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Waszyngtońskie
„przecieki
z wątłego
źródła"
Di-iennik. „Prawda" opubli.
kował artykuł swego ko
mentatora
politycznego
Wsiewołodą Owczynnikowa,
zatytułowany „Waszyngtoń
ska skąpo dozowana odw iii", w którym komentu
je on rozpętaną w prasie
amerykańskiej kampan.ę na
temat wymiany korespon
dencji między przvwöcicami
USA i ZSRR w sprawie per
spektyw
ich
ponownego
spotkania.
Zaniepokojenie budzi „re
żyserowany optymizm" tej
wvrainie inspirowanej kam
panii prasowej, w
której
przy całej
różnorodności
sformułowań przewija
się
jeden
motyw przewodni.
Cala
lawina komentarzy
utrzymana jest w jednym to
nie a i czerpią one z tego
samego źródła, którym jest se
ria „przecieków” z najwyż
szych sfer waszyngtońskiej
kuchni politycznej.
O ile można sądzić po
, przeciekach" to zawartości
Hpcoweqo listu R Reagana
nie można tiznać ze
krok
konstruktywny, za wyjście
naprzeciw. Tak więc iontanny optymizmu wywoły
wane waszyngtońskimi prze
ciekami „biją t wątłego
źródła".
Strona amerykańska nie
tylko
usiłuje
unikrąć
wszelk’ch ograniczeń, które
przeszkadzałyby zaplanowa
nym pracom w ramach pro
gramu SDI. Nadal praqnie
zapewnić sobie
przewagę
militarną. Świadczy o tym
propozycja w sprawie likwi
dacii
właśnie strategicz
nych rakiet balistycznych,
a nie całości broni nuklear
# Dokończeni« na atr. 2
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Ostatnie akordy Dni Gdańska
Chrzest

Drukarzy i...
moc atrakcji
Kończą się fu4 Dni Gdań
ska i Jarmark Dominikanski, ale nie oznacza to, że
w naibUższą sobotę i niedzielę nie czeka nas moc
wrażeń.
Jak co roku tłumy widzów zgromadzi niezwykle
barwna i humorystyczna,
choć w swym założeniu bar
dzo tradycyjna i wychowawcza .mpreza - widowi
sko zwane Chrztem Drukarzy. I znów będziemy inogli podziwiać piękne, sięgające *r'dniow '(ta, stroje t
obrzędy, a wszystko to w
atmosferze wspaniałej za ba
wy, okraszone znakomitym
dowciDer

Ale upał...
fv

Wygoda i swoboda
organizowanm
szeroko
po|ętego
wypoczynku
coraz
wiekszv udział
mają biura turystyczne.
W woj ?wództwie gdańskim funkcjonuje
aż 26 teqo typu firm
(w
tym 6 biur prywatnych),
z czeqo większość ma swą
siedzibę w Trójmieście Gło
wnym polem działalności
wybrzeżowych biur turystycznych są wczasy i koIoir.e letnie, organizowane
w naszym region e lub też
w ramach pośrednictwa mię
dzy zakładami p^acy, oferowane w najróżniejszych
miejscowościach kraju. Wy
poczynek sobotnio-niedzielny oraz wycieczki, przyqotowywane przede wszystkirn poza sezonem
wakacyjnym, za.mują na ogół
drugoplanową rolę w pracy biur.
M'eiskie
Przedsiębior
stwo Turystyczne „Gdań^k-Tourist" należy do
naj
większych tego rodzaju- pla
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Fol. M. Zarzpcki

Smutna rzeczywistość

„wesołych" miasteczek
okresie
let
nim
gwałtow
nie wzrasta liczbń
dzieci i młodzieży, przy
bywających do Gdańska,
aby spędzić tutaj swoje
wakacje. Szerokie rzesze
letników zasila dodatko
■wo spora grupa mło
dych mieszkańców mia
sta, którzy czas letniej
kanikuły st>ędzaią w do
mach. Wszyscy lazem
poszukują więc interesu

*

Cena 8 ił

jącej i miłej rozrywki,
mogącei zapełnić czas
wypoczynku. Nie każdv
jednak da się namówić
na całodzienne wylegi
wanie na plaży, kino
czy salon gier. Stąd wie
lu rozgląda stę za atrak
cjami tanimi, które zoyt
szybko „nie wysuszą kie
szem",
a przysporzyć
mogą wiele wrażeń.
Jednym
z
takich
miejsc, mogących przy

ciągnąć i zaproponować
świetną rozrvwkę,
są
jakby wpisane w świa
domość małego dziecka,
wesołe miasteczka, lu
naparki czy parki gier
i zabaw — niczym kara
wany trup kuglarskich,
rozświetlone
różnoko
lorowymi
światełkami,
ze swąimi aziwami i
tajemnicami ukrytymi w
mroku namiotowych pa
łatek. Są to wtopione
w krajobraz -wesołe mia
steczka wirujące karuze
le, świszczące wagoniki
„podniebnych"
kolejek
szynowych, salony śmi«*
chu, kule strachu, bud
ki, w których możn?
wystrzelać
wielkiego,
pluszowego
niedźwiad
ka. Można tu się zaba
wić, zjeść nieodłączną
cukrową watę, rozkoszo
wać smakiem przepysz
nych lodów owocowvch.
Sprawdzić
tutaj swój
• Dokończenie na str. 2

cówek
na Wybrzeżu,
a
sprzedaż skierowań
wrzasowych
czy kolonijnych
je<st tylko
jedną x form
działalności biura.
Dyrekfor
przedsiębiorstwa
—
Edward Stefaniak oraz kie
ruiąca Biurem Turystyki i
Wypoczynku „Gaańsk-Tou
ristu" —•" Danuta Jaszke
tw’erdzą, że pracę
firmy
trzeba na bieżąco dostosowywać
do zmieira jacych
się potrzeb turystów. Wiadomo np., ze obecnie
w
turystyce dominują tenden
cje do wygód i swoboav.
Z jednej strony
bowiem
coraz mniejszym powodzenipm cieszą
się skromne
pola namiotowe, a na wyposażonych w podstawowe
wygody kempingach coraz
więcej jest właścicieli karawaningów oraz
amatorow wynajmowanych domków. Z drugiej strony spa
da wciąż zainteresowanie
urlopami w kwaterach pry
walnych m.mo
oferowanvch w nich dobrych wa
runków. Niechętnie
turyś
ci korzystają zwłaszcza
z
kwater w blokach ł kamie
nicach, wolą . natomiast pokoie w domkach jednoro
dzinnych. Wszystko to do
tyczą1, Gdańska i Pojezierza
Kaszubskiego,
gdzie MPT
„Gdańsk-Tourist" zlokalizo
wał swoje miejsca nculeqowe. Najwięcej jest ich na
8 kempingach,
wyposażo
nych m. in. w kilkuosobo
we domki,
wynajmowane
indywidualnym
klientom

Stać ich
na b. wiele!
29-letni
Inwalida Rick
Hansen, częściowo sparali
żowany wskutek urazu krę
aosłupa, jakieqo doznał w
wypadku samochodowym w
1972 r., kontynuuje podr<*
wokół świata na wózku in
walidzkim. Obecnie dotarł
do Baltimoie i ma na licz
niku 27 355 k ilometrów. Po
dióżując przez 30 krajów na
czterech kontynentach po
konywał dziennie 80 kilo
metrów, od 7 ranc do 7
wieczorem. Do ukończenia
rajdu pozostało mu jeszcze
niespełna
13 000
kilome
trów. Hansen chce udowod
nić, że ludzie niepełnospraw
ni mogą, jeśli zechcą, być
pełnosprawnymi obywatela
mi i stać ich w rzeczywisto
ści na bardzo wiele.

Chcieli skrasć obrazy Rafaela

Fot. M. Zarzecki

W czwartek
wieczorem pert międzynarodowego gan
strażnicy muzeum sztuk pię gu padło 7 obrazów wartos
knych w Budapeszcie za- ci 35 min dolarów. Po 10trzymali 18-letniego przestę tygodniowych
poszukiwapcą, który w przebraniu ko niacti z udziałem organów
biecym usiłował wvnieść z policji kilku Krajów obrazv
muzeum dwa obrazy Rafa- odnalezione* przy czym 6 z
ela. Przyznał się, że swój nich w Grecji, skąd następ
łup zamierzał spieniężyć.
nie powróciły do Budapesz
Ostatnia kradzież w tym tu. 7a ten czyn skazano
muzeum miała miejsce 5 li czterech obywateli wegierstopada 1983 i., kiedy to łu skich l pięciu włoskich.

lub
t>»i wykorzystywane
na wczasy.
Dwutygodniowy turnus w domku kosztuje razem z wyżywieniem
14 650 zł. Ceny skierowań
na wczasy
w kwaterach
pry watnych różnią się, w
zależności od kategorii po*
koi oaaz
stołówek.
Dla
przykładu, 14-dniowv
pobyt w kwaterze I kat.
z
wyżywieniem w stołówce
II kat. kosztuj© 15300 zł, a
w pokoju I kat. ze stołówką III kat. — 14 300 zł.
Cena wczasów w kwaterze
II kat. ze stołówką III kat.
wynos5 13 200 zł Jeśli już
o kosztach mowa dodajmy,
że ceny pobytu na kempingach „Gdańsk-Touristu"
z
własnym sprzętem turystycznym niewiele się zmieniły w stosunku do ubiegłego sezonu. Mimo to gdań-

skie obiekty tego typu, a
zwłaszcza pola namiotowe,
nie są tego lata w pełni
wykorzystane. Nie słabnącym powodzeniem
cieszą
się natomiast noclegi w oSektach hotelowych przed
...
.
siebioi* wa, takich jak ho
„Jantar" w Gdińsku,
zajazdy:
„Burczybss”
w
Dzierzążnie i Gniewko" w
_ ,
...
,
Kakowcu. Miejsca w tych
placówkach są na ogól rsserwowane dużo wcześniej,

Jak upowszechniać
programy gospodarcze

i społeczne

W Komitecie Centralnym kierownika Wvdziah’ EkoP7PR odbyła się 8 bm. na nomicznegu KC
Marka
rada poświęcona, omówię- Hołdakowshiego oraz przed
Przypominamy: o godz. 14 niu zadań agencji, prasy, stawicieli Ministerstwa Piawymarsz wspaniałego orsza radia i telewizji w podejmo cyr Płac 1 Spraw Socjalku sprzed Domu Prasy, a o waniu i prezentowaniu ak- nych.
(PAP)
qodz„ 15 na estradzie przy tualnych problemów ekono
Długim Targu
rozpocznie miczno-społecznych wynika
sie drukarskie Święto. Bę- jących z sytuacji gospod&T
dziś okazja, szczegóły
w czej kraju.
niedzielę,
poznać zawód
Najistotniejsze prooletn-j
drukarza. Moż« znajdą «tę
gospodarcze
i
społeczn*
nrzyszli adepci?
związane z realizacją tego
J
założenia
Ró*mei
niedzielę, rocznego planu,
wczesnym rankiem, druka CPR na rok przyszły i in
o konsultacjach
rze złożą hołd ludziom swią formacje
zanym , prasą
skladając społecznych nad projektem
przyszłorocznego planu,
a
Opublikowano
teks1
wiązanki kwiatów przy ta- także sprawy związane z
Programu Polskiej Zjed
blicach pamłątkowych: przy przygotowaniem przealaau
noczonej Partii Robotni
Domu Pra^ w Zakładach struktur organizacyjnych w
czej.
państwie
i
gospodarce
oraz
Graficznych, przy ul. KotDo&ument ten którego
przeglądami i atestacją w
wiczników, Mariackiej oraz przedsiębiorstwach przedsta
ostateczny kształt został
wypracowany w toku po
na cmentarzach na Zaspie * wionę zostały przez I za
wszechnej partyjnej i ostępcę
przewodniczącego
Srebrzysku.
gółnospołecznej
dysku
Komisji
Planowania, przy
sji,
przyjęty
przez
X
RM
—
Franciszka
Kubiczka,
Dokończenie na str. 2
Zjazd, jest pierwszym, dłui
gofalowym programem w
historii PZPR. Uogólnia
dotychczasowe doświad
czenia budownic’wa so
cjalistycznego oraz okre
śła
strategię rozwoju
podstawowych
dziedzin
I życia społeczno-gospo
darczego w Polsce w
perspektywie do końca
obecnego i
początków
1 przyszłego wieku.

Program
PZPR

Program
PZPR
jest
do nabycia we
wszy-:
* stkich kioskach „Ruchu ’
oraz księgarniach „Do
mu Książki'’.
(PAP)

I .......... .

Amerykański wędkarz ze
stanu Nowy Jork wraz z ko
legą złowił białego rekina
— olbrzyma koło Long Is
land. Rekin szarpał wędkę
dwie godziny zanim zmordo
waneao półżywego wędka
rze wyciągnę!, na brzeg. Wa
żył 1500 kilogramów.

• Dokończenie na str. 3

Przed pierwszym dzwonkiem

Rok rzkolny *a pasem
Diatsgo też i chwilą za
kończenia Jarmarku Domi
nikańskiego, część stoisk
przy ul. Szerokiej w Gdansku zostanie przeznaczona
na organizację centralnego
kiermaszu artykułów szkolnych. Od 20 sierpnia do 6
września br. na 12 stoiskach
(WPHW,
Rzemieślniczego
Domu Towarowego 1 prawdopodobnie „Cezasu") będzie można kupić wszystko
to, co niezbędne jest każde
mu uczniowi do szkoły. Nie
zabraknie tam punktów z ar
tykułami papierniczymi, ohuwiem szkolnym i sportowym, konfekcją i dziewiar
stwem. Kiermasz czynny bę

i urn.

Rekina
na... wędkę

Wracając do rwganizowa
nych przez „Gdańsk-Tou
rist” wczasów na Wybrzeżu warto dodać, że w lipcu br skorzystało z nich
1540 osób. Nieco mniejszy

Zeszytów
nie zabraknie

...........

Ciepłej niż,..

Na jarmarku handlowano niemal wszystkim, na
wet trofeami z polowań.
Fol. M. Zarzecki

dzie w godzinach od 11 do
19 także w soboty i nie
dziele,
Do tego czasu jednak, ze
względu na ograniczone mo
żliwości przewozowe jeanos
tek handlowych, potrzebę
zgromadzenia dostatecznej
ilości towaru w przededniu
rozpoczęcia nowego roku
szkolnego,
wstrzymano w
województwie
gdańskim
sprzedaż zeszytów, brulionów, bloków technicznych i
Od czwartkowego wieczoru
teczek rysunkowych. Ta de
Dar Młodzieży" płynie już
cyzja wzbudziła mnóstwo kursem 070 —- prosto na me
kontrowersji Gdańscy han- lę Towarzysza nam delfiny,
dlowcy twierdzą jednak, że r-ne.enruhnlfow
P y . y y .
‘
została ona podjęta główa na horyzoncie zamajaczy
Dokończenie na str. 2
jakiś iag'el, Napotkany wczo
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Dwa/ przy/adele...

Uczeni amerykańscy po
raz pierwszy uzyskali plaz
mę o temperaturze 200 min
stopni Celsjusza. Zakomuni
kowalo o tym ministerstwo
energetyki USA
Jest to
temperatura 10 razy wyższa
niz panuje w środku Słoń
ca,

Podpoloksą banderą
w »Operacji 2agie!<t

Tuż przed metą...
raj norweski pasażer „JupiteJ
zboczył z kursu i przepłynął
tuż obok „Daru Młodz.ezy",
pozdrawiając go syrenąz pozycji statków, podanych w piątek o 10.00, moż
nQ usta|jd odległości do na
szych konkurentów. Bułgarska „Kaliakra" przekroczyła 'f
nię mety
w piqtgk o 7.21.
Choć jest to szybki
żaglowiec (bliźniak .Pogoni”), iej
szybkość budzi tu pewne zdu
mienie. No czele ścigającej
się jeszcze stawki był w p ą
tek rano zachodnioniemiecki
bark „Gorch Fock" — 88 mi!
przed nami i radziecki „Krjzensztern" — 80 mil przed
nami. „Zówiszo Czarny" był
za nami aż o 107 mil, a „Sie
dnw” — o 115 mii morskich
i!'nS\q rUifq'„ Obydwa te
stołki ołynery d-oiero w stro
nę w,ezy wiertnicze',
miały
Jo mety blisko 300 m.l . za~
pew.e ne zdazą pod oalo
m, na metę przea końcem
regat. Sądzę, ze v lele stałkow - jachtów będzie musną
ło ostatni odcinek — już oc
zamknieou reqat — D^koncć

D^d silnikiem: tak mści się
ten nie sprzyja,ący wiatr pod
czas wychodzenia ze Skoac
raku.
W piątek po południu ko
misjo reqat podała przez ra
dio kolejność statków po za
stosowaniu przeliczników cza

sowych.
Jak już pisałem,
przeliczniki te uwzględniaiq
wiek statku, jego wielkość,
powierzchnię żagli ,tp. W kio
s:* £ (wielkie żaglowce re,o
we) prowadził „Kruzenszter.V
przed
„Gorch
Fockiem"
„Dar Młodzieży" był na tize
cim miejscu. Nie uwzględnia
no tu jednak „Kaliakry". W
kiasie B — prowadr brytyi
sk ,Malcolm Miller" 3-masz
towy szkuner należący Jo or
ganizato ów „Operacji Żagiel”
— Sail Training Association,
ża mm znajduje się szwedzki „Falken”.
Nareszcie mamy sprzyjają
cy W'Oir z baksztagu. Studen
ci Wyższej
Szkoły Morsk ej
moją spokojniejsze
wachty,
nie trzeba bowiem co chwiię

bmSOWOć rej i wykonywać
inftych manewrów
iog|anr.
<fDo, Młodzieży" płynie z po
.vnterr w -st
fkagerraku
z szybkościq 8_9 W?złów.
Dc ^ koło przy|qdko Ska
aen w piqtek wi€C70rf!m mis
|iśmy ,eszcze okofQ 10Q
morskie’'

JERZY RINGER

I’ (Ml O I) A
Dss-J Pędzie zachmurzenie ma
łe Temp. min od 12 do. 14
st. -C, maksymalnie 21—22 st
C. 'Wiatr zmienny słaby, (cz)
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BAŁTYCKI

Co przeszkadza przebudowie? Formalizm, siamazarnofd, bezduszność,
pozoranctwo, lizusostwo, dwulicowość, obłuda, biurokratyzm,
tłumiemo krytyki < in. „grzechy*~

ZSRR-USA
• Dokończeufe wm etc. I
nej mogącej osiągać teryto
rium
przeciwnika. żSiały
Dom me proponuje bynaj
mniej likwidacji lub cnoćby
redukcji ciężkich bombow
ców z pociskami manewru
jącymi czy pocisków ma
newrujących dalekiego za
sięgu z bazami na morzu.
Waszyngtońskie „przecie
ki" wvrainie mają stworzyć
wrażenie, że rzekomo mo
żliwość ponownego spotka
nia na szczycie i jego suk
ces zależą od dalszych ustępstw ze strony Związku
Radzieckiego. Fakty jednak
świadczą o tym, że o ile
czerwcowy list Moskwy rawierał nowe wielkie kom
promisowe propozycje,
to
w lipcowym liście Waszynę
tonu wyjścia naprzeciw nie
widać.

nowe jest nie do pokonania
„Prawda** opublikowała omówienia kolejnych od»
powiedzi mytelników na ogłoszoną przez siebie an»
kietę, w której redakcja postawiła trzy podstawowe
pytania: JAK POSTĘPUJE PRZEBUDOWA, CO Z
DOTYCHCZASOWYCH DOŚWIADCZEŃ TRĄCY PO
NOWEMU ZASŁUGUJE NA UPOWSZECHNIENIE
ORAZ — TRZECIE PYT ANIE — CO PRZESZKA»
DZA PRZEBUDOWIE I JAKIE SĄ TU BARIERY, Podobnie jak w przypadku wcześniejszych wypowie»
dzi, publikowanych na przełomie maja I czerwca |t
czym informowaliśmy), również tym raze n nie brakowało ocen i opinii krytycznych.
Ostro
krytykuje
su»
technokratyczny
stosunek
do pracy i lekceważenie pro
blemów
socjalnobvtowych
załóg, a także wskazuje się
na konieczność zaostrzenia
walki z biurokratyzmem. Dla
A. Iwliewa z Orenburga ten
ostatni lermm jest rynonimem takich określeń jak:
formalizm, ślamazarność, bet
duszność, działanie pozorne,
lizusostwo, dwulicowość, •»
błuda itp. Przykład skute
cznej walki z biuroki ac ją - ■
piszą czytelnicy — winny
dać organa partyjne. Pro
blem w tym, iż wiele z
nich tez znalazło się w me-

woli papierkowo-konf erek
cyjnego stylu pracy.
Kolejny temat, który częSiO wracał w koresponden
cji do redakcji to spraw i
krytyki. Wskazvwano tu na
przypadki jej tłumienia 1
brak zdecydowanej postawy
organizacji partyjnych w
walce z tymi zjawiskami.
Oto np. — pisze „Prawda"
— w boiszeraszkińskim re
jonie ob wodu gorzowskiego
przystąpił do pracy miody
prokurator, który energicz
nie wziął się za ujawnia
nie przypadków naruszania
prawa i nadużyć. Zwiększy
ła się liczba spraw karnych,
co było nie pe myśli kierc-

Ms. „Antom Garnuszewski''
wypłynął na Pacyfik
Wczoraj opuścił Gdynię
tas. „Antoni Garnuszewski".
Statek ten należący do Pol
skich Linii Oceanicznych na
zasadzie
porozumienia z

Realizacja
ustawy humanitarnej
Kontynuując
stosowanie
usiawy z dnia 17 lipca 198^t
r. o szczególnym postępo
waniu wobec sprawców nie
których przestępstw do dnia
fi sierpnia 1986 r. prokura
torzy z terenu całego kra
ju umorzyli postępowanie
orzygotowawcze w stosunku
do 4380 osób, w tym 42
podejrzanych o dokonanie
przestępstw przeciwko pań
stwu lub porządkowi publi
cznemu. Uchylono tymcza
sowe aresztowana wobec
395 osób, w tym 39 podej
rzanych o dokonanie prze
stępstw przeciwko państwu
lub porządkowi publiczne
mu.

Wyższą Szkołą Morską w
Gdyni, wykorzystywany jest
do praktycznego przeszko
lenia przyszłych oficerów
PMH i rybołówstwa. Wy
płynęło 57 studentów gdyń
skiej WSM (22 z IV roku
wydz. nawigacji, 14 z IV
r. wydz. mechanicznego, 5
z III i 5 z IV r. wydz. ele
ktrycznego oraz 11 z III r.
wydz.
administracyjnego).
Zajęcia teoretyczne i prak
tyczne będzie prowadziło 12
pracowników
naukowych
tej uczelni, a kierownikiem
praktyk studenckich jest dr.
Nikodem Smulcwicz.
Statek jest zatrudniony w
czarterze „Transoeeanu" i
płynie na wody wschodnie
go Pacyfiku (w pobliżu wy
brzeży USA i Morza Berin
ga) gdzie będzie odbierał
mączkę rybną od polskich
statków łowczych i baz ry
backich. Rejs potrwa 110 dni
„A. Garnuszewskim” dowo
dzi kpt. ż.w. Tadeusz Wilk.
M.L.

„Wesołe' miasteczka
# Dokończenie ze str. 1
spryt i odwagę, celność i
precyzję,
W Polsce marry wiele
przvkładóv'
doskonałych
rozwiązań w zakresie orga
mzacji tego typu komplek
sów rekreacyjno-wypoczyn
kowych. Od dawna prze
cież znakcm:cie funkcjonu
je park chorzowski, cen
trum
rekreacyjno-wypo
czynkowe całej śląskiej ag
lomeracji miejskiej. Nie ustepuje mu też kompleks w
Poznaniu, ze swoją kolejką
wąskotorową, zawsze pełną
pasażerów.
Zaprośmy vięc naszych
gości do tak?ego miejsca w
Tróimiescie. I tutaj nastę
puje konsternacja. Bowiem
na dzień dzisiejszy w Gdań
sku dwa zupełnie niezależ
ne od siebie miejsca, na
których podjęto próbę orga
nizacji wesołego miastecz
ka. Kilka starych karuzel
ulokowanych przy placu Ze
brań Ludowych nie ma wie
le wspólnego z urokiem
normalnych
lunaparków
Sprzęt jest tutaj tak mało
atrakcyjny i, ze wzglęuu
na wieloletni okres używa
nia, bardzo zniszczony i
n.eestetyczny, że nie cieszy
się nawet większą popular
nością
wsi ód
znudzonej
młodzieży. Całość, mimo po
siadania odpowiednich ate
stów i zezwoleń, świeci
zwykle pustkami i nie jest

wricłw- rejonu, a zwłaszcza jego pierwszego sekretarza,
dbającego
przede
wszystkim o to, aby na zewnąfrc obraz nie byi zbyt
czarny. I tak rozpoczął*
się swego rodzaju wojna i
prokuratorem
„kalającym
własne gniazdo", wojna w
której musiała niekiedy Interwenłować prokuratura ob
wodowa.
Przebudowa postępuje na
przód. Z trudnościami, kon
fliktami, z nieuchronnymi
starciami nowego i starego.
Jesteśmy jeszcze — pisze
dziennik — na samym po
czątku tego procesu i wiele
jeszcze jest przed
nami.
Ale już dziś można z peł
nym przekonaniem powie
dzieć, iż nowe jest nie do
pokimania.

