KRYZYS? TRWÄ NADAL

Włosi wciąż nie mogą
wybrać prezydenta
RZYM (PAP). — Rozpo
częte 16 grudnia wybory pią
tego kolejnego prezydenta
republiki włoskiej nie przy
niosły nadal rezultatu. W
13 głosowaniu, przeprowa
dzonym w sobotę po połu
dniu, żaden z kandydatów
nie uzyskał wymaganej wię
kszości 482 głosów7. Drama
tyczne próby osiągnięcia po
rozumienia 4 partii rządzą
cej koalicji rządowej zakoń
czyły się kompletnym fias
kiem.

sowali na niego oficjalnie elek
torzy chrześcijańskiej demokra
cji, niezależnie od przedstawi
cieli jego własnego ugrupowa
nia. Elektorzy czwartej partii
koalicji rządowej — republi
kańskiej — oddali do urny bia
łe kartki. Liberałowie i neofa
szyści głosowali na swych włas
nych kandydatów. Monarchiści
wrzucili białe kartki.

Parlament włoski również
w 19 glosowaniu w niedzie
lę rano nie zdołał wybrać
następcy
b.
prezydenta
Włoch — Antonio Segniego.
19 głosowanie nie przy
niosło rozstrzygnięcia, choć
poprzedziły je liczne konsul
tacje międzypartyjne, które
miały przełamać dwunastodniowy impas.
Najwięcej głosów, za ma
ło jednak by uzyskać wy
starczającą większość, zdo
był przywódca socjalistów
Pietro Nenni. Padło na me
go 377 głosów. Przywódca
socjaldemokracji
Giuseppe
Saragat otrzymał 342 głosy.
Wymagana większość wy
nosiła 482 głosy.
Następne głosowanie od
będzie się w poniedziałek
rano.

18 tura przyniosła daleko idą
ce zmiany w dotychczasowe]
sytuacji. Starli się dwaj naj
poważniejsi kandydaci:
przy
wódca socjalistów Pietro Niema i
oraz leader
socjaldemokracji
Giuseppe Saragat. Pierwszy i
nich zdystansował swego prze
ciwnika, zbierając rekordową
liczbę 380 głosów. Poparli go
elektorzy socjalistyczni, komu
nistyczni oraz — po raz pierw
szy
elektorzy
socjalistycznej
partii jedności proletariackiej.
Giuseppe Saragat zdobył 311
głosów, plasując się na drugiej
pozycji. Po raz pierwszy gło-

Licencja USA
na sprzedaż NRD

urządzeń fabryki

Rezultaty głosowań 18 ; 19
tury dostarczyły jeszcze jedne
go dowodu całkowitego rozbi
cia rządzącej koalicji czterech
partii centrolewu. Na tle ogól
nego kryzysu w kołach dzien
nikarskich zwraca się szczegól
ną uwagę na głęboki kryzys w
łonie samej chrześcijańskiej de
mokracji — największego ugru
powania centrolewu. Nie tylko
była ona zmuszona zrezygno
wać z własnego kandydata, ale
acroziło jej przesilenie gabi
netowe.

WASZYNGTON (PAP). Rząd
Stanów Zjednoczonych udzie
lii licencji na sprzedanie NRD
dokumentacji technicznej i urządzeń niezbędnych do budo
wy fabryki włoKien sztucz
nych. Spółkami, które otrzy
mały licencję od rządu, są
Standard Cii Company i Lit
win
Engineering
Company.
Wartość konktraktu wynosi 13
min dolarów.
Ambasada NRF w Waszyngto
nie zwróciła się w tej sprawie
do rządu USA z prośbą o wy
jaśnienie. Departament Stanu
USA zakomunikował w odpo
wiedzi, że dokumentacja oraz
urządzenia przewidziane w umowie z NRD nie znajdują się
na liście towarów objętych za
kazem sprzedaży.
Przy tej okazji prasa ame
rykańska podaje, że obroty han
dlowe USA z NRD wyniosły w
roku 1962 — 4,8 min dolarów,
WASZYNGTON (PAP), Mini-1
w roku 1963 — 7,2 min dolarów, sterstwo obrony USA potwicr
a w roku bieżącym 9,7 min do dziło w sobotę wieczorem, że
larów.
atomowy okręt podwodny „Da |
------ G-------niel Boone” wyposażony w po
ciski „Polaris” opuścił port na
wyspie Guam i udał się na
wody u wybrzeży kontynentu
azjatyckiego.
„Daniel Boone”, wyposażony
W 18 pocisków „Polaris” o za
siągu około 2900 km, jest pierw
szym z siedmiu amerykańskich
okrętów podwodnych tego ty
pu, które USA zamierzają ro2
mieścić w zachodniej części
MOSKWA (PAP). NRF buöti Pacyfiku, w pobliżu brzegów
je trzeci stopień rakiety noś Azji.
nej ,,Europa-l”, która posłuży
Do jednego z portów na wy
do wyrzucenia na orbitę wo- spie Guam przybyła ostatnio
kółziemską
zachodnioeuropej baza pływająca, „Proteus”. Słu
skiego sztucznego satelity. O- ży ona m. in. za magazyn dla
statnio w Niemczech zachod pocisków „Polaris” i ich gło
nich przeprowadzono pierwsze wic jądrowych.
próby z trzecim członem dla
„Europy-1”.
Komentując
tę
wiadomość
niedzielna ,,Prawda” stwierdza,
że w tym eksperymencie, któ
ry oficjalnie jest czysto nau
kowy, przyświecają NRF tak
że inne cele. „Każdy kto wie
jak militaryści bońscy rwą się
do broni jądrowej w NATO,
rozumie, że należy im nie ty i
ko na głowicach atomowych,
ale także na środkach przeno
szenia ich do celu” — pisze
KAIR (PAP). — Delegacja
„Prawda”.

Poniedziałek, 28 grudnia 1964 r.

Spokojne święta
Na dworcu w Zakopanem ruch

Silnik okrętowy
produkcji „H. Cegielskiego1'
(WIT-AR). W Zakładach „H.
Cegielski” w Poznaniu pro
wadzone są przygotowania
do produkcji nowego typu
silnika okrętowego o bar
dzo dobrych
parametrach
technicznych, który od 1967
roku, znajdzie się w siłow
niach
budowanych u naa
mniejszych i średnich stat
ków, przede wszystkim traw
lerów - zamrażalni. Silnik
budowany będzie na licen
cji włoskiej firmy „Fiat”.
Nowoczesność tego silnika
— według opinii specjali-

wokół kontynentu azjatyckiego

Czy tylko

dla sztucznego

satelity?

Delegacja

Rady Najwyższej ZSRR
's w ZRA

Rady Najwyższej ZSRR na
czele z A. N. Szelepinem,
bawiąca w ZRA z wizytą
oficjalną, zwiedzała w sobo
tę i w niedzielę Aleksan
drię. W sobotę wieczorem
gości radzieckich podejmo
WIEDEN (PAP). Proces prze wał przyjęciem gubernator
ciwko bliskiemu współpraco
wnikowi
Adolfa
Eichmanna, Aleksandrii H. Aszur.

Proces haiakovica

odroczony

0,5 mlii mieszkańców
Berlina zach.

tdćisdz ła stolicę
BERLIN (PAP). W nie
dzielę do wczesnych godzin
popołudnia 66 900
miesz
kańców Berlina zachodnie
go przybyło do stolicy NRD
w celu odwiedzenia swych
krewnych. Od 19 bm. kie
dy rozpoczęła się druga tu
ra tych wizyt na podstawie
porozumienia zawartego po
między rządem NRD i sena
tern Berlina zachodniego,
do stolicy NRD przybyło
już 456 500 osób.
NOWY JORK (PAP). Pięciu
oficerów zginęło wskutek wy
buchu, który wydarzył się na
42 000-tonowym
zbiornikowcu
duńskim „Maersk” w wenezu
elskim porcie Punto Carbon.
Wybuch nastąpił w chwili, gdy

ag zbiornikowca
fosa ~gafto\vą.

pompowano

wciąż przyby icają nowi goście.
CAF — fot. Olszewski

Rewelacyjny szybkobleżnyj Kongres studentów

USA zaczynają rozmieszczać
okręty podwodne z „Polarisami"

53-letniemu Erichowi Rajakovi
cowi, oskarżonemu o udział w
masowych eksterminacjach lu
dności żydowskiej w okresie
ostatniej wojny, został z powc
du choroby przewodniczącego
sądu, dr Strobla, odroczony na
nieokreślony czas. Proces ten
rozpocząć się miał w ponie
działek 28 bm. przed sądem
przysięgłych w Wiedniu.
•------©------‘
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„Rocznik

statystyczny“ 1864 r.
wkróice w księgarniach
WARSZAWA (PAP). Dru
karnię im. Rewolucji Paź
dziernikowej w Warszawie
opuszczają pierwsze egzem-(
plarze nowego „Rocznika i
statystycznego — 1964'’. Ta
popularna publikacja Głów
nego Urzędu Statystycznego
zawiera dane liczbowe ilu
strujące rozwój gospodarki
narodowej i życia społecz
no-kulturalnego kraju w
1963 r.
Rocznik zawiera 920 ta
blic na 704 stronach.
Nowo tematy pojawiły się w
działach: dochód narodowy, bu
downictwo, gospodarka komu
nalna i mieszkaniowa. Umie
szczono także ostateczne wy
niki pełnego opracowania spi
su powszechnego ' 196» r., doty
czące liczby ludności i jej
struktury
społeczno-zawodo
wej oraz indywidualnych go*
podarstw rolnych.
Jedną z najbardziej aktual
nych informacji rocznika są
wyniki badania poziomu wyk
ształcenia pracowników gospo
darki
uspołecznionej,
Które
przeprowadzono w br.
Nowy
„Rocznik
statystycz
ny” ukaże się ną półkach księ
i garskich w początku stycznia.

W Moskwie niedzielna „Kras
naja Zwiezda” stwierdziła w
specjalnym komentarzu, że rejs
okrętu „Daniel Boone” oznacza, że USA zaczęły realizować
swój od dawna planowany pro
jekt rozmieszczenia atomowych
okrętów podwodnych z pc Cis
kami rakietowymi w basenie
Oceanu Spokojnego.

stów zjednoczeni^, przemy
słu
okrętowego — polega
przede wszystkim na szyb
szych obrotach. Uzyskując
taką sama moc silnik szyb
kobieżny jest prawie o poło
wę lżejszy niż budowane u
nas dotychczas silniki wol
nobieżne i zajmuje znacz
nie mniejszą przestrzeń w
maszynowni.
Przeszkodą w
zastosowaniu
silników pracujących szybciej
była dotąd icłi mniejsza trwa
łość. W nowych rozwiązaniach
konstrukcyjnych trudność ta za
stała przezwyciężona i silniki
średnio «— i szybkoobrotowe są
obecnie przyszłością napędu mo
torowego statków.
Niezależnie od wymienionych
korzyści silnik o szybszych obrotach ma również wybitne
walory eksploatacyjne. W siłow
ni okrętowej można nim bo
wiem napędzać
równocześnie
agregaty prądotwórcze, gdy np
trawler w czasie połowów pły
nie ze zmniejszoną szybkością
c0 przy dotychczasowych silni
kach nie było możliwe. Pozwą
la to bardzo ekonomicznie wy
korzystać moc silnika i zmniej
szać ogólne zużycie paliwa.

---- ®--------

W 46 rocznicę
Powstania
Wielkopolskiego

Ostre starcia
w Wietnamie
NOWY JORK (PAP). —
Jak podają agencje zacho
dnie, nowa zaciekła bitwa
między powstańcami południowowietnamskimi i woj
skami amerykańsko - sajgońskimi trwała w niedzie
lę w delcie rzeki Mekong w
odległości 140 km na połu
dniowy - zachód od Sajgonu.
Wojska reżimu sajgońskie
go, które dokonały tam de
santu z powietrza, dostały
się pod silny ogień karabi
nów maszynowych i moź
dzierzy. Powstańcy strącili
helikopter amerykański. Czte
rech lotników -amerykań
skich odniosło rany. Po po
łudniu na pomoc wojskom
reżimu południowo - wietnamskiego wysłano samoloty myśliwsko - bombowe. I
W miejscowości Mo Cay,
8? tan na południowy - zaChód Od Sajgonu, wrzucono
W niedzielę granat do restauraeii
stauracji, w
w którpi
Której fnaidomajao ,
wali Się Żołnierze amerykańscy. Około 20 osób od
niosło rany, a jedna zginęła.

afrykańskich
WARSZAWA (PAP).
W
niedzielę w Pałacu Kultury
i Nauki w Warszawie rozpoczął Obrady III doroczny
;
”
. •’ .
. ,
kongres imiałkii
lrnnffrp«
związku diineniiiu
studentów
afrykańskich
studiujących
w Polsce.
Kongres oceni
działalność związku w br.,
dokona
wyboru
nowych
władz oraz podejmie szereg
uchwał i rezolucji.
Związek studentów afry
kańskich liczy obecnie 600
członków — słuchaczy wyż
szych uczelni Łodzi, Warsza
wy, Krakowa, Wrocławia i
Gdańska. Młodzież ta przy
była do Polski z Mali, Se
negalu, Ghany, Maroka, Tu
nisu, Algierii, Sudanu, Tan
ganiki, Kenii i Konga.

rzejcj wystąpiły z brzegów, niszcząc domy, mosty i inne bu

dowie. Według niepełnych da-

'S
Straciło

dobytek

i

zostało bea

dachu nad głową. Straty materialne
wyrządzone
przez klęski
ocenia
się na ponad
20o

WARSZAWA (PAP). Ok.
4,6 mld z! wyniosą w 1965
roku nakłady na inwestycje
szkolne. Z tej sumy ponad
1 mld zł stanowić
będą
środki społeczne, uzupełnia
jące fundusze państwowe.Przewiduje się wybudo
wanie 5.160 izb lekcyjnych
dla szkolnictwa podstawo
wego, w tym 1.418 w szko
łach Tysiąclecia. Szkolni
ctwo średnie mą otrzymać
864 sale lekcyjne — więk
szość z nich przeznaczona
zostanie dla szkół zawodo
wych. Przybędzie ponadto
przeszło 6,8 tys. stanowisk
w warsztatach _ szkolnych,
ponad 6 tys. miejsc w in
ternatach oraz 2.800
izb
mieszkalnych dla nauczy
cieli.

