Wszystkim osobom i or
ganizacjom, które nadesła
ły do Komitetu Centralne
go naszej partii oraz do
mnie osobiście życzenia no
woroczne składam tą dro
gą serdeczne podziękowa
nie,

NARODOW

WŁADYSŁAW GOMUŁKA
W 7 imieniu Rady . Pań
stwa i własnym składam
tą drogą serdeczne podzię
kowanie wszys tkim organ i
zacjem i instytucjom oraz
osobom, które nadesłały
lub złożyły w Belwederze
życzenia noworczne.
EDWARD OCHAB
Składam serdeczne po
dziękowanie wszystkim za
kładom pracy, instytucjom,
organizacjom społeczno-politycznym, młodzieżowym
oraz osobom prywatnym za
nadesłane życzenia z oka
zji nowego roku.

konferencji prezydent Demo
HAWANA (PAP)
Wczoraj w stolicy Kuby, Hawanie, odbyło się uroczyste kratycznej Republiki Wietna
otwarcie KONFERENCJI SOLIDARNOŚCI 100 NARODOW mu Ho Chi Minh pisze m. in.,
że agresywna wojna, którą
AZJI, AFRYKI i AMERYKI ŁACIŃSKIEJ.
USA prowadzą w Wietnamie
Do Hawany napływają licz kreślają w swojej depeszy, że stanowi typowy przykład naj
ne depesze z pozdrowieniami naród radziecki nadal będzie bardziej barbarzyńskich ak
i życzeniami owocnych obrad udzielać wszechstronnego po tów agresorów imperialistycz
dla uczestników konferencji. parcia narodom walczącym o nych.
Pierwszy sekretarz KC KPZR wolność i niezależność narodo
Naród wietnamski jest zde
Leonid Breżniew i premier wą.
cydowany kontynuować walkę
W orędziu do uczestników przeciwko imperialistycznym
ZSRR Aleksiej Kosygin pod
agresorom USA i nie ulega
PROLETARIUSZE WSZYSTKICH KRAJÓW ŁĄCZCIE SIĘ!
wątpliwości, że odniesie całko
wite zwycięstwo.

*

Cena 50 gi

J. CYRANKIEWICZ

Atrakcyjne

towary z Węgier
na runku

V BUDAPESZT (PAP)
Korespondent PAP, red. M.
Kral, pisze:
Wymiana nadwyżek towaro
Wych w roku 1966 między Pol
ską i Węgrami — jak wynika
z podpisanego ostatnio w Bu
dapeszcie protokołu — obejmo
wać będzie szeroki
asorty
ment. Konsumenci polscy bę
dą mogli nabywać w roku bie
żącym m. in. węgierskie skó
rżane obuwie, kołdry z danu
łonu. szale wełniane, mydło
toaletowe, szampan, koniak,
kakao, magnetofony, aparaty
radiowe (samochodowe i tury
styczne), zabawki,
artykuły
kosmetyczne Węgry natomiast
otrzymają z Polski tkaniny
wełniane, lodówki, maszyny
dc szycia, wódkę, aparaty ra
diowe, meble, zabawki i kos
metyki.
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TASZKIENT

w centrum zainteresowania
świata

MOSKWA (PAP)
Taszkient, stolica Uzbckista
nu i największe miasto ra
dzieckiej Azji Środkowej, żyje
rozpoczynającym się dziś spot
kaniem premiera Indii, Sha-

na rewolucje kubańską

W Warszawie zmarł w wie
ku 76 lat prof. JAN GADOM
SKI.
Wybitny popularyzator wic
dzy astronomicznej, prof. Ga
domski był zaiożyciclcm i dlu
goletnim prezesem Polskiego
Towarzystwa Miłośników Astronomii, członkiem Polskie
go Towarzystwa Astronomicz
nego, a także Międzynarodo
wej Unii Astronomicznej. Po
zostawił po sobie kilkadziesiąt
prac naukowych oraz wiele
publikacji
popularnonauko
wych.

szkańców Hawany i delegacje
ze wszystkich stron kraju.
Na trybunie honor owej oprócz premiera Fidela Ca
stro, prezydenta Dorticosa i
pozostałych przywódców par
lii i rządu obecni byli także
delegaci na konferencję soli
darności narodów Azji. Afry
ki i Ameryki Łacińskiej.

O godzinie 10 rozpoczęła się
defilada w r ojskowa. Przemasze
rowały oddziały piechoty, ma
rynarzy. wojsk obrony ludo
wej, przejechały działa, czołj?i i jednostki wojsk rakietowvrh. Nad placem nrzeleciały
m yśliwce na d dżwiękowe.

Pracowicie
rozpoczynają
nowy rok członkowie komi
sji Wojewódzkiej Rady Naro
aowej. Już w najbliższych
dniach odbędą się pierwsze
w tym roku posiedzenia kom i
sji. Dzisiaj zbierają się człon
ko wie Komisji Budownictwa
i Gospodarki Komunalnej, by
omówić zagadnienia zabudo
wy zniszczonych śródmieść w
miastach województwa kosza
lińskiego. Obrady rozpoczy
nają się o godz. 10.
G bm. o godz. 9 ^adzić bę
dzie Komisja Zdrowia i Opie
ki Społecznej. Wysłucha ona
sprawozdania z działalności
Wojewódzkiej Kolumny Tran
sportu Sanitarnego oraz omó
w i wyniki kontroli, przepro
wadzonej w 7 Koszalinie i Słup
sku.
Członkowie Komisji Manda
tow 7 ej WKN r:- orosili na swoje
posiedzenie (13 bm. o godz. 10)
przewodniczących analogicz-

Tafnca misia

Harrnuana

NOWY JORK (PAP)
Specjalny wysłannik prezy
denta Johnsona Avereil Harriman, którego pierwszym eta
pem podróży były
stolice
dwóch krajów
socjalistycz
nych: Warszawa i Belgrad,
po spotkaniu z premierem In
ciii w Delhi# udał się samolo
tem do Peszawaru (Pakistan).
Do jego rozmów z premierem
Shastri i prezydentem Paki
stanu Ayub Khanem przywią
żuje się duże znaczenie w
związku z wyjazdem delegacji
rządowych Indii i Pakistanu
do Taszkientu. Harriman "za
mierza następnie spotkać się
z prezydentem Nasserem w
Kairze.
Rozmowy jakie prowadzą
s p e c j a In i
wy s 1 a n n ic y rządu
USA w różnych stolicach Eu
ropy. Azji i Afryki mają cha
rakt^r tajny. Wiadomo tyl
ko, że dotyczą one obecnej po
stawy rządu USA w kwestii
i trudne problemy gospodar
•ietriisrftskiej i są związane
cze Kuby.
ze wstrzymaniem bombardo
Znaczną część swego prze wań DRW
przez samoloty
mówienia premier poświęcił USA. Przerwa w tych bombar
wyj aśnieniu
społeczeństwa dcwaniach trwa już 11. dzień.
przyczyn trudności, jakie bę-

Fidel Castro: Siły postępu mogą liczyć

Zgon znanego
astronoma

Japoński SATELITA
• TOKIO

lcznyir.
• LONDYN
Premier brytyjski Wilson oświadczył w wywiadzie telewi
zyjnym, że w lutym br. w
czasie swej wizyty w Moskwie
poruszy sprawę reaktywowania
Konferencji
Genewskiej
w
sprawie Wietnamu.
W sobotę Wilson konferował
w Londynie z przedstawicielem
prezydenta Johnsona, delega
tem USA W G^ 1 — r.rtldhof
giem.

W marcu Japonia jako czwar
ty kraj na świecie umieści na
orbicie wokółziemskiej sztucz
nego satelitę.
Pierwszy
mikroksiężyc ja •PARYŻ
poński będzie ważył na starcie
20 kg.
4 bm. odbędzie się w Paryżu
plenarne posiedzenie Komitetu
Centralnego Francuskiej Partii
Komunistycznej
na
temat:
Wnioski z wyborów prezyden
ckich oraz zadania partii.

S T U P S K ! Posiedzenia komisji Iii

Uroczystości w Hawanie

C

Gmach Instytutu Medycznego w
Hawanie, gdzie mieszczą się także
biura kubańskiej agencji prasowej
„Prensa Latina", został specjalnie
udekorowany z okazji zbliżającego
się dnia otwarcia
Konferencji
Trzech
Kontynentów.
Napis
świetlny po lewej głosi: „Konfe
rencja
Trzech Kontynentów —
Styczeń CS — Hawana".
(CAF)

Pierirsze po Noiuym Roku

striego z prezydentem Pakista
nu, Ayub Khanem.
Na lotnisku taszkienckim lą
dają jeden po drugim odrzu
towce „Aerofłotu" oraz ma
szyny indyjskie i pakistańskie,
przywożące
dyplomatów,
przedstawicieli
prasy, radia,
telewizji i kroniki filmowej
z wielu krajów świata.
W poniedziałek do stolicy
radzieckiego
Uzbekistanu,
Taszkientu, przybyli: prezy
dent Pakistanu, Ayub Khan
oraz premier Indii, Shastri.
4 stycznia Shastri i Ayub
Khan rozpoczną rozmowy na
temat spornych problemów
między obu krajami a przede
wszystkim
omówią
sprawę
Kaszmiru. Jak wiadomo, z pro
pozycją takiego spotkania wy
11 ii
stąpił premier Związku Ra
dzieckiego Aleksiej Kosygin,
który również weźmie udział
w obradach. Konferencja w
Taszkiencie znajduje się w
centrum zainteresowania opi
Na zdjęciu: pałac pracowników przemysłu włókienniczego w Tasz- nii światowej. Do stolicy Uzbe
kistanu przybyło ponad 200
kencie — tutaj odbędą się rożni o ,vy między Khanem i Shastrim.
(CAF) dziennikarzy z wielu krajów.

HAWANA (PAP)
ENTRALNE uroczysto
ści 7. rccznicy rewolucji
kubańskiej odbyły się
w niedzielę w Hawanie. Zgro
madziły się tam tysiące mie

MOSKWA (PAP)
Poniedziałkowa
„Prawda"
pisze, że hawańska konferen
cja zebrała się w chwili napię
tej sytuacji międzynarodowej.
Postępowe siły świata wyraża
ją przekonanie, że konferencja
w Hawanie zademonstruje so
lidarność ze wszystkimi naro
dami walczącymi przeciwko
imperializmowi, o wolność, po
kój i bezpieczeństwo.

