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Znaczenie decydujące

Podpisano polsko-radziecki

ma postawa ideowa dziennikarzy

plan współpracy

myślących' ' w ’ ’ państwa i narodu

kulturalnej i naukowej

420

MOSKWA (PAP). — W
dniach 7 — 10 bm. toczyły
się w Moskwie rokowąnia
między delegacjami PRL i
Związku Radzieckiego na
cowaniem
konkretnych, temat
planu
współpracy
najbardziej ekonomicznie kulturalnej i naukowej na
efektywnych
projektów 1965 r.
planu 5-letniego. Prasa
W czasie rokowań, które
winna popularyzować naj
lepsze doświadczenia w przebiegały w atmosferze
poszukiwaniu rezerw wzro przyjaźni i całkowitego wza
stu produkcji, wydajności jemnego zrozumienia, omópracy, jakości, bez dodat- wion,(?
realizację
planu
j
kowych nakładów7 inwesty współpracy kulturalne.]
naukowej między PRL i
cyjnych, szeroko naświet
ZSRR w 1964 r. Obie stro
% Dokończenie na str. 2
ny stwierdziły, że współ-

(Skrót przemówienia sekretarza KC PZPR

A. Starewicza na VI zjeździe SDP)

y< *

Zjazd delegatów SDP, od
bywający się w roku dwu
dziestolecia Polski Ludowej
daje okazję do oceny za
równo w działalności dzień
nikarstwa — jednej z czoło
wych grup twórczej inteli
gencji jak i oblicza naszej
prasy, radia i telewizji, tych
podstawowych środków wię
zi kierownictwa polityczne
go i państwowego kraju ze
społeczeństwem.
Dziennikarstwo
polskie
mocno związane z myślą po
lityczną naszej partii oraz
stronnictw i organizacji sku
pionych we Froncie Jednoś
ci Narodu oddało swe pióra
i talent sprawie socjalizmu,
byłe współuczestnikiem mi
nionych walk, trudności i
wysiłków leżących u źródeł
osiągnięć naszego narodu.
Prasa nasza jest socjali
styczna w swej treści i cha
rakterze, służąc interesom
ludu pracującego, interesom
pokoju i przyjaźni z inny
mi narodami, kontynuuje
na skalę wielokrotnie po
mnożoną najlepsze tradycje
prasy robotniczej — rewo
lucyjnej, antyfaszystowskiej
i niepodległościowej.
Za pośrednictwem gazet,
radia i telewizji przemawia
my dziś do dziesiątków mi
lionów ludzi, do całej nie
mal społeczności polskiej
szeroko również udostępnia
jąc łamy prasy opinii publi
cznej — tym, którzy Polskę
budują.
Dziennikarstwo
stanowi
ten oddział aktywu partyj-

nego i bezpartyjnego, któ
remu powierzono nadzwy
czaj ważną i wymagającą
wysokich kwalifikacji poli
tycznych i zawodowych funk
cję przemawiania na co
dzień w imieniu partii i
władzy ludowej, wyrażania
opinii i ocen o wielu zasad
niczych wydarzeniach w ży
ciu wewnętrznym i między
narodowym.
Z kolei A. Starewicz omówił niektóre najważniej
sze zadania stojące obecnie
przed prasą, radiem i tele
wizją w świetle uchwały IV
Zjazdu PZPR. W okresie
kampanii przedzjazdowej i
w czasie zjazdu dziennika
rze wykonali poważną pra
cę na rzecz wzbogacenia
dyskusji i
popularyzacji
uchwał partii.
Obecnie po II Plenum
KC prasa winna uczestni
czyć jak najczynniej w
wielkiej i trudnej pracy
przeprowadzanej przez or
ganizacje partyjne, admi
nistrację gospodarczą, or
gana samorządu robotni
czego w przemyśle i w
innych gałęziach gospo
darki narodowej nad oprą

VI krajowy zjazd delegatów SDP
zakończył obrady
WARSZAWA (PAP). W czwartek 10 bm. zakończył w
JVarszawie 2-dniowe obrady VI krajowy zjazd delegatów
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
W toku 2-dniowej dyskusji delegaci ocenili
działalność
stowarzyszenia, omówili głów ne zadania polskiej prasy,
radia • telewizji oraz problemy środowiska dziennikarskie
go. Zjazd wybrał nowe władze SDP oraz podjął uchwa
łę precyzującą kieruhki działania dziennikarstwa i jego
organizacji.
W drugim dniu obrad — li tórym przysłuchiwał się czło
nek biura politycznego KC PZPR — Zenon Kliszko, prze
mówienie poświęcone zadanio m dziennikarstwa w pracy {
nad realizacją wytycznych IV Zjazdu ^ZPR wygłosił se
kretarz Komitetu Centralnego — Artur Starewicz. (Skrót
przemówienia podajemy oddzielnie).

Większość 2-dniowych o- realizacji -programu wytyczp
brad wypełniła dyskusja, w nego przez IV Zjazd partii.
Podkreślano, że dla osiąg
nięcia tych celów ogromne
znaczenie ma postawa głę
bokiego zaangażowania iofensywność całego środowi
ska dziennikarskiego, wszy
stkich ludzi pióra.
Zjazd dokonał wyboru no
wych władz stowarzyszenai dziennikarzy polskich.
Wybrano 70-osobowy Zarząd
Główny SDP,
15-osobową
Komisję Rewizyjną, 23-osobowy Naczelny Sąd Dzien
nikarski oraz Komitet Fun
duszu Pośmiertnego.
VI zjazd delegatów SDP
stwierdza — czytamy w re
zolucji — że dziennikarstwo
polskie i jego organizacja
PARYŻ (PAP). Senat fran
twórcza należycie wypeinią
cuski odrzucił w czwartek
swą odpowiedzialną służbę
178 głosami przeciwko
45
publiczną dla dobra Polski
projekt wydatków na reali
Ludowej, dla dobra sprawy
zację 6-letn.iego planu zbro
socjalizmu.
jeń, w tym atomowych.
W jednym z uchwalonych
Zgodnie z konstytucją obec
dokumentów zjazd przeciw
nie muszą się zebrać ko
stawia się zapowiadanemu
misje Senatu i Izby Depu
w Niemieckiej Republice Fe
towanych do spraw obro
deralnei
zaprzestaniu
z
ny dla omówienia ewentual
dniem 8 maja 1965 roku ści
nego kompromisu. Gdyby
gania winnych najcięższych
to się nie udało, ostateczna
Na zdjęciu: prezydium zjazdu, który odbywał
zbrodni
przestępców hit
decyzja należy do Zgroma
lerowskich. stwierdzając, że
się w Domu Dziennikarza w Warszawie.
dzenia Narodowego.
nie ma i nie może być prze
toku której przemawiało ok
dawnienia w stosunku do
30 delegatów ze wszystkich zbrodni ludobójstwa.
środowisk dziennikarskich.
---- %----Mówcy
poruszali szeroki
wachlarz spraw związanych
z rolą i zadaniami naszej
prasy, radia i telewizji, w
BELGRAD (PAP). — W
dziele kształtowania i poglę
biania świadomości socjali czwartym dniu VIII Zjazdu
IERWS3E spotkanie dności Paktu Atlantyc
stycznej
społeczeństwa, w Związku Komunistów Ju
kiego — próbował on zna
labourzystowskiego
działaniu na rzecz pełnej gosławii kontynuowano dy
premiera z amerykańleść wyjście kompromiso
skusję nad wygłoszonymi
skim prezydentem ocze we, które mogło by tę
uprzednio referatami.
kiwane było z niezwy jedność przywrócić i uZ trybuny zjazdowej prze
kłym zainteresowaniem. mocnić na bardziej trwa
mawiali również przedsta
Miało ono bowiem przy łych podstawach.
wiciele bratnich partii. Na
nieść odpowiedź na py
D pewnego czasu pra
czwartkowym
posiedzeniu
tanie, co stanie się a
sa brytyjska publi
OSLO (PAP). Dr Martin Lut przedpołudniowym przema
wielostronnymi
siłami kowała niedyskrecje na
her King, przywódca Murzy
nów amerykańskich, otrzymał w wiał serdecznie oklaskiwa
nuklearnymi Paktu At temat
opracowywanego
czwartek w Oslo pokojową na ny przez zebranych wicepre
lantyckiego, które tyle w Londynie kontrprojekgrodę Nobla za rok 1864, przy mier Franciszek Waniołka,
obaw i tyle kontrowersji tu sił nuklearnych, nazy
znaną mu w październiku przez
Komitet Parlamentu norweskie członek Biura Politycznego
wywołały
na
świecie. wanych w odróżnieniu
KC PZPR. Przemówienia po
go.
Czy plan ten pogrzeba od wielostronnych — „at
Na uroczystości był obecny witalne wygłosili również
ny zostanie, zgodnie a lantyckimi”. Plan
król Norwegii Olav V.
ten,
przedstawiciele Rumuńskiej
życzeniami tych, którzy który jak twierdzono,
SZTOKHOLM
(PAP).
Król
Szwecji, 82-letni Gustaw VI Adolf Partii Robotniczej, Niemiec
widzieli w nim groźbę przewidywał taki system
wręczył w czwartek nagrody kiej Socjalistycznej Partii
dla odprężenia, a także podejmowania
Nobla sześciorgu wybitnym li Jedności i Mongolskiej Par
decyzji,
niebezpieczeństwo
udo który nie pozwolił by
czonym, wyróżnionym za od
krycia w dziedzinie fizyki, che tii Ludowo - Rewolucyjnej.
stępnienia broni atomo Niemcom zachodnim na
mii oraz medycyny.
—m—
wej militarystom niemiec „położenie palca na ato
W dziale fizyki nagrody okim — czy też zostanie mowym cynglu” — oto
trzymali profesor Charles Tow
powołany do życia?
nes (USA) oraz prof. Mikołaj
czony był jednak mgłą
Hasów i prof. Aleksander ProPrzeciwko WSN wystę tajemnicy, której nie roz
chórów (ZSRR)_ w dziale me
puje Francja, Norwegia, wiano w Waszyngtonie.
dycyny prof.
Konrad Bloch
Dan’a, Belgia i Hoian- Dopiero w połowie gru
(USA) i prof. Teodor Lynen
(NRF), w dziale chemii prof
d'a. Przeciwko WSN wy dnia ma go przedstawić
Dorothy Crowfoot — HOndgpowiadał się niejedno premier Wilson w IzBie
kin.
krotnie Harold Wilson, Gmin.
Tegoroczną nagrodę literacką
BUKARESZT (PAP). Zgodnie
otrzymał pisarz francuski, J.
uważając je za pozbawio
Komunikat,
który
ogło
P.
Sartre. Jak wiadomo, Sar z decyzjami podjętymi przea
ne znaczenia z militar
tre oświadczył, że nie przyjmu rumuńskie władze sanitarne, w
nego punktu widzenia, szono po rozmowach Wil
je nagrody i nie przyjechał do całej Rumunii zaczęły się obecnie
obowiązkowe
badania
ale za to za niezwykle sona z Johnsonem, we
Sztokholmu.
fragmencie
odnoszącym
pod kątem wykrywania raka.
szdla stosunków
Badaniom, których plany zosta
między Wschodem a Za się do Wielostronnych Sił
ły szczegółowo opracowane, pod
Nuklearnych NATO jest
ch ■'dem.
legają wszyscy obywatele ru
O ile jednak de Gaul wzorem mglistości i nie
muńscy.
Osoby,
u
których
dopowiedzeń.
Między
je
stwierdzi się raka czy też tzw.
le gotów był, na znak
go
wierszami
można
wy
stan przedrakowy, poddane zo
protestu przeciw utwo
staną odpowiedniemu leczeniu,
rzeniu WSN, pójść na czytać jedynie, że plan
Przewidywany przebieg pogo czy też stałej obserwacji.
brytyjskiego premiera nie
dy dla wybrzeża wschodniego
wet na rozłam i wystą
Cala rumuńska służba zdro
na 11 bm.
pienie z NATO, o tyle wzbudził entuzjazmu pre
Zachmurzenie male po po wia przygotowała się do tej
zydenta
USA,
a
wprost
Wilson nigdy nie stawiał
łudniu wzrastające, Tempera akcji. 20 stacji wojewódzkich
tura od ok. 0 do + 7 stonni
tak sprawy. Krytykując można wyczytać zeń je
dynie,
że
problemy
te
zow ciągu dnia. Wiatry południo przekazywać ma wyniki badań
wielostronne siły nukle
we
i
południowo-zachodnie, do Centralnego Instytutu Przearne, które groziły
je % Dokończenie na str. 2
początkowo
słabe,
później
clwrakowego w Bukareszcie.
umiarkowane.