PARYŻ (PAP). Około 100 mło
dych chuliganów uzbrojonych
w trzonki kilofów lub deski
ze sterczącymi gwoździami, wy
wołało w sobotę wieczór krwa
we ekscesy w śródmieściu Pa
ryża, na placu Republiki. Zło
rzecząc i terroryzując przecho
dniów, młodzi chuligani, zwani
we Francji „blousons noirs”
(czarne kurtki) znęcali się nad
osobami, które próbowały się
im przeciwstawić. Liczni prze
chodnie odnieśli rany, a je
den 17-letni młodzieniec został
ciężko ranny w głowę. Dopie
ro policja rozproszyła młodo
cianych bandytów.

milionów
dolarów. Dziesiątki
tysięcy osób musiało opuścić
domy w zagrożonych rejonach.
W
poważnym
niebezpieczeń
stwie znajduje się największe
miasto stanu Oregon — Pór(
Poprzedniego dnia na przed
land. Miastu grozi zalanie, je
śli przepływająca tam rzeka mieściu Paryża w Saint-Ger
Willamette przerwie się przez main des Pres, „czarne kurtki”
wywołały inną gwałtowną awa
betonowe umocnienia.
nturę, w wyniku której wielo
spokojnych przechodniów od
niosło rany i zostało przewie
zionych do szpitala. Grupa cłu
LONDYN, — Długotrwała su
liganów, zatrzymana przez po
licję, zdemolowała komisariat
sza w Somalii sprawiła, ii oko
policji, wdając się w bójkę a
ło 70» tysiącom
mieszkańców
policjantami.
tego afrykańskiego kraju grozi
głód.
Somalia która uzyskała nie
podległość w roku 1960, liczy
KAIR
(PAP).
Jak
donosi
nieco ponad 2 min mieszkań agencja
Men, krajowa rada
ców.
wyzwolenia
Konga
(Leopold
*
*
*
ville) zaapelowała o zwołanie
DELHI (PAP). Ponad 500 osób
SZTOKHOLM. — Rząd szwedz w najbliższym czasie konferen poniosło śmierć po przejściu
ki ustalił termin wprowadzenia cji z udziałem wszystkich kon huraganu
nad
południowym
w kraju ruchu prawostronne gijskich ugrupowań powstań wybrzeżem Indii i wyspą Kago na 3 września 1967 roku. czych.
meshwaran, przez którą prze
Komunikat rady stwierdza, chodzi linia kolejowa łącząca
Wydatki związane z tą reformą
wyniosą około 80 min dolarów. że pragnie ona doprowadzić Indię z Cejlonem. Huragan spo
Szwecja jest obecnie jednym do jedności działania powstań wodował powstanie olbrzymiej
z czterech krajów europejskich ców kongijskich.
fali,
która
zatopiła
pociąg
(obok Anglii, Malty i Islandii),
przejeżdżający
przez
wyspę.
-------©------w których obowiązuje ruch le
Jak się przypuszcza, wszyscy
wostronny.
pasażerowie
ponieśli
śmierć.
*
*
*
Zniszczony został most kole
jowy łączący wyspę z konty
MOSKWA. — Radziecki cen
Przewidywany przebieg pogo nentem. Wyspa Rameshwaran
tralny urząd statystyczny ogło
sił, że w roku bieżącym elek- dy dla wybrzeża wschodniego doznała katastrofalnych strat
wskutek huraganu i wysokie!
trownie ZSRR wyprodukują łą- na 28 bm
cznie 460 mld kilowatogodzin
Zachmurzenie na ogól dużej fali. Stacja kolejowa na wy
energii elektrycznej, tj. o 11 rano zamglenia. Temperatura spie znikła z powierzchni zie
procent więcej niż w
roku , od — 5 stopni do O. Wiatry mi. w akcji ratowniczej biorą

iS ma

0 jedność działania

powstańców kongijskich

Huragan w Indii

Prognoz» pogody

ubiegłym,

1 słabe, północno-wschodnie.

ogół święta
Europie.

w

zachodniej

W pierwszy dzień świąt londyńczycy mogli oglądać w go
dzinach porannych cienką po
krywę szybko topniejącego śnie
gu. Jedynie w Szkocji opady
były obfitsze.
Ulice
stolicy
Wielkiej Brytanii były całko
wicie opustoszałe. Jedynie W
okolicach Picadiłly kilka otwar
tych restauracji zapraszało na
tradycyjne menu. W Hyde Par
Plan budownictwa szkolnego ku grupa ciekawskich otaczała
na rok przyszły jest obecnie 30 odważnych pływaków, któ
przedmiotem szczegółowej ana rzy szykowali się do wzięcia
lizy
w
radach
narodowych udziału w jednej z imprez.
Chodzi o ściślejsze skoordyno Angielskie ministerstwo tran
wanie jego założeń z planami sportu i kluby samochodowe
pracy i możliwościami wyko nadały ostatnie apele wzywa
nawczymi przedsiębiorstw bu jące automobiiistów do ostroż
dowlanych. Nie nadążają one ności: „jeśli pijesz, nie pro
bowiem z realizacją inwestycji wadź”.
Pamiętne i jedyne w swoim
szkolnych. Najsłabiej zaawan
sowane są prace przy obiek rodzaju święta spędzili parla
mentarzyści
włoscy
dzieląc
tach, które do końca br. miały
być wykonane w stanie suro czas między najbliższych a bez
wym. Na ukończeniu ty7ch wła skuteczne glosowania nad wy
śnie obiektów skoncentrowane borem nowego prezydenta.
zostaną w przyszłym roku wy Najstarsi mieszkańcy Brukse
siłki wykonawców i rad naro li nie pamiętają równie obfi
dowych, sprawujących kontro tych opadów śnieżnych o tej
porze roku. Ruch kołowy uległ
lę nad przebiegiem prac inwe poważnym
zaburzeniom Zano
stycyjnych.
towano bardzo liczne, szczęśli
wie niegroźne kraksy samocho
dowe. Śnieg był również nie
spodzianką świąteczną dla Ho
lendrów.
Lizbona natomiast i znaczna
część Portugalii znalazły się
w okowach gęstej mgły Samo
loty otrzymały wezwanie wzię
cia kierunku na Madryt i Bar
KATOWICE (PAP). W drugi celonę. Wszystkie odloty wstrzy
dzień świąt rozgłośnia Polskie mano.
*
*
*
go Radia i stacja telewizyjna
LONDYN (PAP) Święta Boże
w Katowicach wielokrotnie n*
dawały komunikat ostrzegający go Narorłozenia były najbar
przed spożyciem alkoholu na dziej krwawymi na drogach
bytego u Rudolfa Wołczyka za australijskich — oświadczył dy
mieszkałego w Kałowie aeh-Sro rektor urzędu heznieczeństwa
pienieach przy ul. Małej Dą ruchu W ciągu 48 godzin zgi
nęły 24 osoby. Jest wielu ran
brówki 13a...
W ten sposób władze mtn nych.
cyjne starały się zapobiec a
wentualności dalszych zatruf
Jak donosiliśmy,
w
Sygnałem alarmowym stało się
W ar sza wie przed
ban
śmiertelne zatrucie w pierws/v
kiem przy ul. Jasnej wie
dzień świąt małżeństwa Jad
wigi i Józefa Rizoniów z Kato
czorem 22 bm.
dwóch
wic. Ich krewna, młoda dziew
bandytów dokonało napa
czyna, została przewieziona w
du rabunkowego na. ka
stanie
ciężkim
do
szpitala
Wszyscy oni spożyli cześć al
sjerkę CDT, odwożącą
koholu metylowego nabytego
pieniądze. Bandyci zabili
u Rudolla Wołczyka.
jednego z konwojentów,
Życie młodej dziewczyny u
a drugiego zranili. Łupem
dało się uratować. Władze mi
ich padło milion trzysta
licyjne prowadzą dochodzenie
tysięcy złotych.
poszukując m. in. Wołczyka
Oto wejście do banku
który
zbiegi
i
ukrywa
się
nrzy ul. Jasnej w cen
przed organami

w nadchodzącym 1965 r.

parvstich chulganóA

NOWY JORK (PAP). Na za
chodnim wybrzeżu USA przea
tydzień padały ulewne deszcze.
W stanach Kalifornia Nevada

Bardzo mało było w czasie .dano sobie wizyty i odwiedza*
świąt wypadków wymagających no rodziny. Place i skwery stointerwencji milicji. Natomiast | licy ozdobiło 40 choinejs:
pełne ręce roboty miało pogo- strojonych szklanymi bombka
*®wie ratunkowe wzywane me- mi i iluminowanych lampkami.
cieszyli
zli _oną liczbę razy do ofiar Dużym powodzeniem
świątecznego obżarstwa. Toteż się sprzedawcy kolorowych ba
loników.
jednym z najczęściej stosowa
Było to dni stosunkowo spo
nych przez lekarzy zabiegów
w ciągu ostatnich 3 dni było kojne również dla pogotowia
płukanie żołądków, obciążonych stołecznej MO. Pierwszego i
nadmierną ilością szynek, ba drugiego dnia świąt odnotowa
leronów,
galaretek i tortów ło ono ok. 130 wezwań, prze
Chwalebną wstrzęmiężliwość od ważnie w sprawach drobnych
notowano w spożyciu alkoholu nieporozumień. Mimo świąt nie
— przymusowe wizyty w izbach ustawało ani na chwilę śledz
wytrzeźwień należały do rzad two w sprawie napadu rabun
kowego dokonanego 22 bm. pod
kości.
Jak zwykle — mimo świąt, oddziałem Banku Narodowego
w piątek i sobotę pracowały przy ul. Jasnej.
załogi oddziałów produkcyjnych
o ruchu ciągłym i pracownicy
LONDYN, PARYŻ, RZYM,
transportu.
BRUKSELA, BERLIN x —
Mieszkańcom Warszawy tego (PAP). — W'gronie rodzin
roczne święta upłynęły w mi
łym i przyjemnym
nastroju nym i w atmosferze pierw
Przez dwa dni panował- oży szej poważnej w tym roku
wiony ruch na ulicach. Skła- ofensywy zimy przeszły na

Budownictwo szkolne

Krwawe ekscesy

Powódź w USA

WARSZAWA (PAP). — Święta upłynęły w kraju
pod znakiem spokojnego odpoczynku w gronie najbliż
szych, przyjaciół ł znajomych. W tym roku wyjątkowo
wiele osób spędziło święta w popularnych miejscowoś
ciach wczasowo - turystycznych i schroniskach wyso*
kogórskich.
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POZNAN (PAP). 27 bm
— w 46 rocznicę Powstania
Wielkopolskiego 1918/1919 r.
— w Operze Poznańskiej
odbyła się uroczysta wie
czornica z udziałem przed
stawicieli władz partyjnych
i państwowych. Przybyło
na nią kilkuset uczestni
ków powstania i ich rodzi
ny. Referat o znaczeniu
powstańczego czynu zbroj
nego wygłosił uczestnik po «EaEaaaawaiäia^^
wstania,
przewodniczący
krajowej komisji wetera
nów Powstania Wielkopol
skiego — Bernard Łuczewski.
------ •-------

w kraju i w Europie

udział samoloty, wojskowe,

Zatrali sią

metylowym

om W .i) szu ^ y.
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Forty w Gdyni i Gdańsku Siady tajemnicze! kultury Sopoccy saneczkarze
pracowały w święta
gotowi do sezonu
na
ziemiach
polskich
na zwolnionych obrotach
Porty morskie w Gdyni [wała tylko nieliczna grupa
I w Gdańsku pracowały w robotników _ od 20 do 130
ciągu trzech dni świątecz- osób
Natomlast jui od
nych na zwolnionych obroJ
tach. Oto co relacjonuje godz. 23 w niedzielę rozpo
nam dyspozytor zmianowy częła się normalna praca.
portu gdańskiego Wilhelm
W porcie gdyńskim nato
Gałecki:
W porcie gdańskim świę miast, gdzie informacji uta przebiegały bardzo spo daielił nam dyspozytor Jó
kojnie. Praca na zmianach zej Sołtysiak, który w ciąograniczała sie do rozładun-i
, . , . .
,
ku wagonów z tym, że zmia1^11 swi3t Juz po raz drugi
ny niebyły takliczne, jak | wczoraj pełnił dyżur, wśród
co dzień. W porcie stały 24 24 statków aż 15 było banstatki, w tym równo poło- dery polskiej. Port pracowa to statki polskiej ban....
. ,
dery. W ciągu trzech dni jwał
na specjalne
przeładunek odbywał się za zamówienia. Realizując je
ledwie na trzech statkach, j przeładunek wykonano na
Na każdej zmianie praco-^5 statkach drobnicowych,
I 2 •węglowych i jednym ruNAJMŁODSZA
dowym. W ciągu świąt pra
„SKODA”
cowało tu na każdej zmia
„Skoda MB-1000”. Najmło
dsza z popularnej serii sa
nie od 200 do 350 dokerów.
mochodów „Skoda”. Wyko
nują ją zakłady w Mlarla
Boleslav.
Tegoroczna pro
dukcja wyniosła nieco po
nad 16.000 sztuk. W przysz
łym roku będzie już zwięk
szona do 50.000.
Nowa „Skoda” na uli
cach Warszawy
wzbudziła
ogromne zainteresowanie amatorów
czterech
kółek.
Jest naprawdę udana. Ma
elegancką, nowoczesną linię
karoserii, dobre wyposaże
nie, a według danych fabry
cznych osiąga maksymalną
szybkość 125 km/godz. przy
zużyciu paliwa 8 litrów na
100 km. zainteresowało się
nią również wielu importe
rów zachodnich (no. austriac
kich i holenderskich).
W rezultac;e — mimo sno
re i produkcji w przyszłym
roku — tylko kilka tysieev
samochodów
..Skoda
MB1000” przeznaczono do sprze
daży na rynku wewnętrz
nym producenta. A
jak
przedstawiają się perso®Vtvwv imu-wty nowych „Skód”
do Fnlsk’? Bed.o, nie o+rrypiaw.r i eh mnicl. nnGeli si®
amatorzy tego

Święta skończyły się, na
sze porty oczekuje w tych
dniach trudna, ciężka pra
ca. Po trzydniowym wypo
czynku łatwiej będzie spro
stać
zwiększonym
zada
niom.
j
1
(cz)

DZIAŁKĘ budowlaną z ogredem owocowym sprze
dam. Wiadomość: — Gd.-Wrzeszcz, Leczkowa 1 —
■ Bukato.
.__________ G-522S
D OMEK
jednorodzinny
na trasie Gdynia — Gra
bówek — Orłowo kupię.
Ofery Biuro Ogł. Gdynia
pod_ „SG-2063”.___________
WILLĘ 6 pokoi Chylice
k. Warszawy tanio sprze
dam. Dobry dojazd. Dla
nabywcy wolne 3 pokoje,
kuchnia, cały parter. Wia
domość: Warszawa, Moko
towska 55 m. 15, telefon
23-19-72.______________ K-5730
DOM E K
jednorodzinny
3 pokoje z kuchnią, par
cela na Grabówku zamie
nię na większe z dopłata
na trasie Gdynia — Gra
bówek — . Orłowo, Oferty
Biuro Ogł.
Gdynia
pod
..SG-2064”.

