podpisania separatystycznego traktatu pokojowego
z Izraelem.

DZIŚ

kilkudziesięciu kobiet
żołnierzy, rorganizowane

,,w

1057 studentów na studiach dziennych i zaocznych

,,Gaudeamus"

odbyło się w

Warnawle
•
byłych
okazji 35 rocznicy powstania Ludo·
wego Wojska Polskiego przez urząd
ds. kombatantów, Zarząd Clówny
ZBoWiD I Krajową Radę Kobiet
Polskich.
Wczoraj
spotkanie

z ZSRR)

w skali przemysłowej do produkcji
energii elektrycznej. Bardzo interesująco przedstawia się obecnie również możlnvość wykorzystania e;1ergii Słońca. przede wszyst kim 'dlatego, że jest ona wyjątkowo czystą pojej
stacią en2rgii J wykorzystaaie
nie jest związane ani z naruszenicm
równowagi cie•Jlnej , ani z zanieczys::czC'niem środowiska naturahe~o.
Obliczenie możliwych form uzyskania i W?kOrcVst:rnia C':->cr<rii Słoń

ODZNACZENIA DLA KOBIET BYŁYCH ;tOLNIERZY

W

opadła się

Powódź

szosd

wTajlandii

Fala powodziowa w
przesuwa się w kierunku Bangkoku.
Niektóre części tego mias ta znajdu
ją się już pod wodą. Meteorolodzy
ostrzegają, że stoEca Tajland:i może
znaleźć się w najbardziej krytycznej sytuacji jutro rano.
W ciągu ostatnich kilku dni w
wyniku katastrofy powodzi jaka
dotknęła północną i środkową część
Tajlandii zginęło co najm:-iiej 36
osób. Tysiące ludzi pozbawionych
z.ostało dachu nad głową.

Ponod 40 domów zostało zniszczonych na skutek obsunięcia się gruntu w
Laguno Beach w Kalifornii. Ewakuowano ok, 260 osób. Na zdjęciu: zapadnię·
CAF·UPl·Telefoto
to POM w Laguna Beach.

Wl!CZOR

Str. I

M/s „Profesor Mja~to o~cię!e od świata
Szaferu
(OokolttHnie 1e str. 1ł

DzU rano w porcie gdyńskim pne
bywały 43 statki, z czego polowa o·
ezeklwala na redzi•. Ten korek apowodowa ly ładunki zboża. 5 statków
ze :r.bożem i śrutą rozładowuje s:ę
Pr'Z'." nabrzeiach, a 13 oczekuje na
redzie. Łącz.nie do wyek.spediowani3
w głąb kraju portowcy mają 316
tyi;. ton zbóż i pasz treściwych. Ich
odbiór w ostatnich dniach znacznie
się poprawił. Ogółem z portów wy~yła się w ciai::u dob,· do odbiorców
krajowych od 22 do 2.5 tys. ton zboui, w tym z Gdyni wyjeżdża regularnie 6 pociągó-.v wa:i<'dłowych i
około 200 wagonów ze zbożem luzem
doczepianych do innych !kładów towaro-vv-ych. Sytuacja w przeładun
kach zboża ze względu na zakol'1czenie iniw ulega systematycznej poprawie.

•
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* Setki zabitych i rannych Święto Milicji Obywatelskiej

i Służby

a ki w Bejrucie

I

Oferta Le Havre
dla polskich masowców

Bezpieczeństwa

oo•

dyplom acji irancu~ kiej

P

O kilku godzinach względne
go spokoju znów rozległa się
w chrześcijańskim ~ektorze,
czyi; we ws<:hodniej dzielnicy Bej
rulu, kanonada artyleryj~ka. a poci
ski wybuchały co :aekunda. Ze siupów ognia można było wnioskować,
entrum
źe ostrzeliware było też
Bc,jrutu. Trudno jest jeEZcze sporzą
dzić ostc1tccz:1y b'lans ofiar 4-dniowych zaciętych walk \Ve w,chod·1'ej
d~'dnicy miasta jedn,k r.r w~tęp
nych danych wyn:lp, ;ż w t 1b. so'J"

u:

krajó,v
rannych, zaś dyplomatami
nafto\vych
padło 300 zabitych
b.lans walk z niedz:eli na pon!e- arabskich w celu skłonienia ich do
działek wyniósł 60 zabitych i 300 me-diacji w sprawie libańsk:ej. Z ini
rannych. D)tkl'we straty ponoszą cjatywą w spraw:e osiąg:1ięcia zarównież obit' walczące strony: chrze wieszen:a broni w L.banie w,·stąpil
ścija1'1ska milicja oraz oddz.ały sy- na forum ON"Z szef dyplomaci' fran
ryjsk:e z arabskiego korpusu bez.pie cuskiej, Louis de Gui Ringaud. Zaczcństwa.
on udział regularnej
proponował
Korespondenci prasowi dono~1.ą. i>rmii Lbań•k:ej w rol: siły rnzdz:e
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tów do Francji. Najczęściej odw:edzo:
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Caen i Fos sur Mer. Rzadziej szczecińsk,e trampy zawijają do dużego ł
nowoczesnego portu w Le Hovre.
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i omów,enio nowych form kontaktów.
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szów", ,.Huta Kotowice" i , Huto Lenino" o tonażu 71 tys. DWT i 64 tys.
DWT. Statki te n.e mogły dotqd zowi
joć do pozostałych portów francuskich.
O'erto zlożo'lo przez Le Havre w czasie_ t~j w'zyty zostanie szcrngólowo. raz
patrzono przez żeg'ugow:ów PZM.
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,lafkowskicm11. .J. Piwowarskil'mu.
,rog mu <>r., 1..chwał 5 •sj, RWPG
SB oraz 35 rocznicy powstonio LWP
uzyskanych m. in. od dyrektora Szkoły cioż dtieci nie szły w jednej grupie.
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W środę 27 wrześnio zajęcia dla rąk miol takie błony jak u koczki.
,:;znej'' orzyzn<ino: mr::r. W. l'rzvby!. uczniów trzeciej' klasy miały się ro1po- Szedł ko!o brzezinek w kierunku Ma- ' po:lz:e'<owol za wvsckc1 o-er.ę ,c~ p•a
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NIE UNIKNĄŁ ZDERZENIA.pr0c. C1gólu energii w ,vielu kraWIADOMO. Iż NKOMO
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Jego przecn....-1 · C'Y mó" 1ą na,,,. et, ż~
Jo,hua Nkomo. uważa go za n'r eJ
da. USA). oochłania ogrzewanie mie rem" GT-5772 zderzył s ę z jadqcym pen·me:ity tego rodzaju orowadz.o- czom,, Dobrzewino, Bonina.
rnn1? zb , d t 'P. Podejrzewają go, iż goKonferencJe zorganizowało M:nister- radykalnego n:ż :'.fogahe.
szkań. \\':,;korzystanie do tego celu r przeciw„ego kie,unku „Tra 1l'lritem" ne są w wielu krajach świata.
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ronnv
zastoi
tych
dla
„Trabanta"
jest
rowco
alternatywnego
pa11stw bardro _interesujące.
Sądzę• poza tym, że nier.wykle Interesująca jest sprawa przekształca
nia energii Słońca w energię elek.
.,Otta-Vel.'$M1.d.. w Hamburgu zapo· tkę o hitlerowskiej flocie ~·ojennej
I:!\IO licz.nych 2apewnień, ie w III R:zeszy jako "''&panfałe. Dzie- n!ła duł.e Uo~cl neohitlerow5kich ma·
tr:rczną. Mamy nadzieję. że w cią
wiedziało. :te w ramach tegoro,·znej arior suje się zachętą: .,przeżyjcie to
pronagandowych.
terialów
licz.
są
ocganizacji
tej
członków
łem
,.,.r;neohitleryzm nie stano\\! za·
gu najbliższych 10-15 lat zost:!ną
cią akcji ,:wia:.r.dkowej oferuje obszerną j •s cze raz i zobaczde jak bardzo
która
Hitlera,
fali
tzw.
Xa
synagog
bezczes:r.czffiia
wypadki
ne
ciągle,
groże!'lia dla RFN takie oOlprzewodniki.
I pł_,·t sławiących obt W1< '10 s ę r iPmieckiej Kriegsmazbudowane
nasileniem jak w przez malowanie na n:ch swastyk, gle na!ila się w RFN, doskonale za- kolekcję k:!iiążek
stanie się możlhvc czasem z takim
dzięki którym
antykomtL-ii- rabiają w~·twórcy 1..abawi>k z !'mble- czyny wojenr.e III Rzesz)'. Pod tytu- ~me. O Lu~twaffe p:Szc się: ,,nigdy
się i dzia- potajemne naklejanie
ujawnia
czasie,
ostatnim
zbudo,vanie taniego s;--stemu przematami III Rzes:i:y, producenci mi- łem „Ein Volk, ein Reich, ein Fueh- tv 'h W) darzeń '1:e prz„dstawiono
ła w tym kraju ru<:h skraj'lie pra- stycznych plakatów, a także dokonyKatalog
s~nsacyj. e ·.
kształcania jednego rodzaju energii
be ·dzif'j
wicowy.
w drugi.
gwiazaku\.v:S, wydany pr!ez ,.OttoOstatnio odkr:rto w Karlsruhe duV er-sand '. ~cklarnuJ„ książkę pod tyWielką pnyszhść ma,ią prace, poprzez
t 11 ''Il . .,Wafff>r m Einsat7.'' - \\'Y·
zwalające na akur!'!ulowanie encr- ży arsenał b,·oni, grom:1d,.onej
h,tlerowski Wehrmacht
neohitlerowców. W czasie Tewizji
sła.viaj \cą
w mieszka:1iach
przeprowadzonrj
i z.a\\ i •rającą rozdziały na;:,isanetrzech członków organizacji „DeutprzC'z n 1..,tępcę Hit'E ra i zbrodniarza
sch-Voelkischen Gemeinschaft'', z.na\\o)er nP?,J. Karl, Dneriitzll, oraz byleziono m. in. ręczne pranaty (połego gc r Pr, le Bundesw„lwv i o fi.ceni
z Bundeswehry). palki,
1 "tle ow, ·~1ej Luft,hiffe :...._ Joht1nchodzące
nc-3a Ste1 1l~offa.
noże spadochroniarsk:e. wie.kie ilo·
ś;;i amunicji ! materiałów v.-ybuchoJ
wych. Zwraca uwagę fakt, !e jak w
Nic dz.WnC'go więc, te w tej atmowiększości podoonych wypadków sferze mnożą się przestępstwa pnP<'lnta 1e przez neohitlerowców. W
Jak podoje dzisiejsze proso teheroń broń t~ gromadzili 17- 1 20-letnl luciągu osta' 1ich 12 miesięcy, W('dluJ(
sb, burzliwe demonstracje, do jokich dzie.
oficjalnvPh źródeł, zanotowano zwię
doszło w ub. niedziele w wielu mia,,Deutsch-Voelk!schen Gemeinschaft"
stach Ironu, spowodowały śmierć 11 jest organizacją posiadającą swoje
ksz,•ni~ s·ę o 100 proc. w~·kroczeń
osób, c kiikodziesiqt zostało rannych. oddziały we wszystkich landach
nr,. 'ciwko prawu (które w RFN jest
Najpoważniejsze starcia międly deWspółpracuje ona i utrzymuje wanie M.padów na sklepy i magazy- niaturowych tołnkrz.y Wehrmachtu. rer'' sprzeda•;,val będzie m. in. prze- b.::.~dm lweralnc dla r.cohitlerowcó1v)
RFN.
moi,strantami a policją nastaoily w
Wydawcy i µroducen<:i płyt gramo- druki z prasy hitlerowskiej z lat z 31 J do 600 wypadkow. Trzeba za·
ścisłe kontakty z innymi organiza- ny z bronią.
miejscowości Kermonszoch, gdzie 4 ofonowych ńie tylko zarabiają kro- 1933-1938. Kaseta, w której z.najdu- zn:wzyć :>rz,..- t \ m. że do Hczbv BOD
a
Rr'N,
.
w
neohitlerowskimi
cjami
soby zginęły i zonotowono poważne
Kll.ka tygodni wcześnie, we Frei- ciawe sumy, ale przyczyniają się do ją .,;ę te przedruki, zaopatrzona jc~t wl•c,a się tylk0 takie wvkroczenia.
takie z faszystami w wielu sąsied
1
straty materialne.
nich kra;ach. szczególnie we Wło burgu aresztowani zostali dwaj z.na- wzrostu tej fali poprzez. !ascynowa· w wielkieg<> formatu zdjęcie Hitk- kt0r" zo ,tał_v przekazane· do ro1.paUbiegła niedzielo było dniem strajra w brunatnym mundurze, gdy &to- tr,enia •ądom. Co najmniej trzy ratym
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ku generalnego. do którego hasło rzu- szech. Francji,
p~1olety maszy- fal.5zują historię, wybielają tamte jąc w nvoim ogromnym „Mercede- zv w.ęrej było takich wykr;czeń.
ci/o opozycjo. Są to pierwsze krwawe nizacja ta stawia sobie za cel reha- kątnie kupić cz.tery
amunicji. Re- .,p.iękne" ,:;z.asy, haniebne, ludobójcze sle" pn:yjmuJe defilad,: oddz+alów. k~óre pol cja ukarała mandatami lub
storcio w Iranie od czasu burzliwych bilitację hitleryzmu. Utworwna zo. nowe oraz 2000 u;tuk
w domach podboje podnOftą do rangi bohater- Przedruki ir pruy hitlerowskiej zao- ta ,cich, które z PO\\'Odu niewvk~·eia
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k'.6rzy
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Pamięci poległych

w Normandii
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stawiciele snw pracować l)ędą w,;,
\':<szys~kich kom ~rtacn, a stol ~i)·
w sta!::ch kJm1sjd~h
również
\\"O
RWPG.
Kom.tct Wy,rn1.awcz,- w~s 1 ·c1chał
:nformacji ck~pcrtów ,dus'•.uia:u
RWPG i ekspcnow kraj0w c.zlonkowskich rady, którz:,; w ramach
\\·spólnej .lelci;acji odb„l „pat~anie
w l!pcu br., ,v Bruk,t~i z d legacją
ekspertów Europej,k i \V,oolnot:·
Go~oo<larczej. Kom te t \\) ko:'aw<.zv
\\'jT~ził ·pogląd. że zawarcie zaoroponowanego ra:nowego porozum c·
nia stanowić będzie ważny ,:;z,·nnik
na,viązania i rozwijan:a stosunków
miedzv R\VPG oraz krajami czlonko,~·s:~:mi rady a EWG 1 kraj.;:ni
cz!onkowsk mi EWG. a także mię
clz~· kaźdvm z t\ eh krc1jów a k,aja
mi czlo;1kow.,;k1~1 drugiej orga 1izacji.
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nawczej lub prz.ynaJPlr> e; c•1c,a!':>y
za!::\Varanto\\nc \\ 1~ 1 ,~ZO"-L 1nieJ'~C \V
Radz'.e ~ii:,: le. al1 cj dld ,,\O"J
parLi ZAPI' \la J,tż ti3 la a , eh: I

bv t:·;uc11f·•in:c ro,vró,1<: do Sal,b:.iry_ Cen.i, ;.;tó•,! m 1 · ,'l'>y zapła
c'ć za to, byłoby porzuc.c'1H' '1,eprze
Jcd:ianc-go l\Tugabc, którv m,c!1i • ę
.,mark,:stą-maoist4 . :'\a to !',e może sobie jednak pozwo. ć w ol-iecn"J
;:vtuacji. Spo•roo p ę; u czarnych
polityków rodezyjskich Jf'<t wprawdzie jedynym, któ:-y ci~·~poriu:e silnymi i zdyscyplinowanymi silami
pa:·tyzanckim:. l\Ia także - co je,t
ehyba ró\\,1ie ważnP - aurcntycz.re
audytoriu'11 polit:·c?.Pe \\·Pw"';:i'rz !
na ze1\ ,.,a•.rz k:·aju. Prawdą J( t ;~d·
c'loć wnh1\'Y
nak ró\\'n:t>ż, iż
rnil"l:' e
q
polit_, czr.e ~Iugaoe
mn:ej,?e - Je~o p,utyi:anc. o;Ją ~ e
najdz,elnie;. Z:·ozu.n:a 'e \v·ęc JE,·.
r ej
. p.Z.) le
dlaczego '\'kom·e
_;l"~zczc te,·a, - z·ileż:v. ; tv :\lt.r;c1be
uczes~niczyl \\·e \'.'f'. ,tk.c .1 ro ,, •ąWIKTOR WLG(il
zan ach.
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w Iranie
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TAJEMNICZE

ZAGINIĘCIE

DZIECKA

wyjaśnionych

doJO wrześnio
...,
tvchcza~ oko1,crnośc ach zaginela
Gloąow·& (woj. leg,,,ck;e) 3-let'1 a Lilio no Ząola. Dziewczyrko baw.Io s,!ł
nie opodal kiosku pro.....:adzonego przez
jej rodz ców.
Mimo niezwłocznie podjetych i trwa·
jących nadal poszu~iwoń, w ktorych
furkcjonor uue MO ,
udział biorą
ORMO, dotychczas n e not•o' ~,o ,,o
jokrkolwiek ślad zog io 1e go dz.ecko.
w nie

,.USPRAWNIENIE''
l'ew;en lodz'(']n:,i postanow:I w j,..;.
nym z m:ejscowych urzędów pocu-,.
wych nodać list polecony. Ku jego zdzi
wieniu ,.ponie,,ko z okienko'' 1.aiadn
Io, oby kl;ent so,n Wy()isol sobie -poWorowdz e
kw,towonie no przesyłkę.
nod okienkiem wywieszono olakot o
treści apelujqcej, oby - ,.celem przy.
sp eszen a obsluqi" - kl,enc, sami v,y·
pisywali owe blankiety, ale w cytowanym przypadku samoobsłuąo by/a zb~d
na, jako ie klient by/ tvlko jPden. Panienka było jednak nieustępl:wa i powo!ujoc się no „wewnetrzne zo1zodzenie
minister~twa o nowej technolog ( przyJmowonia przesyłek", pokwitowan,a nie
wypitalo.
Wypada 1:ę c'eHyĆ, fe autorzy „usoraw,,i~ń" n ie kc, i'.,:, nado·.vcorn dor~cz-:ić odre~ato:1i prrnsyleK wlosnor~ct·
nie.
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Serce elektrowni -

iiłownra.

ED~.'\

z najwięk
sz;e·ch nwestycji na
tere•1ie \\ oj ·•\•;odzt\L\
gda,'isk,cgo ,~·st. l.'wa
jąc.:a juz od 6 l.it, bu
dov. a
t>l 't< t :o\\':· i
sz:z, to,~ o pompo\\ e ·
w Zan1nwc..i.
PiPrwoti, · e za.il.1d,.10 u
zy.,kan:e pien\'SZcJ?;<,
e-fektu ener~etyc:me go w 1Wi8 roku. T'T
n.in ten przesunic:'u
jP{hak o dwa lata
K ',;a dni temu «o
śo., .ny w Zr 1owcc1.
V,' chwili
> i 'L'J('j
gló\vnyn
place~n robo+ J ~t s Io\\ n 1.i ;:,.d,;ii>
,, , ko1 ąi~ się p 1 1 r- h~ toni,; ~1... 'e
\\"cze rkj z::i'11or,tl.wano sp ;,, e
pr.d ture1i•n d· ,s\,1 !TH' l!' z C,ec:1o;ło v<1c'.', R6w•,ule~lc pr<},,·a(1,: <:Lę Oic.h.(\ \\ hali r1)0'"!lt'.lO'\VEj,
i;dzie pows.. ,1~,1 urzc d'o1ia. ktł>re
w prz,:sz!o,ci Ził. nonto,vane zo·<:aną w s •owr. I'la:1 przewiduje
zakoi'lrl,',1i"
\\'Sp,i:T.nia '' rli
prac bE·t'Jni,'r,'d ·h w I kwart, e
v 1.,·sz:e· o ro:, u \\' •'" Il' też cza,ie prz,st,1p1 się do r,0l'ta2'u tur
bin o wad~C' 3 t;s . •,,,,
Dru;im równ:e waz wm odc:'.nkie.ti p:·ac je:;t z,,iorn~k go ay.
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r.b·o:·Ioika

po-

krywa się war t•\ <i af.' 11 lt Pra('(' te pNrwa. ą cto \o 1 a przv~z!c-~o ro~<l'
Prz,stąqi,•no t;, <Z" d'l malown
nia l zt<>rrl:L r .. tt'h n1roca"ll. k'c•
r·n. \\o., .. z •cz;ora dr~t·1rc1aric1

bqd ~ie do

7.bl'-

rn1l· ~l r-o ..·:1r .~o

Plan :1.i ll"l r,i;t p: 7 '
kona ni<' on· \\'~ ,o~ci

7ł Z"~ n~~(\l
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H; l !Cl ml•1 zin.
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Pieniądz,

te na pewno !!:Owiecka elektrO\\"llia na pewno
staną \\'Yteorzystan e; jednakie w
złagodzi te kłopoty.
ro; ównaniu
z potqr-bami to
Elekt~ownia woJna w Zarnow
\\Ciąż 1.~yt mało.
'.':adal reali.e
lu zaliczona została do najw.iżJ •st ocdani~ inwestycji \\' 1930 • niej~zyl'h dla krnju inwestycji.
r., «Je pod ;1:d'1ym \\".:lrunkien1Ziclo"' świaUn. l«ó,·, ,opalono

r ależ.y poclwoic tempo rollót. Ca
!,• zaplecze tec.:llniczne. place mon

t.;zo\\ e i hotele są przygoto\\·ane
.,:, przyjęcie zwic:kszonej liczby
ludzi i 1raszyn. Problem jednak
w tyJY by w najblii~zym czasie
7o.,' 1:;i podiPta taka d<C'c.:yzja. Gra
, 1'7.Pl' ri. idzie o \\'ys-.;...,t stawkt;.
Z w L.. ~.1t u.,> doś\, iJ.tlczt':lia doslco
nale w;pn·y. Jakie sa kłopoty z
rr.ny·n pu~,.;.'Yt'ien1
JH \\
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dla żarnowca. z każdym dniem
st.ijc się iem ak ,Jabsze.
M.P.

Na zdjęciach: powyżej - cztery
nitki ruroci:igu, którym płynąć bę·
dzie woda napędzająca turbiny;
poniżej, po lewej - pokrywanie gór
nego zbiorn;ka warstwą asfaltu; po
prowei - hotele robotnicze.

potrzeb krH-

t:lh.:l'~lł~ 1.Jettr:YL'Z,1l).