Senat francuski

odrzucił projekt

wydali ew zbroemowych

Poszukiwanie
kompromisu?—i

Ze zjazdu ZKJ

P

Laureaci Nobla

O

J

otrzymali nagrody

W Rumunii

ptwszei hne badania

przeciwrakowe

.. i \ t

Mewłift
JMtyfeki

praca tą rozwija się owoc
nie, zgodnie ze wzajemnymi
zainteresowaniami.
Opracowując
plan
na Rok XX, nr Z94 (6360>
f»
1965 r. obie strony kiero
wały się dążeniem do dal
Piątek, 11 grudnia 1964 r.
szego jej rozwijania i po
głębiania.
Nowy plan
przewiduje
wymianę doświadczeń i osiągnięć w dziedzinie nau
ki, literatury i sztuki, dzia
łalności wydawniczej, spor
tu, radia i telewizji oraz
dalsze rozszerzenie bezpo
średnich kontaktów między
odpowiednimi instytucjami
i organizacjami działający
mi na polu kultury i nauki.
WARSZAWA (PAP). — alizację przyszłorocznych zä
Plan podpisali: ambasa
wysuwają
postulaty
Dziś o godz. 10 Sejm dań
dor PRL w Związku Ra
wznowi generalną deba pod adresem rządu, resor
dzieckim Edmund Pszczółtę nad projektami planu tów, rad narodowych i in
kowski i przewodniczący
i budżetu na 1935 r. oraz stytucji.
Państwowego Komitetu Ra
12 bm. przewiduje się za
sprawozdaniami
rządowy
dy
Ministrów ZSRR do
mi z wykonania planu kończenie generalnej deba
spraw Łączności Kultural
i budżetu w 1933 r. i ty budżetowej i głosowanie
nej z Zagranicą — Sergiusz
przedłożonymi
Izbie
wnioskiem NIK o abso nad
Romanowski.
Będzie
to
lutorium dla rządu za dokumentami.
---- ©-----ostatnie posiedzenie budże
ten okres.
towe Sejmu bieżącej ka
W dyskusji, która toczyła
dencji.
się na forum Sejmu w po
—n—
niedziałek i wtorek zabrało
glos 50 posłów. Obejmując
GENEWA (PAP). Na zgro bardzo szeroki wachlarz za
madzeniu federalnym obu gadnień ze wszystkich dzie
izb parlamentu szwajcar dzin życia, dyskusja przy
skiego Hans - Peter Tschu- czynia się do wszechstron
di szef federalnego depar nego przeanalizowania za
tamentu spraw wewnętrz mierzeń planowanych
na
MOSKWA (PAP). Obrady
nych (ministerstwa), został rok przyszły i środków za
wybrany prezydentem kon pewniających ich realiza sesji Rady Najwyższej ZSRR»
cję. Poszczególni posłowie które rozpoczęły się w dniu
federacji szwajcarskiej.
Hans - Peter Tschudi o- poruszają zazwyczaj spra 9 grudnia — trwają.
w dniu 10 grudnia toczy
trzymał 200 głosów na 219 wy związane z ich specjal
głosujących. Funkcje pre nością, bogatym doświad ła się dyskusja nad projekt
oraz codzienną tami planu państwowego i
zydenta obejmie on 1 stycz czeniem
praktyką i w ten sposób budżetu ZSRR na rok 1965,
nia 1965 roku.
uzupełniają główne założe
51-letni Hans-Peter Tschu nia, kierunek i sposoby re którę zostały przedstawione
di pochodzi z Bazylei i jest alizacji nowego planu i bud Radzie w środę przez prze
członkiem Szwajcarskiej Par żetu. W trosce o pełną i jak wodniczącego Rady Mini
tii Socjalistycznej.
najbardziej prawidłową re strów ZSRR, A. Kosygina i
ministra finansów, Wł. Garbuzowa.
W centrum uwagi deputo
wanych znajdowały się rów
nież problemy rolnictwa. Za
nia wizji lokalnej na tere bierający glos w dyskusji
(Telefctt z Bonn)
nie b. obozu zagłady w O- ostro występowali przeciw
Sędzia Walter Iiotz, dele święcimiu zabiera ze sobą ko pochopnym eksperymen
gowany przez sąd przysięg listę pytań, na które będzie tom, prowadzonym poprzed
łych we Frankfurcie n. Me szukał odpowiedzi. Listę tę nio oraz przeciwko lekce
nem \t celu przeprow.ylze- zawierającą 32 pytania głów ważeniu tradycyjnych kul
tur w niektórych rejonach.
ne i całą masę podpytań
Krytykowano działalność
ustalił sąd przysięgłych na niektórych centralnych mi
podstawie dotychczasowego nisterstw i innych organów
przebiegu procesu przeciw gospodarczych. Zdaniem sze
ko członkom b. załogi SS w regu mówców, obecny sy
Oświęcimiu. Odpowiedzi na stem
planowania posiada
tę pytania potwierdzić ma istotne braki.
Państwowy
ją zeznania i opisy świad Kom tet Planowania podej
ków oraz wyjaśnić zaistnia muje niekiedy decyzje, któ
PARYŻ (PAP). Wyznaczony łe wątpliwości i niedokład re nie uwzględniają nauko
na II bm. strajk ponad 2,5 mi ności.
wego podejścia do zagad
lionowej rzeszy
pracowników
Sędzia Hotz zabiera ze nień gospodarczych.
sektora publicznego i znacjona----- ©-----lizowanego (pracowników pań sobą do pomocy fotografa
stwowych) rozpoczął się już w sądowego, mierniczych oraz
czwartek w godzinach popołud protokolanta, który przed
niowych. Pierwszym
działem
gospodarki, który odczuł skut stawić ma sądowi protokół
ki strajku, było kolejnictwo, a z przebiegu wizji lokalnej.
zwłaszcza paryska sieć pod
W poniedziałek, 14 bm. BONN (PAP). Generalny !n*
miejska.
W godzinach
wie
Bundeswehry,
gen
się wizja lo spektor
czornych nastąpiły przerwy iv rozpocznie
Trettner, udał się w czwartek
dostawach prądu, które potrwa kalna na
terenie b. obozu przed południem do Paryża na
ją do wieczora w piątek. W zagłady. W piątek, 18 bm. posiedzenie komitetu wojsko
wego NATO, które potrwa do
dniu II bm. całe życie Fran
Jak
oświadczył
w
cji zostanie sparaliżowane. Ma evipa opuści Polskę. Proces soboty.
rzecznik
bońskiego
sy pracujące, których praco frankfurcki wznowiony zo czwartek
ministerstwa
obrony,
Trettner
dawcą jest państwo, przystąpi stanie 21 bm., czyli prawie
ły do jednej z najpotężniej dokładnie w rocznicę roz pozostanie w Paryżu w dniach
od 15 do 17 bm. w czasie od*
szych w okresie władzy gaullibywającej się tam konteren*
poczęcia.
stowskiej manifestacji.

Dziś wznowienie

generalnej debaty

w Sejmie

Nowy prezydent
Szwajcarii

Trwa sesja

Bady Najwyższej

es pytania

Potężna

manifestacja

strajkowa we Francji

Gen. Treffitir

w Paryżu

Celem akcji strajkowej jest
wykazanie rządowi woli zde
cydowanej
walki o poprawę
warunków bytu, a przeciwko
ambicjom atomowym, pochła
niającym ogromne sumy, poże
rające kredyty na szkolnictwo,
służbę zdrowia, budownictwo
mieszkaniowe i socjalne.

—m—

A. Casona

u I. Ćwiklińskiej
WARSZAWA (PAP). Bawią
cy w Polsce znany hiszpański
dramaturg — Alejandro casona
w czwartek złożył wraz z mał
żonką wizytę — Mieczysławie
Cwiklins ;iej. Wybitna aktorka
kreowała główną rolę w gra
nej z dużym powodzeniem na
scenach polskich sztuce Casony
„Drzewa umierają stojąc”.
Wieczorem A. Casona z żoną
obecni byli na przedstawieniu
tej sztuki w Teatrze Żydow
skim, ze znakomitą Idą Ka
lińską w roli głównej.

Gzombe u papieża
RZYM (PAP).
W czwartek
przed południem premier kongijski Czombe został przyjęty
przez papieża na 20-minutowej
„prywatnej audiencji”. Z ko
lei Czombe złożył wizytę wa
tykańskiemu sekretarzowi sta
nu,
kardynałowi
Cicognani.
Ogółem Czombe przebywał w
Watykanie godzinę.
Towarzy
szyli mu najbliżsi
współpra

cownicy i ambasador kongijski we IWłoszech.

Sędzia Walter Hotz ma 4’!
lat. Urodzony w Hesji skoń
czył studia w 1938 roku w
Darmstadt. W 1939 r. został
zmobilizowany. Wysłany na
front w Afryce dostał się do
niewoli brytyjskiej, w któ
rej spędził 4 i pół roku. Po
wojnie kontynuował naukę
W roku 1951 został sędzią, a i
w 1955 przewodniczącym są
du. W procesie przeciwko
zbrodniarzom
hitlerowskim
bierze udział po raz pierw
szy. Jest członkiem kompletu
sędziowskiego sądu przysięg
łych, któremu powierzono roa
patrywanie sprawy b. człon
ków załogi SS w Oświęcimiu.