S P R z E D A Z
FORTEPIAN „Becker” —
krótki do odnowienia ta
nio sprzedam. Sopot, ul.
Kościuszki X, II piętro, nad
G-5207
bankiem.
WÓZEK głęboki nowoczes
ny sprzedam. Orunia, ul.
Jedn. Robotniczej 45 m. 9.

0 podręcznikach szkolnych
na przyszły rok nauki

myśli się już teraz

Będzie więcej chałwy

i „ptasiego mleczka“

W styczniu na naszych ekranach
WARSZAWA (PAP). Stycznlo
wy repertuar kin zapowiada
się interesująco. Na ekran>
wejdzie 16 nowych filmów, a
wśród nich 3 polskie: „Drew
niany różaniec” reż. Ewy i
Czesława Petelskich według po
wieści Natalii Rolleczek oraz
dwa utwory o współczesnej
młodzieży — „Beata” reż. An
ny Sokołowskiej i „Zakochani
są między nami” reż. Jana
Rutkiewicza.

CAF — fot.
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Saneczkarze Sopotu, b
starannie
przygotowują się
WAPt!7AWA fpAP) ' IRnr- I kultury — mimo znalezienia! Wschodu względnie z połudWMSMWA
Dar duźeJ ilości narzędzi krzemień-1 niowego Wschodu.
dó oczekujących ich star
uZO Ciekawego Odkrycia a°~|nych, brązowych i miedzią- j Dotychczas znaleziono 34 sta- tów.
Jak nas informują
konał warszawski archeolog nych’ oraz wyrobów z kości, i nowiska, w tym 2 duże osady przedstawiciele PZSS, inż.
dr Jerzy Głosik. Prowadząc j fu™X£ewł1der TrÄ i
TSffa.SKmŁ"» Wacław Lewandowski i zna
prace
poszukiwawcze
na 1 dzenia
Obcego,
przybyłe
ze! Bugiem.
ny działacz Edmund Stanieć
Wyżynie Lubelskiej — zna-'
ki, nadchodzący sezon za
lazł on ślady nieznanej do
powiada się niezwykle in
tąd archeologom w Polsce
teresująco.
,
Z dużej liczby zaplanowa
starej kultury sprzed ok. 4
nych imprez, szczególnie cieką
tys. lat — nazwanej od miej
wie zapowiadają się mistrzost
sca pierwszego znaleziska
wa Europy juniorów, które w
„kulturą strzyżewską” (nad
dniach 12—14 lutego 1965 roku
odbędą się w Karpaczu. Po
Bugiem w pow. hrubieszow
przedzą je w dniach 39—31 sty
skim). Ślady jej rozciągają
cznia mistrzostwa Polski ju
niorów w Mikuszowicach.
się
wąskim
pasem
od
Innowacją będzie sposób prze
Wyżyny Wołyńskiej poprzez
prowadzania
mistrzostw Polski
WAT?t!7AWA
1VTi- opatrywania
w podrę
Wyżynę Lubelską w kie
WARSZAWA (PAP)
(i Arj. Ml
czniki nadal uczniów
sprawować
będą seniorów, które tym razem ro
runku Podlasia.
nisterstwo Oświaty ustaliło kuratoria oraz wydziały oświa zegrane będą w 3 eliminac
zasady
zaopatrzenia ty i kultury. Zarządzenie mi jach na torach Krynicy, MiWyodrębniono kilka cech cha już
rakterystycznych,
wyróżniają- i szkój
w podręczniki na nisterstwa podkreśla, że woje kuszowic i Karpacza.
Dużą nadzieję przywiązu
wódzkie przedsiębiorstwa ..Do
Äd'iÄNa'iS'^fS’Prryszly rok nauki. Podo- mu
Książki” mogą organizo je się do startu wicemistrzy
grupy tzw. kultur sznurowych | bnie jak w ubiegłym roku, wać na swoim terenie talono
ni Europy Zofii Hłasko z So
(nazwa pochodzi od rodzaju i mł0dzież, poza podręcznika wą sprzedaż podręczników tyl
potu, która w bieżącym se
ornamentów na ceramice do- 5 .
unr7,, ko za zgodą kuratoriów.
konywan^ch
przy
pomocy !
nowo wydanymi, k zy
Szkoły podstawowe i licealne zonie startować będzie już
„sznurka”). Istniała we wczes- j stać będzie Z książek UŻy- mają składać zamówienia na jako seniorka. Została ona
nej epoce brązu (1700 — lecą wanych,
zaoszczędzonych nowe podręczniki w terminie
p. n. e.). Odznacza się niespo przez uczniów. Pełny kom do 20 lutego, a szkoły zawodo wytypowana na międzyna
we — do 1 maja 1065 r.
tykaną dotychczas w Polsce
rodowe zawody do Innsbru
charakterystyczną ceramiką o plet nowych podręczników'
Część książek nowo wyda
płaskich szerokich dnach i ory otrzyma młodzież klas VII nych przeznaczona zostanie ja cku (Austria) i do NRD.
Terenem stałych imprez
ginalnych zgrubieniach krawę
ko stała rezerwa dla bibliotek
dzi naczyń. Druga cecha cha szkoły podstawowej, do któ szkolnych.
saneczkowych (oczywiście w
rakterystyczna — to płaskie rych 1 września 1965 r.
zależności od warunków at
groby i obrządek szkieletowy. wprowadzone zostaną nowe
mosferycznych) na Wybrze
Natrafiono
też
na
szczątki programy nauczania.
drewnianych pali — być może
żu będzie Sopot. Dzięki po
Kontrolę
nad
przebiegiem
za
resztki zabudowań nieznanych
mocy MKKFiT tor sanecz
dotychczas
osiedli
plemien
kowy długości 409 m przy
nych.
Operze Leśnej, starannie
DEUTSCHE BUNDESPOST
Nie zdołano jeszcze ustalić
przygotowano, a dzięki opochodzenia
tej
tajemniczej
WARSZAWA (PAP). Ucieszy świetłeniu będzie można na
z pewnością amatorów słody nim przeprowadzać impre
czy, zwłaszcza tych najmłod zy również w godzinach wie
szych, że w przyszłym roku
będzie na rynku dużo więcej czornych.

Staszyszyn

SYPIALNIĘ — złota brzo
za, tapczan, biurko sprze
dam. Gdynia, Świętojań
ska 97 m. 5 tel. 21-38-62. ,
MASZYNĘ dziewiarską sa
neczkową sprzedam. Ofer
ty Biuro Ogł. Gdynia pod
„SG-2049V__________________
WILKA alzackiego sprze
dam
Chylonia, Północna
4.__________________ G-2052
SZOPĘ - garaż drewniany
sprzedam. Tel. 21-20-38 do
godz. 11.
G-2066
PRACA
PANI
chętnie
emerytka
do dziecka lat 7 (docho
dząca) potrzebna. Gdańsk,
ul. Kartuska 63-65, Przy
chodnia, II piętro G-5225
SOLIDNA współpracowni
ca z dyplomem w zawo
dzie modystki krawcowej
lub innym potrzebna. —
Oferty Biuro Ogł. Gdynia
pod „SG-2050”. ___________

R O t N F
PANU dr med. Witoldowi
Hołówce za troskliwą po
moc lekarską składa ser
deczne podziękowanie —
wdzięczna pacjentka Steinbeiss.
G-2058

Radzie Zakładowej, kolegom z MZ KGG oraz
wszystkim którzy wzięli udział w pogrzebie

Leona Piątkowskiego
składa serdeczne podziękowanie
ZONA

I

SYN

5318-G
inia 23 bm. po ciężkich cierpieniach zmarł nasz
najdroższy ojciec, teść i dziadek
ś. t P.

Zygmunt Oyfelelct
Msza żałobna odbędzie się 28 bm. o godz. 10 w
kaplicy św. Jakuba w Oliwie. Pogrzeb z kaplicy
tego samego dnia o godz. 15.
O czym zawiadamiają pozostali w głębokim
“inutku
SYN, SYNOWA I WNUCZKI
oraz nieobecny SYN
5346-G

Kinematografia czecnostowac
ka przedstawi dwie pozycje:
„Bokser i śmierć”, wg noweli
Józefa Hena oraz współczesny
dramat obyczajowy „Tak blis
ko nieba”.
Produkcję radziecKą repre
zentują; dramat wojenny „Skra
wek ziemi ojczystej” oraz ko
media „Ciotki na rowerach”.
Będziemy mogli też obejrzeć
dwa interesujące filmy włos
kie — nagrodzony w roku ub.
Grand Prix na festiwalu w
Wenecji utwór społeczny „Rę
ce nad miastem” reż. Frances
co Rosi oraz świetną komedię
z Anną Magnani i Toto „Pe
chowy Sylwester”, dwa angie!
skie — „Mały światek Sammy
Lee” oraz komedię, której ak
cją rozgrywa się w czasie woj
ny — „Hasło — odwaga”, jak
też ekranizację popularnej ope
retki „Oklahoma” w reżyserii
znanego twórcy hollywoodzkie
go Freda Zinnemanna. Zaku
piono też archiwalny już dziś
film
amerykański
„Królowa
Krystyna” z Gretą Garbo w
roli tytułowej.
Wejdą również na ekrany:
psychologiczny film węgierski
„Światło na twarzy”, jugosło
wiański utwór o tematyce wo
jennej „Dwie noce jednego
dnia” oraz dokumentalny film
rumuński o dziejach powstania
i upadku monarchii rumuń
skiej pt. „Zmierzch dynastii”.

LOKALE
KOBIETA samotna poszu
kuje pokoju
niekrępującego w Gdańsku lub oko
licy. Oferty
Biuro
Ogł.
Gdańsk pod „G-5215”.
WYNAJMĘ pokój. Opłata
za rok z góry. Wrzeszcz,
ul. Dzielna 75-2.
G-5229
INŻYNIER poszukuje po
koju (może być nieumeblowany). Kmieciak, Gdy
nia, Słowackiego 34-6.
__________________ G-2068
WYNAJMĘ pokój na dwie
osoby Sopot — Kamienny
Potok,
Kraszewskiego
5
m. 1.
G-2067

takich rarytasów, jak „ptasie
mleczko”, mieszanka czekola
dowa, chałwa itp
Najbardziej wzrosną dostawy
cukierków, ma ich być w sprze
dąży ponad 126 tys. ton, czyli!
o 9 tys. ton więcej niż w br. j
zwłaszcza
herbatników
oraz 1
śmietankowych i owocowych
wafli.
wyrobów
czekoladowych
sporo będzie mieszanek i „pta
siego mleczka”; tego ostatnie
go otrzymamy ponad 400 ton.
(dwa razy tyle co w br.). Bę
dą to w dużej części wyroby
najpopularniejszych
zakładów
„22 Lipca” i „Wawel”.
Zakłada się także wyprodu
kowanie ok. 6 800 ton tzw. słody
czy wschodnich, w tym blisko
950 ton chałwy (prawie o po
łowę więcej niz w tym roku).

i Konkursy skoków

DEUTSCHE BUNDESPOST

4 50
Zachodnioniemieckie mini
sterstwo poczt nie zgodziło
się na wycofanie tego no
wego znaczka wartości 50
fenigów, mimo zgłaszanych
uwag, że gałęzie
drzewa
przy wierzchołku wieży ko
ścielnej składają się w ta
ki dziwny sposób, że two
rzą podobiznę mężczyzny w
kapeluszu.
Rzecz w tym, że przypo
mina ona twarz
Hitlera
(oznaczona kołem). Minister
stwo stwierdziło jednak, że
jakkolwiek podobieństwo Test
tu najzupełniej przypadkowe
i dlatego też nie ma powo
dów do wycofania znaczka
z obiegu.
CAF — Photofax

ZAMIENIĘ małe mieszka
nie (pokój, kuchnia,
ła
zienka) c.o. n.b. na podob
ne dwupokojowe.
Oferty
Biuro Ogł. Gdańsk pod
,,G-5230V___________________
TRZYPOKOJOWE
spół
dzielcze centrum Gdyni za
mienię na dwupokojowe i
kawalerkę w Gdyni. Ofer
ty Biuro Ogł. Gdynia pod
„SG-2065”.
KUPNO
RADIOODBIORNIK japoń
ski tranzystorowy
wyso
kiej klasy kupię. Oferty
Biuro Ogł. Gdańsk pod
„G-5208”.