1:

(Dokończenie na str. 2)
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Po defiladzie
odbył się
będzie zachmurzenie duże
wiec. Do zebranych przemó 7 Dziś
przelotnymi osadami deszczu ze
wił premier Fidel Castro.
śniegiem.
Wiatry
umiarkowane
o- z ach odn ie. Tem per atu r a
Premier i pierwszy sekre półn-ocn
rano około minus 2 st., w ciągu
tarz KC KP Kuby Fidel Ca dnia około 0 stopnistro określił rok 1965 jako je
den z najbardziej owocnych
dla Kuby. Mówca przedsta
wił również ambitne zadania

nych komisji PRN i rad miast
wydzielonych. Wspólnie omó
wią rolę i zadania komisji w
świetle obowiązujących prze
pisów i dotychczasowej prak
tyki oraz ustalą kierunki dzia
łalności na najbliższą przysz
łość. Taki sam jest cci posie
dzenia (15 bm. o godz. 10)
członków Komisji Ochrony
Porządku i
Bezpieczeństwa
Publicznego. I na te obrady
zaproszono przewodniczących
komisji powiatow T ych.

„PERPETUUM
MOBILE"

w walcowniach

0 NOWY JORK
W Nowym Jorku trwa strajk
pracowników komunikacji miej
skiej. Próby rozwiązania spo
ru między przedsiębiorstwami
1 związkiem zawodowym nie
przyniosły rezultatu. Policja
nowojorska znajduje sie w peł
nym pogotowii*.
© SZTOKHOLM
Pierwsze dni nowego roku
przyniosły Szwecji kompletny
chaos w komunikacji, wywoła
ny obfitymi opadami śniegu i
zamieciami. P,uch w stolicy
kraju był niemal całkowicie
sparaliżowany. — Zanotowano
dwa wypadki zamarznięcia na
śmierć.
Na znacznym obszarze W.
Brytanii panuje silna zamieć
śnieżna, przy czym wiatry do
chodzą w porywach do 160 km
na godzinę. W wyniku zamieci
zginęło dwoje ludzi,
• LONDYN
W niedzielę późnym wieczo
rem w rejonie Koryntu około
130 km na zachód od Aten za
notowano gwałtowne trzęsienie
ziemi. Na szczęście ofiar w lu
dziach nie było. W poniedzia
łek rano wstrząsy podziemne
nawiedziły także Ateny.

"V" KATOWICE (PAP)
Z nowym rokiem 6 dalszych
walcowni w hutach „Baildon"
,,Zawiercie",
im.
t ,Pokój",
Buczka i im. Bieruta przesz
ło na 4-brygadowy
system • NOWY JORK
pracy.
Tym samym liczba
W mieście Sitka na Alasce
walcowni objętych
ostatnio
wybuchł grożnv pożar, który
tym nowym systemem wzros
zniszczył wiele domów cen
trum. M. in. pastwą płomieni
la w naszym hutnictwie do 19.
padły dwa kościoły i jedyne
Przejście na 4-brygadowy sy
kino. ZntETczeniu uległo także
stem pozwala na wprowadzę
wiele siedzib przedsiębiorstw.
nie w walcowniach Uw. ru
chu ciągłego to jest
pracy i
przez całą dobę i w niedzielę. {
Tylko dzięki temu produkcja
wyrobów walcowanych w ro {
ku bieżącym wzrośnie o blis f*
ko 200 tys. ton.
w WARSZAWA (PAP)
Na rogu Alei Jerozolimskich
i Marszałkowskiej, w najfiow
szym hotelu stolicy — „Metropol" otwarto w poniedzia
łek oddział
biura
podróży
„Orbis".
V BERLIN (PAP)
Placówka ta nastawia się
Niedziela była
ostatnim
dniem wizyt
mieszkańców głównie na obsługę turystów
którzy będą
Berlina zachodniego u ich kre zagranicznych,
wnych i znajomych zamieszka mogli dokonać wymiany wa
łych w stolicy NRD. W dniu lut, zakupić różnego rodzaju
tym skorzystało z możliwoś bilety i korzystać z innych usług.
ci przejścia do Berlina wschód
niego 71 096 osób.
Ogółem, według dotychcza
sc-wych obliczeń, Berl>n demo
kratyczny odwiedziło w okre
sie od 18 grudnia do 2 stycz
nia br. — korzystając z pod
YR ŁÓD2 (PAP)
pisanego porozumienia o prze
W Sylwestra organa śledcze
pustkach — 823 tys. osób.
Na zdjęciu: setki samocho Wojewódzkiej Komendy MO
dów oczekują w kolejce przed w Łodzi postawione zostały w
stan alarmu wiadomością o
punktem granicznym.
CAF Photofax kradzieży spirytusu metylowe
go z fabryki lamp żarowych
w Pabianicach.
Pierwszy sygnał, otrzyma
no z pogotowia ratunkowego,
gdzie zgłosił się mieszkaniec
Pabianic Edward Borkowski,
u którego stwierdzono obja
wy zatrucia. Szybkie śledztwo
doprowadziło do ujęcia Ry
szarda Sautera, pracownika
fabryki lamp żarowych w Pa
bianicach, który z tych zakła
dów skradł 18 litrów spirytu
su metylowego. 15 litrów tej
niebezpiecznej dla życia tru
cizny zniszczono. Brakowało
około 3 litrów, które wypiło
najprawdopodobniej kilka osób.
Trwają poszukiwania osób,
które miały stycaność z tą tru
rizną,

Nowa placówka
ORBISU"

800 tys ący wizyt
z zachodu w Der! n e

Znów skradziono

smcerc

GŁOS Nr 3 (4141) (

Str. 2

F.Gastro: Każdy ruch postępowy
może liczyć
na rewolucją kubańska

Jak oświęcimscy oprawcy

'

stosują „cyklon" IK

mówiły dostarczenia Kubie 75
tys. ton ryżu oraz zakupu cuk
dzie odczuwać Kuba w zaopa ru kubańskiego w pierwotnie
trzeniu w podstawowy pro- uzgodnionej ilości.
dukt wyżywienia — ryż. ZaWitając serdecznie delegamiast importu z Chin w wy- tów na Konferencję Trójkon
LONDYN* PARYŻ (PAP)
sokości 140 min pesos, na któ tynentalną, F. Castro wyraził
Wojska interwencyjne w Południowym Wietnamie przery liczyła Kuba, strona chiń przekonanie, że konferencja,
p
r
owTd^jrobeTnT Vzw.
^der'"łl^ch6d od
ska wyraziła zgodę na dostar niezależnie od jej wyników,
Sajgonu, a w poWiżu granicy kambodżańskiej, której ceczenie Kubie w 1966 r. arty będzie niezwykle pożyteczna
lem jest przeszkodzenie w transportach ryzu z delty Mekułów wartości 65 min pesos. dla umocnienia sił
postępu.
kongu do rejonow partyzanckich.
Jednocześnie, motywując to Każdy ruch rewolucyjny w
Obecnie kończą się żniwa rani przez kilka batalionów
koniecznością poczynienia za- każdej części świata — opaśów strategicznych ryżu na świadczył on — może liczyć ryżowe w tej części Wietna- wojsk interwencyjnych.
Według doniesień amerykań
wypadek inwazji imperiali- na bezwarunkową i zdecydo- mu. Zacięte walki między sistycznej USA oraz nadwyżka waną pomoc rewolucji kubań łami patriotycznymi a wojska skieh z Sajgonu, również w
mi amerykańskimi, australij- niedzielę, 10. dzień z rzędu sa
mi zapasów cukru* Chiny od skiej.
skimi i nowozelandzkimi o- moloty USA nie bombardowa
raz doborowymi
oddziałami ły DRW. Jednakże, jak donio
reżimowymi, trwają tutaj już sła Wietnamska Agencja Iniu
od 3 dni. Amerykański rzecz formacyjna, grupy amerykań
nik wojskowy doniósł o zna skich myśliwców wielokrotnie
cznych stratach po obu stro- naruszyły obszar powietrzny
DRW w celach zwiadowczych
n a c h.
W niedzielę doszło do star i prowokacyjnych.
cia między batalionem party
MOSKWA (PAP)
zantów, a jednostką komanNOWY JORK (PAP)
„ESKALACJA NIEROZWAGI" — pod tym tytułem dzien dosów sajgońskich. Walka mia
Podczas
operacji
karnej
nik „Prawda" zamieścił artykuł E. Aleksiejewa o amery ła bardzo zacięty przebieg, przeciwko patriotom poludnio
kańskich planach rozszerzenia działań wojennych w Azji Miejscem bitwy były pola ry- wowietnamskim
przeprowapohidniowo-wschodniej.
żowe w prowincji Hau Nghia dzonej 2 bm. w rejonie na za
Rozszerzając interwencję w
Stratedzy Pentagonu — pi (56 km na południowy zachód chód od Sajgonu, z helikopte
Południowym Wietnamie — pi sze dalej autor — już przeko od Sajgonu). Komandosi połu rów amerykańskich rozpylano
sze Aleksiejew — imperializm nali się, że 180-tysięczna ar dniowowietnamscy byli wspie silnie trujące gazy. Według
amerykański przygotowuje się mia interwencyjna nie jest w
obecnie do dokonania nowego stanie doprowadzić do zdecydo
aktu agresji — przeniesienia wanego przełomu w wojnie
działań wojennych na teryto wietnamskiej. Obecnie, jak
rium Laosu i Kambodży.
wszystko na to wskazuje, sta
W Laosie USA na coraz wiają oni na terytorialne roz
większą skalę jawnie zaopatru szerzenie agresji.
ją w broń, amunicję i sprzęt
Jak pogodzić to z osławio
wojskowy ugrupowania prawi nymi „próbami" Waszyngtonu
^r: LONDYN (PAP)
go ha temat eksportu węgla
cowe, podjudzają je do no- „znalezienia drogi osiągniędo Zambii, w razie gdyby Ro
wych ekscesów przeciwko pa cia pokoju" w Wietnamie, o
Prezydent Zambii, Kenneth dezja przerwała ten eksport.
triotom. Z baz na Taiwanie czym tak huczy obecnie proKaunda, odrzucił
propozycje
Zambia potrzebuje dostaw
i z okrętów VII floty USA lot paganda amerykańska?
przemysłu
nictwo amerykańskie dokonu
„Agresja Stanów Zjednoczo premiera rządu rodezyjskie- w r ęgla dla swego
je barbarzyńskich nalotów na nych — kontynuuje autor — go lana Smitha, który zaofe- miedziowego, który jest podobszary znajdujące się pod zmierza nie tylko do zdławie rował Zambii wysyłkę nafty stawą zasobów tego kraju. Do
kontrolą Neo-Lao Haksat i pa nia patriotycznej walki ludno oraz zawieszeaie wysokich no stawy nafty otrzymuje ona
triotycznych sił neutralnych. ści
południowowietnamskiej, wo nałożonych ceł eksporto drogą powietrzną i lądową.
Aleksiejew
charakteryzuje lecz również do zdławienia wych na węgiel i koks.
Kaunda oświadczył, że w ra
Prezydent Kaunda oświad zie przerwania dostaw węgla
oświadczenie sekretarza stanu ruchu narodowowyzwoleńczeUSA Deana Ruska złożone na go w krajach sąsiadujących. czył, że są to tylko „nic nie rodezyjskiego kopalnie mie
konferencji prasowej w dniu Dziś interwenci bombardują znaczące gesty taniej propa dzi mogą jednak nadal praco
9 grudnia 1965 r,, iż Stany terytorium
Demokratycznej gandy". Przypomniał on, że wać, jakkolwiek ich zdolność
Zjednoczone uważają, że nie Republiki Wietnamu, dopusz- Ica Smith dawał już przed- p r o ,Aukcyjna nie będzie stusą zobowiązane do przestrzega czając się zbrodni w Połud tem wiele obietnic, których £ r o c s n t o w a #
nia porozumień genewskich z niowym Wietnamie, zagraża nigdy nie zamierzał spełnić.
1962 roku w sprawie Laosu ją suwerenności Laosu i Kam Propozycja rodezyjska — po
jako „zamiar Waszyngtonu u- bodży. A jutro? Jutro awan- wiedział Kaunda — wskazuje,
chylenia się od wykonania turniczość i zaborcze dążenia że Rodezja zaczyna odczuwać
porozumienia międzynarodowe amerykańskich
militarystów skutki sankcji gospodarczych.
go, pod którym widnieje jego zagrożą wolności, bezpieczeń Fakt, że Zambia postanowiła
podpis". Dowodzi to raz jesz stwu i pokojowi innych naro prowadzić niezależną politykę,
cze, z jaką łatwością koła rzą dów azjatyckich, innych nie zmusił rasistów rodezyjskich
dzące USA depcą prawa i zwy zależnych krajów Azji".
do refleksji. Zorientowali się,
czaję międzynarodowe w imię
Związek Radziecki i Inne że Zambia może sobie pozwo yęr LONDYN, NOWY JORK
realizacji swych imperiali państwa socjalistyczne, młode
lić na trwałe zerwroie wię (PAP)
stycznych planów.
rozwijające się kraje i wszyst zów ekonomicznych z Rode
UPI doniosło z Hongkongu,
kie siły pokojowe — pisze w zją i pozostać wolnym i nie iż indonezyjski minister szkol
zakończeniu Aleksiejew — sta podległym krajem.
nictwa wyższego gen. Thanowczo piętnują nowe agre
Kaunda nawiązał do oświad jeb oświadczył tam, że przy
sywne plany imperializmu amerykańskiego, domagają się czenia połućoiowoafrykańskie wódea KP Indonezji Aidit ży