Henryk KOLLAT
-------©--------

Tragedia

na rzece Mekong
DELHI (PAP). — Jak do
noszą z Pnom Penh, w śro
dę mętne wody rzeki Me
kong
pochłonęły
statek
rzeczny, na którego pokła
dzie znajdowało się około
300 pasażerów.
Według ostatnich danych
zdołano uratować
jedynie
około 30 osób, przeważnie
mężczyzn umiejących pły
wać. Statek zatonął na sa
mym środku rzeki. Kata
strofa nastąpiła najprawdo
podobniej na skutek prze
ciążenia statku i nieostroż
nych manewrów szypra.

cji ministrów spraw zagranicz*
nych i obrony paktu NATO I
służyć będzie radą ministrowi
obrony NRF, von Hasselowi.
------ ©-------

Kara śmierci
za morderstwo
WROCŁAW (PAP). Sąd WO*
jewódzki we Wrocławiu skazał
na karę śmierci
Stanisława
Śmigielskiego, który w celach
rabunkowych zamordował
na
podwrocławskicj szosie
Emila
Żółtogórskiego
—
dyrektora
Biura Zbytu Drewna we Wroc*
ławiu.
Przewód sądowy ustalił, że
Stanisław Śmigielski fryzjer a
zawodu podawał się za kon
trolera ruchu drogowego i wy
łudzał pieniądze
od kierów*
ców. Na wyprawy zabierał po*
siadany
nielegalnie
pistolet.
Wystrzałem z
tego pistoletu
pozbawił życia Emila Zółtogor
skiego, który jechał samocho
dem w celach służbowych. Za
bójca zrabował portfel z 5
tys. złotych, a następnie od
prowadził samochód z ciałem
ofiary na boczna drogę.
Proces toczył się w trybie
doraźnym.
■ BRUKSELA (PAP). Oficjal
ny organ Belgijskiej Partii So
cjalistycznej, dziennik „Le Peu ple”, donosi w czwartek, że
z
belgijskiego
minitserstwa
spraw
zagranicznych
zginęły
poufne dokumenty dotyczące
Konga. Chodziło w szczegół*
ności o wymianę zaszyfrowa*
nej korespondencji między am
basadą belgijską w Leopold*
vilL i ministerstwem spraw
zagranicznych w Brukseli.
,.Le Peuple” informuje, że
wszczęto w tej spr-wie śledz
two. Prokuratura przesłuchuje
wiele osób
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Pierwsze polskie „sztuczne płuco“ Znaczenie decydujące
MMMM
Howy sukces nauki i techniki
ma postawa ideowa dziennikarzy
Pięściarze gdańskiej Polonii
TEN MECZ MOŻE ZADECYDOWAĆ

POZNAŃ (PAP). — Kon
struktorzy pierwszego pol
skiego „sztucznego serca”:
prof, dr Jan Moll oraz inż.
Franciszek Płużek z Pozna
nia zbudowali nowy, rewe
lacyjny aparat medyczny
Jest to „sztuczne płuco”,
służące do utleniania krwi
oczyszczonym
powietrzem
podczas zabiegu operacyj
nego.
Zakres
wykorzystania
„sztucznego płuca” nie ogra
nicza się jednak tylko do
operacji serca, ale może być
rozszerzony na inne przy
padki. Np. pierwszorzędną
rolę aparat, odgrywać bę
dzie przy leczeniu nowotwo
rów i stosowaniu leków
przeciwrakowych.
Żmudna i długotrwała praca
konstruktorów przyniosła
do
skonałe rezultaty: praktyczne
próby i doświadczenia
wy
padły pozytywnie. Obecny pro
totyp stanowi nową, zmoder
nizowaną
wersję
polskiego
„sztucznego płuca”, którą kon
struktorzy wykonali przed ki)
koma miesiącami. Dodać war
to, że w odróżnieniu od istnie
jących na świecie tego typu
aparatów — poznańskie urzą
dzenie odznacza się odmienną
zasadą działania i wieloma wa

Cytryny i pomarańcze
w parcie gdańskim

Od kilku dni w porcie gdań
skim panuje ożywiony
ruch
zwłaszcza statków obsługują
cych linie dalekowschodnie.
M. in. „KONOPNICKA” za
biera 3 tys. ton drobnicy (w
tym większą ilość samocho
dów ciężarowych) do portów
Chińskiej Republiki Ludowej, a
„KILIŃSKI” 7 tys. ton towa
rów drobnicowych (w tym ok.
4 tys. ton cementu) do Indii.
W porcie znajduje się też
statek bandery czeskiej „PIO
NIER”, który ładuje 2 tysiące
ton drobnicy do portów indyj
skich. Również w tym kierun
ku odejdzie statek polski —
„FRANCESCO NULLO”, który
zabiera 5 tys. ton drobnicy, w
tym — 800 ton ziemniaków. Na
stępny drobnicowiec tym ra
zem bandery hinduskiej „JALA
GOWIND” — wejdzie do portu
dzisiaj.
Wśród czterech statków obsłu
gujących linię lewantyńską —
dwie polskie jednostki przy
wiozły owoce cytrusowe. Pierw
szy w tym sezonie duży trans
port pomarańcz w ilości ponad
47 tys. skrzynek (1.400 ton)
przywiózł z Hiszpanii statek
„MARCHLEWSKI”/ Około 1.100
ton cytryn hiszpańskich i ma
rokańskich wyładowuje statek
„DĘBLIN”. Około 90 procent
owoców przeładowywane jest
bezpośrednio do wagonów.
(bk)
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lorami. Istniejące za granicą
urządzenia
tego rodzaju —
skomplikowane, duże,
działa
jące na zasadzie ruchu obro
towego lub wstrząsu — powo
dują mechaniczne uszkodzenia
krwinek. Jest to ich wada za
sadnicza. Poznańskim konstruk
torom udało się uniknąć tego
mankamentu.

Polski odcinek

magistrali kablowej
już w eksploatacji
KRAKÓW (PAP). 10 bm
odbyła się w Krakowie uroczystość przekazania do
eksploatacji polskiego od
cinka międzynarodowej ma
gistrali kablowej.
Nowa
międzynarodowa
magistrala kablowa, przebie
gająca przez tereny ZSRR,
Polski,
Czechosłowacji i
NRD, mieć będzie ponad
2.380 km długości. Umożli
wi ona przesyłanie progra
mów telewizyjnych
drogą
kablową w ramach Interwizji i Eurowizji, służąc
jednocześnie przekazywaniu
rozmów telefonicznych. W
czasie transmitowania pro
gramów telewizyjnych —
na jednej parze przewodów
prowadzić będzie można około 300 rozmów telefonici
nych.
Część połączeń telefonicznych
jest już czynna. Urządzenia |
konieczne
do realizacji
dal
szych połączeń telefonicznych,
w tym z Polski do ZSRR,
CSRS i NRD, a także połączeń
krajowych między Rzeszowem,
Krakowem, Katowicami i in
nymi miastami — znajdują się
obecnie w toku uruchamiania
-------®-------

Groźny pocisk
w kościele

na Nowolipkach
WARSZAWA (PAP). Podczas
oględzin murów kościoła przy
ul. Nowolipki w Warszawie ko
misja architektoniczna
doko
nała nieoczekiwanego
odkry
cia. W jednej ze ścian wieży
kościoła tkwił na znacznej wy
sokości wbity w mur pocisk
artyleryjski. Niewypał ten bę
dący niemieckim poc:skiem ar
tyleryjskim kalibru 85 mm gro
ził w każdej chwili wybuchem
Przybyli na
miejsce saperzy
warszawskiej grupy rozminowań mieli bardzo utrudnione
zadanie ze względu na wyso
kość oraz us'kodzenie zapalni
ka pocisku. W rezultacie trze
ba było wyjąć groźny niewypał
razem ze sporym fragmentem
muru.

SPÓŁDZIELCZE
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG MORSKICH
w Gdyni — ul. Celna nr 5
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w Gdyni, Gdańsku - Wrzeszczu i Oliwie,
.Zgłoszenia przyjmuje Wydział Zaopatrzenia,
teł. 21-59-34.
5511-K ’
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ce zagranicznej, nie ozna ślącego kategoriami państwa
cza pokojowego współistnie i narodu, kategoriami socja
nia w dziedzinie ideologii i lizmu.
zawieszania broni w walce
Życzę wam, towarzysze,
z burżuazją i reakcją czy aby Stowarzyszenie Dzienni
zim no wojenną propagandą, karzy Polskich pod kierow
która zaciekle atakuje nasz nictwem nowo wybranego
kraj. Propagandę naszej po zarządu
wychowywało w
kojowej polityki winniśmy swych szeregach jak najwię
stale kojarzyć z ostrą i cel cei takich właśnie mistrzów
ną
polemiką z przeciwni swego zawodu.
kiem klasowym, z
walką
ideologiczną przeciwko si
lom imperializmu.
Pamiętając o wszystkich
naszych
osiągnięciach
i
wszystkich zasługach pra
sy, musimy zdać sobie spra
wę, że jest jeszcze wiele do
WARSZAWA (PAP). W Ge
zrobienia, aby w pełni spro neralnej Prokuraturze przepro
stać zadaniom, jakie dzien wadzono analizę form prze
stępczości w handlu wewnętra
nikarstwo nasze powinno po nym.
dejmować w walce o pokój,
Analiza obejmuje okres ro
0 wolność narodów, o zwy ku ub. i częściowo br. Orga
na
prokuratury i MO w okre
cięstwo
idei
socjalizmu.
roku przeprowadziły śleda
Wciąż aktualne jest wezwa sie
two w 23,2 tys. spraw o prze
nie rzucone przez partię na stępstwa w handlu (stanowi
XIII Plenum KC PZPR: wię to aż 22 proc. ogólnej liczby
spraw o przestępstwa gospo
cej ofensywności ideologica darcze).
Część spraw dotyczy
nej i politycznej, więcej od ła nadużyć na szkodę przed
wagi, ostrości i pasji w wał siębiorstwa, a część —
na
ce z przeciwnikiem, jego za szkodę konsumentów.
trutą propagandą i dema
Analiza wykazuje, że nie
gogią, więcej bojowej pu które formy przestępczości
blicystyki, która przemawia np. manka — przy wzmożo
łaby siłą faktów i siłą rze nej ochronie mienia społecz
telnej argumentacji na rzeca nego — przestały „opłacać
socjalizmu.
się” zwłaszcza, że w różnych
W końcowej części prze pionach handlu spłaca się
mówienia Artur Starewica już od 77 do 98 proc. nie
poruszył perspektywy dal doborów.
szego rozwoju prasy, radia
1 telewizji, a w szczególno
ści zapowiedział bliską już
Kanadyjskie jednostki
poprawę w zaopatrzeniu w zmotoryzowane,
wcho
@ Dokończenie ze str. 1 papier, co pozwoli na zwięk dzące w skład oddziałów
staną starannie zbadane szenie nakładów poszukiwa ONZ na Cyprze, patro
nych gazet, czasopism i ksią lują ulice miasteczek, by
w Waszyngtonie i że po
winny one stać się przed żek, a także rozbudowę ba nie dopuścić do starć po
miotem
szczegółowych zy technicznej telewizji, któ między ludnością grecką
dyskusji na wszystkich ra w następnei 5-latce roz i turecką tej wyspy.
szczeblach Paktu Atlan pocznie nadawanie II pro
tyckiego,
z
udziałem gramu.
Szereg uwag
poświęcił!
wszystkich jego człon
mówca problemom młodych i
ków.
dziennikarzy, postulując u- j
EDEN więc niewątpli j nowocześnienie programu i
wie pozytywny wy metod nauczania, zarówno!
nik podróży Wilsona —■ na Studium Dziennikarskim!
to odsunięcie decyzji o przy Uniwersytecie Warszaw \
utworzeniu
wielostron skim, jak i na kursach, or- i
nych, czy też atlantyc ganizowanych dla podnośm'
kich sii nukiearnych. To nia poziomu
zawodowego
fakt, że ich realizacja młodych dziennikarzy.
ulega dalszej, nieokreślo
Znaczenie decydujące ma:
nej zwłoce.
i mieć będzie nie tylko wie
Czy jednak udało się dza, opanowanie dzienmkar-;
Wilsonowi uzyskać coś sklej techniki, talent, osobi
więcej w tej sprawie? ste zdolncści, ale nade wszy
Pytanie to budzi wiele stko ideowa postawa dzien
wątpliwości.
nikarza, postawa działacza j
Z. A.
społecznego
świadomego j
swej odpowiedzialności, my- i

nowe nożyce gilotynowe typ NG13
Informacji udziela

t

dział inwestycji tel. 31-23-21.