KOMUNIKATY
Do właścicieli, administracji nieruchomości oraz
przedsiębiorstw na terenie miasta Starogardu Gd.
W związku ze zbliżającą się porą zimową i powsta
jącą stąd możliwością uszkodzeń przez mróz urzą
dzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w poszcze
gólnych nieruchomościach — Miejskie przedsiębior
stwo Gospodarki Komunalnej Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Starogardzie przypomina, że w myśl
obowiązujących przepisów — zabezpieczenie i utrzy
manie w należytym stanie urządzeń wod.-kan. na
leży do obowiązków właścicieli posesji lub osób
działających w ich imieniu. Właściciele nieruchomo
ści lub osoby w ich imieniu działające winni przed
nastaniem mrozów: — zabezpieczyć pomieszczenia
wodomierzowe przez naprawę uszkodzeń ścian, wsta
wienie brakujących drzwi i okien oraz odpowiednie
ich uszczelnienie, sam wodomierz zabezpieczyć w
ten sposób, aby izolację cieplną można było łatwo
usunąć dla odczytania jego stanu, wszelkie studzien
ki wodomierzowe gruntownie oczyścić, wyremonto
wać oraz założyć brakujące pokrywy, przewody wo
dociągowe i kanalizacyjne przechodzące przez kon
dygnacje nie ocieplone, zaopatrzyć w odpowied
nią izolację cieplną. Poza tym w czasie zimy: —
nie układać stert śniegu i lodu na kratki ściekowe,
zasuwy i hydranty podziemne, skontrolować insta
lację wodociągową w budynku i usunąć wszelkie
nieszczelności oraz bieżąco dokonywać napraw, nie
używać hydrantów przeciwpożarowych do celów nie
związanych z gaszeniem pożaru. Wszelkie koszty napiawy z tytułu uszkodzeń instalacji wodociągowej
i wodomierza ponosi właściciel nieruchomości. Za
brania się jakichkolwiek manipulacji przy wodo
mierzach. Jednocześnie przypomina się, że samo
wolne wykonywanie przyłączy wod.-kan. oraz po
bieranie wody bez wodomierzy z sieci miejskiej jest
niedopuszczalne. W sprawach związanych z wykony
waniem nowych przyłączy i instalowaniem wodomie
rzy oraz uzyskanie zezwoleń na pobieranie wody
dla potrzeb budów i lodowisk — należy zwracać
się wyłącznie do Zakładu Wod.-Kan. w Starogar
dzie Gd. ul. Wt. Jagiełły nr 32. Podstawa prawna:
— Rozporządzenie Min. Budownictwa i Gospodarki
Komunalnej 2 dnia 9 października 1956 roku (Dz.
Ust. nr 48. poz. 218), zarządzenie ministra gospodar
ki komunalnej z dnia 6 maja 1963 roku, uchwala
Frezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdań
sku nr 239/XXXIV/63 z dnia 16, 9, 1963 r.
5648-K

Pf 1
P.P. Totalizator Sportowy za
wiadamia, że w Toto-Lotku z
dnia 27. 12. 64 r„ na który
wpłynęło 8 088 296 zakładów wy
losowano następujące numery.
7, 11, 14, 15, 24, 36 dodatkowy
9 wg kolejności ciągnienia 14,
24, 7, 38, 11, 15 dodatkowy 9
Wylosowana banderola 7741
Następujące losowanie TotoLotka odbędzie się w dniu 3.
1. 65 r. w Warszawie.
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W trudnych warunkach atme
sferycznych odbył się w Zako
panem
na
średniej
Krokwi
świąteczny
konkurs
skoków.
Nieustannie padający śnieg <
zła widoczność na skoczni spo
wodowały, że konkurs nie sial
na wysokim poziomie, a zawód
nicy nie mogli pokazać swoich
prawdziwych możliwości.
Andrzej Sztolf z AZS, czło
nek kadry narodowej wykazał
zdecydowaną wyższość nad swo
imi rywalami i zwyciężył zgod
nie z przewidywaniami. Tu
trzeba przypomnieć, że trzech
naszych najlepszych skoczków
Józef Przybyła, Wala i Witkę
nie wzięli udziału w świątecz
nym konkursie, gdyż wyjeclia
li na międzynarodowy turniej
do Austrii i NRF.

Na torze sopockim organ!
zowane będą liczne imprezy
0 charakterze wyczynowym
1 masowym. Do najciekaw
szych zaliczyć należy zawo
dy pod hasłem „Szukamy,
następczyni Zofii Hłasko”,
o mistrzostwo Sopotu, o Zło
ty Kask oraz wiele imprez
masowych, dostępnych dla
wszystkich. Imprezami tymi
zajmie się sekcja saneczko-'
wa przy ognisku TKKB|
„Huragan” w Sopocie.
Saneczkarze Sopotu otrzy
mali
również propozycję
przyjazdu zawodników Z
NRD — Lokomotiv Berlin.'
Ich przyjazd byłby dużą
atrakcją sezonu saneczko
wego w Sopocie.
J. ALBRECHT

Konkurs 4 skoczni
W niedzielę na skoczni Schal
tenberg w Oberstdorfie rozpo
czął się wielki międzynarodo
wy konkurs skoków narciar
skich na 4 skoczniach NRF ł
Austrii. Pierwszy konkurs przy
niósł triumf 23-letniemu Norwe
gowi Torgeirowi Brandtzaegowi, który górując zdecydowa
nie nad rywalami wygrał ma
jąc skoki IV konkursie 73,5 oraz 77 m za co otrzymał notę
— 230,5 pkt. Drugie miejsce za
jąl miody skoczek radziecki a
Leningradu — Piotr Kowalen
ko — nota 215,5 pkt. skoki Ti
i 76 m. Na trzeciej pozycji uplasował się Amerykanin —
David Hicks — nota 296,7 pkt.
— skoki 69 i 72 m. Niestety,
w pierwszej dziesiątce nie zol
tał sklasyfikowany żaden z za
wodników polskich — Przyby
ła zajął 11 miejsce, Witkę 18,
a Wala 23.

Noworoczny turniej
feometkl

Celem spopularyzowania naj
młodszej dyscypliny sportowej,
Ognisko TKKF „Argon” na
zlecenie ZW TKKF organizuje
w ramach „Białych wakacji”
masowy, otwarty turniej kometki (badmintona).
W turnieju może uczestniczyć
bez ograniczeń młodzież szkol
na z trójmiasta. Turniej odbę
dzie się w sali Akademickiego
Ośrodku Sportowego PG wa
Wrzeszczu
przy
Al. Zwycię
stwa 2 stycznia (turniej indy
widualny dla młodzieży) i 3
stycznia (turniej drużynowy, w
którym mogą brać udział ogni
*
*
*
ska TKKF. reprezentacje za
W niedzielę na średniej Kro kładów pracy, komitetów blo
kwi w Zakopanem odbył się kowych i osiedlowych).
Zgłoszenia do turnieju indy
drugi świąteczny konkurs sko
ków. Zakończył się on niespo widualnego dla młodzieży przyj
dziewanym zwycięstwem zawoł mowane sa na miejscu rozgry
nika Wisły — Gwardii Józefa wek w sali A OS, 2 stycznia od
Kochia, który jako senior star godz. 9 (o godz. 10 początek
tujc dopiero pierwszy sezon turnieju). Zgłoszenia do turnieKochel był najrówniejszym sko j ju drużynowego przyjmuje Za*
, czkiem konkursu, wyróżnia! się | rząd
Wojewódzki TKKF w
j ładnym lotem i bardzo dob- Gdańsku, ulica Kalinowskiego
I rym lądowaniem.
i 5—6, tel. 31-33-45.

Miejska Służba Drogowa PMRN w Sopocie podaje
do publicznej wiadomości, że ruch kołowy i pieszy
na ul. 20 Października na odcinku od ul. Podjazd
do wylotu ul. Czerwonej Armii (w kierunku do Gdy
ni) został z dniem 19 grudnia br. otwarty. Ze wzglę
du na przebudowę sieci trolejbusowej został na
wspomnianym wyżej odcinku ustalony ruch jedno
kierunkowy z ograniczoną szybkością do 30 km/godz.
Dla ruchu Gdańsk — Gdynia obowiązuje przejazd
ul. dolnego Sopotu wg ustawionych drogowskazów
i tablic informacyjnych. Zwraca się uwagę pieszym,
że chodzenie po jezdni jest przepisami zabronione
i grozi wypadkiem potrącenia przez jadące ^ pojaz
dy. Całkowity ruch kołowy nastąpi po ukończeniu
montażu sieci trolejbusowej.___________________ 5732-K
W związku z nadchodzącym okresem zimowym
Prez. MRN w Gdyni Wydział Gospodarki Komunal
nej i Mieszkaniowej przypomina, że w myśl art. 4
ustawy z dnia 22. IV. 1S59 r. o utrzymaniu czys
tości i porządku w miastach i osiedlach (Dz. U. nr
27 poz. 167) na osobach i jednostkach sprawujących
zarząd nieruchomości względnie na kierownikach
budów spoczywają następujące obowiązki odnośnie
oczyszczania przyległych terenów ulicznych: Oczy
szczanie ze śniegu, błota i lodu chodnika i jezdni
do połowy jej szerokości względnie 5 metrowego
pasa przyległego placu publicznego 1
stosowanie
środków do usuwania gołoledzi i ślizgawicy. Pryzmowanie śniegu przy krawężnikach w sposób umo
żliwiający spływ wody jak również dostęp do pun
któw rewizyjno-kontrolnych urządzeń podziemnych
jak: wodociągi, kable telekomunikacyjne i energe
tyczne, gaz itp. Odpowiedzialność za wykonanie w/w
czynności w myśl art. 6 wyżej cytowanej ustawi'
ponoszą osoby sprawujące zarząd nieruchomości, do
zorcy domów lub osoby, które podjęły się wykony
wania lub którym powierzono wykonywanie w/w
czynności. Odpowiedzialność za sprawowanie nale
żytego nadzoru nad wykonywaniem obowiązku do
zorców lub osób, które pódjęły się wykonywania
lub którym powierzono wykonywanie w/w czynności
ponoszą ' osoby sprawujące zarząd nieruchomości.
Jednocześnie zwraca się uwagę, że kto wykracza
nrzeciw przepisom art. 4 ust, 2 pkt. 4 i art. 6 ust.
1. 2 albo przepisom wydanym na podstawie art6 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy podlega karze are
sztu do 3 miesięcy lub grzywny 4 500 zł.
5676-K

PRACOWNICY POSZUKIWANI
Urząd Celny w Gdyni zatrudni niezwłocznie męż
czyzn w wieku 22 — 40 lat na stanowiska rewiden
tów celnych. Warunki, którym winni odpowiadać
kandydaci: 1) zamieszkanie na trasie Wrzeszcz —
Wejherowo, 2) wykształcenie średnie, 3) uregulowa
ny stosunek do służby wojskowej. Warunki pracy 1
płacy do uzgodnienia w dziale kadr UC w Gdyni,
ul. Polska 3, tel. 21-63-51.
5R57-K
Baza Sprzętu Drogowego w Wejherowie ul. Przemy
słowa 41 zatrudni natychmiast: 6 operatorów na spy
charki „Mazur” D-50, 4 operatorów na spycharki
„Staliniec” S-100, 1 operatora na walec spalinowy
7—9 ton. Zgłaszać się osobiście w godzinach 7—15.
Telefon 2131.
5260-G
RSP „Dąb” Gdynia-Chylonia ul.Krzywoustego 3
zatrudni natychmiast inżyniera lub technologa dre
wna z długoletnią praktyką nastanowisko
kierow
nika technicznego. Warunki prac« i nłacv do omó
wienia w biurze spółdzielni.
2051-G