Moc atrakcji
• Dokończenie t% sir. 1
O godz. 10.30 w Ratuszu
Staromiejskim odbędzie się
sesja popularnonaukowa po
święcona
, tradycjom
i
współczesnemu
obrazowi
drukarstwa polskiego, (ca)
#
I
«
Jak co dzień, sobota i
niedziela, ostatnie dni wie!
kiej gdańskiej imprezy, bę
dą wypełnione śpiewem i
tańcem na estradzie przy
Długim Targu. Sobotni pro
gram
rozpocznie
zespól
Vistula
River
Band
o
godz. 12. Po nim obejrzymy
wiciowisko estradowe „Nep
tunów* igry". O godz. 17
„Przeboje wielkiej muzyki"
wykonywać
będą soliści
POiFB, po nich zaś wystą
pi zespół country Babsztvl, a na zakończenie ze
spół
folklorystyczny
*
Finlandii.
Na dzieazińcu
Katowni
zaś w programie: o godz
17 — „Przygody
rycerza
Szaławiły", godz. 18 — mo
nodram — „Niespodziewa
ny koniec lata" i o godz
20 recital T. Olszewskiego.
Również w południe roz
poczną się niedzielne wy
stępy na estradzie przy Dłu
gim Targu. Jako pierwsi
wystąpią goście z Finlandii
— zespół folklorystyczny z
Turku, po nich Orkiestra
Promenadowa w koncercie
„Kolor w muzyce", następ
nie soliście POiFB w kon
cercie „Najpiękniejsza jest
muzvka polska”, o godz
15 zespół BaDsztyl, z ko
lei grupa pop-jazz 7u-Zu,
a po niej Leszek Dranicki
ze swoim recitalem. Barwne
widowisko plenerowe kończą
ce Dni Gdańska rozpocznie
się o godz. T8
Na dziedzińcu
Katowni
obejrzeć będzie można w
niedzielę po raz ostatni o
godz. 17 „Przygody rycerza

w stanie zachęcić do korzy
stania z jej usług. Drugi
punkt w mieście, funcjonujący na osiedlu Zaspa jest
już bardziej atrakcyjny. Je
dnak pomimo dużego zain
teresowania nie spełnia on
także swego zadania. Jest
bowiem rozstawiony na nie
wielkim skwerku przy wia
dukcie, bardzo blisko głów
nego ciągu komunikacyjne
go i zapewnia właściwie
wyłącznie poti zęby miesz • Dokończenie ze ftr I
kańców dzielnicy. Ponadto, me w trosce o klienta, aby
za pojedynczy przejazd na przed 1 września br. półki
karuzeli chłopiec czy dziew sklepów papierniczych nie
czynka płaci jednorazowo świeciły pustkami. Pełna o30—30 złotych, a więc rów ferta zostanie udostępniona
nowartość
np. bocnenka we wszystkich miastach na
chleba. Ile takich bochen siego województwa od 11
ków przejeździ? Z pewno sierpnia, a w Trójmieście
l w rejonie Pucka i Półwy
ścią dużo Nieatrakcyjność spu Helskiego —■ od 15 siei
sprzętu, jego czasami niech pnia br.
lujny
i
obskurny
wy
O tym, czego będzie w
gląd,
a
z
drugiej tym roku na kiermaszach
strony słone ceny i niezłe pod dostatkiem, a czego
zarobki ajentów — oto ob niestety zabraknie przed
raz dzisiejszego wesołego pierwszym dzwonkiem, mó
miasteczka, w rzeczywisto wiono wczoraj na. konferen
ści jednak bardzo smutne cji prasowej w WPHW w
go. Gdzie się podział ich Gdaństu. Handlowcy opty
dawny urok, nie wiadomo. mistycznie wypowiadali się
Pamiętajmy, że są to miej na temat zaopatrzenia skle
sca, w których następuje pów w zeszyty
szkoine,
ciągłe kształtowanie osobo dzienniczki, kredk4 świeco
wości estetycznej młodego we i ołówkowe, wszelkie
człowieka. Czv w takich przybory do pisania, linijki
warunkach jest ona aby i inn» drobne akcesoria do
kształtowana poprawnie?
szkoły. Ich zwiększona po
daż powinna w pełni zrów
KRZYSZTOF
noważyć potrzeby całego ryn
PATERNOGA
ku. Gorzej będzie natomiast z

Szaławiły" oraz o godz. t8
— monodram „Niespodzie
wany koniec lata".
Natomiast o godz 12 na
tarasie Pałacu Opatów w
Oliwie koncert ogrodowy
„Z wiejskiej chaty do sali
koncertowej".
ał

Zasiłki na Węgrzech
W ooecnej r.ifł,itw:j sytuacji
ekonomicznej
Węgier, kiedy
to zakładom chronicznie nie ren
Łownym grozi likwidacja, gdyż
nie ma sensu dalsze wspomaga
nie ich państwowymi dotacja
mi, na pierwszy plan wysunie
sie konieczność zwalniania lu
dzi z pracy. Ukazało się tarza
dżem! Rady Ministrów WRL,
które dokładnie określa nostę
powanie w tego rodzaju wy
padkach. zatrudnieni w nich iu
dzie nie mogą w żadnym razie
..pozostać na bruku”. Jeśli ors
cownlkowi nie uda nią w tym
okresie znaleźć nowego zatrud
niania, istnieje moźftwość prze
dłużenia terminu wymówienia
o dalsze 6 miesięcy. Jeśli i ten
termin okaże się niew3rstarcza
jacy, wówczas pracownik zosta
nie upoważniony do otrzymy
wania zapomogi.

,,Sto lat minęło
jak jeden dzień...”

W Warszawie podpisana
została umowa dwustronna
W piątek gościliśmy w na Witkowska doczekała pomiędzy rządem Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej i
domu ANNY WITKÓW- się 2 wnucząt i 2 prawnv
SKIEJ we Wrzeszczu. ob cząt. Jej receptą na długo- rządem Zjednoczonego Kró
choazacej w tym dniu iwo wieczność me jest żadna lestwa Wielkiej Brytanii i
je
SETNE URODZINY, specjalne dieta, a jedynie Irlandii Płn. w sprawie res
zobowiązań
Oprócz członków najbliż• duża żywotność, ruch i pra trukturyzacji
gwarantowanych Polski wo
szej
rodziny,
100-letw a ca.
bec
Wielkiej Brytanii, a
gdańszczankę
odwiedzili
Liczni goście sędziwej so przypadających pierwotnie
przedstawiciele
Urzędu
Miejskiego, Zespołu Opieki lenizantki odśpiewali jej do spłaty w roku 1985.
Zdrowotnej Nr 2 w Gdań podczas piątkowej uroczys
Umowa ta odracza zobo
sku, Komitetu Osiedlowego tości... 200 latf Do życzeń *
gratulacji
dla
jubilatki
do
wiązania
w kwocie ok. 119
im. Kochanowskiego oraz
Zarządu Miejskiego PCK, łącza się również redakcja min dolarów USA. Stanowi
ofiarowując jej serdeczne „Dziennika Bałtyckiego”.
ona kolejny krok na drodze
gratulacje, kwiaty i upo N/z: Kierowniczka gdań do pełnej normalizacji wza
minku
skiego USC — ZOFIA TU
jemnych stosunków finanso
Jubilatka, urodzona na KALSKA wręcza ANNIE wych misdzy PRL i Wielką
Wołyniu, a od 1947 toku WITKOWSKIEJ list gratu
mieszkająca w Gdańsku, lacyjny od prezydenta mla Brytanią.
(PAP)
czuje się i wygląda bardzo sta. Fot. M. ZARZECKI
dobrze. Nie pracowała za
wodowo, zaimując się do
mem i wychowując syna,
z którego opieki korzysta
zwłaszcza od momentu owdowienia w 1960 -oku. An

Worek ze szczęśliwymi
losami „Błękitne

Zeszytów me zabraknie

czną, kierownik, dc. tech
nicznych mgr *nŁ Henryk
Malinowski".
Korespondent
PAP
w
Szczecinie połąv*ył się te
lefonicznie z tnż. H- Mali
nowskimi, Po przekazaniu da
nych dotyczących M. Pie
trzaka i jego miejsca pra
cy, co wy korzyst an« zosta
nie do nawiągama kontak
tu x wynalazcą, inż. Mali
nowski oświadczył, że jego
spółdzielnia ma nie wykony
stanę moce przerobowe i
specjalizuje się w tej bran
ży. Może podjąć produkcję
aparacików
Pietrzaka na
szeroką skalę, zdając sobie
sprawę ze skali oszczędnoś
ci, jakie można uzyskać.
(PAPj

zeszytami akademickimi, te
czkami rysunkowymi i blo
kami technicznymi, a takź®
wycinankami. W tej grupie
towaru
mogą
występo
wać braki. Dlatego wpro
Niemało motłwek udało się
wadzane są przez przemysł zaoszczędzić klientom poczty
-i to zupełni* przypadkowo.
pewne zamienniki np. za Zapowiedziana
zarządzeniem
miast bloków rysunkowych ministra łązooAcl z 2? czerw
na rynku będą do nabycia ca Ur. ».miau* oprat &s pocz
tf-w. szkicowniki, które spet- towe przesyłki zagraniczne —
% terminem od 1S lipea br. —
nią taką samą funkcję. Są praktycznie oopienr w oetatnich dniach zomił* wcielons
jedynie droższe
życie w aooautu n2e wszę
Do zwiększonych wrześ w
dzie
niowych zakupów przygoto
Obowiązutą ootcnlt wyżsw*
wuie się także sklepy o- — iSrednio o 9** proc. — opłaty
przesyłki pocztow*: listy
dzieżowe i obuwnicze. Ucz
widokówki itp. adreso
niowie bez trudu powinni kartki,
wane do odbiorców w krztach
w nich dostać juniorki zachodnich. Np. za list zwy
trampki i inne obuwie te- kły ważący do KI '’»mów, wy
dragą lądowo-morska
Kstylno-gumow e. Bez przer tytany
do odbiorców ne csiym żwlewy w sprzedaży występuje f ie (poza krajami HVTPO> ph. ■
galanteria skórzana — tor cimy obecnie M rł - popped25 zł. List zwykły lotniczy
by szkolne i tornistry. Nie onicwadze
do Ä gramów adre
źle wygląda również zaopa sowany do USA ! Innych kra
a
trzenie w zakresie konfekcji jów Ameryki Północnej,
także do Aft ykł i Azji kosziu
i aziew,arstwa. Na brak je
SO zł 'poprzednio 37 zł), do
spódnic i spodni będą je Australii 1 Oceanii — 90 ri
dynie narzekać rodzice dzie (poprzedn'o 49 zł), za* do Eu
ropy — 50 tl (poprzednio 29
ci w wieKti 6—li lat, gdz*e zł).
Za listy ekspresowe
do
pokrycie potrzeb sięga za wszystkich krajów świata (ber.
ledwie 26—3fi proc. Jak do członków RWPG) obowiązuje
taryfa w wyso
tąd przemysł po macosze podstawowa
kości 55 zł (dawn? ej M ->.) plu*
mu traktuje te qrupę wie dodatek za spedycję lądowokową.
-morsksp .uJb lotnicrą. Np. eks
Nie zabraknie fartuszków pres zwykły ao USA o wadź*
szkolnych dla tych, którzy
po raz pierwszy w tym ro
ku przekroczą progi szkoły
Gorzej będzie z młodzieżą
W związku z dużym za
starszą, dla któiej ta ofer interesowaniem połączeniem
ta jest znacznie uboższa
Gdańsk-Warna PLL „I ot”,
Większość z zasygnalizo uruchomiły dodatkowy rejs
wanych tu rzeczy
będzie
można kupić na kierma w dniu 15 sierpnia do War
szach artykułów szkolnych, ny. Odlot samolotu * Gdań
w
sklepach wielobranżo BKa o godz. 0.50 (w nocy)
wych i dodatkowych stois Szczeaółowe informację —
kach uruchamianych w fi tel. 31-28-21
placówkach handlowych. Do
datkowe punkty sprzedaży
rozpoczną swoją działalność
w Gdańsku — w sklepie
Rejon
Przewozów
Koiejo
przy ul. Jedności Robotni wych w Gdyn! informuje, że
w związku z wymianą linii no
czej 73 na Oruni, w Gdyni śnej sieci trakcyjne! na to
— w sklepach przy ul. Wła rach SKM na szlaku Gdańsk
Wrzeszcz w
dysława IV 50 i ul. Świę Gł. — Gda.isk
17-13.
iJ-13, 13 14 1
tojańskiej 53 w Wejhero dniach
14-15 sierpnia Bf r. w godz. 22—2
wie — w sklepie przy ul wstrzymuje ule kursowania po
12 Marca 213, w Pucku — ciągów 3RM na odcinku
Gł, — Gdańsk Przymo
p-zy placu Wolności 6, w Gdańsk
rze. Przewóz podróżnych oćby
Kościerzynie w placówce wać się będzie pociągami trak
przy ul. Gdańskiej 1 oraz cji spalinowej. Jednocześnie in
te w związku z
przy ul. Kościuszki 17 w formujemy,
remontem torów na szlaku Gar
Kartuzach^ Sprzedaż zeszy czegórze — Choczewo przewóz
tów będą prowadzić także podróżnych ni tym odcinku w
dmach 16 siei pria godz. 8 do
spółdzielnie uczniowskie.
17 sierpnia br. godz 8 odby
wać się będs&a autobusami.
fUPl
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Komunikat PKP

Lećhia - Górnik Z.
GKS Katowice-Ltyia
Oto zestawiam* par -** *r*~
Na jciejcawszymi meczami
giej kolejce ekstri klapy.
najbliższej drugiej kolejki
Sobota, n bra.: Stal Miele*
piłkarskiej ekstraklasy wy — Pogoń Szczeci» (godz. 14i>
dają się być pojedynki. Łe Śląsk Wróci*» — Polonia By
tom (17), Łechta
Gdańsk chta — Górnik
Zabrxe i Górnili
Zabrze (17), ŁKS — Gór
GKS Katowice — Legia War nik Wałbrzych (17). Lech Po*
Lubin (17>
»zawa. Wprawdzie fawory naft — Zagłębie
Ruch Chorró’” — Olimpia Po*
tem sobotniego*spotkamąna nań
(19).
Traugutta we Wrzeszczu są
Niedziela. 10 bm.= GKt Kat*»
(11).
mistrzowie Polski, ale jak [ wfce — Legia
tVtorak, 12 brr,. Motor Lu
zapowiada trener biało-zielo blin
— W id:»w Łódź (17'.
nych, Marian Geszke — od
Wybreefcowjma kibicom futb*
młodzona Lechia nie ma za łu przypominamy, ie w Gdyni
Redfou-’ie
na stadioióe Ba?tymiaru padać
na kolana 'i ku rozegrany
zostanie mec*
orzegrać tego meczu.
inaugurujący rozg—rwki II li
Z kolei w
:atowlcklrn m« gi miedzy Bałtykiem i Doaaue»
c.zu posiadacz. Pucharu Polski,
v*m K««» sól (nledzie7* god*
GKS sprawdzi wartość opro Ul.
mienionej niedawnym zwycię
Natomiast r>* 4rod* i* bra
stwem w Turnieju Wielkiego saplancnrina
«ostała trzecia
Muru w ChKL — Legii War runda rozgrywek
piłkarskich
szawa, Na Drzeliiegu pojedyn
o Puchar Polski na szczeblu
ku mogr zaważyć trudy podro c«titraln-»'rr. w tvm mecz Pole
ty piłkarzy stołecznych prosto
sia Bvdgoxfe« — Olimpia p.lz Pekinu.
bla*.
<k«.

Na MP w Mielcu

Rekordowe wyniki
gdańskich pływaków
Na 50-metrowym easenle w AZS AWF Guam) wywatczyi
Mielcu rozpoczęły się indywi brązowy medal 4.31,96 (wygraj
dualne mistrzostw^ Poiski se ten dyśtar* keszek Gó *ni ze
niorów w pływaniu. Z wyjąt Śląski Wrocław — 4 30.16). Na
kiem przebywających w UŁ.A 200 m st. dow. kobiet Jazu..*
W ot dat a 1 Wyżbf startuje cals Sjddowska musiała zadov olió
ń.ę pnąta lok sta — 2.10*1. a
krajowa czołówka.
nr soa m grzbiet, kóbied Beafi
W pierwszym
aniu bardz<
dobrze zaprezentowali się gdar Wawraynkowska z Floty Gdy
scy pływacy, zdobywając wie nia uplasowała się na czwar
le czołowych lokat. Na listę tej pozycji i.10.79. Zwyciężył*
rekordzistów Polski (a rekor Aneta Ptaetks >■ Warty Po*
przed Mirosława
dów padło kilka) spośród pły naft 1.07,55
(AZS
AWF
waków AZS AWF Gdańsk wpd Gorczyńską
sały się: Violetta Ormiaścsyk
Gdansk) 1.08.04.
Podobnie
jak Gorczyńska,
na 2Ö9 m st. dow, kobiet —
2.04.81 oraz sstafeta klubów* po srebrny mearl sięgnął OsiAWF
4 x 38» m st. dow. Fobiet — rinsz Koprowski (AZS
GaańsK)
na 200 m grzbiet,
8,47,09.
mi
Na 200 m st. aow. mężmyrn mężezrm 1.0C.61 Tytuł
triumfował Mariusi Podknsciel strzowski zdobył na tyra di
stance
Zbigniew Januszkie
ny (AZS AWF Gdansk) w cza
sie 1.54,55 a jego kolega klu- wicz <Slask Wrocław) 2.07,20.
Sztafeta kobieca Floty Gdy
powy Wojciecn Warchoł był
dow Sri*
czwarty 1.57.51. Następnie
po nia * x ZOi m
tytuły wicemistrzowsucie sięg czwarta t.01.34 zaś Anna Bał
nęły: Janin* Saldo*„ka (AZS wan z Floty przypłynęła nt
na 50 m at..
AWI* Gdańsk) na 50 m mot. szóstej pozycji
kobiet — 30.27 (mistrzynią Pol mot. 3C,90.
Wracając do zwycręsriiej mxU
ski została Boten* Budek ze
Stali Mielec
— 29,74) oraz fety AZS AWF Gdańsk 4 x X0<
m dow. kobiet, informujemy,
sztafeta 4 x **f m st. Iow
w składzie:
mężczyzn AZS AWF Gdańsk te płynęła ona
7.Ł3.W (zwyciężyła sztafeta Sta 3anma Sałdowska Katmym
P ierrtk, Mirosława Gorczyń
li Stocznia Szczecin 7.53.57).
Na 400 m st. zmień, mężczyzn ska 1 Violetta Ormiańczyk.
(ko»
Jarosław
Chróicieiewtki
z

W kraju i na świecie
-4b

...już rozwtęzanyl Za 30 zfotych możesz kupk; w
każdym urzędzie pocztowym los, który przyniesie Ci
szczęście. Tam też sprawdź tabelę wygranych. Zawie
ra ona Dołnw wykaz nagród, które mogę się stać Twoję
włosnoscię. Są wśród nich: czechosłowackie domkl jednerodz rme samochody osobowe z importu, wczasy w
Bułgarii, motocykle i motorowery, japońskie telewizory
kolorowe, radiomagnetofony, rowery, traktory ,/Jrsus"
f wiele innych cennycn nagród.
Pomięta), że tylko odważnym szczęściu sprzyjał

pięcioboju nawet w części tak
ZNÓW NA PODIUM
szczęśliwa, Jak w ubiegłym ro
Trwa bardzo
dobra passa ku kanadyjski Quebec. SkońArtura Wojdat*
na pływac czyły dtą bowiem dla Potek.
marzenia o obroeAn rlötvcb me
kich mlsti zoatwaoh
USA w
indywidualnie
Sant. Clara.
P» rwyclęstwie dal', zarówno
przez Barbarę Kotowska, jak
na dystansie 200 m st. aow.,
Wojdat zajął trzecie miejsce i w drużynie. Właśnie Kotows
ka na koniu
Margo
miał*
w wyścigu na 400 m st. dow
w czasie — 3 55,43. Rekord Pol fatalny przejszd. grzebią« «an
•e własne i drutvny. Polk«:
skl na tym dystansie należy
pokonała tylko Jfcdns przeszko
do Wojdata od maja br., kie
dę tyt sumie byłe ich 151. w
dy to w Mission Viejo uzyska!
kot
czas — 3.54.85. Zwycięża tej Dozosti-'ych wypadkach
konkurencji w
Santa Clara, odmawiał skoków.
Gary Brinkman uzyskał czls
BLTSK4VKZNT REWANŻ
— 3.54.84 a Jeff Pryor, który
zejąi drugie miejsce — 3,55,12
Krótko trwało Jednoounkto
we prow idze-ni«
not”ege mi
NIE OBRONIĄ TYTUŁU
strza świata — Garrł Kasparo
Włoska Toscanla nie okazała w* w meczu szachowym z A
się dla polskiego kobiecego Karpow^em. Już w kolejnej,
piątej partii, były mlrtrr wy
równał i stan meczu Jert znów
remisowy — 2.5:2.5 Walka wy
raźnie się zaognia.

Dla kolonistów

Nowe opłaty pocztowe w ruchu zagranicznym

„Lot” informuje

Podczas upałów zrozumiałe jest, że spragniony cziow iek musi gazie* ugasić prag
nlenie. Nie znaczy to jedna k, że korzystając np. z wo dy sodowej z saturatorów,
klient nie ma prawa pić z... czystej szklanki, a z tym, niestety, bywa różnie. Prze
strzegamy więc przed używaniem szklanek np, ze szminką (!) ^opatrzmy naj
pierw.*
i«)
łw, M. Zarzecki

c /t próbować pan 3ZCZę$CA\
v w Loreeu
MTNtt*?..

Chętnie rozpoczniemy
produkcję aparacików Pietrzaka”
Prawie cała polska prasa
przedrukowała.
informację
PAP ze Szczecina dotyczącą
wynaiazku elektryka z Za
kładów Przemysłu Odzieżo
wego „Odra" w Szczecinie
—
Mirosława
Pietrzaka.
Oddział PAP w Szczeci
nie otrzymał m.in. następu
jący teleks z Robotniczej
Spółdzielni Pracy „Tryb" w
Bydgoszczy. „Chętnie rozpo
czniemy produkcję aparaci
ków Pietrzaka, które prze
dłużają żywot świetlówek,
po uprzednim
zapoznaniu
się t dokumentacją tachm-

Restrukturyzacja
polskiego zadłużenia

Najciekawsze mecze ligowe

äo 20 gramów jtosaiuje 95 rł,
latoratast lotniczy ~ lla zl. Za
kartc pocztową zwykłą, n? ta
ty
świat
(oprocz
krajów
RWPG) płacimy obecnie 25 zł
'poprzednio 15
zł). Ta sama
tarta wysiana droga lotniczą
do Europy kosztuje V) zł (po
przednio 17 -1). do Am, ryk.
Północnej, Afryki i Azji —
25 zł (poprzednio 21 zł)
ao
Ameryki Południowej i Srodko
wej — 40 zł (poprzednio 23 zł),
zaś do Australii i Oceanii
5ć zł (poprzednio 27 zł).

Nastąpiła również podwyżka
opłat ua paczki wysyłane do
wszystkich krajów świata (z
socjalistycznymi włącznie). No
wa taryfa Jest średnio o 50
proc. wyższa od poprzedniej.
Nip. za paczkj o wadzi-» 5 kg
wysyłaną do
ZSRR płacimy
obecnie 378 fi (poprzednio 254
/!ł), do NfX> — 603 zł (poDrzed
nio 423 Zł), do RFN — 155C zł
(poprzednio 1065 zł), Francji —
2127 zł ^poprzednio i«i3 zł) oraz
do USA — 2915 zł (poprzednio
1804 zł).

super&kspresouje
UZ1AŁKĘ
budowlaną w
Trójmieście kupię. Oferty
2524U Biuro Ogłoszeń.. 80-95*
Gdańsk.
G-25243

CZOP „epedowy do Fiata
Rirmo 75 GŁ, kupię.
Tele
fon 51-51-77.
C-25068

DOM BO m kw., wszelkie
wygody,
gaz ziemny
_
sprzedam,
iwavac Heda,
Orzeszkowej 1.
G-3&2U

PI i »NIE poszukuję
samo
dzielnego mieszkania, lub
niekrąpującej
kwatery. —
Telefon
grzecznościowy
32-89-75.
G-25241

I>ZXAGKĘ og; odiiiczą. zago
»podarowaną w Wiczlinie
odstąpię Tek 52-35-52.
G-25237

PION Iii sprzedam
wars*
tat, ISO m z działką Leszek
Szymczak, Leźno 50, 86-238
Kokoszki.
G-*53'.8

KURV
nioski sprzedam,
'bel.. 81-«6-96
G-25293

PANNA lat 24. poszukuje
pokoju za opiekę. Telefon
«■i-74-75.
G-25109

CEZE7 35C okezy.in!« sprze
dam. Tel. 62-2Ä-94.
G-2&27«
NAMIOT 4-o*0howy,
no
wy, »przełam, l ei. 56-76-40
G-25259
20 ton ziemniaków, odmia
ny Irys. Tel. 4!-«fr83.
G-2D2S6
UEL.EWTZOR
kolorowy
Wenus n* gworańcji sprze
dem Tel. 32-P>-30„
G-25(24«
iXIBERMAN A z
dem
sprzedam,
»*-26-01.

rodowoTelefo-n
G- idais

W SADOWNICTWIE
za
trudnię. Biernaś. Kowale,
autobus1 156.
G-25274
M.A TCRIACY
siigra.r.iczne
Kupię
Słupsk,
telefou
S4-S21.
G-25196
EMERYTA, rencistę przvj
ecie warsztat ślusarski. Óliwa, Grunwaldzka 56t *
G-25237
PRACOWNIKA na okres
»niw przyjmę. Lech Kocieda,
Borkowo 18 auto
bus 176.
G-23215

*0 t jęczmienia spr; od am
Tc x«w tel. 29-3! po 16.
G-2&226

UEŁUGi
ciesielskie, rzeź
by dacnowe. dekorowanie
schodów, stropów i inne.
Tel. 25-IM -97
G-252K-

BŁAM łapki karakułowe,
nzarne sprzedam
Telefon
H-5M*,
G-2Ó135

AKWIZYTORÖW
zatrud
nię Tel. 33-68-88 (rtecznościowy).
G-261A2

PIEC gazowy c.o. —
150
m kw. —
radziecki
—
sprzedam
Wrzeszcz. Za
menhofa 212-4 po godz. 17.
a
G-2523I

NOWY dom piętrowy
w
Tczewie zamienię na’ Mer
cedesa 190.
Tel.
57-28-62.
godz. 16—18.
G-25323

POSADZKARZA. betooia
rzc drogowca
zatrudnię.
W'TZferzcz. Fiszera 5 -10.
G-25249

MAŁŻEŃSTWO poszukuje
samodztielnego
mieszkania
z wygodami. Oferty
25331
-Biu.ro
Ogłoszeń,
80-958
Gdańsk
G -23331

Działacze
Ogniska
TKKF
.Bałtyk” w
Gdańsku
przy
wsparciu ZM TKKF przepro
wadzili miejską spartakiadę ko
lonii letnich dl.
II turnusu
Uczestniczyło 846 dzieci z ’7
kolonii. W Dunktacji general
nej na I miejscu uplasowała
aię ekipa kolonii ZBW Wa tórzych,
wyprzedzając
SZF
.Porta ’ I KCW „Warta”. W
uprzedniej spartakiadzie dla I
turnusu wystąpiło 644 dzieci
z 18 koloru». W punktacji ge
neralnej
zwyciężyła
kolom*
TSF „Polfa” przed ZBW Wałbrzycw i KCW „Warta’
Spa"takiadę dla kolonii let
nich przebywających w Gdy
ni
aorganizow ało
Ognisko
TKKF „Gkrętowlec” w Gdy
ni. Imprezy w ramach SDa:takiady rozgrywano na obiek
tach ZSBO. W łącznej punk
tacji na I miejscu uplasowa
ła się koloni i HPR Katowice,
wyprzedzając kolonię Stoczni
im. Komuny Paryskiej w Gdy
ni.i kolonię KWK „Wujek”.
(ko)

—

MISTRZOWIE ŚWIATA
WYGRALI
Na zgrupowaniu w Ważczt1
przebywają hokeiści na trawi*
RFN — aktualni
mistrzowi
świr*» katfcgo'il wieku do lat
21. Rozegrali oni trzy mecze
z naszą reprezentacją rr łodzie
żową. Mis*-zowie świata wygra
li te spotkania -—431 mecz
oficjalny 5 3.