NIERUCHOMOŚCI
PODZIĘKOWANIE
wszystkim, którzy brali udział w pogrze
bie mojej żony
ś. f p.
REGINY SŁOMIŃSKIEJ
tą drogą składa
mąż, dzieci i rodzina
G-4820

Dnia 8 grudnia 1964 r. zmarł po krótkich
cierpieniach

Eugeniusz Jan Tesla
lekarz weterynarii
inspektor działu sanitarno-weterynaryjnego
Gdyńskich Zakładów Mięsnych
W Zmarłym tracimy nieodżałowanego pra
cownika i kolegę. Wyprowadzenie zwłok
nastąpi 11 grudnia br. o godz. 14.30 z kap
licy cmentarnej na cmentarz Miejski w So
pocie.
Woj. Zakł. Weterynarii, Rada Żaki.
Zw. Zaw. Prac. Państw, i Społecznych
5558-K

Dnia 7'grudnia 64 r. zginął śmiercią tra
giczną pracownik i członek spółdzielni

Edward Jałoszyński
W Zmarłym spółdzielnia utraciła dobre
go pracownika i powszechnie cenionego
kolegę.
Cześć Jego pamięci!
Pogrzeb odbędzie się dnia 11 grudnia br.
o godz. 10 w Pruszczu Gd.
Rada, Zarząd i pracownicy Sp-ni
Fryzjerów w Gdańsku
4887-G
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GOSPODARSTWO zelektry
fikowane, dobra komunikacja z powodu choroby
męża sprzedam oraz kupię, najchętniej domelt z
ogródkiem. Feliks Księżopolski, wieś Trutnowo —
poczta Cedry Wielkie —
pow. Gdańsk.
G-4501

GDYNIA: willę, stan su
rowy (plac własny) Wej
herowo; dom jednorodzin
ny, wszelkie wygody, ga
raż, sad 3300 m sprzada
OTLEWSKI, Gdynia, Abra
hama 29.
G-1855
DOMEK jednorodzinny —
najchętniej
w
Pruszczu
kupię. Oferty: Biuro Ogło
szeń, Gdynia, pod „SG1854”.

Dnia 7 grudnia 1964 roku zmarł tragicznie
ś. f p.

Wacław Wojtkowski
przeżywszy lat 58
Wyprowadzenie drogich nam zwłok nastą
pi dnia 11 grudnia br. o godz. 11 z kaplicy
cmentarnej w Sopocie, o czym zawiada
miają
żona, córka, syn, synowa,
wnuki, siostra, brat i rodzina
G-1914

W dniu 8. 12. 1964 r. zasnęła snem wiecz
nym najdroższa i troskliwa żona, matka,
teściowa i babcia, w wieku lat 52
ś. t P.

Olga Sulikowska
z d. Parfeniuk
Wyprowadzenie drogich nam zwłok na
stąpi z kaplicy cmentarnej Gd.-Srebrzysko
w dniu 11. 12. br. o godz. 14, o czym za
wiadamia pogrążona w głębokim smutku
G-4822
rodzina

Gwardią

Drużyna bokserska gdań
skiej Polonii znajduje się
ciągle jeszcze w strefie za
grożonej spadkiem. Nic też
dziwnego,
że
niedzielny
mecz z zespołem łódzkiej

o przestępczości w handlu
Najczęściej spotykane jest
oszukiwanie klientów na Wa
dze, ilości czy gatunku to
warów.
Przestępstwa, dokonywa
ne w porozumieniu z pry
watnymi dostawcami, stano
wiły w ub. roku najwięk
szą grupę, bo blisko 44 pro
cent spraw o nadużycia w
handlu na szkodę przedsię
biorstw. Chodzi tu z jednej
strony
o
przyjmowanie
przez kierowników niektó
rych
sklepów od prywatnveh dostawców tow;arów
niższej jakości lub nielegal
nie produkowanych, a z dru
giej — sprzedaż prywatnym
producentom większych ilo
ści towarów szczególnie po
szukiwanych (np. wełny czy
ortalionu).
Poczynaniom
tym z reguły towarzyszy ła
pownictwo.
Wnioski analizy dotyczą form
wzmożonej walki z przestęp
czością w handlu, wskazując
np. na potrzebę bardziej pra
widłowego funkcjonowania or
ganów kontroli
resortowej i
wewnętrznej. Duże pole do dzia
łania otwiera się przed kontro
lą społeczną.

J

posiada do upłynnienia
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Generalna prokuratura

Poszukiwanie
kompromisu?

PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTU OKRĘTÓW MSW
Westerplatte w Gdańsku

| poszukuje garaży samochodowych j
♦
|
$

@ Dokończenie ze str. 1
?jć problematykę przygoto
wania alternatywnych pla
nów zarówno w kluczo
wych zakładach i całych
branżach jak i w przekro
ju terenowym.
Mówiąc o roli wychowaw
czej prasy, Artur Starewicz
wskazał na konieczność bar
dziej ofensywnego i szybkie
go reagowania na wszystkie
przejawy zła, marnotraw
stwa, niegospodarności, nieposzanowania mienia spo
łecznego. Konieczne jest wy
tworzenie atmosfery społecz
nego potępienia i nietoleran
cji wobec przejawów beztro
ski o społeczne dobro.
Kolejny fragment przemó
wienia Artur Starewicz po
święcił zagadnieniom mię
dzynarodowym. Powiedział
on: nasze
dziennikarstwo,
kierując się założeniami pokojowei polityki zagranicz
nej Polski Ludowej i ra
cją stanu państwa złączone
go sojuszami 7_ bratnimi kra
jami socjalistycznymi, słusu
nie poświęca problematyce
międzynarodowej wiele miej
sca na łamach pism, w pro
gramach radia i telewizji.
Realizacja zasad pokojowe
go współistnienia krajów o
różnych ustrojach, którą kio
rujemy się w naszej polity-
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»J A N T A R«
— LICZNE WYGRANE
PIENIĘŻNE
— DODATKOWE
PREMIE PIENIĘŻNE
100.000 zł
25.000 zł
— DODATKOWE
NAGRODY:
lodówka „Himo”,
imp. jug.
radioodbiornik
„Turandot”
aparat fotograficzny
„Zorka 4”
adapter „Bambino”
Losowanie odbędzie się
w niedzielę, dnia 13 gru
dnia 1964 r. o godz. 10
w lokalu GGL, Gdańsk,
Strzelecka 13—14.
Wszystkim
grającym
źycżymy szczęścia !
___________________ K-5456

MATRYMONIALNE

FRYZJERKA na stałe po
trzebna. Gd. - Orunia —
Jedn. Robotniczej 149.

ZGUBY

Łódź

Gwardii ma dla gdańszczan
wyjątkowe znaczenie.
W niedzielę o godz. 11
hali sportowej Stoczni Gdań
skiej przypuszczalnie zoba
czymy w zespole łódzkim
takich znanych pięściarzy
jak Ilorodecki, który zmie
rzy się z Bendigiem, Kie
lich (może mieć za prze
ciwnika Bartoszewicza), Jó
zefiak, Misiak i Stańczyków!
ski. Oprócz wspomnianych
wyżej walk Bendiga i Barto
szewicza interesująco zapo
wiada się ewentualny poje
dynek Kankowskicgo z Mi
siakiem. Naturalnie oba ze
społy będą się starały tak
przegrupowywać swe skła
dy, aby uzyskać jak najlep
sze rezultaty, stąd też ze
stawienie par może być tro
chę inne.
(st)
—m—

Legia - Gaiatasaray
1:0 (1:0)
BUKARESZT (PAP). Specjal
ny wysłannik PAP red. Zbig
niew Kossek telefonuje z Buka
resztu:
Rozegrane w
czwartek na
neutralnym boisku w Bukaresz
cie trzecie spotkanie 1/8 fina
łów pucharu zwycięzców pu
charów między warszawską Le
gią i drużyną turecką Galatasaray Istambuł zakończyło się
zwycięstwem
Legii
1:0 (1:0),
Strzelcem zwycięskiej bramki
był Apostel w 14 min.
-—®—
ii\

Po przegranej
w Szczecinie

siatkarze GKS Wybrzeże
orają
i

Huraganem i AZS Lublin

Siatkarze GKS Wybrzeże ro
zegrali w środę w Szczecinie
kolejne
spotkanie o mistrzo
stwo I ligi. Przeciwnikiem dru
żyny gdańskiej był zespół PÓ*
goni, będący parą rozgrywko
wą dla GKS Wybrzeże. Wygra
ła ’ Pogoń 3:1 (15:io, 15:13, 9:15,
15:12).
DZIŚ siatkarze GKS Wybrze
że zmierzą się o godz. 19 W
sali Startu przy ul. 3 Maja w
Gdańsku w następnym meczu
I-ligowym z Huraganem Woło
min, natomiast w niedzielę, 13
bm. o godz. 10 w tej samej sa
li z AZS Lublin.