Zjednoczone Zespoły Gospodarcze „INCO
Zakład
Produkcji Metalowej „VERIMET” w Sopocie, ul. 29
Października nr 655-a zatrudni wysoko kwalifikowa
nych: ślusarza, tokarza, frezera. Zgłoszenia ze skie
rowaniem z Wydziału Zatrudnienia Prez. MRN W
Sopocie.
5641-K
Zatrudnimy z dniem 1 stycznia 1965 r. dwóch tech
ników dentystycznych. Informacje w Przychodni Ob
wodowej w Wejherowie.
1911-0
Kierowcę zatrudni Zasadnicza Szkoła Budowlana w
Gdyni, ul. Tetmajera 65, tel. 21-77-32.
1924-G
Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Kościerzynie
zatrudni od zaraz: 2 szefów kuchni, 1 kierownika
sklepu gospodarstwa domowego, 1 kierownika sklepu
elektrotechnicznego — Zgłoszenia należy kierować:
PSS Kościerzyna, ul. Wybickiego 2-a. Warunki pła
cy według ukiadu zbiorowego.
56Ü2-K
Zakł. Okrętowych Urządzeń Elektrycznych w Gdań
sku, ul. Wałowa 63 przyjmą od zaraz pracowników
fizycznych w zawodzie tokarza, ślusarza, frezera, gal
wanizera, elektryka — wymagane świadectwo szko
ły zawodowej lub świadectwo czeladnicze, techników
elektryków, technika mechanika na stanowiska pia
nistów. Warunki płacy i pracy do omówienia na
miejscu w dziale kadr.
5619-fC
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gniewie za
angażuje palaczy uprawnionych do kotłów c.o. bu
dynków mieszkalnych. Place do uzgodnienia wg ukła
du zbiorowego plac Gospodarki Komunalnej
5241-G
Technikum Tworzyw Sztucznych Gdynia — Chyło*
nią ul. Wawrzyniaka 5 tel. 23-77-31 poszukuje nau
czyciela specjalistę tworzyw sztucznych na stanowis
ko zastępcy kierownika warsztatów. Zgłoszenia kie
rować do sekretariatu szkoły.
2074-G
Przedsiębiorstwo
Robót
Instalacy jno-Montażowych
Budownictwa Rolniczego w Gdańsk u-Wrzeszczu, ul.
Biała 7 przyjmie od 1 stycznia 1965 r. inżynierów ela
ktryków, inżynierów instalacji sanitarnych i tech
ników obu specjalności z uprawnieniami na stano
wiska starszych projektantów oraz asystentów w
pracowni projektowo-kosztorysowej. Inżyniera lub
technika elektryka z uprawnieniami na stanowisko
kierownika robót. Techników elektryków i instalacji
sanitarnych z praktyką, do pracy w kierownictwa« b
robót. Wykwalifikowanych monterów elektryków i
pomocników elektryków do pracy na terenie powia
tów: Wejherowo, Lębork, Puck, Malbork, Tczew,
Starogard, Kartuzy, Kościerzyna. Zgłoszenia tylko
osobiste przyjmuje Dział Zatrudnienia w godz. od
7.30—11.30 w Gdańsku-Wrzeszczu, ul Biała 7 pokój
nr 3. Warunki pracy i płacy zgodnie z Układem
Zbiorowym Pracy w Budownictwie, do omówiema
na miejscu.
5714-K
Gdańskie Przedsiębiorstwo Leśnej Produkcji Niedrzewnej „Las” w Sopocie ul. Jana z Kolna 35
zatrudni od dnia 1 stycznia 1965 roku st. inspektora
pozyskania (runo leśne) oraz st. instruktora tereno
wego. Wymagane wykształcenie wyższe inż. leśnik
— 3-letni staż pracy w zawodzie, lub średnie —
technik leśnik — 5 lat pracy w zawodzie. Bliższych
informacji udzieli nacz. inż. tel. 51-16-66.
5698-K
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Jak grzyby po deszczu...

W Moskwie urodzaj na hotele
Jeśli dla naszego rybołów
stwa rok 1964 jest rokiem
dobrym, to dla władysławowskiego „Szkunera” —
bardzo
dobrym.
Już 13
września
przedsiębiorstwo
to, pierwsze w Polsce, wy
konało roczny plan poło
wów (11 450 ton). 2 paź
dziernika, jako trzecie przed
siębiorstwo w Polsce, „Szku
ner” wykonał roczny plan
produkcji towarowej i dzię
ki jego znacznemu przekro
czeniu wypracuje w tym
roku 2 i pół miliona zł fun
duszu zakładowego. Że w
gospodarce przedsiębiorstwa
nastąpił poważny skok na
lepsze, świadczy kwota fun
duszu zeszłorocznego: 80 ty
sięcy złotych.
Trzecim wielkim atutem
„Szkunera” było zdobycie
przez załogę ZMS-owskiego
kutra „Wła-150” z szyprem
Pobłockim rekordu rocz
nych połowów w ilości 840
ton — o 64 tony ryb wię
cej od zeszłorocznego re
kordu szypra Jermakowicza z usteckiego „Korabia”.
Czwartym atutem „Szku
nera” jest jego gospodarka
oraz właściwe rozumienie i
realizowanie przez kierow
nictwo i załogę zadań, po
stawionych przez IV Zjazd
PZPR i II Plenum KC. Dy
rektor naczelny „Szkunera”
mgr Laboń — tak skróto
wo ujmuje sytuację:

ciąż w tym roku co naj
mniej 10 kutrów zostało
wyremontowanych w ciągu
zaledwie 15 dni. M. in. w
tym tkwi tajemnica szyb
kiego, przedterminowego wy
konia przez nie rocznego
planu połowów.
Temu samemu celowi —
zwiększeniu możliwości pro
dukcyjnych i likwidacji wą
skich gardeł, które utrud
niały normalną prac* przed
siębiorstwa w latach ubie
głych, służyć będą inwesty
cje. Powstaje nowe nabrze
że, bo już teraz port władysławowski jest ciasny, a
liczba kutrów będzie stale
wzrastać. Sam „Szkuner” z
29 jednostek, jakie posia
dać będzie w końcu roku
bieżącego, do 1970 roku flo
tę swą powiększy dwu
krotnie.

Prowadzi się też palowanie
pod budynek chłodni-przetwór
ni oraz centralnej kotłowni, w
tym też roku zakończona bę
dzie rozbudowa stacji pomp.
Centralna kotłownia jest inwe
stycją konieczną, tego nikt nie
zdoła zakwestionować. W tej
chwili ciepło i parę do hal
„Szkunera”
dostarcza aż 13
mniejszych i większych kotłow
ni łącznie z wysłużonym tra
wlerem rybackim, uwiązanym
do nabrzeża. Taka rozdrobnio
na gospodarka powoduje duże
straty ciepła w
przewodach,
marnowanie opału w nienowo
czesnych paleniskach, nadmier
ne zatrudnienie ludzi nrzy ich
obsłudze itd. Wszystkie urzą
dzenia do jej wyposażenia są
już gotowe i zakończenie bu
— Postawiliśmy sobie za cel dowy
nastąpi
pod
koniec
zwiększenie wydajności
poło 19G3 roku.
wów przez lepsze wykorzysta
nie możliwości kutrów i lep
szą organizacje zaplecza lądo
wego.
To
zaprowadziło
nas
prostą drogą do planu zwięk
szenia zatrudnienia
w naszej
Nowoczesny. 11 metrowej dłu
stoczni remontowej dla wpro
wadzenia drugiej zmiany. Po gości, elegancki, obliczony na
100
pasażerów nowy autobus
nadto przewidujemy zbudowa
nie dwóch hal w porcie. Koszt Sanockiej Fabryki Autobusów
otrzymał
kolejną markę „SFAtego jest stosunkowo niewiel
ki, a dzięki temiv uzyskamy -3”^ i przechodzi obecnie wy
fazę
produkcji
pewną liczbę nowych miejsc kończeniową
pracy kosztem zaledwie 30—40 Jednocześnie w próbach eks
ploatacyjnych
znajduje
się in
tys. zł każde.
ny „SAN” — „SFA-2b”, lżej
Przy
naszym
deficycie szy od dotychczasowych „SANmocy remontowej powstało -ów” o ok. 450 kg. Obydwa
wozy nadają się zarówno
do
pytanie, czy nie należy bu komunikacji
dalekobieżnej jak
dować nowej stoczni dla i miejskiej. •

Nowe SAN-y

naprawy jednostek rybac
kich oraz jak skrócić ich
remonty i
automatycznie
spowodować wzrost poło
wów? Nowa stocznia, oczy
wiście, zwiększyłaby poten
cjał remontowy i dałaby
wiele nowych miejsc pracy,!
to jasne. Ale ludzie ze
„Szkunera” znaleźli inne,
tańsze i dlatego lepsze roz
wiązanie.
— To właśnie jedna z
podstawowych rezerw na
szego rybołówstwa: mak
symalne skrócenie czasu
postoju kutrów w remon
cie i zwiększenie okresu
ich pobytu w morzu —
uzupełnia swą myśl dyr.
Laboń. Do tego celu zmic
rżała cała nasza dyskusja
i wynikające z niej wnio
ski.
Wartość kutra wynosi 4
miliony zł, a koszt jednego
dnia pobytu kutra na mo
rzu — 12 tys. zł. Z tych
liczb „Szkuner” wyciągnął
wnioski już wcześniej i
dzięki temu posiada naj
krótsze w naszym rybołów
stwie przestoje jednostek w
remontach rocznych, wyno
szące przeciętnie 26 dni, cno

W ostatnim czasie zbudo
Port Władysławowo otrzy
ma też nową fabrykę lodu, wano w Moskwie dwa noktórej przeciętna produkcja we duże hotele: dziewięciowyniesie 96 ton dziennie. pietrowy „Mińsk” przy ul
W szczytach połowowych za Gorkiego i dwunastopiętrowy „Aerofłot” przy Lenin
potrzebowanie portu na lód
dochodzi do 150 ton i do grad zkim prospekcie. Obec
tychczas było zaspokajane nie buduje się hotel „Rossi
ja”, który będzie najwięk
zaledwie w jednej trzeciej.
szym hotelem w Europie.
Lód łuskowy, jaki z tej
nowej wytwórni otrzymają
Gmach „Rossii” — to ol
rybacy władysławowscy, po brzymi
dwunastopiętrowy
zwoli na podniesienie jako prostokąt z dwudziestopięści łowionych ryb oraz na trowym pawilonem central
poważne oszczędności finan nym. Ogółem około miliona
sowę, dotąd bowiem lód metrów sześciennych. 3200
trzeba było sprowadzać nie pokojów może przyjąć je
mai z całej Polski kosztem dnorazowo 6.000 gości, któ
W dyskusji przedzjazdo- trzech czwartych miliona rych będzie obsługiwało 98
wind osobowych i towaro
wej załoga stoczni „Szku złotych rocznie!
wych oraz 8 schodów rucho
nera” wystąpiła z propo
A. MĘCLEWSKI
mych.
zycją budowy dwóch no
wych hal: szkutniczej, gdzie
będą dokonywane małe re
KTÓRA ZOSTANIE MISS FRANCJI?
monty kadłubów nawet w
złych warunkach atmosfe
rycznych (a więc przez cały
rok) oraz silnikowej łącznie
pał
z hamownią, co pozwoli na
montaż silników bez ich
docierania w trakcie eks
ploatacji.
Dzięki tym kilku inwe
stycjom o łącznym koszcie
85 milionów złotych „Szku
ner” już w 1968 roku uzy
ska moc przerobową, zakła
daną docelowo dopiero na
lata 1980 — 1985, a port
wiadysławowski stanie się
pierwszym polskim portem
rybackim, którego rozbudo
wy przy obecnym usytuowa
niu basenów będzie całko
wicie zakończona.
Tak więc już za 3 lata
liczba zatrudnionych powięk
szy się w „Szkimerzc” do
2300 — 2400 osób, przy
czym wzrost ten dokona się
poprzez zatrudnienie ryba
ków ną nowych kutrach i
robotników w rozbudowa
31 grudnia w paryskim pałacu Trianon od
nej i pracującej na 2 zmia
będą się wybory Miss Francji spośród kandydatek,
ny stoczni, która już dziś
reprezentujących różne mi asta i dzielnice kraju.
remontuje dwie trzecie ca
Na zdjęciu (od lewej): przedstawicielki Royan,
łej polskiej kutrowej floty
Bretanii, Arcachon i Lyo nu.
CAF
rybackiej.
Nowa chłodnia-przetwórnła, jaka powstanie w cią
gu najbliższych trzech lat,
będzie mogła przerobić w
ciągu roku 25.000 ton ryb.
Istniejąca przetwórnia o prze
pustowości 16.000 ton, pow
stała ze zbudowanej po woj
nie hali szkutniczej i do
swych celów przetwórczych
przystosowana prowizorycz
nie, z trudem daje radę
wzrastającej co roku masie
ryb. Sam „Szkuner” łowi
ich ponad 13 tysięcy ton —
a trzeba do tego dodać po
łowy rybaków indywidual
nych i spółdzielczych.

* - ..
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Wiele wskazuje na to, że | sługuje na Wybrzeżu 56
Spółdzielnia
Turystyczno- | przedsiębiorstw,
organizuWypoczynkowa
„Turysta” j jąc dla nich wyjazdy wy(do której w Gdańsku pro ! poczynkowe
do Bułgarii,
wadzi zabytkowe przedpro- Rumunii,
CSRS,
Jugo
że przy ul. Piwnej) powsta sławii...
ła pod auspicjami rozsądku.
Jedną z tradycyjnych już
Dowodzi tego m. in. statut
„Turysty”, w którym czy imprez z repertuaru „Tu
rysty” są wycieczki
na
tamy:
Targi Lipskie,
znane
w
„Celem spółdzielni jest NRD i poza jej granicami
organizowanie i udostęp jako „MM” czyli Muster Mes
nianie tanich wycieczek, se! Targi wzorów... Wzmo
wczasów i letnisk, dopoma
żony udział spółdzielców w
ganie w wymianie doś tego typu wycieczkach uwa
wiadczeń w kraju i za gra
nicą pomiędzy organizacja żać należy więc zą wielce
wskazany. I to z
wielu
mi spółdzielczymi..
względów.
Zdawać by -się mogło, że
Właśnie w Lipsku moż
kogo jak kogo, ale spółdziel na spotkać wiele różnych
czość pracy — bo „Turysta” wzorów, których zastosowa
jest instytucją branżową — nie praktyczne urozmaici
stać finansowo na taką wy łoby
wachlarz
produkcji
mianę doświadczeń z zagra spółdzielczej na rynek we
nicą. Okazuje się jednak, iż wnętrzny i na eksport. Cóż
znaleźli się tacy, którzy ten więc prostszego, jak korzy
statutowy cel „Turysty” jed stając z własnej spółdziel
nym pociągnięciem długopi
czej instytucji, jaką jest
su... przekreślili. Dlaczego,
„Turysta”, powystawiać róż
w imię jakiej idei?
nym kierownikom technicz
Skład socjalny klienteli nym, głównym technologom
„Turysty”
jest
funkcją i innym inżynierom delega
przyjętej z góry metody cje do Lipska, Brna, Liakwizycyjnej, która polega berca na odbywające się
na zgłaszaniu
spółdzielni tam targi... I rozliczyć ich
chętnych na wyjazdy przez wszystkich po powrocie z
rady zakładowe
przedsię konkretnych efektów ich
biorstw — członków praw wyjazdu za granicę.
nych STW „Turysta”. —
*
*
*
Wśród członków tych znaj
Ale po co wchodzić na
dują się m. in. Stocznia pierwsze piętro po scho
Gdańska, Stocznia Północ dach, . kiedy można równie
na,
stowarzyszenie
NOT dobrze po... rynnie? Taką
itp. Łącznie „Turysta” ob- właśnie rynną są przepisy
CZSP w Warszawie, które
uniemożliwiają
spółdziel
niom korzystanie z wypra
4
cowanego przez nie, a nie
W badaniach naukowców przez CZSP, funduszu so
Politechniki Gdańskiej znaj cjalnego, a także — fundu
duje się kilka typów stat szu na postęp techniczny i
ków, odbiegających od linii racjonalizację.
konwencjonalnych. Obok zna
Faktem jest, że spółdziel
nych prac nad wodolotami czość pracy woj. gdańskiego
prowadzone są również stu dysponuje rokrocznie. sumą
W Paryżu zaprezento dia nad prototypami stat rzędu kilkunastu milionów
wano nowe modele fry ków na poduszce powietrz złotych z tych właśnie ty
zur tui karnawał. Oto' nej oraz nad podwodnymi tułów. Dysponuje teoretycz
dwa modele zaprezento i pół zanurzonymi jednost nie, bo praktycznie pienią
wane przez Molinario.
kami pływającymi, prze dze te są nie do ugryzie
CAF
znaczonymi do celów tran- nia. Są fundusze i nie moż
sportowycłfe
na ich wykorzystać. Ba, sta,