NEMEM1 AH

— RFP»VTVł<S

Wydarzeniem międz. narodo
wego mityngu lekkoatleryczn*1
go w Viareggio, był start Amt
rykanlna Renaido Nehemlaha.
«ekordzista śk”ata w biegu na
110 m ppL — 12.93 sek. — wy
stąpił po raz pierwszy po 4-lei
nirl przerwie i wygra* swą ko
ronna konkurencję w dobrym
czasie 13,48 sek. Doskonale za
prezentowała się też Amerykan
ka Evelyn Ashford, która wy
grali bieg na 2t)0 m w czasie
22.17 sek.

.niaMWeff—M

’ —11

Sobotnie i niedzielne
imprezy sportowe
PIŁKA NOŻNA
GDAfJSK,
stadion
Lechil
przy ul. Traugutta we Wrze
szczu, soooia godz. 17 — mecz
I ligi Lechia Gdańsk — Gór
nik. Zabrze.
GDYNIA
stadion
Bałtyku
przy ul. Olimpijskiej w Reedo
wie, niedziela godz. 11 — mecz
II ligi Bałtyk Gdynia — Do
za met Nowa Sól.
GDANSK,
stad Lor
MRKS
przy ul. Załogowej, niedziela
godz.
17
—
mocz III ligi
MOSiR Gdansk — Chemik Byd
gąszcz.
BRANIEWO, stadion Zatok;
niedziela godz, 16 — mecz III
hgi Zatoka Braniewo — Mli wianka Mława.
SPORT
SPADO! HHONOW7
GDAŃSK
park na osiedlu
Zaspa, soboto godz
10, nie
dziela gods. 10 — dalszy ciąg
XXII między viarod owych zav'o
dów w skokach spadochrono
wych o Puchar Zatoki Gdań
skiej.
Uczestniczą spadochro
niarze z RFN, Węgier i Pol
ski.
KOLARSTWO
GDANSK, trasa w obwTodzie
ul. Pomorskiej, niedziela, goo::.
11 — start do zapowiadanego
Już pi zez n«s ogólnopolskiego
wyścigu — kryterium ulicz
nego Łb'órka zawodników w
niedzielę o godz. 10 w SP
nr 60 pi zy ul. Chłopskiej. Tra
sa w obwodzie ul. Pomorskiej
bedzie
zamknięta w okresie
wyścigu dla pojazdów mecha
nicznych. Ponadto zachodzi ko
nieczność zachowania środków
ostrożności przez pieszych w
tym rejonie.
JUDO
GDANSK. 1 a a AWF w Oli
wia. sobota godz 10, niedziela

godz. 13 — VI Międzynarodo
wy Turniej Dominikański. Pro
gram obejmuję zaiówno zs-va
dy drużynowe Jak I indywidu
alne.
SZERMIERKA
GDANSK, hala AWF w Oli
wie, sobota godz. lt — do
kończenie
międzynarodowych
zawodów z okazji Dni GaenGIJANSK, korty na Żabiance. sobota godz. f. nleazieta
godz
10 — ‘urnie J gry po
dwójnej kobiet i meżczyzT oraz gry mieszanej. Jes; to dru
ga tego typu imorezc.
WĘDKARSTWO
SWIBNO nad Wisłą -lobota
godz. 8. niedziela godz, 9 —
międzynarodowe
zawody
w
wędkarstwie spławucowynr.
»
okazji Dnia Gdańska.

(ke)

W. Strzyżewski
zaprasza...
W Ostrowie koło Karwin.
ul. Sosnowa 5 (tel. pocztowy
740-505) przebyw'a
i
będzie
tam do 13 bm. twórca i wiel
ki propagator gry rekreacyj
nej — ringo. Włodzimierz Strzy
żewskl- Za naszym pośrednie
twern zwraca się go organize
torów koionii.
wczasów im
prez rekreacyjnych, festynów i
wypoczynku
świątecznego o
kontakt z nim. Służy hvoJą osobą. wiedzą l umiejętnościa
mi gry w ringo, jest gotów
odbyć spotkani*,
(ko)
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„Szkoła charakteru”
Nie topadfai Kościerzyny, nad owianym legendami jektoierd Garczyn, ma swoją siedzibę „SZKOŁA
CHABAKTERII”, Taka nazwa już przylgnęła do Wojewódzkleyo Ośrodka Szkoleniowe go, należącego do Kuratokiuiii Oświaty 1 Wychowania w Gdańsku. Każdego lata
odbywają się tu dwa turnu ay obozu przysposobienia obronn^go, w których uezest niczy łącznie około 800 ucz
nlów ze szkół pouadpoJstaw owych województwa gdańs
kiego.
**■
AkTA prty bra
m?.e
indagi jo
mnie gizecznie
o powód w zy*
ty
Minąwszy
wartownię, ratrrjmuję się na rozległym
placu apelowym, skąd mot
na objąć wzrokiem cały ośrodek: ukryte wśród sosen
i brsóz domki — kampinosy, namioty z oknami — du
lajami, hoteiowce
(w których mieszkają dziewczęta),
swletlicę i zabudowania gos
podarcie, a poza centrum:
tor przeszkód
l strzelnicę,
Alejki w’ obrębie tego mi asteczka młodzieży noszą lmiona bohaterów minionej
wojny
Ośrodek szitoleniowo-spor
towy w Garczynie powstał
w 1932 r. — z okazji świato
weqo zlotu harcerzy wod
nych. Przed wo^ną odbywaly $ią tu równie* odozv ln
stłuktorskie Przysposobienia
Wojskowego Kobiet Wiele
członkió PWK walczyło po
fem na wszystkich frontach,
Z Garczvna wyru »S31 do bo
ju kościersk’ Batalion O
brony Narodowej. Tutaj we
wrześniu Niemcy założyli obóz jeniecki Na frontonie
bu dyaką kwatermistrzostwa
widnieje tablica pamiątkowa: „W tym miejscu w la
r&ch 1942—1943 pizejśc;owo
więziono całe polskie rodzi
ny, opierające się germantzacji. Potem skierowano 1e
do obozów pracy i obozow
zagłady".
To jest historia. Wróćmy
do dzisiejszego Garczyna.
Komendant obozu, wizyta
tor kuratorium, Gerard Pren
gel wyjaśnia, że celem orgamzowania obozów przysposobienia obronnego jest
przygotowanie jego uczestni
ków do pełnienia funkcji in
struktorów” — pomocników
nauczycieli, wykładających
przedmiot p.o. w szkołacn.
Programowe szkolenie obejmuje m. In. zajęcia prakty
eine ’s łakresu oorony cywtlnet, szkolenie sanitarne,
musztrę, strzelectwo, nawią
zywanie łączności, terenoznawstwo i obsługę tecnnicznych środków dydaktycznych.
*—- Stawiamy
sobie równie* doriosłe cele wychowawcze, przede wszvstk:m
tształtowani* i rozwijanie
istotnej dla obronności postawy patriotycznej 1 obywatelskiej — mówi komen
dant.
— Zycie na obozie Jest
starannie zorganizowane —
dodaje zastępca komendants obozu ds. szkolenia Jan
Steffek. — Panują tu warun

W

W

u« zastępca komendanta ds.
wychowawczych
Edmund
Gruchała. — Naszym cząstym gościem jest doskonały
znawca rejonu,
dr Jerzy
Knyba. Ostatnio odwiedził
obóz radny MRN w Wejhe
rowie Stanisław Karnowski,
który Interesująco opowia
dał o prawach i oDOwiązki (jonowo i rygoi wojsko* fcach radnego oraz zasadach
wy. Porządek i dvscypnna funkcjonowania rad narodo
są podstawą bezpieczeństwa. wych. Młodzież wysłuchała
Uczestnictwo w obozie wy również pogadanki o sław.sbia w miodz.eży
samo- nych ludziach morza. Spraw
dzielność, samorządność, su dzianem zdobvtych wiadobordynację, poczucie odpo- mo^ci są: turniej wiedzy o
wledtialności,
koleżeństwo z-ieroj koscierskiej, konicuis
i umiejętność wrspółżycia w rysunkowy „Garczyn w o
społeczności Wysoko kwa- c7ach uczestnika obozu" olifłkowana kadra obozu ywa raz konkurs literacki „Mój
rautuje prawidłowy
prze- dzień na opozie”. Celom wy
bieg procesu szkoleniowo- chowawczyir służy również
wychowawczego. Ncileżą do ceremoniał obozu: uroczy*
niej m. in. świetni dowódcy Sfe apele, przemarsze, defila
kompanii: Adam Sala, Wła dy, służby wartownicze 1 pa
dysław Kleparskl i Bronis- trolowe. Podczas uroczysteSzewczyk,
go otwarcia II turnusu w
dniu 3 sierpnia br. jak zwy
kle podczas ceremoniału do
akcentem był
Regino Osowicka minującym
sztandar ośrodka, ufimaowa
nv w 19/4 r. przez społe
czeństwo
Kościerzyny za
K
. prace społeczne młodzieży
trwa centralny oboz Pł®1* na I£e^z miasta.
wonurkow, ledyi y w Pols— Ośrodek w Garczynie
ue, w którym uczestmqry będz,e się staIe rozw{jai _
i* uczniów z całego sraju zapflWnla komendant Ge— mformuje st. inspektor rarJ
^ _ z inicjaty
kuratorium Joze' Kwia^ ** w - wicekuratora oświaty i
ki. zapraszając mme n* poli ^y^owania. pik, Tadeusza
gon nurkowy
na
z'c Kowalewskiego.
powstał
Garczyn. -- Organizatorem $p0{oCZny Komitet Rozbudo
kui s-; >esi kuratonum, na
Wy vVdjewötizkieqo Ośrodmiast kadrę, instruktorów i u Szkoleniowego w Gar
sprsęt zapewnia nam czyi e — w rimacn Naro-j
narka Wojenna oraz Osro* dowego
Czynu
Pomocy ä
dek jzjcclen.a
Nurkot Szkole. Jego przewodmeząłetwo»irkow
°IsKa ^ols cym jest I sekretarz Komikiego
Gdyn
Korr ;n am- teta p^pR Miasta i Gminy
tem obozu
lU* °
Kościerzyny Gerard Kulas,
jest kmdr ppor. Zbigniew O- £>0 najpilniejszych zadań
lek»>i a opiekunem medyer należy wybudowanie bloku
n/m lekarz kPł~ Mieczysław żywieniowego (wielka stoKłapot.
łówka, kuchnia, magazynyj
„
wraz z częścią hotelowo-reCJ 1NAD 60 uczniów oa kreacyjną (120 miejsc nocie
|
bywa k”rs żegń
Łi gowych, sala komerencyj— mówi zastępca ko na^ telewizyjna ltp.1. Będzie
mendanta 1 aweł Labuda.
to 4-kondygnacyjny obiekt
Po jego ukończeń u otrzy- w stylu góralsk>m, harmomają patent żeglarza jacnto nijnie wkomponowany
w
wego. Pozostali uczestnic” piękny krajobraz,
oboTu przechodzą szkolenie
.A DRA dowódczo-wykajakarskie. Zajęcia progra
J*. chowawcza oraz Młomowę na wodzie kończą s:ę
dzież owa Rada Obozu
regatami. żeglarskimi i =ptv zebrały już między
sobą
wem kaiakowym - biwa- pewną kwotę na cele tej
Wiem. Wychowanie fizyczne ważnej inwestycji. Społeczmłodzieży spoczy^va w rę- na zbiórka trwa. Zapewne
kach instruktora wf Beneav dołączą się do niej nasi czy
kta Roiewicra i Jan» Wiś- telnicy, szczególnie rodzice
niowskiego. Dominuje lekko którzy kiedyś sami przebv'
atletyk a 1 gry zespołowe. waij na turnusach p.o. w
Młodzież zdobywa odznakę Garczynie, a teraz odwiedra
OSO (Odznaka Sprawności ją tu swoje dzieci. PodajObronnej) oraz odznakę Mło m” numer konta: NBP Oddzieżowego Instruktora O- azial
Kościerzyna 19145brony Cywilnej. W ramach 6581-13?
igrzysk sportowych odbywa
— Garczyn jesi już sym
ją się obozowe
zawody bólem w naszym spoieczenstrzeleckie.
’
stwie — mówi na pożegna— Duże znaczenie przy- nie kierownik ośrodka Jewiązujemy do propaqowa- rzy WaśkowskL — Tu wyna wśród młodzieży, regm chov-uje sm młodzież
na
nu kociewsko-kaszuDskiego dzielnych Polaków i do
oraz do spotkań z ciekawy- brych obywateli, oddanych
ml prelegentami — powia- swojej Ojczyźnie.

Listy * Polemiki * Odpowiedzi
Dluczego nu* otrzymuję wypłaty?
25 marca 1985 r. przekazałam z mężem Anastazym
Jankiem gospodarstwo .o ne następcy za rentę. Dziś
minęły już cztery miesięce, ale nie podjęto płatności
»ej renty rolnicze]. Dowiadywaliśmy się w 7US Kar
tuzy, ale tam odbyła się nas do Gdańska' Doprawdy
jfcst to coć zdumUrwafccegd żeby „poujęci*” płatności
0 ni siało trwać ponad 4 nWsięc«*!?
broszę o spowodowane niezwłoczne] wypfaty zale
głości, przecież my z tego musimy się utrzymać, a nie
otrzymujemy nic, wprawazie nr.qz pobiera rentę inwa
lidy wojennego, ale jest ciężko chory. Pruszę o za
uważenie — że za takq sprawę tstn'eje czy nie istnie
je tyjący człowiek ciężko spracowany i schorowany.
Jak ren człowiek się czuje — przecież przy takim
postępowaniu dotnaje uczucia zawiedzenia
Stanisława Jank, Łęczyńska Hute
a 3-33 a Borzesrowo, gmina Cnrmeino

NS« tylko j«zdni«.M

goda I swoboda
Dokończenie

ze sir.

i szkańcow Trójmiasta, głównie poprzez działy socjalzasięg ma sprzedaż
skie ne tutejszych zakładów pra
obiekrowań wczasowych na za cy. We własnych
sadzie pośrednictwa
mię- acn w Sopocie (tj. w pendzy zakładami lub innymi sjonatach: ,AIaryla", „Irebiurami turystycznym1.
W na”, „Wanda" i „Parkotym
przypadku
jednak wym"), na kwaterach prykliencj
przedsiębiorstwa watnych j w domach stumają
ogromny
wybór denckich, a także w pokomiejsc i terminów
wcza- jach gościnnych na Pcjesów Wybierają zaś najeżę zierzu Kaszubskim oraz w
ściej turnusy w drugie) po- domu wycieczkowym „Poa
łow.e Iipca i na początku Niedźwiadkiem" we Wdzysierpnia, w znanych, „wy- dzach biuro gości jednorapróbowanych"
miejscowoś zowo ponad 1500 wczasowi
ciach
wypoczynkowych ozów z całego kraju. PoMniej popularne, choć nie- za tym
PUT „Kąpielisko
rzadko równie
atrakcyjne Morsk.e—Sopoi" prowadzi 5
wsie letniskowe lub
mia- kempingów (w
Sopocie,
steczka nie mają dużego Gdyni i we Wdzydzach) z
wzięcia u urlopowiczów.
1200 miejscami oraz dyspo
„
, . .
nuje
noclegami w kilku
Przedsięb.orstwa czy tez trójmiejskich hoielach.
indywidualni klienci aawet
Zdaniem
wicedyrektora
teraz, w pełni lata, znaj
dą w biurze wiele cieka
wych propozycji spędzania
resztv wakacji.
Miejsca
mi wczasowymi w atrakcyj
nych miejscowościach kra
ju
jeszcze Pr
róW'
-(.Adysponuje
R>ro T'wvcivVi
rad P«edsiębiozstwa — »tan!
n.-eiż._B iu_r_° ”L’rystyki
sława Zdziarskiego, Sopot
siębiofstwa Usług
Tury- jest nadął atrakcyjny dla
skie bopot". Jak nas pu.n
formowała
rnJJfn V^ ir^
zastępca
ęPCaWie»ła’
kie
rown.Ka D.ura
Wiesiawa Tiszbein, w ciąqu
całego rol i przedsiębiorstwo
sprzedaje ok. 10 tys sl ero> an wczasc Ych dla mie

P

Płaskorze ibą z przedstawi eniem fragmentu bankietu pogrzebowego z II —111 w.
n.e, pochodząca * wykopalisk polskich arcbeologow w Palmyrłe.
cheolodzy w r#jonie Doliny Grobów i Obozu Dtokle
cjana. Znejdują się wśród
nich płaskorzeźby i reliefy
nagrobne. Booatsze rodziny
wznosiły w I w, murowane
grobowce wieżowe, przez
dwra następne stulecia budo
wano barazo podobne grobu
w kształcie świątyń > Iniej
liczne są rzeźby o charakte
rze religijnym; cenne są
pomniki pL-ma, inskrypcje
zapisywano w lokalnvm dia
lekde arsnejskim, niekiedy
z greckim tłumaczeniem.
Wszystkie zabytki świad
czą o oryginalności i boga
tym obliczu kultury palmyrskiej, na którą przez wie
ki oddziaływał krąg kultury
grecko-rzymskiej z jednej
strony, zaś irańskiej z dru
giej, a która zapowiada
późniejszą sztukę bizantyj
ską.

„Sztukę Palmyry" zoba
czą też mieszkańcy innych
Popiersi« kobiety imieniem stolic, m, in. Moskwy i Ber
^«1« z dzieckiem- II — III lina oraz nwast Szwecji, Au
». ».e.
strli,
RFN,
Bułgarii
i
Fot. CAF
Włoch.

A pełnych obrotach
dziaia
największa galeria
sztuki
Jarmarku
Do
rninłka.ńs Kiego.
Największa i najtłumniej
odwiedzana. W galeriach
Ulicznych króluje niepo
dzielnie sztuka przedsta
wiająca. Abstrakcja, poja
wiająca. się tu jeszcze spo
radyczni i dość nieśmiało
w latach poprzednich nie
wytrzymała próby sil.
Tematyka ściśle oKreślona — choć nikt niczego tu
nie planuje i nie koordy
nuje, konsekwencja ekspo
zycji może budzić podziw.
Na pierwszym miejscu pla
sują się widoki z dawnego
Gdańska nu ogół kolorowe, bądź tylko podkolorowane. Na drugie niepodzielnie wysunęły się konie. Rysowane, malowane
olejno i akwarelą. ,,z natu
ry", „z głowy”. Dalej plasują się pejzaże — albo
typowo polskie z brzozowym laskiem ze strumyJeiem, z kurną chatą, albo

N

nosi w zależności od kaiegorii pokoi od 17 do 2i tys,
zł. Wczasy organizowane
są w atrakcyjnych miejsco
wościach na Półwyspie Heł
skim i Pojezierzu Kaszubskim, we Władysławowie 1
w Sopocie. Mimo wysokich
cen skierowań, cieszą się
one dużym powodzeniem, a
jednorazowo
korzysta
z
nich poaad 3000 osób. W
tej liczbie mieści się min.
160 uczestników specjał!stycznych obozów kajakowych
PTTK. Największe
wzięcie u klientów biura
mai^ pokoje w takich obiektach jak np. ^ostrzycki
zajazd „Jezioranka" wraz z
okalającymi go komfortowy
mi domkami (obiekt ten wy
grał tegoroczny ogólnopolfi Jonku** na najlepszą
bazę 1TTK), czy też w „o-

cie oraz w pensjonacie w
Białogarzu, natomiast dro
żej kosztuje tego typu wvpoczynek w Jastarni i Juracie (od ok. 18 50C *ł do
19 800 zi). Tamtejsi właściciele kwater, korzystając t
ogromnej popularności Pólwyspu Helskiego wśród turystów, podnoszą wciąż ceny noclegów — obecnie do
ok, 600 zł za łóżko. W tym
wypadku korzystna skądinąd
konkurencja między biurami turystycznymi, rozchwytującymi co atrakcyjniejsze
kwatery ma swoje negatywne struny,
Tego zdania jesi równie*
ąąjros|aw K0qa< ewi<
kie*n,
prywatnym Biurem
Turystycznym
Sopottou, „ '
rSP(ł.
tr Jże£ia odn^ do Łe£y,
gdzie bjurQ organizuje WCZd
sy. Oprócz skierowań
do
zlokalizowanego tam włas
nego ośrodka domków kem
pingowych,
„Sopottounst"
sprzedaje też wczasy
w
kwaterach prywatnych w
mu Turysty w Kamiennym cenłe 1798r zl Mjmo öu.
Putoku. Ten ostatni odwie- zeao
ytu na wc lsy w
dziliśmy razem z kierowniÄrüä
2 mektalych kv>
b:uia - Anną Rojek j przy ^ gdyż ich gospodarze
trzeba, ze pokuje i ła nłe 2^ewnfll urlopowiczom
Zienki w sopockim DT za- -----------------------------warunków,
odpowiadająchęcają swym wyglądem cych wvsokim CaWOm nocdo korzystania z usług jegów (ok. 500 zł za łóżko),
PTTK. Wprawdzie ceny pro sze{ „Sopottouristu" twierponowanych tam noclegów dzj jednocześnie, że
owi
są wysokie (np. 1-osubowy właściciele kwater nie prze
pokój z łazienką I kat. kosię tbytnio zerwaniem
sztuje 1400 zł za dobę, a umowy, gdyż łatwo znaleźli
2-osobowy — liOO zn, ale
kontrahentów. Zupeł
mimo to wciąż znajdują wie ^je inaczej wvgląda współlu chętnych. Dużo mniejszą praca w mniej popularnych
frekwencję obserw;
s:ię miejscowościach. Np. w ma
w tym roku w kempm- iowniczej wsi Osiek w Bogu PTIK w Kamiennym Po rac}j Tucholskich, gdzie soio~u, mimo
r.erowanycn pockie biuro przygotowało
tam wygód i niezbyt wryg_
jqq miejsc wczasowycn,
rowanych cen.
r ptzeci- gospodarze pokoi znókomiwieństwie
io sopockiego Cje wywiązują się ze swych
kempingu, podobne obiekty obowiązków-,
żądając
za
we Wdzydzach i Lisim Ja- IiOCieyi jedynie 250 zł. Z te
rze są wypełnione po brze- g0 względu skierowania do
gi.
Osieka aą znacznie tańsze
Wprawdzie zamteresowa (stawki żywieniowe w Łenie wypoczynkiem nad Za- bie i Osieku są takie same
toką Gdańską nieco spadło i wynoszą dziennie 60C zł),
fecz prywatne Biuro Tury bowiem kosztują 14 350 zł.
styki Krajowej „Kaszuby” W tę cenę wliczone jest
w Gdyni-Witoininie lansuje m.in. bezpłatne korzystanie
z powodzeniem wczasy w ze sprzętu wodnego i tuRewie. Na bazie pięknych, rystycznego. A iedrak miej
jäjc nas zapewniła prowa- sca wczasowe w Osieku nie
dząca biuro Jadwiga Hara- są w pełni wykorzystane,
symiuk-Rorat, kwater pry- co potwierdza fakt preferowatnych
zorganizowano wania przez turystów znatsm wypoczynek dla 210 o- nych kurortów, bez wrglęsób. Wczasowicze mają do du na panującą w nich dro
dyspozycji świetlice i boga żyznę.
ty program turystyczno-kulObie
wspomniane firmy
turalny, a koszty skiero- prywatne, dysponują
też
wań do Rewy w zależności wczasami na terenie całej
od standardu kwater wy- Polski, w zakładowych ośnoszą od 15 800 do 16 9Ó0 rodkach. Zgodnie z przepizł
(poza sezonem są one sami,
wydanymi
przez
tańszej. W podobnych reia- GKKFiT biura turystyczne,
cjacn cenowych biuro ofe- pośredniczące w sprzedaży
ruje wczasy w prywatnych skierowań,
otrzymują
za
pokojach w Gdyni i Sopo- każde z nich 900 zł.