? {KOLTKTVRA '

ZGUBIONO w dniach od
16 do 19. XI. 1964 roku
książeczkę
inwalidy wo
jennego nr 91 ważną do
1967 r. (wraz z innymi do
kument.). Uczciwego zna
lazcę o zwrot prosi Jon
Goli, Kartuzy, — Gdań; ska 9.
PG-1879
BEDNARCZYK Edward —
Starogard Gd., Rybińskie
go 2, zgubił legitymację
szkolną nr 314, wydaną
przez ZSZ nr 2 w Staro
gardzie Gd.
PG-1880
27. XI. 1964 r. w pociągu
elektrycznym
Gdynia —
Gdańsk pozostawiono tęcz
kę skórzaną z dokumenta
mi na nazwisko Jerzy Wy
j socki, Gdańsk, Thaelmana
i 13/14 — 8. Uczciwego zna
lazcę proszę o zwrot pod
powyższym
adresem,
a
szczególnie bloczku z dru
kami ścisłego zarachowa
nia od nr 6651 do nr 6675

PRAGNIESZ
szczęśliwego
NAUKA
małżeństwa? Napisz: „Ve
nus”, Koszalin, Odrodze
ZAWIADAMIAMY
zainte
nia 0. Błyskawicznie prze
resowanych,
że
zaoczne
ślemy krajowe adresy.
kursy z zakresu TECHNI
KUM EKONOMICZNEGO i
KUPNO
HANDLOWEGO, rozpoczy
nają się 19 bm., a TECH
„SYRENĘ 102” (uszkodzoSZAFĘ chłodniczą więk NIKUM GASTRONOM! CZ „OPEL KAPITAN” . 57 —
na karoseria)
sprzedam,
szą,
kościarkę
mniejszą NEGO i HOTELARSKIE sprzedam. Gdańsk, Toruńska
30—11.
G
-4583
Tel.
52-27-19.
G-4<*!'6
kupie. Tel. 32-04-75. G-4591 GO — 21 bm. Dodatkowe
zapisy
przyjmuje Woje
wódzki Zakład Szkolenia
LOKALE
PRACOWM« Y POSZUKIWANI
„Oświata”, Wrzeszcz, Warvnskieeo
4.
tel.
41-21-82.
ZAMIENIĘ duży pokój z
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Instalacyjne w Gdań
kuchnią, wygodami, ogród
sku z siedzibą w Redłowie, ul. Stryjska 24 zatrudni
we Wschowie, woj. Zielo
LEKARSKIE
od zaraz inżyniera lub technika na stanowisko kie
na Góra na podobne w
rownika robót elektrycznych oraz inżyniera lub tech
Gdańsku.
Wiadomość: — SPECJALISTA wenerycz
nika instalacji sanitarnych do' sekcji dokumentacji
Gdańsk - Siedlce,
ulica ne, skórne, dr Lipiński —
technicznych. Wymagana praktyka w zawodzie. Wa
Zakosy 52.__________ G-1580 Sopot, Chrobrego 22, tele
runki pracy i płacy do omówienia na miejscu. 1392-0
fon
51-12-87.
G-4177
DO
wspólnego
pokoju
przyjgnę pracującego 1 u- DR DZIEWANOWSKI —
Morska Obsługa Radiowa Statków zatrudni od za
czącego się. Wrzeszcz — skórne — weneryczne. —
raz: — na terenie Gdańska — radioinstalatorów i
Marksa 70 m. 1.
G-4582 Gdańsk, Sw. Ducha 25—27
elektroinstalatorów - radiotechników. Zapewnia się
G-4540
korzystne warunki płacy. Zgłoszenia osobiste w dzia
PRACUJĄCA
studentka telefon 31-63-88.
poszukuje pokoju w So
le kadr — Gdynia, ul. Zygmunta Augusta nr 3—5
SPRZEDAŻ
pocie, Gdyni. Oferty: Biu
W godz. 9 — 13, nr tel. 21-87-34.
5503-K
ro Ogłoszeń, Gdańsk pod
„G-4584”.
„WARSZAWĘ”, stan do
Hotel. „Orbis - Monopol” w Gdańsku zatrudni cu
bry sprzedam. Gdańsk —
kiernika o wysokich kwalifikacjach zawodowych.
ul. Rzeźnicka 3 — 28, co
PRACA
Zgłaszać się w sekcji planowania i organizacji prą
dziennie oglądać od godz.
ci’*
5524-K
TECHNIK mechanik przyj 15. _________________ G-4590
mie jakąkolwiek pracę od „OPEL
KADET”
dobry,
Technika - mechanika na stanowisko kierownika war
godz. 16. Oferty: Biuro O- tanio sprzedam. Wrzeszcz,
sztatów i taboru mechanicznego zatrudni od zaraj
gloszeń, Gdańsk — pod Wronia 11—3, powyżej po
Zarząd Zieleni Miejskiej w Gdyni. Al. Zwycięstwa
nr 291 (Kolibki).
* 6415-K
„G-4595”,
gotowia ratunkowego.

Nr 294 (6360)'

DZIENNIK BAŁTYCKI

• **

Przy nabrzeżach basenów stoczni remontowych nigdy
nie jest pusto. Kadłub przy kadłubie
stoją
tu
statki
handlowe, rybackie, jednostki taboru pomocniczego. Ban
derze polskiej towarzyszą jednostki obcych państw. Bywa
tei coraz częściej, że statek nie przerywa swej pracy, a
jest remontowany — w portach podczas przeładunków.
Wtedy to kalkulacje armatorów
wykazują
dodatkowe
wpływy dzięki niewyłączaniu statku z eksploatacji. Re
monty międzyrejsowe, prowadzone
właśnie tą
ostatnią
metodą są wielce korzystne dla obu stron.

i '*

IW ub. roku wraz z remon
** tami awaryjnymi re
monty międzyrejsowe przy
niosły nam tylko od arma
torów zagranicznych 230 tys.
dolarów. Korzystały z nich
statki ok. 30 bander, z cze
go najwięcej fińskich, grec
kich i bandery NRF. Cho
ciaż ta kwota stanowi tylko
ok. 10 proc. tegorocznych
dochodów dewizowych za
usługi polskich stoczni re
montowych, prezentację eks
portu ,,remontówek” zaczy
namy właśnie od niej. Bo
•zczególnie
doceniana
to

przez stoczniowców forma
usług. „Mały” klient nabie
rając zaufania do swych
wykonawców, staje się klien
tern poważnym, mogącym
oddawać im statki do re
montu średniego, kapitalne
go itp.
Ministerstwo powiada: za
spokoić potrzeby własnej
floty.
Zjednoczenie Mor
skich Stoczni Remontowych
dodaje: ...i do maksymal
nych granic rozwinąć eks
port naszych stoczni i za
kładów. Obowiązek ten na
kładają uchwały IV Zjazdu.

W biurach turystycznych

już nowy rok
• KOMPLET ZAGRANICZNYCH GOŚCI NA BOŻE
NARODZENIE I WIELKANOC • WIEDEŃ 1965 O
CZY DEWIZY ZOSTANĄ U NAS?
Po udanym sezonie turystycznym w biurach po
dróży niepodzielnie zapanował już karnawał i No
wy Rok. Dawno wyprzedano wszystkie miejsca na
wyjazdy sylwestrowe za granicę. Jednocześnie licz
nie zapowiedzieli przyjazd na święta i Nowy Rok
turyści zagraniczni. Dla nich zarezerwowano w Za
kopanem większość miejsc w pensjonatach i hote
lach. Najchętniej wybierają się do Polski na Boże
Narodzenie Szwedzi. Miejsca
zamówili
również
Francuzi, Anglicy i Austriacy. Ci ostatni zdecydo
wanie nad Zakopane przedkładają Karkonosze. Z
zaprzyjaźnionych krajów socjalistycznych przyjadą
turyści na Sylwestra, który spędzą w Warszawie
na balu w hotelu „Warszawa”.
IIÓWNIEŻ na Wielkanoc
■“ spodziewany jest wielki
napływ turystów zagranicz
nych. Już obecnie na ten
czas zarezerwowano wszy
stkie miejsca w warszaw
skich hotelach.

turystycznego
„uderzenia”,
jakim ma być akcja okre
ślana kryptonimem „WIE DEŃ 65”. Oznaczą to stwo
rzenie szeregu ułatwień —
coś na wzór konwencji tu
rystycznej — zachęcających
i Austriaków do odwiedzenia
Jeden tylko „Orbis” przy Polski. W związku /z tym
jął dotychczas zgłoszenie
zostanie uruchomiona pla
przyjazdu kilkuset grup cu cówka „Orbisu” w Wiedniu
dzoziemców z krajów za
i prom — tym razem po
chodnich i zamorskich w wietrzny — pomiędzy sto
łącznej ilości ponad 15 ty licami naddunajskiego i nad
sięcy osób, w tym około 3 wiślańskiego kraju. Ną wie
tysięcy Skandynawów.
deńczyków czeka wiele nie
Jednocześnie przygotowy spodzianek i atrakcji, m. in.
wany jest nowy kierunek
cieszące się ogromnym za
interesowaniem POLOWA
NIA na grubą zwierzynę.
Przy okazji warto wspom
nieć, że właśnie polowania
stają się jedną z najwięk
szych atrakcji turystycz
nych helski. Dodajmy, że
przynoszą one wysokie wply
wy
dewizowe.
Jednakże
„Orbis” nie może przyjąć
wszystkich
zagranicznych
myśliwych, ponieważ nie
dysponuje dostateczną ilo
ścią terenów łowieckich.

J

W P ryżu odbył
się
oryginalny pokaz mody
—' modelki prezentujące
dziennikarzom kostiumy
kąpielowe wystąpiły... na
łyżwach.
Na zdjęciu: śmiały mo
del z czarnej tkaniny
elastycznej, łączonej z
dużą siatką. Model naz
wano „Ewa”.

Drugą taką atrakcją jest
RYBOŁÓWSTWO. Zwiad
przeprowadzony przez ry
baków angielskich na na
szych rzekach wypadł nad
spodziewanie dobrze. Wi
docznie były taaakie ryby,
bo jak nasi goście stwier
dzili na pożegnanie, z jed
nego miliona wędkarzy bry
tyjskich, co najmniej kil
kadziesiąt tysięcy, jeśli nie
kilkaset chętnie przyjecha
łoby do Polski na „wielkie
łowy”, o ile wydzielono by
dla nich odpowiednie tere
ny i zapewniono wszystkie
wygody. Ta luźno rzucona
propozycja na pewno zasłu
guje na poważne potrakto
wanie. Tak jak i zapocząt
kowane w tym roku waka
cje w siodle czyli w stadni
nie koni. Polskie „araby”,
zafascynowały
zagranicz
nych jeźdźców i znów zain
teresowanie
cudzoziemców
znacznie przewyższa możli
wości „Orbisu”, który ostat
nio spotkał się z odmową
ze strony kierownictwa stad
nin niechętnym okiem pa
trzących na zagranicznych
jeźdźców.
Pomimo tych trudności i
wielu spraw, które wyma
gają radykalnych rozwiązań
- już obecnie przyszły rok
zapowiada się rekordowo
pod względem liczby tury
stów odwiedzających Pol• l.sk*

Zbliżająca się 5-latka bę
dzie ogromnym krokiem na
przód w tej
dziedzinie.
Wstępny program na te la
ta już ustalono, ale z po
szczególnych stoczni i za
kładów remontowych na
pływają dodatkowe propo
zycje, a centrale handlu za
granicznego występują
z
nowymi, ciekawymi dla re
montowców ofertami.
tym roku przedsiębior
stwa podległe Zjedno
czeniu Morskich Stoczni Re
montowych spodziewają się
uzyskać od swych zagra
nicznych klientów ponad
221 min zł, tj. o 11,2 proc.
więcej, niż planowano. Na
1965 r. projektuje się eks
port większy od wykonania
o dalszych 8 proc. Nato
miast w roku 1970 wartość
eksportowanych usług re
montowych
wynieść
ma
ok. 420 min zł i dalszych
70 min zł — za sprzedane
zagranicy, a wykonane przez
przedsiębiorstwa ZMSR, wy
roby gotowe.
A korzystniejszego dla na
szej gospodarki eksportu,
jak remonty statków, trud
no znaleźć. Aż w 75 proc.
składa się on z robocizny,
a na pozostałych 25 proc.
kosztów materiałowych, im
portu jest niewiele ponad
jeden procent. 1 dolar, jaki
tą drogą otrzymujemy kosz
tuje nas średnio 33,3 zł, a
rentowność wynosi średnio
11,4 proc.
MBITNE zamierzenia na
szych stoczni remonto
wych nie pozwalają drep
tać starymi, utartymi szla
kami pozostałym ogniwom
łańcucha eksportowego. Cha
rakterystyczny jest obraz
przedstawiony w programie
rozwoju eksuortu wyrobów
gotowych tej branży w
przyszłej 5-latce. Są tarn
dwa plany: maksimum —
na, podstawie wniosków pro
ducentów i dużo niższy —
minimum, wynikający ze
stanowiska ^ rnęrsJdej cen
trali eksportowo -. .importo
wej, „Centromor”, Duże róż
nice istnieją również przy
założeniach dotyczących usług remontowych. Stocznie
remontowe, o ile podwyż
szono by im tylko wskaźnik
zatrudnienia, przy pomocy
posiadanych urządzeń tech
nicznych zdolne są przyjąć
znacznie więcej, niż planu
ją, statków do remontu.