Zarno-

I

Fot. M. Zarzecki

nia rad

oduot{)Wać towarzyszącej postępowi modernizacji teehniki i tecltuologii. Powstały nowe dzie<lziny pro<lukdi, opartej u;i. uajnowsnch
rozwi~zania.c h Ś\\ iaiOWY<'h. Złożył się na to twórCLy wysiłek i rzett'łna praca t•aleg·o i,,poleezeńsl\\ a.
Praca ta obji;la również trud podniesienia własnych kwalifikacji
i w)kntałce-nia. Wzrosła wydatnie liczebność kadry technicznej i ekonomicznej. W:d;szy 5tąd jest poziom wiedzy, !iwiadomoścl I aspiracji zawodo\\ ,eh ludzi pracy. Ten proees spr:i.yja ro:r.wojowi aktywno;ci ll-PO!ecznrj I profesjonalne j w kierunku oddziaływania . na
t'u11kcjonowa11ie S\\ oje;:o zakładu optymalizac,ii jego wyników I dalszel:'o ro'l\\ oju.
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Biu-

góło~ ~maw'.e. się wytycine
11~ motl!w~ !ycfowtj u;ansy era Politycznego KC PZPR i uda- wansu spoleczno-z.a wodowego ~

mógł

··-·-·-·-·-·-·-·-·KTYW~OśC

załóg

w

\\'!'

doskonalen.u
,:c,spodatki
przeds e(o.o~stw.
po!e do poµ.~..i w
dz:alalno~~i
samorzą<iów robotni-:zvch.
Ifr
rang~ podnosi art. 13
Kom,ytu<.:ji PRL, s,anowi,1cy,
że:
,,Załoi: i
,przedsic:biors tw
u czest.niczą
w zarządzaniu
przedsir:biors twami". Bli
żej ten temat p!·ecyzuje ustawa O SA c\10RZADZJE
ROBOT:\"ICZY;\L W a:·t;vkule pierwszym tej

·-·-·-·-·
-·-·-·-·Jut od Jlpca
da-

działal':e.

w

ui 1

dach prac:y trwają ·de"la'y ; sdrn!Pn:a, mające na cPlu zapo?..1anie za!óg z nowymi forr.1ami pracy i z.adan;aml ,amorządó,v rnlx tn.c" I.
Finałem tej akcji będą sesJ e KSR.

m,

zakładowych

\\' ich wd!"a-

żaniu.

Rozpocz.~to już także narady wytwórcze w wydziałach produkcji
podstawowej, w trakc:e których
przeprowadza się wybory robotni·ków do samorządu robotntczego oraz dyskutuje się, wstępnie, nowe
regulaminy SR. Warto tu przypomnieć, że wytyczne przewidują udział robotników w liczbie co najmniej 1 '3 składu KSR.
Mają to
b~..-ć
p·ze<lsta\, iciele
wydziałów
działalnośq
por;!<;ta,\·o,,·eJ o wysol{im au:O' y'<"·cie, c ~,,.ąc:y s:ę za~1fan,Pm za!ogi.
I~to'rnr c·.v'lrik'em a'.l:~ywizarji
1.c-<po,()\~' pr"c'.iwn czYch ma·ą być
k<1n',Sje problPn,O\\"e, P'''~ ~ł:, wane
,>rzez E>,R. Ko'11i~je N ,;Q i..1)ą sy~-

w nowych warunkach regulaminów
SR, poza ramy zakładu podstawowego. Wytyczne BP KC PZPR o-

kreślają. że abv zape\vnlć przed„
stawlcielom KSR możność wypo-,
wiadania się w sprawach planów
rozwoju bra11ż i wsp6Jn,·ch przedsięwzięć socjalnych. a także kon•
su 1tacii ważn:vch decyzii sooleczno-gospod~rczy ch, w ziednoc-zeniac h
I jedr.ostkacl-i ,·ównon~ciny ch naleh or~an:zować knrterenc]e !)rzed•
~t;iwicieli ~amorząd I robotnicmgo..
W kon::crencj;
!)()\\'i 1r i uczrstni•
rz.:-·ć
p,zedstaw icicle
zgrupowa•1vch w branży pnE'd;się,,io:·~tw, delegowani prZRz KSR or:;z I sekret?.rz PO? z.! ednocze-nia i przedstawiciel z;arządu głównego daneg<>
z.wiąz..\u
7,a,,.·odo\\'C!:!b.
Ko,,[eren•
c;e nrze-d~tawicie li ~a'.r.<:>:-zadu robl'>'nil'~e!:!O powlni;n Z\VOłvwać co
naJrnn;c; raz w roku 7.a•·ząd głów·
ny zwją7.k\l zawodo,\·e~o.

\\T~l'.)()mn:,me novum regulamino10 priprawit
sYtuacię dotw!1c7.asow ych prnktyk,
k:edv to zjednoczenia rarzucaly od·
górn:e p0dlegl~·m z<1klaclom pracy
u stalone wsk2źniki p!a11ów produkc vinych i so~jaln~·ch, pozo~tawiają<:
KSR fo,·nrnlna
tylko akceptację.
Ob„cnie rola samorządu robotnic7.e•
!'!o nabiera wlaściw,·ch rumieńców,
Uchwalony przez KSR plan tech·
niczno-ekono miczny i prog:am l!l!I•
pe\\'niający jego realizację ~tanowi
we SR r2d:vkalnie win

L!sta1.yy c t.yta1ny:

,.Z,ifoi;-nm w pań,it,\ Ol\ :,:eh przedsit;hiorst\\ aeh przem~·slowy ch, budowlan~Th i rolnych,
przysługuje
pra\\o kont.roli i nadLOru nad cało
kształtem dzialalnośd przedsit;biorstwa oraz prawo stanowienia w !ll~adniczyd1 sprawaeh, dotyczących
dzialal11<1Ś<'i I rozwoju przedsii:bior~l\Ya".
\V słowach

tych mieści się głę
boka treść tego. co potocznie nazywamy \v,p6lgospoda rz:eniem i odpmviedz;alnośc;ą
za swój zakład
pracy. :\"ie znaczy to j edńak, że
owa treść wszędzie i zawsze była
praktyczn:e \\·ykor,zystyw ,rna. Obok
w·eiu ewidentn,·ch orzvuadków dob,.ej prac)· sn: b,vl;· ( takie, które
og:-anicz.ały się do procedury formalnej, do akceptacji, wyg.,dneJ dla
admini.,tracj' , treści planÓ'.V produ;ccyjnych i rozwojowych zakła
du.
Wvtyczn„ Biura Politycznego KC
PZPR z ma.i a 1978 r. i póź:1iejsza
Kr.!iowa
:S:arada
Przedstawicie li
San{crządu Robotniczego . radykalnie zr.1:en:ł? sytuację. Wojewódzka Rada z.,\·:ązkó·.v Zawodowych w
Gdai'1slc1. podobn:e jak w cal,·m
kraju, celem pełnego wdrożenia
w, tycznrc!1. pod:ęla w:e!okierunl: o-

wdraża się ją w rytm ,vspółodpowie
dzialności i współdecydowania. Tc
ważne funkcj.e wykraczają obecrue

obowiązuiącą
ści

które w termin:e do 1.'i llstopada
or. zatw;e,·dzą zakładO\\'e regu'amin" oraz doko'1ają wyboru p··czydiów sa'11or,ąau
ro,otr,k1.(';0
·
pt 1.,•d,tawiciel1 d'J STl w zjcd noczP'1 ac•1.
Powol,!1P r.ostar'fJ ·ow 1ież
zespoły prob:err-owe <amo z,1d·u robotnicze ,o.
Przewiduje s:ę. że w woJewód7.twie gdańskim d:z:alać będz:e około 450 samor.·~dó-.v robotniczych.
Aktualnie ·odbywa się szkole'1ie
aktywa zakladcwego prr.ez '.\I ! ędzy
wojev,;ódzk:
Ośrodek
S?.kolenia
Zwi,11.kowego. a także branżowe narady pr.::ewo<lnic:q cych rad. zaklad'lwych. w
któn·ch
ucze-,tnicza
c:złonkow,e sekr(·ta~iatu i n;acowni~
cy WRZZ. :\"a naradach :ych szcz.e-

tematycznych anal:z i o::en kierunkó·;.·
warunków spe1n;an1a zada11 ~połecznc,-~o,podarczych.
lXl
ich obo·.vtązków ualc;i:y tak;i:e przedsta·,\'ienie propozycji w:,korzystan;a rezenv ornz fo:·m aktywizacji
~Poleczno-1.a wodowej załóg. Komisje prnblemowe działają pod nad,orem prezyd:um , ..1morządu robotniczego, w którego skład wchodzą
m. in.: sek:etarz instancji partyj nej, przewoanic1.ący rady zakłado
wej i ZS'.\lP.
W tak:m układzie
zostaje zapewniona ciągłość pracy
sz.morządu
robotniczego w ok,es(lch między konferencjam i SR.
RcaJizuiąc zasadę
młodzieży w życiu

wnia

się

pełnop,a\vności

zakładu, zapejej tym samym praktycz-

podstawę

działalno

przedsiębiorstwa.

Niezłx:,dn"m

\\ arunkiem d'..a d-<')o
samorzadu robot·
nic·!eg-o je~t zapewnienie mu J')O•
mocy ze stron:v adminlstracjl rll•
kładu. Samo,zadowi re>botnlc7.em~
n,a!efr udostępnić niezbędne infor•
mc1cje i analizy prndukcyjno -ekon~
miczne. Właśc:wy układ ~tos unk6w
wspóldzi~lan ia ogmw administra-r.jl(
i samorządem robotniczym ma br4

, brej

działalności
I

(Dokońc1enie

na str. .C)
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droga! Rzeczywiście
smutek
bije z Twoje.;;!o
list•.1 i wca le się
trnrn nie dziwię.
Trudno, aby p;erws,;e doświadcze
r. ie życiowe tc1,o
typu sptywało j:ik
woda po gęsi. Z1 e
by to świadc.zyło ..... , .................... .................... ...........
o Tv,,ojej wrażli- :
woki. rew'lie ina :
czej
widziałabyś
całą spra,vę, gdy
byś to Ty odt"szła. 'Wówczas znajdn
•
je się dla siebie wiele okoliczr.ości i
Drogi Kryptonimie, piszę bo mi bardzo smutno. Nie
!ości. Nawet iartowalam, gdy ktoś miał 1 tego powodu
ła~od;:ących i ni'!' k\v~stio:iuje ist.. :f• spodziewam
się od ciebie pomocy c1y nawet dobrej
zmartwien;a. A teraz na mnie to spadło i okazało się,
n:enia uc:zucia jifko takiego. Gorzej
rady, bo zdaję sobie sprawę, że w pewnej sytuacji nllct
i~ nie byłam wcale na to przygotowano. Straciłam chęć
jeśli ten ktoś nas opu~zc.7~. "f./\7 ó,v- : .:• nikomu pomóc nie może. A jednak
pisanie 1prawia mi
'do życia i nie potrafię pogodzić s ię, ie to już koniec i
(';,::i, ś·.~,[at się \Vali 1 i ta;,;ie odt:zur:ie,
ulgę i Io pisanie anonimowe. Nie należę do tych, co to
że nie ma od tego odwołan ia. Przyzwyczaiłam się i to
iest r.,i o,!.'>ł regn1ą. CM Ci m0gę na
pisa(:, jak pocieszyć? l\fasz rację, że • potrafią zwierzyć się koleiance, 1anudzać innych swoi- , bardziej niż przypuszczolc,m do tego, że przy r.~nie był
rr:i
p,oł->lernami. Nie poywala mi na to moja wmdrnna
On. Wiem co napis1esz, Że będzie inny. Może, die ja
nie n,a na taki st~n ducha i ser~a :
zastanawiam się ety w ogóle nal eży wierzyć w miłość,
~kutE'cznego lekarstwa. Prz:•slowie : niechęć do otwierania się przed innymi ludźmi. Tylko
czy wc:irto się angażować , przytwyczajać do kogoś, jdli
mówi czas najlepszym lekc>.rs- : pisonie może stanowić jakieś ujście, ratunek, af,y r.ie
nie ma żadnej gwarancji ucrnć. Jeśli coś si ę buduje to
twcm. T~·lko c7a .•. jee:o znieczulaj;i- : zadręczyć się własnymi myślami. Sprawa wyda Ci się
pewnie banalna. Miałom chłopca. Przez dwa lata plotrzeba v,ierzyć, że bcduje sie na twardym gruncie, aby
c~ dzial:rnie może pomóc i na ogól
wspólnoto miała cechy trwałości.
Jo już nie wierzę
jPst to kuracja $kutecz!la tak dale- : nowaliśmy wszystko wspólnie, razem szliśmy do kino,
że milosć, a choćby serdeczna przyjaźń mogla r,peln iać
ce, że nawet złudzenia nasze odra- :: raiem do teatru. N'e rnston!Jwiatom sie nawet czy tok
już będzie przez cale życie. Jesteśmy bardzo młodzi i
rolę takiego „twardego gruntu", o więc może rację moją
dzają się nit nowo i znów zaczynamalieństwo l;ylo d,a mnie sprowq odległa, tym bardziej, • <:i, któny traktują lekko te sprawy - dziś
m" wierzyć v,: milo~ć . w to. że jest
ten, jutro tam
że
pozostało
mi jeszcze sporo lat nauki. Niera1. mówiłam
tenł Jak widzisz „Kryptonimie" ja straciłam złudzen i a
n'e tylko mcż.li,;,.·a ale I niezbędna !
i dlatego jest mi tok smutno. Pociesz mnie.
do ż:,-cia.
• sobie, że nie trzeba tych spraw traktować śmierłelnie
To. co m~·ś!in o t~·m obecnie, nie ! serio, bo przecież obserwui!l życie i widzę jak zmieniajr:t
się układy, jak nietrwale bywają takie mlodzieńc1e mijest po;'.bawlone Jogikl. Biorąc rzecz
na zdrowy ro:z..t;ądek rozpatrując ••••••••...++++••••••..••..••......................
problem z racjonalnego punktu wichenia. można Ci przvznać rację. uczucia, jako nleodzo,'l:n ego elemen tematy\\'Y, któr;i może być
'
uczucie. to materia zmienna na ty- tu składowego naszego życia. Zary- >1ośC znieczu!eniP. \Vreszcie obo.lęt- tylko jest kochany I nie umie wytotalna k~zesać z siebie odrobiny uczucia.
k. że nie zalei:y nawet od dobrych zykuję twierdzenie, że dopóki istnie niewiar.a ·;v uczucia, sentymenty.
Po Taki człowiek to uschnięte ctrir,wo,
chęci. Skądinąd warto;ciowy czlo- je życie, dopóty istnieje i milo~ć wy myśl,
co by się z nami stało. gdy- a
niemożność
kochania
to
wiek o pozytywnych cechach cha- wołana właśnie nieustającą potrze- byśmy przyjęli taki racjonalistycz
pewnego rodrnju kalectwo. ł nie są
rakteru w uc>:uciach mo:ie okazać bą miłości. Być może miłość jest r,y ,.zimny"' punkt widzenia?
Strach to tylko słowa pocieszenia. Ja głębo
s[e niest.1Jy, Uc;,:ucia są taktyczn:e złudzeniem.
wartością
nietn,·alq, pomyśleć, ile uroku stra,::iloby Ż"· ko wierzę ,v to, co piszę. J\.Iilośc mo
~prawą zależną od nas samych w zmieniającą swe barwy, obiekty ucie. Lepiej już i.yć ze zludien:ami, że nas zawieść, może być przyczyną
bardzo małym stopniu. 7,a to trwa- czuć nawet. Wynika to z poszuki- Zc\ręo,am Ci. a wtedy zawsze
jest smutku, rozczarowań. ale jako ta:,a
1ą wartością. ..twardvm gruntem". wań. z dążeń do spełnienia skrytych
Fzansa. że spotkaj,J się kiedyś dwie istnieje i tak jest dobrze. i'>iec:h na
'ak to określasz. jest sama potrze- marzeń o miłości doslrnnc1Jej. :\loże tęsknoty i żr bedzie to
dohór o razie to będzie punktem wyFcia dla
ba miłości. Tę potrzebę odczuwa nawet taka :się nie zdarza. ale Judz jaki Ci chodziło. Nieklórz:..twierdzą odzyskania optymizmu, a c.:o do resz
każdy w mniejszym lub \viększ.vm ką cechą jest dążenie do
ideału
nawet. 7.e szczęśliwszy jest ten, któ- ty, zdaj się na czas.
stopniu., On3. tet określa trwalo~ć :Nie, rozpaczaj więc i nie i;zukaj al- ry potrafi kochać
niż' ten, który
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Kie la nowski dziel jr~t llklonny do ~rnowidztftyz,iatra
1.
lekarskid \,·a
t;;m chętniej r<YZ9amiE:tujl!
spl'!-jai,·o~c·i.
1ny~licid, ..daw!le. dobre czasy'", kiedy był
humanista z powołania. młody, pełen ·sil i nadz;ei na przyautor \\ iclu publikacji, szłość.
·
m. _in. _ksią:i:ki pt:. ,,R:o::
- Cz;v to również paua dot:vc11:y?
mnl:l'"a o przt.'llllJanłU •
_ ;.;a szczęsci~ zacilow.i.lem zdolh~idator gdańskiego ,.te ść
tyv·neoo myślenia I choć
I f ,
•f'
·,
,.
.
ra·
no. o b'e'·
l .~
,
"
.
.
<' 0 :rn za.i. arll:i . . z · . z rozczuleniem
wspominam swOJI\
n~· JC'~ ??b~:tl' mi\szkan rnlodość to jednak pt,tr<1!ię do~trzec:
C'Ofll
• ro.JnH:isia.
Zwro· · d,icen'.ć to co dobre w na,zej ws pól
rili~t_ny ~IC' do nirg.o, abY ~ze~no~ci. Ot, choćby taki fakt. Jepo~ie<l~tał n.1m Jak o- s tern fty Ljatrą, czyli st>e<:jalistą od
ern1a ooe_ei:i:,· stan kn!tu: chorób płucnych. Gruźl;ca była plaf)'
~spolzyc_ia_. ktoreJ )<a okresu moich m lodych lat. a tetasada na,·zdną .Jest wlasrne wza.ie· raz doczekałem cza,ów kiedy !tyzjam~~ serdrnnnić-, życ•zliwoś(·, rzct<'I· tra praktycznie może być bezrobot·
M;c.
ny. :Na początku mojej lekarskiej
Profrsor troehe
się
wzbraniał kariery trudno było marzyć ·o tym,
twierd ząc:
że uda nam się uporać tak skutecz- Ostatnio czę,l() wielu Judzi, nie z ta chorobą suoleczn.i,.
która
p:ie·\·ai:nie dLit'"lnikar ,:e. s~aw1„j 1 z.abierała nam wielu warto ściowych,
rni p:·tania na bardzo różne trmat,. młodych ludzi.
Wy'lika to zaoPwne z potrzeby two-.
Inne wydarzenie. któr!', odnotowa·
rzenia moral:1vch auto:-ytctov,. Za- łem prv\vatnie jako naszą wielką
;;trzc!;am się \;ic~c . że r'ie jestem mo zdobvcz: to ubezpieczenie wsi pol~
ralista z zawodu. ,1 moje orzemyślc · sK1eJ·. Jestem człowiekiem, który ma
nia mają chara;;;ter bard;:o osobisty, skale porównawczą. Znam przedwoprywatnv. Proszę więc w ten spo jenną polską wieś. jej nędzę. zaco:
sób traktO\vać moją w, prl\v1edż. tYT"' fanie, stan zdrowotny. Awans wsi
bardziej ze są to myśL [crmułowa- polskiej jest więc dla mn:e czymś,
ne na gorąco, tak jak to zdarza ~ię co wciąż zaskakuje i cieszy w sposób
w luźnej rozmowie. Pro;;zę też pa- bardzo osobisty. Młod;;i ludzie, nie ·
m;ętać, że jestt'm człowiekiem nic świadomi przemian w tej d ziedzi·
pierwszej młodości. A w moim wie nie, nie mogą ocenić tego niebywa ·
ku Judzie przeważnie trac-ą już zdoi- le~o wręcz kontrastu. A dla mn:e
ność cieszenia się hciem. sta.ią si~ każd;i wizvta na ,.,·s i w chwili obec ćbojęt!'li na jego urok1. \v·y'1ika to ryej jest ~c-iąż źródłem r.i.<io,rneeo
Cl(s(o po pro,tu ze gt:,, u zdrow:a ld,iwieniR. <'zvrn~. co badzi na no·
a jak C'.>S n":n d,;le;:.a, czło,\ iek bar - wo moj entuzjazm.

- Mówię przecież na. ~at. Chq
tvlko stwierdzić, Żf! widzę .prawy
i~h oehlym wymiar1.e w imię obie,lctywizmu. Znam bowiem i niedostat·
ki naszego życia. Martwi mnie właś·
nie i l-o bardzo. niski ix,ziom kult.u·
r~· w s-tos,mkach mię<:lzyludzkich.
Prz..,·znaję sie uczciwie, u :r: lękiem
cz:.ę~tl'> wchodZEj do gk]epu, na poc2,tę.
do urz,;du, bo narai.a mnie to na
z<ienerw,J\van ie. Nie mogc: przywyknąć i pogodzić ~;c: z tym, że traktuje s .c: mnie jak intruza, natręta. Jeś
li zastanowię się, ochłonę po takim
doświadczeniu,
wówczas tlurnacu:
sobie, że lo wcale nie 8ą tli lud:dl",
że wcale źle mi nie życzą. Są wśród
nich i tacy, których na pewno stać
na piękne i;(e-sty, szlachetne porywy.
Na pewno w życiu prywatnym majwielu przyjaciół. Ich zschowanie WJ
nika nie tył~ ze zlej woli. ile z braku wychowani.!!. Po prostu nie w:,·
rnbiono w nich określonych odruchów, sposobów zachowań w kon ·
taktach zawodowych z innymi ludź
mi, z t,·mi, którzy ~ą dla nich ańoni
mowa masą klientów, petentów. pa·
cjentów itp.
- Z czego tn wynika pań~kim
zclanl cm?
- Myślę. te przyczJny 111 oczy wiste - wynikają ze zmian struktu·
ralnych naszego społecze:1stwa. i: t"'·
go, że z kraju rolniczego stajemy ,ię
przemy~łowo · rolnlci:ym. Te przemie·
szczenia terytorialne, przegrupowania socjalne. dokonu.Ją się zbyt !zybko, aby mogła za nimi nadążyć świa

domośe. ~ dru,:1~ ~ l ~ h fi.a·
'!-zeto_tycia , nf:'rwowość, brak cza rn ... Kto dziś ma c·uu na to, by .tak,
jak to bywało dawnif:'j szukać prawd
w księgach starych mistrzów - u
Pascala. Erazma x. Rotterdamu I innych. Kto 1tt0&uje dzi~ t~ formę ~amodoskonale nia" Tylko jednostki,
wlęk~zość karmi ~ię t~lewizją. Żyje
my w l'!U1..t1ach kultury audio-wizual-

w

nego rallu do Pascaia zwrócił się pewien człowiek prosząc o radę. Pov,,iedzial: - Jak mam żyć skoro stra
cilem wiarę? Dla kogoś kto żył w
XVII wieku to był istotny problem
moraln~-- Pascal powiedział mu, ab:v
ezynił wszystko jakb:v wierzył, czyli
zachował zewnętrzne pozory wiary.
Jl. to s c1..asem przywróci m1; spokój
We'o.Vnętrz.ny. Zastosowałbym tę myśl

Zacznijmv więc od konwencji. któ- w:e,Jziałem już: zewnętrzne zasmu ra j(-.st miarą dobrC'f,!O wycho,\·ania. cające nas objawy ś\viadczą tyl,;:o n
('1.y to dotyl'ZY róvrnież rzctel· brakach wychowawcz> ·ch., Nie wienośd'?
rzę jednak. abv to sięgało głębie>j
- Serdeczność, życzliwość we wza samri iAotv charakteru narodo\\'e·
jemnych stosU'1kach społecznych lą· go. Wystarc zy sobie pnypomn ieć jak
czy się z rzetC?lnością. Te cechy cho- potrafią zachov.,ać ~ię Polacy w tru.
dzą razem. bowiem stanowią nieod· dnych
momentad1 historycznych .
r.owny element w zajemnego zaufa nia. a bez zaufania do rzeteiności
7\foim zdaniem z nami nie jest
tych, którzy nas lccn1, produkują źle, choć pozory zdają się św:adczyć
przed:n:oty codziennego użytku, kie- inaczej. 1\Iimo wszystko
wierzę, na.
rują nami, czy pomagają w załatwia
niu spraw życia cod:licnncg:o - trud podstawie własnych obserwacji, że
no jest żyć, funkcjonować w społe choć bardzo powoli, to jednak coś
czeństwie.
się zmienia na leps~e w naszej kul- :'liiek!órzy pcsymiki są 1<1a11l;, turze wzajemnego współżycia. To jest
fe trudno b1:dzic nadrobić tę lukę w
edukacji narodu. że dokonały się w kwestia c::asu. długich procesó\v wy·
spoleczciistwi< ' pewni' zmiany charak chowawczych , tworzenia wzorców
tcrologkzne. .\ poza tym warunki osobowych, wykształcenia określo
zewnt:trzn(', czyli prorc-sy cywiliza- nych tradycji. które
niegdyś przekal'Yjnl', nie sprzyja.ia kształtowaniu
takich c·cc·b, jak ~erdeC'znośr, źyrzli· zywano z ojca na syna.
wość, rzetelność·.