Walki na polach ryżowych

Artykuł

• TOKIO

w Wietnamie

(Dokończenie ze str. 1)

„Praludzie"

„Eskalacja nierozwagi"

Propagandowy lep rasistów
rodezyjskich

informacji korespondenta AP
z Bao Trai (Wietnam Połud
niowy) — dowództwo amery
kańskie stosowało w tej ope

^ że

^f^kóTc^o
Korespondent podkreś
w tak szerokiej s£ali nie

stosowano jeszcze dotychczas
gazu trującego w Wietnamie
Południowym.

aresztowany
w Szwajcarii

Zbrodniarz wojenny Erhard
Kroeger, były major SS i szef
„misji specjalnej" dla dokony
wania masowych morderstw
na mężczyznach, kobietach i
dzieciach w obozach koncen
tracyjnych działający przede
wszystkim we Lwowie, pozo
staje wciąż w więzieniu zurychskim.
Do tej chwili nie wiadomo
jeszcze, czy władze szwajcar
skie wydadzą go prokuratu
rze w Wuppertalu, która go
poszukuje.
Jak informuje korespondent
AFP z Zurichu, Kroeger miesz
kał stale we Włoszech, skąd
pojechał z wizytą do swego
syna do Zurichu.

Uznanie~źalitykę
rewizjonistyczną

BONN (PAP)
Wyrazy uznania dla kan
clerza Erharda za „jasne sta
nowisko w sprawie niemiec
kiej" oraz wszystkich partii
zachocr-iioniemieckich za jedno
myśiną postawę w kwestii
wschodnich granic Niemiec a
także za
walkę o realizację
„prawa do ojczyzny" wyraził
dr Ulitz, rzecznik ziomkostwa przesiedleńców ze Śląska.
Równocześnie dr Ulitz oświad
czył, że wymiana listów mię
dzy biskupami polskimi i zachodnioniemieckimi jest „kro
iam naprzód'' w stosunkach
między ciarodarni Polski i Nie
miec.
W zakoń czernin
swego oświad-czeriia dr Ulitz wezwał
<kt gajjg. ł Jpoggguae&a.

ścisłego wykonania porozu
mień genewskich z 1954 roku
w sprawie Indochin i porożu
mień z 1962 roku w sprawie
Laosu. Droga brutalnego de
ptania tych porozumień, wznie
cania pożogi wojennej na
Półwyspie Indochińskim, zbrod
niczego igrania losem narodów
Azji południowo-wschodniej,
po której kroczą USA, grozi
niebezpiecznymi konsekwen
cjami. Całe brzemię odpowie
dzialności za nie spada na
amerykańskie koła rządzące.

Pamięci Wilhelma Piecka

^ BERLIN (PAP)
3 stycznia przypada 90. rocz
nica urodzin pierwszego prezy
denta demokratycznego państ
wa niemieckiego —- Wilhelma
Piecka,
Centralny organ KC SED
„Neues Deutschlamd" w obszer
nym artykule pióra swojego
redaktora naczelnego, Herman
na Axena stwierdza m. in.:

„Imię Wilhelma Piecka pozo
stanie na zawsze symbolem
niemieckiego działacza robotniczego i męża stanu, który
w kraju ojczystym Marksa i
Engelsa prowadził walkę o
urzeczywistnienie ich idei i
należał do twórców pierwsze
go niemieckiego państwa robotników i chłopów".

Protesty przeciw „orędziu" biskupów

Zastanawiające pytania
# (INF. WŁ.)
DALSZYM ciągu otrzymujemy od naszych Czy
telników listy, które wy
rażają oburzenie i protest
przeciw treści „orędzia" bis
kupów polskich do biskupów
zachodnioniemieckich. Dzisiaj
przytaczamy fragmenty listu
Józefa Sebastjańskiego z By
towa.
„Zostałem niemile zaskoczo
ny, kiedy zapoznałem się z
treścią „orędzia" podpisanego
przez ks. Kardynała i innych
biskupów polskich, skierowanego do biskupów zachodnio
niemieckich. Ograniczę się do
kilku pvtań pod adresem ks.
Kardynała i innych biskupów,
którzy to oburzające każdego
Polaka „orędzie" podpisali.
— Czym kierowali się przed
stawiciele episkopatu polskie
go, pisząc i podpisując to
„orędzie"?
Gdsie ks, Kardynał l pą

W

zostali biskupi przebywali w
okresie okupacji, że tak wspa
niałomyśłnie przebaczają, i ra
co proszą o przebaczenie?
— W czyim imieniu ks. Kar
dynał i pozostali biskupi wy
stąpili z „orędziem" do bis
kupów niemieckich skoro wia
domo, że naród polski ich do
tego nie upoważnił?

— Czy przedstawiciele epi
skopatu tak szybko zapom
nieli o wymordowaniu w obo
zach koncentracyjnych tysię
cy księży, którzy byli uezciwymł

PoIakami?

— Dlaczego ks. Kardynał i
podlegli mu biskupi zwracają
się z prośbą o przebaczenie
do biskupów zachodnionie
mieckich, którzy przecież po
pierają w NRF działalność or
ganizacji przesiedleńców i od
wetowa politykę rządu kanclerza Erharda?

»,orędziu" prosi się o przeba
czenie, skoro nie jest tajem
nicą, że wśród biskupów za
chodnioniemieckich są tacy,
którzy błogosławili broń hitle
rowską, która służyła następ
nie popelnaniu zbrodni ludo
bójstwa na narodzie polskim
i innych narodach?
-- Kiedy episkopat polski
zażąda od Watykanu oficjal
nego uznania naszych granic
na Odrze i Nysie, jako granic
ostatecznych, o które nie mo
że być żadnych przetargów?
— Kiedy ks. Kardynał zażą
da formalnego zatwierdzenia
biskupów polskich dla naszych
Ziem Zachodnich, a nie ja
kichś „administratorów"?
Sądzę, że ks. Kardynał, ja
ko człowiek wykształcony, udzieli odpowiedzi na tych kil
ka prostych i niepokojących
nie tylko innie chyba, pytań."

cm

• LONDYN
Nad południową Sumatrą zde
rzyły się dwa samoloty indone
zyjskich linii lotniczych. W
katastrofie tej zginęło co naj
mniej 14 osób.

Chorzowska wytwórnia kon
strukcji
stalowych
„KONSTAL" stała się generalnym
dostawcą konstrukcji stalowych
na eksport. Trzeba podkreślić
wysoką jakość dostaw: „Konstal" nie miał dotychczas ani
jednej reklamacji od zagranicz
nego odbiorcy.

siowega mieszkańca
glsbii
brakło żywności

•KATOWICE

• WASZYNGTON (PAP)
Światowa produkcja rolnicza nieco wzrosła w roku 1965
ale nie tak bardzo, jak liczba
ludności. W rezultacie świat
jako całość odżywia się go
rzej niż przed rokiem.
Doroczny przegląd sytuacji
rolniczej na świecie ogłoszo
ny przez amerykańskie mini
sterstwo rolnictwa informuje,
że światowa produkcja żyw
ności była w 1965 roku o je
den procent większa niż w
roku 1964, natomiast ludność
świata wzrosła w tymże okre
sie o 2 proc.
Niedobór produktów żyw
nościowych w krajach rozwi
jających się osiągnął 30 min
ton rocznie i może dojść do
50 min ton, jeśli nie podejmie
się odpowiednich kroków dla
walki z głodem — oświadczył
biolog amerykański prof. Revelle na konferencji Pugwash
w Addis Abebie.
Problem wyżywienia świata
stanowi główny przedmiot dy
skusji 90 uczonych uczestni
czących w pracach konferen
cji, która rozpoczęła się 29
grudnia ubiegłego roku.

co mówi lewica

Czterech alpinistów, którzy
wyruszyli w góry centralnej
części Japonii, uznano za zagi
nionych, gdyż dostali się oni
w rejon, w który runęła lawi
na śnieżna.

•KATOWICE

OSa eu drugiego

W Indonezji nadal nie wie prawica

Zbrodniarz z SS

Itele graficznym

Haile montażowe Gliwickich
Zakładów Urządzeń Technicz
nych i chorzowskiego „Konsta-lu" opuściła suwnica o udżwigu 12S ton, wykonana dla
powstającej w Pątnowie elek
trowni.
Podnosi ona lokomotywę jak
pudełko zapałek i przetrans
portowana zostanie do Pątno
wa kilkunastu wagonami kole
jowymi.