tutowy cel „Turysty” w za
kresie wymiany
doświad
czeń nie ma nic wspólnego
także z funduszem spółdziel
ni na delegacje.
Jeśli więc główny techno
log chce jechać do Lipska
na targi, proszę bardzo, za
własną gotówkę! Wobec te
go główny technolog dokła
da chętnie parę groszy i za
miast na targi po nowe
wzory, udaje się do Buł
garii na plażę. Ale już nie
jako technolog, lecz jako
zwykły
Kowalski, który
chce wypocząć...
*

*

*

W tym samym czasie, kie
dy Kowalski opala się w
Złotych Piaskach, w kraju,
konkretnie w CZSP, rodzi
się genialna koncepcja or
ganizowania przy poszcze
gólnych WZSP biur wzo
rów... I znowu jeszcze je
den przykład zachęty w
kierunku wymyślania pro
chu. Zanim bowiem cokol
wiek u nas się wysmaży i
wejdzie do produkcji jako
nowość, upłynie wiele wo
dy w Wiśle!
*

*

*

— Mnie — powiada dy
rektor oddziału gdańskie
go „Turysty” Wacław Podbereski — wszystko jedno.

kogo wyślę
do Lipska...
Przedstawicieli pionów tech
nicznych
spółdzielni,
czy
tych, którzy płacą...
Otóż w tym sęk! Na czy
je konto pracuje „Turysta”
i czyj interes reprezentuje
przede wszystkim:
spół
dzielczości pracy czy in
nych zasobnych w gotówkę
na „cele targowe” elemen
tów?
Wszystko to jest o tyle
„nowością”, że jeszcze dwa
lata temu nie było z dele
gowaniem za granicę tech
nicznej służby spółdzielczo
ści pracy nijakich proble
mów. Miała spółdzielnia go
tówkę — dysponowała nią
według własnych potrzeb.
Dziś o delegacji do Lipska
z każdej spółdzielni decy
duje Warszawa! Skutki tej
„nowości” ponoszą pośred
nio wszyscy: spółdzielnie o
graniczone w orientacji na
rynku — po swojemu, ry
nek krajowy
pozbawiony
nowości — po swojemu.
Sens życiu nadaje postęp.
W tym wypadku postępem
będzie przywrócenie stanu
sprzed 2 lat. Im prędzej to
się stanie, tym lepiej. Tę
gaffę trzebą czym prędzej
naprawić.
L. N.

OBRAZEK WIGILIJNY
Jak dowiedzieliśmy się z komunikatów ostrzegaw
czych gdańskiego radia, gdański handel rozpro
wadził 24 grudnia zepsutego karpia.

Pod i nad woda

A zamiast karpia o trzymacie państwo po 5,40
zł na łebek»

i

W każdym skrzydle zapro dzie wbudowane wygodne
płaskim dachu
jektowano restauracje i ka meble. Na
wiarnie, obliczone na 4.000 miejsce, skąd roztacza się
wspaniały widok na Mosmiejsc.
Sala koncertowa
na
3.000 kwę.
miejsc będzie drugą co do wiel
Identyczny gmach buduje
kości w Moskwie. Tylko sala
Kremlowskiego Pałacu Zjazdów się na prospekcie WiernadPrzeznaczony jest
jest większa. Sala nadaje się do skiego.
różnych
celów: na kongresy, dla zagranicznych turystów.
uroczyste zgromadzenia, przed
Obraz byłby niepełny, gdy
stawienia baletowe > koncerty.
Na sygnał, dany z pulpitu ste byśmy nie wspomnieli o pro
rowniczego, estrada
opuszcza iektach, które będą realizosię w dół, mechanicznie usu
wa się kilkadziesiąt
rzędów wane w najbliższych latach.
krzeseł i w ciągu paru minut Przygotowuje się np. projekt
wszystko jest gotowe do tań dwukrotnego rozszerzenia ho
ca, lub do zawodów sporto
telu „Moskwa”. Wkrótce roz
wych.
poczną sie prace przy bu
Gmach będzie oddany do dowie dwóch dwudziestopię
użytku w 1986 roku.
trowych
hoteli na placu
Jednocześnie buduje się w Smoleńskim. Piętnastopiętro
Moskwie kilka dalszych du wy hotel stanie na placu
żych hoteli. Trzy spośród dworca Kurskiego. Ostatnio
nich położone są w połud zaś Moskiewska Rada Miej
niowo - zachodniej dzielni ska postanowiła wybudować
liczący dwadzieścia trzy oięcy miasta.
Przy prospekcie
Lenina tra hotel „National”, obliczo
erg ,
wznosi się piętnastopiętro- ny na 576 pokojów.
wy gmach hotelu WCSPS.
—•—
j
Mieścić się tu będzie 488
pokojów dla 1000 z górą osób. Restauracja i kawiar
nia pomieści 500 osób.
„Iskry” wydały ostatnio po

2 księgarskich półek

Na przecięciu prospektów
Miczurina i Łomonosowa bu
duje hotel
Ministerstwo
Wyższego i Średniego Szkolnctwa Zawodowego. Hotel
przeznaczony jest dla zagra
nicznych specjalistów i aspi
rantów,
delegowanych do
Moskwy. We wszystkich 390
jedno i dwuosobowych po
kojach dużo światła. Wszę-

lO lat

oółtora miliona prale
10 lat temu uruchomiono w
Kieleckich
Zakl.
Wyrobów
Metalowych produkcję praleK
SHL. Jubileusz podsumowano
wypuszczeniem półtoramilionowej pralki, Ogółem skonstruo
wano tam 22 różne wzory na
eksport do 23 krajów przekaza
no blisko 4o proc. produkcji
zakładów.

---- •-----

Cenne runo
Tegoroczne zbiory runa leś
nego w Bieszczadach aczkol
wiek niższe niż w roku ub.
przysporzyły
jednak państwu
wiele cennych dewiz. M. in
zebrano i eksportowano ostat
nio 30 ton owoców dzikiej ró
ży i 100 ton tarniny. Poprzed
nio wysłano za granicę 137 ton
jeżyn, 30 ton jagód i 32 tony
malin.

wieść Janusza Meissnera „DLA
ZWYCIĘSTWA”. Jest to pano
rama losów polskich żołnierzy,
walcżących z wojskami hitle
rowskimi na lądzie, na wodz<e
i w powietrzu. Żywa akcja: w
Anglii, n., pustyniach Afryki,
bezmiarach Atlantyku, sporo
humoru i ciekawych obserwa
cji psychologicznych.
„SALON
WYTRZEŹWIEŃ”,
ta powieść Edmunda Niziurskie
go, utrzymana w tonie żartobli
wo-ironicznym, chociaż porusza
sprawy tragiczne. Narratorem
i głównym bohaterem jest mlo
dy lekarz, który na skutek
lekkomyślności i ulegania na
łogowi popada w konflikt *
otoczeniem. To daje autorowi
pretekst do poruszenia wielu
moralnych problemów naszej
współczesności.
Wydal
„Czy
telnik”.
„OGIEŃ STRZEŻONY” Lwa
Kaltenbergha (LSW) jest opo
wieścią biograficzną o Stanisła
wie Wyspiańskim. Nie tylko
zresztą — sylwetka znakomite
go pisarza i malarza pokaza
na jest na szerokim tle ludzi
i zdarzeń okresu Młodej Pol
ski, autor przeprowadzi! bo
wiem bardzo wnikliwe studia
nad epoką. A że napisał swą
opowieść z talentem, „Ogień
strzeżony” zaliczyć należy do
lektur miłych i pożytecznych.
Znakomitą lekturą zarówno
dla dzieci, jak i dla osób doj
rzałych (które lubią czytać dzie
ciom) są wydane ostatnio „LE
GENDY KRAKOWSKIE” wy
bornej pary autorskiej: Kor
nela Makuszyńskiego i Maria
na
Walentowicza
(Fiki-Miki,
Koziołek-Matolek).
Książeczka
bogato ilustrowana, do kilka
krotnego czytania i oglądania...
L.

V

I tak minęły święta...
Święta nam się udały,
tylko galereta do karpia
nie stanęła przed wlecze
rzą, co nam tylko na do
bre wyszło, bo o komuni
kacie San. - Epid. dowie
dzieliśmy się dopiero na
stępnego dnia. Więc jak
by stanęła przed wigilią
to my byśmy leżeli po wi
gilii...
Zaprosiliśmy pana Ko
walskiego — sąsiada, bo
on jest samotny. Po dwu
winiakach tak się roz
rzewnił, że jak mu chust
ki zabrakło, zaczął oczy
wycierać obrusem i ściąg
nął na siebie talerz z zu
pą grzybową. Wyzbieraliśmy ńa panu Kowal
skim grzyby i tatuś posa
dzii go pod kaloryferem,
żeby przesechł, a pan Ko
walski powiedział, że wo
lałby, żeby to był czer
wony barszczyk, bo był
by bardziej a propos, ale
marna
powiedziała, że
bardzo nie lubi. polityki
na noc. To Karol nasta
wił adapter i żeby wszyst
kim dogodzić
puszczał
raz kolędę, raz twista, a
raz coś z repertuaru pow
stałego w czasach, kiedy
pod choinkę
prezenty
kładł Dziadek Mróz.
— Tato, a dlaczego te
raz nie chodzi Dziadek
Mróz, tylko Mikołaj —
zapytała Basia.
— Jak jest zero stopni,
albo odwilż, to skąd brać
Dziadka Mroza — odpo
wiedział tata, a mama
znowu, że nie lubi polity
ki na noc.
W pierwsze święto po
szliśmy do wujostwa na
obiad, a wyszliśmy po ko

lacji, bo ciocia powiedzia
la, że nie po to urabiała
sobie ręce przy gęsi i bi
gosie, żeby się teraz to
wszystko, bez
lodówki,
miało zmarnować. To ma
ma znowu, że przyszła
dla tradycji, a nie dla
głupiej gęsi, a ciocia po
wiedziała:
— Głupia ona, czy nie
głupia, ale
szwagierka
dwie palki wsunęła glad
ko...
Wtedy wmieszał się ta
ta i zaznaczył, że jak ma
ma nie lubi polityki na
noc, to on nie musi lubieć wojen domowych i
zaczął się ubierać i po
szliśmy do domu,
W drugi dzień przy
szedł kolega taty z pracy
pan Duszczuk z żoną i
Tanią, a Karol prędko na
stawił adapter i puścił
płytę „Do roboty, do ro
boty”.
— No to rzeczywiście
— powiedział tata — do
roboty.
Cyk! 1 mama
wrzuciła panu DuszczukcuH bigosu na talerz.
Pod wieczór wszyscy
śmy śpiewali „W żłobie
leży”, a potem mama :
tatą
„Rozkwitały pęki
białych róż”, a państwo
Duszczukowie: „Rozkwi
tały jabłonie i grusze”.
Jak skończyli, tośmy z
Karolem, Basią i Tanią
więli się pod ręce i za
śpiewaliśmy
razem „O
mnie się nie martw, o
mnie się nie martw, ja
sobie radę dam...” i ro
dzice się roześmiali i zro
bilo się jeszcze weselej
l tak minęły święta.
len

m
Zobaczymy zespół estradowy CSRS

Bok Kultury Sanitarnej! PĘflafilKfl
w gdańskich szkołach

5 stycznia o godzinie
18 i 20,30 w sali Tea
tru Muzycznego w Gdy
ni wystąpi reprezenta
cyjny zespól estradowi)
CSRS (słynny zespól Kutery). W programie egzo
tyczne pieśni, muzyka i
tańce Indonezji, Oceanii,
Ameryki Południowej oraz pieśni Ameryki Północ
nej. Zespól Kućsry przy
jeżdża w swoim najsil
niejszym składzie z Mar
tą Kućerouą i Bohumilem Zemanem na czele.
Konferansjerką poprowa
dzi Zbigniew Korpolewski. Bilety wstępu w pla
cówkach „Orbisu”, zbio
rowe również można za
mawiać w Woj. Agencji
Imprez Artystycznych w
Sopocie (tel. 51-22-25).
Na zdjęciu: fragment
występu.