- Proszę mi
niepoprawny m
stwierdzić,

"~· Otlćbiłicl• rzyruml~

iu:ę

lll,

i Tlie gor

M1 takim ,tan P-m rz~zy. W st.a·

rych księgac·h trudno dziś o recep.
ty odpowiadające współczesności. ·
- A jednak pa.n czyta...
- Mówiłem już, że jestem człowiekiem starej daty i trudno mi
zrniemc przyzwycz.aje n[a. Kto wie
czy bym to robił, gdybym urodził się
później. Czytam, to prawda,
ale i
konfrontuję o ile te prawdy mogą
być
przydatne
ludziom żyjącym
współcześnie. Na przykład wróciłem
niedaw~10 do lektury Pa!cala. i zafrapowała mnie tam taka myśl. która 001.ornie dotyczy wyłącznie innej
rzeczywi~to;;c i 1p<He<:z..'l~. Ot.ći. plł"N·

NAM

że

wybaczyć, ale jestem
optymistą.
;\;luszę
już teraz odnotowa·

Serdeczno ść, życzliwość. rzete1no.~ć

w stosunkach międzylud,kich to nie
są cechy \,·rodzo:1e, choć ktoś moż-!
być bardz;ej lub mn:ej predest:rnowany do obJawic.nia tych uczuć.
Moim zdaniem jest to określona postawa życiowa. którą zd()bywamy
drogą
procesów wychowawcz ych,
pewnej tradycj:, jest ·,vreszcie dowodem Inteligencji wyrażającej się w
tolerancji, zrozumieniu tych innych,
myśleniu w katt>goriach społcczn: eh,
dobra całej zbiorowośc;. Do t8go
trzPba dążyć ale t0„o nie zdobywa
się z dnia na dzie1i ...

!em zmiany na lepsze. Przykłady'?
Chętnie służę. Np. lubię zachodzić
do sklepu papierniczego przy ul. Hibni>ra, bo tam jestem· traktowa!lY
właściwie. Od not-Owałem również, że
do dz!slej!zych czasów; chot nie czu- podobnie odr.osi się do klienta perjesz serdeczności wobec swoic 1 sonel sklepu r:,bnego przy ul. Grunwspółobywateli. sąsiadów, klientów, waldzkilj we Wrzes7.czu. Zdziwię
papacjentów, podwładnych zacho· n;ą jeśli \\'ymienię równirż Wydział
wuj się tak. jakbyś darzył i<.:h ży Finansowy Urzędu Miej~kiego w
czliwością . Zwykle ,.proszę·· ... dzię· Gdar'lsku.
·
kuje", uśmiech nawet automatyczny
Myśl~. te ws1:~·c;t.ko zależy od
- to jest tak zwana konwencja. któ
ra we współżyciu społecznym odg.::y zw:erz<:hmka, od tego. jak potrafi
wa dużą rolę. bov,iem z czasem prze wychować personel. Osobiście · jako
chodzi w obowiązujący obyczaj, stajP zwierzchnik byłem wyrozumiały wo·
się odruchem. Zdawkowa serdecz- bee wielu ludzkich
słabości: jednej ~..,....
ność wywołuje i wzbogaca uczucia jednak nie tolerowałem
nigdy
naprawdę serdeczne.
Bardziej niż właśnie prostactwa. To mocne słowo,
pouczanie. które stosujemy nagmin- ale nazwijmy rzecz po imieniu.
nie, nie dając przy tym dobregl'>
A czy je~ieśmy nicż.vrzllwi. m:,,lo
!ilrL;1kladu własnym zachowaniem . serdeczni, merzetelni z na:urv? Po- _ . , . . , . . _ _
,_.,_~-

---------
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WYBRZEŻA
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kierm
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Teatr

Laboratorium
W dniach od 7 do 18 bm. Gd::ll\sk
będzie zespół Teatru Laboratorium, który zaprezentuje publi
cznosc1 Trójmiasta spektakl pt.
.. Apecalipsis cum figuris" .ln:i:ego
Grotowskiego. Spc>ktakl ten jest kre
acją zbiorową całego zespołu: Reny
itirl!ckiej, Elizabeth Albahac:1, Rysnrd:i Cil'ś!af.;:i, zi-;-rnie,, a Cyn 1rn·
risa, Zygmunta l\Jolika, Antoniego
.fahołkowskiego i Stanisława :::=eier~kiego. W spektaklu wykorz~·stane
są cvtat.v z Biblii. utworów n0stojewskicgo. Eliota i Simone Weil.
,.ApocaJip~is cum fi~uris'' w~·s•awirn,e brd7\e w rde'.~:arzu l\Tu7eum
:\"arodowPgo orz:,: ul. Toru~skicj w
rhi'aeJ,· , 8 10' 1?-. 13' 14. 16' 17 . 18
. . '
hm. 0 godz. 19.

Głównego

Miasta w

Fot. M. Zarzecki

Gdańsku.

(Dolrończenie te

dwa razy

IOproc. bonifika ty dla ro•
biących zapasy zimow e

Gdynianie mają natomiast do iiwej
dyspozycji trzy sezonowe punkty
sDrzedaży. Pierwszy z nich znajduj;. się przy ul. Obrońców Wybrzeża
(róg ul. św:ętojańs'.dej), drugi
przed wejściem na prz~·stunek kolei
Dworca Głó-,vnego, a
elektrycznej
obo'.,
trzeci p:·zy ul. Chyloń,;kiej,
pocz~y.
W zaqdzie w„zyscy kupującr ;;ą
bard:t.o zadowoleni. choc:aż na pewno p,zyc:a!oby się w:ęcej grmz('k,
lepsze ś!:,.,,.·ki, no i oczywUcie papry
ka, która z.y.;;kała sob:e w:t.lu sma·r·, .i.o
b
•
. JO
.
<l':'.·' {2 .,.
-'1rC1cen,ową
'C' ,·ę
kc::zć··.v i n:e..;tety, jest ostatr:!o rary
\V t,·n, ro!{u po r:ez D:c-w,·~y za- tasem.
BiTC'tv sn dfJ nabycia w kacach ·\)>ow2r10 i!'lnO\\"'\C'C'. k'0~c1 po~·YoA.
.. nrh;rn·•, BART i w miejscu im- :i nie tvl"ko wzh:-r:11cić !'".S7e .oOi7.?~b:r-dz-J.
oc:::!ct~-i:1.~ć
rńv.n,ież
ale
nf,e,
nr-::,7.y.
SpPktakl ten zostanle r.a \Vybrze- ryr;,cochlonr,e~o v1.lecir>. !ITcm·a t 1.1 o
,Tuż 6 jesiennych kiermasz." z wa·rzywami i owocami urachor:,ił w
Gdafr,ku Oddó::ł WSOP. Pow is~nicjącymi i bard'.o ponub.::-,,:·'P.i ierenami spned::>ży na Targ.1 W ~glow:·m i Zabia11ce c>.ynne ~ą podcbne
nunkty na mini-targm,visku przy ul.
•J!1cjhera, przy dworcu \VC ,v!7.eszczu oraz 2 kforma,ze na :\w"'.'e:1:e.
Inic.iaty·wn ta je$t szcz0 g:6!:>:e c<'nna dia osób robiących zaoilSY zimo?;e. \V;,rto howil'm .w:e„z!eć. że D'-"..,,
7 ć·'n,pach każ:le'.'o a_ 0"'.''.:rmcnti.: w ,_
I 'nfci p,zc"kr:>cza•::>C'el l'l "" f\trzymu0

I
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w roku przedmiotem •·

naliz.y i · oceny

gościć

Kamieni,zki

Vademecum
Rady Ministrów.
Kolejną formą

na

posiedzeniach
.
.

?rgan:~acyJną ?'OZ•

woju i umacnlan:a rou s_amorz.ądu
robotnic7..,ego, jest decyz..1a B1.w:a
KC PZPR odnos?te
Politycznego
dor·c.cznych kraJO·
organizo"'.vania
wych narad p:-z~dstawi<;iell s~~orz.ad:.i roł.><)tniczego ?. ud1.1ałem o:aa.
!ac°zy par tyj nyc h i . pa ń,twowych.
problemy
don::.osłe,
Podejmując
zwiekszenia ud -ciału 1:ałog \'1 zarzą.
dza!iiu zakładam: prnc~·. B::.iro Politycz.r:e KC PZPR w::=-~i.a 1;>r_zekonanie, że- wyt,,:czone Klerun,n dod.,.:iaialności samorz.ądu
s,wnale,1ia
robotr::czc20 surz.r.1 a,.:: będą rozwojowi socjalisty~znej demok;:acji, U•
trwalaniu zdobyczy gospodarczych,
kulturalnych. k:-.aju,
społe~,.nych i
umacnia<'.: role klasy robotn1czeJ w
bl!dowie roz·sin:ęte~o społeczeństwa
socjalis t~·czncgo.
W .\CL.\ W HORSIU

po rni ~erwny ~atkowan~kanm~.Wl~śn~nawy
m~men~~~ny
-1iu
l ~==:::::::::::: :::::::::::::~~~ ~~~~~~~~;;i_i_i_~-~-~~
-~~-~-i-~·mmIM-IPH!ibM4A
po n1ajo,vych spotkania~h pn. r!i~enion,.. ch k!el"!nB~Z.'.'H':h o~zy,1:no'.va
i iest,
WWW.WWW
iWWttRWW#W{\':.;.)5§5Hf

,
• Rada DYrekt Orow
, kU PowstaJe
w Gdans
,.

i d iala . na rzecz mnasta
Dążąc

.. Czmv;,nia'' i czerwco·wych

stażach,

ne

są

zlecenia na

tę usłu);ę,

a tak-

I prowadzonych przez artystów/ tea- że ~ni:-zedawane sa beczki.

W Sooocie - formalnie rzecz bionic - \Voiew6d-z..1m Spółdzielnia 0e:rodnkzo-Pszczelarsk a nie zorganiżadnego kiermasz-u.
zowała do+ąd
a1e zakupy czynione sa chętnie za.I równo w skle'.")le 1NSOP prz~· u!.
, Boh. !\Ionte Ca~sino. jak I w poło
żonym 11ie opodal kiermaszu WSS
.. Społem''.

tru dla uczestników z nas?.c)1.o terenu i zagranicy, kolejnym etapem
współpracy Wydziału Kultury i
S?.1uki Urzędu Wojewódzki<ol;o z
Teatrem Laboratorium we \Vrocla\\·iu. Współ0r:ranizatorem przedstawień jest Bałtycka Agencja Artystyczna.
ztn1
Cli&

Centralne Biuro Wystaw Artys- r. w formie sprawdzianu pisemnego.
Ogól- Dwoje zwycięzców będzie reprezendo wszechstronnego rorwo- stawiciele życia gospodarczego, bę- le gorsi. Ileż to rzeczy oowstało jui: tycznych corocznie organiŻuje

ju miasta - prezydent Gdańska Je·
rzy :.\Iłynarczyk z,.vrócił się z inte·
resującą propozycją do d~·rektorów
49 jednostek gospodarczych: zakła
dów. orzedsiebiorstw i fabryk. Stwier
• dza.iąc, że istnieje ootrzeba zdynami·
zowania i zintegrowania działań na
rzecz miasta podkreślił on, że należy
optymalnie wykorzystać współpracę
administracji i podległych jej jednostek - samorzadów mieszkańców
i zakładów pracy.'

,s

Celowi temu iłużyć ma właśnie
Każda sugestia i oom~·sł zaintere·
nieformalne ciało kolegialne, zwane
dotyczący kompetencji ra·
umownie Radą Dyrektorów. W jej sowanych,
dv i zakresu iei działalności, przy.
przedwybitni
mają
\vejść
skład
służyć się może tei słusznej i poży.
tecznej sprawie. Doświadczenia in·
GM,#!#
nych miast m. in. Katowic wskazują
na to, że w:elu ważnych orzedsiewzieć nie udałoby się orzeoro\vadzić.
gdyby właśnie nie owa snontaniczność, wyniknjąca 7. ootrzeby działa-

~

...-.,,

~fas\u~hęci przysłużenia się

f Ai

Na szlaku

chwały

#PR IP.i

•

oreza

a&.:t!oiC!i&l.-11111. . . .!lll!ll. .l!im. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

eteranów

li Rajd Senioró

, hi,, BWA -

się
Już po raz wtóry odbędzie
Wojewódzki Rajd Seniora Weterana,
organizowany przez zarządy wojewódzkie PTTK. 'TKKF oraz Polskie·
go Związku Emerytów. Rencistów i
Inwalidów, prz.v wsnółudziale licznych organizacji oolit>·cznych i społecznych z Gda11s,,a. Gdyni i Wejherowa. Uczestniczą w nim b. uczest-

li'

Od r e d akcji

S<ipot, ul. P,)w:;ta•'lców

godz. 16.30.

JAN R., Sopot: Kon·
z
się

BEW

1·

~ IŃ

taktowaliśmy
Dz;c/e:n Służb
nych Zespołu

LE ii&IWIIWI

Spoleci
Op ieki
Zdrowotnej w Sopocie.
Pros,my zglos:ć się w
pokoju 423 (IV p i ętro}
ul. Chrobrego 6 8 (Przy
chodn;o Specjalistycz.
no) w Sopocie, gdzie
zostan ie Pon• wyczerzor,entowony
pująco
w przedmioc•e sprawy.

j

Kurs haftu
~, kaszubskiego
~I

l
I

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Odw Gdańsku, rozpoczyna
kurs haftu kaszubskiego.
odb'lwaly się dwa rozv
\ w tygodniu przez ok. 2,5 rn,esiąco. Zglo
/ I szenia przyjmuje Biuro Zrzeszenia przy
Poza tradycyjnymi goździlrnmi ~--.-....,-...--._""',...__. .....,""""_......,""'" ul . Szewskiej 1-4 w Gdańsku.
t,dańs~y kwiaciarze polPcają pif'.\.: ,
li
ne chryzantemy - dobre na każ~
dą okazję oraz na bardziej podsti"eliciP.
niosłe uroczystości Są to kwiaty z rodziny orchiad \
- or~·ginalne i piękne, choć sto- 4.
7
sunkowo drogie.
Fot. Jon Czarnecki '
dział Miejski
dziesiąty już
Zajęcia bedą

I

FELIKS B., Gdańsk:
Pana
s:e
wy:,jk: no·
szej interwencji trzeba

Zajęliśmy
sprawą. Na

-

trochę poczekać.

(rk)

\V „Leningradzie" i „A tlantiku"

Przegląd

KAZIMIERZ

filmów brytyjskich

Czy Pies był szczepiony? :. L~~ii;:r~~-· 2~vp~~t{=~~~\;· ~i~~

działań

niepodkgłość

I"

0

•

R.,

Gdańsk: Radzimy zw,o
cić sie do Miejskiego

wojennych oraz walk o
Xiez:,\·yklą opowieść o czfowieku.
kraju, dla których
który Z.ilbijał krzykiem, opartą na
przygotowano bogaty 1 interesujący
• , 21 w k:111e „Allanl!c' w Gdyni od- noweli Roberta Gra,:e:,.a zob2.czymy
. ·
•
program.
' b~-,,·nć si~ będzie Przegląd Filmów ·.\· no\vym filmie ,.\\'rzask" Jerzego
Przewiduje się, że w dniu rajd,1.
w nieM, ..T,: 1 bm. przy si,·dzi!Jie po- Brytyjskich. Do 7estav;u przeglądu Slrnlimowokiego. Film ten o:rz::mał
tj. 15 bm. odwiedzą oni jednostki gotowia ratunkoweęo w Tcze\\·ie rok- wchodzi sześć filmów, jesz~~e w Pol nagrod~ .specjalną jur~- na XX...',;:J
wojskO\\·e i miejsca pamięci narodo- sterier ugry,;! w r~l,ę kobietę. Poszko- sce nie zakuo:on:vch.
roku.
~· S'"· 1 . 11.IFF w ~annes w bieżącym
I .· I ·.• .
B
(~cLr-,\·, ~11. Sap~_rska 6 B. n,. -1),
wej oraz wezmą udział w zawodach dowana
,.,n e:, a
~rry ,;l'D(_ Oli \~ nz.
pn,si O pilną w1adQJllOS( czy P•~-· IJyl
spe!rnlano
komedię
W.5półczesną
sportowo-rekreacyjn_v ch. Odbędą się szez~piony przeciw w•riekti,.nie. ędyż Kubncka, to film ktory otrzymał na
jej seria zastrzyk~w bolesnvc~ i grodę Brvtvj~kiej Akademii Fllmo- tach działających na rynku srebra I.
ZJEfi
BIM także spotkania z młodzieżą i z to- grozi
·.,·ej dla „najlepszego reŻYS"r a roku są „Srebrne Gnomy". Zobacz:--n1y tu r
(D. <,.)
nieolJoJęt nych ,Ha zdrowrn..
warzyszami broni.
taj: IIIichaela Caine·a, Cy bill Shep(1975 r.) i za najlepsze zdjęcia. W
Zgłoszenia kiero\\·ar na!eiy do 12
Loui~a Jourdana, Sti"'phane·a
hord,
Mafilmie wyst~pują: Ryan O'Neal,
bm. pod adres Wojewódzkiego Za·
i innych.
Audrana
.risa Berensen, Patrick l'l'la„i:?;ee. Gay
rządu Polskiego Związku Emcutów,
,,\ViC'k niewinnośei" \\: reż. Alana
Hamilton, Hardy Krueger, Leon Viw Gdańsku, ul. Biafa 1-l tel. tl-01-67
Bridgesa - to dramat p.~ychclogicz:ali. Philip S:one.
lub ogniska TKKF „Senior·• przy
.,.S.wel'ney 2" w reż. Toma Clegga n,·. którego akcja rozgrywa się w j
Oddziale i\liejskim Polskiego Związ. 8 bm. o r;odz. ~ rano " Gdańska. do
•• Wartburg•• pnn - .to film z gatunku .,czarnego kry- Kanadzie po I wojnie światowej. Ob
pojedzie
ku Emerytów w Gd,,ni, ul. :\Iśriwo· Sarzyny
\\"ars7.awę. Luł>lin. \\#iadouto&C:. Gdań~k.
walcz.:: sada: David Warner, Honor Blackja IO, tel. 21-8.J-25. Zgłoszenia osobi- ul. ,?;ani Kruk !Jl~, w go,lz, lS.00-20.00. minału··, w któr:1-m policja
z gangiem rabującym backi. Głó,\'- man, Trudy Young. \'Vspólczesnym
Eugeniusz G. zawia- ste przyjmowane są od poniedziałk"\.I
" Gdańska_ do · ·1e role grają m. in.: Joh'l Thaw, dramatem oby,zajo\\ ym. roz.gr~·v. ają
• bm •• o !Piodt. 1.00
domił III Komisariat do czwartku w ciągu najbliższych
w Gdańsku, Ż€ skra- dwóch tygodni w godz. od 9 do 13. Częstochow~-· poje11,;., ,,Wołga". '\;:'.~~~: '.)prrnls \Vai.erman, DPnholm Ellicit, c,vm się w gómiezej rodzinie ,,. s\n1 miejsl'a.
Tel. 32-32·38 110 god,. EI. , K!'n IIu:.chison.
glii j!'St •. l'ro,·z:Hto~<'·' \\' r,:.,ż. Linddziono mu zegarek
.\.
na rękę oraz pienią
say i\nder.son . . W mm:.-, ~difal bio-1
r<J: Alan Bate~. Da,·,d Storey, Jame~
dze. Opisał - wygląd
Bolam.
napadu.
sprawców
wiedział też, że jeden
Filmy te wyswietlane będą w ob1 ,
z nich używa pseudo
ld.nach z cvdzienną zmianą. tytułu. :
nimu „Byk" i mieszNa ostatnie .sea!l.',e - można nabyć
we Wrzeszczu,
ka
karnety na cały ze.:Otaw fil:nów.
gdyż widywał go w
Sprzedaż karnetów. jak ró,,mież '
lokalach. Napastnic)' przebywali w
lnd~·v,;idualny~h biletów r,)Zpocznie
ba:ze „Domino". gdzi€ na wódkę
1·
się 5 paździt'rnika.
nym z podsta,vowych warunków wy a !Il - PortO\\'a Straż Pożarna z
wieczorem wstąp:ł także Eugeniusz
zhn
szkolenia funkcjonariuszy poż.arnic GdynL
G.
;\!.
i
t,.,·a. Stąd sport 1 rekreacja fizyczna
że po wyjściu, gdy
Stwierdził.,
I
z najważ:-iiejszyeh
zajmują jedno
zmierza! w kierunku domu, udali si~
miejsc wśród działań do~konalący~h
za nim owi dwaj znajomi z widzew strażach poźarnyl'h. Okn'Sowym
nia. W odległości około 50 metrów
sprawdzianem sprawnoki f':z~·rznej
od baru .. Domin-0", na ul. Miszewi umiejętności zawodowych strafaskiego podeszli do niego i jeden z
ków są zawody i spartakiady spornich uderzy! go. Kiedy przewrócił I
towo-pożarnicze, polegające na połą
się, zdjęli mu zegarek i z.abr.::li 700
czerliu elementów .sportu z zagadniezł.
niami pożarniczymi.
Pomocy poszkodowanemu udzielili zn2jomi. którzy nieco później \VYSpartakiada taka odbyła się. niL'-.
szli z baru i znaleźli go na chodnidawno w Gdafo,ku, a ucze~tmczyll
ku.
w niej funkcjonariusze wszystkich
W wyniku podję~ych CT.ynności oterenowvch i zakładowych Z~? z tP.
peracyjnych, milicja wkrótce ustalir~nu naszego woje,\·ództwa. \V trak
ła personalia jednego ze sprawców
cie spartakiad~· rozegrano zawod~· \\'
kradzieży. Okazał się nim 29-letni
takich dyscyplinach. jak: wielobój
Stanis!a w Byrz•,owski, zamieszkały
pożarniczy (skok w ciał, biegi na 100
w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Białej
i 1000 m. wejście po drabinie hako5-3. Był c7.terokrotnie karany za
wej na wysokość III pi~t.ra . !:zw.
podqbne przestępstwa, obecme więc
w.epinalni oraz konkurencja siłowa
odpowiadał jako recydywista. Uzna- podnoszenie ciężarka 17.5 kg).
ny winnym otrzymał karę 2 lat poW wieloboju pożarniczym czoło"wą
zbawienia \VOl:'lości i 8 tys. zł grzylokatę wrvalc7.yla ZZSP Stoczni jm.
wny. Ponadto ustalono nad nim. z
Komuny Paryskiej w Gdyni, II :racji recydywy nadzór ochronny
TZSP - Oddział IV w Gdyni a III
-przez okres 3 lat, zasądzono też na
- TZSP Oddział VI w Kartuzach.
rzecz poszkodowanego 1400 zr z tytułu naprawienia szkody.
\V punktacji ogólnej spartakiady
Drugiego ucze~tnika zuchwałej
zwyciężyli strażacy ze Stoczni im. Ko
krać1z'rtv nie Z.'1011'10 odn 1leźć.
Oo startu gotowi... Sprawn<>ŚĆ fi Lyl'zna strażaków od11;r~·w.1 ezi;sto
muny Paryskiej w Gdyni, II miejsce
Pokonywanie tzw. w.<pinalni
Wyro'., n:c :
Fot. R ..Malinowski
Oddział IV w Gdyni, dcc~·dującą rolę w trakcie akcji ratunkowej.
zajęła TZSP jedna z konknrcocji wieloboju.
ny.
nicy

Fot. M. Zanetli

I

I

swemu

Jest wiele orzykładćw na to. 7.C
Na skrzyżowaniu ulic I Dywizji nie t~·lko wielkie aglomerac,ie. ale
WP i Kwiatowej w Wejherowie także małe miejscowości zdob.vwałv
się n a orzedsiewziecia. którym; dzis
Kurt B. jadący „Syreną" GD,Vl-0816 mogą każdemu zaimponować. Przyprzejazdu oomnijmv choćby telewiz~·ine. tur\\•ymus:ł pier\\"szeństwo
i zderzył się z motorowerem ,.Ja- nicie miast i .. Bank miast"': rzecz.
wa" GWE-441. którym kkrował Wa która z oartvkularnych ambicji orzeMotorowerz,·sta doznał rosła w zasade. obejmując swym zalerian K
cc>łY kraj.
j. siegiC'm
'
•
I my w Gdaiisku nie jesteśmy wca
ciężkich obrażeń.

l

przy Targu Węgłowym w Gdaihku.