W

A

Największym odbiorcą na
szych usług remontowych jest
Związek Radziecki. W ciągu
mirt onych 3 lat i trzech bie
żących kwartałów przebudo
waliśmy dla armatora ZSRR
20 statków wykonując ponad
20 remontów kapitalnych, 21
— średnich itd., a więc prace
o łącznej wartości 10.430 tys.
dolarów. Na ostatniej konfe
rencji z radziecka centralą
„Sudssimport” w Moskwie ustałono, że w 1970 r. nasz eks
port remontowy dla Związku
Radzieckiego wzrośnie co naj
mniej o 55 proc. (w stosunku
do 1986 r.) zamykając się kwo
ta 35S min zł.
Drugą,
znacznie
mniejszą
gruną
klientów
zagranicz
nych są armatorzy krajów
kapitalistycznycii. Do tej po
ry korzystali oni głównie z
remontów międzyrejsowych i
awaryjnych oraz dokowo kon
serwacyjnych.
Polityka na
szego handlu zagranicznego
dyktuje nam konieczność roz
woju obrotów również i z tą
stroną. Dlatego ZMSR prze
widuje zwiększenie zakresu
usług remontowych pod ko
niec 5-latki do wartości ok.
67 min zł, tj. o 78 proc. wię
cej. Ale to jest handel z
klientem kanitalistycznym, z
nieodłącznymi w tym wypad
ku trudnościami i klonotami.
Przykładem — rok bieżący:
plan remontów dla Związku
Radzieckiego przekroczyliśmy
już o 32 proc. Do wpływów
zakładanych
od
armatorów
kapitalistycznych brakuje nam
blisko 1/4.

IE umniejszając więc po
trzeby zwiększonych sta
N
rań ze strony stoczni o
skracanie czasu remontów,
wysoką 'jakość robót itp.,
przed
„CENTROMOREM”
stają wyższe wymogi akwi
zycyjne. A o operatywności
tej centrali nie mówi się u
remontowców dobrze. Sięg-

te siarkowy z KEK-u
KEK, czyli parafinacyjny od
pad siarki, nadaje się wyśmie
nicie do produkcji kwasu siar
kowego. Odpowiednią techno
logię produkcji wymyślili pol
scy inżynierowie
z
zagłębia
siarkowego na zlecenie Insty
tutu Chemii Fizycznej. Zbudo
wano specjalną fabrykę, wy
rabiającą obecnie 320 ton kwa
su siarkowego z KEK-u
na
dobę. . Wysokość produkcji do
celowej — 600 ton.
(ał)

nijmy chociażby za, naszą
bałtycką „miedzę”. Kraje
skandynawskie do tej pory
nie znają polskich stoczni
remontowych ł ich możli
wości, a przykładowa, nie
wielka próba naszych re
montowców,
zamieszczenie
tradycyjnych życzeń nowo
rocznych w ich imieniu w
poczytnej gazecie kopenha
skiej, skończyła się odmową
„Centromoru”. A przecież
nawiązanie porozumienia z
armatorami skandynawski
mi byłoby dla nas bardzo
pożądane.

Bieszczadzka rodzina żubrów, liczącą 15 sztuk zaaklimatyzowała się już w
Bieszczadach. Większość s tada trzyn.a się razem, jedynie stary żubr lubi samotne wędrówki. Widzian o go już nawet w okolicach Ustrzyk Dolnych w odległości 30 ' km od żubroici ska. Żubry, żyjące tu na wolności, podchodzą często
do osad, a najbardziej up odobały sobie osadę leśną w Pszczelinach.
CAF — fot. Kwiatkowski
Na zdjęciu: para biesz czadzkich żubrów.

Zjednoczenie Morskich Sto
czni Remontowych nie jest
powiadamiane, gdzie i kiedy
„Centromor” przewiduje udział przedsiębiorstw należą
cych do zjednoczenia w tar
gach międzynarodowych. By
wa też, że na te imprezy „ja
dą” eksponaty remontowców,
ale bez asysty fachowców.
Rezultat — wiadomy.

Rewizji' i zmiany wymaga
też dotychczasowa akwizy
cja remontów międzyrejso
wych. Na obcy statek przy
bywający do naszych por
tów, jako pierwsi wchodzą
pracownicy Agencji Mor
skiej lub „Baltony”. Wzglę
dy operatywności, a co za
tym idzie zwiększenie ilości
remontów, przemawiają za
potrzebą przekazania tych
akwizycji przez „Centro
mor” jednemu ze wspom
nianych przedsiębiorstw.
Długa jest jeszcze lista
życzeń wysuwanych przez
remontowców pod adresem
naszej centrali eksportowoimportowej. Warto, by adre
sat zapoznał się z nią. Tego
wymagają zadania najbliż
szej pięciolatki.
Stanisława CZERSKA

—- Ja nie handluję, ja tyl
ko dysponuję towarem... —
wyjaśnia
starszy handlo
wiec firmy C. Hartwig S.
A. w Gdyni, Rafał Kidoń,
wyciągając z teczki kolejne
zlecenie. Stałymi klientami,
których z ramienia Hartwiga obsługuje Kidoń, są zna
ne firmy spedycyjne „Beutrans” — NRD i „Spefrans”
oraz „Express” — Austria.

Po uzyskaniu zlecenia trze
ba ściągnąć towar do portu
lub zsynchronizować jego na
dejście koleją ze statkiem, da
lej — zorganizować w Gdyni
przeładunek, zlecić armatoro
wi przewóz towaru do Anglii
lub Szwecji, zaawizować od
biorcę i dostawcę... Albo od
wrotnie: przejąć ładunek ze
statku, załadować na wagony
i wysiać do Austrii. Uwieńcza
niem całego cyklu czynności
spedycyjnych jest wystawie
nie rachunku i zainkasowanie prowizji spedycyjnej w
dewizach. Wielkie pole do po
pisu, ale i dstża odpowiedział
ność: tutaj decyduję termin

— Jeszcze raz, proszę akord...
l basy!

Uwaga, tenory
Fot. J. Kopeć

Wojewódzka Scena Amatorska
rozpoczyna działalność
W lokalu Zarządu Woje
wódzkiego ZMW w Gdań
sku odbyło się zebranie za
rządu Wojewódzkiego Zwiąż
ku Teatrów Amatorskich.
Prezes ZTA Lucjan Czyżew
ski przedłożył zebranym do
akceptacji projekt, omawia
jący ogólne zasady organi
zacji Wojewódzkiej Sceny
Amatorskiej w Gdańsku,
który po drobnych popraw
kach zatwierdzili członko
wie zarządu.
W myśl tego projektu Wo
jewódzka Scena Amatorska
będzie stałą sceną dla ama
torskiego ruchu artystyczne
go, zorganizowaną celem roz
wijania zdolności twórczych
członków i popularyzowania
sztuki poprzez uczestnictwo w
działalności artystycznej i wy
chowawczej
zespołów ama
torskich na ziemi gdańskiej.
Winna ona stać się miej
scem przeglądów najlepszych
amatorskich zespołów artysty
cznych (po zakwalifikowaniu
ich przez komisję artystycz
ną ZOW i ZTA), zobowiąza
nych również do występu na
zlecenie swych opiekunów.

Z Wojewódzką Sceną Amatorską będą współpraco
wać ściśle organizacje i in
stytucje społeczne i kultu
ralne jak ZMW, ZSP, TPPR,
WZSP, WZGS, OSP, ZHP
itd.
Na Wojewódzkiej Scenie
Amatorskiej będzie możn3
zobaczyć raz w miesiącu
najlepsze zespoły amator
skie z woj. gdańskiego oraz
przyszłych laureatów kon
kursów7 i przeglądów arty
stycznych. Na program im
prezy w Gdańsku złożą się
spektakle teatrów małych
form, estrady, baletu, po
ezji, pantomimy oraz pełno
spektaklowych
sztuk te

atralnych. Spektakle te bę
dą w pierwszym rzędzie oglądali instruktorzy, prowa
dzący zespoły w terenie, in
struktorzy ośrodków meto
dycznych, nauczyciele - po
loniści oraz organizatorzy
K. O. z organizacji młodzieżo
wych ZSP, ZMW, ZMS, ZHP
dla których imprezy Woje
wódzkiej Sceny Amatorskiej
będą swego rodzaju warszta
tem artystycznym, wzboga
cającym doświadczenia w
tej dziedzinie.
Po wyczerpującej dysku
sji, którą podsumował mgr
Henryk Leczykiewicz, se
kretarz generalny Central
nego Zarządu Zw. Teatrów
Amatorskich w Warszawie,
odbyło się spotkanie człon
ków zarządu z przedstawi
cielami teatrów amatorskich
z terenu województwa gdań
skiego.
Na spotkaniu mgr Leczy
kiewicz podzielił się z ze
branymi wrażeniami z od
bywającego się obecnie we
Wrocławiu Ogólnopolskiego
Festiwalu Teatrów Małych
Form oraz estrady amator
skiej.
Wojewódzka Scena Ama
torska ma rozpocząć swą
działalność w roku 1965. Jej
imprezy będą się odbywały
w Morskim Domu Kultury
w Nowym Porcie. Minister
stwo Kultury i Sztuki, do
ceniając znaczenie takiej
placówki w upowszechnia
niu kultury teatralnej wśród
najszerszych, rzesz społeezeń
stwa, przydzieliło ZTA nie
zbędne na te cele fundu
sze.
Julia ZIEGENHIRTE

ł opieka nad powierzonym
towarem, którym jednego unia
mogą być skóry mokre soione, innego — obuwie, tarci
ca, Ziarki lub cukier.