Anna Kuczmcrska

Sztuka Palmyry”

ALMYRA — starożyine miasto w oazie
m Pustyni Syryjskiej
odegrało w połowie II wie
ku n.e. poważną rolę gospo
darczą, dzięki swemu poło
żeniu na szlaku handlowym
z Syrii do Mezopotamii. W
273 r. n.e. zostało zburzone i
zniszczone przez Rzymian,
zaś w kilka wieków później,
w 744 i., ponownego znisz
czenia dokonali Arabowie.
Zachowały się tam ruiny z
okresu rzymskiego, kamień
ne budowle, m. in. świąty
nia Baala, mury obronne,
teatr, pretorium 1 portyki
kolumnowe otaczające głó
wną ulicę miasta.
Tereny te wzbudziły za
interesowanie
archeolo
gów stosunkowo późno, bo
dopiero w XVII stuleciu,
ale największe sukcesy od
nieśli polscy specjaliści, któ
rzy przed laty, pod kierów
nictwem nieżyjącego
już
światowej sławy profesora
Kazimierza Michałowa kiego,
podjęli poszukiwania w re
jonach Palmvry.
Otwarta w Muzeum Naro
dowym w Warszawie wystawa
„Sztuka Palmyry”
jest pierwszą w historii
prezentacją zabytków antycznej świetności tego miasta-państwa poza granicami Svrii. Większość prezen
towanych zabytków — * oglądać można tu 115 ekspo
natów — inaleili polscy ar

rot. k Zarzecki

Gdzie woda ueszcze) czysta 1 trawa zielona, czyli uroki Pojezierza Kaszubskiego,

C7y duia powodzenie orqa-,
nizowanYcń w tym mieście
wczasów. Ceny skierowań
utrzymano na poziomie ubieqlorocznym,
dzięki obniZeniU zysku firmy do 5
proc#
kosztów wczasów2
(przy dopuszczalnym
dla
biur turystycznych 10-procentowym zysku z przy gotowvwanvch przez nie skie
rowań). I tak koszt wczasów w pokoju I kat. wynosi . 8 r00 zł, a w obiekcie IT kat. — 17 500 zł
Wiosną i jesienią, a więc
pozu sezonem wakacyjnym
za * same skierowania pła
ci się ok. 16 tys. zł
cenę pobytu na wczasach
w Sopocie lub Gdyni włiczony jest m. in. udział w
wycieczce statkiem na Hel
oraz w jednym z koncertów
czy «pektakli teatralnych.
V' czasowriczo
otrzymują
m. in. karnet wstępi
na
molo, a także mogą korzystać ze świetlic, sal teinwizyjnych
i codziennych
propozycji
pracowników
kulturalno - oświatowy ch w
poszczególnych
ośj odkach. Tego typa atrakcje
oferowane są również urlopowiczom we wsiach letniskowych na pojezierzu,
płacącym za swe wczasy
od 13 800 zł (II kat.)
do
*0u '£■
Znacznie droższe wczasy
na terenie
województwa
gdańskiego oferuje Biuro
Obsługi Ruchu Turystyczne
go przy OZGT PTTK w Scpocie., Średni koszt dwuitygodniowego pobytu w ośrodkach tej firmy lub na
kwaterach prywatnych wy-

fantastyczne i nastrojowe No i-biżuieria oraz drobią
nawiązujące do romantycz zgi, Których opisać nie jenych
upodobań uznawa- stem w stanie.
nych wszak .za typowo poi •'
SKże.
W dziale „tematy róż ^9^ ASTANAW1AM się,
ne”widziałem chciwego
g
czy trzeba umieć rna
starca oglądającego
pod mmm iować, by wykonyświatło brylant, bukiety wać obrazy? Ale akade-

nie jest dziełem sztuki?
Dzisiejszy kicz jutro zajmie miejsce Rembrandta!
Przeglądam
gdańskie
targowisko, a myśiami je.stem na słynnym paryskim placu de Terte na
Montmartrze
w czasach

(z konieczności) muzealnika-mi. Zresztą — cóż slawa? Sławą nie piąci się w
„Peweksie”, sławą nie jeździ
się z piskiem opon, sława
nie daje sie przerobić 1 w
„szpa nerskie” ciuchy. Przesa
da? Być może — ale takie
są tu marzenia, takie idea
ły. Cóż — naprawdę nie
warto z tym walczyć.
IECH sobie stoją te
straszliwe
,.dzieła”
Dod ścianami. Niech
je ludzie kupią — jeśli bv
je zlikwidować, niczyj gust
się od tego nie poprawi.
To nie konkurencja dla na
prauidę świetnych galerii
gdańskich. Można się tylko uśmiechnąć i pomyśleć,
jak wielka jest potęga sztu
ki, skoro nawet w takiej,
najgorszej
z możliwych
form, jakieś marzenia styrnmuluje, jakimś ambicjom,
.....
owarzyszy.. A ambicje fcaz
dy ma takie, na jakie go
stać.

U

z9@gjo gustu
kwiatów, martwe natury,
akty.
Nie zanotowałem
podczas kilkakrotnych odwiedzin, większej liczby
miluchnych koteczków z
różową kokardą, jeleni na
rykowisku i. stada zgłodniałych wilków, które gonią pędzących w saniach
myśliwych. Są natomiast
rzeźby — najczęściej „ludowe” albo murzyńskie,

mia do tego nie jest potrzebna. Istnieje, na to prze
cięż tyle sposobów. W koń
cu hiperrealiści — tez malu
ją ze slajdóuń i nim im tego
nie wytyka. Przeciwnie —
kupują ich wielkie muzea,
wystawiają poważne galerie. A więc — eviva Var
te! W sztuce wszystko wól
no! Kto ośmieli się dziś
wyrokować, co jest, a co

gdy tam odkrywano (bądź
nie) Utrilla, Modighaniego...
Tu sytuacja jest czysta,
Od początku do końca cho
dzi
o
pieniądze, czyli
„szmal”. Myślę, że „odkry
cie” nie uszczęśliwiłoby tu
nikogo — odkryty artysta
musi czekać do wystawy
w lokalu BWA czy muzę.um, martwić się o ceny,
targować Się ze skąpymi

JÓZEF KUSZFWSK1

Po zimie występuję na naszych Jezdniach przełomy
1 dziury, których likwidację zajmuje się Przedsiębior
stwo Dróg I Mostów. Tymczasem pragnę zwrócić uwa
gę, że n:e tylko jezdnie wymageję naprawy, ale rów
nież chodriki. Posłużę się orzykładamł ze starego
Wrzeszcze i Oliwy, gdz.t od lot obserwuję wyjęikowo
misze zonę nawiurzchnę ełKxfnłków. w rezuttac;. two
rzę się na nich Kałuż«,, e wieczorom^ sę wręci dlt,
ludzi niebezpieczna
Czy doprawdy $*« en,
kto tym ^os^emer*. w
Gdańsku zajęć.
Mieszkanie« tfdansne
(nofwsko i adres znany recepcji}

Wdzięczność dla sióstr I tokarzy
Narzekon-e no zneczulicę, egoizm, obojętność stały
się ostatnio towarzyszom! ludzi chorycn, kalek. Ubo
lewanie na brak Życzliwości I mułostkuwość jest codzienrym zjaw skiem. Ja na podstawie własnych, dość
Dogatych dośw.aaczeń znalazłam miejsce gdzie pod
stawę proev zespołu ludzi jest życzliwość szacunek
d!< chorych I kalek. Miejscem tym jest Wojewódzki
Ośrooes Gerortrłoglczny w Gdyni przy ul. Chwarzn''eńsk?ej 136/138.
Od lat cętko choruję — jestem inwalidkę i grupy
* trwałymi schorzeniami potrzebującymi pomocy osób
drugich, dlatego też Jestem steła bywałezynię szpital:.
Rzeczywiście z tę troskę o człowieka było różnie ale
to z czym spotkałem się w Wolewódzkm Ośrodku
Gerontoiogicznym przeszło wsze'kie moje oczekiwa
nia. życzliwość, zrozumienie chorego, chęć niesienia
pomocy — to cechy przyświecaiace pracującej tu gru
pie lekarzy oraz s’ćstr. Za cel pracy wytknięto tu
dobro i niesienie wszechstronnej Pomocy choremu słow3m — tego co jest potrzebne do Istnienia człowieku
jako jednostki.
Proszę w moim innen’u tej wzorcowej placówce
służby zdrowia serdecznie podziękować za opiekę nad
pac lentami I dodać, że kornie chyię czuło przeć ich
wielkę szlacnetnc ścię.
Wanda fiabczyk
Gdynia
Od redakcji: Ostatnio zamieść liśmy kilka korespon
dencji krytykujęcych pracę służby zdrowiu, dlatego z
satysfakcję publikujemy Msł czytelniczki, będęcy po
chwałę i wyrazem wdzięczności za postawę i życzłwość wobec chorych personelu nted^cznego z Wo
jewódzkiego Ośrodka Gerontologicznego w Gdym.

W kolejce dc kosy PKO.„
Nawiązując do publikacji pt .„W kolejc-s do kasy
PKO najczęśc ej w tłoku" (Dz. 8. 21. C5 86) otrzyma
liśmy z Oddziału Wojewódzkiego NBP wyjaśmeme, w
ktörvm m. in. czytamy:
„„.W wyniku starań uzyskano od władz miejskich
lokalizację na budowę gmachu PKO w Gdańsku przy
ul. Rogaczewskiego. Projekt koncepcji budowy jest
w końcowej fazie zatwierdzenia, zapewnione są środ
ki oraz wyKonawcy doxumentaeji i budowy. A więc
me sę to tylko marzenia, ale sprawa 5—ó lat kiedy
to uruchomiony będzie duży, nowoczesny obiekt PKO
w Gdańsku, który zapewni właściwe warunki pracy
załogi I sprawnej, szybkiej obsługi klientów*^.
Mówiąc o trudnościach kadrowych, rwfaszcza ob
sady kasjerów, OW NBP wyjaśnia: „...Istota rzeczy le
ży — naszym zdaniem — w san.ym charakterze tej
pracy, która Jest wyczerpująca, trudna i odpowie
dzialna i wymaga przy tym dużej sprawności, a je
dnocześnie opanowania i spokoju w kontaktach z klien
tem. I to w dużej miecze zniechęca ludzi do pracy
na tych stanowiskach. Jeżeli się jeszcze uwzględni, iż
obsooo kasjerska w PKO to wyłąćznie kobiety, z czym
się wiążą urlopy macierzyńskie, wychowawcze, opie
ka nod dziećmi itp„ to nawet najlepsza organizacja
nie jest w stanie przy nagłych absencjach zapewnić
w mekiórych okresach pełne) obsady okienek kaso
wych. W celu rozwiązania tego problemu czynione są
przez oddziały różne zabiegi dla pozyskiwania ncwvch
pracowników oraz tworzenie własnej rezerwy kasjerskiej z pracowników zao’ecza...".
Dyrektor Oddziału WojewóazKiegc
dr ladeusz Ligenza
Od redakcji: C^szy nas fakt że kierownictwo NBP
widząc trudności podejmuje liczne starania, odv zmniej
szyć kolejki oczekujących przed kasami PKO klien
tów. Niewątpliwie rozwiązanie — przynajmniej dla
I Oddziału PKO w Gdańsku
przyniesie wybudowa
nie nowego obiektu. Naaal iednak oozostan.e pro
blem warunków lokalowych oraz zapewnienia ODsaay
kasjerskiej w pozostałych oddziciacn PKC. Mamy jeonak nadzieję, że kierownictwo banku, realizując kon
sekwentnie podjęte iuż działania, upora s ę także z
problemem pełnej oosady w kasowych okienkach.

O ceknqcych dachach — ciqg dalszy
W związku z publikacją pt. „Na odwołanie alarmu
jeszcze nie nadszedł czas" zamieszczoną w dniu 7. 06
1986 pragnąc uzupełnić treść ortyKułu informuję o
słonie realizacji remontów dachów po upływie 4 mie
sięcy br. W pianach działalności przedsiębiorstw go
spodarki mieszkaniowej na terenie Gdańsko przewi
dziano w br. wykonanie naprawy dachów na 1117
budynkach w tym 140 napraw gruntownych. Do koń
ca kwetnia zostały zakończone roboty na 283, a kon
tynuowano prace na 86 dachach.
Dane te pozwalają podz'eiai optymizm jakim wypełmona była część publikacji poświęcona problemom
Gaanskc
jednakże
temat
cieknących
dachuw
nadal będzie dominował w interwencjach i skargach
rr eszkańców Gdańska. Rozpoznane potrzeby w tym
zakresie wg stanu na koniec 1985 r. wynosiły 2564
szt, a więc dużo mniej niż połowa potrzeb zostanie
zaspokojona. Nieobce są nada! problemy materiało
we — wciąż brakuje wystarczającej ilości dachówek
i soo wa. Także p-zeznaczenie większości środków na
pokrycie kosztów napraw dachów odbije się nieko
rzystnie na stanie substancji mieszkaniowej, której re
monty kapitalne zos*ały z konieczności eąrańczone.
Niezbędne jest zwiększenie środków finansowych z
budżetu terenowego.
Władze miasto są zainteresowane pełnym infor
mowaniem mieszkańców Gdańska a rozmiarach po
trzeb w zakrese temoMd rermnt^wei, nan^tvkonveh
trudnościach i Dodsjmowonvch przedsięwzięciach co
pczwoli ocenić te zagadnienia obiektywnie.
Wicep'^’v-’ent
mgr Edward Rataj
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„Słowiański duch”
w Helsinkach
najnowszego,
perze, której początki
prem.er owe działalności
datują się
go spektaklu
od 1870 roku. Jest ona
Oper; Hel
jedyną tego typu placów
sińskiej i tyra
ką kulturalną w stolicy* *
razem Finlandii
ema
i zatrudnia’ onuje mało nam zna
becnie łącznie ok. 500 ony duch słowiańszczy
sób.
zny. Sprawiła to do
OJA rozmówczyni
skonała
jak
zwvkle
rozpoczęła w niej
scenograna Anny Konpracę przed pięcio
tek, której młodzieńcze ma laty, bezpośrednio po
ukończeniu Wydziału See
lata spędzone po drugiej
stron e Bałtyku, a kon nografii w miejscowej
kretnie w Polsce wywa Wyższej Szkole Przemy
rły swoiste piętno na jej
słu Artystycznego, mają
plastycznej twórczości".
cej opinię najlepszej w.
Jest to fragmenl recen
całej Skandynawii,

Z

M

Scenograf Helsińskiej Opery Anna kontek.
Fot. W. Ainerskl
Ta
cudowna
lińska
zji jaką przypadkowo
przygoda — ,ak ją sama
wyczytałem w ukazują
określa — zaczęła
się
cym
się
w' Finlandii
całkiem
przypadkowo.
dzienniku „Helsingln SaPo pomaturalnej 2,5-letnomat",
W opasłej książce te niej szkole architektury
ukończonej wr Warszawie
lefonicznej wyszukałem
bez powodzenia próbo
w końcu numer do hel
wała dostać się do Aka
sińskiej opery
Fotem
demii Sztuk Pięknych,
wystarczyło powiedzieć
Nie rezygnując, przez
tylko trzy słowa mada
rok postanowiła solidnie
me Anna Kontek, a od
przygotować się do erazu otrzymałem połączę
gzaminów wstępnych. W
me. Chętnie przystała na
tym jednak czasie znajo
rozmowę, pod jednym
mi jej rodziców wyjecha
wszak wTaxunkiem, że i
li na kontrakt do Fin
uwagi na ogrom pracy
landii. Poprzez nich uda
możemy się spotkać wy
ło się jej dostać jakc wol
łącznie w jej pracował
ny słuchacz na w^ydział
Trzymając się planu mia
ogolny do wspomniane,
sta pod wskazany adres
uczelni. Był to rok 1976.
u zbiequ ulic Albertin i
Nie znała języka fińskie
Bulevarlinkatu trafić nie
go, ale angielski jak na
było trudno. O wyzna
początek w zupełności wy
czonej
godzinie przed
wejściem do pomalowa starczał. Kiedy wre wrze
śniu chciała wracać do
nego na czerwony koior
kraju, sekretarka od stu
niskiego
i po fasadzie
diów zagranicznych po
widać zabytkowego bu
dynku, już czekała bar informowała ją, że uwzglą
dmając jej ogromne po
dzo drobna ale jakże ustępy w nauce pozw-olono
rocza blondynka.
no iej studiować dalej,
— Odbywa się właśnie
próba generalna
„Car z tym jednakże, że na
obrany wydział scenoqra
men" i wewnątrz
me
fii musi zdać egzaminy
wolno nikomu chodzić,
wstępne.
zwłaszcza obcemu.
Wraz z nią przystąpiło
Udaliśmy się zatem do
do nich 16 osób. TrwrnW
bocznego wejścia i idąc
krętymi korytarzami tra przez dwa tygodnie, co
dziennie przez osiem go
filiśmy wreszcie do jej
dzin. Do dziś nie może
pracowni.
Ze
swo
uwierzyć jakim
cudem
istym rozgardiaszem było
wytrzymała tak duży wy
to pomieszczenie typowe
siłek. Najdziwniejsze, że*
dla ludzi sztuki. Jeszcze
zaledwie po roku miesz
raz wyraziła
swoje okania
w Finlandii, ze
gromne zdziwienie, zapv
wszystkich
zdających
tając jaki to jest powod
zdobyła najw lększą licz
zainteresow arna polskie
bę punktów, przy obogo
dziennikarza
jej
wiąz-uiącym fińskim języ
skromną osobą. — Skoro
ku. W efekcie oprócz
rozprują się o pani Fi
niej
przyjęto
jeszcze
nowie, dlaczego nie mo
trzy osoby Nie mniej
gliby rodacy — odparłem
Wśród wielu cieka wyczerpujące studia trwa
ły pięć lat. Aby na nie
wych przedmiotów, mota
zarobić i jako tako się
uwagę zwrócił wiszący
utrzymać,
po zajęciach
na ścianie plakat z datą
podejmowała się różnych
1907 rok, reklamujący w'
języku rosyjskim spek prac. Najczęściej była to
takl pt. „Sherlock Hol praca kelnerki w dysko
tece, która oprócz wyna
mes”
Okazuje się, że
grodzenia w fińskich mar
grany był on w owym
czasie w Helsińskiej O- kach dawała też możność

Na pomoc wielorybom
JELOFYBOM g~o
zi zagłada — re
go zdania są licz
ni ekolodzy i obrońcy
środowiska.
Ponieważ
międzynarodowej komis
ji ds. połowu wielory
bów, kzora obradowała
ostatnio w Malbm (po
łudniowa Szwecja) nie
udało się
worowadzić
ogólnie obowiazvjaceao
zakazu
połowóia
do
ce1ów komercyjnych od
1986 r., znana organizac
ja ,,Greenpeace” wezwą
ła do „wywierania pub
licznej presji i do san
kcji handlowych” prze
ciwko krajom, które na
dal prowadzą połowy..
Przeciwko
morato
rium na połowy wielory
baw, jakie wproicadziła
komisja w 1982 r., żęło
siły wówczas obiekcje
Japonia. ZSRR i Norwe
gic. Te kraje nie uzna
ły moratorium Od tego
czasu jednak Związek
Radziecki również zo
bowiązał się zaprzes
tać połowów (od 1988
r.). Japonię do respekto
wania zakazu skłoniła
groźba
amerykańskich
sankcji handlowych (Ja
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wykup.enia
tańszych
posiłków. Za *am akade
mik płaciła 250 marek
miesięcznie,
a przecież
trzeba też było w coś stę
ubrać w zimniejszej od
Polski Finlandii.
czasie
studiów
jako pierwszą sa
modzielną
piacę,
ziecono jej zrobienie see
nografu do „Wesela u
drobnomieszczan" Brech
la, spektaklu dyplomo
wego w helsińskiej szko
le teatralnej. Widać mu
siało to wyjść całkiem
meźle, skoro powierzono
jej wykonanie kolejnych
scenografii do przedsta
wień granych w szkole
muzycznej i telewizji,
gdzie poznała przyszłe
go męża Urpo Puisto,
również scenografa
Chociaż nie ma takie
go przymusu, na iconiec
studiów jako pracę dy
plomową podjęła się wy
konać scenografię w Hel
smskiej Operze do fiń
skiego baletu pt. „Narze
czona wilka". Taką śmia
łą decyzją
najbardziej
zaskoczony był jej dzie
kan. Na takie przedsię
wzięcie sam nie miał od
wagi i być może dlatego
w tym przypadku dał
przebojowej Polce wol
ną rękę.
Recenzje ku ogromne
mu zaskoczeniu były cał
kiem pochlebne. Po raz
pierwszy zwrócono w
nich uwagę me tylko na
aktorów i muzykę, ale
także na znakomicie do
brane kostiumy. Byc mo
że to pizyczyniło się cło
tego, że w 1981 roku
mało komu znana 28-łet
nia Anna Kontek bez
zwyczajowego okresu ter
minowania od raju zos
tała na stałe zatrudnio
na w tak ważnej placów
ce kulturalnej.
Dotychczas wykonała
takli teatrów Trójmiasta,
już scenografię do 20
różnych spektakli, z któ
rych kilka najlepszych
trafiło także do Muzeum
Współczesnego Przemys
łu
Artystycznego
Gprócz opery ma też za
mówienia od innych fiń
skich teatrów, a ostat
nie także od zagranicz
nych, w tym szwedzkie
go i z NRD. Za strony
polskiej podobnych
ofert jeszcze nie miała.
Będąc przed kilku la
ty w Warszawie szcze
gólnie podobała jej się
śmiała scenogratia do
„Balladyay" Słowackie
go w reżyserii Adama
Hanuszkiewicza,
gdzie
po scenie z jazgotem je
żdziły skutery.
Bardzo
żałuj«, że nie miała jesz
cze okazji oglądać spek
takli teatrów Trójmiasta,
chociaż z fachowej lite
ratury znane są jej dos
konałe prace scenogra
ficzne Kazimierza Koło
dzieja z Gdańska. Twier
dzi, że bardzo źle się
czuje gdy nie ma co ro
bić. Ogromnie sie też
cieszy, że dwa miasta;
fińskie Turku i polski
Gdansk
dzięki
róż
norodnej wvmianie głów
nie kulturalnej, łączą co
raz większe więzy współ
pracy f przyjaźni.
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Wywiad z samym sobą
czyli spowiedź biurokraty

Homo homini
W -T- FF jak gorąco. Żar
się s nieba. UH I litami Trójmiasta priewala się tłum łnH I dzi. Jedni biegną na plażę, inni biegają
H I po sklepach. Wszyscy potem człapią do
miejsca awojegc zakwaterowania i... naj
pierw przeglądając się w lustrach ocenia
ją je kość opalenizny, myśląc przy tym głośno: Krychę na pewno cholera weźmie gdy mnie „taką" zoba
czy. Potem następuje część najważniejszi. codzienne
go obrządku prawdziwego letnika: obliczanie fundu
szów, Jesi to ustawiczne szukanie odpowiedzi na py
tanie: wysyłać już telegram z prośbą o pieniądze czy
.eszcze nie? Późnym popołudniem najlepiej udać się
na sopocki „monci&k' —- to przecież najlepsze „targo
wisko" próżności i to różnorakich. Tylko tu właśnie
można pokazać się Kowalskim w najnowszej kreacji,
l£kazując zarazem stan kasy rodzinnej oraz stopień
porażenia słonecznego. Po prostu wszystkie chwyty
i wszystko tu dozwoione... Raj dla snobów i snobek.
Następnego dnia, w śliczny sierpniowy poranek mo
wu wszyscy biegną na plażę. Monotonne to iytie
*le jakże drogie dosłownie i w przenośni. Kiedy tak
leżąc na kocu wśród brudnego piasKu plażowego, peł
nego zeszłorocznych nieczystości ludzie udają, że
wypoczywają; tłumacząc przy tym dzieciom, iż na
loda nie ma pieniążków, zawsze pojawia się tzw. pla
żowy biznes. Biznes ów to przede wszystkim wspom
niane lody, ogórki małosolne oraz (największy chy
ba przebój dzięki specyficznej reklamie): cytrynada.
Oio wędruje plażą dwóch młodzianów dźwigając kosz
pełen cytryn&dy.

Kanikuła
— „Nawet Reagan po kryjomu pije cytrynadę w
Biał\m Domu" — zachęca taką oto reklamą jeden z
nich.
— „Papież w Watykanie pija cytrynaoę codzienne
na śniadanie" — krzyczy drugi. I leci b.znes jak lu
dzie za koszem * cytrynaaą.
I lak biegnie sierpniowa kanikuła.
Pewnego poranka »połykam w pobliskim sklepie
spożywczym inżyniera Z., kfóry kupup aż 30 chrup
kich bułeczek. Bułeczki są naprawdę chrupkie i Inży
nier Z. ma kłopoty i ulokowaniem ich w slaice, dla
tego też kolejka składająca się i bladvcb tubylców
i opalonych letników, krótko mówiąc złorzeczy oraz
pomrukuje złowrogo. Pomagam inżynierowi i razem
wychodzimy ze sklepu.
— Dlaczego aż lak dużo bułeczek na śniadanie? —
pytam.
inżynier Z. siada na podwórkowej ławce i rozpo
czyna swą banalną opowieść. Otóż, pewnego wieczo
ru, kiedy miał już zasypiać ktoś zastukał do drzwi.
Było to dokładnie trzy oni temu. Inżyn.er Z. otwo
rzył i... żałuje
po
dziś. Na progu mieszkania
stała jego liczna rodzima (rzekomo daleka) z tzw. cen
halnej Polski. Rodzina wyjaśniła od razu powód
swojej wizyty. Jest lafo, są wakacje. Dzieci gdzieś
musza wypocząć, Z druqiej sfronv — modne są obec
nie właśnie nie zapowiedziane wizyty. Więc rodzina
nie dzwoniła ani nie telegrafowała. Wiadomo jak
dzisiaj pracuje poczta i po to inżynier 7. miał się
nadaremno denerwować. Rodzina obecnie okupuje
cały dom inżyniera Z., który sypia na balkonie cie
sząc się iż ma pożyczony dmuchany materac. Inży
nier Z. jest teraz w trw. ostatnim stadium wytrzyma
łości kapitału, nerwów i funduszy. Nawet przestało
go razić to, iż mąż jego siostry chodzi w jego ko
szulach i używa jego wody kolońskiej.
— Teraz jestem własnte domowym zaopatrzeniow
cem. Zona awansowała na kurnaike — narzeka głos
no inżynier Z. — Na całe szczęście w tym nieszczę
ściu załatwiłem dla siebie i swojej żony sanatorium,
ao ktöreqo wybieramy się we wrześniu.
Pożegnałem się z inżynierem Z. i poszedłem do
domu pisać felieton, współczując przy tym głośno
inż vnierskiej doli i niedoli. Kiedy na zegarze wybił*
północ i kończyłem tekst przepisywać na »««typie,
kłoś zastukał do moich drzwi. Otworzyłem. Na proqu stała moja daleka rodzina Przyjechali do mnie
na wakacje. — Jest to nie zapowiedziana wizyta —
powjł-driała ciotka. — To teraz takie modne...
/robiło ml się ciemno w ocząt h. Kiedy się ockną
łem ujrzałem nad sobą duże niebieskie oczy pąoi
doktor, która usnokajajato mówiła coś do mnie i po
nrawiała mi nodnszkę. Niebieskie o< zv działał* bar
dzo uspokajająco...
AD 4M SCHMIDT

YGODNIK
„News
week
z 30 czer
wca br. zamieścił na
ozorowym miejscu — na
którym zazwyczaj przedsta
wizją swoje poglądy znani
publicyści iuD działacze z
różnych krajów —-felieton
pod powyższym
tytułem,
którego autor,
Varindra
rarzie Vittachi, przeprowa
dza wywiad z samym so
bą Autor, będący H unda
ted, jest sam wyższym urzędn.kjem — zastępcą dy
reittora w UNICEF
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Pytanie: Czym »|ę
zajmuje?