~ \\'2::sza.wr 2-6 w kazdy wtorek o

Wym11szenie

pf erwszeństwa

towało województwo gdańskie w eli
minacjach ogólnopolskich, które od
będą się w pierwszej połowie kwiet
nia \V Bydgoszczy.
Dla ucze!itników fim,łu turnieju
przewidziane gą nagrody: wyc!ecz.ka
zagraniczna, dzieła sztuki wspólczesnej oraz albumy o sztuce. W elimimo 0"' a
nacjach turnieju urz<>stnicz,:ć
·
wsz:,,stkil' osoby (dorośli i młodzież)
nie z,,,·iązane zawodowo ze sztuką
i histo:rią sztuk:. Katomiast wy_.
kład:v przygotowujące . do eliminacji
turniejowych organizowane są w klu

społecznym sumptem! \Viele, ale cią nopolski Turniej Wiedzy o Sztuce
gk jes:>.CZP chciałob>· się wiccei. Wie- :1od patrnna~l'm :Ministerstwa Kultu
dzą o tym mieszkaócy i zdają sobie ry i S7tukL Przedmiotem t<"goroczz te;;o sprawę władze ad'11;'1istr2cyj · nC'~'J turnir.:u bcd~ie l1istoria sztuki
od romantyzmu. 7.
rzecz Gdaf1ska. J\J. in. konsultowalib:· ne. Nie obejdzie się więc bez pomo- pows·,e,·hncj
najważ:1iejszych
oni plany rozwojowe miasta, repre- cy mądr~·ch S!Jjuszników, \\'ypos2żo uwz<'lednienir'm
~ja\\'is', \\. sztuce polskiej.
nieodlOcotencj?.ł.
w
tym
orzy
n::ch
mieszkaf1interes
zentuiac zarówno
db d
· d k.
·
·
El" ·
co·..,,J·.a.ki· załóg przedsiębi"orstw, za- wny do orzepro,.vadzenia ważnych
c; ą
WOJ ewo z ·ie o
~ i.m:nacJe
"
A 1·tvstv ·2·1,·c'1
\\', t
B.
spolc:zncgo punktu widzenia ·
oewniając przy tym oomoc w reali- ze
J ~'
·
c
,
·
·
a\~
u_irze
;v
s,q
w Sopocie pod koniec marca 19,!J
A.
zacji swych zamicrzPń. Niewątpliwie soraw.
istnienie rady mogłoby b~·ć orzyd2t- ·
ne również nrzy p0d:,jmowaniu dzia-1 ~-,-....---,-....---,__..,._____,.......,..____...._,,,...._.-._...._,....._._""",,,....__._...._,,,....__.~
\
łań o charakterze doraźnym.
dący jednocześnie wyróżniając:·mi
się obywatelami miasta. Chodzi przy
tym o osoby, które mogł\·by ·przyczynić się do koordynacji poczynań na

l

Domu · Kuł tufy no Oruktóry organizuje
ni,
wlaś, 'e k6łko fotogro·
t:cz:ne. Gdat'iskie fo.
worzystwo Fotograficz.
ne mieści s:~ przy ul.
Gospody 60 (XI p·,.
tro) os. Zabianko w
Gdoiis:Cu. Teł. 43-92-98,
(rk)
po południu.

się
„Czy należy mi
wolno sobota l
hw,
Pracuję w przedszkolu
42
jako intendentka
godziny tygodniowo, a
w wolne soboty przed·
szkole jest nieczynne''
- zapytuje Danuta P.
z Malborko {•1ozwisko
i odrns znane redc kcji).

korzv·
Warunkiem
sto ,1ia z wolnej sobo·
prr1padlw,
ty w tym
j'c!st jej odpracowor.ie
w pozostałych dniach
miesioco. (T ck rzecz
w1•joś~ia radco praw·
ny Zorz. Woj. Zwim;.',u
Pol·
Nauczycielstwo
skiego w Gdańsku)
(r)
,,STAŁY CZYTELNIK''
prosi nos o poinformo
czy słusznie
wanie,
przyznano tylko 14 dni
wypoczynkourlopu
wego (zam iast 17, no
które liczył) skoro
pisze - przC'l 3
jok
lota uczył sif! w prfwotnej cukierni, o następnie rok przeproco·

wo! w lowodo,.,cj Stro
iy Poicrnej.
Otóż, 17 dni urlopu
należałoby ·s ię tylko"'
tyn, przypadku. gdyb1
uczac sic u cukierni
ko, .Czyte lnik był ZC·
trudoiony no podsto
urnowy o proce
wie
dla nauki zawodu. Cii
tok byló - z listu s1~
nie dowi edziel i śmy.
(r)

BARBARA K., Tczew:
sekretariacie le
W
społu Opieki Zdrowo!·
ncj przy ul. Dąbrow·
s kiego 18 (I piętro)
Ponio
poinformu j ą
gdzie i jakie formol
ności trzeba zołatwic;
by zgłosić członków re
dziny do komis ji spo·
!eczno - lekarskiej d1
lecreprzymusowego
Do·
nio a lkoho lików.
brawolnie mogliby si,
1C1losić na oddz i ał od
wykowy szpitala sto
rogardzkiego lub de
na Sre·
gdań~ldego
brzysku.
(r)

Echo „Wieczoru"
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no artykuł pt.
Odpowiadając.
„Przebrano miarko" opubli~owony
29 lipca br. ki€'rOW'1 ik Wydz i ału
Handlu i Usług Urzędu Miejskiego
w Gdc11skt1, w pi śm,e do redakcji
informuje m. in.:
„W •ramach wołk i l pijońsl'Nern
i olkoholizmem w roku bieżącym
łut. wydział zweryfiko..,oł s ieć han·
dlowo , prowadzącą spr1edoi: napo·
jów alkoholowych, w Wyniku c1ego
w I półroczu br. wycofano ze sprze
o zowor
doży nopoie alkoholowe:
tości powyżej 4,5 proc. alkoholu z
15 placówek detolicrnych i o zawor
tości od 4,5 proc. do 18 proc. a lkoholu z 10 placówek detalicznych
Do końca roku założono dalsze og·
roniczanie liczby punktów sprzedaży tych artykułów (m in. ze sk lepów
owocowo-warzywnych).
Dla ograniczenia możliwości 10·
kupu napojów alkoholowych, wyco":
fono z obrotu wóclkeo czystą ze
wszystkich sklepów typu delikoteso·
we!'.Jo, pozostowiojc,c w sprzf'daży
wysokiej kłosy napoje alkoholow,.,
jak ró.vn i eż: zomknieto w niedz'.clę
-s!iłcoy monopolowe.
W okresie trwania „Jarmarku Do
mi,il:cuiskiego" na terenie Główne·
oo Miasto wprowodzo·10 obawia~""
5tosow,:,nio podwyższonych ce'.1 pi.
wo, el i 111i11u j ąc tym sposobem 5:)0Żiwan,e teąo napoju w nodm:ernych ilościach.
W związku z występującymi neaotywnyrni uwagami , cdnoszaqrni
~i ę szczcgól:i ie do kultury spożywa·
l'ia nopoiów alkoholow1•ch, tut. wy
dzioł podejmował i podejmuje decyzje o likwidowaniu zak ładów i
punktów gastronomicznych o charakterze „pijoh i" alkoholu oraz pi
wo, uruchamiojr.:c w ich miej$ce w zależności od potrzeb mir,szknń
ców - lokale o wysokim standor·
dzie t założeniem wysokiej ku ltury
·
spożycia.
Stosu.ie s,ę równiei: w zaklodoch
qastronomicz:,ych zaniżanie cen no
wyroby l<Ulinorr.e, utrzymując jedyr.ie marż~ no napoje alkah:,!owe.

po5iadaną pr1:e! rn!dad
W plonach rozwoju s:eci
gastronomicznej preferuje s i ę uru·
chcrn·o0ie beza lk-oho!owycl1 zakła
dów typu żyw i eniowego, zaś w is!·
oie jqcych zakładach qastronom 1ez·
nych - w miare po~iodanych wa·
w ydzie!on io
obowi ązek
nrn~ów
sal bezalkoholowych
Nodm ienia się, źe kazda wyda·
wo ,1a decyzjo tezwolo jqco no sprze
doi napojów alko holowych jest wn'
kliwie razpat rywor.o pod kątem prze
strzegon,o ustawy z dnia 10 qrud
nio 1959 r. o zwa lczaniu alkohol iz
rnu, jok równ•ez konfron towano ,
osierłlowyd
komitetów
oplniami
oraz f'.·1:ejskieqo Oddział u Społecz
r.eqo Kom1t<'tu Przeciwolkohoiowe
qo.
W ramach wo ł ki z alkoholizmem
ieqo skutkami tut. wydział wystcp
rło r!yrekc ji riodleąlych jcdnosl'!
hond lo,vo- gastronom icznych, zobowi1
zując je m. in. do:
el<sponowo11ic
- wy~l im inowonio
nooojó.v alkoholowych w o lc nod
wystow.-iwych sk lepów oraz zlikw··
dowan ia szy ldów, reklmm1jących al
ko'1ol;
- ogra:1:cze ,1ie do niezbędneg(
rninimurn cl;spoz:vcii noooiów ol~o.
holowych 110 pólkach s'<lepowych
z:oniechonie
- b~zwzg i ędnego
~orzcc,dnż\' i 'oodowar,ia nooojów ol
koholowyr:h o raz p iwo osobom nie·
t11eŻv!Vm, m 1odzi~i'.y itp.;
- w:zmc;.en•o szkoleń oraz instru·
~tażu pracowników hondlu i QOS·
lronor;1 i! r,a tefTlat obowiozujqcyc~
orze!':sow w zakresie zwofczori ia a l·
koholizmu.
Po·.-.-vższe iest tem:,tem wzmoicnei
kontroli, :zaś stwierdzone przypodk
T"l ie przestrzegania prrepisów enty·
olkoho fowych - podstawa do W'/·
ciooni~cio astrvch so,1kcji słuibo
wych w stosun-ku do osób winnych
oraz
n ieorowidlowości
powstania
oqronicraiacych
d~cvzji
dalszych
scrzedai I 'Jodowanie r.opoj6w oł
ko',o!owych".
W.R.
rgochą l
kategori ą.
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cia w!udz boksu z<nvodo\vc~o. z kt01·yc-)1

nr:1e··y,va:1ia
r:ioiP"."lvnC'Z~ca 1:.J·.v sto\\·ar:;:v~.l::"Ó'.ii.
:r.nc:·{2u10,1,·a'1y 1.:H\'o<ln!.k :)0\\"i'""!l('Tt n=1u1:(1wa(' mi11imurr 1)t7~7.' tr:-,v mle~.i„3.ce.·
\Ve_ Fr~ncii pięśc!arze nrz"d wuiS.::cir..m
u1::1\\"??'1if'1i

r~o

\'.·iek:.;7;J~t' n1a eią~·1e <"lia.ra~~r~r ,~own~·eh
dekliffacji. \l;yelim:nują c: oźt~f t ·3.~edii
ffii~d·.i:~· linami ri~lr'.l1? Pie ..:.eia.l'?..p ZaYvOdOWi <.:ą czf;~dą machiny. kto:·r.1. obrac~ ~it'!:
w<Jko!_ pienią,1,a. a wici,. dla kt<>n',:o
n~·~3nizow;Jrie ,;;a ooierlynki.
i~da
za
~~,·oie nle.~--;.i~dze dłu<;lr.:1 i.·:~lk. ro..,.'"J:~·:ch
)"kńw IJ:·w,o"-""" wyi'J:tych s~c,ek 1
Kat1tuj1{.::ve~1 cicsń,.1:...
•
Zai::-te bkdnp koło...

•

\.o I"

nJ-.:t.:-nnf'~~n nolf'dynl.;:u f)l'Z~d
t11Jły\,r~1:1 r:1:e-s;aca'. Gdy zdarz,· mu ~i~
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SEatl·carki
Gedanii
grały

we Francji

Kilka dni temu powróciły z Francji
siotkorki I-ligowej Gedanii. E:rcły one
udzioł w turnieju
Klubu S,,ortowego
Ciornort. W ciągu dwóch dni r,a wolnym powietrzu rozegrano turn:ej, w któ
1yrn startowało 96 zespołów reprezentujocych ligowe zespoły Europf zachod
niej, Czechos1owacJi oraz Pols<i. Mecze
rorgrywana równocześnie no 24 bois·
koch systemem pucharowym.
Drużyno wygrała k.:,lejr10 5 spotka,1,
pokonujoc m. in. w półfinale mistrw
Francji PUC Paris. W finole Gedanio
ulegle 1-liao'!Jemu zescołowi CzechosloWGc}i Crv;1ej H·;ezdzie Brolystcwa 1 :2.
W ~ast~pnych dniach ged'.mistki 10zegcoly jeszcze dwa spotkania tcworzydrużynami

sk:e z 1-ligow)'rni

Francji

CSM C:c,rnart i Racing Club di! France
Paris. Oba spotkania zako:iczyly si~
zwycięstwami gdońS<czonek w stornnku

ctn
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tvm
niecllvbne1
nniknat w gr~~dnin ub. roklt za~
chodni-0ni<>ml~cki pi,:'-~iarz Joere, · ,:ipoi.
kto,y bronił w Par·yżu tytułu misi.rza
kontvnent·,, w po.Jed"nkn z Francu,em
Ala\nem :1.1ari,me~,. Gcly po .iednym •
i clos(m·. prz~ownika ~O-letni E,pcl znalazł
SlP. na deskrtc'"1. trzech a,-;vsti1.lacvcll nrzv rine,u !o:.,ar,,· w ci;;~.i kil"''

śn1it:"rci

w Los AngeIes

:1~~~i~,-~,n'%aa\łi2 s~~~r~~~kkr~:;o~c~,~~\\:i~:~

- - ll. _. .

pps'uszet\stwa o:-az ,:,tuczr.e octdvcha.::ie
us•a-,is'.a ura!owat,· mer ż,de. Pr,ew\e-

~,oc,v na,_,·chmiast do s,:pirs:a. n:-Tez ,.,0 •
np.d rn!es~ąc nie od.!~·5kJwat pr:,ytomn0 ~..

c1.

~

mm

-

•

1

na

;

\\·torek hokeiści

została

I

l

i

l'

I

.l

pokonana.\.

\\'rf?'~Z<'U~·

.\ler mia,ta Tom HradkY otrn·- \
\\'yn!ki wtorkowych spotkaó:
mat ldci:ram z '\lKOI., .iuforn;u , • 1, dl. 1 ~· .. ·,1,.
11 -s ,. 3 10 .,
~
o 1,1~ ... o\"\J
arr: ....
"·
·-·
Ja('y IL '.\t1t:<ln11arot!owy hom1l<>t
1:1, 3:!1), t,K,; K3towice l,tonniowi<'<
0.lim.~ij~.ki Ui·e· żąda żadny!'11 gwa
Gda.'.,sk 1:1 _(O:l, .o:O, 1:0), _za~lęoi; SG:·

•

n
· .
Rajd U./orszowsk•,.

ed niia~ta \Jl'
1.w1ąz ·u z ori:-a.ntza('Ją ohrnp1ad~·.
Odp o,\ irdzialno,c'
J)rLf jmuJą

raOt"Jl

_w

.
.
dniach ~~ bm. Jt:t pe, raz H rouzost.ame m1~dzynaro.ctowy ,amo-)

.· . k

f1t1aHSt)\\·~,:('h

,

4

,

110,\H:'<9

~_aprzod.

:--

Komitet O]impiJ"~k·1 l'S \ 1 ra· ko
chod(']v.:y Ra 1rl 'r\':tr:-;za\t·~:<1
którv cd
.
·
,· <- Z
'
19;i rokt1 prLyjąl naz\\',: raidu „Polski~ { m1tet ori;:-aniza!'yjny
olimpiad~·.
~o fiata" ..
tym
.. roku rajd, kt.óry Jest ) T. Br.a<lky. wyraził narizie.l~. jr.\'
J;dną z ellcmnac.n rajdowyrh m1strzri,tw ' i;-rx.-~ka 1984 roku w I o· \J1W('•
_
•
, ~ •
Europy k:~rowc:ow ora1. o,:.;tatn1a t"llinl 1
""
i

nae.ia

ra_jdowy"C_-~1
mi:=-trr.ost,\:.·
·Pol-.;;kL
od m1ędzynar()dO\\'f'i tedif":·acj1
sportów ,amochodowycl1 (ł.IA) ,npótou·zyma.ł

I'

cz,·nnik ,,2''.

WA

A il

1~.s zakon('Z'4,

, n1zae~·jnyn1.
~

się

~Uk('tt_1-.('1a

.Janoi.'-'.

3.l

1:0). Lf'gta \\ .:1.rszawa -.. Ralldon
,·e 3:5 (1:Z, 1:1, 1:~J.

•

(1.1.~

1.~

K:.l..OWL·

ł.KS
3. Kaihlon
?.

-J. Sn.przód

orga- )

s. zagtehie
łi. HKS Kato·wic,

\

17-9
1.5--13

5;3

13-11

1:4

18-16
6-10

l:5
?;6

7. l.egia
M. Stoc:z1,io1.'-ltir

~~.,..._~

5:3

4-li

PARCELł1;

h1idowlaną.

Wf' Rf-4,. Oft:rty 11370. Bit~L'O
O~łoszez~. 80-!JjB Gdaf1~k.

DO"\TEK J~dnororlzinnY sprze
dom. Grlyn~a-Pog,órze
Z~1.;zria :i--1 a.
S-1:{'.!:0

I

MOTORYZACYJNE

~

100,

!',

~1-ó2-o:i.
G-lll8'i

G-ll~!ll

ł.!ATA

125p, llstopa<l

~ciowy

I

SPÓŁDZIELNI

Te-iefon

1976 -

~rL~rzni..>G-11~:!:U

J2-U-N1l.

łtł}J

st.:irzedain. Gd.aftsk-

-

Wyaa\-.;c:a: Gdal1~k!e Wyrt..1 \\'IllClWO

Pra~owe RS\V T~rg Drze,,:ny
:~;u - io.!J58 G~lansk
Reda_guje h:oJf'~ium: Reclal<cj.a
lh!a!1s:k Targ Or7.e\\"n:V 317 ·

-

Iele'onv: ·
31-11-2~ -

rerl

naez. sexretar~at

>·ca rec1. naczelnego
- sekre~arz redakcji

~l-!2-10 3t-ił~-1-4

31-51 ·6.1 -

dz

i.; Ultllraln'-'

31~92·31 - dz. ekon.·morslu
31-00-31 - dz spclecz:1y
31-27-49 - dz m1ejs1<t
31-83-US - Cz. suortowv
~1·5~:42 - dz. lącrnoścl z Czyteln,kan11
p,zyjrnuj~
interesantów
w godz. 10-12. p-rawn~k: wtorki
gadz !S-15, sor,c:y gociz. U-13.
rt~·żurny p:.ib!ic-y!o;~a: śI'odi i pi~Uci
gortz. 15-16.
31-50-41 - centra'a - lączv ze
wi:::n•,;;1 ki.mi działanll
_20-~0-48 przec!s•a·s·c;el w Gdy·
m. ul 3 Maja 27/31 nr 66
s·r;ro Ogłos1.~ń:
Gdar.sk.
Targ
Drzewny ~!7. · telefon 31-35-80
crynne iest w godz. 9-1~.
w sobotę· w goclz. 9-12
1:PT - Gdynia 1.
Gdynia. ul.
lB Lut.-gc, l~.
telefon 21-75-,9.
w godz. B-17.
l,;!'T - Sopot 1. Sopot ul. Ko~ciuisr.ki 2.
telefon 51-17-8-4, w
~odz. 10-17_ soboty IO-I.I
l'PT - Gdańsk ~. Wrzeszc1. 21
Grnm··ald"i<a 108.
tel. 41-5~-31
w ~ociz. 8-li
WUP
Gdań,Jc.
Gcl&Ć\Sl<.
ul
Diu;:a 22.'28 telefon 31-~0-84 w
~odz. 8-20
jlbląl(. plac Słowiański

\~J' -

rn•ormacii' o prenumerac1e udziewsZystkie placói-1.:ki ,oocz:y
ora, Prze<is'~l)iors:wo Upow•u,c!'1lają

niar1;a
P<aw
1 T<~'ążki
~SW
,.Pra~a Ksla"lka Ruch" w
cal:ym
Prenumerata roczna 3.12 z:ł.
pótroczna _ l~~ z! kwartalna 'Ta 7.ł, mi eF!~czna - ~., zł
Nas2 adres poeztowv: R•dal!:cJa
.. Wieczór Wvbrz!'fa" · 00-9,8
Gclań~k t, S~rytka pocztowa l'it"
m. !lir !nd~l<~u 35055.
!'.1ttn, ~H
:R·T

kraj!!. ·

„

WJ -

nATA 1251)

J1przedam. W~J-

herowo, ul

uśna

lo. S-7:'97

FIATA !:!Sp. odl)iór Polmo•
z byt
SJ.1rzeda1n . Telefon
,2-l-01-18.
S-7311

SAMOCHÓD
Tarpan,
ro:,
;,rod'lkcjl 1977, czternbie!(o-

WYDAWNICZEJ
.J .1.k. z•.,·yk Ie jeS'i.e-:1ia, emocji n.a piłk:ff
si<:ch hcisi-..ach \"\- t:u:"opie nie: braku.ie.
\VI!' \vszystkic-h pań:.: w ach g-.r a 1:r~. C'.r.o1owe zespoły walczą· o puchary, trv:aią
elin1inacje 1n'1strzos: w kontynFntu. nz~ś
odhędą

się

konam~· s?i,:, Jut jutco. Przypo:n!l'ijmv Je
~zcze, że za dv,:a ty1to-cinie (1~ bm.) !\VÓj
rtt•ugi mecz \V ~lirnin~cjac-h mistr?.ostw
F1~1ropy · roze.c:ra
reprt?:;i:entecia
Polski
Odbęcizie ste; 011 ,ve \Vroda.v.:'iu, a ri1·~ec~\Vnikiern
ł>ialo-c:r..er\\.'CHlYC'h
hę,.:i;d.e
Szwajcari~.