Wybuchy
nienawiści

do żołnierzy USA
w Dominikanie
NOWY JORK (PAP)
Ze stolicy Republiki Domi
nikańskiej, Santo Domingo, na
pływają doniesienia o dal
szych incydentach między żoł
nierzami tzw. międzyamerykańskich sil pokojowych a Do
minikańczykami.
Nieznani
sprawcy
rzucili
bombę na przejeżdżającą cię
ramówkę armii amerykańskiej.
W wyniku eksplozji pięć osób
odniosło rany. Bombę rzuco
no z przejeżdżającego samo
chodu.

W innym fnćycfencie. o któ
rym poinformowała policja z
Santo Domingo, zostało zabi
je i znajduje się w rękach in tych dwóch Dominikańczydonezyj skich władz wojsko ków.
wych. Agencja nadmienia, iż
W niedzielę rano uczestni
generał Thajeb nie podał żad cy demonstracji anty amery
nych szczegółów na temat te kańskiej obrzucili kamieniami
go, w jaki sposób Aidit zna w centrum Santo Domingo sa
lazł się w rękach władz.
mochód, którym jechali żoł
W pałacu w Bogorze odbyło nierze USA. Demonstrantów
się w niedzielę z udziałem pre rozproszyły oddziały brazylij
zydenta Sukarno plenarne po skie, stosując gazy łzawiące.
siedzenie rządu, poświęcone
omówieniu aktualnej sytuacji
v/ kraju. Po tym posiedzeniu
minister spraw
zagranicz
nych Subandrio poinformował*
iż prezydent oświadczył, że
skutków październikowego za
machu stanu .nie da się roz
wiązać
poprzez
stosowanie
przemocy przez jedno ugrupo
wanie wobec innych.
Reuter informuje, że indone w Afryce
zyjski minister obrony gen.
Nasution zapowiedział konty
PARYŻ (PAP)
nuowanie operacji
wojsko
wych przeciwko uczestnikom
Prezydent
Górnej
Wolty
niedoszłego zamachu
stanu.
Agencja nadmienia, że na środ Maurice Yameogo zarządził
kowej i wschodniej Jawie, na stan wyjątkowy w stolicy kra
wyspie Bali oraz w okolicach ju Wagadugu i na terenie ca
Medan i Atjeh na Sumatrze łego kraju. Jako przyczynę te
trwają walki między ugrupo go podano „spisek zorganizo
waniami muzułmańskimi
a wany przez b. przewodniczą
przedstawicielami lewicy in cego zgromadzenia narodowe
go a zarazem mera Wagadu
donezyjskiej.
gu, Josepha Wedraogo". Spi
sek ten — twierdził prezydent
Górnej Wolty — miał „inspi
rację komunistyczną".

„Europejskie
metody" walki
ze strajkami

Mikroorganizmy
w satelitach

9 MOSKWA (PAP)
Poniedziałkowa „Prawda" dono
si, że w niektórych satelitach se
rii „Kosmos" umieszcza się rośli
ny, owady i najprostsze organiz
my, aby zbadać wpływ długotrwa
łego pobytu w przestrzeni poza
ziemskiej na istoty żywe.
Satelity te po pewnym czasie
lądują na ziemi. Poza tym na
Ziemię wracają także inne mikroksiężyce serii ,,Kosmos", na przy
kład te, w których wypróbowuje
się układy i urządzenia, wyko
rzystywane potem w kosmicznych
statkach załogowych lub te, w
których egzaminowi poddaje się
systemy lądowania.
W reportażu z kosmicznego ośrcdka koorclynacyj no-obliczenio
wego „Prawda" infoirmuje, że obecnie opracowuje on ńa bieżąco
informacje z przeszło 20 satelitów,

£i

.

4

Korespondent AFP podkreś
la, że „wykrycie spisku" w
podejrzany sposób zbiegło się
w czasie z ostrym wrzeniem,
jakie panuje w Górnej Wol
cie w związku z polityką go
spodarczą rządu: redukcją po
borów pracowników, zamrożę
niem awansów, redukcją bud
żetu. Związki zawodowe zorSanizowały już wiele manife
stacji i podjęły decyzję straj
ku powszechnego na dzień 3
stycznia br. Właśnie w przede
dniu wybuchu tego strajku
rząd „odkrył spisek" i zarzą
dził stan wyjątkowy, na mo
cy którego wszelkie wiece i
akcje strajkowe st§ją się nie
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Wydarzenia roku 1965,.' .na rok 1966
1965 rok był rokiem dobrym dla naszej gospodarki. Złożyły się na to tysiące zrealizowanych
z
powodzeniem
przedsięwzięć, setki pozytywnych zjawisk i wydarzeń. Któ
re z nich były najważniejsze dla poszczególnych dziedzin
gospodarki? Jakie są najważniejsze zamierzenia na rok
1966? Polska Agencja Prasowa zwróciła się w tej sprawie
do kilku ministrów z jednakowo brzmiącymi pytaniami:
1) Jakie wydarzenia w
1965 r. w dziedzinie Wam
podległej, uważa Obywatel
Minister za najważniejsze
i jaki był wpływ tego wy
darzenia na, rozwój gospodarczy kraju?

ca rzeźnego, o 17 proc. zbóż,
ponad 2-krotnie więcej nasion
oleistych i o 26 proc. więcej
drobiu. Stwarza to dobre prog
nozy.
ANTONI RADLIŃSKI —
minister przemysłu chcmicznego wymienia
przekrocze— JANUSZ BURAKIEWICZ n [ e projektowanych zdolności
— minister żeglugi:
Nasze
największe
osiągnięcia
to
przekroczenie podstawowych
zadań w dziedzinie usług o
6.5 proc. W 1965 r. nasza flota
po raz pierwszy została wyka
zana w światowej statystyce
płocką
z tonażem
przekraczającym produkcyjnych
,
.
.
.. .przez
.
1 min BRT. Zajmujemy obec ^tr^Uermę^Ouz 2 min ton
ropy) oraz toruńską „Elanę",.
nie pod tym
względem 20,
.
która w krótkim czasie w
mieisce w świecie.
, .
,
. ,
—— IANUS7 HRYNKIEWICZ ^
opanowała nową techno
logię produkcji. Łączy się z
— minister przemysłu ciężkie
tym równie trudne rozpoczę
gro: Prace w zakładach, zjed
cie wytwarzania w Blachownoczeniach i resorcie w zakre ni Śląskiej — półproduktu nie
sie
produk•• unowocześnienia
-ar i
^ zbędnego do wytwarzania e-

podniesieniem poziomu technologii, zwłaszcza w hutnictwie i przemyśle elektromaszynowym.
Min. rolnictwa: Główny kie
runek działania — to zwięk
szenie produkcji zbóż i pasz
z myślą o likwidowaniu ich
importu. Dotychczasowy zespół środków oddziaływania
na wzrost produkcji zbóż został wzbogacony nowymi, wyż
szymi cenami skupu i wprowadzeniem
powszechnej ich
kontraktacji. Następne węzłowe zadanie — to powiększenie pogłowia bydła. Rozwiązy

Ministrowie resortów gospoJarczych
odpowiadają na pytinla PA?

£1
lepszenie poziomu techniczne
go wyrobów, zwiększenie na
szych
ycn możliwości eKspormeksporto
~ r u nonra^.;,
z a omtrzenia
wya
h.
p
p
-c
r nku
w
rynku
w artvkuły
airtvkuły konsumncymę pochodzenia orzemysłoweeo i inwestycyjnego w naj
bliższych latach. a nr Tirrrr
. . J W TACTEIiRKI — minister rolnictwa:
Obserwmemy znaczny wzrost
produkcji
rolnicze.! - o ;
proc., w tym produkcji roślin
nej o 7.4 proc.,, a zwierzęcej
o 6,5 proc Zawdzięczamy to
wysokim plonom zboz, oleistych, siana
i innych
roślin
,
, , .
. .
pastewnych, wydatnie powiek
szonemu
pogłowiu
trzody
chlewnej, wyzszej produkcji
mleka i dal SZOT intensyfikacji
produkcji drobiarskiej. Dzie^u°T y S i • • w y n i k °™, 1 1 1 0 2
na było ^ lepiej zaspokoić potrzeby żywnościowe ludnosci. czcsc na-dwyzek przeznaczyc na eksport craz odbudowac zasoby paszowe ^ gospodarstw rolnych, poważnie n^d
szarpnięte
w
poprzednich

SSS.
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PIOTR LEWIŃSKI

stv]onowej

na

uzupełnie

jecie

proclukcU

koszul

fiTlon

j r o n *» # z dodatkowo przyznaśrodków przędzalnie otrzymają niemal 100 tvs. no
wrzecion. Równa sie to
W V ch
na ok. 80
p r n d u k c j; p r z ę d z v

min! ?°^ 7 n e

*S,n„o-,injo-

oraz

; e l n o c v produkcyjnej przeD Z alni. Wynikiem tych przed
$iewzięć jest wzrost produkcii
wyrobów
elastilowych.
x v To7.1iwe także stało się pod
n

* "" "»» 7-

pr7ewozowych r U a^"przede *ws7v
etldm pokonaiiie orzeszkód w

pr»woLch

lany Dalej - uruchomienie
produkcji nowego włókna syn
tetycznego — anilany, które
~
.
w P o w a z n y m stopniu może za
stąpić importowaną wełnę or a z zakończenie budowy pierw
,
i t k i technologicznej" w
w PuZak!adach
A z o t owych
ław T ach. Dobra praca załóg
przemysłu chemicznego przy£ iop j a b a r d z o d u ż
b-Q 1 6
o^ólnei pro
centowv
wzr0vSt
Aukcji ch^icznejw 1965 r.
EUGENIUSZ STAWIŃSKI
minister przemysłu lekkie
czoło decyzję
g0
wvsuwa
na
r z n^ u
o przyznaniu dodatko
wych kwot na zakup urządzeń
przedzv
do
k ę d z i e rz a wienia

7n

a c % z e nie pr^ywiazu

'