C

pan

Odpowiedź: Jestem
za
stępcą szefa administracji
P
Czym
administruje
pański szet?
O : Mną.
P.: Rozumiem. Na czym
uan spędza większość swo
jego czasu?
O.: Na utr*ymywanra się
na swoim stanowisku.
P.: Co pan robi, żeby utrzymać się na swoim sta
nowisku?
O.: Mówię „nie".

przekazań*
do odnośnego
wydziału w celu odpowie
dniego ustosunkowania s>ę".
P.: Co znaczy, że zostało
wrzucone ao kosza ne śmie
cl?
O.: N;e od razu.
Leżv
ono w swojej przegródce,
aż ieao brzegi zżółkną ze
starości. Wtedy
aop'ero
wyrzuca się je do kosza.
F.: Jak biurokraci myślą?
O.: My nie myślimy. Ni*
mamy myśli. Mamy
na
miastki myśli.
P.: Na przykład?
O.: Wolimy omówienia
od zwykłego języka, słowa
puste od konkretnych. Mó
wimy „w aktualnym okre
sie czasu” kieay chcemv
powiedzieć „teraz”. Nigdy
się nie „boimy”, jak to się
często przydarza innym lu
dziom, lecz „dostrzegamy
alarmujące oznaki”. Nigdy
nie , myślimy", lecz „przy
wiązujemy należytą wagę"
i stawiamy sprawy „jako
pierwszoplanowe".
Biuro
kraci różnią się od innych
ludzi. Nie „umierają"
na
przykład, w wypadkach ulicznych, lecz następuje ich
„zejście w rezultacie
od
niesionych obrażeń”.
P.: Jak się udaje biuro
kratom uniknąć tego, by
rozsierdzeni ludzie nie za
tłukli ich na śmierć?
O.: To proste. Trzymamy
się z dala od ludzi, instalu
jąc nasze biura w imponu
jących budowlach öez sty
lu i smaku, które sprawia
ją, iż czują się oni jak Pi
gmeje. Mamy portierów w
mundurach, którzy sprawia
ją, że ludzie wschodzący do
naszych biurowców czują
się jak złodzieje lub inni
przestępcy. Stosujemy po-,
troiny- krąg zabezpieczeń
w postaci sekretariatów ogólnych, sekretarek i
se
kretarzy osobistych,
któ
rych zadaniem we wszyst
kich wypadkach jest pyta
nie
ludzi o to, z czym
przychodzą, choć nic im do
t«qo. Robimy sobie
trzy
godzinne przerwy śniadanio
we i wschodzimy o piątej.
P.: Czy ludzie nie tkarż.ą się politykom i prasie?

Pu Mówi pan „nie”
w
odpowiedzi na co?
O.: Na wszystko.
P.: Dlaczego na litość
boską?
O.: Bo gdybym
powiedział „tak", straciłbym swo
je stanowisko
P : Czy mógłby pan to
wyjaśnić?
O : To oczywiste. Gdy
by ludzie mogli swobodnie
kupować i sprzedawać, po
dróżować,
wychowrywrać
dzieci wedluq sweqo
wi
dzimisię i tak dalej,
nie
byłoby trzeba metryk
uroazenia, świadectw'' zgo
nu, paszportów i w i z, zez
woleń na import i eksport
i wszystkich tych papierzysK, w które,
człowiek
jest owinięty od urodzeń a
aż do śmierci. A wówrczas,
gdzie
znaleźlibyśmy się
my, biurokraci?
Wszyscy
znaleźlibyśmy się na ulicy!
P : Kiedy ludzie zwracają
się o zezwolenie na coś, co
chcą robić, a pan im odma
wia, jak pan mówi „nie”?
O,: Prawdziwy biurokra
ta nigdy nie używa słowa
„nie",
żeby
powiedzieć
„rue". Mówi: „Sprawa jest
w toku".
P.: Co znaczy,
że jest
pod stosem papierów?

O.: Oczywiście. Bez przer
wy. Ale nikomu me da się
przypisać
odpowiedzialnoś
ci. Zawsze ktoś inny jest
winien,
ale ten klo-ś ne
ma twarzy
am imienia.
Ten ktoś nazywa Stę „Sy
stem". .

O • Słusznie Aido mówi:
„Pańskie podanie
zostało

P.: Jak biurokraci
wy
chowują swoje dzieci?

O.: Posyłamy je do naj
lepszych szkół, gazie uczą
ich szacunku dla hierar
chii, odróżniania
zastępcy
radcy od doradcy zastęp'
cv, uczą czego szef lubi
słuchać i uczą to powie
dzieć zanim on to powie,
uczą też, że zadawanie py
tań jest ważniejsze od słu
chania odpowiedzi na me
— określa się to mianem
„przenikliwości” — oraz,
że o wiele w'azmejsze niii
praca jest to, by twoi prze
łożeni myśleli, że pracu
jesz.
P ; Co naprewdę porusza
serc* biurokraty?
O.: Władza.
P.: Jaka władza? Władza
polityczna? władza finanso
wa? Właaza, jaką daje na
ładowany pistolet? Przecież
nie macie tego ,oazajuwła
dzvr
O.: To jest to, co chce
my, żeby politycy, rekiny
fmansiery i
generałowie
mvsleli. Ale oni niczego
nie mogą zrob.ć bez nas.
Tc iny „sugeruje-mU', to
my opracowujemy projek
ty, wnioski i referaty i po
zwalamy im wyobrażać so
bie, że to oni podjęli de
cyzję. A potem, kiedy już
ogłoszą co mieli
oqtosić,
mv to „wdrażamy" tak, jak
chcemy,
P.: Czy to dfa'ego
na
świeci* panuje taki bałag«n?
O.: Wprost przeciwnie, to
dlatego świat przetrwał do
dzisiaj.
Biurokraci
dają
światu stabilność.
P.: Chce pan powiedzieć,
że biurokraci
zapobiega lą
temu, by sprawy posuwały
się naprzód?
O : Tak. Ruch jest nie
bezpieczny.
Utrzymujemy
wszystko na swoim miej
scu, statycznie.
Wszystko
idzie po staremu,
panie
dzieju! Jak było, tak i bę
dzie.
P.: Skąd czerpiecie przy
jemności?
G.: Panując
nad
sza
rym człowiekiem.
Mamy
nad nim szczątkową wła
dzę — możemy sprawić, by
stał w kolejkach, by stra
cił apetyt
czekając
na
przyjście
naszego pisma
ooczLą, mozem’T zatrzymać
b «g jego codziennego ży
cia.
1
P.: No 1 — oczywiście
— władzę, by powiedzieć
„nie”?
O : I zawsze władzę, by
powiedzieć „me”.

0
mT

A JŁ AT WIEJ
przyswajamy
I
sobie
schema[ W ty już znane,
^ te, które już
potrafimy
roz
szyfrować. Wszelkiego ro
dzaju eksperymenty trafiają
na al ?bę mniej sprzyjającą,
bo starają sie -tale łączyć
elementy nowe, nie rozpo
znane dotąd, abv nic znajo
mego w nich nie usłyszeć.
Tak rozumiany
ekspery
ment zadomowił się w sztu
ce dźwiękowej- drugiej po
łowy dwudziestego wieku.

Włodzimierz
Amerski

HARLES Clare
obudził się aku
rat w odpowied
cończycy zresztą są je
n^m momencie,
dyny mt, którzy jedzą
by zobaczyć ple
wielorybie mięso). Pozo
cy wychodzące
stała Norwegia, która go z jego pokoju hotelow«
głucha na argument o go mężczyzny. Mysi, że w
grożącym
wytępieniu fakcie tym jest cos niewiawielorybów — ustaliła eciwogo, dotarła do niego
w tym roku liczbę 400 równo z odgłosem zamyka
wielorybów
„na
od nych drzwi. Raptownie ustrzał
siadł na łóżku.
Aby
zaprotestować
— Kto to,
do cboleiy
przeciw norweskim po
był?
—
zapytał,
spostrzega
łowom, „Móby Dick”
statek obrońców środo jąc jednocześnie, że jest na
wiska
„Greenpeace” gi, a kołdra leży kilka kro
prowadził przez kilka
ków od niego, na avwanie,
dni akcję protestacyjną
— Strasznie jesteś nerwo
w nobliżu norweskich
wybrzeży.
Ostatecznie wy — zachichotała leżąca
statek został zatrzyma koło niego dziewczyna By
ny przez jednostki ma ła równie naga, jak on,
rynarki norweskiej. Ż,e lecz nie wydawała się tym
glarzom z „Moby Dic
Clare poznał
ka” grozi oskarżenie o skrępowana.
bezprawne przebywanie ją kilka dni temu, a wczo
na wodach terytorial raj wieczorem, po dość ko
nych
Norwegii
oraz sztownej kolacji, udało się
przeszkadzanie norwes
kiej flocie wielory bni- namówić ią, by w-prost z
czej iv połowach. Działa restauracji przejść do wyna
cze „Greenpeace” pro jetego przezornie wcześniej
wadza te akcje, niejed pokoju.
nokrotnie
ryzykując
— To był Tom — wyjaś
własnym życiem: pod
niła
dziewczyna — zrobił
pływają na lekkich, gu
mouyjch lodkach do sta nam serie zdjęć.
tku,
wAelorybniczego
— Do diabła, gdybym.
manewrując __ tak,
by
— Gdybyś
obudził się
znaleźć się pomiędzy
wcześniej
—
wpadła
mu w
„myśliwymi” a „zwie
słowno — byłoby jeszcze go
rzyną”,

184 (12708) 1988 - 08 - 09, 10

rzej. Tom był do niedawna
bokserem.
Charles Cłare obudził sie
już zuDełnie. Tapali? pap'«rosa i powoli zaczął się ubierać.
— Twoja żona
ma na
imię Anette, prawda? — za
pytała niewinnie dziewczy
na. Charles ubrał *ię, usiadl w fotelu i tisiłuiąc o-

chomo, wypatrując się w su od razu się odczepiła. Jakaś
fit. Nie miał ochoty na pa zupełna wariatka, prawda?
— He.,., he... wyjąkał ni*
pierosa, drinka ani na nic
innego. Miał ochotę zapaść dowierzając iw»siu szczęś
się pod ziemię. Nagle stu ciu Clare — naprawdę tak
knęły drzwi wejściowe. Cła jej powiedziałaś?
re zamknął oczy Po chwili
do sypialni weszła jego żo
Późnym wieczorem, gdy
— Jutro
wieczorem za na.
przeżyciami
dzwonię do twojej żony —
— Wyobraź sobie, kocha wyczerpany
zakomunikowała
chłodno nie — zaczęła — ie spotka Charles Clare spał jak za
bity, jego żona do cichu
podeszła do telefonu.
— To ty, Mark? — zapy
tała w-ykręciwszy numer —
nie uwierzysz, ale okazało
s’p£ dzisiaj, że ten poczci
wiec, Cnarles, mnie zdra
dza...
dziewczyna — chyba,
ż* łam jakąś dziewczynę, któ
— Tak, jakaś dziewczyna,
zdążysz zebrać ie pięć ty- ra twierdziła, że ma z tobą
nawet niebrzydka, spotkała
slęcy. Mass mój numer te romans.
się
ze mną i przyniosła
lefonu.
Clare otworzył oczy.
zdjęcia.
— Pokazała
mi
jakieś
— Wróciiam
do domu,
zdjęcia
b^ł zielony ze strachu. Po
—
Tak?
—
wychrypiał
z
Następnego
wieczoru
wiedziałam mu, że to jakaś
Wydawało w-ariatka i że w nic nie
Charles Clare leżał w swo trudem Clare.
jej sypialni na łóżku i miał mu się, że jego krtań jest uvierzyłam. Omal me zwa
riował ze szczęścia.
ochot.* umrzeć. Pół godziny z drewna.
— No, ale nie jestem ta
wcześniej usłyszał, że na
— Nie dziw
się, Mark.
dole dzwoni
te^fon. Po ka głupia jak myślisz — Dlaczego miałabym sie
z
chwili rozmowy jego żona zaszczebiotała jego żona.
nim rozstawać? Przecież od
— Powiedziałam
jej, że daje mp co tydzień wszyst
stwierdziła, że musi wyjść
na jakiś czas.
Clare nie to fotomontaż i to nieudol kie pieniądze. Tego jest cał
k em sporo. A od miłości
miał nawet odwagi spytać, ny, bo ty zawisze śpisz w jesteś ty, prawda kochanie?
po co Teras leżał nieru- piżamie Tak ją zatkało, że
ASTOR NEEL
Musiałbym sprzedać samo
chód, a wtedy... — ukrył
twarz w dłonia-ch — mogę
dać wam najwyżej trzy ty
siąc« dolarów — powtórzył z
rozpaczą — tyle zostało mi
po wczorajszej kolacji... Gdy
byście poczekali miesiąc.

T oleronc/o
panować drżsni* rąk, en*rg’cznie zdusił papierosa w
popielniczce.
— Ile chcecie?
— Pięć tysięcy dolarów
•— odpowiedziała z uśmie
chem, przeciągając m.ę lek
ko.
— Nie bądź gburem i nie
mów, że to za drogo
Clare poczerwieniał lek
ko.
— Nie mogę tyle dać —
wykrztusił — nie mam vię
cej, niż trzy tysiące. Całą
większą go+ówkę oddaję to
nie, Konto też jest, na nią

Z łamów
„Odrodzenia”
(32)
O ŻE NIIĆ CHŁOPA
Obchodzę remizę dooko
ła. Leżących bez ducha aa
liczyłem dwunastu. „Chuch"
mają taki, ze nawet komu
ry omijają miejsce leżako
wania.
Wracam na salę Na krze
słaeh koczuje w pozycji
półleżąc, półsiedząc rów
nie; kilkunastu. Nie jest to
najpiękniejszy widok. I gdy
by tak ktoś pokusił się o
'filmowanie końca nocy, to
być może — kros by się
później zawstydził. Czy na
długo? Raczej nie Przecie
wiadomo, że waaka może
osłabić człowieka a pić
przecie trzeb? No to co?
Jest się czemu dziwić?
Mirosław Pranaota
NI KOBIET — NI WŁADZY
Ze wsi uciekają kobiety,
a z gminy kadry. Doszło ao
tego, że do pracy dojeżdża
ją naczelnicy i sekretarze
partyjnych instancji, nauczy
ciele i lekarze, prezesi i
księgowe. Sa gm,ny, w letó
rych po goaz. 16 pozoórta
ie w’srod ich mieszkańców
jedynie ksiądz proboszcz,
bo ci na ogół nie dojeżdża
ją do pracy w swych para
fiach.
To zjawisKO jest również
skutkiem
cywilizacyjnego
raDÓźnienia wsi. Ryba —
jak mawiają mądrzy ludzie
— idzie gdzie głębiej, czło
wiek zaś, gdzie lepiej. Ale
wspominam o nim dlatego,
ż« lest ono zarazem ważną
przyczyną zbyt powolnego
tempa zmian.
Józef Kiełb
PłACIMY JAK BOGACI
KORZYSTAMY JAK BIEDNI
Trzeba także zastanowić
się nad modelem wypo
czynku, zwraca jąc uwagę
na ceny i jakość Czy
płacąc
tak
drogo
mu
simy
otrzymywać
tak
mało? Skoro w świadczeniu
usług turystycznych skaza
ni jesteśmy na sektor pry
watny, wypełniający lukę w
działalności państwowych i
spółdzielczych
przedsię
biorstw turystycznych, to
niech przynajmniej te usłu
gi będą świadczone uczci
wie, a turysta niech otrzy
muje to, co powinien. Pła
cimy bowiem jak zamożni,
a korzystamy jak, biedacy.
Sektor prywatny zarabia na
turystach nieźle i dlatego
mógłby
z
powodzeniem
świadczyć więcej również
na potrzeby komunalne. My
ślę, że korzystając z doś
wiadczeń sezonu, nad tymi
sprawami powinni w miarę
szybko zastanowić się orga
mzatorzy letniego wypoczyn
ku. ,
Anna StaniewiczRuszczykowa

Co narobił
dr Moog?
Chociaż
każcie
ekspery stworzenia novzego systemu
mentowanie chąc być nowe notacyinego i nowych form
ukazuje to właśnie, czego muzycznych.
niKt dotąd nie
dostrzegł.
Dzisiejsze organy elektre
Do grona koryteuszy progre nowe tak różnią się od or
sywnego
rocka
z
peł ganów piszczałkowych, jak
ną odpowmdzialnością mo film różni się od książki, a
zna
-zaliczyć:
Keitha wynalazek syntezatora róż
Emersona,
Rieka
Wake- nicę tę jeszcze zwiększa
mana,
Tony
Banksa, W niedalekiej przyszłości,
Klausa Schulze i
Rogera być może za lat trzy, czte
Watersa. Kierują oni od lat ry lub pięć, różnica między
zespołami o barazo specy syntezatoi airu i cganami
ficznych stylach wykonaw'- zaniknie. Te dwa instrumen
< zycb Styl ten jest taki, ja ty stopią się w jeden.
kiego wymagają kompozy
Twórca syntezatora Moog
cje twórców, dalekie od po
„Przed
tym
jawiających się konwencji powiada:
wszystkim
życie
było
tu
rocka czy muzyki pokrew
bardzo proste, miplisroy ma
ne,
Poprzednikiem
dzisiej ly dwrorek i było tu bardzo
szego
syntezatora
były spokojnie. W domu zawsze
takie urządzenia jak there- znalazło się coś do roboty"
Lecz odnosi się wrażenie,
monovox (1925), fale Martenota (1928) i organy elek że dr Robert A. Moog me
troniczne (1929). Nu poczaf żałuje zbytnio tej sielanko
ku swojej kariery Jonn Ca wej przeszłości. J^st on
ge przewidywał źt nieba zbyt zajęty swą samotną i
wem muzyka wytwarzana czasami zniechęcającą pra
bedzie środkami elektrycz ca której ownc.pm jest in
rewolucjonizują
ni mi. Już przed rokiem strument
1950
skomponował takie cy muzykę na caiym świ
dzieła jak „Landscape", w cie.
Na początku lat siedem
którym posłużył się gene
ratorami częstotliwości, re dziesiątych dzwięK elektro
gulowanymi gramofonami i nowy został zaakceptowany
przeź kompozytorów jako
spizęiem elektron,cznym.
Pojawienia się w latach prawowity' materiał muzycz
60. elektronicznych metod ny, dodający nowych barw
generowania dźwięków o- do dźwiękowej painty. Po
l.worzyło szerokie horyzon jawienie się przenośnego
a
następnie
ty dla świata muzyki. No synto2atoia,
komputera
do
we. środki ekspresji muzycz włączeń*
nej były bodźcem nie tylko współpracy z syntezatorem
kroki
ao wynalezienia i wyp,odu stanowiło końcowi
kow/ania całego szeregu no do wieku muzyki elektrono
wych urządzeń elektronicz w ej. Chociaż, być może,
nych, takich jak syntezato wielki kompozytor muzyki
ry generatory lub kompu elektronowej jeszcze się nie
tery, lecz przyczyniły się tak narodził instrument jest. już
że do wzmożenia badan nau gotowy. Cz^-ka on na swoje
kowych nad fizycznymi włas go Mozarta, czy Bacha.
ciwo-ciami ażw ięku — taki
Dopiero historia będzie
mi jak brzmienie, natęże mogła powiedzieć, czy we
nie, czas trwania wzrost i współczesnej muzyce pop i
zanik dźwięku Ud. len fe rock dr Mooq będzie Stranomenalny rozwój sprzętu divariusem ery elektronicz
elektronicznego
zachęcił nej,
Jednak nie będzie
■ akże wielu kompozytorów można go zignorować. Moog
do zerwania z archaiczną bowiem przy pomocy elek
rytmiką czy tradycyjną bar tronicznego syntezatora no
tnomą — i zachęcił do eks szącego jego imię nauczył
perymentowania z nowy tranzystor śpiewać i to pra
mi instrumentami, jak rów wdopodobnie
na
zawsze
niej z now^yrri metodam już odmieniło oblicze muzy
wydobywania dźwięków ze ki.
starych instrumentów oraz
KONTR AB A i
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PogrążerJ w głębokim talu
w dniu 7 sierpnia 1988 roku
mojej ukochanej io<ny, naszej
cioci, prawego i szlachetnego
nej sakramentami świętwmu

towladąmiamy,
że
przesiało bić serce
matki, teściowej i
człowieka, opatrzo

Serdeczna wyrazy współczucia x

śmie.ci

MATKI

koleżance Agnieszce Wą*
•kłodają:
Kida Nadzorcza, zarząd, SHZZ oraz pra
cownicy Handlowej Spółdzielni
Inwali
dów w Tcze wie.

IRENY DEPCŻYŃSKIEJ
pielęgniarki
Msca św. żałobna odprawiana rozlanie dnia 11
sierpnia 1986 roku o godz. 11 w kościele św.
Jakuba.
,
Pogrzeb w tym samym dmu a gods. 13 na
cmentarzu w Oliwie,
o czym zawiadamiają:
mąż synowie, synowe i rodzina.
G-28380
Z głębokim żarem zawiadamiamy, ze
dnia t
sierpnia i°86 roku, zmarł tragicznie nasz ukocnany syn i brat

Koleaze Antoniemu Jankowskiemu
wyrazy głęboł lego współczu< i* z powodu änrerd

OJCA
ikladaią:
dyrekcja oraz pracownicy
Wojskowego
Biura Projektów Budowlanych w Gdyni.

K-92U8

Koledze Bernardowi Wieiesikowi
wyrazy glrbok'ego współczucia z powodu śmierci

JANU5ZPMK3A

MATKI

lat 18
uczeń IV klasy Liceum Łączność« w ńliAsk«.
Msza św, żałobna odprawiona zostanie
dnia
il sierpnia 1986 roku, o godz. 9, w kościele
sw. Kazimierza na Zaspie,
Pogrzeb odbędzie się tego samego unia o go
dzinie 11.30 Ea cmentarzu Łostowickim.
Pogrążeni w smutku
rodzice 1 wiostra

powodu

wraz z

rodziną.
G-250rt3

T głębokim żaiem zawiadamiamy, te dnia ł
sierpnia 19o6 roku zmarł tragicznie najukochańszy
Mąż 1 Ojciec

STANISŁAW WASILEWSKI

składają:
dyrekcja, koleżanki 1 koledzy z Akademii
Wj. bc wania Fizycznego w Gdańsku.
K-S219

Koleżance Barbarze Szostak
«erdeczne wyrazy współczucia z powodu zgonu
, MATKI
składają.:
dyrekcja, Zarząd
Związku
Ziwouowego
otaz koleżanki 1 koledzy * OPOZH Gdańsk
K-&U«
Rodzmie zmarłego

■*'

ZYGFRYDA SIEDUnSKIEGG

muzyk, łat W

Pogrzeb odbędzie się 12 sierpnia, o godz. 13 30,
na cmentarzu Witomińskiia.
Pogrążeni w głębokim smutku: sona 1 synowie.
S-77 fil
T głębokim tulem
zawiadamiamy, że dnia
8
»ierpnla 1988 roku zmarła t»o clężloiej chorobie ukochana Mama 1 Babcia

STANISŁAWA SIDZIŃSKA
była więźniarka Rayensbrfickc
lat 78

Mssa iw. żałobna odprawiona zostanie dnia
11 sierpnia 1966 toku o godz. 7.30 w kościele
Zmanwycnwstani», ul. Gomółki.
Pogrzeb tego samego ania o godz. 13 z kap
licy cmentarza na Srebrzysku.
Córka, zięć I wnuczka.
G-2B18S

serdeczne wyrazy współczucia siadają:
dyrekcja, organizacje społeczne, współ
pracownicy,
Dyrekcja Okręgowa
PHaR
„Agtoma" w Gdańsku.
K-9198
Zawiadamiamy, że dnia 6. 02. 1986 roku odszedł

ZBIGNIEW DZIEDZIC
Pogrzeb odbędzie się 11 08. 1986 roku o godz.
13.00 na cmentarzu Łostowickim.
Rodzinie Zmarłego wyrazy głęookiego współczu
cia ekładaja:
dyrekcja oraz koieźanki i koledzy ■ Za
kładu lYomunikacji Tramwajowej.
K-3234

TCZEWSKA STOCZNIA RZECZNA
w Tczewie

W PROGRAMIE:

który od lat dwudziejtych do ostatniej enwhl
rycia wy mony wał swój kupiecki sawód. 2ta d®labmok kupiecką od 1941 roku aa terenie Gdyni
otrzymał szereg odznaczeń organizacyjnych.
W Zmarłym otraoliśmy człowieka prawego aerca
I nieodżałowanego Kolegę.
■godzinie Zmarłego wy-arj szczerego współczu
cia Składają:
samorząd, dyrektor ł pracownicy ZPH1U
w Gdyni oraz członkowie Biura Tereno
wego w Gdyni.
K-SSTO
W dniu », 86. vw8 roku w
tragicznie

wieku lat 48

NA KURS:

* kodiubowca-ilusarza.

kolega HENRYK DĄBROWSKI

zmarł

EUGENIUSŁ DOMINEK
Nabożeństwa żałobne odprawio-ne zostanie
dnia 11 sierpnia 1986 roku o godz. 8.00 w koś
ciele św. Baj bary przy ul. Elbląskiej.
Pogrzeb tego samego dnia o godz. 10.30 na
cmentarzu Łostowickim w Gdańsku,
o czym zawiadsmLiJą pogiążenl w bólu:
żona * * 'rem ł rod łss
. G-252I7

— nauka rysunku technicznego»
— obsługa palnika,
— umiejętność obsługi urządzeń spawal
niczych.
WARUNKI PR2 YJĘCIA:
— ukończone 18 lat,
— wykształcenie podstawowe,
— dobry star. zdrowia,
WsMStkieh mętnych prosimy o zgłaszanie s'e ao
TSR w Tczewie, ul. Czatkowsk* 2a — Dział Służ
by Pracowniczej.
K-821z

ZYGFRYDA SIEDLIŃSKIEGO
tył lat 37

Msza św żałobna
odprawiona zostanie 11
sierpnia 1986 roku o godz. 8, w kościele Matki
Boskiej Bolesnej, Gdańsk, ul. Głęboka.
Pogrzeb odoędzie się 11 sierpnia 1986 roku, o
godz. 12.30, na cmentarzu Gdańsk-Łostowice.

GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCJI KRUSZYWA I USŁuG
GEOLOGICZNYCH „kRUSZGEO”
w Gdańsku-Ohwi*
Zakład Produkcji Kruszywa w Borowcu
koło Chwaszczyna

I

Pogrążeni w głębokim żalu:

zona, »yn, ©Jelec.
G-55257

ce skierowaniem z Urzędu Zatrudnienia UM:
ZAKŁAD ZAPFWNi.a
— dojaza do pracy autobusem za Kład owym z Gdań
ska-Oliwy, około 15 minut,
— dobre warunki socjame i piacowe.
Szczegółowe warunki pracy i płacy ao uzgodnie
nia w Dziale Kadr Zakładu Eksploatacji Kruszywa
w Borowcu koło Chwaszczyna. tel. 81-84-67 i

GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCJI KRUSZ/WA I USłUG
GEOLOGICZNYCH „KRUSZGEO”
vi Gaańsku-Oiiwie, ut Chłopska 3

Z gięookim żalem zawiadamiamy, że w dniu 7
sierpnia 1986 roku zmarł moi kocheny mąż nasz
ojciec, teść 1 dziadek

— specjalistę as. inwestycji,
— joedalfstę ds. energetycznych.
V’arunki pracy j płacy do uzgodnienia w jjziałe
Kadr, telefon SS-OE-rl, 27, 43, wewn 15.
K-8945

BUDOWlANO-PRODUKCYJNA
SPÓŁDZIELNIA PRACY „REDOM**
ZATRUDNI
ze skierowaniem z Wyuziam Zatrudnienia Urzędu
Miejskiego w Gaańsku:

ds.

wymagane wykształcenie wyższe techniczne
ze znajomością branży budowlanej, staż pucłimńnilim s lat, w tym 4 — na stanowisku kie
rowniczym,

— specjalistę ds. bhp i p.poi.