Hep!"ezentaeja Pul~:i<i wpra\,·ctzi.e nie v,:y„
stępuje, zn1i.e,rza jie, nf.ltorn!ast j~J prz~ciwnicy z !\'' ~L·uµy - ~RD t. I~1andi-a.
Drużyna 1slandtl !'o7...J.~ra ~wój trz.f>.-t~i
mecz elim.in.acyjny. Przypo:nnijrrt)" żf' p0
n~osł.a ona dotychc·zas d,vi.a-- pt,.\ ażki 0:2 z PoJska i o:3 z Holandia H.~JJl'e.ze-nta.cjr.i ~HD· wystąpi naton1i"«~t p() rM
pierwszy. Dla te-go zarow~10 kihh e j.tk i
szkolenioi,.vey P.ZP~ oC'zekują Yape,vnf'
z dużym zaintereso\vanje·rn na Jej v.:ys~ęp_ tym hardziej że na!ti SMi-i«!r-i nie
grali w fir-:.ałach , 1-:\Jundialu - 7a-·, trudno
,,·i~c rl9:...ładnie po\Vied.zi~ć . .l.aka. fornH~
aktualnte prezentuj~
J~l!lt.
t-o je<lnlclk
nr-zechvnjk łiard7.o ~re.lny. ~rai~cy t,1v·ardo i 11nlidnie, któ!·y 11a pe\vnc) odef.,.:::~
dużą role: \V rywali7.aeji nf'-Zof'.1 g1up _v . '\'
d7.i.:iej~;r,ym meczu re-prezt·ntacja ::'(RD ł)~
dr!.e
...~.-:ęc
zcteC'yciow;;n'.'·rn
fa.woryt~m.
tyn1 bardziej ż~ ma z. l-s1an-dią 1tta•·~ pc.-

Tn"r·.:i.

ctobra

pa&e.H

piłka·r!.'.\,'"

:re

I„.iser-

pool. W g kolejce •potk3ń poi<or.ali oni
na wł..;Enym hoi.l'fku Bolton Vw-'cr..dere!·g
3:0 i prows.d%ą w tab--e-U mająl". 1s pkt.
Drug'.e. miejsce 1,.o_imuj~ Y..v,e.rton 13
pkt„ g trzecie we.st Br<Jmwkh - H pkt..
prz,,.<l Coventry l t pkt. i Flri~tol Cli\y
;o pkt.

gry 1 u2,Jl;o-dnien1e .,; µHkarzarni slawek
premii.
Przed.sta\viciele
ko1n.i.sji
.'Sęd-z:owskt,e,j
władz.

pi.Jkarskich Rrazybi wy,;unęli postulat ,stosowania h~n\J:iej SlHO\\.YCl1 kar I
za
wykroczenia
?iłkarzy
nłł
hr'i- j
.'5:kil('h. Prop()nuje -s : ę 1n. in. od!U\\.·.-i.nie'

ie stawt"k µrt:m!owyeh :z:;,;' ro7.~grm1~ rne
e~e_. C~r;ść pilkax:z:,. wś_\·oct ktl)ryd1 zr.aj
duJe s1~ nL ln. P:n1lo l ~Sar·, ti•nn.1gi:l s:jf:
nawet \Vypłat :t:a _H<1z1ai w meol·z-a.{·h któ
rr-

Z:(•.!tały

AH.s.tal-r l\Tac Lieod r...:ezy~novvał 1 !i1.ur..
ej!
trtn{"~·a
pilka-r,l.;1ej
re-pn•·Yf'ntacJi
~ikc,cjt. Był 0:1 tn~nerern r~p~·~zrnt,t;C-.h
pr~ez U!i n1{~.s-:ęcy i ctopro,vactzlt pilkan-:y
:;l?..kock!c:ł1

do tinalow nll~1rr.t)... 1•.v Si'.\lkL.l
\V Ar~,.::,.nlynit' Pr'I niPpowodtPHi~ch Srk11
tów ,v
.'.\lu1uHalu-·ig·• 1 vrz~'.trran-?j Y
AwstTią %:~ w
elin1in,i,.('.~ilch rn13tr:.o::o!!iitv·.·

nii.1!.1~

fi~

nkZ(1rov„a,

~

c>

k·J

skutkad1

tv.1erdz<4 rozżakni

Br·az.vli{-

,;;7.~·cy.

i

\V Jo.kich k1ut>ach
,,;ystl".;pować
tJt;da'
c-1.010\\'l piłkarz(.. braz.yliJ.sey p:,.•tanie I
to intl:"re:wje ni_. tvlko kił:r'l.có·J. LE·aD
r~nr~zentrH·y.in~~ hra.mkarz. zami€.rZa o~
;:mścić Palmeira• Sao Paulo. Chce gra~
\V Inte--rnationalu Rio Grtłncte do Sul 81e
fH'Z1".b\e)( pertraktacji :i: tym klul,em nie
1.actuwala Je<lnak te!(o zawQclnlka. Jekli
ni~ do.~dzi.e do p.o-rr,,:umi~n1l:l z Internation::i:le-tn Le-do wyhierzP chyba kh1h
C'aricca.
Tl urrdn"nse opu~cHp- gw;azda
bra:,:;yli.iskie~o !utbolu Ro}?ert0 Rivelino. kt61·y wyjech~t do Arahn Saud\'iskiej, a v~~co eta G;ąm.a ,pr;,;ed.a.ł Di.rCe-u
i Zan8t, do :\Teks)·ku
'

!pl'Z„dam.

S-7:.il3

2'2ł

:\-TAł~E
Tll".',

'

japońskie

I
'

--

sr-:G~1l·j~
1n -

Kolberg..i
S-'..!3Ltl

nowy.
"»p"l"Zt'dan1

H - !~-17. WE"'Wtl.
r..lLilly 15.

Nrr::..n~:CK,'\

1~.

~pa,·er6wkę

~

sprzedarn. \rdai1:iK .

budka -

Zakopiań~'r{a

HATLf:ru..;.r,

~,3.

G-1117:.?

'S.Zcz('nięta

sprze

Gdańsk-Orunia,

J•r1.yjemna 2 F 1:1.
"'1yn~ do
B~·~eźn(),

u'..
G-llli-,

hiszpańskie.
maszycia ~ sprzPda1n.

D,vorskll 32 13 1 9
c;-11187

klatkami, tch.>rz.fJfre'..ki 'iptzedam Orunia
Związkowa~ & B :!, po ~od7-i~
nie Hi".
G-112:}2
l-UTRU:

RIL ...\RD

elelctryczny

Dobry start
Vł.

w Madrycie

Plf.KAl<ZY ARKI

I

I

W rOl!'.~!!tftnyn> s ol<a~j! 1'1!-le~• 7.KS ·
Unia T.qrnó,v spotke.niu piłkarskim
w
Tarno-wie, i\rka Gr!::nir1. Dokon<1>~ n:1• 0
1

T~,-~zy~tkii=-, b:-Pmki. nla Ar\(_1 ,:Gn -

Wójcik.

~re.

~prleclam Griynia, telefon '.!2-~:ł-10. ·c-11:i!'2

i
r

•

OGŁOSzE:-.-L\

•

ÓGŁOSZE:,;J.\

OG ŁOSzF.,,_-1,\.

itp.

elementy prefabrykowane na cokoły domków jodnorodzi nriych
eleme-nty prefabrykowane schodów (stopnie,

O

płyty

podestowe

małą architekturę (drogi, chodniki, utwardzanie placów

i wjazdów przydomowych).
Zl€cenia przyjmuje WBSP - Zakład U,tug Kam:eniars~ich w Gdyni-Redłowie,
ul. Halicka 1 - telefon 22-01-64.
K-6642

obrazy

JXdie).

-

:iiiLJrze.da~~.

SAK!'iOFON
alt
spructa,n.
Gdynl8: 1 Komandorska 27 ·6.

S-7::.n

lNTERLOK,
~titDmat
do
wyrobu dZiBnlnv w kllkuna·

~tu v,..zorach -

a.prtedam. T-e ..

l~fon 52-·%-5-t.

G - 11~::.3

1\1-4:. 54 m

kw..

Przymorze,

Cli\\·a, Norblina 21, po l~. . 1 E.oło brzeska - spi·zedam. TcG-1Ll5 · lefon 5:!-51-95, po godz. 16.
------------G-111~1
PUDLA
d11:lego 1
ezarne;;;.o.
!!'Zyn1iesięcznego.
po chan1 .. :lclIESZKANlE
kwaternnkopionie __:. :s:Hzedam. Gdafi.&1;:, ,ve, t:-zyµokojo\ve.
no\\"e -

r::~~::

~:·m,ki,

dwupokojo,v.e
L1b
trzyczteropokajo,vt\
no,ve - stare budownic·tw0,
TroJrnia~to.
Gdańsk-Sto.;i,
Stryje\.VSkiego 39 H ł·

G-1U~2

CALE pię'.ro w -...1.lli wynaJm,:. Tetefcn 52-38-frl . .G-ll:i7

bi.ało-cz.s.r
h€l

COCl.~ER-spanif"la.

fi-tniesięcznego~

sprzedatn. Gdy.

ro dowodu -

nia, Slą,ka 51;58, lal. Ilf, go
C: zin a 16-J8,
S-7289

M-4, !-pokojowe, na, Wlrn- !
ruinie - zamienię na wie~-~s-ze . lulJ równorzędne.
na
tras:e
Sopot Chyloni3

:\lEBLE (se,;ment, stolik, kanaµt;-taµl'zan, 2 fote:e.)
(tdynla, ul. Kon·
\\ <"\liO\\.·a 10/51.
S-i'....~15

;...I-2, w

KOZL'CHY
v.·loskit'
,pnecl~m. Tele1on :!ll-37-69.
S-7:rn:

m~-enię

na

r.or'.i".ąclne

„

1

t rodowońem Telefon !!3-17-03
17.
S-7Jli

godz4

KOŻl.'CH

C.am~ki,
Telefon

turecki,

rtnży

nowy
:tprzedan1'
S-7:119

-

n-Ol-ł8

L~DNY kożuch turecki, rvz
n11ar ~rPdni
sprzedazr,.
Przymorze,
Kolohneska
06
C
/12.
G-111:i';

PLASZCZ damski, skól'7.~ny,
zagraniczny -- sprzede1.rn. Te
kfon

G-111-l~

31-1\S-n.

AKOliDU)N

,.Hor~h",

1:.1-

baso\\'Y, nowy, H· r~~ifitró,v
auto1nat1c .....:.. ~r„rzed.am
Oliwa, Hydj(uska ~/,,.1.
Hi t'!, mal',ll~2404 S, gran1of1)a

:llELl'ZYNE
tofnn .\l
G 601 Hi

lt-ron

n --

,prze{łam.

'fes-2:n:19

51-~.l-50

KURTKĘ

I pla~zcz skórzany

nnwe. fiprzedam. Telefon l!-4:1-77
S-~n:i-1LADł~

bufetową,

tanio
53-19-flO.

chłodniczą

spr~edam.

li
11~_ _..;..L.;;O_K..;.A;.;.;;L;;;E;....__••
·,
pok.oj.
ul. Spadaista IO 58
autobus 108.

l:\11 J::SZK A NIE
l·f'zdziPtnemu
Płatne
, góry
64-12.

Gdańsk,
(Zarc-ś!ak1

G-11857
małżeń~twu

wynaJir:P.
Telefon ,ilG-1! l,;!!

POKÓJ dciży (wygody) wy.
na3m~
pływająeemu
llib
<l:,vom l]anDm. orerty llJRn.
Biuro Oi:,;ło,zeń, S0-~58 Gdańsk.

POKÓJ nie umeblowany wy/... ~R /\!!.
W'ltvk~f~~=. '-t, : (', 1
\Vr?.~...:7::z-:\-lore!la, N;;.l
ni2;n~c:;ckle ks1ążK1 (enc:; :~;~- I Kovv·skicj 4 Dfl8.
G-111':iJ

:.,J·:-~.

DZIEKANAT Wyclzialu Hci·
d:owy
i\:la~zyn
Pohtcchn;.l-;:i

unif"\vaż!l.~a
23 1Egity1nację
nr
wy:;;ta,vioną na n.J.Piotr Łysi~
G-li:.1;.1

Gdal;Skiej
gutio~ą

3i-t-t6/l-L\-I,

z,vlsko

DYHEKC.TA ZbioI'c~ej Szkcły Gminnej ,v ::\lalOorku u--

Trójmieście

Ogłoszeń.

Sv-

I

legitymację

nir,vai:ni"a
bo,vą ~ nr

sł uż 

upr_awrriajnc.q

7-ł.

dn :lO-proc·;· z1~iżki 1P,rzy pJzc „

jazd.1~h PE.I\ \Vyd.oną na :·liJJ zwfst o Bogumiła Jasif:sl{u.
'

G~lb°2.2

NAUKA
i\!ATE:\TATYK.'\ korcpe:v,
cje, Tcl~t;on "23-62-:l7
S-7:.iÓl
E.TUDENTKA

tyki.

Telefon

uczy mate'łla
U-22-23.

PRZYGOTOWl:JĘ
w~tępnp~o

rnin..i

do

O)(Za-

z mateina

ty'J.";:i (teren "\\'rzeszcza. G du

ska).
\1.;y

Telefon

grzecznoo.:;cicG-ll ·rił

2(}-26~5fi.

,.LlNGWlSTA

OŚWIATA "

-

rozpoczjn"!a
ln1rsal·t

pażdzier:nika
zajęcia na rocznych

7

jt::zyka

rosyjskiego,"' hi:;;zpai.'1

skiego,

\\·łoslde~~o.

1,zv,:ectzkie

go.
Z
języka
rosyjsld~;::c
przygotowujemy do egza rrJ „
. -t: ·- nó\V-:..; pJ.·,zed.,1. ·kom18ją. ~·pc111..BONY PKO kupię, Telefo~ 1 _ ~ S,. ~vową f W.8tę'p_t).,YG"h n·a. \V~~·.~32-19-57.
G-lllt;U
sze uczelnie. · Inform;J;Cji o
------wolnych miejscach udzielaSPACERóWKĘ z budką, · Żamy : telefon 41-,o-O:, w gcgrana:zną kupie: T~Ief::..u1
Czinac11 od 8 do 15.
K- 71/3"3

KUPNO

:,3-;JS-49,

G-11~03

PASZOCIAG łaric~uchowy dl~
kur. kupi~ . Oferty z ce:~i~
lJPT, 81-3-01 Gdy:

?!~.

:\[ATEMAT Y l~Ą korcpe ly·
cje. Telefo;n 51-W-04.
s-2:n::.:-

k orcc>~(,·cjc. Tele fon ":l-65 -10.
S-7'.!: 3

~rATE)fATYKA -

I

PRACA
~
._..__ _ _ _
_ _.;.;..;..;._ _ _...!j~
POSZUKr JĘ

zast,;pst~va do
PH!lktu usługo\Ye~o rena:..;a ~
eJ.i poi1cz11-ch·. Oferty 11177,
Bniro
Og.łor.;zei1,
80-tha
c.;ctarisk.
~PHZEDA\\'CZYN!

do

CU·

kierni (może hyć renci~·.k.:.}
na
pół
etatu
potrz.ebnu.
\Vrzeszcz. .Suiadeckich
: -l,
telefon 3~-3,-14.
G-llló,

w zawodzie rr.c.przyjm~.
i\f1kze'\\"Ski,

UCZNIÓW

lstz
T(.'ze,v

ul.

1 .l\!aja

:!2.

•

~tolarskle wykon:lj e

r..o\\'O otwarty warsztat sto1.:trski, G dat'1sk-Orunia. plac
Orut\skl 5.
G-11~31

- - - - --------

'f'OSIADAM samochód l we.iny czas. 0,C'zekuję propnz yC'Ji. (?fer:y 7:W5 , U PT, 81-:;01
Gctyma 1.
POSII\DAI\! zawodowe prnwo jaz dy, ,~..-olny c z as. O e ze·ku_ję
prooozycji
Zbignte,-v
"\VHt.rich, 80-::!10

Gdańsk,

wima 1/2.

KELNE:R.KE do pracv w k.:,wi:;rni
przv j1nę. · Telr·fon
53-19-ll-O.

Róż NE
USŁUGI

T11-

G-111~!)

Tel e fan

PR7f:PHOWA DZK!,
, l-oil'- 9·1.

c;.-t0fl!:i4

G-11:16\

MASZYNOPISANIE.
f0n 51-2'1-04.

Teh,-

NAPRAWA lodowek sprę z ar
kowych. Telefon 51- 10 -89. ·

s-2:;z.f

s-231:_17

Telefon
G-1130.,

APARAT
cło
nurknw~nls
sprzedam. Oferty 25378, Rit,·
ro Ogło~zeń, OO-!"J58 Gdańs:c.

'\'Y:\'AJNlĘ

mie:-;zkar.ie

w

POKó.r na Zab1ance \1,,·yna.imę '•tmlentow1, Tel. 51-30,5~.
G-11196

GARAŻ
blamany •pr%edarr,. 1
Gdynia-Chylonia,
!>Hyós:....
17/63.
S-7J~8 ! -

po

za
rów~

PO<'ie wynajmę pł.yv"·ające~
inu . 1'elefon g_rztcznościov,;v
Sl-J7-55.
S-2310.3

KURTKĘ
sli:órzan~.
dammarynarkę m~ska.
koŻLlch
rianHiki, szezapły

JA~!NIJ.;:A
~qJrzedam.

-

POKÓJ jednoosobowy w

ska.

KOŻUCHY nowe
•przeda1n,
Gdynia, ul. Pomorska H, a. 1 :Jf'i.

Kościerzynie

Oferty 11141. Biuro
80-S$8 Gdatp•,k.

KAf'ELKI włoskie, Zł m kw.,
kolor ~eledyn spr;r;eda1.11.
Rumia, ul, :Rema Jl
S-7:J)3

Telefon H..00-08.
S-73_.,~

·-=--~Z_G_.:..U_BY__I

O_ferty 729J, UPT, 81-301 Gdy
n1a 1.

~µrzęd:lln.

sprzedam.

na

zarn~en:ę

J•J
sprzedam. Z.ab~an1·:t~.
Gospo<ly 18 A/33, po ;.;udi. is .

tele\.vizyJną

I

Korynt, • obie clla rnii -

Ji!,.O-

PIANINO
wersali<,:, fotele
sprzed;m.' Telefon J2-34-6a.

dzi:1.la<i.z madryckiego Reatu Raimundo
Saports Rcwgcy,Yki ,,:'.!undialu-ez·· od- •
i,~ą ,:~ jale Wiłl:domo w Hi8zpani1.

był

do

G-11Zll1

Po\.votany zost~ł Kornit,et O:-ganl1:acylny piłkarskich n1istrzost·xr świata 191l2
roku _ :Sa czele . komitetu stanął znan:v

~:2 (3:2,

w;·s.o:d
Te'tt:fun
C-111 f,6

,.,1 L 1:-, nr-\ L-8?"

7.WYCIĘSTWO

1

elementy nagrobkowe (płyty, tablice itp.)

marki „ll,aeh'' sprzedam. Telefon 43-06-48.
G-1112B

.sprłoedarn,

O~kera

I
'

•

lasłryka

PL\N!NO

L·entrum uereofoniez-

Sooot,
17 fJłJ.

rlain

~przedar..1.
S ·25J7i

SPRZEDA2

KAFF.LKr
,

TC'

FI.~ TA li~p. 1978 r. - sµrzed::t.m. Rumia,
KonoµniL'i.;iej
Z2
G-11~71

2,~l"I

pr.:r.t<k~,n,-.di:,;my "'~
pv<L.:zc.s n1istrzost\V i
~\Vi:=t'.cJ w Arg.~nt~nit".j Ct1.\' trz{"'łJ~ bvlu:
wy~ryv:a<- mtl'U· ·- n1y ldt tlit'" 1,r-Zt:'.~rv-'
"\V,::,.Lsrnv. W tdekdt" ukoń<.·:.t:di.5H1v n;l- I
· s~1z.c.:,.s.t('l.·s !.H:-Z por-"'tki. 8le na tizedm ·

mir-)u:u -

:n-83-:H~.

I

po:t>~rane.

\.\-~'l'~wdzi r111t łJUi!:iko z nasll::l.\V.it>by n,;.t- pn:t;.:;r ~c rr,t;"czut .a ni~ z
\\ ~ g,.r.:una s;10Lł:a11.J~. Txk.d. J:Jloz-o ... '

jt"~l

lf·fnn

10!