Konosamenty, listy prze
wozowe. awiza, zlecenia
oto realia codziennej pracy
dysponenta firmy C. Har
twig. Absolwent WSE w So
pocie, Rafał Kidoń zajmuje
się tym wszystkim od lat
13. Zanim jednak na podsta
wie pracy dyplomowej pt
„Tranzyt ładunków węgier
skich przez porty polskie”
oraz wieloletniej praktyki
został starszym handlowcem,
w „Teatrze Domu Żołnierza
w Toruniu — było to blisko
20 lat temu — kreował bo
haterów sztuk Moliera i Za
błockiego oraz — ponieważ
grał na fortepianie — sia
dywał w zespole wojsko
wym przy... perkusji. Tam
właśnie odkrył swoją drugą
naturę, która zaprowadziła
go do średniej szkoły mu
zycznej na wydział instruk
torski.
Był rok 1952. Z inicjaty
wy świeżo upieczonego spe
dytora, Rafała Kidoniu, po w
staje przy Hartwigu w Gdy
ni amatorski zespół chóral
ny, który z 6 osób rozrósł
się do 90. Śpiewają w nim
dzisiaj spedytorzy, piekarze,
celnicy, siostry położne, fry
zjerzy. pielęgniarki, starsi
księgowi... Cała panorama
zawodów i
pracowników
Hartwiga, Stoczni im. Ko
muny Paryskiej,
Morskiej
Agencji, RUT-u, Urzędu Cel
nego Zarządu Portu, MORS,
Ośrodka Maszyn Elektrycz
nych...
.
.

ru obejmuje 87 piosenek i
pieśni kaszubskich, masowych, ludowych, a nierzad
ko — radzieckich, francu
skich, włoskich,
hiszpań
skich, angielskich i amery
kańskich przebojów w chó
ralnym wydaniu.
Aranżerem jest Rafał Ki*
doń — starszy handlowiec
C. Hartwdga przed połud
niem i kierownik zespołu
muzycznego w „Interclubie”
po południu.
Kiedy nocą
wraca do domu, żeby za
siąść do instrumentacji no
wych melodii, odzywa siQ
często telefon:
— Panie Kidoń, dyspozycyjkę do portu, statek na
redzie... Albo: — Rangun
czy Bangkok? Inna cecha,
ładować, czy nie ładować?
L. N.
<1*----- •-

Egzamin „Slarów“
Pierwsze wozy typu „Star-200” skonstruowane w zakła
dach starachowickich przecho
dzą właśnie próby eksploata
cyjne. Ich nośność na drogach
polnych sięga 5 ton; na szosach
można załadować 6 ton towa
rów. Ciężarówki te są wypo
sażone w silniki wysokopręż
ne o mocy 125 KM.

Fabryka sadzy

Przy rafinerii nafty w Jaśle
powstać ma w 5-latce fabryka
sadzy technicznej.
Produkcja
oparta będzie na gazie ziem
nym i odpadach z kombinatu
naftowego w
Płocku.
Sadza
W kilka lat po pierwszych techniczna jest potrzebna przy
wyrobie
opon
samochodowych.
występach w
przedsiębior
stwie — I miejsce w elimina
cjach wojewódzkich, udział w
V Międzynarodowym Festi
walu Młodzieży • Studentów
w Warszawie, występy w Tea
trze Polskim w Warszawie z
okazji XV rocznicy Światowe!
Federacji Związków Zawodo
wych, udział w licznych spoi
Okrzyki „oui”, „Si”, „No”,
kaniach z młodzieżą zagra
niczną i — z inicjatywy Za „Niet”, „Yes” coraz rzadziej
rządu
Głównego Zw. Zaw. dadzą się słyszeć na XIX sesji
Pracowników Handlu i Spół Zgromadzenia Ogólnego NZ. Za
sali
dzielczości — tournće arty instalowane próbnie na
styczne po kraju oraz wystę obrad urządzenie elektronowe
py w Moskwie i w Leningra ma się przyczynić do hardziej
sprawnego dokładnego i, wygód
dzie.
13 lat działalności amator nego obliczania głosów.
skiego zespołu — to 347 kon
System elektronowy pracuj«
certów dla 260 tysięcy słucha
_ ,
___ następująco: pulpit każdej deczy Dyplomy,
’ J
legacji wyposażono w płytę a
dziękowania PUchary, fecen trzema
KUZrkami.
Głosując
zje ,... chwile załamania, zwąt TAK„ pr*yciska się guzik zia
pienia, rozterki... A jedn ^ i0ny.
Guzik żółty
oznacza
zespół śpiewa nadal, kant y- wstrzymanie się od głosowania,
dując dz,s do nagrody mini- Guził/ czerwony - „NIE”,
stra kultury i sztuki.
I Na frontowej ścianie sali oZdumiewającej ofiarności brad umieszczono dwie wielkie
i pracowitości zespołu to- tablice Z listą wszystkich człon
.
..
„„ ków. ONZ. Przy każdym kraju
warzyszy mewyczei pana pa znaj,jUją s;^, na tablicach trzy
sja i inwencja jego dyry- analogiczne światła — zielone,
genta i kierownika — Ra- żółte i czerwone,
fala Kidonia, który w każ- J Kiedy przy pulpicie delegacji
dą Środę, po wydaniu swo- naciska się dany guzik, znajirh
to natychmiast
icft ylecpń
ziecen ii awizacii
awizac.ii stale
staje dufe
na tablicy
w górze odbicie
tablicv

„Elektronowe“
głosowanie w ONZ

przed 90-osobowym chorem. przesuwa się taśma z sumoi..

| wanymi głosami. I kiedy nad-

—• Od razu wejście,
S7P tr
7n
r
7fprii
Nip<
szę,
trzy,
cztery...
Nie.

pro- chodzi koniee głosowania, na
Jesz- taśmie
pojawia wynik.
się od ra->u
jeg0 ostateczny
(j)
sze raz, proszę akord... Uwal
ga, tenory i basy! A teraz
wy, proszę,
sopran, alt...
Od piana do forte, proszę... ts
Chór ćwiczy właśnie prze
_
Premiera nowej sztuki Artu*
bój Fryderyki Elkany ^z IV
*7 ra MiHera pt. „Incydent
w
MFP
znad białych! Vichy” Odbyła się w Nowym
wydm”. To brzmi! Harmo Jorku. Sztuka rozgrywa się na
nia, dynamika, faktura, bar posterunku policji w okupo
wanej Francji. Jest rok 1942.
wa.
Dziesięciu ludzi przypadkowo,
— Słony wiaaaatr, mor jak by to z pozoru wyglądało,
schwytanych na ulicach Vichy
ski wiaaaatr...
na przesłuchanie przez
Albo „Czarna pieśń”, o- czeka
władze hitlerowskie.
parta na klasycznym moty
wychodzi na jaw,
wie jazzowym „Swanny ri- żeStopniowo
ośmiu z nich to Żydzi, któver”, czy świetnie zinstru- rym grozi zagłada w öbozi«
mentowany „Spóźniony, śmierci. Dialogi, dajace wniklł
zmierzch”. I na tym, obok K°V/aJTr%b° «SaMcł
ienomenalnej rytmiczności j śmierć, wywołują wstrząsająca
polega
nowatorstwo war-. wrażenie. Nutka optymizmu
sztato-we chóru, który chcąc li-0klcza^ia 90łninutowy spekwyróżnić isię sposiod trądy- dzić bijącej ze sztuki atrnosfe*
cyjnych „Hejnałów”, „Lut- ry grozy. Prasa amerykańska
ni” i „Cecylii” postawił na naz/wa „incydent w Vichy»

Incydent w Vichy“

nowoczesność. Repertuar chó iSz^dner wagi.atraInym Dierw
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DZIENNIK BAŁTYCKI

Bezpański ogródek jordanowski
Należy sądzić, że sopocki
ogródek jordanowski, znaj
dujący się na tyłach PDT
i kina „Polonia” w Sopocie
istotnie nie ma właściciela,
jakkolwiek ktoś musiał pła
cić za jego urządzenie, dzie
cięce ślizgi, karuzelę, wresz
cie oparkanienie.
W lecie trochę korzystały
7. niego maluchy, a'!e obec
nie, kiedy maluchy defini
tywnie, tj. do najbliższej
wiosny, wyprowadziły się z
ogródka* w absolutne posia
danie wzięli go starsi chłop
cy strzelając z procy itp.