Siadem naszych ariykułów
lać adresować?
3 bm. zamieściliśmy odpo
wiedź redakcji, która stwier
dzała, że list wysiany za
granicę winien być adreso
wany w języku kraju, do
którego jest kierowany. Dy
rekcja Okręgu Poczty i Te
lekomunikacji v/ Gdańsku
przysłała nam pismo, w któ
rym uzupełnia tę infor
mację.
Otóż w myśl art.
124
Konwencji Światowego
Związku Pocztowego (Otta
wa 1957) adres taki powi
nien być napisany alfabe
tem łacińskim. W przypad
ku, gdy list wysyłany jest
do Związku Radzieckiego,
adres powinien być podany
alfabetem łacińskim i cy
rylicą.

Nr 3ÓB (63725

DZTENNTK RAŁTYCF!

IgESZCZE do kwietnia prr.yJP sziego roku trwać będzie
ogłoszony przez Polski Cjzei'*
wony Krzyż Rok Kultury Sa
nitarnej.
Kok Kultury Sanitarnej.adre
sowany jest głównie do mło
dzieży szkolnej. To nie przy
padek lub zawężenie ram tej)
pożytecznej akcji: wszystkie-»
go trzeba się uczyć, a najlepiej uczyć się za miodu.
Posłużmy się przejaskrawio
nym przykładem: jeżeli doro
słemu człowiekowi, który nie
był dotąd za pan brat z myd
łem, powiecie, że ma co naj
mniej kilka razy dziennie myćj
ręce — odpowie, że znakomi-f
eie żyło mu się dotąd bez te-j
go. Jeżeli zaś dziecko w szko-i

Świąteczne pokłosie...
Wyjątkowo spokojnie
dla gdyńskich i sopockich
funkcjonariuszy MO upły
nęły
tegoroczne
święta.
ANI JEDNEGO WEZWA
NIA. Tego jeszcze nie by
ło! Było natomiast sporo
kłopotu w samym Gdań
sku: 82 wezwania.. Prze
ważnie „towarzyskie niepo
rozumienia” uliczne, z któ
rych część znalazła swój
epilog w Izbie Wytrzeźwień.
Wieczór wigilijny spędzały
tam, pod troskliwą opieką
(za którą trzeba będzie ucz
ciwie zapłacić) 23 osoby,
pierwszy dzień — 11 osób,
drugi — 15, niedzielę zaś
do północy dwie osoby.
Większość to ludzie w mło
dym wieku. Nestorem oka
zał się być pewien 63-letni
pan...
•

*

*

Bardzo
różnie
również
kształtowała się praca na
szych placówek pogotowia
ratunkowego w trójmieście.
Jeżeli np. Sopot wypadł na
ogół spokojnie, wezwania
zaś i wizyty w ambulato
rium niczym nie różniły się
od dnia powszedniego (gry
pa, angina, wysoka tempe
ratura), to bardzo, ale to
bardzo pracowicie minęły
święta
dla
pracowników
pogotowia gdańskiego. Dość
wspomnieć, że nawet sto
matolog miał wiele pracy
(60 wizyt pacjentów). Śred
nia dzienna wyjazdów wy
niosła 200. Tyleż notowano
wizyt w ambulatorium ogól
nym.
Znakomita większość lunie jest łatwe”, wł., od 16 lat,
g. 18, 20.15. „Mewa” nieczynne.
„Jagienka” nieczynne.
RUMIA „Aurora” nieczynne.

GDAN5K Opera, „Wesołe ku
moszki z Windsoru”, godz. 39.
GDYNIA
Muzyczny.
„Fajer
werk”, g. 19.15.
WAŻNIEJSZE AUDYCJE
W dniu 28 grudnia 64 r.
PONIEDZIAŁEK
lokalne:
11.40
Pieśni
kompozytorów
polskich, 12.45 „Witaj Nowy
doku”, 16.05 Dźwiękowy felie
ton muzyczny, 16.30 Kwadrans
piosenek., 16.45 ..Czas stanął”,
17.00 „Szafa gra”, 17.30 Prze
gląd
aktualności
Wybrzeża,
17.50 Rezerwy we flocie, 18.30
„Jutro na morzu”. 20.15 „Oca
lić
od
zapomnienia”.
20.25
Gdańsk: Victoria
Schule,
szkoła zwycięstwa, 20.45 W ta
necznym rytmie.

lingrad”, „Pier
rości”, poi., od
10, 15, 17.30, 20.
Yojna i pokój”
A. od 12 1., g. 34, „Tysiąc
u dr Mobuse”. NKF, od 10
g. 13, 20. „Piast”, „Zbrod”, wł., od IG 1„ g. 35.30,
5, 20. „Drukarz” nieczynne,
zyjaźń” ireezynne. „Panoia”, „Pięciu”, poi., od 38 1.,
18, 20.15. „Motława”. „Hoderskaprzygoda”,
ang., od OGÓLNOPOLSKIE:
, g. 15.45, „Czternaśc e dni”,1 12.15 Kalejdoskop muzyczny,
Od16 1..
godz
godz. 18. 20.15. 13.00 Pieśni Fekksa Nowowiej
rzos”, „Gwiazda szeryfa”
skiego, 13.20 „Spotkanie z pi
K, od 12 1., godz. 16, 13, 21.1 sarzami”, 13.45 W rytmie tańca
k’\ „Ostatni cowboj”, USA i piosenki, 14.30 „Kiedy zega
12 1., g. 16, 13, 20. „Wlókł ry wvbiia północ”. 14.45 Frag
rz” niecz. „Gedania” niecz. menty instrumentalne z oper
irza”, „Druga młodość c o- 15.10 Koncert
Chóru Rózgi.
węg„ od 16 1., g. 17, 19. Wrocławskiej PR, 15 30 Dla dzie
jsnros”, „Cyrk jedzie”, USA cl „Historia dziadka do orze
9 k, g. 16, „Komisarz”, wł., chów”. 18.45 Aud. redakcji eko
16 k. g. 18, 20.15.
nomicznej, 19.35 „Miłość
nie
RZESZCZ
„Znicz”,
„Sie jedno tna imię”
„Good
by,
li narzeczonych dla siedmiu Columbus” fragm. pow.
F
ci”, USA, od 32 1., g- 15.45, Rotha, 20.05 Transkrypcje ta
20.15.
„Bajka”.
„Czarny neczne, 21.25 Kronika sporto
r”, NRF, od 16 1., godz. 10, wa. 21.40 Gra orkiestra Georga
0, 15, 17.30, 20.
„Trauma Melschrino. 22.10 Profile miast
- Białystok. 22.40 Mistrzowskie
s’’, nieczynne.
OWY PORT — „1 Maja”, wykonanie dzieł muzyki kla
sycznej, 22.07 Muzyka rozryw
-zynne.
LIWA „Delfin”. „Syn mar- kowa i taneczna.
rawny”, wł., od 16 1., godz.
5, 18.“ 20.15.
DPOT „Bałtyk”. „Rachunek
lienia”, pok, od 32 k, godz.
3, 17.30, 19.45. „Poloftia” —
mienka z okienka”, polski,
12 1., g. 14.30, 17.30, 20.30.
na dzień 28 grudnia 64 r.
DYNIA „Warszawa”. „Z poPONIEDZIAEK
3u kobiety”, fr„ od 16 k,
10.00 „Szczęście w teczce”,
'Z. 10.30, 13, 15.30, 17.45, 20.
danke”. „Przeminęło z wia- film fabuł. prod, jugosłowiań
„Namiary”,
17.00
•n”, USA, od 16 k, g. 15, 19, skiej, 16.45
miana”, „Legenda o wilku Dziennik, 17.05 „Pociąg, który
jeździł
własnymi
drogami”,
50”, USA. Od 9 k, g. 10, 12,
„Człcwiek w ciemnych oku film dla dzieci prod. CSRS,
„Szkoła
wynalazców”,
ach”, jap., od 16 1., g. 16, 17.20
20.
„Fala”, „Czas rozpra- 17.35 „I ty zostaniesz czarodzie
”, ang., od 16 k, g. 15.45, jem”, 17.50 Magazyn postępu
J0.15,
„Marynarz”, „Mysz, technicznego, 18.20 Kino krót
18.50
„Gawędy
ra ryknęła”, ang., od 12 k, kich filmów,
17 19. „Neptun”, „30 lat wilków morskich”, 19.10 „Połud
niowe
rytmy
na
Brcadway’u,
i echu”, USA, od 9 1., g. 16,
20 „Promień”, „Niewidomy 15.35 „Historia na kopercie”, 19.50
zyk”,
K
radź., uu
rauz..
od 12
JA a1..
.. Ft
g.• 1«, i Dobranoc. 20.00 Dziennik, 20.30
>*ć i gniew”, ang.. od 18 1. Teatr TV ..Kochany kłamca .
Jerome
Kilty.
21.45
u, 20.
„Mimoza”, „Biedni sztuka
cze”, węg-, od 18 1 godz, Dziennik, 31.55 Wieczorny re-

LdJlk M ..Klubowe". _ „Życie ^ laks.

1

dzi, szukających pomocy u
lekarzy gdańskiego pogoto
wia, szukała jej na sku
tek... łakomstwa, a także
przepicia.
Typowe kolki,
wątrobowe sensacje, silne
podrażnienie przewodu po
karmowego, wskazujące na
brak umiaru w jedzeniu i
piciu. W niedzielę nato
miast masa roboty zwaliła
się na dyżurnego chirurga:
mrozek, jaki ścisnął nocą
mokrą jezdnię i chodniki,
stał się przyczyną wieflu upadków i wielu wypadków
zwichnięcia i złamania ^koń
czyn.
Wydaje nam się, że, pia
sek na chodnikach i jezd
niach, wysypany w porę,
umniejszyłby ludziom bólu,
lekarzom zaś pracy. W nie
dzielę do godz. 15 chirurg
miał u siebie 100 pacjen
tów. Szczęśliwe było tylko
to, że większość osób po za
biegu odwieziono do do
mów.
— A czy pogotowie (a
przede wszystkim pacjenci)
mieli poważniejsze kłopoty,
związane z radiowymi ko
munikatami, ostrzegającymi
przed spożywaniem mrożo
nego karpia, kupionego w
Gdańsku?

le już od pierwszej klasy uczyć będżiemy tych prostych
nawyków — wyrobimy w nim
niejako „odruchy warunko
we” na dalsze życie.

Odwiedziliśmy kilka gdań
skich szkół. Kąt naszych za
interesować był
niewielki:
jak przebiega Rok Kultury
Sanitarnej, co zdziałano, ja
kie są efekty?
Rezultaty są na pewno.
W Technikum
Gospodar
czym we Wrzeszczu mimo
wyjątkowo trudnych warun
ków lokalowych rzuca się
w oczy »ogólny ład i porzą
dek. Organizacja PCK jest
najliczniejszą w całej szko
le. Może dlatego, a również
dzięki osobie opiekunki PCK
i wykładowczyni przedmio
tu pn. „porządki i konser
wacja inwentarza” p. Pra
buckiej, następuje tu znako
mite zharmonizowanie pro
gramowej działalności szko
ły z działalnością PCK. Czy
stość, higiena, umiejętność
udzielania doraźnej pomocy
zawodowe
umiejętności —
stanowią tu integralną ca
łość. Koło PCK należy do
najaktywniejszych: jest zaw
sze aktualna, żywo na wszy
stkie wydarzenia reagująca
satyryczna gazetka czerwonokrzyska; zasługą młodzie
ży PCK-owskiej jest zorga
nizowanie własnego barku
i kawiarenki „Ptyś”.
Słowem: tu ożywiona dzia
łalność trwa permanentnie,
tak, że w Roku Kultury Sani
tarnej nie trzeba się „silić”
na jakieś dodatkowe przed
sięwzięcia.
W szkołę nr 49 we Wrze
szczu prosperuje stały punkt
sanitarny. U wejścia — ta
bliczka informująca, kiedy
iest czynny: na każdej przer
wie (istotnie, przy nas udzie
lano pierwszej pomocy ma
łej dziewczynce, która przy
biegła tu ze
skaleczonym
palcem), w niektóre dni na
wet po lekcjach. Niezależnie
od kontroli czystości przepro
wadzanych przez higienist
kę szkolna — sama młodzież
wybiera klasowych higieni
stów, na bieżąco sprawdza
jących czystość rąk, kołnie
rzyków. Jest specjalny sy
stem punktowania, wszyscy
się wiec Dilnują, nikt nie
chce
należeć do „bruda
sów”.

— Nic nam o jakiejkol
wiek „masówce” nie wiado
mo. W niedzielę były 2 płu
kania żołądka.
Chorzy
stwierdzili, że jedli także i
rybę. Ale czy to była „ta”
ryba? Może zdarzyły się ja
kieś sporadyczne wypadki,
Podobne zasady stosuje się
ale my o nich nic nie wie w szkołach nr 45 i 68 oraz
my.
w wielu innych. Wszędzie
Jak nas informuje dyżur też obowiązuje system wo
ny dyspozytor pogotowia ra reczków czystości: każdy li
tunkowego w Gdyni p. Li czeń obowiązany jest posia
dia Boryś od wigilijnego dać własne mydło, ręczniwieczoru do godz. 15 dnia czek, papier toaletov,*y.
wczorajszego
zanotowano
Ze względów epidemiolo
około 400 wyjazdów lekarzy gicznych zarzucono wywie
(nie licząc pomocy, udzie szanie w toaletach ogólnych
ręczników, które z reguły
lanej na miejscu w ambu wisiały brudne i mokre.
latorium i przez dyżurnych
chirurgów). Większość wez
wań tyczyło „normalnych”
świątecznych wypadków ostrych ataków woreczka żół
ciowego, kolek itp. skutków
przejedzenia i przepicia.
Najspokojniej upłynął
pierwszy dzień świąt, duży
Wiedziała, że ON to lu
ruch zanotowano zaś w bi. A więc nic łatwiejszego,
dniu wczorajszym.
Sporo jak złożyć
wyszukane w
pacjentów pogotowia cho jednym (nie poiviem któ
rowało wczoraj na... zwol rym) sklepie pudełeczko, pel
nienia lekarskie. Nie ma się ne specjału pod choinkę. ON
czemu dziwić,
przez trzy ucieszył się bardzo, miał dla
dni świąt można się było niej tego wieczoru wyjątko
wo ciepłe spojrzenie. Do mo
trochę rozleniwić...
mentu... Momentu otwarcia
*
*
*
pudełeczka...
Bardzo spokojnie w tym
Zaczął normalnie, od zer
roku przeżyli święta stra wania celofanu. Potem obej
żacy. Przez cały czas — jak rżał ptasią bombonierkę i za
informuje dyżurny oficer czął dłubać. Od lewej nie
Woj. Komendy Straży Po otwierało się. Od prawej też
żarnych p. Jan Zaremba — nie, JEGO spojrzenie stwar
nie było żadnych wezwań. dniało. Gdzie u licha jest
Jedynie w dniu 25 bm. o- zamknięcie...
trzymano sygnał o pożarze
— Może na odwrocie na
w pow. kartuskim. Ogień
zyesztą ugaszono w zarod pisali — szepnęła cicho.
ku, nie spowodował też żad
— Na odwrocie jest RE
CEPTURA — warknął.
nych strat.