WARSZAW},

l'Jach Liu ~T~ t.1or·;·t·nsy\Vflt'j zespołó·~v l>ra- i
zylijsi..ieh. Nlrpoko.1~ce jc&t to -~ t\v:ier- i
11.'t~ "."'.:z.i:·d~czł'.:' b:·azyl"i.j~(·y -:- .żt! \1..-·Lęk:s~.usć '

1·h.t:;t·~~

SYRENf;

Telefon 82-,3-38

\V !:fonie dt:l~ł;:H..:z.1 pHksr.skh·h Br-a2vlti v..i-el~ mÓ\\"1 si~ o pr:lt""S;,.i.l1nych tend.en

ór1iży.n

f':ur1>p·:-,· ;\'la(' L~od złożył re-z:y~na ...·Jt: z
i,rovl--'sdzenla repren!'ntaeJi ~Y:k.oc.1L :\U,_c
V,? eliminRcjach poprz:~(1nich ffid,-trzost w L~O(ł iest trł"'l\.l'.r'!"-m r.r!ipołu A.vr l:nitE"d
Euro,py, lekcev.-·aż:on.R 1&landi-ł, •ołatiJa l .i11k atwit"rdził jt-go naj,vażniE'i&r.ym o\\·Jasśn1e drużynie ~RD przy~r~ nte~po- b.Pc-nit! zadaniem jt~t t,oprow~clą.<f'tt'!.(! te)
t1zi.A.nk~. odbiPrajac j~j trzy han1zo ce-n- ctrużyny do ek8traktasy
ne punkty. "Ka \Vła..,n:vm h<ri~ku I~L~.J1<lB0:-011:"- W „11" ~11:.\ll"EIA
cz~·cy \VY~rali bo\vk·rn 2:1. a w m~C":""U
rev,..ran?.o,vym zrem~~O\VR11 1:1. :N"1~ nal~t.:v
Te-mat
,.~rundhilu-11· 1 je11t nadal aktuel
.i~dnak s.ac'zić aby zn6w n:.o~ło dejść da
takich !en!iiacjl, ~e'\pńł :,;Rn n• p,e-\vno ny. Osi a tnio w jednym f \Vy\,-ladó\,~ no
arg:-entyń.=:ikich
miitrzostw *w!at..i: powrónotra.ktuiQ> tva1 ra:-::~m b.an1zo no,·.-aż.niecił .tede-n z hohat.e-r6w tf"J im:-Jr~7.Y. ArSw~~o ri-wal"a.
·
g_entyńc:iyk
~iario
Alb~rto Kernp~~. Po<1ał
Znacznie bardziej zacięte b~OziE C"hyba
liDOtk;ini(" w g:·upie tfJ. w któr~j zmie- on. d1.ir:nnlkarzom 1-woj,ą jerl~r.,.i,tk~ na.irzą się ~1Hgosla•.vi.a ;,: I-n~znani~ 0:hol! ze- lep.!J::VCh piłk!IL':I.Y ::\Hu1dialu. zriaiazt si~
Olo
,nclv \\·a.!czvłv .ze Sóha \V ~Ji.mir:a.cj~c·łl w tl.i4"'j m. in. Zbi..gni~w Rt>niek.
wys~lf"kcjonow,tna
prz~·2 kr-Ori-d.str2ostw S1,.\·i.1ta. Lep"i hyrt \VÓ\.,,·c1-as d rutyna
la
:»trze"lcóv:
m:s~1·:1:cstw
Ś\\"~t.;~
Fillol
1nsznan;e. \\-łaśnie- on ,vy_grali 1 :f, cł.;... rvBrandti (Hc,tandiai. P2sdnlat·v rnec-z ,,._. Bf'l~,·adzi~ 1 zonPwrr'..li (Ar!;.entyna) ~oiiie ~ r1wan~. ZnÓ 1N °\Vi~e l)~(1Ztfl okd.7J.ł sai-elta 1.-.ri;entyna). Jo,rol (Holan,lla), T"
rantini
(.Ą,r~f'nt.vnal
P.onhof (RP.'~L Pia~
do re\vanżu.
\\'resz(•JI'.' trz~cł n1t•c.·z. urupa v - ~,:\,~~ tin.1 (Fra-ncja). Direeu (Br.;::i:zyha.), Honiek
r.ia - CSRS. Z jertn~j stron,- f\r!alira (Po'!ka). Luque (.\rl(entyna) I rleri~ga
mi~trr.ott\V Sw~at.!·. z drugi«:"i - aktualnv (Wiochy).
mistrz F.uro::iy. zei,.ról C-,:echc,,.lDwacji
BR \ZYLIJ61!> I tT1'H01. W1'M ',,G',,
znaczni~ obniżyt j-,... dnak 9\lifćf pot:~om od
:ZMI ~ ~
<...~a.su v,te1Kiepo ~ukc-e&u
octnif!'Tione-go
dwa lat• temu· w Ju,:oslawll. S,:w~drl na
W r,ra:,:yM.13klm tutoolu p<>tr,....oo• ••
!<>miast m.@ spl~,wali sie: w ..\r=tyr,1ee
tak.;i. jMt oplni.- 9rJ,r>-rto~yt"h
natl<>ple.l. Or1l'ad1i w el!m\'11tc.iAC'h "" ~,sny :);a.1dwórh r,r.,ra',1<acll l r<'mi oi~. Stly pr."<"iw l"'lZ.i"'nnik:.-rzy d1.lał;1C"'-'.y, ~'f'ln~ów.
\Y~żn"iej:'",..r,~ prohlC"mY tQ w~·p}:minonłkł.,w· ,.~ ·xi~C' 1\'"\.Tln•:nan"'
\.\·anie
.1
brazyl~jskich
t>oi&K
brutalnej
Jak zak.ończei się te .&i--mtklin~a~ - prze

rac-huuki.

v,;y sprzedam. Oferty z
c'Cl1~ 7314, UP'I' BO-'.JOI Gdyr.1a 1
·

.1..a1,.vodnikÓ\\' od 1111:1"C€~U nawet za jt!dtl~
.tott~ karlh~.
Piłk.:n·;..o;e Qr;:izylij~cy nie iĄ Z;.1.<lowol!?nl

Lrzy m~cze tvch roztry,ve~.

zwycięży!

.

OGLOSZF.:'śl.\.

nagrobki z

I; ~~Ż~~:l

Siedke, uL Pohi~dzisko 1:2 rl.
G-112H

DZI~ PIŁK \R7.li: ,Rn
GR.\J,\ Z lSL.','-01.'\

drużynowej

klasyfikacji

itp.)

neg.o,

l(<IJ

Telefon

sprzedatn.

~a

,,PRASA-KSIĄŻKA-RUCH"

W

LKS 211ła-..vy No\vy ·u,"-'Ól' 69 pkt. ,
przerl PiastE1m Słupsk - również fi9 pkt..
Olimpią
nb!ąg
58 pkt.,
Spójnią
Gdać1s~t 54 pkt., l\t 0 ,·eną Żukowo H pkt. I Jantarem Ustka H pkt.

O!i~

wa. Snr)ot. Gdynia k\lp~ę
h10 iamien:ę na \\.· ła:o;:.!lo;.e10-

OPLA Rekorda oraz. Traba~.

ROBOTNICZEJ

9
O
8
O

G~lll:ł!

\VOL<.-;~; na;i :N /;j ~[H:lt>dan1.
'J'el~t:on 31-1'.)-02.
G-11:2~11

3:1.

OZIENNIK

i\Ialilbld (Piast), 75 kg Ry-Htryl 0
(Spójnia), powy~·.ej 75 kg

Edmund Godewski (Olimpia Elbl.).

POLECA

I,0:\.-IEK jednorodzinny,
na
terenie 011\vy - \.VrLe~zcza J,·upię
\V rozlic-z:enh.1 mie!-.Zkanie wła.-.;no..~ciowe, J pol~,)je, kuchnia. petC'n ko1nfort,
Telefon 52--ł~-27. p-o 19.
•

~\~-Oó-~;}.

SSMWS!W

N

Sła\VOtni_r

szarrl

następuj<!,e usługi dfa ludności:

1-'ÓL d-:itnu z o~rodem
1o;przedam. \V rozlicien1~1 pJ1:oj z k.U<..:hnią. Gdar'isk-S ~11.:łiariiuo. ul. \Ya~nera 3·j
G·l13~5

REN'·\ ULT 16. • powotie1 wyjaYill r.pl't.edon1. Tl~lt_•Lin

ll-J8

1:7

z\,,.y-

Oto

WOJEWóDZKA BUDOWLANA SPól:.DZIELNlA PRACY
Oddział nr 2 w Gdyni, ul. Halicka 1

n Z I.A ~K ł; 0,5 ha, w okolicy
(iC.ari.::;!,a
kupię.
Oferty
ll~21, Hiuro Ogłoszeń, a-0-:•..;a
Gdah~k

SE.OfH~

~0-10

•

OCI.OSZE~L\

D0:\-1 lTii~szka~n:v. piętro\..-y
nil w-ykone.!eh1u, \-Ve \\:~i tu1:ystyczn~j. odpc1wiada
\\'ar-:...1nk.orn 01..warda v...·arszta;.~1
rze::nit·.;;lnie.cc go lab · rnaleJ
f-n~tronornli. \Vr~ i
~.ar alC:"rn
~przed.am.. 0:°el ·. y
1119i.l, .Biuro Og_łosz1::.6, BtJ-9iB
Cclunsk

spr2edam.

G;!
S:!

1. l'o<lhale

•

:--a:RCl::DESA 200 D. po ka;sitalnym ren1oncie sprzeGam. Sopot,
Cie~zyfl~ide~'J
1~ 4-L
G-111:ll

T.'.l.f!EI .\

~Iany

w

I

no-

Im p I•a da

sa t.:l')!'O-

województw,

NIERUCHOMOŚCI I

•

0

nB ~-in~ 1Jn<lrtd·.v2!li ~i'..l ,;,.;,:e~'e?oł()v;y1n h:.d;:in;o·n
Jf"ti:,ar,;,:..:i~n.
Za\Y~dnl!r.
ktń:·v
nr~P:~_ra 1}1'7f''.i C'?.a.,':°'~. n:e mr.:~e n;·7.v-

-.u~n1c

\Ve

tych .samyC'h

ręczne Ruchu
Chorzów
.1.1rowadzenie w rozgry,vlrnch
.,
I ligi. W zaległym meczu Ruch po - lZl1L1\VY). -~~ k!:! - .-\ndr.::t'j Gruha rCartusiaJ. 56 kg ny:tJ:ant Rvhirhi <Olil:1.konał lokal:1ego ry\\·ala AKS 23: 15 l'.ia I<:lbl.) l'll ;,g .\ndrzej Kul>irz 10Tenisowy turniej Grand Prix w
(13:7) i wy5unąl sie na
pienvsze l,mpia F.!l>\.l. ~5 kg - narillsz 1.emań- 1Iadrycie \Voki<>cl1 Fibak rczpocząl
ski {Pir:1st Słnosi~), 70 kf> Bf>n~dv~<t
·
• ..
·
miejsce w tabeli, mając 18 pkt.
KaspH<'k (Spójnia Gd.J. 75 <kg _· ,i.n- oj Zl\')'C,(;.stwa nad Bollw:Jczyk1em
drzej Zurawslq (;\:orena _żut:owo) . . 81 ·iBerrn'!ide.sem 6:-t 7:.:i. Polak jest roz
Drużyna Ruchu wypn:edza
o 2 k~ - ,_tar:an Szym1chov.sk1 (Cartusial, sta\VlOD.Y z numeren1 5. Pi-er,vsze
okt. ,\ZS Wrodaw i o 3 pkt. Start PO\Y>--żeJ 8• k~ -- Rvsza.rd
nlechle
.
, .
.
(Piast Słupski.
·
czten· numery. w koleJnos-c1 ma.1ą:
Elblag. AKS nadal zajmuje 8 po- . A eto klasyfikM·,ia rlru±ynowa: 1) o- Corrado Barazzutti,. Manuel OranzycJę maJąc 7 zdobytych punktów. llmpia Elbląl!. 36 pkt., 2) cartu,!a te,. Jose Lnis Clerc i Jose Eiguer;,,,;,

ligi roz:e~
grali .CZ\Y3.rtą kolejkę spolkaÓ.
najcieka\vszym
mc„czu, \V No\vym
Targu mistrz Polski PiJdha)e poi,. •.1nalo dotych(·zasO\Vego ~ lidera LKS
Lódź 4:3. Po tym zwycięstv,:i{' dru
żyna Pudh~la UC\\-róciła r.a pier,\'
sz~l pozyeję \V tah~li. ale \Vyprze-d~:a
j , , , . . ~ - ~ LKS tylko korzysln'.ejszym bil:m~em bramek Po Z\\}'Cl~sl·.,·ie nad
Podhalem stol~z;1i k;bice oczelowa ,
~
11. że Legia odniesie \V rozgry,...k;,eh
\
,
liiow:-ch drupe zwyc:P.slwo -;-- :\
,
meczu z Ba;ldonem. Rzeczvw:sto~c I
'
198 ,ł
( okazała się inna. wygrała ·b·>wiem I
\
·1
, drużyna kato\vicka 5·3. \\T pozosta~
~
h<'h dwóch 5 ,.,otkar1.iach ni<'~!JOdz1et-J
wanie padł\· \\ vniki remisO\\·e. Za!!
glebie Sosn~wie~ nicr,czekiwanie po
\
d,i(',lilo. się 01:1nkt:1mi z_ Na_orzodem
,
.
.
~ Janow, a GI;,S Katov,;1ce zremisO·
\
Letnie....: i"TZ)"',ka
oli11Jpijskie ' . \Vał Zt".' Stocz:1iO\VC0m Gdai1sk. Gdań
\ 1~61 roku od ht;dą się w Los _.\n i szczanie zdobvli ,vi~
we wtorcl,
{
·
\ pierwszy punkt w· rozgrywkach.
1
, g-e c~. KoleJna prz~szkoda Jorma! J

koT.:·· 7(~P..!1_ie 1n

z

ci~1.cy poszczeg6lnych ,,·ag;
32 kg - uariu,z Konkel (Piast Słupsk\ ,
3 13 pkt. Waldemar Ciszek
(Żuławy\
-!:O k~ St.anistaw \\'anlt,e
(i\1orena
Żukowo) 44 1-.g .Jarosław Popradz!-d
(Olimpia Elbl.), 48 lu; - .racek :-arlod1
(7.:uławy), . 5~
lq ;
Jar(lsław
,\lei,~
sandrzak (Zulawy), 36 kg Krzyszlo f
Jlolny (Pia.st SlupsK). RO
kg Ma rian Borkowski
(Zulawy), 65
kg
R:tdosla,"· Turkot (C2rtusia). 70 kg

Hajorl,a. którv ocibęd,ie się w Krako\\'le oraz do turni<':,ju n1iędzynarodo\\.'t·
~o o rnen1oriał vnrtdysła\va
i\lc1zia ,..,.
R:~d01niu. O~ólem ;:,ta.n.owało 87 za\voc.irJ.i<i\w.
\V e1indnacja.(.'h do turnit!.ill \V. Rajo:·1,a br,i.li udzlał
.Juniorzy z
,vo !e\\'<~:1.ztw gctat'1t..:ki.e!a',O. e,_hląskie~o i ~!Upw'
'.:-klef;O. '\\l po1..zc-ze~6lnyeh \\·agacl1 pier..
\V:,;ze 1nie-j~ce 1.aję1i:
'~ kiś
<\ndruj
K„jawskl
(:1:ula,vy N. D\VÓI'), -!8 J~g ,H:tllll:-,z .Rudnicki

Piłkarki

p:0 n O\ll/

PROl"I'.. '\KTYK.\"

bie-

"\V 11eli ~da11~k.iPJ Spojni rozgrV\\'nr.e
były elin1inHC'je ~Lrefowe zapasnn:'óv.,r \V
stylu k!as~·cznym dn miedz·vnarodowc.r,o turnieju o me1noriał \vtactvsława

ob.i(;łv

Podhale

•. 'd[S'.\11 \L.\

.

mecz

Ruchu

I P·1·c.rwszy r -· ·

II'"d erA_, m

w

ptzez \\·ie-

Jutro. o ~odz. 15.45 na st.;adionie Lechii w Gdati.sku odbędą się zawody k kl<natletyc1:ne dla rnłodzieżv z roczniJ.; ów
l~R4 19f,S, których <"elem· jest nab or
do szkółki lekkoatletycznej BKS Lechia.
1
Chętni (dziewczęta t <·hlopcy) liędą mo
gh ,•,:ystartuwac w nastt;pująeyrh J,;on„
nlcje klas,yfikaeyjne dla zawodników li ·.~.l: rea~:J~\Cf~l_~·.. ~p .,t1J 1 • .3~.o. ~11.t:,..,W:. '. d rf~t, \V?,\v:,~.
kul.a;.J:•pH~~~zk-a·~· pa.la:\ft')\'/a·.:.•otitrz ~ 1_,t~g: ·'tn
i Il I kategorii.
Zap1"Y przyj1no\\"aneo "będą bC'zpo~red- dzie\,veząt i 1000 m cl1lopcó,r.
nio przed _pie-rv;s.:ą runrtą.

piłkarek ręcznych

ku

C

4;:}ł

z I•loty Gdyni.a. Dyg.

nies::iodzianki. Najwięcej punk·
tów zdobyli - dla .\ustralii: Grey
- 16. dla Dominikany: Wrnps -- 13.
Nadal nie wiadomo. kto wy,valczy
awa;1s z .arupy ,.ff'. Do dwóch premiowanych miejsc pretendują trzy
·u'spoly \\iło~hy, Brazylia i Por- odleg~c,:,;c 5-:'.18 m,
toryko. W kolejnych spotk,rniach tej
•
DziS. o ROdz. 17.0U ,,. Klubie ,.:;',,t-f'i"'
grupy Brazylia wygrała z Wiocha- Spó:rizieini
~lieszkaniO\.VCj
„RADUNIA"
mi 83:84 133: l.i), a Portoryko z w I- ruszt·z,t Grt. przy ul. Obro11c(nv Po·
l"oju 6 i:ozpoczynaj~ ~it;: s2achO\Ve tur~
ChRL 107:104 r6:l:41l .

na

Gludiulorz

zwycię~t 1,,vo

l'.l"a .--dr

w

uz:::-.hując ndległo:-.c 5.16 n1.
\\'sród chłop<'0\\.1 dy~tans 100 In w cza..
sie ! 1.;i po!.;:onał K rzy'iztof Ka! k:o,,:ski z
~!KS Gdahsk. \V blegu na 100 m triumfow·ał
\\"lorlzin1irrz Sino! iń~k i z Lechii
z :."ezultaten1 :..::45,5 zaś na 110 n1 ppł,
ł.>ezkcnkun~r.(":vjny hył \\"o.idel·h Olejni~
c:.r~k z Samboru Tczew. os:ągająt'. WY·
ni:~ 15.5
Z knnk:urt:"ncji ted1niczn~'l'łl pndkreś
lit.• n.11eży :,c;.;ok \\ zwyż. ,v kt.Orym z
"'·y1~ikiem 1,8Ll trhirnl'o\\'ał \\'ojciet'h 0h•jni(·:z.ak 2 Samboru Tcze\V. Konkurs
skoku
O tyczce za}-::ończył się Z\.Vycięw
stwem \VilhlE""nL~ra \\·argo\\ .... kiego z R~ltyku l't.'LUltatE-In 4,:.!0. natomi.a~t \V 057.eze
pie n:tjlepie.l
wypadł
:\ladu~z
,Tan1sr.t",,ski 2 L~.t!.ii. po-:-;yła.ją{' OSZCZ\:'p na

żej

,,.

Smierć

1n

sce 7.ajęła Ho;n~\ 1.:1hu1.1. T. )..IKS Gdail.::,:k

.

..

,.

zar,;ług~jiL!

300

Koprov•-•łr-..~

tan\ ltlO rn ppł. wy:..!,rała I:t.:abela Słom
kov,.-.5ha. z !<>1KS Gda1.~k z wy-nikle!n
15.ł. nato1nlast \V s;.;;(}ku v,; dal I rni~ j-