?uk^ii, w ^ k l e n
anilanow y c h i P e , j? e d o s t a w v t y c h
r rr><

S p6ŁT™r,bdS

» efektywności

ziemniaków i buraków cukro
v/ych, a także węgla, zdołaliś
v
koleją ix taborem
samo*my
vawi - ul oniiiu"
chodowym przewieźć w ciągu
roku o 3 min ton
towarów
..
.
r
wiccej n:z planowano i o u
bli
sko 30 min pasażerów. Niema
la to "-aslu^a z-Dlec7T t P ołi
„fŁS!
nicznego kolejnictwa oraz służ
by drogowej.
ZYGMUNT MOSKWA —
minister łączności: Wprowa
dzanie w coraz szerszym za
kresie telefonii 12-, 24- i 60-

trąmpcZYŃSKI
minister
handlu
zagranicz
^^
. ,
1
? e s o : , D a l s z f Poprawa struklu.rZ
nym wzroście obrotów w sto^
sunku do roku poprzedniego.
Gotowe
wyroby przemysłowe
stanowiły ok. 49 proc. calego eksportu (w 1960 r. — po
nad 38 proc.). Korzystne zmia
ny w strukturze wywozu do
tyczą również
wewnętrznej
kompozycji eksportu inwesty
cyjnego. Największą dynamiWITOU)

to, że na 4 przewodach telefo
rów wykazały maszyny indy
nicznv.ch (dzięki nowoczesnym widualne (włókiennicze, gór
urządzeniom) można jedno- nicze, obrabiarki różnych tyPów,'silniki, maszyny rolnic^
wościach przeprowadzać za itp.). Umożliwia to szersze za
miast jednej — 12, — 24 czy angażowanie szeregu naszych
60 rozmów. Na tych samych przedsiębiorstw
przemysło
przewodach można jednocześ- wych w kooperację i specjali'
nie przekazywać większą liczbę M c j e międzynarodową, a tak
depesz. Stwarza to warunki
„że
>0
d
1
może odegrać poważną ro
szybszego rozwoju i au oma ^ w pop r a w i e struktury na
tyzacji łączności międzymia szych obrotów na rynkach,
stowej.
c |°t>chczas dominują su
MARIAN Ol FWI^jSKI —
. . .
.
O L Ł W l N o K l
rowce i żywność. Maszyny inminister budownictwa . prze d y w i d u a l n e s ą p o n a d t o ^
mysłu materiałów budowla- d a w a n e
na
dogodniejszvch
nych. Budowa 300 tys. izb, w a r u n k a c h płatniczych. W za
czyli mieszkań dla poł milio k r e s i e a r t y kułów konsumpcyj
r
J
na
nenh a
q urrn?
(nn tn
,
, ,
na osób
wraz 7z 1vm
tym (bo
to nych
pochodzenia przemy sło
było warunkiem) wzrost pro wego obok poważnego zwięk
dukcji materiałów budowla szenia eksportu nastąpiły prze
nych — to główne osiągnię sunięcia w kierunku wzrostu
cia. Poza tym — po to, by udziału
bardziej przerobio
przemysł uzyskał .dodatkowe nych towarów.
moce wytwórcze, trzeba było
cddać do użytku nowe obiek
2) Jak'e będa fłówne kie
ty w hutach
im. Lenina, i
runki działania resortu w
„Warszawa", cementownię w
przyszłym roku?
Rudnikach, Zakłady Azotowe
Min. £e&lu?i: Dalszy rozwój
w Puławach i wiele innvch
obiektów. Jf»st to wielki doro floty: współdziałanie z innymi
bek, choć nie wszystkie orace resortami w zakresie polepsze
przebiegały bez kłopotów i nia zaopatrzenia rynku w ry
by i przetwory — o ok. 14
zakłóceń.
FELIKS PISULA — mini proc. (chodzi m. in. o rozbu
ster przemysłu spożywczego dowę bazv lądowej): wzrost
i skupu: Ponowne uzyskanie świadczenia usług przewozowysokiefo
tern na
rozwoiu wych dla handlu zagraniczne
produkcji artykułów żyymoś- S°*
cicwvch, po zahamowaniach
Min. priemystu clęikiefo;
w latach 1962—63. W stosun najważniejsze nasze zamierze
ku do roku poprzedniego sku nia to prace nad dalszą poprą

piliśmy o 12 proc. więcej żyw wą

jakości,

na kwestię rynku wewnętrzne
go. Jeśli chodzi o eksport ar
tykułów żywnościowych, który
w 1966 roku maleje o jedną
piątą, to dążyć będziemy prze
de wszystkim do produkcji to
warów maksymalnie przetwo
rzonych, najbardziej opłacal
nych.

Min. przemysłu chemiczne
go: Najważniejszy i najtrud
niejszy problem to sprawne i
terminowe
przeprowadzenie
rozruchu skomplikowanych urządzeń produkcyjnych w Za
kładach Azotowych w Puła
wach oraz instalacji i urzą
dzeń w Tarnowie (półprodukt
dla anilany). Planowe przepro
wadzenie tych prac pozwoli
podnieść produkcję nawozów
sztucznych o jedną czwartą w
stosunku do br. oraz zabezpie
czyć pod względem surowco
wym produkcję 5 tys. ton ani
lany rocznie. Przed zakładami
w Płocku stoi zadanie urucho
mienia instalacji, mających
bezpośredni wpływ na polep
szenie jakości benzyny i zwię
kszenie produkcji benzyn wy
sokooktanowych, o które upo
minają się odbiorcy. Rok 1966
— to rozpoczęcie budowy za
kładów w Policach, które bę
dą produkowały za. kilka lat
nowe rodzaje nawozów *fosfo
rowych o wysokiej koncentra
cji oraz nawozy komplekso
we.

waniu tego zadania sprzyjać
będą lepsze zbiory siana i pa
stewnych, możliwość przezna
czania do dalszego chowu wię
kszej liczby cidląt o wadze po
wyżej 80 kg rozszerzenie ro
bót melioracyjnych, kontynuo
wanie akcji budowy silosów
itp.
Min. komunikacji: W 1966
roku mamy przewieźć koleją
o 80 min podróżnych i o 14
min towarów więcej. Rosną
także przewozy samochodowe
— zwłaszcza z myślą o wsi,
z czym ściśle związana jest
dalsza rozbudowa i doskonale
nie sieci dróg. Kontynuować
Min. przemysłu lekkiego:
będziemy elektryfikację ko- Koncentrujemy uwagę na po
lepszeniu jakości wyrobów,
Min. łączności: Dalsze roz- lepszym ich dostosowaniu do
s z e rzeme
automatycznego i potrzeb rynku. Ponieważ w
Półautomatycznego telefonicz- nowym roku obowiązywać bę
n e ^o ruchu
międzymiastowe- dą nowe zasady planowania
oraz zwiększanie sprawno i zarządzania, doświadczenia
sci działania telefonicznych mi w tym zakresie zajmować
sieci miejskich. Chcemy skró się będziemy szczególnie uważ
cić czas oczekiwania przy o- nie.
kienkach pocztowych i czas
przebiegu przesyłek.
Min. handlu zagranicznego:
Min. budownictwa i PMB: Będziemy się starali w coraz
Ogólny
plan
budownictwa większym stopniu przekazy
przewiduje w T zrost zadań o 7 wać kierownictwom central
proc. Wymaga to odpowiednie handlu zagranicznego zadania
go zmodernizowania rozwoju bezpośredniego kierowania i
produkcji materiałów budo- zarządzania obrotami z zagra
wlanych z planem budownic- nicą. Nasze placówki handlo
"twa. Dążyć będziemy też do we. za granicą w większym
maksymalnego zrealizowania stopniu staną się ośrodkami
zapotrzebowania wsi na mate kierującymi polityką handlo
ria} y budowlane.
wą Polski w stosunku do po
szczególnych krajów, apara
Min. priemyslu ^ tem informującym w zakresie
g 0 [ skupu: Obecnie stawia- koniunktur, cen itp. W trosce
o wysoką
jakość eksporto
wanych towarów minister
nościowych (obok ilości). Plan, stwo znacznie rozszerzy funk
jak i odpowiednie uchwały cje i zadania aparatu kontrol
""""
""™» nego.
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„Kadry
dla
PGPŁ" pamiętają wszy
scy Czytelnicy naszej
gazety. Chodziło o nie
bagatelną sprawę dla
koszalińskich
pegee
rów: spowodowanie, by jak
najwięcej dzieci pracowników
pegeerów podjęło naukę w
szkołach rolniczych i po ich
ukończeniu wróciło do pracy
w gospodarstwach. Nie było
wówczas w naszym wojewódz
twie
działacza
partyjnego,
związkowego* który nie brał
by udziału w tej akcji. Poś
pieszyli z pomocą nauczycie
le, działacze ZMW. Nie od
mawiała również pomocy ad
ministracja pegeerów. Organi
zowano spotkania z rodzicami,
młodzieżą, zabiegano o przed
egzaminacyjne kursy dokształ
cające, i co najważniejsze —
fundowano stypendia, a wiele
gospodarstw fundujących sty
pendia utrzymywało kontakt
ze szkołami, dopytywało się o
wyniki „swoich uczniów".
Mimo oczywistych korzyści
gospodarczych, społecznych i
wychowawczych — o akcji
„Kadry dla PGR" możemy
dzisiaj mówić już tylko w cza
sie
przeszłym.
Wprawdzie
nikt nie twierdzi, że problem
zabezpieczenia
wykwalifiko
wanych kadr dla pegeerów zo
stał rozwiązany, że sytuacja
materialna wszystkich pracow
ników pegeerów poprawiła się
na tyle, że stać ich na opłace
nie kosztów nauki swych dzie
ci — ale przestano fundować
nowe stypendia, a nawet w
wielu przypadkach cofnięto
już przyznane i dotąd wypła
cane.
Bolesna to i wstydliwa spra
wą. Bolesna dla tych pracow
ników pegeerów, którzy mimo
podpisanych umów z gosoo-

IŁ!

nowoczesności. darstwami

stanęli,

przed dylematem: płacić co
miesiąc ok. 400 zł (tyle kosz
tuje utrzymanie w internacie)
albo przerwać dziecku naukę.
Bolesna również dla tych, któ
rzy liczyli, iż solidną pracą za
służą sobie na stypendium dla
własnego dziecka. Zaś nam
wszystkim wstydzić się trzeba
iż nie potrafiliśmy przekonać
kogo należało o celowości usankcjonowania akcji odpo
wiednimi zarządzeniami, wsty
dzić za każdy przypadek przer
wania nauki przez dzieci pra
cowników pegeerów.
Takie właśnie niebezpieczeń
stwo grozi córce Józefa Kar
pińskiego, pracownika PGR
Karlino pow. Białogard. W

Jak informowaliśmy, Prezydium WRN wyznaczyła doro
czne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania
kultury w województwie koszalińskim za rok 1965.
Na zdjęciu: przewodniczący Prez. WRN inż. ZDZISŁAW
TOMAL składa gratulacje laureatom, członkom kolegium
redakcyjnego „Zapisek
Koszalińskich"
i
„Biblioteki
Słupskiej" oraz przedstawicielom Zarz. Woj. TWP.
Fot. J. Piątkowski

U naszych sąsiadów
Więcej wody
KOSZTEM ponad 50 min
złotych zbudowano w Gdań
sku nowoczesne i jedno z naj
piękniejszych i
najbardziej
wydajnych w Polsce ujęć wo
dy. Nowe źródło wody obsłu
guje na jednej zmianie tylko
trzech pracowników. Nowocze
sne, zmechanizowane urządzę
nia eliminują wysiłek ludzki.
Wystarczy
przycisnąć odpo
wiedni guzik, aby zatrzymać
lub uruchomić skomplikowa
ne maszyn}/. Dzięki dużemu
zainteresowaniu władz miej
skich nowe ujecie zbudowano
o prawie 4 lata
wcześniej,
aniżeli przewidywano. „Głos
W T ybrzeża").