Pogrzeb odbędzie się dnia 11 sierpnia i386 ro
ku, o godz. 15.30, na cmentarzu Łostowickim.
Pogrążona w smutku

RODZI” A.
G-25S11

Z żalem zawiadamiamy, z« zmarł rum były dłu
goletni pracownik

ZYGFRYD SIEDLIŃSKI
PogrzeD odbędzie się 11 sierpnia 1986 roku o
goaz. 12.30 na cmentarzu Łostowickim w Gdań
sku.
Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie Zmarłego
składają:
dyrekcja, irganizacje społeczno-polityczne
oiaz współpracownicy z Wojewódzkiego
Przedsiębiorstwa Robót
Drogowych
w
Gdańsku,
K-9197
Wyrazy gtęboKiego ^ ^póicruoie

koleżance Jadwidze Bobrowskiej
x powodu śmierci
MĘŻA
składają:
lyrekcja, Rada Robotnicza ©tai cala przy
jacielska załoga, koleżanki i koledzy z CZS
,SCh** ZliT B'-ira Projektów w Gdań
sku.

K-S099

Nasiej byłej długoletniej pracownicy

Jadwidze Bobrowskiej
wyrazy głębokiego współczucia z powodu

śmierci

M Ę 2 A
składają:
zarzą
oraz koleżanki I koledzy •» spół
dzielni Transportu Wiejskiego w Gdndsku.
K-9127
Serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

MĘŻA

koleżance Halinie Matysiak
składają
Rada Nadzorcza, Zarząd, NSZ5Ł uraz pra
co * nicy Handlowej Spółdzielni Inwalidów
w Tczewie.

— projektantów wszystkich brani
również emerytów i rencistów,

— pracowników do wykonawstwo w za
wodach:
— murarz-tynkarz
— płytka rz-posadzkorz,
— stolarz-ciesla.
Wszelkich informacji w sprawie
zatrudnienia
udziela dział kadr, tel. 53-63-51, 33-2*-32.
k-&*«>?

PRZYSTOJNY
kawaler,
mieszkanie, pozna niewy
soka, szczupłą dziewczynę.
Fotooferty, cel matrymo
nialny. Oferty: 7521
UPT
81-30? Gdynia i.
DWIE samotne panie lat
50
niezależne,
własne
mieszkania, poznają odpo
wiednich panów. Cel ma
trymonialny. Poważne ofer
ty 7575 UPT 81-301 Gdynia
l.
WDOWIEC kulturalny lat
56 pozna mii.- panią
do
lat 50. Cel matrymonial
ny. Oferty 7579 ur^ ai -3>ot
Gd. nie 1._____ ________
KOMPUTER Syate I~Matrymorlamego. Tysiące ofert. Ośrodek Obliczenio
wa 80-958
Gdańsk
50,
skrytka 195.
K-318

NIERUCHOMOŚCI
GOSPODARSTWO rolne o
powierzchni 10,33 ha
w
tym < ha lasu — sprze
dam, Franciszek Kupracz.
Marszewska Góra,
83-046
Jadłowno Gdańsk.

ŁE3A — lokaj gastrono
miczny
-«'raz z mieszka
niem — sprzedam. MT rp?H
czeniu mieszkanie w- Tr6.1
mieścl-f- 1ub inne propozvcie. Ofert\ 7601. UPT 81so: Gdynia 1.
D2TKĘ budów!a,na 619
m kw. w Tióimleście s-prze
dam. Tel. »-89-19.
STRAGAN sprzedam
—
Pilnie. Oferty 23t>63. BIuto
Ogłoszeń. 80-953
Gdańsk.
02.1 ALKĘ bud owianą
w
Gdvrü — sprzpdam.
Ofer
ty 7S77. V^T 81-301 Gdvnia
1.
DZIAł.KF budowlana ku
pie lub mieszkanie zamie
ni« na domfik w Gdvni.
Oferta 75b? UPT.
81-30!
Gdynia 1.

MOTOR V ŻACY JN Ł

ZESTAW
wypoczynkowy
1 wersalkę, tanio.
Tel
47-3S-I3.____________ G-34063
R JTWF j jutA rocznego ta
nio. Oferty 21274, Biuro Ogłoszeft, 80-S88 Gdańsk.
PAWILONY z koszami li
sie, norcze, domel. miesz
kalny drewnlanv, słupki że
Lazne ogrodzeniowe,
kośclarkę duża, wilczki 9-tygodniowe, 2 stare
wilki
roczne.
Gdvnia-Chyionia
Helska 8 m 2. i-25T7
GOLF — pokrywa silnika,
wzmocnienie czołowe, błot
niki, 'kamerę Chinon
po
większalnik
Tel. 51-35-43,
SUKNIĘ śmoną. Tel. 52-W-4«,
G-2425MINIPUDFLKL
3!-fi0-4o

DOMEK jediioiodzlnny w
Gdańsku — sprzedam
Oferty: 24153, Biuro Ogło
szeń 80-938 Gdańsk
PAWILON handlowy
(1C5
ni kw.| z urządzeniami, w
Krynicy Morskiej, dobry
punkt handlowy — * za
pleczem mieszkalnym aprz^
dam,
Oglądać:
Krynic#
Morska, ul. Korczak*
i.
Cukiernia „Donat”.
DZIAŁKĘ budowlaną
«»•
m kw. nad Jeziorem
—
sprzedam. Oferty 7525 UPT
ai-3oi Gdynia 1.
DZIAŁKĘ buoo-wlaną
do
3 tys. m kw. na trasie
RuTira — Puck
fcupieOf«-ty i cena T53S
UPT
61-3011 Gdvnia L
DZIAŁKĘ pod budowę rze
mieślniczo-mieszkalną
*
planumi. sprzedam, Rumia,
tei. 710-227 do godz. II.
DOMEK lub pół do
rnontu w Trójmieścio
kupię. teł. 57 -80-®

Tt'
—

ViTLOC ŁAWEK dom kom
fortowy, szklarnię, cztery
namioty foliowe — sprze
dam. Władysław Czajkow
ski ul. Korabnick« 4.

Tel.
G-Ó4317

TAPCZAN nakładany, ta
nio. Oferty: 24328.
Biuro
Ogłoszeń. 8-95B
Gdańsk.
KAFELKI włoskie
Tel. 2(1-55-04.

7.5 m.
S-7542

AUTOMAT włoski do pro
dukcji ralstop' oraz overlock, Tel 71-03-12.
S-75(18
PIEC gazowy C.O., 200 m
kw.
Cdynia-Chyionia
Gnieywka 9 m ^ po 19
WIĘKSZĄ ilość cebul żon
kila
Tel 23-28-36.
TAKSOMETR
Tel. 51-00-58.

Poitax-i.
S-1054

JUNKERS nowv gwaran
cją, (gaz ziemny). Gdynia.
Bohaterów Starówki War
szawskiej 16 m 39. po 16
ENCYKLOPEDIĘ
13-tomowa + silnik elektryczny
1.1 KW 2828 obrotów
na
minutę. Gdynia, tel. 24-13-19.
S-I594
PIANINO stare do remon
tu oraz parę jelenich po
roży duże. Gdvnia-Orłowo,
Grodn,eńska 19.
S-7596
AKORDEON nowy Welt
meister iSti-bas — czerwo
ny. Tei 23-31-38
S-758S
SIATKI ogrodzeniowe
o
różnych wymiarach poieraan. Rumia, św
Józefa
15. Tel. 71-02-76
2-osobowy namiot
Pilice.
Duralex. Teł. 57-92-03.

NYSĘ po wypadku.
Tai
pana — sprzedam. Telefon
81-26-60.
G-23763

SH ARP dwukasctowv Hit
900 Multi Purpose,
Te1
23-68-09
S-7483

FIaT 127 00
kapitalnym
remoncie silnika i biachar
ki — sprzedam.
Gaańsk- Wrzeszcz, ul.
Bendziona
W m il.
G-7421:

PIANO String Vermona. or
gany Vermona ET
. 8-2
Tel. "!3-68-09,
S-7489

M2 £50 TS —
Tel. 53-00-0 ,.

*przed z m
G-34245

SKODĘ S-100 na części —
sprzedam. Tei, 31-83-41, we
wnętrzny 185. do 15,
SILNIK
sel
—
56 -S3-«

Perk’nsa — die
«arxedam
Tel.
G-3427J

SKODĘ 120L. 105L.
!S£y
rok zdecydowanie — ku
pię. Tel. 25-13-55.
S-W31
SKODĘ Słpa-tak a nowv
m* częściami imiennymi
|24 pozycje) — sprzedam.
Teie^on 2V24-17
S-763'
2tTKA dleeia stan bardzo
noory sprzedam. Gdańsk,
Kartuska 214.
G-241OT

COCKER
52-49-eo.

spaniela.

Tel.
G-2398*

KOMPUTER
Amstrad
PCW 82-56 (2S6 KB) nowy
Wiadomość Warszawa .tel
0-22-40-76-17 witczoi em.
MASEYNĘ do czyszczenia
dywanów, okazyjnie. Te!
21-83-93
S-7S0,
GITARĘ 12-strunową. Te
lęfon 72-20-38.
S -7487
PRALKĘ
automatyczną
Diana małą. Teł. 21-98-96

KUPIĘ
BON Y PKO Tel. 56-36-79
f'- ‘ ' ‘ s
G-250%*
WOSK pszczeli,
Gdafusk.
Tel *6-78-36 wieczorem.
DWA termosy 10 1 lub je
a en »> i, Tel. 51-75-82 BONY PKO, Tel. 41-81-W.
G-24W76

IT

PKO. Tel. *3-07-8?
G -225)

aprzedam.
81-68-7».

tel
G-24750

KRZESEŁKO dziecięce do
samochodu. Tel. 23-28-36.

KURTKĘ z lisów szwedz
kich —
sprzedam.
Tel.
22-25-11 „ ~
S-T4T!

MASZYNĘ do selenianie
»kör, Tel. 51-2735.

—

BAR sezonowy nad Jezio
rom oraz działkę ogrodni
czą 400 m kw. — soi z«d«m.
Teł. 33-52-0’s PO 19.
GOSPODART7VO 14 ha —
sprzedam, Elżbieta Grub
bs, Szczerb5tein koło Tczc
wa.
G-24138
KOMPLET #toł »wy węgler
*ki (ciemny). Tei, 47-óC-^i.
po W.
G-24187
FUTRO z
ichorzofretek.
Tel. »1-25-76,
G-24143
ATRAKCYJNA
suknie
ślubną
tiul w kropki —
Gdańsk-żabianka. ul. Po
morska 2YB m 9.

NOWY powiększalnik Kro
kusg. Gdańsk-Zaspa, Burzy ń
skiego 6A m 3, po godz.
1».
G-2416?
ATT -vKCJA.
S-zczenle+a
Sheitle fmin! ollle)
no
championie PRL i suce z
:agranlcy. '‘,rars>,awa.
tel.
25-4178 odbiór Sopot wy
srt.awa psów
G-243 55
JAMNIK!
Przymorze.
Pucka «A m 7.
G-24I69
KLATK-' co nod-owii nutrii
— Reda-Pieleszewo. Wojnę
vow»ka 40.
5-752”
0»P\CZKW Oferty 752«*
UPT 81-30! Gdvma 1.
KIOSK
2S-38-43

warzywny.
Tel.
do godz. " J8.

WYSYŁKOWO
wyłącznie
trust awki pnące ora^, truś
kawki goliat 7 owoce wie!
kości pomidora' Nie zna
ne w kraju Jadalnoowocowe austnslijskie, nowoze«andak*©. chińskie oassiflo
ry. Bananowce.
Mimozy
Aktynldie. Drzewa: pomł<01 owe. poziomkowe, true
kawkow«; melonrnve. j«wo
kadowe. Granatowe«.
fg
Hczme koreańskie.
Wiele
innvehl Wysyłka kontem#t owa
całe lato*
Rośllm
troniku przy burcie
80
ot oc
rabatu! Katalog PobramioWo. Ogrodnictwo Leo
podtania «8-?!0 7*owe Cza
ple
O-240.V
BIURKO białe, brodzik że
liwny, umywalkę, komodę
retr o, Tel. .<2-48-38
PIEC z nadmuchem elek
trycznym do tuneli ł inklar
ni. Tel. 82-26 »4.

DZIAŁKĘ rozpoczęta
bu
dowa, centrum Kościerzy
ny — sprzedam. Tel.
248
Kościerzyna.
G-24084

POŁ domu x ltrkalem.
użvtkowym o powiej schni
30 m kw i patelnię elek
tryczną — sprzedam. Wis
domość
Kościerzyna, teł.
472
G-24248

PERKUSJĘ,
T8-S3-4«.

PAWILON nandlowy wydzierż- wię (dobry punkt).
Tel. «1-30-02.
G-24139

DOM barterowy 7 powodu
’.vyjazdu — sprzedam. Teł.
51-23-01, do tOGZ„ 1C.

JAMNIKI
gładkowłose,
itr 36-86

flanger
Tel.
G-242IM

WIDEO
sharp
N-S. Nowy Port
nia 51D m 38.

PVC-S81
Wyzwolę
G-Ż424*

rodowodowe
ezarn»
Tel.
0-3423)

MIESZKANIE
w
starym
budownictwie, przeznaczo
ne do remontu kupię. In
formacje: Bydgoszcz.
tel.
42-21-02, po godz 16,
MIESZKANIE
własnościo
we ta-5 Gaańsk. Sprzedam
Oferty 24316 Biuro Ogło
szeń, *0-958 Gdańsk.
WYNAJMĘ mieszkanie żpokojowę . z telefonem ma
rynarzowi, lub obcokrajow
cowi. Oferty z4J22 Biuro
Ogłoszeń, 80-^8 Gdansk.
WYNAJMĘ pokój małżenst
wu bezdzietnemu w wil
ii. Gdynia-C'sowa, Chmiel
na 10B.
S -757«
MAŁ2E]S'S TWO
z
dziec
kiem poszukuje pokoJu lub
mieszkania. Płatne za rok
z góry, Oferty 7592 UPT
81-301 Gdynia l.
MIESZKANIA 1- lub 2-po
kojowego z telefonem na
dłuższy okres czasu fl—2 ’a
ta) poszukuję. Na tras!e
Gdańsk
—
Sopot. Tel.
91-30-59.
G-2305U
ODNAJMĘ
32-53-48.

nokój.

Teł
G-24712

M-4 O iwa sprzedam. Teł.
»7-29-49 lub Bieszkowice R.
POSZUKUJĘ
pomieszcze
nia na warsztat w Tcze
wie. Gdynia Komandorska
7 m 2.
G-23766
ZAMIENIĘ mieszkanie kwa
teruńkowe, 41 m kw.
z
etażowym 1 ogródkiem na
mniejszi M-2 w Trójmieście.
W1adomość:
Sopot.
Fornalsklel 3B m 1.
w
godz. 16- -20.
G -23907

PRACA
“ANIĄ do dziecka na
3
dni w tygodniu przyjmę
Tel. 56-80-30
C-21Ö8S
ZATRUDNIĘ
dziewiarki
maszynowe na aoorych w«
ruńkafch. Oferty 24203 Biu
ro Ogłoszeń, 86-958 Gdańsk
KAWIARNIA. Panią
do
sprzątania osooę
do szat
ni 1 pomoc bufetu na :/?
etatu przyjmę
temeryci
renciści). Tel. 52-24-34'
PRZYJMĘ do p-aey
w
warsztacie
produkcyjnym
ślusarsko - elektromecha
nicznym Teł. 79-13-93. Re
wa, Mosty 36 (aut. :46L
POSZUKUJE sie
trakowych, placowych
dozor
ców, pracownika admini
stracyjno - gospxiarczego
magazyniera, stolarzy za
kładu drzewnego.
Dobra
oraca 1 płaca. Tel. 24-64-60. (8—U).
S 7363

DOMOT
domowa
po
trzebną. Warunki
bardzo
dobre, fi osoba + 2 dzie
ci). Sopot, tel 51-34-16.

BETONIARKĘ. Tel. 41-80
-61, wew. TG godz. 9—14.

Kartuzy,

ilRZ l studentki medycyny
postukują mieszkania lub
dwuch pokoi Inlormacje:
Bydgoszcz, tel. 42-21-02.

NA MIOT
do
prtyciepy
kempingowej. Tel 71-03-53.

»i—.r .11 i iii ' Pilił „ • li............

MASZYNĘ Adler 67
«9.
167, 16» oraz części zamień
ne. Warszawa. Nowogrodz
k* 14-26, pokój Ü23,
tę!.
81-07.-04
K -828«

PRZYJMĘ pracę cnałupn!
Cią - moste rzycie. Ofer
ty "599 UPT 81-30- Gdyni i. ‘
' •" •
UCZNIÓW
łub
stażystę
przyjmę. AUTO-Lak, Gdy
nia. Chóbiowa 5D.
PRACOWNIKA lo konser
wacji samochodów
przyj
me. Tel. 20-l*-56.
ZATRUDNIĘ na siałe
w
?o»podars+wie rolnym. Za
oewniam
samodzielne
tries .kanie s wygodami (2
aokoje, kuchnia, łazienka).
Roman Mańko, ki zekoty
14-531. Lelkowo, teł.
90
voj. alDląskie.
G-23911

ZAMIENIĘ mieszkanie M-2
42,8» m kw. w Karwinach
na równorzędne luo w“ięK
*/e w
Gdańsku.
Te!
32-,l5-59.
G-24136
^OKOu
82-29-77

odnsjme.

Tel
G-24165

"V ARSZ A W A-WOla.
M-4
\6l m kw.), spółdzieicze-lo
katorskie orzed
zasiedle
niem zamienię na podob
ne - Trójmiasto.
Oferty^
241<H Biuro Ogłoszeń, 80-958 Gcań*k.
WŁASNOŚCIOWE- 87
,n
■sw.. III piętro, ogrzewanie
e*aiowe ciepła woda
na
taryfę nocna.
możliwość
z.obienia czwartego
po
koju — centrum Wrzeszcza,
zamienię na mieszkanie z
c.o. Te1
grzecznościowy
41-3IM0.
G-21032
ZAMIENIĘ mieszkanie kwa
terunkowe, 37 m kw. j po
kój, kuchnia, łazienka —
bez centrali.ego ogrzewa
nia, gaz) w Ostródzie
na
oodobit ia terenie
T16I
miasta Gdynia. +el. 23-2827.
S-T53I
POSŁUKUJĘ samodzielne
go pokoju na okres dwóch
lat z możliwością gotową
nia, .aa trasie Rumia
—
Gdynia. Płatne z» pół ro
ku 1 góry. Ofertv
753«
UPT, 88<-an Gdynia 1.

MP

KURSY 'amochodo-wć kat.
-»3C,
PZMot,, Brzeźno
iel. «4-73-4« lub 56-74-4».

2GUB*

UNIWERSYTET
GdańSai
unieważni*
legiomację
»06-83,
Benigna Matusiak
ZGUBIONO
nrawo jazdy
kat. B, nr 3t23«-76, wyda
ne prze* Wydział Komuni
kacjl Gdynia, Tadeusz Nie
myjski.
S-7S32
ZGUBIONO
prawo jazdy
kat. ABT, wydane przez
UMiG Pelplin na nazwi
sko Edward Wierzbicki.
iWliOWA
Zawodowa
Straż oiarna w 'Gdyni uuieważnia zgubioną legity
mację idużbówą nr 103-84.
wystawioną na nazwisko
Tadeusz Ma Ika.
K-8860
2GUBIONO
prawo Jazdy
siat. B. nr K 06-176*4, wy
dane przez Urząd
Gminy
w Trąbkacn Wielkicn. Bo
żena Jerka.
G-742ii
DZIEKANAT Wydziału Bu
dowy Muszyn Politechni
ki Gdańskiej
unieważni*
ragubioną
legitymację
nr 52262- WSM, na nazwisko
Dariusz Grzeszczak,
za
mieszkały Jaśkowa
Doli
na 73, Gdańsk-Wrzeszci.
POLITECHNIKA
Gdańska
uniew ażnia
’egitymację
studencką nr -M654-WBM,
Piotr K ożiińakl.
G-24302
PTHW — Zakład 5 w Gdy
ni, unieważnia
pieczątkę
dostawcy 244.
S-7581

M-3 Janowo, przed
zariedleniem
zamieni«
na
równorzędne lub większe
Gdańsk Tel 57-21-22.

ZGUBIONO prawo Jazdy
kat. B i T. wydane przez
Wydział Komunikacji Wej
herowo. "a nazwisko
Py
szard Mróz.
S-I57.»

M-2 własnościowe zamienię
na wieksze
własnościowe
— Izielnica lub m:e+sct>wość obojętne Tel. 56-63•«
G-24TO8

ZGUBIONO
prawo Jazdv
kat. A, wydane przez Urząd ^łiejeki w Gdyni, nr
rtuzwitko M»rlusz
Mazu
rek.
S-737J

ZA-MPENIĘ 2-pdk-ojowe. oc
ró»d. "rtare budownictwo na
ni.rtle.ir-? nowe budownlct
WO. Tel 31 .13-0:
G-24276

JÖRSKT Fort
Handlowy
c;d’*nia un:ewłażria
przeDustke stałą
18912.
Jan
Szremma
5-75S7

NAUCZYCIELKA z
»-let
nią córką poszukuje samo
dzielnego mieszkania blis
ko centrum na rok, naj
chętniej z telefonem Te
lefon grzecznościowy 38-05
-98
po godz. 19. G-2427P

MORSKI
Port Handlowy
Gdynia unieważnia przeou
svkę stałą lilTtr, Jacek Gi
czielski,
S-7337
M ORSKI
Port Handlowy
Odynia unieważnia przepu
sfikę stałą 16y43
Tygmunt
Pikała.
s-^Sl«

MTASTKO —
m’eszkanic
J-pak oj owe, 49 m kw za
pienię na podobne
Trójmiasto, okolice
lub
inne województwo. Luc-vna Peolińska. 77-2»0 Mia
stko, ul. 3 Marca 2 m 12

DZIEKAN AT
Wydziału
Mat.-JYz.-Chem.
uriew^żn a legitymację stuaencka
t-i330
wydana na nazwi
sko Ewa Cwynar

DOKOJ r. kuchma.
może
być w starym budownict
wie kuple Tel. 52-21-18 od
godz *
G-24261

■S TOCZNIA
Remontowa
Nauta” w Gdyni, unie
ważnia zagubioną przepust
le 6*71, Ireneusz
K.ahs.

E

W

E

X”

Oddziel v; Gdańsku, ul. Abrahama 1 a
ZAPkASZA P.T. KLIENTÓW
do „WIELKIEGO MŁYNa” w Gdańsku,
przy ul. Podnilyr.skiej 16
na „TYDZIEŃ z ©OMEGĄ»"
w dniach 11—17 sierpnia 198ó roku, oferując:
# bezpiamy serwis,
• prezentację ciekawej kolekcji,
0 premiową sprzedaż zegarków.
GŁÓWNA NAGRODA SAMOCHÓD MARKI
w „FIAT REGATA ’ - diesel.
Losowanie I etapu:
— telewizory koiorowe -f wideo,
— zegarki.
17 sierpnia 1986 roku o godz. 12.o0.
IA T K A S Z A M Yi
K-8924
ZAŁOGA RSOP ..WYBRZEŻE" W GDAŃSKU
SERDECZNIE ZAPRASZA
DC ODWIEDZENIA:

* naszych sklepów warzywno-owocowych, kwiaciarskich i no
wo otwaiłego sklepu fabrycznego mieszczącego się w Gdańskii-Oiiwie przy ul. Giunvialdzkiej. 469 (vis-a-vis Hali Olivia)
w którym to można zakupić po obniżonych cenach świeże
warzywa i owoce.
Aktualnie 5Klep posiada yt spriedaży duży wybór ogórków kutatemakftw I
konserwy.
ŻYCZYMY UDANYCH ZAKUPÓW.
K-8920

FABRYKA UR7ĄDZEŃ I APARATURY MLECZARSKIEJ
w Pruszczu Gdańskim, ul. Podmiejska 7
OGŁASZA PUBLICZNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
HA SPRZEDAŻ SAMOCHODU:

• Zuk A-OóM
nr rejestracyjny GDH 62łB, cena wywoławcza 163 00r sł.
Przetarg odbędzie się v dniu 18. 08. 198« r. © godzini* 10.00
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w w jokMd W proc. cenj’
wywoławczej w kasie przedsiębiorstwa najpóźniej w przeddzień przetargu.
W przypadku uiedojśi ia du skutku I przetargu II przetarg odbędzie się w tym
samym ariu i miejscu o godzinie 13.00.
Za braki 1 wady ukryie przedsiębiorstwo nie odpowiada.
FtuAMl. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez pocusinis przy
czyny.
k
J®
K -V004
ZGUBIONO
prawo jazdy
kat B, wydań-: przez Wy
dział Komunikacji
Gdy
nia, Edward Ciecierski

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

ZGUBIONO
prawo Jazdy
kat. A, nr 4305. wydane
przez PRN Wejherowo, n*
m-zwbsko Andrzej Górczyń
ski.
S-TS«1.
STOCZNIA
Remontowa
„Namta” w Gdyni, unie
ważni: zagubioną prze pu
stkę 6S98. Wojciech Muller.
ZGUBIONO
prawo jazdy
kat. BC wydane przez Wy
dział Komunikacji Rumia,
na nazwisko Marek Mądizejewski.
S-7384
ZGUBIONO
prawo Jazdy
kat. B, wydane przez Wy
dział Komunikacji Gdyn ia.
na natwisko Mirosław Jór
czak
S-758f
ZGUBIONO prawo
Jazdy
kat. AT, wydane
przez
Wydział
Komunikacji
Puck. Józef M«rit:owc,
ZGUBIONO
dowód
re
jestracyjny
samochodu
Fiat 12Óp, GDY-91-97 p:a
wo jazdj kat. B, wydane
przez WyoziaJ Komunikacji
Gdynia. Stefąn Koczkodaj
ZGUBIONO
prawo jazdy
kaŁ äBT, »irydane orze*
Urząd Gminy w Kościerzy
nie, Marek Plutowskl
i
dowody rejestracyjne ciąg
nŁka GDB 08S4C. I przy
stępy GDW 3730.
STOCZNIA
Komuny
Pa
ryskiej w Gdyni.
unie
ważnia
przepustką
stałą
014152. uprawniającą
do
wejścia na teren stoczni.
Tadeusz Patelczyk.