-I

\\' trzecim d!1iu rozo !'Y\vanvch w
Kanada g!acili::o w,,·grala z, Se-nel i\.Ianili mistrzcstw św~1ta k;szyka- galern G0:42 (34:17).
Wyłoniono także półf:nalistów
z
rzy wyjaś,1ila si~ sytuacja w grupie ,..\" :\Iiejsce w pólfina!e zape\\'· grup:,· .. C'' .·\\vans zaoewnity sDb'.e
nil~· już sobie zespoł.v J ugosl.iwii i zespoły Australii i US.\. Reprez;m.
91i:79
Kanady W drugim swo:m wystęuiś.' tanl'i US.\ r,okonali CSRS
.Ju~ofławia
pokonała
Koreę
Płd. (·Hi: llil. ,Ąmarykanom dopiero w o121 :85 (6.):4·1). mając najlc'pszych z;i.· statnim kw'adransie udało się prze.
ZSRR. Budowa kompiekrn olimpijskiego w Tallinie, gdzie odbywoc się bi.da wodnikó,v w Peterze Vilfanie :!O łamać opór koszykarzy CSRS. któ~nhtrencje ieglorskie igrzysk.
CAF-TASS
r:,·ch lider~m był w t::m spotk3niu
okt. i Dragenic Dilip.1~icu - J:3.
zdob:nvca 27 pkt. Kamil B!·abf.'ncc
ff
At
+w1+&nwumwn enM!t
m:rsszsnsa 111ar<NiHM Osta~cczn.'.' sukces drużyna USA za·
wdzięcza w głównej micrze znako·
mitej postaw:e mierzącego 203 cm
wzrostu Tima Halla (lG nkt.) oraz
ror~rnvaj3ceio Brada
J-l('ffmannn
( li.i cm). którv uznkał aż 22 okt.
O zaciętości sp~tka1;'a świadczy fakt.
że ,.,, swsnastokrotr.fe na tablicy
\vrdninł ,v,:nik rein!::io\Y,·.
Austr2li; ó0konala po emucjonuj~{'~·n1 po)2dynku D-:)m~n 1 kartę 74:72
(:l7 :2fll. Do przerwy kcszykarze
z
antyrodów dominowali na park:eZat>raklo Jednak 1,a miej,cll l~ka:·za dc. \\' dabzcj częki S')Otkan;a ich
O jakiś c.:za_s ~JJini~. publiczną j1ko ..,.!}Ortu zbyt nit-hetJ)ir:cznf'li!.'-, ctf.a
zdro,via.
pc<le:!:a":'l o~'.a:nie-~o po.icd·,rnku
PoH"-Y,
\\',t:·zas<1 w:aaomosc o kolei_Pr1cwortrllezq('Y
\V,lusl·:l~J
Fe<1e2·ac.ii Kat etka przy i,.;ch.ała clop1~ro po :!O r.ni- przcci \\'n:c.v U\\'ierz:·li w mor.liwo~ć
ncj tr.:igedii międ7.y linami R~iksu, .Y.~ran{·o F:va!1i.:.eolisti o.;wiad('zył, fe p~1!.aeh ...
zwycit;st,\·a i zaczęli syslematycznir
\V \\"iel~iej Brytanii o~hronę zct!·owi,lł odrnbiać $\fatc·, bqda(' w ostatr:ich
rin2u. W be.mard,_inow,·~h oo ic- f('<.ler~eJa bł;dl'.ie ct:u\V;H.', hy \\' przy- p!ę-.c!:i..:·:tv
Lt\".·aJ:.a się za wzoro'.\·ą. ..Ale
:,,,zło1,:e1
ws1vo:.;t·y pi~~ciarze uo nok.;iu!'ie
dvnkach o:eśc::nzv za wodowvch o l.lyli pr1r.woż~ni na. ob~_er\\.·ac ję tio ,;,,zp!.- 1ra~:n:ay pojed_vn('-k An~ll}"::a >Tin~e!·a z ~eku::dc:ch o k:c1i;: od sprP..\Vienia du
\\'lo~H-:.rt
r~ de_rac,1a pn~vnomni~la Jaeopuc,..:i•n wzniecił kolejną fa1~ dy~k'...1- ···~------------- ·~----·-·
p:e:1;adze i s!awe coraz cze;ciei na- t~la.
2e,l,'1sztiną prz~rl Kill{\I -(R.t,· pro. -.;_ii. Pl"Zi!rlStR \Vlcie~ka Partii p;·acy. Re ...
d~i.J cio,,·. oo którvch o:·zeciwn'cY rowr,i~.L
no:r.:,.:L·Ję s:-a0cenha ez3s:..1 walk n11strz.o- nł;;e St~ort ~wroc-~h:i. si~ d0 rntnist{'rst·.,·.;i
n:~dY" n'e odzv:3ku la or:,:,·tornno~ci. \v...,1..{ich t 15 d1J 12 r11:1d
Ro?.mia: o:·oblemu ilus;t:·u ;e licz'x1
l'ł!"i,kf ~l()l\zni"'u 1':'r.'I.
H..-.~~·ntez \\ ł-1:iS'!Tanti po tra'-~edii Pcn~a ~-~;~;ej~~!;''n";.,.t~:~,,,~:~cjf. ~~~~,"}~:n,dc~;
~ ~ "h
:.li. \.,, ' " "
..I
l i v1:
t>-:,ksc1 a-R.ma':cr..1
d a któ~·eco cl:uE>i \\'"l},. ~dyz \\'lt~ksz'):::'C Z OlCh tOeZOrlcl J('St
,,·ypad~ów ś,niertelnn:,1 303 od
\.~·v:·· en \ł.." rin<~:1 ok:nał ..,:ę p<;t:itnim. o'- ku 1.adnwoleniu niewYO:·rdnych wirl-..f'w
H wo.inv światowE-i. O tYrn.. ilu r1c J~:le .tTl"Z'-'s!a,µiii do ..:.i kc.ii. H:szp.ai·sk.r w śposob n:.ocz;'tStY i.1r;i~aj.ą{:y p:·zepi„ J lllllilll9!im!l•m•mama•••••••!'lWWWIB••
bc·k.,ci·ów doz:ia'c uo,v,1żnego, cze,to f':'ci~rD.l."Ja boksen•}qj 0dwcłała na o:~r~s ""iOffi.
tnva!cE:o usz.czcrb~u n:t.
z.dro\,·iu. 1 t;-·~c-:lrda w<.,z:v5L-.::.i~ pokrlynki i po kon
HLt;ll:'śE KOLO
sn!tacJaf'~1 z rz..;ctem prz':')dsta\,·~~a szerep;
stat'.;,tvki m'kza. Sm e:·ć icclcnnstu i~totn:v<-:b
propcz~·c.1i. e~t,;.!ono. że po
P:::zed kil~11 d:1.ia:-P..i a~E""nc j€ donlosłv
o:eic:arzy w t 1·:11 rda1 - \Vlocha, nO'.\.a i1c1~ 2a\\~0cł~ik m.usi nrze iść <ib·"lwi.;,Te ,.,- angie!~Kie.t mieic:;rowc-.;Ci \\'ac(efielti
. \ni:elo .r::cooucc1ego, f-L,zL>anów S«l 7UJe.~ą. rl\\'P~ni0~\ ą oh~erv.·ac.tę \\' s-:i:pita- a!flf'-l"Y~an1'-ki.
bo!.:ser wagj ·cięlkiej. Dave
•
h.azcty r1r::śnarz ołH>Wią:~a.nv jest zavado:·a Pansa i Juana lhtb:o :\Tete- lu.
kł;·rL'1ć p~·zed \\."H]ka knsk. :,~,,~..hieg-R \;.cv \\'lbo!"l został cieżko znot.cautov•anv w
n~~
ro. o'ec:u .Jaocr'lcz\·Ków 1 trzech ,\- \łl'a?nm n~ó7gu. Po~ta1~0\,·ieni~ te- 711.sta.t,, uoknow.vin pcjedynirn z Rcytyjcr.vkicm
P~t1!er:1 Syke~ern. Po pie~i:.l nlinut.!1.c:h
tlV
I ~
me:·Yk<1~~ó\\' - to tYlko ..'.vicr::cbo~e~ !\~~~~~~~e~r~~~ W tycie, a!e tylko \V bo}:S'.~ ni.~nrz;-·to,nnt~~D
zawo:,dnf:-;a zn!.e~:ono z
g5ry kdowl'f' Ale \\'Zbur1:c:1ie opiring:u
Lek:H"%e
sn•.'ie~·d.2iH
\~·,·!ew
krv:i
, S~rócer·ia [lc.je:rl.,:nków rlo 10 Cl.mrl z1tnii publicznej uśw:::idom:lo o:-~amza' '.laria.ło
no 8mietci J,1('ou11!.·c·ie;.:".o stov:2!·7v tło IT!OZ!_: ~t Koni.ec.'."na h:v!a nat:vchm!a....:Opt.'l'c"łcia Stan zdrowia plę:,;eiarza
toro1n bol<i.:e~·~k~ch \Vido,.\'isk. że coS ~·Pente 1ek<'l!·zy i"!l.. ~-Ta!'tinanna w R~N. tO\\"a
I
~
Or~a~i?ac·.~a
w:vraża
no~i,l ~r3. ż~ Ie1-:.arz.r• n.adal bttrizi 1cba•sy.
\neba zr')b:ć.
Cz~v,,·'-.zy'-1 -::ie dot.\TchczcJsowe p;}.tmier1<::c,.·,tu:acv n~·zv ,vałka~·:1 Drl'.\'lnni z0-;ta(·

w

na

sł1t.wę

1·

5

,,.1'

Je ~ ~ ~

V.,. 'l-01..>otę na •uu.i.1-0nt~ Lei.:hii Yo.. a \Yrze J6 pkt.. 3) Piast Slup~k - 32 pkt„ 4)
~<·zu odbyły si~ lekko.:1tłetyc:z.ne
rn1- Żlllawv N. Dwor - 2B· pkt., 5) LZS MO·
.strz1.)st\•.,;a
okrt;gu miorlzikÓ\l,'. \V za\\'o- rena ŻHkowo - 16 pkt., 7) 'Jantar rstka
daC'tl tych wzi~ło udział ponad 300 za- - 7 plot.
\Vodnikov..· 1 Z,.ł,1'\Vodn!i..·z:ek. Z osią~n1.ę
W elimlnacjach strefowych do turni...:
tyf:h ,vynikóv~,. \ 4.:.!.ród d1Je-\.Vl':r:ąt
na wy- ju Im. W. Mazi::! brali udział młodzicy

DYREKCJA HOTELU „ORBIS-GRAND"

w soroc1i:

uprzejmie infor~uje, ie w związku z wpro·
wadzonymi zmianami od dnia 1 paździer
nika 1978 r.
DZIAŁALNOŚĆ
DANSINGOWA
dzono jest w godz. 20.00-1.00.

prowa-

Program rozrywkowy rozpoczyna się o godz.
23.00, natomias: BAR „CARO" czynny w go·
dzinach 22.00-3 OO•
Miłych gosc1

s2rdecrnie

zapraszamy

do

naszego lokC1!u.
K-iO:,;;

Nr 225 (6'774)

WIICZOI WYIRZE%A

Str.,

---·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nowoczesność

w medycynie

•

ltras n graf „Picker L- ''
wCentrum. Zdrowia ziecka
Centrum ZdrO\Vfa D, e.ka wLbogc1
ostatnio o kohij.ny , ;J< rat
medyczny - ultrasonograf do bad;i
nia jamy brzusznej, firmy „Pick1,r
L-80". Tego typu aparatów mamv w
Polsce jeszcze n:ewiele. Urządzen c
to {;!,ziała na zasadzie echosondy wy
o
utradżwi(lkowe
falc
syłającej
bezpiecznej częstotliwości, których
odbicia odpowiednio przetwarz~ ne
przez apaTaturę, dają obraz w1ę•,. 7 1
ukazujący się na
dała człowi-eka
ekrnn:e monitora. Dz:ęki wyposaże
niu aparatu w pamięć elektr„n:cz
nawet \\ te
ną obraz ten nie zanika
dy, g<ly głowica wysyL,ją-:a ultra,)OV.'lHZ·
<lżwi~Iq traci kontak·, z
eh nią c:nh. Umożliwia t:i dokład 1ą
obsey,.vację obra-z,u przez '.ekarza oraz jego reje-strację zdjęciową apa
ratem typu Polaroid.
W CZD ultrasonograf znajduje
~ię w Poradni Ginekologkznej należącej do Zakładu Genetyki, którym
kieruje prof. L. Wiśniewski.
Ten nowoczesny apara<t pozwala
już we wczesnym stadium c iaiŻY ,vy
t:iło się

uze kor~yści
z ujemnych jonów

pło
rozwójokreobserwowaćbadań
takżedokonywanie
tT'OŻDprzez
du

Ultrasonograf
pacjentki.
sowy<::h
s•osvh się poza tym s,rzy d'agnostyce schorzeń onkologicznych, jak
np. wczesne przerzuty raka do wątroby, raka sutka, guzów wewnątrz
narządu rodnego.
Badania wykonywane tą aparaturą S<\ nies1.kodliwe zarów,no dla orprzyszłego
gamzmu matki, jak i

szI{ ak

onta"'łov1e
t
·
I\

śląskie Zakłady Mechaniczno-Optycz
w Katowicach rozpoczęły produkcję
soczewek kontaktowych miękkich slerycz
nych - dodatnich i ujemnych. Prremoczone one sa do leczenia oczu i korekcji wad wzr.;ku. Roczna zdolność pro·
dukcyjno wyniesie około 10 tys. socze·
wek. Wytwarzane one są na nowoczes·
Na zdjęciu: na monitorze można ob dziecka.
nych urządzeniach i z surowców spro·
ba<lając wadzonych 1: kraiów zachodnich.
medycyna
Dotychcza,;
serwować obraz uzyskany za pomocą
poslu~ivta~a
maiki
łonie
w
płód
ultradźwięków.
Kupno soczewek powinno być po·
przedzon-:'! wizytą u lekarza qkulisty,
który na recepcie musi podać promień
wewnętrzny soczewki, mocy crołowej i
n,a

si~

Szpitale w pieczarach
już

znane jest pozytyw'1e
w1rob1sK
mikroklimatu
podziemnych kopalni soli na choroby
dróg oddechowych, astmę, chroniczny
katar itp. Potwierdzają to doświadcze·
nic naszego szpitala w Wieliczce lub
radzieckieoo sanatorium kopalni so
Sołotwina.~ Ale ciqgle liczba chorych
Od dawna

·-·-·~·-·-·-·-·-·-·-·-·-·

Na zdięciu: mzynier Jerzy Grochow
ski konstruuje biojonizator „Grojer".
CAF-Rosiak
dctnimi zawartymi w powietrzu. Nadmiar dodatnich powoduje zmęczenie,
apatię, trudności w myśleniu i skup;e.
niu się, nawet zachwianie równowagi
psychicznej. Natomiast ·powietrza o
pczewadze jonów ujemnych działo l'lO
nasz organizm ożywczo - myśli się ~pro·w
niej. znika uczuc:e przemeczen.o prz\·gne
bienia, nastepuje regeneracja sił, czło
wiek czuje się jak po noilepszym wy.
pc-czynku, jest bardziej wydajny u,ny·
słowo i fizycznie. Dlatego takie urza·
dzenia wzbogacajace powietrze jonami
powinny być zainstalowane w solach
konfere,1cyjnych i wykładowych, w go
binetach biologicznej odno'lvy dla sporŁowców, a nawet w. każdym domu,
gdz!e ludzie procują umysłowo, a także
'jeśli cierpio na różne dolegliwości. O·
kazuje się bowiem, że obecność jonów
ujemnych mo istotny wpływ w leczeniu chorób górnych dróg oddechowych, przy ostrych infekcjach, przy
chronicznym i spastycznym bronchicie
i ast'flach bronchitowych, w migrenach

c~ętnych do leczenia się pod ziemia.
p,zewyższo liczbę miejsc w takich sa·
lekarze
ukraińscy
Dwaj
natoriach,
P. Gorbienko i J, Cziimar postanowili
więc przeprowadzić badania czy w in·
nych obszernych pieczarach I korytorLach podziemnych nie panują podobne warunki jak w wyeksploatowanych
kopalniach soli.

I(
z atow·1 c nadciśnieniu.

i Joi,y ujemne powoduje szybkie goje·
nie się ran. oparzeri, likwidujo niektóre
egzemy itd. Są niezastąpione w so·
lekarz sprawdza lach operacyjnych, gdzie przeprowodz;i
średnicy całkowitej.
także dopasowanie soczewki. Zakłady sie sko,nplikowane zabiegi transplanta
biojonizatorów korzystać mogą
szczegółowego cy;ne.
instrukcję
dołączają
użytkowa!lia, jak również odpowiednie, zarówno dorośli, jak i dzieci - nie p_owodują one bowiem żadnych skutkow
dane dla lekarxy.
Soczewki przeszły próby i zostały za- . 1boczriych.
wyko·
Inż. krzy Grochowski może
twierd1one prtet Centraln.e laborotorium Optyki oraz Komisję Oceny Sprzę 1<:JĆ, praktycznie biorąc, każda ilość
tu Medycznego przy Ministerstwie Zdro „Gro,erów", które konstruu;e w swo11n
warsztacie rzemieślniczym przy pomocy
wio.
Na zdjęciu: stanowisko kontroli - , rnny z zawodu pielegniarlci i syna s!uprzy pracy Gabriela Moj i technolog dento Politechniki Pozna,skie;, . Cena
pojedynczego egzemA!arzo wynos, okoSławomir Żakiewicz.
Io 5 tys. zł. Niestety - oferta poznar,CAF-Jakubowski
skicgo specjalisty dotychczas n,e spot·
kolo sic z należytym zai•1teresowanie·n
Lecmictwo
instytucji.
odpow;ednich
korzys,o z aparatury tego typu w ma1\•m stopniu, a,jeieli, to w oporciu o
b,ojonizotory prod,ikcji weg1erskiej, tez
s~uteczne. ole ktore trzeba specjalnie
sprowadzać i maiace o 480 tys. mniejsza wydajność od polskich „Grojerów".
Warto skorzystać z szansy zokupie,nia naszych biojonizatrów - mojq one

z

I

Doświadczenia przeprowadzono wyno ich miejsce pieczarę
bierając
: ,.krystaliczną" znajdującą się kolo wsi

Wózki

5 wrzesnici

BARAN (21. Ili - 20. IV)
I Trochę więcej zdecydowania w spro
• wie, która niestety, nie załatwi się
I sama.
BYK (21. IV - 21. V)
• Odnowienie starej przyjaźni oka.:e
!si_ę dla Ciebie znaczącym wydarze·
I niem.
BLIŹNIĘTA (22. V - 21. VI)
•
I Możesz liczyć na przypływ gotówki,
który rozwiąże Twoje problemy fi• nansowe.
RAK (22. VI - 22. VII)
I Czyjś miły list trochę podniesie Cię
• na duchu.
LEW (23. VII - 22. VIII)
I Dobra nowino będzie miała znoczenie jako wydarzenie rodzinne.
PANNA (23. VIII - 22. IX)
•
Twój brak zdecydowania może poz.
bawić Cię szansy w tyciu zawodo-

i

i
!

!
i

wym.
WAGA (23. IX - 22. X)
W sprawach dla Ciebie wobych
nie pomijaj głosu zdrowego rozsąd
ku.
SKORPION (24. X - 22. XI)
Ktoś się Tobą interesuje i to bardziej niż przypuszczasz.
STRZELEC (23. XI - 21. XII)
W sprawach osobi~tych możesz liczyć na spełnienie swych skrytych
pragnień.

KOZIOROŻEC (22. xn - 20. I)
Jeszcze raz przekonasz się o serotoczedeczności swego bliskiego
nia.
WODNiK (21. I - 20. Il)
Czeko Cię zmiano w dotychcza,oI wym trybie życia, które wyjdzie Ci
• na dobre.
RYBY (21. li - 20. Ili)
I Sprawy rodzinne wymagają Two;ej
uwagi I interwencji.

!
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bio~ea
Nadzieja,
przeszczepu ma szanse przezy· •
eia w dobrym zdrowiu co naJ·:
mnil'j rok staje się coraz bar- i
dziej realna. Raport amerykań· :
s!dcgo Instytutu Serca, Płuc i Krwi i
(National Hea.rt Lung and Bloo•I !
Institute) podkreśla jednak p<'· :
trzcbę stosowania. bardziej wuik :
liw<'j oceny pacjentów - kandY· :
datów do transplantacji, 11tałego :
ulepszania. technik zapobiega.Ją· :
!
c)·c·h odrzuceniu przeszczepu.

RAPORCIE zwraca si, t1·
konieczność
no
wczesn&j diagnozy i terapii infekcji, która stanowi
przygłównych
jedną z
czyn nieudanej transplantacji. Trzeba też zapewnić odpowiednią kontrolę diety pacjenta, od które
do rozwoju
niedopuszczanie
zo!cży
procesu stwardnienia arterii przeszcz~pu.
Pierwsze trzy miesiące po dokononiu
I
nojbordz:ej
i operacji' uważane sq za
krytyczne dla życia pacjenta. No pod: stawie obserwacji 109 chorych stwier·
dzono, że 49 z n-ich nie przeżyło kwa·
jednak
pozostałych
Dla
I rontanny.
· perspektywy życiowe stale wzrastają.
Rapcirt instytutu stwierdza, że obec·
n:e k lkudziesięciu pacjentów oczekuje
ro dokonanie przeszczepu, jednok o·
właściwego dawcy
kres poszukiwari
jest nadoi zbyt długi I wielu chorych
L.'Tn'era jeszcze przed operocjq.

tywnych zespołów amerykańskich kardiochirurgów ze .Stonfordu, pod kie·
runkiem dr. Normana Shumwaya, jedynie 22 proc. pacjentów udawało sie
uirzymać przy życiu w okresie 12 mie·
prawie 70
dziś
sięcy po operacji,
proc., przekracza tę granicę.
Zespół w Stanford, jeden spośród 66
jakie
serca,
zespołów tro11splantacji
przeprowadza ok.
istnieją w świecie,
24 operacji. rocznie. W niedawno opublikowanym sprawozdaniu dr Shumway
powistwierdził, że przeszczep ~erca
nien umożliwić pacjentowi przeżycie

nie jest w słonie przeciwstawić sie o·
pn·
stabiony system immunologiczny
cjenta. Technika terapii opracowa,10
i stale ulepszono. mo no celu przec1·v
dziołan1e, zarówno odrzutowi przeszcze
pu, jak i infekcji .• W ciogu ub. 10 lał
nostqpil w tej dziedzinie duży postęp
Osiqgniecio omeryko,iskiego zespołu
ze Stonfordu - to przede wszystkim 56
procent pacjentów, którzy przeżyli 5 lot
od operacji. Co wiecej, większość L
tych osób powróciła do aktywności za.
wodowej I prowadzi normalne życie.

I

OZNAl<I POSTĘPU
Stały

posiep w operacjach tfansplon
i tacji serca jest oczywisty. Podera! gdy
· w pierwszyr' roku dokonywania tych
!operacji przez jeden I najbardziej a·{·

czym 85 pacjentów pozostoJe
przy życiu.
NoJdłużej źyjacym jest 61-letni EmaMar$yl:i.
nuel Vilria - miesrkoniec
Wkrótce obchodzić oo bedz;e JO-letnio
rocznice atąyman:o nowego serce
Vitno czu;e s,ę dobrze, od czasu do
wino,
rzo~u wypija niewielkie ilości
pali umiarkowanie i jest aktywnym
członkiem no r7„c1. akcji banków krwie
dawstwa we Francji. Dziewiąty ro<.
przy życiu pozostaje równiez William
van Buuten z Kolifornii, który Ókończyl
niedawno 49 lot. NoJdłużej żyjqco
pacjentka dr Barnarda Dorothy Fishet,
którą

przeszło

operację

~erco w kwietniu 1969 r.
Kapsztadzie.

transplantacji
wielu jeszcze lat po operacji. D,otychczasowe trudności dotyczą nie tyle SO·
mego zabiegu, ile postępowania po·
operacyjnego w okresie 3 miesięcy,
determinującego szanse życiowe chore·
go. Modus operandi polega no nie·
zwykle wnikliwej obserwacji oierwszych
sygnałów odrzutów i podawaniu choremu odpowiedniej ilości leków zapobiegojgcych tworzeniu się zatorów w
Niezależ'lie o-d tego pa·
krwiobiegu.
cjent przestrrngać musi ściśle okreś
lonej nisj(osol11ej i niskocukrowej die.
ty utrzymującej właściwy poziom chole5
terolu we knvi.
Shumwoya uczególnie
dr
Zespół
wiele uwagi po~wieca croblemowi odrrntu i zapobiegania infekcji, któryr„

19-letni Sam Poole z Portland jest
najmłodszym pacjentem, który w I u tym
1977 r. przeszedł operację w Sta1,fordz
kim Centrum Uniwersyteckim. We wrte5
niu ub. roku powr6c'I on do szkoły w
Kent, gdzie uprawia czynny sport. gro
w tenisa, pływa i jeidzi na rowerze
Po operacji powiedział on. ..To ni,:,wiorygod:ie, czuję się jo~bym się no
nowo urodził".
Cl, KTORYM SIĘ UDAŁO
W ub. rQolcu min~o 10 lot od p'erWHej operacji tego typu dokonanej 3
grudnia 1967 r. w szpitalu w Groote
Schur w Kapsztadzie. Ogólna liczba
pr~y
tych tra'1splantacji wynosi 354,

tronspłontocji

mieszka

w

Prof. Barnard cierpiący na chorobq
reumatyczna rak nie przeprowadza ope
racji. Od pewnego czasu lonsu1e on
inną metode transplantacji, polegoja·
cq no wszczepianiu nowego serca w
charakterze pomocniczego generatora
zasilającego własne, słabe serce choktórzy
rE>go. Soośród 19 pocjcntów,
przeszli operacji' tego typu 13 przezyło i cieszy sią dobrym zdrowiem.
Rok 1971 zapoczątkował regres opP·
racji przeszczepu serca. Wysoki - mimo wszystko - wskaźnik śmiertelności
lekarzy I
zniechęcił
tych operacji
zmniejszyt ich po.:zątkawy entuzjazm.
kontrowersyjniycn
wiele
Chociaż jest
problemów zwiaza,,ych z przeszczepem
S('ICO , tru,:1,,o;;ci, z którymi nadal wal
czyc i:1uszą !!"karze, chirurgio prz~
szczepu stai,owi wielką nadzieję ludz,
skazanych na r.ieuchrorina smierć i do·
jqca jedyną, choć niewielką i,zansę
przedl~_żenia życia.
stwierdził
jak niedawno
Po.nadto
dr Gerald Austen z Harwardzkiej Szko·
przeszczep\.!
ch;rurgia
ly Medycyny,
serca wnosi wiele cennych zdobyczy
medycyny:
również do innych gałęzi
fizJologii, kardiologii, immur1ologii.

e

Jest to jeden z najbardziej
radzieckicli dramatów społecznych, którego bo·
hater-brygadzi~ta ma odv.agę po
wiedrieć wszy~tldm „nie". Czuje
za
się bowiem odpowiedzialny
wszystko co dzieje się w jego
przedsiębiorstwie i jest przeciw
ny różnym fikcjom, niewlościwym
stosunkom w pracy, ogólnemu
. bałaganowi i zaniżaniu planów,
ponieważ demoralizuje te kilku·
nastu podleglycn mu robotników.
Ten sensacyjny produkcyjniak,
którego akcjo toczy się właściwie
..,, jednym miejscu, przypomina
nieco głośny swego czasu film
Sidneya Lumeta pt. ,.Dwunastu
gniewnych ludzi". Nawią:wje bo·
wiem swoją treścia do nojciekal.'f
srych westernów, umie t.ii zo:nte
resować widza.
Fi!m „Premio" Sergiusra Mika·
e!lano cies1y! się ogromng popu
larnośda nie lyll:o wśród widrów,
ate także wśród krvtyfów. Nagro
d•ony też 1:osta! Grand Prix na
Wszechzwiazkowym FesEwctlu Fil·
mowym w f(j~zyniowie. Zoficzany
jest do twórcreqo, pu'11icvstycz·
nego nurtu kino radzieckiego.
wartościowych