„Szczec?n!cn*n

1965"
KOMISJA plebiscytu ogło
szonego przez Szczecińską Roz
głośr/ę Polskiego Radia aa
Szczecinianina roku
1965"
podsumowała wyniki. ,,Szcze
cinianinem roku 1965" został
pisze Prezydium MRN — naz
bierał cały plik pism i zwró
cił się o pomoc do tutejszego
Prezydium. Sprawę przeanali
zowała Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej, stwierdzając
konieczność udzielenia pomo
cy. Prezydium MRN... zatwier
dziło wniosek Komisji i posta
nowiło uregulować zaległość
w sumie 1520 zł za przebywa
nie córki Karpińskiego w
internacie do końca 1965 r."
Dziękując Prezydium. MRN
w Karlinie za ten piękny gest
za tak serdeczne zajęcie się
kłopotami
pegeerowskiego
pracownika — trzeba posta
wić pytanie: czy Janina K,
będzie się mogła nadal uczyć,

Czy Janina K.
będzie się uczyć ?

sprawie tej Redakcja otrzy
mała od Prezydium MRN w
Karlinie specjalne pismo (z pli
kiem załączników) z prośbą
o pomoc. Jak informuje nas
Prezydium MRN, ob. Karpiń
ski pracując w PGR Karlino
jako stróż — nie jest w sta
nie pokryć kosztów utrzyma
nia swej córki Janiny w in
ternacie Zasadniczej Szkoły
Rachunkowości Rolnej w Bo
bolicach. Córka Karpińskiego
nie otrzymała stypendium ze
szkoły, gdyż ta nie może przy
dzielić stypendium wszystkim
ubiegającym się o pomoc ucz
niom (przydziela więc prze
de wszystkim prymusom i ucz
niom II roku). Ob. Karpiński
zwracał się o pomoc do dy
rekcji szkoły, Rady Zakłado
wej i dyrekcii PGR Karlino,
do Inspektoratu PGR w Bia
łogardzie, oo Oddziału Oświa
ty Rolniczej Wydziału Rolnittwa i Leśnictwa Prezydium
WRN. Każda z tych instytu
cji odsłyłała go kolejno do
innej.
obecnie. r stroskany ob. Karpiński —

czy będzie mogła ukończyć
szkolę i zdobyć zawód? Adre
satów jest wielu. Wszystkich
którzy chcieliby pomóc infor
mujemy, że roczna oplata za
internat w szkole, w której
JESZCZE się uczy Janina K.
wynosi 3800 złotych.
Piszemy o tej sprawie, gdyż
podobnych jest wiele. Znamy
argumenty, którymi uzasadnia
no konieczność wycofania się
pegeerów z akcji „Kadry dla
PGR" (zbyt duże obciążenie
finansowe). Wiemy, że dyrek
tor departamentu oświaty roi
niczej Ministerstwa Rolnictwa,
oświadczył, że nie ma podstaw
prav/nych do fundowania przez
pegeery stypendiów, gdyż li
czeń jako małoletni nie może
zaciągać zobowiązań, podpisy
wać umowy z gospodarstwem,
a podpisywanie jej „per procura" przez rodziców i opieku
nów nic ma mocy prawnej.
Nie zamierzamy z nikim i
z niczym polemizować, udo
wadniać, że gwarancja podję
cia pracy w pegeerach przez

dzieci pracowników pegeerów.

Zdzisław Zapała — lekarz me
dycyny. Jest on człowiekiem,
który 12 października ub. ro
ku uratował życie pacjentowi,
oddając
mu
bezpośrednio
przed operacją, własną krew.
(Głos Szczeciński)
„Teoir rozmów"
W SZCZECINIE rozpoczął
działalność „Teatr rozmów",
zorganizowany przez aktorów
Szczecińskich Teatrów Dra
matycznych z inspiracji Szcze
emskiego Ośrodka Kultury
Laickiej. Teatr jest kolejną
propozycją teatralną. Członko
wie zespołu zamierzają zaprę
zentować widzom inną formę
spektakli, która bodzie
jak
gdyby rozmową aktorów, oraz
Inny repertuar. W wystawia
nych sztukach podejmą oni
przede wszystkim problema
tykę współczesną — zagadnie
nia polityczne, społeczne, świa
topoglądowe, moralne. Inaugu
racyjnym
pr d s t a w i P r>*'e m
będzie sztuka Jerzesro Lutów
skiesro „Fala". („Kurier Szcze
ciński").
skich, którym
gospodarstwo
umożliwiłoby zdobycie rolni
czego zawodu jest największa.
Wiadomo jednak, że więk
szość robotników rolnych nie
jest w stanie kształcić swych
dzieci bez pomocy stypendial
ne.! oraz, że szkoły nie są w
stanie przydzielić wszystkim
stypendiów. .Wiadomo, że obo
wiązujący w szkołach regu
lamin nakazuje odebranie sty
pedium przy pierwszej dwój
ce. Wiadomo także, że bardzo
wiele pegeerowskich dzieci nie
może być prymusami już od
I roku nauki i że i*ie one po
noszą winę, za gorsze przygo
towanie w szkołach podstawo
wych (najczęściej o niższym
poziomie), że w starszych kia
sach nadrabiają opóźnienia, t że
śą często wzorem pilności.
Jak wynika z artykułu opu
blikowanego w nr 51 „Robot
nika Rolnego" — wicemini
ster rolnictwa, tow. Stefan
Kuhl oświadczył na naradzie
aktywu związkowego „że nie
może zabraknąć stypendiów
państwowych dla dzieci pege
erów. Każda szkoła, w której
są dzieci z pegeerów, jeżeli
zwróci się do ministerstwa o
dodatkowe dotacje — otrzyma
je". Chcemy wierzyć, że ko
szalińskie szkoły rolnicze ko
rzystają z tej szansy i otrzy
mają
jeszcze w tym roku
szkolnym dodatkowe dotacje
na stypendia dla pegeerow
skich dzieci. Chcemy wierzyć,
że Janina K. oraz jej koleżan
ki i koledzy nie będą musieli
rezygnować «z nauki w szko
łach rolniczych, że zmieniony
zostanie odrowiednro regula
min przydzielania stypendiów,
że nawiązany zostanie po no w
nie kontakt oegc-er owskich
rad zakładowych ze szkołami,
że w rozwiązywaniu
tych
spraw nie braknie działaczy
p*?rtv.inych,
związkowych i
młodzieżowych oraz dyrekto
rów pegeerów.-

JOZEF KIEŁB
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IERWSZY krok do kariery został już
zrobiony. Jeszcze przed kilkoma laty
niewielu było amatorów wypoczynku
nad Jeziorem Drawskim. Obecnie władze
Czaplinka notują już po kilka tysięcy tury
stów w sezonie. Wieść o malowniczym poło
żeniu miasteczka, uroku otaczających go je
zior, rozchodzi się coraz szerzej po kraju.
Sprawa to dużej wagi dla Czaplinka, który
swą przyszłość wiąże jak najściślej z turysty
ką. Pozbawiony większego przemysłu, boga
tego zaplecza rolniczego, chce wyzyskać swój
jedyny atut —położenie w samym centrum
Pojezierza Drawskiego — atrakcyjnego re
gionu turystycznego.
Przewidywanie przyszłości bywa sprawą
zawodną, można jednak pójść na ryzyko, je
śli istnieją dostatecznie przekonywające prze
słanki. A tak jest właśnie w przypadku Cza
plinka. W tym roku problemy miasteczka
trafiły na warsztat fachowców z Wojewódz
kiej Pracowni Urbanistycznej. Po kilku mie
siącach studiów, badań w terenie, analiz pow
stał „Plan ogólny zagospodarowania prze
strzennego miasta Czaplinka", czyli mówiąc
w dużym skrócie — wskazówka wiążąca, jak
należy rozwijać miasteczko, co i gdzie bu
dować. Plan zyrkał bardzo przychylną ocenę
Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Archi
tektonicznej, tym bardziej więc w oparciu
o tę pracę można pokusić się
o określenie
przyszłości Czaplinka.
Czaplinek liczy najbardziej na turystów
ze Śląska i Wielkopolski. Leży bowiem przy
najkrótszym szlaku z tych dzielnic Polski do
Kołobrzegu i okolicznych miejscowości nad
morskich. Jeśli tylko część zmotoryzowanych
turystów zatrzyma się w miasteczku na kilka
dni — będzie ich już znaczna liczba. Fachów
cy obliczyli dokładnie. Przewidują, że w se
zonie roku 1980 zatrzymywać się będzie co
dziennie w Czaplinku 40 autokarów z turysta
mi, 540 samochodów prywatnych i 370 moto
cykli. W sumie około 5 tys. osób. GO proc.
na miejscu spożyje tylko oosiłek^ reszta jed
nak pozostanie na noc lub dłużej. Zależeć

Turystyczna
kariera
miasteczka
to będzie przede wszystkim od warunków,
jakie zaoferuje miasteczko.
Na pierwszym miejscu jest oczywiście spra
wa noclegów. W Czaplinku jest już ośrodek
LZS, który w tym sezonie uzyskał miano
najlepszego campingu w Polsce, w przysz
łym roku powinien być czynny duży ośrodek
PTTK, są kwatery prywatne. W sumie — kil
kaset miejsc. Potrzeba znacznie więcej. Prze
de wszystkim dla owych zmotoryzowanych
turystów tranzytowych. Dla nich właśnie
przewiduje się budowę motelu przy ośrod
ku LZS. Baza turystyki motorowej rozciągać
się będzie wzdłuż ul. Polnej. Tutaj, w pobli
żu stacji benzynowej, powstaną duże parkin
gi, punkty usług motoryzacyjnych, punkty
żywieniowe i informacyjne. By sprostać
zwiększonym zadaniom
znacznie też roz
budować się musi miejscowa stacja TOS.

noclegową w Kwateracfi prywatnyctf i w ośrodkach campingowych (te drugie mają być
o wysokim standardzie). Budownictwo tury
styczne lokalizowane będzie głównie nad Je
ziorem Drawskim, na terenach o dobrym na
słonecznieniu i podłączonych do sieci kanali
zacyjnej. Rozbudowa postępować będzie od
ośrodka PTTK w kierunku miasta. Tutaj też
proponowana jest budowa dużej plaży, obiek
tów rozrywkowo-sportowych, przystani, przy
której cumować będą motorówki utrzymujące
komunikację na jeziorze.
Rozbudowy wymaga baza żywieniowa. Po
trzebna będzie co najmniej jeszcze jedna
restauracja i bar szybkiej obsługi. Zaopa
trzenie ośrodków turystycznych proponuje