NAUKA
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LOKALF

Frx«dsiębiorstwo Ekjportu Wewiięirmsgd

GDNAJMĘ poke j za opie
kę, Wrzeszcz, Słowackiego
*53 m 4.
C-24293

RENCISTKA przyjmie pra
cę do domu — oprocz szy
cia. Tel i2-38-92.
S 7547

PRZYCZEPĘ
kempingową
N 308 F specjał z doditke

wn'pooaien'em

MIESZKANIE własnościo
we M-3 w Elblągu, zatnie
nię na rritszk&nie — Trój
miasto lub 'i»m Tel. grze
znościowy Elbląg 44? 69 po
18.
£-1023

ZAMRAŻARKĘ Mińsk ' 57
pojemność 105 1. - nowa
Gdynił. rstrzańs&s 7V
m
2. Tel. Cl-84-67.
S-7S S

BONY

•rOKA PATIĘ zegarmistrzów
*ką. Teł. 81-18-02.

na pól etatu,

MATRYMONIALNE

UTARSIY dom r ogrodem
koło Gliwic, wojewód-two
katowickie —
sprzedam
Danuta Wiśniewska 44-1M).
Gliwice, ul. Hobiera - m
3.
G-a«3«

wvm

branży ogólnobudowlanej, instalacyjne,,

JÓZEF KUJAWIAK

DZIAŁKĘ budowlaną
700
ir kw. nad Jeziorem Gowrdlińskim
—
sprzedam
Oferty 73Ó4.
UPT
81-3C
Cłdynia 1.

SFR7EUAM

— specjalistów ds. zaopatrzenia
v

SPRZEDAM — H ha zie
mi w Lunichowiu koło Sta
rogardu Gdańskiego. Wia
domość — Ryszard Ti.Ia.ika, Semiin — 83-206, woje
wódzhA O gdańskie.

•<BfifcäSiBBMHHa«MiirrrTT

PRZYJMIE

— zastępcę kierownika spółdzielni
srodkow produkcji

WICjI ę w Swierklańcu ko
ło Bytomia — sprzedam
Tel Sopot SI-10-22.

ORGaNY Farfiaa — dwu
manuałowe. Te^. 41-10-6Ó.

REFLEKTORY' regeneruje
Gdańsk, Kartuska 135,

ZBIGNIEWA DZIEDZIC
Msza święta żałobna odprawiona zostanie dnia
11. 08. 1986 roku, o godz. ‘/.3Q w kościele Ser
ca Jezusowego, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Mireckiego.
Pogrzeby tego samego dnia o godz. 13 na cmen
tarzu Łostowickim.

DOM w Oliwie — sprze
dam. W rozliczeniu
M-4.
Oferty 24357, Biuro Ogło
szeń 80-9S8 Gdańsk

W AŁ
co: >ow; Moekwicb
407 — kupię. Tel. 52-12-4.
po 15.
S-WM

te skierowaniem z Urzędu Zatrudnienia UM;
Z głęookim żalem zawiadamiamy, że dnia 6.08.
19&6 roku, po długiej i ciężkiej chorobie zgasło ser
ce naszego ukochanego męża, ojca i syna

a-StfC&l

SILNI K Peugeot 504 — sprze
dar' . Reda. tel. 78-35- 3G po
godz. 20.
S-TW1

PRZYJMIE

Zona z dziećmi.
G-2Si97

22-C--I9.

SILN.IK VW 1 m diese! —
rprzedntn. Or*owo, Gopla
ny 15.
S-75S0

• operatorów koparek klasy I, li . III.
Z głębokim talem zawiadamiamy, te w dniu 8
sierpnia 1986 ro>tu pa zestala bić serc«, kochanego
Męża, Tatusia, Dziadka

DOMEK nad jeziorem ca
łoroczny tylko pełny kom
fort x własnym dottępem
do Jeziora — kupię.
Tei.

KOWĄ katroserię Poloneza
— sprzedam lub zamienię
aa Fiata -25p. Oferty 24111.
Biuro
Ogłoszeń,
Só-338
Gdańsk.

PRZYJMUJE ZAPISY KANDYDATÓW
2 głębokim żalem zewiadamiamy. że w wieku
K lat zmarł wieloletni ceniony kupiec

U-yM t-p.ętrowy, % pok&i,
WC, C.O., gai-z, działka
300 m kw - sprzedam, Ja
nina Ciesielska, Iława 06370 koio Działdowa, ul. Ko
ścierna.
G-24279

ä

USŁUGI
ANTENY TV. tal.
KOMiNKI —
CeL SJ-38-4..

—
—
—
—

maszynistów żurawi samojezdnych,
maszynistów koparek,
maszynistów spycharek,
mechaników samochodowychi maszyn
budowlanych,
— kierowców samochodowych z prawem
jazdy CD i E,
— z-cę kierownika działu techn.cznego,
— specjalistę ds. technicznych.

Dowóz pracowników autobusami zaicładowyml *
Gdyni, Gdańska, Przymorza i Kartuz.
Szczegółowych Informacji udzieli. Sekcja Kadr
ł Szkolenia, tel. 41-12-81, wew. 376.
K-8622

OŚRODEK ORGANIZACJI
I NORMOWANIA PRACY HANDLU
I USŁUG „ORGPCST"
w Warsiaw>e
Oddział w Gdańsku, ui. Szeroka 121 -122
tel. 31-48-65
PIKNIE
ZATRUDNI
f
«e skierowaniem % Wydziału Zatrudnienia
korzystnych warunkach płacowych:

-06-94.
C-236ÜL

piaskowiec
Ü-3419Z

dywanów,
J1-T2-77

ŻALUZJE, tel. 31-25-07.
G-24JT3
SOLIDNE
zabezpieczenia
przecitvwlamaniow«
tapicerskic wryciszanu drzwi.
Tel. »2-90-04, 41-65-73.
ŻALUZJĘ — różne.
Tel.
41-84-19
G-24:75
UKŁADANIE, sprzedaż par
kietu. Tel. 56-73-90, 51-73-59.
PRZEPROWADZKI meblo
wozem, tel. 71-4)3-40,

— kierownika zakładu poligraficznego,
— projektanta organizacii zarządzania.

ZAKŁAD USŁUG
INŹYNIERSKO.PROJEKTOWYCH
SPÓŁDZIELNI PRACY USŁUG
TEChNICZNO-BUDOWLANYCH „ElMUD"
Gdańsk, ul. Startowa 27a, teł. 4**-S0 22
ZATRUDNI:
*t

starszego projektanta instalacji ruro
wych i wentylacji
ze znajomością elementów «utomatyki,

— starszego asystenta branży j.w.
Oferujemy atrakcyjne warunki.

łowisz

— napraw.. Tel.
G-24698

ŻALUZJE, drzwihartnonlj
kowe.taplcerkl.
Tel.
23 J>3 *59
_
0-2*001
JOWISZ — aerwia.
Tel
32-26-81.
0-23582
CYK LINÓW ANIE, laki«ow; !a. Tc.. 51 K-56
CYKLI NOW ANIE.
te1
**-36-31.
G-33877
CYKLiNOWAN/E,
lakie•owani*
podłóg.
Tek
ff2-l«-W
_________ G-23166
f ELE WIZ YJ NE.
Tel.
if3-30-ót.
G-232xł
CZYSZCZENIE
dywanów.
Teł. 28-58-86.___
G 20106
MONTAŻ karnlszy. uszczel
nian'e. żaluzje, drzw1 har
monijkowe. ta oi cerka, a lar
my. Tei. 22-4« 77.
DRZWI
©©datków®, fut
ryny.
taplcerka.
Teł.
«-3N1*._____________ ___ 232*4
ANTENY RTV te’ 2'-56-S3
PO 18.
G-23036
CZYSZCZENIE
taplcerkl. Tel.

dywanów
41-38-81.

RÓŻNE

^

KEMPING
oraz
łódź
z
słlrrikiein, zamrenfe na sa
mochód
osobowy.
Tel.
29-36-43 do godz. 19.
PRZY-TMĘ zamówienia na
ukorzenjone sadzonki alstremeni, 5 odmian. Gdy
nia WiczMno.
WiczMńska
117F. og-odnlctwo.
NOWO
otwarta
wytwór
nia
pa-rkietu.
Zblcr lew
Zborowski Gdynia
Wiel
ki Kark lobok cmen‘arzą).
Spokojna 39 Tel. 22-05-49

K-843i

POUGRAFICZNO-FAP1ERNICZA
SPÓŁDZIELNIA PRACY „NOWATOR"
w Gdym, ul. Stryjska 2-4
ZATRUDNI PRACOWNIKÓW

DRZW dodatkowe,
futry
•ny. Tel. 4N79-91.
G-244: o
32-85-9v.

na

Warunki płacy 1 pracy do omówienia na miej
scu.
K-8556

TAPETOWANIE.
malowa
nie, Tel. 39 -19-53.
CZ YSZCZENIE
tapicerki Tal.

ZATRUDNI NATYCHMIAST
ze skierowaniem x Urzędu Latrudm^nia w Gdań
sku:

ÜA STANOWISKACH:

— szefa produkcji
w

siedzibie

spółdzielni

w

Odynt-Reałowie.

— kierownika zakładu poligraficznego
w Tczewie.
Wymagjne wykształcenie średnie — poligraficz
ne + praktyka zawodowa.
Spółdzielnia zapewnia korzystne warunki finanso
we.
Szczegółowe informacje w siedzibie spółdzielni,
ul. Stryjska 2-4, tel. 22-33-21.
K-86«»

PKP
ZAKŁADY NAPRAWCZE
TABORU KOLEJOWEGO „GDAŃSK"
w Gdańsku, ul. Siennicka 25,
80-953 Gdańsk
ZATRUDNIĄ
• zastępcę dyrektora ds. ekonomicznych.
K \NDYDACI POWINNI SPEŁNIAĆ NASTĘPU
JĄCE KRYTERIA— wykształcenie wyższe ekonomiczne,
— staż pracy na stanowiskach kierowniczych lub
samodzielnych — nun. 5 lat,
— wiek do 45 lat,
— dobry stan zdrowia.
OFERTY SKŁADANE PRZEZ
KANDYDATÓW
“OWINNY ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE
Ek <UMFNTY:
— kwestionariusz osobowv 1 własnoręcznie napisa
ny życiorys,
— odpis dyplomu ukończenia studiów i innych do
kumentów stwierdzających posiadane kwalifika
cje zawodowe.
— opina służbowa z ostatnich S lat,
— zaświadczenie c stanie zdrowia
stwierdzające
mofiwość pełnienia funkcji kierowniczych,
— osv-^d»
-ire podjęcia pnący w orzv
padku wyboru oferty.
Ofercy na eży składać w ciągu dwóch tygodni od
drtv ukazania się ogłoszenia pod adresem zakła
dów. względnie osobiście w dz:a e kadT 1 Szkolenia
Zawodowego PKP ZNTK ..Gdańsk”,
Ogłaszający zastrzega sobie prawo wvboru oferty
drogą konkursu.
’
K-8733

ü I IIN N ł (

tasak

LU Su/mam
biickui bcifföuj

AK '„odczarować" o- stan — zero lub jedynkę,
brąz komputera, któ- Komórek jest osiem, w.ęc
ry jeszcze wielu oso- możliwych
kombinacji jest
bom jawi się, jaku urządzę- 256. Osiem
b:tów-stanów
nie zgoła magiczne? W tym pojedynczych kombrek
pacelu, na wstępie poznać by mięci tworzy bajt.
trzeba
niektóre
przynajOprócz magistrali
adrern niej terminy informatyczne sowej jest jeszcze druga —
i
.
oraz procesy zachodzące w szczuplejsza — magika,a
komputerze podczas
jego danych. Ma ona osiem ście
pracy.
żek i łączy także mikroproDziś — o tych właśne €*sor' ukfady Pami?ci < *©
sprawach. Co dzieje się w
lanych drobiazgów",
ułamku sekundy pracy
— Stanowi mugistrali adresoednostl.i centralnej
kempj w„i
^mmraHkmwanm mu
tera, którą jest mikrcproce
sor? Jego licznik rozkazów
ustawiony jest na jakąś war
tość. Zawartość tego liczni
ka jest wysyłana na magi
stralę adresową. Magistra u komorkj pamięci odpowiadaadresowa to wiązka
przewodów w postaci ścieżek na ją swoim bajtom, to znaczy
płytce drukowanej.
Przyłą- stany tych komórek zosta.ą
czenie napięcia — stan wy- wysiane na magistralę da^oki
oznacza
jedynkę, pych i docierają do mikrościeżek'0 magistrali ‘a- *,oces°'° "z innsi iego s,'°

J

W zaf einoi«! od typ* Wnkrcp'ocesora takich
rożka»
zów jest od kilkudziesięciu
do stu kilkudziesięciu, o obejmujq one tukż* różne spo
soby adresowania danych.
Dalej dzieje się
podobnie:
pobranie z pamięci kodu roz
ko?u zapis dunych do pa
mięci, tu dodaj, tam przesuń dane do innego rejeshu, tu porównaj itd. Mikro
piocesor powtarza niezmor
dowanie serie najprostszych
czynności, dyktowanych ża
wartym v pamięci prugramem i ten program właśnie
decyduje 0 sens;<f hgo dzia
janjc ą dzieje się to szybko, tempo
dyktuje zegar,
który „tyka" kilka miHonów
ruzy na sekundę.

Nieobozowe
lato z „DZIENNIKIEM
Ekspedycja „Po złote
kłosy lata"
KRFS lata, to okres intensywnych prac polowycn. Wszyscy, którzy spędzają wakacje na
wsi, na pewno bez specjalnych apeli staną do
pomocy przy źn wacłi. Liczymy też na was „Zv, ludow
cy". Organizując „Pogutowie Żniwne" realnie oceńce
swoje możliwości i zgłoście się tam, gdzie rzeczywiś
cie możecie być pomocn'.
Czy niepełnosprawni i potrżebujący ludzie będą mo
gli na was liczyć?
W czasie prac letnich w każdym gospodatstwie przy
dadzą się pomocnicy ne tylko w polu; żniwiarze bęaą
wdzięczni, gdy dostaną chłodny, dobry napój, gdy
przyniesiecie im na pole obiad. Zmęczona całodzien
ną pracą gospodyni ucieszy się, gdy podiejece za nią
ogródek kwiatowy i warzywny.
Ekspedycję ,,Po złote kłosy lata" połączyć możecie
ze zdobywaniem funduszy do kasy zustępu „Zwia
dowców".
Chcemy wam zaproponować kilka sposobów zarob
kowania i mamy nadzieję, że okażą sie skuteczne.
1. Zboika makulatury , butelek.
2. Grzybobranie i ślirnakobranle — zbiory odaajemy w punktach skupu Spółdz:eln „Las1..
3. Poczta „Zwiadowców" — roznosząca l.sty i prze
syłki w obrębie waszej miejscowość'.
4. „Pogotowie opiekuńcze" — opieka „Zwiadowców"
— za drobną opfatą — nad dz.ecm z osiedla lub
waszej miejscowości.
To tylko niektóre formy zarobkowana. Mamy naazieję. że wy sami znajaziecie ich znacznie więcej.
G tym, jak przeoiegata wasza ekspedycja „Po złote
kłosy lata" Diszcie poa adresem: Komenda Chorągwi
ZHP Gdańsk 80-823, ul. Za Murami 2-10, „Lato Zw'aaowców '86".

O

W przestrzeni adresowej
newnn cześć adresów może

Ładuj akumulator...

dresowej jest szesnaście, to
można obliczyć, źe możUwych kombinacji jedynek i
zer jest 65536, Tyle różnych
adresów mikroprocesor mo
że podać, tak duża jest jego przestrzeń adresowa.
Na płytce
mikrokompute
ra (po zdjęć u pokrywy, widać, że magistrala adresowa Iqczv mik, proceso,, układy pamięci i leszcze parę innych „droo.azgów". Jednej kombinacji zer I jedynek adresu oapowiada
os!em pojedynczych
kemórek pamięci. Każda z nich
przechowuje zapisany w niej

ny". Trahają do dekodeia
rozkazów.
Mikroprocesor
„dowiedział się
jaki
jest
kolejny rozkaz progiamu.
Pizypuśćmy, że odczytany
rozkaz przełożony na zrozumiany język brzmiałby: „ładuj akumulutor bajtem
z
, . .
, „
kolejnego aoresu • licznik adresów ^większa wartość adresu o je
den i z pamięci pobiany zo
staje kolejny bajt, przekaza
nv wewnątrz
mikicproceso
ra do rejestru
głównego
zwanego akumulatorem.

u~
być przyporządkowano
rządzeniom
peryferyjnym
komputera, klawiaturze,
łą
cznikom obcojęzycznie z^a
nym
imedaceeami,
które
łączą komputer z monito^ ekrar'owym' *"*<**
aibo też z pamięć.q zewnę
trzną. Roię pamięci zewnęjrznej w najprostszym przypadku spełnia magnetofon.
Nagrane na taśmie
seiie
irripulsów, przekazane
od
powiednią procedurą do pa
mięci wewnętrznej
kompu
tera, mogą stanowić zbiór
danych czy inny program.
I to wszystko, cały
ten
sprzęt i jego oprogtamowanie taktycznie działa, ale o
tym przekonać się
trzeba
samemu.

Szłab „Leta Zwiadowców '86"

JERZY A.
NOWAKOWSKI

o na Wybrzeżu
Zespól „Gdańsk

Diabelskie skrzypce
i burczybasy
Przejeżdża
/qc
przez
Kartuzy warto
wstąpić
do Muzeum
Kaszubskie
go. Placówka
powstała
tui pa wojnie staraniem
m ejscowycb działaczy re
g<onalnych. Zawiera ona
przedmioty składające się
na pełne wyposażenie Iz
by kaszubskiej, narzędzia
rybackie, rolnicze i rze
mieślnicze, atrybuty ob
rzędowe, eksponaty sztu
ki ludowej. Od przewód
/lików} znających obycza
je ludu kaszubskiego, do
wiedz,eć się można inte
resujących szczegółów np,
o obchodach Godów, so
bótki, o wierzeniach, ob
rządkach I wróżbach. Po

znać też można kaszubs
kie, używane
do
dziś
przez kapela ludowe, In
strumenty, toKie jak słyń
ne diabelskie skrzypce, al
bo burczyoasy.
Muzealne sroisKO oferu
je własne wydawnictwa:
nuty kaszubskie, teki hal
tu regionalnego.
Zbiory
udostępniono zwiedzają
cym w soboty, w goaz.
9—16 I w niedziele, od
10—15.
„

Z progra
mem ph „L
wiejskiej cha
ty
do soii
koncertowej"
na
tai asie
Pałacu
Opatów
w
Oliwie
wystąpi
zespól
„Gdańsk”.
W jego re
pertuarze
znajdują się
polskie tańce naioaowe
oraz pieśni i tańce regio
nalne,
ze szczególnym
podkreśleniem twórczości
reg’onu kaszubskiego Pp
czajek
jutro 10 bm. o
gad Z. 12.
1

Na Zabiance
Imprezy z
okazji
Dni
Gaanska cd
bywają
się
także na labiance. Dziś
9 bm., o godz. 11, na bo
Isku przy ul. Wejhera 3
odbędą się zabawy spor

tows dla dzieci, dyskote
ka plenerowa
Wystąd
także zespół Relax Na
tomiast o godz. 1t>, na Do
sku Centrum Sportowego
przy ul. Subisława, oaoe
dzie się spektakl „Nepiu
nowe igrce".

BAŁTYCKI

Jczz,

iüzz,

1 rzydziesci
temu w
Sopocie od— by/ s:ę pierwszy
festi
wal jazzowy
w Polsce. Dla upamiętnię
nla tego jubileuszu dziś,
9 bm. I jutro w godz. ód
11—20 odbędzie sie „Pik
nik jazzowy na molu". Udział wezmą: big War-

Zawody
wędkarskie
Koło PZU'
„Przymorze”
[ organizuje
zawody węd*
karsK/e z okazji
Dni
Gdańska, Jutro, 1ć bm.
między
godz
6.30 o
godz.
7, w Mikoszewie
nad Wisłą odbędzie się
zbiórka i zapisy uczestni
ków
Międzynaiodowyrh
Oiwaitych Zawodów Spła
wikowych o Misti zostwo
m. Gda„ska — w kanku
rencji seniorów i kobiet.

Krzyżówka nr 47
mdiii

ijutro

jazz..,

saw Band, Vistula
Ri
ver Brass Band oraz t
Bem, K. Prońko, H. bana
szak, D. Błażejczyk, A. Ro
siewicz (w programie Ulen
na Millera), I. Dudek, A.
Zaucha.
Podczas pikniku czynne
będą stoiska PSJ z wy
dawnictwami muzycznymi,
płytami i kasetami, w
trakcie imprezy odbędzie
się turniej. Dla jego zwy
cięzców nagrody utundo
wały znane w swiecJe fi'
my; m. in. LL „Pan Amt
rican" i KLM.

Na piechotę
Klub „Wa
noga" zaora
sza
wszyst
kich
sympa
tyków
pie
szych wędró.
wek po ztemi gdańskiej
na wycieczkę z Bożegopo
la lasami nad Jez Czar
ne / Jez. Salińskie. Wy
jazd z Gdyni — w niedz-e
lę 10 bm., a godz 7,43
pociągiem do Bozegooo/a.

m*e*a Lechia Gdańsk
— Górnik Zabrz«, 17 58 — Po
im pierwszy na antenie zespół
Yaga — aud. Mariusza Rosińs
kiego 18 18 — Minął tydzień
— mag. puW.. w opr.
Marii
Prucinskiej, II 26 — Omówie
nie programu.
NIEDZIELA
Rvbacka prognoza pogody w
pr I; «..78, 7.55, Zl.o».
PROGRAM LOKALNY

SOBOTA
Rybacka pregnoea pogody w
pr. It B.5B. 1.28. 1S.00. Jtt.M
PROGRAM LOKAlNT

V

8.06 — Zielony kalejdoskop
— aud. w oprae Dominika So
wy, 8.30 — Studio Bałtyk, 7.3fl
— Sobotnie
»potkania — W
Piaskach — aud. -fusl^ny ł An
draeia Mielczarka, 17.n« — Pły
ta zMspoki „Hunting High ano
Love'% 17..vs — Przegląd aktu
aibnoAci Wyku-steża 17.36 — Tran*

ICO — Początek programu 1
omówenie, 8.06 — Bałtycka Wa
chta — mag Ma-ynarki Wo
jennej 8.2« — Niedzielne prze
boje. 8.45 — Poranek literacko-muzyczny — w opr. Wójcie
cha Kon'ecznego, #.4o — Mi sto
rie w dur 1 w moll
— aud.
Krysi'-•ny Kowalczyk. 10.00 —
Gdański koncert życzeń, 10.30
— Notatnik kulturalny Wybrze
ża, 10.55 — Omówienie pro
gramu, 21.06 — Z boisk i 6isd.i Ouiw.

Co, gdzie, kiedy ?.. Co, gdiie, kiedy 2.
QüüIlM)
GDANSK., Bazylika św Miko
łaja, IX D-ominikahßkie Kon
certy Muzyki Kameralnej i Or
ganowej, Recital wokalno-orga
nowy, wykonawcy: Józei F-ak
stein — bas, Wiktor Łyjak —
organy, niedz., g. 20
SOPOT, Teatr l.eini,
Indras, g. 1«, 18, 20

„DZIENNIK

na jabłoni, il2) szkoli »por
towców, 14) materiał ko.-zyk airski, 1.7) tył, 19) obszar
ziemi uprawnej. 20) ?yn De
dala, 21) waszmosc, pan,
22)
poświata
nocna
na
p r z ewo d a c łi e 1 ak t r y c z n y cli,
25) symbol tania.u,
— Czytelnicy. Którzy w ter
minie do 14 sierpnia bi
nadeślą praw idłowe rozwuą
zania pod adresem „Dzień
nika Bałtyckiego” — 8fl886 Gdańsk skrytka pocz
towa nr 419 (z dopiskiem:
„KRZYŻÓWKA nr 47”) we
zmą udział w losowaniu na
gród w postaci bonów osz
czędnościowych
KOZWIAZANir
KRZYŻÓWKI NR 48
Poziomo;

® A*

diw'g,

pasj»„

ratka, sedno, rumor. *aiut.
atak,
tanu,
ana,
flisak,
riżonka rwa kadr, alka. so
bek. zakaz
ła-ska. opera,
akant, marsz.
Pionowo; deska, wędka,
g,os etatem part. samba,
aorta, talia, koser. flora
makak, akr, Ada. wybieg
krzta, dykta, resor, alasz,
szot kłam
Nagrody wylosowali: ED
WARD KUPtŃSKI, Gdańsk;
ZBTGNIEW DZTFNISZ. Kar
tuzy. Po odbiór prosimy
zgłosić się w Dzrale Wy
dawniczym Gdańskiego Wydawmictwsr Prasowego Targ
Drzewny 3/7. pokój nr 213.
Rozwiązanie
krzyżówki
nr 47 i listę nagrodzonych
czyteinikó-w zamieścimy *a
tydzień.

FI.BI ĄG, Centrum Sztuki —
Galeria EL ul. Linki 6 — akyąpele Andrzeja Lipnie-w skieg o, sob., nieaz., w g. 10—18.
KOŚCIERZYNA.
Kościerskl
Iłom Kultury, Salon Sztuki —
Henryk Mądrawski — maiarFtwo, sob., niedz., w g. t—1«

TI.RI.AO kościhł św. Miko
łaja VII Elbląskie
Koncerty
Organowe: Henryk Gwardak,
niedz., g. 21

I Teatry i
GDYNIA, Dramatyczny, Te
atr Fana Dropsa, sob. g 10,
niedz,. g. U

GDANSK, Leningrad, Powrót
do przyszłości, USA. od 12 1..
sob., niedz.,
g. 10, 12.30, 15,
17.30; Protector, USA, od 18 1.,
sob., niedz., g. 20, 2i.45
Helikon Pokazy wideo. Mi
strzyni W u Dang, ehiń., sob.,
niedz., g. 17
Kameralne. 1943,
1.. sob.. niedz.. g.
z Nowego Jorku.
1., sob., niedz., g.