Mieć woreczek czystości —
nie oznacza:
robić z niego
właściwy użytek.
Wszystko
zależy od nauczycieli, od hi
gienistki, lekarza, PCK. Tani,
gdzie panuje ogólne zrozumie
nie dia spraw higieny, tam
«> ychowawczynie,
szczególnie
młodszych klas, potrafią zna
leźć czas na zbiorowe mycie
rąk. Szkoła nr 45 we Wrzesz
czu raz w tygodniu potrafi
zorganizować
prysznice dla
dzieci nie posiadających lazie
nek. Obserwuje się też zjawi
sko typowe: o wiele lepiej pra
cuje organizacja
czerwonokrzyska w klasach młodszych
łatwiej jest w nich wprowa
dzać zasady „zbiorowej” higic
ny, niż wśród młodzieży star
i-zej.

Ale przecież PCK dyspo
nuje bogatymi i atrakcyjny
mi formami działania (kur
sy sanitarne,
marszobiegi,
obozy itp.), można więc po
średnio osiągać cele, jakim
są kultura sanitarna, umie
jętności w zakresie pomocy
przedlekarskimi itp.
Wszystko jednak
zależy
od tego, czy zarówno poiekun szkolnej
organizacj
PCK, kierownictwo szkoły,
lekarz i higienistka tworze
wspólny front i czy ich dzia
łanie iest
skoordynowane,
wzajemnie sie uzupełniają
ce.
Ba obiektywne warunki do
brej. właściwej pracy czerwonokrzyskiej z młodzieżą
szkolną istnieją: PCK sku
pia w swych szeregach bli
sko 16 tysięcy uczniów gdań
skich szkół podstawowych i
licealnych.
E.

Przynieśli nam go do re
dakcji wczorajszego dnia
p anowie: T. Leszczyński
i A. Konarski z Gdańska,
ul. Biskupia 34 m. 4.
— Musiał — powiedzie
li — zziębnąć, bo gdy we
szliśmy do mieszkania, sie
dział przy kuchence i wy
raźnie grzał się. Skąd się
wziął i „kim”
w ogóle
jest, nie bardzo się orien
tujemy. W każdym razie
sympatyczny ptaszek z obrączką na nóżce. Na tej
obrączce jest orzełek i cy
fry...
Wpadł do kuchni
przez otwarte okno.
Pudełko
otworzyliśmy
prawie
komisyjnie. Sie
dział w nim, jak gdyby
nigdy nic, śliczny... kana
rek.
Jest u nas i czeka na
właściciela w „Dzienniku
Bałtyckim”, III piętro, po
kój nr 304. Prosimy właś
ciciela o przybycie w po
niedziałek w godzinach
11—16.

Interesujący wypadek
Byłem świadkiem zbio
rowej halucynacji. Co gor
sza sam jej uległem. Mia
nowicie przyszedłem wczo
raj za 10 minut dwunasta
do sklepu ZURiT przy ul
Rajskiej i
przeczytałem
na drzwiach, że sklep jest
otwarty codziennie od go-

Oni z Siedlec
Tak można by zacząć ów|
list, adresowany do naszej
redakcji, a traktujący — w
rzeczowy sposób — o mło
dzieży z gdańskiej dzielnicy
Siedlce. Tej młodzieży, na
którą nierzadko narzekają
rodzice, także przypadkowi
przechodnie — mieszkańcy
dzielnicy. I narzekają słusz
nie, tylko, tylko że...
„...bo my chodzimy po uli
each i hałasujemy. Włóczy
my się i ćmimy papierosy.
Pijemy też, jak jest za co.
A jakby tak np. była świe
tlica i jakby nam ją udo
stępniono, to wielu z nas

Wieżyczki j
na Zbrojowni \

Ptasie mleczko...

Ginie tradycja płónących
choinek. Niewątpliwie duży
wpływ na to ma coraz szer
sze stosowanie lampek elek
trycznych, ale również jest
to dowód, że stała propa
ganda zagadnień przeciw
pożarowych, nawoływania o
ostrożne obchodzenie się z
ogniem, o pilnowanie dzie
ci, by nie bawiły się zapał
kami przynosi pożądane re
zultaty. (Ir. Jar)

Przy kmhrnre grzał
się... kanarek

Na zlecenie Konserwa
tora Wojewódzkiego spe
cjaliści Pracowni Kon
serwacji Zabytków re
konstruują dwie braku
jące wieżyczki oraz od
nawiają kamienną attykę na zabykowej zbrojow
ni w Gdańsku. Wieżycz
ki, które
przykrywają
klatki schodowe z kręco
nymi schodami wkompo
— To może ja... — spró nowane w bogatą elewację
budowli od ul. Piwnej,
bowała.
będą wierną kopią orygi
— Nie *— szczeknął
nałów. Konstrukcja wie
W sukurs przyszedł nóż. życzek jest wykonywana
Przeciął śliczne pudełeczko z drzewa, a tak zwany
i znów spojrzenie stało się płaszcz z blachy miedzią
łagodne i ciepłe. Ptasie mle i nej. Wieżyczka, którą wi )
czka były świeże, smaczne. S dzimy na zdjęciu, powita '
:y Rok
kok lśniącą szatą •,
Wyprodukowała je fabryka ś Noivy
nowej miedzi.
iv Słupsku. Ale dlaczego nie
Fot. Wł. Nieżywiński
dala przepisu,
jak otwo
rzyć,..
a

dżiny 11 do 19, we wtor
ki, zaś od 12 do 18, Po
szedłem więc do Samu i
wróciłem po
dwunastej.
Przy wejściu stało parę
osób,
dobiiając się do
drzwi.
Dziś jest wtorek, więc
otwieramy o 13 — wyjaś
nil ktoś z personelu. —
Przecież jest wyraźnie na
pisane.
Istotnie, na
drzwiach
buł napis: wtorki od 13
do 19.
Ale ja tu byłam o pól
do dwunastej i było, że
od dwunastej — zaopono
wala jedna z klientek.
— Zawsze było od trzy
nastej.
1 oto mamy wypadek
zbiorowej halucynacji, któ
ry domaga się naukowe
go opracowania. Powinien
się tym zająć albo lekarz
psychiatra, albo może na
wet sam dyrektor ZURiT,
erg

Shapiro riaqle
w Warszawie
Gazetki fotograficzne są
na pewno ciekawe i chęt
nie oglądane — pod wa
runkiem jednak, że nie sq
prowadzone tak, jak to
czyni Stocznia Gdańska.
Przy bramie nr 2, już na
terenie zakładu stoi kilka
gablot ze zdjęciami. Ale
co w nich oglądają stocz
niowcy?
Oto niewielka próbka:
Helen Shapiro
zwiedza
Warszawę — Polska ekipa
olimpijska
przygotowuje
się do odlotu do Tokio —
Astronauci
ze
statku
„Wostok” po wylądowaniu
t na dodatek kilka zdjęć
rozebranych do
bikini
pań, smażących się w
słońcu nad wodą.
Kalendarz stuletni, a nie
gazetka, obywatele! Od je
sieni było dość czasu, by
zdjęcia albo usunąć albo
zmienić na aktualne.
(a)

przestałoby chodzić w tę i
nazad po ulicach i poszłoby
do tej świetlicy, gdzie jest
światło i można w coś za
wsze pograć, albo się czymś
zająć w ogóle. Zęby też ina
czej ten wolny czas spę
dzać. Jest taka świetlica w
naszej dzielnicy, nawet nam
2 lata temu obiecywali, że
nam ją udostępnią, żebyś
my trochę popracowali w
parku. Pracowaliśmy, w par
ku i na trawnikach, ale do
świetlicy nas się nie wpu KTO ZGUBIŁ...
szcza”...
...w dniu 7 bm. w Gdańsku
*

*

*

Ten list podpisano: mło
dzież z dzielnicy Siedlec
przy ulicach Powstańców
Warszawskich, Piowców 1
Wrocławskiej, chodzi zaś jej
o udostępnienie
świetlicy,
należącej do DZBM-u nr 2,
znajdującej się przy ul. Pow
stańców Warszawskich. Swie
tlica jest świetlicą zakłado
wą, to prawda, ale — o ile
zdołaliśmy się zorientować
— użytkowana jest rzadziej,
niżby to mogło się dziać.
Wiemy, że jej właściciele,
którzy przecież włożyli nie
mało trudu w urządzenie,
boją się o ich — co tu
mówić — całość. I to byłaby
ta jedna racja. Jest i dru
ga: przed dwoma laty —
rzeczywiście — niezorganizowana młodzież wzięła się
za szpadle, łopaty i grabie,
pracując
przy
miejskich
trawnikach i na skwerze,
chcąc pracą społeczną umo
żliwić sobie otwarcie drzwi
do świetlicy DZBM-u. Ktoś
jej to obiecywał, tylko -dziś
dość trudno ustalić: KTO.
Czy więc nie warto na
wrócić do tej sprawy, po
rozmawiać z młodzieżą, wy
rażającą chęć wejścia
do
świetlicy dla lepszego
—
jak na razie — spędzania
swego wolnego czasu. To by
łaby jakaś realna pomoc,
jakaś
forma
załatwiania
wspólnych — niejako —spraw.
Może nie przyjdą tam
wszyscy, może część z
tych, którzy przyjdą, przyj
dzie tu tylko na „general
ną próbę”, może inni nie
będą się dość stosownie
zachowywać, ale w świe
tlicy jest i świetlicowy, a
jeśli nie, to ktoś za nią
i za jej „życie” odpowie
dzialny? Pewntf jest je
dno, że jakaś część mło
dzieży z Siedlec
szuka
świetlicy i na pewno szu
ka lepszego sposobu
na
„zabijanie czasu”, niż spo
sób obecny. Chyba warto
jej pomóc?!
Ir. p.

przy dworcu głównym portfel
czarny z pieniędzmi, bez do
kumentów? Poszkodowany pro
szony test o zgłoszenie sie do
Komendy MO w Gdańsku W
godz. od 8 do 3 6 (pokój nr 30),
U W A G A I
Przy Zarządzie Okręgu ZBo
WiD w Gdańsku powstał klub
b. więźniów Buchenwaldu. Pre
zvc’ivim zarządu prosi wszyst
kich b. więźniów tego obozu
o nadsyłanie swych adresów
oraz nawiązanie bezpośrednie
go lub listownego kontaktu,
Adres: ZBoWiD, Gdańsk, Diugi Targ 8-10.
ZJEDNOCZONY ZWIĄZEK...
...Emerytów, Rencistów 1 In
walidów,
oddział miejski
wł
Gdańsku, informuje, że w biu
rze związku (ul. Kalinowskie
go 5—6) w godz. od 9 do 14
można przedłużyć legitymacja
WPK CG na ulgowe przejazdy
na r. 3965. Przy załatwianiu for
małności
należy
przedłożyć
ostatni odcinek renty, a inwa
lidzi pobierający renty rodzin
ne powinni przynieść ze sobą
orzeczenie
komisji lekarskiej,
potwierdzające inwalidztwo.

Z Ssroniki
Od
chwili
pisania
naszej
ostatniej „Kroniki”, która uka
zała się w numerze z dnia
21, 25, 26 i 27 bm. tzn. od póź
nego wieczoru 23 bm. — wyda
rzyła się 12 wypadków drogo
wych. Przyczyna dwóch były
próby wymuszenia pierwszen
stwa przejazdu; trzech — naje
chanie na słup; czterech — po
ślizgi pojazdów na oblodzonych
j-zdniach. Szczególnie wczoraj
po obfitszych opadach śniegu,
ulice i drogi były bardzo nie
bezpieczne. Mimo to ofiar w
ludziach nie było. Jedynie w
wypadku w Oliwie dwie osoby
odniosły lekkie obrażenia
Na
ul. Grunwaldzkiej w okolicy
wylotu ul
Armii Radzieckiej
nierozpoznany
przechodzień
wkroczył raptownie na jezdnię,
tuż przed jadacym w kierunku
Sopotu samochodem osobowym
marki „Dodge” nr rej. 1260.
Jego
kierowca
Maurycy
S.
gwałtownie zahamował i wpad
łszy w poślizg uderzył wozem
w słup. Pasażerki Marta i Jad
wiga S, doznały lekkich obra
żeń.
Patrol MO zatrzymał 24 bm.
w Oliwie na ul. Chłopskiej
furgon „Warszawa” nr rej. GK.
2191 należący do PTHW. Jego
kierowca Stanislaw Ciesielski
zamieszkały w Sopocie przy ni.
Chopina 37 m 7 znajdował się
"od

wpływem

alkoholu

Druk GZG, zam. 2484. A-4.