Czaplinek jest dotychczas głównie ośrod
kiem turystyki wodnej PQ okolicznych jezio
rach i Drawie. Przewiduje się dalszy rozwój
tej formy wypoczynku. Oprócz kajakarzy
liczniej zjeżdżać tu będą miłośnicy żeglar
stwa. Przewiduje się pobyt 500 żeglarzy dzień
nie. Dla nich urządzony zostanie ośrodek że
glarski w obecnym* budynku szkolnym, zaś
uczniowie przeniosą się do nowej szkoły. Sa
mo miasto, ze względu na atrakcyjne poło
żenie predestynowane jest do spełniania roli
ośrodka wypoczynku pobytowego, z bazą
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SŁUŻBĘ WOJSKOWĄ
ZALICZA SIĘ
DO STAŻU PRACY
J. K. Tychowo: Po zakon
"czeniu zasadniczej służby
wojskowej w 1983 roku nie
powróciłem do poprzedniego
zakładu pracy, ale po czte
rech dniach podjąłem za
trudnienie gdzie indziej. Je
stem pracownikiem fizycz
nym. Czy służbę wojskową
zalicza mi się do stażu pra
cy i czy w związku z tym
przysługuje mi 12 czy 15
dni urlopu?
Nie wiemy, jak długo Pan
pracował, zanim został wcielo
ny do wojska oraz dlaczego
po wojsku nie kontynuował
pracy w poprzednim zakła
dzie. Bo jeśli np. zgłosił się
Pan do pracy i nie mógł otrzy
mać odpowiedniego za.ięcia
do jakiego uprawniały Pana
kwalifikacje nabyte w wojsku
to należy zaliczyć do ciągłości
pracy okres przepracowany
przed służbą wojskową. Zacho
wanie tej ciągłości uzasądnio
ne byłoby także zawarciem
związku małżeńskiego i zmia
ną miejsca zamieszkania. Je
śli jednak zmiana miejsca pra
cy po wojsku nastąpiła z in
nego powodu, to ciągłość pra
cy liczy się od dnia, w którym
zaczął Pan służbę wojskową.
W tej sytuacji przyjmuje się,
że pracuje Pan cztery lata i
przysługuje Mu urlop w wy
miarze 15 dni roboczych.
(dsz)
ALIMENTY
— BEZ OGRANICZEŃ
Z. S. pow. Kołobrzeg: Mo
je zarobki są wyższe latem,
niższe zimą. Ile komornik
może mi potrącić tytułem
alimentów z zarobku 800 z!?
Wiem, żę. najniższy zarobek
— 750 zł — nie podlega egze
kucji.
Istotnie, kwota, równa wy
nagrodzeniu najniżej zarabia
jących pracowników (750 zl)
nie podlega egzekucji ale ogra
niczenie to nie odnosi się do
egzekucji alimentów. W myśl
art. 1083 kpe dwie piąte Pań
skiego zarobku bez względu
na jego wysokość, mogą być
potrącone tytułem alimentów.
Ponadto, jeśli wynagrodzenie
przekroczy 1.500 zł miesięcz
nie, komornik będzie mógł za
jąć całą nadwyżkę ponad tę
kwotę.
tb)
EKWIWALENT ZA URLOP
H, J. — Słupsk: Od marca
1963 r. do października 1965
roku pracowałem, nie korzy
stając z urlopu wypoczyn
kowego. Zwolniony zosta
łem ze skutkiem natychmia
•towym, Prac€^awca odmó

wił zapłaty wynagrodzenia
za niewykorzystany urlop.
Odmówiono też przyjęcia odzieży roboczej, gdyż nie
nadawała się do dalszego użytku, obciążając mnie jej
równowartością.
Biorąc pod uwagę wskaza
ny przez Pana czasokres pra
cy stwierdzić trzeba, że prawo
do urlopu nabył Pan w mar
cu 1964 r., a prawo do następ
nego urlopu z początkiem
1965 r. O ile za rok 1964 urlo
pu Pan nie wykorzystał, przy
sługuje Panu ekwiwalent pie
niężny. Natomiast prawo do
urlopu za rok 1965 utracił Pan
wobec rozwiązania umowy o
pracę bez wypowiedzenia (art.
3 ustawy o urlopach).
Jeżeli odzież robocza nie na
dawała się do użytku (przed
wczesne zużycie), zakład pra
cy może domagać się właści
wego odszkodowania na ogól
nych zasadach — chyba że
układ zbiorowy obowiązujący
w Pana branży reguluje te
sprawy w sposób szczególny.
(kam)

Państwowe Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich
i Usług Rybackich „Dalmor" w Gdyni, zakończyło pierw
szy — po połączeniu się z przedsiębiorstwem „Arka"
— rok pracy. Rybacy tego największego w rybołówstwie
przedsiębiorstwa, eksploatującego flotą złożoną z trawlerów-przetwórni, trawlerów konwencjonalnych i superkutrów łowiska Bałtyku, Morza Północnego i północnozachodniego Atlantyku, zrealizowali swe roczne zadania
z wysoką nadwyżką. Rok 1985 „Dalmor" zamknął zło
wieniem 102 tys. ton ryb.
Praktyka ub. roku wykazuje,
jak korzystnym dla
przedsiębiorstwa było równoczesne eksploatowanie od
dalonych od siebie łowisk Bałtyku, Morza Północnego
i Atlantyku. (ZAP)

KOSZALIŃSKIE FABRYKI MEBLI W KOSZALINIE, UL.
ŻWIRKI I WIGURY NR 8 ogłaszają PRZETARG na wyko
nanie w 1966 roku instalacji odpylającej w Zakładzie nr 2,
w Trzebiatowie. W zakres robót wejdą następujące prace:
roboty murarsko-budowlane, elektryczne (instalacja siły,
uziemienie, instalacja odgromowa) oraz instalacja transpor
tu pneumatycznego, roboty ślusarsko-blacharskie).
Ślepe
kosztorysy do wyceny ofert można pobrać w dziale gł. me
chanika codziennie, w godzinach od 7 do 15 z wyjątkiem
niedziel. Oferty w zalakowanych kopertach należy nadsyłać
pod naszym adresem, w terminie do dnia 8 stycznia 1966 r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 stycznia 1966 roku, o go
dzinie 10, w dziale głównego mechanika. Do przetargu za
prasza się przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielcze i pry
watne. Zastrzega się prawo wyboru dowolnego oferenta bez
podania przyczyn.
K-11-0

PRZEDSIĘBIORSTWO
OBROTU ZWIERZĘTAMI HODOWLANYMI
w SŁUPSKU, ul. STARZYŃSKIEGO 3, tel. 45-21

| BĘDZIE KUPOWAŁO

konie robocze pełnowartościowe
|
i konie ekstra na eksport

DYREKCJA TERENOWYCH ZAKŁADÓW
GASTRONOMICZNYCH
W SŁUPSKU, AL. WOJSKA POLSKIEGO 1, zaangażuje KIERÓW
NIKA KAWIARNI KOLOROWEJ w Szczecinku, zastępców KIERÓW
NIKA BARU SAM w Sławnie i w Wałczu. Wymagane wykształcę
nie średnie gastronomiczne, ekonomiczne lub ogólnokształcące i kurs
branżowy wg programu zatwier dzonego przez MflW. Staż pracy
— 4 lata w zakładach gastronomicznych.
K-2938-0
DYREKCJA PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO W BOZENICY, p-ta Bukowo koło Sławna, pow. Sławno zatrudni od zaraz
BRYGADZISTĘ OBOROWEGO i CIILEWMISTRZA do chlewni maclor. Przystanek PKS, szkoła, sklep GS na miejscu.
K-14-0

wożone będą do poszczególnych ośrodków.
Ogółem na inwestycje turystyczne potrze
ba około 61 min zł.
By jednak miasto mogło spełniać funkcje
ośrodka turystycznego, musi przejść kura
cję odmładzającą. Wiele budynków z tzw.
muru pruskiego wymaga remontu. Część w
latach najbliższych trzeba będzie rozebrać.
Jest to problem numer 1 Czaplinka. Proponu
je się restaurować tylko budynki w dobrym
i średnim stanie. Niecelowy jest natomiast
remont starych domów. Potrzebne są znaczne
środki na remonty mieszkań i budowę no
wych. By wyrównać tylko ubytki wskutek
rozbiórki domów i wyremontować to, co jesz
cze można remontować — potrzeba będzie
około 48 min zł. Czaplinek wymaga specjal
nej opieki władz wojewódzkich, choćby ta
kiej, jaką otoczono ostatnio Połczyn.
Miasto pozbawione jest kanalizacji i sieci
wodociągowej. Budowę tych urządzeń zapro
jektowano etapami, w miarę postępu nowego
budownictwa wzdłuż ul. Wałeckiej (w kierun
ku dworca). Sprawą do rozwiązania jest też
przejazd przez miasteczko, szczególnie niedo
godny z kierunku Szczecinka: Poprawę przy
niesie budowa (już rozpoczęta) drogi nad Je
ziorem Czaplino.
Wiele trudnych problemów piętrzy się na
drodze turystycznej kariery Czaplinka. Po
konanie ich zależy zarówno od władz miej
scowych jak i wojewódzkich. Wierzymy, że
zrobią one wszystko, by wykorzystać tury
styczną szansę miasteczka.
J. PELCZAR

Plan
zagospodarowania
przestrzennego
Czaplinka opracował zespół w składzie: mgr
inż. Z. Ziobrowski, mgr M. Karalus, mgr inź.
A. Skarbek, mgr inż. Z. Cierpisz, mgr inż.
K. Pawłowski, mgr H. Świnicka.