USA, od 15
16; Ucieczka
USA od 18
18.35, 20

Drukarz,
Butch Cassidy I
Sundance Kid. USA od 15 I.,
sob., niedz.. g. 17; Czułe słóvr
ka, USA od 15 1,, soo., niedz.
g. 19; Gremlinv
rozrabiajs
USA, od 12 1., niedz.. g. 13. 15
Gedania, Sezon na bażanty
idr. psveh.) pol., od 15 1 , sob.,
niedz., g. 16, 18.15; Poranek
(bajki), niedz., g. 11.30

W Gdańsku: Narodowe sob.
V ł, II—17; medz. w g. io—15
Pałac Opatów w Oliwie, sob.
w g. 11—17; niedz., w g. 9—15
Archeologiczne, sob., niedz., w
g. 10—1«. Historii Miasta Gdań
ska, sob w g. 14—17 30: niedz.
w g. 11—15.30. Centralne Mors
kie, aob., n'edz., w g. io—16
Sfatek-Muzeum „Sołdek”. sob.
niedz., w g. io—16. Poczty 1
Telekomunikacji, sob.. niedz.
w g, 10.30—14. Kuźnia Wodna
nad Potokiem Oiiwskim. sob
niedz., w g. 10—17.
W Gdyni; Marynarki Wojen
nej — skansen, sob.. niedz.
w g
10—16, Statek Muzeum
Dar Pomorza”, sob.. niedz.
w g. 10—16.
W Elblągu: Państwowe, »ob
niedz , w g. S—26.
W Będomiuie1 Hymnu Nar o
dowego. sob niedz.,N w g. 10
15.
W Kartuzach:
Kaszubskie,
sob., w g. 9—1«: niedz., w g,

10—15.

W
Kwidzynie:
sob.. niedz., w g

Zamkowe,
8r—15.

W
Malborku:
Zamkowe,
tob., niedz., w g. 9—’B.
W Sztutowie: Stutthof, «ob.,
niedz., w g. 8—18.
Vre Wdzydzach:
Kaszubski
Park
Etnograficzny.
sob..
niedz., w g. 9—16
W Tczewie:
Wisły,
niedz., w g. 10—15.

sob..

Watra — Dom Harcerza, Swle
to przebtśniegu Czech., od 15
1. sob., g. 15, niedz., g. 16; Ka
skaner z przypadku USA od
18 1.. sob.- g 17, niedz.. g. 18;
Poranek (bajki), niedz., g. 12
ORUNIA Kosmos W pus+y
ni i w puszczy.
cz. II. poi.,
sob., niedz.. g. 15; Karatecy z
kanionu Żółtej
Rzeki, chiń.,
sob.. medz., g. 17; Thais, poi.,
od 18 1., sob.. niedz., g. 19: Pi
ramida strachu. USA. od 32 1.,
sob., niedz., g. 21; Ballada o
królu Piecuchu (bajki) niedz.
. 14
NOWY PORT, 1 Maia. India
na Jones, USA, od 15 1., sob.,
niedz.. g. 16, 18 Lubię nietope
rze poi., od 18 1.. sob., niedz..
g, 20; Reksio i nośna
kura
(bajki), niedz. g. 15
WRZESZCZ. Bajka. Spokoj
nie to tylko awaria. US;a, od
15 1., sob.. niedz.,
g, 10, i2
13.45; Blues Brothers, URa. od
15 1., sob.. niedz.. g. 16; Wal
ka o ogień, kanad.. od 18 1.,
sob.. niedz., g. 19; Powrót do
przeszłości, USA, od 12 1., sod.
niedz., g. 21. Wilk
(bajka),
mecz., g. 10, 11
Znicz,
Gry wojenne USA.
od 12 ]., sob. g. 16 niedz,, g.
14. 16; UcieczKa w noc, USA.
od 18 1.. sob., niedz., g. 18, 20
Zaspa. Snieżyczka i Różycz
ka, NRD. sob., niedz., g. 17;
Indiana Jones USA. od 15 1 ,
sob., niedz. g, 18.30; U celu
podróży (bajki), sob., medz..
g. iS
Zawisza, Skorumpowani fr
od 35 1., sob
niedz.. g. 17 19:
Poranek (bajki), niedz., g. 10
OLIWA, Delfin. Skorumpo
wani, fr., od
35 1.,
sob.,
n ?dz.. g. 34: Ucieczka w noc,
USA od 18 1., sob.. niedz.. g.
1«, 1P 20: Kaśka. Baśka i weio
c> ped (bajki), niedz., g, 13

GDANSK, KMPiL, ul. Dług
Targ 34V — wvstawa grafJci użytkowej Gaicia Lazaro t Ku
by, »ob., w g. 9—14, niedz.,
w g. 14—20
KMPiK, ul. Ogarna 27 — W
atmosferze X Zjazdu
PZPR,
sob. w g. 14—20. niedz., w g.
9—14
Galeria Sztuki BWA. ul. Dłu
ga 67-e« — Władysław Jackie
wicz — malarstwo, sob., medz.,
w g 12—18
Dom Radzieckiej
Nauki
i
Kultury, uL Długa s* — wyst
fotograficzna
..Moskwa festi
walowa”. eot
v g. 9—14.
Gałńska Galeria Fotografii,
ul. Piwna 47 (obok kościoła
Mariackiego)
— Wystawa —
Kiermasz „Stare i nowe foto
grafie Gaańska”, sob., medz.,
w g. 11—18
Muzeum Narodowe ul. To
ruńska 1 — wvst. sztuki współ
czesnej z Turku
(Finlandia),
sob., w g. 11—17, niedz., w g.
10—1S
Galeria *86, ul. Długie Po
brzeże 11 — maiarstwo Tade
usza Ciesiulewicza, *ob., niedz.,
W g. 12—18
GD.-OLIW A, Pałac Opatów,
Władysław
lam
1693—198*
wvsi. monograficzna
malar
stwa, rysunku, grafiki, Sdb..
w g. M—17, medz., w g, 9—16
SOFOT. RMPiK,
ul. Boh.
Monte Caasino 53-57 •— Hanna
Vettei — malarstwo 1 tkanina,
sou., niedz., w g. IŁ—18
BWA, pawilon A, XXX lat
Polsitich Festiwali Jazzowych,
sob.. niedz , w g. 12—18
GDYNIA, Galeria GrafiKj 1
Rysunku, ul. Derdowskiego 11,
Impresje morskie — fotogra
fia Hanny
Waslelke,
sob.,
medz., w g. 12—18
SLLMIN gm. Żukowo — Ga
leria Sztuki Współczesnej ,.Sul
anin”
— rzeźby
S+anisława
Horno-Popławskiego;
płasko
rzeźby w skórze Włodzimierza
Wieczorkiewicza, »ot,, niedz.,
on g. 1(3

OMetfl „Pożądanie w cie 10.D5 w Parkowe dyskoteka
10 30 — Wilhelm Szewczyk
niu wiqzow"
16.50 — „Kram"
i... „Łoma"
17.30 — Losowań»* Dużeg« 11 00 — Shokw Ducłi — mój
koncert
Letka
17,40 — Tetewizyjny Ktub Mło
MQ6tAM I
dych — „Piomocje"
18 10 — Mieczysław Pawli
8,215 —- Program dnia
kowski — program doku8.30 — Tydzień na dziatce
mentulny
9.CO — Kino teieferii: „Do-*
19.00 — „Now* p<zygndy Bot
mek na prerii"
ka I Lolka” — „Wakacje
8.45 — Dlaczego Majakow
nad morzem"
ski? — program dok.
19.10 — „Z kamerą wśród
10.30 — DT —- wiadomośoi
zwierząt" — „Goście i mie
10.40 — „State, nowe, naj
szkańcy"
nowsze"
12.10 — „Bartery" — program 19.30 — Dziennik TV
20 00 — „Dzień gniewu" •— 12 00 — Złodziej' rękowiezek"
pubł
— film kryminalny
film proa radź.
12.40 — Telewizyjny film aok.
16.15 — program dnia
21.20 — „Czas"
„Monotonia oceanu"
13.05 — Telewizyjny koncert 21.50 — „Siedem dni na świe 16.20 — „Kurs pływania na
c<e"
desce" —• „2agiel fwój
życzeń
wróg" (5)
13.35 — „Opowieści biblijne" 22.00 — DT — wiadomości
— (13) — „Kościoły pierw 22.05 — Wiadomości sporto 16.30 — „Cafe pod Minogą"
we
szych wieków" film dnh
— film prod, polskiej
13.50 — „Z potrzeby serca>l 22.25 — „Bez próby" turniej 18.00 — „A propos konia"
— program publ.
tańcd
towarzyskiego —18.30 — Tygodniowy Przegląd
14.30 — -Bojowe współdzia
Rytm '85
Kulturalny
łanie" — wojsk, prog-am 23.00 — „Zabójstwo na ulicy"
19.00 — „Spektrum"
dokum.
film fab prod. USA
19.30 — Dziennik TV
14.45 — Galeria „P" — re
20.00 — I liga piłki nożnej
portaż
PROGRAM ł|
21.00 — „Góralskie tańce"
15.C0 — DT — wiadomośd
15.05 — Antolog.a
drama-* 10.00 — Katowic* na anten e 21.30 — „Tydzień w polityce"
tu Dowszechneqo Eugen»
„Dwójki"
21.40 — „Czuła jest noc" (6

CKPV- DZIENNIK RO^OTWeZŁJF SPÓŁDZIELNI WYDAWNICZĄ -PRASA - KSIAŻK« - RUCH”, ADRES REDAKCJI?
ifk
J***?11* «-5M1
So*«Wł*w_Wtewbtcla «-«-», Kierownik Daiału

*6-888

niudz., g. 16, 16. 20; OJ »łoniu
(bujki), nieaz, g 15
OKSYWIE.
Grom,
Mokry
szmal,
poi.
od 18 I,, sob.,
medz., g. 13.30; Poranek filmo
wy dla dzieci, niedz., g. 12
woj. gdańskie
GNIEW, Pionier, niedz.: Im
perium kontratakuje, USA, od
12 I.; Kaskader z przypadku.
USA od 18 L; Mała Mi (baj
ki)

cyrk

FROMBORK, Katedra NMP,
XIX
Międzynarodowy
Festi
wal
Muzyki
Organowej —
Walter Opp — RFN, niedz., g.
15

Sobota

Poziomo: 1) rupieć, 4) po
ra dnia, 7) dolna część sil
nika samochodowego, 9) ra
sa konia, ii) port japoński
na wyspie Honsiu. .13) ro
dzaj łamigłówki, 15) kan
eli rz
Szwecji
w
latach
1523—31 16) antonim syn
tezy, 18) dowódcy wujsit i
naczelnicy osiedli kozackich,
21) argument, dowod. 23)
zdrobniałe imig meskie, 24)
armatnie pozdrowienie. 26)
karnacja 27) ongiś kwieci
sta. dziś długa, napuszona
mowa, 28) na pięciolinii,
29) Vrnię Pugaczowej.
Pionowo; 1) żargon. 2)
zatoka M. Czerwonego.
3)
dawny system notacyjmy
muzyki na organy i lut
nie, 6) zażalenie na złą
jakość
nabytego sprzętu,
Bi solo w operze. 6) tucz
nik, 8) zaimek, 10) odmia

m (12/06) (986— 08 - *,W

I AMBM 1
Gdańsk — apteką ?>rzy ul.
Stąjennej 8, G d a ńsk-W tz eszcz
przy ul. Grunwaldzkiej 39 -S2,
Gdańsk-Zaspa przy ul Pilotów
6. Gdańsk-Przymorze p<rzy uL
Lumumby 34 Sopot, przy ul
Poh. Monte Cassino 21, Gdynia
przy al. Zwycięstwa 1 i przy
ul. Świętojańskiej 70

JASTARNIA, Żeglarz, sob.:
Porwanie
w
Tiutiuriisiame,
poi.; Piramida strachu, US a,
od 12 1.; niedz.: Mała cza:ow-nica, czech.;
Cotton Club,
USA. od 18 1.; Zawody (bajki)
HEL, Wicher, Podróże Pana
Kltksa cz. I i II, poi., son,,
niedz., g. 17: Greystoke: Le
genda Tarzana, ang., od 17 1.,
sob., niedz., g. 39.30; Werdykt,
USA, od 15 1., sob., g. 21.30
KARTUZY, Kaszub, niedz.:
Ulubieniec publiczności, radź.;
Nieoczekiwana zmiana miejsc
USA. od 15 1.;
Beniamlnek
(bajki)
KOSCIFKŻYrNA,
rturałka,
niedz.: Straszydła poi.; Zagad
ka nieśmiertelności, ang.. od
18 1.; To też dzieci (bajki)
PELPLIN. Wierzyca, nieiz.t
Cyrkowcy na biegunie półno
cnym. rum.: Och, Karol, poi.
od 15 1.; Reksio kompozytoi
(bajki)
PRÜSZCZ, Kraku.*, Bajka o
smoku i pięknej królewnie,
czech., sob., g. 16.30, niedz.,
g l5; Miłość szmaragd, kro
kodyl. USa. od 15 1., sob., g.
18.30, biedź, g. 17 19; Jak po
skromić lwa (bajki), niedz., g.
14
Ikar.
Żurawie wracają do
gniazd, chiń. od 12 1.. sob.,
g. 17, niedz., g. 37. 19.30; Po
ranek (bajki) niedz. g. 12
PUCK
Mewa. niedz.: Ulu
bieniec publiczności, radź.; I e
oczełciwana
zmiana
miejsc
USA, od 15 1.; Czule słówka,
USA, od 15 1.; Pies, kot i ple
cak (bajki)
STAROGARD,
Sokół,
sob.,
niedz.: Dubler zaczyna dzia
łać
radź,
od 15 1.: Cotton
Club. USA, od 18 3
Sputnik,
niedz.: Tajemnica
szyfru Marabuta poi.; Wejście
smoka.
Hongkong, od 18 1.;
Wieczór piąty (bajki)
TCZEW. Wisła, sob.. niedz.:
Greystoke: Legenda
Tarzana
wladev małp ang.. od 12 1.:
Wielki Waż Chingacgook. > RD.
od 12 1.; Ucieczka w noc. USA
od 18 1.; niedz.: Krasnoludek
(bajki)
W EJ H KROWO.
świt, sob..
niedz.: Narzeczona księcia z
Krainy Soli. czech.*. Gliniarz z
Beverly Hills. USA od 13 1.;
niedz.: Poranek rmsia (bajki)
WI ADYSLAWOWO,
Aloatros, sob., niedz.: Król Drozdobrod'r. czech.; Ucieczka w
noc, USA. od ’8 1.; niedz.:
Zatopiona fregata (bajki)
woj. elbląskie
kLhi

ąO, Syrena, son., medz.:
piramida
strachu,
USA. od
12 1,

OSTRE

DYŻURY

PEŁNIĄ}

iY sobotę: II Klinika Chi/ruz
gii Ogólnej wraz z III Kliniką
Chorób Wewnętrznych AM w
Gdańsku, ul. Kieturak.sa nr l
i Oddział Chorób Oczu Szpila
ia Miejskiego w Gd.-Zaspie,
ul. 30-lecia PRL nr 50.
W niedzielę: Instytut Chirut
gii. Instytut
Chorób
Wew-■nęirznych i Klinika
Chorób
Oczu AM w Gdańsku, ui. Dębinki nr 7
POGOTOWIE

RATUNKOWE:

— czynne całą doba — budy
nek Szpitala im. M. Kopernika
w Gdóiisku ul S\vlerczew ękiego nr 1-6 (wejścue ni 2),
— wypadki
nagłe zachoro
wania i przewozy chorveh. tel.
32-29-29, 32-36-14 i 32-39-24.
Laryngolog przyjmuje w d. d
powszednie w g. 20—7.30. , w
soboty robocze iv g. .17.30—7,
w wolne soboty niedziele i
święta — całą dobę,
Gdańsk Zaspa.
ul.
30-Iecia
PRL 50 — czynne całą dobę,
tel 999.
— wypadki, nagłe zachoro
wania. tcl. 41-10-00. 32-39-44.
Sopot, al Niepodległości 779
— czynne całą dobę,
— wypadki 9S9
— inne. tel. 51-24-55.
Gdynia. uL Żwirki i Wigu
ry 14 — czynne całą doDg
— wypadki, tel. 999
— nagłe zachorowania pu*wozy chorych ceiefon ŁO-CC-Oi,
2U-U0-02.
Ambulatorium stomatologicz
ne — we wszystkie soboty,
niedziele i święta w g. 10—7
(dla mieszkańców Gdyni).
Dyżury lekarzy w przychod
niach, wg rejonizacji:
■ Gdańsk, ul. Jakkółc*a 7/10
— lekarz ogólny i gabinet za
biegowy dla dorosłych w wol
ne soboty, niedziele i święta
— całą dobę. w pozosiałe dni
w godz. 19—7.30
z •- »
■ Gdańsk, ul. Aksamitna 1
— gabinet zabiegowy i pora
dnia dla dzieci chorych w
wolne soboty, niedziele i śwnę
ta — całą dobę. a w pozo
stałe dm w g. 19—7.30 Dyżu
ry
stomatologiczne w wolne
soboty, niedziele i święta w
g. 10—;6.
■ Gdańsk-Brzeżno. ul. Gał
czyńskiego 6 — gabinet zabie
gowy dla mieszkańców Nowe
go Portu. Brzeźna 1 Letnicy,
w wolne soooty
niedziele i
święta w «f 8—20.

SOPOT, Bałtyk. Skorumpo
wani, fr., od 15 1.. sob., medz.,
g 13, 15. 17; Klasztor Shao-Lia. Hongkong, od la 1. sob..
niedz
g. 39;
Kochankowie
mojej niamv,
pol., od 18
sob., niedz..
g. 21: Słodka
przygoda (bajki), niedz., g. 11

Swiatowit Zielone kasztany,
poi., od 12 1., sob., niedz.,
g. 15 45; Sprzedawca kapelu
szy, fr., od 18 1.. sob., niedz.,
g. 17.45: Czułe słówka, USA
■ Gdańsk-Morena, ul. Warod 35 1. sob., niedz., g. 20; neńska 7 — pediatra 1 gabinet
Piekielne
przygód)*
(bajki)
zabiegowy
w
wolne soboty,
niedziele 1 święta w g. &—20.
niedz., g. 11

Polonia, Dziś nie stawia sig
stopni, radź., sob., niedz., g. 14,
Powrót do przyszłości, USA
od 12 1.. sob.. nied::.. g. 16,
18.30; Cotton Club. USA, oa
18 1., sob., niedz., g. 21

FROMBORK. FTegMa. sob..
niedz.: Skorumpowani, fr.. od
1* l., niedz.: Chłopcy z ulicy
Brzozowej (bajki)

GDYNIA, Warszawa, Powrót
do przyszłości, USA oo 12 1..
sob
niedz.,
g 10. 12.30. 16,
18.30; Amadeusz, USA, ^ob.,
niedz., g. 21
Atlantic.
Miłość szmarard,
krokodyl. USA. od ’5 1.. scb..
g. 15. 17. medz .
g 13, 15:
Thais, po1
od 38 1_ sob., g
19.30 niedz., g. 17. 19.30
Goplana.
Indiana
Jone«
USA, od 35 1.. sob.. g. 15, ■<
dp., niedz g. 13. 15. 37; Lunie
nietopeize, poi., od 18
sen.,
niedz . g. lś. o Słonin TTfcbals
kim (bajki) niedz.. g. 12
OBUJŻF Marvnarz Old Su
rehand, jug..
sob.. g. 15.30.
niedz . g. 14.30- Skorumpowani,
fr.. od 15 1.. sob..
g. 17.15.
19.15. nieć z g, 16.15 18.15: Bal
lada
o królewiczu
zwanun
Baryłka (bajKi). nieci/., g. 13
GRABÓWEK, i al.i. Zainienio
na królowa, ARD. sob.. niedz...
g. 15; Grevstoke: Legenda Ta
rżana władcy małp. ang., od
IŁ 1 sob., niedz., g. 16.30, 39;
Do widzenia Ziemio (bajki)
niedz., g. 14
ORŁOWO, Neptun. Przygody
Błękitnego
Rycerzyka,
poi.,
sob.. g. 24.30 dp., niedz... g 14;
Psy wojny. USA, oć 18 1.. soli.
niedz.. g. 16, 38: Samolub (baj
ki), niedz.. g. 13.30
CHYLONIA, Promień. Seks
misja,
poi.,
od 15 1.. soli.,
nieciz.. g, 36.30. 18.30:
Reksio
świerszcz (bajki),
niedz., g.
13,4»
RUMIA, Aurora,
ni« być, USA. od

Być albo
15 T., »ob.,

KWIDZYN, Tęrza. sob., niedz.:
Słowik, radź.; ż wizytą u Van
Gogna. NRD. od 15 1.: niedz.:
Utracona korona (bajki)
MALBORK.
Capitol.
sob.,
niedz.:
Gremlinv rozrabiają,
USA, od 12 1. Czute słówka,
USA od 15 1.: niedz.: Tajem
nica trzech pomarańczy (baj
ki)
NOWY
DWÓR,
Żuławy,
niedz.:
Zamieniona krolowa,
NRD: Odmienne stany świaao
mości. USA; Podwodny skarb
(bajki)
,
PRABUTY, Mazowsze, niedz.;
Czy leci z nami pilot. USA
ud 12 1.; Straż pożarna (bajki)
Relaks,
niedz.: Karatecy z
kanionu Żółtej Rzeki.
chiń.,
od 15 1.
SZTUM, Powiśle sob., niedz.:
Porwany przez Indian. NRD,
od 12 1.: Greystoke: Legenda
Tarzana władcy małp,
ang
oa 12 1.; niedz.: Kolorowe pro
ty (bajki)
TOI K MICRO. Korab, menz :
F ękna i potwór, crech
ort
12 1.; Psy wojny, USA. Od 18
1.: Fampahni j traper (bajk*).
O PR F zastrzega sobie możli
wość zmiany repertuaru.

• Gdańsk-Zaspa
— lekarz ogólny 1
biegowy w wolne
dziele i święta w

Startowa 1
gabinet za
soboty, nie
g. 8—20

■ Gd«ńik-\Vr/.e*z.c*. ul. Je
sionowa 5 — lekarz
>góin'B
l gabinet zabiegowy w wolre
soboty, niedziele i święta całą
dobę stomatolog w g. 10—7.30.
w pozostałe dni lekarz ogólny
1 gabinet zabiegowy w g. 19
— 7.30 stomatolog w g. 20—7 30,
w soboty robocze — lekarz
ogólny 1 gabinet zabiegowy w
g. 16—7.30
stomatolog w g.
17—7.30
■ Gdańsk-Oliwa. uL Lunvim
by 7 — lekarz ogólny, pedia
tra i gabinet zabiegowy dl'a
dzieci w wolne soboty nie
dziele i święta czynne całą do
bę. gabinet zabiegowy dla do
rosłych w g. 8—16. stomatolog
w ę. 10-16, w oozostałe dni —
lekarz ogólny w ę. 39—22. pe
diatra w g. 19—7 SO gabinet
zabiegowy w g. 19—7.30
■ Gdynia,
ul.
Warszawska
34 ,8 — lekarz ogólny pediat
ra i gabinet zab; >gowy w so
boty w godz. 9—16.
WOIFWODŻKA PORADNIA
OKULISTYCZNA przy Szpita
lu Miejskim w Góańsku-Zaspi“
ul. 30-lecia PRL 60 w
wolne soboty w g, 8—14.
TELEFON ŻAf f
_ te),
Sl-00-00. w godz. *16—8.

DOM R A DZIECKU »

NAUKI KULRiRY
"WcIffÄNSKtJ
Gdłitk, il itlnąa 39
Dziecięcy Klub Filipowy ..Tę
cza". Projekcja bajki filmowej
lesienne
rizwonv” (reż. W.
Gorikier), g. ll

—
wy
27.35
23.05
ści

ostatni) — serial tilmo- 10 35 — „SOS z gór, la
prod, ang,
sów i łąk" (7) — „Koloma
— Studio Hi-Fi
lęgowa", „Rok ornilolo o"
— Wieczorne wiadomo 11.25 —- „Zawód — oficer
śledczy” (1) — serial filmo
wy TV ZSRR
12.30 — „Na krawędzi, sło
wa" — program publ12.50 — „Hibaku-Nisei na
stępna pokolenie" — repor
taż
13.05 — .Siedem anten"
13.50 — Telewizyjny koncerł
życzeń
14.35 — „Kraj za miastom"
15.00 —- DT — wiadomości
15.05 — Telewizyiny film dok,
„Sławy millckie" (2)
15.30 — ,.Pol wieku z kame
ra"
16.00
„Lato w Studiu 1"
18.20
„Antena"
19 00
„Przygody ColcrgoPROGRAM I
la"
7.50 — „Po gospodarsku" — 19 30 — Dziennik TV
— magazyn spraw wiejsk eh 20 00 — „Powrót do Edenu”
8-15 — „Tydzień"
(13) — australijski serial
filmowy
8 55 — Program dnia
9.00 — Kino łeleferii „Nie 20.50 — „Pegaz”
chcę być dorosłym" — film 2140 — Publicystyka między
prod. ZSRR
narodowa — Francois Mi
tterrand
10.15 — „Cena ziemi" — re
portaż
22.20 — Sportowa niedziela
10.30 — DT — wiadomości
22.50 — Wyniki Totalizatora

ft*
oficerów Wojewódzkiego U
rzędu Spraw Wewnętrznych w
Gdańsku — telefon 39-53-33 lub
39-51-66 (całą dobę).

22 55 — pagart przedstawi
— Jeaneu w dyskotece
23.25 — DT — wiadomości
PROGRAM Ił
10.30 — „Powrót do Edenu”
(13) -T- australijski serial
filmowy
15 00 — „Peryskop" — wojsk,
program publ.
15.30 — Lokalny koncert ży
czeń
15.55 — Program dma
16.00 — „5—10—15" zesoół
„Dom" Drzedstawia
pro
gram dla dzieci i młodzie
ży

16.45 — „Jutro poniedzia‘ek"
17 15 — EuroDejski
muzfw

18 15 — Formula I — Grand
Pnx Buaapesztu
19 20 — Dziennik TV
20.00 — Puchar Przyjaźni —
narty wodne
21.00 — „Pusztunowie"
—
reportaż firnowy
21.25 — „Kolumbowie" (2) —
„Zegnaj Baske" — füm TP
22.35 — Festiwal muzyki —
Łańcut '86 — orkiestra bo
rokowa ,,Concerto Avenna"
22.55 — Wieczorne wiadomo
ści
23 00 — Aneqdoty teatralne
Igcra Śmiałowskiego (5)
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