?~.oo 2~.1, -

Dzlennlk (kolor)
Ambie-je - proi;ram pukulturalne.I: Pila ....
sukcesu. Przed pre-

'bllcystyki
potrwi:Ja
mierą

MU7FA

PROGR.\\I II

Gda1bk '!\tuzeum ·:-,-:arodowe, uł
Torur.~ka 1 - w .'1.- 9-:~
ul.
...\ rcheologkzne-.
~tui.euui
:\lariacka - '\V ~- 10-15
:\luzeu1n Hii;;!orii '.\liasta Gdań·
w ~- 10--!6
ska. L!L Dł'.1':?.a (.~n~ra,ne ~fuzeun1 '.":Iorskie, ul.
,•: g. 10-16
S7Pro~;a e:.
w
oJi·w a Pałac Oparo,"*· -

-1-~

\\..ojennei.
\1arvnarki
°'"itJ7.PUlll
,v g, 10-17
buh·:Hr X,:,dmo1.-ski Hilłyskawira·',

Okr~t-~tuzeun1

Pohas:en nr 1, przy nabrzeżu
rno, <kim - w <(. 10-1~ I 14-!7
Elbla,: \tuzeu,n Państwowe
\\' P,. 10-16

STtnlo\l o Muzeum S•utth'or

w~- 8-18

'\ialhork Muzeum zamkowe

,,. ~· 9-17

Frombork Muzeum '.\1ikola.1a Ko
w g. 10-16.30. sean,,.
pernika w ntaneta~ium - •w I(. 10.40. 12.20.
13.i'O, 14. 15,,;o, dodatkowo dla ,:rup
w g.
l:czącycli nonad 30 os,'>b 10. ll.30. 14.50. l'l.30
Wejherowo 1\luzeum Piśmienni·
crwa 1 :\luzyki Ka!-'Zuhsko-Pon1orskie.i - w "-· 1~16
Kartuz~· '1:uzeutn Ka~zUbskie -

\\' e. 9-15

-

B~iiomin \Juzenm Hymnu Sa·
rodOWP~O - ,v ~- 9-15
K wi<izvn :'.\fuzeun1 Zanikowe
w~- 9-16
w ~.
Sztu111 7atnek Powhla -

\!.~o - Program dnla
l~-~5 .... Towarzystwo WIC'dZV Pow
„NR obcyrh laszerhnej
wyprawie polskkh
o
darh".
alplnłstów

Knnczendzen~ę

na

w Himalajarh (kolor)
kun
16.25 - Jęz~·lt rc,·yjski
podstawowy. h,kcJa 1 (kolor)
17.00 .... Kurs pnds•awowy języka
angielskiego. lekcja 1
17.3-0 - Spra\\·y ,nlnllych - ,.Szkla.
na kula'' film f&b. prod. polskiej. rPl. Stantsła\\.. RótewiC'Z,
"·vk.: Franc,szek Pieczka, Andrzej Narde!!I, Mteczv~law Grąb
ka. Krzvsno! Stroiński, l\tałgo·
rzata Potocka (kolor)
ma,:, Inf.
1~.10 - PA"10RA:11A d1Jennikiem
19.:io - \Vieczor
(kolon.
pror,rarn
20.30 -- Inkjatywy
publicystyczny (kolor)
przeszłości
z
,1.00 - Sensa~je
książka lliapoleona spod Waterloo (kolor)
21.40 -- Meiodie - E~trada folklofra!'menty
ru .... Płock 78 koncert6-..,. z XII Ogólnopolskiego
Festiwal!l Folkloru 1 Sztuki Lu.
dowej „Plork 78., (ko!or)
:1.;;o - ~4 godz!ny (kolor)
ZZ.00 - Wszystko już h~·lo .... ,,Tele-lólek", program rozrywkowy
(s:olor).

CZW.·\RIEK -

5 t>a1dzirrnik&

9-1~

Wdzvdz-, Kaszub,kf Park Ctno·
gralirŻny - w ~· 10-:6

PllOGR \\! I

Histo:-la. sem. 1 OO RTS~ h_p,\ów grec:cich
RTS:s .... Chemia. sem. 1 Stosunki llos~lowe w reakcjach
c>,.,micznvch
8 10 Dla •7.kot: Zoologia. kl. 7 $;wiat owRdow
Przysp(}!obient•
1 l .o.; Dla szkc,I;
o'>conr,e. kl 8 I 1 he. - 35 chlu
hnyc~ l~t
His•o~ia, s~m 3 13.25 nTs,:; li

KINA
GJI..\XSK SR00'fff';CJE l.F.XI'\
Trzv dni Kondora (Wł·
GR\ l) USA I cd I. l 8, ~. JO, 12.30, :!O, Z" v
(pol) bez o,~r.. <(, 1,.:10.
rięstwo
Córka krol:t
h,\"l.R.~LXI-:
J'.
"·~zPc-hmia:z (C"zes) bez o~r„
15.30. ur:ipieżc·a ('r) od J. 15. i.;.
17.~o. ~o. GED \"il·\ - Kanitall
li.orda lczes) hez ogr .. g. l~. o.
n1Pn car,g) ocl l. Hl. panor .• t!. ·g_
(!l0'1 11.\RC.l:RZ,\)

:O.ii'. \\'-\TI!.\

- 'lomrio Pc1lurh (fr) bez o~r .. ~.
li!. s,.karlatnv ni•at (lJSA) od I.
15. li!. lo.~O. OR\'.XI \ KOS',IOS Si~cl<-111 n()(',. ,\· .Japonii tan~) od
l. !:l. g. 15.45, .Jo• valachi (wtfr\ <><l I. 13. ,:. 1,.45. ~o
- Zioło ct•a
WRZUUC-7 R .\.JK
7U<"hwalych

(1u~)

oe:r .•

~7'.

~. 10.

z
7u,rnkniety, 07irwczvna
Ian.,) od l. 1~. ,:. 12.30. !5,
Onr d ,.-;,.
:,.:'O. ~~. zst cz (we;<:) od I. tS. !(:. !ff. Spirala (po!)
<>d l. 1~. (. ?fl (sean~ o <:o<lZ. '8
•ar:i;cnietyl. Król !1Taciu4 r tnol)
he, o,:r •• r;. 8. 10. 12. ZA \'1SZ.-\
CzE-rwona wsta7r~zlia (ko-rean)
wz e,:r .. ,:,:. 1~. :.1a.ndin,:-o (1:."SA)
od l. 18. g. JS. 20.15
~eans
laską

]'i.,o.

:?O

l.el"enda

nt:LFIS'

11.1n. l~.30

Spirala
SOPOT R \ L T'ltK
lnot) orl !. 1s. ,:. ie. 18, Port lot·
I. 15. I(. ~o.
ni~ zv i7 (USA l od
(no!) o<'l I. l~.
l'OL0'-1 \ .... .\zvl
g. M. Wv•pa sk:i,:aticów (meks)
oń I. JB. I':, 18. !O
C.rJYXI--\ ~RUll'1ff<i('Tf GOPf,A
Strarh nad miastP111 lfr1
, -\ od l. lft. ~- 10, 15. Godzinv ~ron·
1,m~I cd l. 15. !!. J:l.:ffi. J7,:l0. W.
Tr,v
SlTllY,J~E ,\TLASTIC dni Kondora ICSA) o.-J I. 18. r;. 10 .
Roll~.~o. lo. z filmem na
trrcoaster N"A l od l. 18, g. 17.30,
20 - sPan,;;E"" zamkn!et~
Konilt
o,n.r7ł: ,1,'{Y:-.',\RI'. i:-arhusf'k (:-ndz) hez oi!r.~ J!. 16.30,
1
L .Jd2d<> godni szacunku (wł) ~
1. 18. !( '8, ~O.
Cl!YT o, l .\ P'f!O\IIF,c;.· - Ttrror

,v -

,tec~a~~d,illi

(ja,-) lx>z o!(r. '{.
sie tPraz

·~,;tp oe-I1daj
l~. 1i.SO
ln"'l") od l. JR. <'. 1~.~0

Kaltr'c i
O~TOs'!'O Xł'l'Tl'X ~ieńmio~łow,· !'f'llOk (\t.·~e:-~ he7. n~r.,

t~. Powo<l,t'ni" ,tan·

"
~

5

~- 17

(fr}

19
F'\L-\

f"'R\R<'>\\TK

od l.

(;Tze,rna

-

na'1JTa Iw!) od I. l~. (. l!I. rlonocy widowlee (USA) od l. 12. 11;.
l~

lnll'l\'rzv·
RT''H .\ Al'.RORA na ,: r•klamy (USA) od I. 18. Nal·
pił"kniP.1~z,, koń (r~ri'?'.) '>ez o~r.
J>Rl'',7C7
-ęrown

I

KR'I.Kl'S

-

.1•,:o kompania

-

("j:;g

r<(():f;.",{

tfVC'7'1:V

1~ '·" P-n·~·- -m Cni -1

15 ~o Dla mJ.-,ch·c11 ,,Mzt'w Decy•
kolor\
7. 'ę J)~~tnas~olatk"\V
14l.OO Dz·eń dobry tn t~IH•.iz.ia
16.ao Obiekt)~-.· - program wcje·
wi>dztv/: .POZn;iiJ.Skie.'!.o. gorzo·~· ...
tc:k.1eg-o. k:il:skle~o. kon:rskiego.
lcszt·z;-ńs;clego. ,:ielonol!órskiego
16.50 Dla mlod.vch wiclzów; Czwar
tek Telewizji Dziev:rzą't I Chłop
ców - Poczta Cłó\\·r-,a - oraz
,So"·y·•,, film prOd. rsc'Zieckicj
'kolor,
report.at ,roj-18.20 ..~!anf'vn" 8kowv (kolor)
18.50 Racl,:Jmv r<>lnikom
naJmłods:rye!!I
111.00 Dobr-anoc dla
(kolor)
19 10 Siódemka
l1l.JO Wieczór z dziennikiem (kol.)
20.30 ·Teatr Sensacji, Zdzisław Klo
nn-·.v.!=:ki - ,,5"-obota \\ iee7...orem n.:eclzieu, r~nn". reż. AndruJ
.'J{"r7.~ Piotro\\·s.ki
2'.?.lO Pe,:.:iz - aktualna pt,tli~-rty
ka kulturalna (kolorl
!?.55 Dziennik (kol~l
2310 \V minutę po prem!er:I'.., •. :.lurar:ska wieś'' - program pu
t>lieystyczny (kolor)

Wf<;ł \

-

(USA 1

liine:

Ron,:"

ri·s:,q r,,;j 1 1°. !'. •,.:in 18 oo.~n
WF,1111 Jll)WO ~WIT .... n,irll'\'
I
Y'lTrtfk (U!'\A\ od l. JR. Ftio

T.N:li
Flan "'
IRl''i') heT. o~r.

TflEWIZJA
4 października

PROGR.\'llf

I

1!'::5 - Pro!(ram dnia
Nauczania począt
Ji.30 ~ NURT ko\\.·e - Opracowy\vartie 1€ktu.
ry w kl. ~. wyki: do<". dr Hallna
elystknwska
16.00 - Dzie,·, dobry. tu telewizja'
program wo 16.30 - Obiektyw Jewodztw: łódzkiego, kieleckiego, piotrko,\ skiego, ractom:,;}:ietarnobrzc.
sieradzkiego,
go.
sl,iego
Entllc:i:ek:
d7Jecl:
Ola
....
10
..
1~
(kolor).
~łovmiczel(
17.15 - Losowsnie Małego Lotks
„Wielki
17 ~5 - lł.odowody
J)Htrlot,i",
wielki
uczony
]!lrog1·am o Joachimie Lelewelu
0

\\. '!'eży~c.,.·~ Jerz~~o Jacka Tomc-znke lk~lorl
is.oo .,Slllelnner - zbólni'< z 11.ór".
film h 1 storvczno·przyi!oclewy
!>"OO. TV XRn. odc. 5 pt „Po·v\~rot d'> S:'.!'k~0riii'•
mag. inf.
]g.10 PA"10RA'.\IA 11un WiP~1.ór z d7.lenn'kicm (kol)
20.30 :SlTRT - Ps,•cholo"1• - Roz
p,:,znaw,mie ró•...,ic tndvwi<lual·
~ fl!"OC-t'Srtmt
n,~ch zwl::,7_.anyc-h
odlJ!oru t nrzek:ur."'""''"·an~ ~ lnfor·
mac!l. v.,•k! : dr Tatiana Klon.ov.1cz

r
Instyt~Jt
Ostr-f' dyżury pełni;\:
CI1irurgli A:\I w Gdansku, ul. Dę·
bink, 7 z Oddział.-,m We\\ nętrz
n:nn Zf>społ11 Opieki Zdrowo·nej
ctla 8zk0l \Vy:..-s7vc1t v.• Gdańsku
\Vr7eszcz.u, al. Z\\ yeic;stwa JO.

C11d101lemsklrJ

OP'RF' 'l!l~tr1ega ~obir nr:..wo rto
r~,!~n w r~pertuarzr kin.

SROD.'\_ -

PROGR.\M n
18.20 f'rogram dt,.ia
tranC"Uskiego,
16.25 Kurs języka
lekcja I (kolor)
kur,; podrosyjski
.Jęz~·k
16.55
stawowy. lekcja 1 <kolon
llf.30 Swiat na malvm ekr2nie w p:-ogramie filmy:
,,O mkku śledziach i ~atkRch"'
- ..SnMlko!)!PrC~' wik!ngów"

Ch1t<ll"

KoT"onczarka
b 0 z ot:r .• ~- 17.?0,
(•··,.. ~ie) on l. 1~. ,i. 1q_Jn.
Tf7FW

s•vc7.ntowa h'"a~ka
14.00 RTSS -·- ".',! J:~E- mat,·ka, 5em I

0

OLI\\.\

(pol} bez o~r .. .!?:. 1.S.3t.'1. A1icja U·
dl'ka DO raz ost,a1ni Itr) od L 15.
~

Wśród

g.~o

liieSOWY PORT I :\IA.JA A7:(lllkowe (!r) od l. 12. $!. 1!5.::m,
w,nanialy interes lfr) od I. 15. ,:.

I

wagę

l

n1a!arstwo

dziecięce

Rząd brytyjski wprowadził nowe obostrzenia w zakresie wymogów bezpieI czeristwa wózków dziecięcych. W myśl
, postonowień, wchodzących w życie od
przyszłego roku, wózki maja być zaopatrzone w sprawne hamulce. posiadać odpowiednie zowieszen ie i chorakteryzować sie dużą zwrotnoscio.

(tarnopolskie). Wynikł badań
barpzo optymistyczne. W
pięknych ozdobionych stalokty,tami grotach można zakladoć sanatoria o wlaś
ciwościach leczniczych identycznych jak
te, które istnieją w byłych kopalniach
soli. Obecnie takie sanatoria sq już w
trakcie realizacji.
okazały

f;DY:\'L\ K'lP•K, U!. Swtętojali

~\·a R8 - wys'.. grafiki K rzvsLtofa
klu"'Jodkowskiego (kawiarnia
hu); .e.rafiki Pełen Giłlvanka (czy
akwarele Leona
tieln!a klnha);
S,aniszewskiei:o (hall klubu) - w
w. ~0-~-t
OKSY\flF. KLl'.B GARXIZOSO·
.Jerzv Korzc-niowski
\\"Y ma!3rst'.\'o; Kiejstut Bereźnicki -

przyszłość!

: K•iwcze

NA CZWARTEK -

\~/YSTA' Y
GD.\'\SK S \LO:- WYSTAWO·
\\-\.' h \i ··i!{. Dł1.1~i Targ~ - \Vy~t.
c.:eran1~k1 \\ ojl'ieęha Berowskirgo
z Gdańska - w g. 10-21
\\-yst. fo·
K '\lt'iK, Długa 35 tc·..!;ramó\V „Ludowe n·ojsko Pol·
\~' 2,. 10-21
skiP 0 ARTYSTYCZSE
Z~KLAUY
7.P-V' (;:\Lt:IHA SZ1TKI WSPOL
Piwna 66·67 ul.
ART,
CZES:,,if:.,
wyst. ceramiki art. Janiny Karczewskiej-Koniecznej i Stanisława
w g. 10-17
łi.onieczne1!0 R.'\Tl'·
WYSTAWOW\
S.\LA
ul.
ST:u,o.,nLJSKllćGO.
SZ.-\
malarv:vst.
Ko::zenna 33 ·35 stwa i rzeźby t,vó1·cD'N ,:: \\'~tier
- Tóthnf" O. A.una, ,h,szai S.lndor
i Kiss Kati - w g. W-!~
GnY::,;IA SALO:>. SZTl'.Kl HWA.
ul. De:tlo,\.~kie~o 11 - ,\una Kar~
piri~ka, - mala.cstwo - \V g. 12-

1a

ff~·

oddziaływan:e

„WYBRZC·
'll.•\.TR
c;o\.~SK
n·ieczor Trzech &róli 7.-L'"' g. 17
SOl'O-r TEATR KA~ł.RALSY Zeę;naj Juda""• g. 19
<;OY-"'1.'- TEATR DR.\'1.\TVCZ•
r,;y - Ho,., lalki - Dom Rzemiosła w Goyni, g • .i9

Dlaczego znoClenie jonów u;emny,::-i
jest tak istotne d!a człowieka?
Wiadomo od downa, że na ludzk e
samopoczucie ma istotny wpływ row·
nawaga między jo:,omi ujemnymi i do-

Brytyjskiemu alpi:Lście, o amputowanych do połowy łydki nogach,
szczyt
zdobyć
udało się o5tatn:o
Andach perugóry Huascaran w
Na zdjęciu: ultrasonograficzne bada nie pa.cjentki przeprowodzci dr Ewa w;ańs'kich, wysokości fl 768 m. Prze-d
Dipont-Mayer i technik Andrzej Różyc ki.
18 lat)', temu dziś 37-letnicmu uXo:-manowi Crommer,
rzędnikowi,
kryć wady wrodzone płodu - prze- mniej <loskonalymi metodam:, a wa mus:ano po .,\-ypadku ko'.ejo\vym
d~ \\ ,Z).>tk'm głowy, a ponadto ta- dy wrodzone można było określać amputować nogi i odtąd po-rusza ~'ę
k:e, jak: rozszczepienie kręgosłupa w bardzo zaawanso-wanej ciąży (P'J· on na d\\·óch metalowych protezac:i.
rr10-ngo!izm, przepukliny rdrźeniowe, wyż€j 36 tyg.). Podobnie rzecz się 11 :mo kalectwa zapaJił się do wy.
JakJ
wspinaczek.
wady kończyn ora-z ro:z;poznać wcze. miała z amniopunkcją (jak ważne sokogórskich
sną śmierć pło<lu i ciążę mnogą. l;. jest badan:e wód pło<lowych niech p'.erwszy dotarł na 87..czyt Huas~arzc,dzen e to wykorzystu:je się rów- świadc~y fakt, że ':7Ykrycie w nich ran na czele S-osobow~j wyprawy.
którą kierow8 ł. ~ie był to je:io
'1id do określe:1ia dokładnego po, p~dwy1;57;on_eg': _POZJ?mu Iz:"·
uprzedni<)
wyczyn,
.oze:.1ia łożyska. Jest to badanie fo,opro.e,ny \\SkazuJe na 1stn.• en1e pierwszy
kręgo· 1wspiął się już ,na !lajwyższe. alpcjtzn. bezmózgo•.,·:a i rozszcze,pu
wst1;pne przed amr-' .;,pukcją,
skie szczy-ty _ 1-Iont Blanc 1 ).latb:od&t,<'m lab(}ratoryJnym wód pło- słupa).
d >W)S:h. Pozwala to również lek~- Tekst ; zdjęcia _ D. Kwiatkows'.d terhom.
rzow1 na ewentualne rozpoznamttzw łożyska przodującego, które'
zagraża .stnie:1iu płodu w o~óle.
I
ł
g:nekofog
Dzii;ki ultrasonografowi

,,Premia'',

mów -

HA TRY

sześciennvch.

na ... szczyt

Studio Sport
dla
Dobranoc

najmlo<l.18.00 1,2:ych (kolor),
19.10 .... Slooemka
19.30 - Wie<,zór z C-l.ienniklem lkolot)
20.:so .... Kino lnteresuj4cych Fil-

Apoli-na1ego, .PloC'jdo

od wytworzenia oporotury
klimotyro.cyjnej. Jest jedynym w Polsce
szpitali.
dostawcą tych urLqdzeti dla
Przed niespełna 3 miesiącami wyposa·
żył w etażową klimatyzację sale ope:a·
cyjną i pooperocyjną szpitala im. L. 1
Pasteura w lodzi.
Specjalizacjo inżyniera spowodowolo, że skonstruował on także pierwsz1 ,
polski biojonizator, który od pierwszy,'.'11
liter nazwiska i imienia swojego twórcy
nosi nazwę „Grojer". Ten moły, esie
tycznie wykonany oparot ma wydajnoś~
980 tys. jooów ujemnych w jednym
centymetrze sześciennym (dla porównania: górskie powietrze, uważane za
idealne dla naszego samopoczucia, ia •
wiero 4 tys. jonów ujemnych w 1 cm
sześc.). ,.Grojer" może wiec zjonizować
powietrze w pomieszczeniu do 80 m

tilm

animowany prod, USA, (kolor)

19.~o -

JUT~O

specjalistą

W protezacl1

„Hazard,:u.t.a".

cami

Ro1olii, F<onds.z:ka

Inż. Jeny Grochowski z Poznania jest

nami jasl<L'loio,r-

M1,:dzy

17.S! -

DZI$

i\l"rl li. I

nornp- • peJni ..p
d~·żurv
Sl.łlf"
G<Jansk. 1,1 Jaskól~za !fi. al Zwy·
Gcla11sk-Wrzeszc1., al.
c-ięstwa
(:runwaldzke 30 -~2. Ohwa, Bitwy
Oliws,kiej ~4. Gcln1isk-Przymorz2.
Obro1'lc6w Wyhrzeza 2. Sopot. t:I.
Boh i\lonte Cassino 21, Gdyni ...
ul. śleska 42.
odurza.'ąro
R~C'epty na środki
reali7ują apteki: Gdańsk, al. Zwy
Sc,pot. Boh. Monte
l"lęstwa J;,
Cas~·ino. 21, Przymorze, Ol)fońcó'.'.'
'Vyb1 ze.:a · 2. Gdynia, ul. Siąs,ca
42.

3,.

R0ż1'E

Telefon Zaufania - AnonimolVy
Pr,yj.lciel - '.el. 31-00-00 w godz
1-6
~ 11n1ery trlefonów alarmo\\ ycb
kou1l'nd strai:v pożarnych: Gdal1~k.
Soo,:,t, Gdynia. Pruszcz Gd. 99~.
1•0,;otowie gazow.. (Trójmiast;:,)
numer alarmowy 992 (czynne
całą

dobę).

Promoc Oro,ęowa Cdań~k - 91!!
(c;,la dob~lPo~otowie Lokator•kie, Gdaiisll:,
tE'l. 32-a9-54 ,,, g. 11-~I.