W Gdyni przekazano do użytku

Z ogródkiem czas już coś
wreszcie zrobić. Po pierw
bał, wziął 10 zł l okaza
sze —• oczekujemy na ujaw
\ lo ri usługa!
ło się, że już po repera
nienie się jego właściciela
cji. Ładne — prawda?...
i albo zamknie on ogródek,
Panu A. J. z Sopotu
wiosną zaś uporządkuje
„wysiadł” zegarek. Komu
Oddaniem
wczoraj do
odda maluchom w ich wy %WCZORAJ w Gdyni odbył sku oraz wykonawcom: Byt)
oddać do reperacji? Jas Przepraszamy
ła
się
dawno
oczćkiwa
goskiemu
Przedsiębiorstwu
eksploatacji
nowej
oczy
łączne pos:adanie, nie pozba
ne, w punkcie usługowym
szczalni ścieków zakoń
c/ylehiiliów...
wiając
(jak
dotychczas) |na uroczystość — oddanie do Robót Inżynieryjnych, Elck!
spółdzielni zegarmistrzów
^eksploatacji
nowej
oczysz
tromontażowi,
załodze
POM;
czono
pierwszy
etap
sze
opieki, albo odda starszym
skiej.
z Żukowa, i wszystkim po roko zakreślonych planów
...którzy nie mogą się
chłopcom, którzy chyba po
Udał się więc do spół
rozbudowy urządzeń wod
zostałym — za wkład w bu
dodzwonić do działu miej
trafią coś więcej, niż to,
dzielni w Sopocie
przy
dowę noW’ego systemu ka
no - kanalizacyjnych. Na
skiego na nr 31-45-17. Nid
czym się popisywali dotych
placu Wolności i tu jeden
nalizacyjnego. Zaznaczył rów
stępny etap pozwoli na
nasza to wina. Sygnał oz
czas.
z pracowników poinfor
nież. że przez okres 5 lat
zrealizowanie perspektyw
naczający, że telefon jest
Czy doprawdy chłopców 2
mował go, że zegarek ma
rozwojowych zespołu poruwaga Prezydium
MRN,
zajęty nie znaczy W tym
tej dzielnicy
Sopotu
nie
złamaną
oś,
reperacja
ko
wypadku, że rozmawiamy
władz partyjnych i woje
towo - miejskiego Gdyni,
stać na jakie tak e zorga
sztować będzie 130 zł, a
wódzkich skupiona była na
miasta, które w niedale
przez telefon. Po prostu
nizowanie sie, zawieszenie
ukończona
zostanie na
tej olbrzymiej
inwestycji
kiej przyszłości liczyć bę
nr 31-45-17 od wielu już
budek dla ptaków, założe
dzień 15 bm. (rzecz dzia
dzie 250 tysięcy miesz
dzięki której uzyskano miej
miesięcy ma chimery i nic
nie karmników, czy posta
ła się 9 bm.). Był to ter
kańców.
sca na zrealizowanie w naj*
sobie nie robi z oględzin
wienie słupa z koszeń', słu
min zbyt długi, więc nasz
bliższych latach programu
montera. Nagle przestaje
(Jar.)
żącym jako „przedpole” do
Czytelnik
postanowił
po
budownictwa mieszkaniowe
dzwonić, a czytelnikowi,
koszykówki
na
szkolnym
szukać fachowca,
który
go, zwłaszcza na terenach Na zdjęciach: przewodniczący
który do nas dzwoni od
Prezydium MRN w Gdyni inż.
boisku?
zrobi to taniej i w krót
Rumii i Wejherowa.
powiada sygnałem: zaję
Mieczysław 'Wójcik otwiera uszym czasie. No i znalazł.
Istnieją gdz'e indziej gru
ARTO zaznaczyć, że w roczyście śluzę nowej oczysz
ty:
py podwórkowe,
blokowe,
Zegarmistrz otworzył ze
budowie
oczyszczalni czalni ścieków. Na drugim zdje
Jak długo potrwa taka
Wczoraj
w
świetlicy nawet dzielnicowe całkowi
ciu
potężny
osadnik.
garek,
coś
w
nim
pogrze
ścieków poważnie partycy
sytuacja? Chyba doczeka
WZSP przy ul. Elżbietań cie wyzbyte jakiegokolwiek
Fot. Wł. Nieżywlński
powały przedsiębiorstwa zamy się odpowiedzi od kom
skiej w Gdańsku odbył się sztywniactwa, rządzone przez
petentnych pracowników
roboczy pokaz mody wio młodzież. Czy należy sądzić,
łączności.
(t)
senno - letniej zorganizowa że istotnie wyrosłych chło
ny specjalnie dla handlow paków z ulic: Bohaterów
ców. Pokazano przeszło 100 Monte Cassino, Królowej
modeli konfekcji damskiej Jadwigi, Morskiej, Bieruta,
i młodzieżowej zaprojekto Kubacza nie stać na nic czalni ścieków, dwu prze
wanych w Spółdzielczym La więcej, jak na nieodpowie pompowni ścieków oraz ko
boratorium Odzieżowym Cen dzialne wyskoki, bynajmniej lektorów sanitarnych o dłu
ODBYŁO SIĘ
tralnego Związku Spóldziel nie świadczące o ich dora gości 22 km. Realizacja tej
BEZ GOSPODARZA...
czości Pracy w Warszawie staniu, a — owszem — o poważnej inwestycji jest do
niosłym momentem w ży
i w Laboratorium Odzieżo absolutnej
Na wniosek spółdzielni
nieumiejętności
Przymorze, dla wygody jej
wym przy WZSP w Gdań myślenia? Czy istotnie nie ciu Gdyni, gdyż w zasad
mieszkańców WPK GG otwo
sku. Wzory prezentowanej stać ich na to, na co stać niczy sposób poprawi stan
rzyło nową linię komunika
odzieży byhj uszyte prze- chłopców z wielu dzielnic sanitarny miasta i portu 0raz wyzwoli nowe tereny
cyjną puszczając autobus
Gdańska?
pod budownictwo mieszka
od dworca na Przymorze.
A może jednak spróbują, niowe.
Pierwszym wozem jak na
przy rzeczowym poparciu
Mówiąc na ten temat, prze
kazuje tradycja pojechali
dorosłych, którzy zagwaran
zaproszeni goście, przedsta
tują, że w DOBRE zabawy wodniczący Prezydium MRN
w Gdyni
inż. Mieczysław
wiciele Prezydium MRN i
i wewnętrzną
organizację
DRN, organizacji społecz
grupy, nie będą się mie Wójcik przypomniał licznie
zebranym na
uroczystości
nych, MO itp., wśród nich
szać?
ZS
gościom, o trudnościach na
niestety nie zauważyliśmy
jakie napotykano w trakcie rządzane centralnie. Ich uprzedstawiciela
spółdzielni
przygotowania dokumentacji dział finansowy w tej inwe
„Przymorze”. Gospodarz otechnicznej i prawnej; kło stycji wynosi 44 proc. ogól
siedla jakoś nie okazał
potach z zapewnieniem mo nych wydatków. Koszt no
zainteresowania
realizacją
...francuską książkę ze stem cy przerobowej oraz dosta
swych postulatów, a przed
plem biblioteki Akademii Me wy maszyn i urządzeń pro wej oczyszczalni ścieków o
w SZKOLE PODSTAWOWEJ DMIŁY ł SŁAWKA KOTAR siębiorstwo myślało, że spra
mocy produkcyjnej 25 tys NR
dycznej o nowoczesnych meto
47 w Gdańsku w KLASIE SKICH z Gdańska otrzymaliś wi mu wielką radość.^
dach laboratoryjnych? Książ dukcji krajowej i zagranic? m sześć, na dobę oraz dwu IVa
DRUŻYNA ZUCHÓW za my ciepłą odzież i bieliznę.
inwestor. przepompowni i kolektorów początkowała
kę te zgubiono 5 bm. w po nej. Bezpośredni
akcję zbierania
Wszystkim
naszym gościom
------- ®-------ciągu elektrycznym na trasie Miejskie
Przedsiębiorstwo sanitarnych wynosi 84 mi upominków dla podopiecznych BARDZO DZIĘKUJEMY, upo
Gdańsk — Sopot. Znalazcę pro Wodociągów i Kanalizacji
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. minki dla dzieci TPD PRZYJ
liony złotych.
simy o odniesienie do „Śmiało
Otrzymaliśmy już sporo cieplej MUJEMY W GDAŃSKU, Targ
i Szczerze” w redakcji Dz. Bał nie posiadający własnej spe
W imieniu załogi Miejski odzieży, które przyniosło do Drzewny 3/7, pok. 304 w godz.
cjalnej
służby
inwestycyjnej
tyckiego, lub do Szpitala Ko
redakcji 12 dzieci, na czele z od 11 d0 15 i w GDYNI, ulica
go
Przedsiębiorstwa
Wodo
lejowego w Gdańsku.
harcerzami: Danusią Szter, Ewą Świętojańska 3/7, lokal Biura
musiał znaleźć wykonawców
Któż z nas przed święta
4 bm, z półki pociągu elek robót, zabezpieczyć limity ciągów i Kanalizacji zabrać Zielińską, Zbyszkiem Bogdano Ogłoszeń, parter, wejście od n*
głos dyrektor Leo-n Musiał, wiczem i Andrzejem Lewan licy, w godz. od 9 do 14. Nasz mi nie wysyła czegoś swo
trycznego na trasie Gdynia —
Wejherowo zniknęły prawdono inwestycyjne nadzór i kon który zapewnił, że wszysc dowskim. Dzieciom towarzyszy telefon: 31-45-17.
im bliskim, którzy gdzie!,
dobnie zabrane przez,
omył trolę nad prowadzonymi ro
pracownicy przedsiębiorstwa ła pani wychowawczyni klasy
daleko od nas będą spędza
kę 2 taśmy filmowe (na szpu botami itp.
HALINA ZAJĘCKA.
w dalszym ciągu będą sta
li tegoroczne święta. Dla
lach magnetofonowych).
Była
KOŁO PCK VII KL. SZKOŁY
to własność Państwowej Szko Przewodniczący Prezydium rać się o sumienną i termi PODSTAWOWEJ
tego właśnie już teraz we
NR 9 w Gdań
ły Budownictwa we Wrzeszczu MRN wyraził uznanie i po nową realizację zadań, któ
sku zebrało sporo odzieży, obu
wszystkich niemal urzędach
(ul. Grunwaldzka 238, telefon dziękowanie załodze MPW.K.
wia,
zabawek
1
książek.
Wrę
419-83). Prosimy o zwrot pod Biuru Projektów Budowni re czekają ich w następnej czyły je nam delegatki: Kry
pocztowych kraju panuje
wskazany adres,
ewent.
do
pięciolatce.
ożywiony ruch.
styna Wybraniak, Maria Kubi
ctwa Komunalnego w Gdań
„Śmiało i Szczerze”.
Na lata 1966—70 zakłada cka, Maria Kędzierska i Mał
W Obwodowym Urzędzie
sie w Gdyni dalszą rozbu gorzata Michalecka. Z Wrzesz
Pocztowym Gdańsk 1 zapa
16 1., g. 16, 18, 20. „Promień”, dowę wodociągów i kanali cza przyjechał do redakcji 4letni
RAF
ALEK
HIBNER
z
ma
waźnie z tanich, dostępnych
„Sprytny Piotr”, bułg., *od 9 1., zacji planując nakłady in
nowała już „pełnia sezonu”
musią. Rafałek ofiarował dzie
g.
18; „Dama
Kameliowa”,
dla wszystkich materiałów,
wysyłania paczek, _ przede
w wysokości ciom paczkę z zabawkami i
USA, od 16 1„ g. 18, 20. „Mimo westycyjne
Wcześnie
zapada teraz wszystkim za granicę. Pa
a przy tym odpowiadały wy
za”, „Cartouche - zbójca”, fr., 116,6 milionów złotych, w książeczką. Delegacja KL. Ila
mogom aktualnej mody.
od 14 1., g. 15,30, 17,15, 20. „Klu tym na wodociągi 87,7 min SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR mrok. W porze, kiedy więk czek zagranicznych obecnie
51 we W'rzeszczu z wychowaw szość ludzi opuszcza biura
m
t i
,
1
GDANSK,
Opera,
„Konrad bowe”, „Zezowate
szczęście”,
przyjmuje cztero
Ta oferta spółdzielczych, Wallenrod”, g. 17. wrzeszcz, poi., od 16 1., g. 18, 20,15 zł, na kanalizację 23,4 min czynią klasy p. MAZUR przy i zakłady pracy, w domach poczta
krotnie więcej niż w nor
zł, na dokumentację przy wiozła 5 paczek bardz0 porząd
laboratoriów mody, a CO za\ studio Rapsodyczne (Wajdelo -! ^Mewa'C mecz.*’’
palą
się
już
lampy.
Nato
tym idzie i gotowei konfek ty), „Pensja pani Latter”, g. ’’pruSZCZ „Kra
Krakus”, niecz.
malnym okresie.
Większy
szłościową, maszyny i urzą nie zapakowanych, w których
16 i 18,15. GDYNIA. Muzyczny,
RUMIA
„Aurora”,
„Upał”, dzenia — 5,5 min zł. W przy znajdowały się zebrane ubran miast wagony kolejki elek ruch paczek krajowych za
Cji prodv? "■ zakładów spoi „Zamek
ka, książeczki. Delegatami kla trycznej między godz. 15 a
na Czorsztynie”,
g poi., od 16 1., g. 18, 20,15.
szłyrn roku wybudowany bę sy byli: Małgosia Złomanicka,
dziele.:', h i zakjct71 w prze 19,15.
cznie się dopiero w ostat
dzie kolektor sanitarny w Ewa Henrych, Tomasz Żelew- 16 są na ogół... ciemne. Do nich dniach bież. tygodnia.
jeżdżanie
do
pracy
nie
na
ski
i
Sławek
Szuman.
Od
LU
związku z przygotowaniem
leży do przyjemności —stra Najwięcej paczek gdańszcza
nowego osiedla mieszkanio
ta to sił, czasu... Ten czas nie wysyłają do Związku
wego, kanał sanitarny dla
można by wykorzystać na Radzieckiego, Stanów Zjed
odprowadzenia ścieków z
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