Gigant rybacki

INFORMUJMY

się rozwiązać przez budowę Jednej kuchni
centralnej, z której posiłki w termosach roz
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TERMINY SPĘDÓW
4 I br. Słupsk, godz. 8
5 I br. Świdwin, godz. 9 =
Szczecinek „ 11
Białogard
„ 11 5
18 I br. Słupsk
„
8 19 I br. Sławno
„
8 s
Koszalin
„ 11
Kołobrzeg
„ 12 §
Poza tym w miesiącu styczniu 1966 r. BĘDĄ KUPO- 3
WANE KONIE RZEŹNE NA EKSPORT, w następu- |
jących miejscowościach i terminach:
11 I br. Słupsk, godz. 10 21 I br. Czaplinek, godz. 10
10 25 I br. Złocieniec
12 I br. Złotów
10 £
10 26 I br. Człuchów
„ 10 S
13 I br. Wałcz
„ 10 =
9 27 I br. Miastko
14 I br. Bytów
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\ Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „Cezas" 5
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powiadamia,
W DNIACH OD 3 DO 11 STYCZNIA 1966 r.
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z powodu rocznej inwentaryzacji

Zawiadamia się jednocześnie, że wszystkie zamówienia, dotyczące 1965 roku, które nie zostały zrealizowane do 31 grudnia 1965 r. uważa się za nieaktualne.
„CEZAS" PROSI O SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ NA
1966 ROK.
Realizacja będzie uzależniona od daty wpływu zamówień.
K-16
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PO ILU LATACH
JUBILEUSZ?
W. W. Wałcz: Ponad 15
lat pracuję w PSS „Spo
łem". Gdy zwróciłem się do
pracodawcy o premię jubi
leuszową, odmówiono mi,
DYREKCJA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
oświadczając, że po 15 la
DLA PRACUJĄCYCH W SŁUPSKU
S
tach premia nie przysługu
je. A przecież czytałem w
gazecie, że przysługuje. #
WYDZIAŁ FINANSOWY PREZ. PRN W WAŁCZU ogłasza
Informacja w gazecie doty
PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż motocykla
czyła pracowników zatrudnio
marki jawa CZ, pojemn. cm 3 172, nr silnika 17339, nr pod
nych w spółdzielczości pracy.
wozia 27548. Cena wywoławcza 9.000 zł. Przetarg odbędzie
1. Do następnych, kolejnych oddziałów
Natomiast Zbiorowy Układ
się dnia 11 I 1966 r., o godz. 11, w gmachu Wydziału Fi
0 systemie nauki zespołami przedmiotów, to jest
Pracy pracowników zatrudnio
nansowego w Wałczu, gdzie można oglądać pojazd w dniach
— do zespołu przyrodniczego — warunek wiek
nych w spółdzielczości spożyw
8 i 10 I 1966 r. Wadium w wysokości 10 proc. ceny wywo
21 lat.
ców nie przewiduje nagród
ławczej należy wpłacić do kasy Wydziału Finansowego
— do zespołu matematyczno-fizycznego, warunek
pieniężnych dla pracowników
Prez. PRN, najpóźniej w przeddzień przetargu.
K-15
wiek 21 lat
z piętnastoletnim stażem pra
_iiiifiiiiii!(iiiiiiiifiiiitiiiiiiiiiiimiiłiimtił miHiiiłiiiłiiiitiiiiitiłtEKiiiiitiłiiimtif umiiiu n,L
cy. W spółdzielczości spożyw
Ten system nauki umożliwia ukończenie liceum
ców (spółdzielnie „Społem",
1 uzyskanie świadectwa dojrzałości w ciągu trzech
DYREKCJA ZARZĄDU ZIELENI MIEJSKIEJ
„Pionier", spółdzielnie ogrod- |
lat.
1
W KOŁOBRZEGU
|
niczo -pszczelarskie i mleczar
skie) i w spółdzielczości pionu
2. Do normalnej ósmej klasy
CRS przyznaje się pracowni 1 z a w i a d a m i a , że od DNIA 1 STYCZNIA 1966 r. |
kom nagrody jubileuszowe do
zmieniona została nazwa przedsiębiorstwa na
o semestralnym systemie promowania —= wiek
piero po 25 latach pracy. Na
16 lat.
groda wynosi wtedy 75 proc.
jednomiesięcznego
wynagro
WARUNKI PRZYJĘCIA: świadectwo ukończenia
dzenia. Po 35 latach wysokość
szkoły podstawowej i złożenie egzaminu wstępnego
nagrody równa się 150 proc.
z wynikiem dobrym.
wynagrodzenia a po 40 latach
Bliższe szczegóły w sekretariacie Szkoły, w godzi
— 200 proc. wynagrodzenia
nach od 17 do 21, tel. 49—26.
K-18-0
miesięcznego. W uzasadnio
nych przypadkach spółdzielnia |
wykonawstwo robót w zakresie budowy, remontów i
może, na wniosek rady zakła
i konserwacji terenów zielonych w mieście,
KOSZALIŃSKIE Przedsiębiorstwo PREZ. GRN Broczyno zgłasza zgu
dowej, podwyższyć wysokość 5
wykonawstwo robót w zakresie budowy, remontów = Instalacyjno-Inżynderyjne — Za bienie dowodu rejestracyjnego nr
nagrody. Dla zaliczenia ciągłoś
=
i konserwacji cmentarzy komunalnych i wojen- | rząd Robót Instalacyjno-Montażo- EA 3538, wydanego przez Wydział
ci pracy, potrzebnej do uzna
=
nych,
| wych w Wałczu unieważnia zgu Komunikacji Prez. PRN Wałcz na
bioną pieczątkę o treści: Kierow samochód OSP Broczyno.
G-18
nia jubileuszu
pracownika, =
produkcja materiału roślinnego dla własnego wy- 1 nik Zarządu Robót Instalacyjnostosuje się ogólnie obowiązu
konawstwa, konserwacji zieleni miejskiej i na po- | -Montażowych w Wałczu Wojciech SPRZEDAM dom, pomieszczenie
jące przepisy. Nagrody jubi
Karwowski.
K-19 na warsztat rzemieślniczy.
trzeby mieszkańców,
Plu
leuszowe oblicza się według
cińska,
Czarnków,
Rzemieślni
= ^ detaliczna sprzedaż kwiatów w kiosku przy ul. £
zasad jak za urlop wypoczyn
POMOC domową zatrudnię od za cza 13.
G-17
=
Długiej 11,
= raz.
Koszalin, 4 Marca 82/9. Gp-16
kowy.
=
^
usługi
dla
ludności
w
zakresie
robót
ogrodniczych,
i
SZUKAM
dzierżawcy
terenu
lub
Informację powyższą prze
Czesław
zgubił wspólnika hodowli norek w Ry|
K-2-0 | SAGATOWICZ
znaczamy również dla J. J. z
prawo jazdy kat. TI, wydane przez czewie. Oferty: Redakcja „Głosu
Bytowa,
(4sz)
Słupskiego" pod nr 1&.
Gp-15
^Ujuuiuuinittuinutifiimmiuuiitimtt uutuiiiuttiutmuiiiiiiiiitiuiiittiiiiut iłtiłiiti>i^r Wydział Komunikacji Koszalin.

|Miejskie Przedsiębiorstwo Zieleni w Kołobrzegu
|

Przedmiotem działalności
przedsiębiorstwa będzie:

przyjmuje zapisy
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KSR „mebfarzy"
zatwierdziła

W szkole teo
ria, za ladą —
praktyka. Uczen
nice Zasadniczej
Szkoły
Handlo
wej odbywają za
jęcia praktyczne
u boku doświad
czonych
ekspe
dientek. Począt
kowo obserwują,
ale
z
czasem
przystąpią do sa
rn odzielrej pracy.
Na zdjęciu —
jedna z uczen
nic ZSH w no
wym
sklepie
pasmanteryjnym
przy ul. Zawadz
kiego.

roczny plan produkcii
zmiany organizacyjne
W tych dniach, w największym zakładzie produkcyj
nym — SŁUPSKICH FABRYKACH MEBLI — odbyła
się Konferencja Samorządu Robotniczego. Wzięli w niej
także udział przedstawiciele słupskich władz partyjnych
i miejskich oraz dyrektor Zjednoczenia Przemysłu Me
blarskiego
z Poznania — inż. Królikowski.

Na ślubnym
kobiercu
Jak nas poinformowano
w Urzędzie Stanu Cywilne
go — ostatnie dni roku na
leżały do nowożeńców. W
ciągu tygodnia na ślubnym
kobiercu stanęło około 60
młodych par. Tylko w ostatnim dniu 1965 r. udzieliło ślubów 14 parom.
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MYŚLĘ WIĘC PISZĘ

Panie
Redaktorze!
No i znów nasypało śniegu,
jak. na zimę przystało. Wczo
raj rano do mego okna zapu
kały trzy wróble i dwa gile,
prosząc o szczyptę strawy. Nie
żałowałem im kaszy i okru
chów. Sądzę, że Pan również
ptaszkom nie skąpi i od czasu
do czasu nawet „schabowego"
za okno wystawi. Prosiłbym
jednak przy okazji, by zaape
lowal Pan, Redaktorze, do
swych Czytelników o dożywia
nie opierzonych stworzonek.
Chcę też zwrócić Pańską
bystrą uwagę na drobny, acz
kolwiek ważny szczegół. Otóż
jak śnieg sobie pada, to nie
wybiera
wygodniejszych
miejsc. Sypie równo i dokład
nie. Każde dziecko o tym wie,
jak leży śnieg na ulicy, to
"również nie brak go na drzć
ŚŁoach, dachach oraz znakach
drogowych.
Trotuary i jezdnie ostatnio,
ku memu zdziwieniu zaczęto
oczyszczać, nawet piachem sy
pać. Ale o znakach drogowych
zapomniano. Zauważyłem więc
takie zabawne zdarzenie.
Przejeżdżał ulicami Słup
ska kierowca ze Szczecina.
Zatrzymał się przy skrzyżo
waniu, otwiera okno i pyta:
•— Czy tu można skręcić w
prawo?
^^kręcaj pan — powia
dam. Śnieg zasypał po uszy
zasady ruchu drogowego ra
zem ze znakami.
Do usłyszenia. Idę ulepić
sobie bałwana.

*Wc/a rżenia
j

[J^ypADK^

40 TYS. ZŁ STRAT
W BARZOWICACII
Nieszczęśliwie rozpoczął się
nowy rok we wsi Barzowice
w pow. sławieńskim. W no
cy 1 bm. o godz. 22.30 wy
buchł tu dużych rozmiarów
pożar w zabudowaniach go
spodarczych rolnika Stanisła
wa L. Pastwą płomieni padła
murowana obora wraz ze znaj
dującym się w niej sianem i
słomą. Straty wynoszą ok. 40
tys. złotych. Dochodzenie w
sprawie ustalenia przyczyn
pożaru prowadzi KP MO w
Sławnie, >

Głównym celem konferen
cji było zatwierdzenie planu
produkcji na rok bieżący. Kon
ferencja przyjęła
wszystkie
wskaźniki do planu zapropo
nowane przez
Zjednoczenie.
Warto przy tym dodać, że war
tość planu produkcji towaro
wej wzrośnie w roku bieżą
cym w porównaniu z rokiem
ubiegłym o 20 min zł i wyno
?ić będzić? 240 min zł. Nowy
Dian zakłada wzrost wydajno
ści pracy. Wpłynie
to
aa
zwiekszenie zarobków pracow
ników fizycznych o 5 proc.
W dyskusji aktyw SFM
skoncentrował przede wszy
stkim uwagę na zagadnieniu
zaostrzenia kryteriów odbio
ru jakościowego produkcji.
W związku z tym postano
wiono wprowadzić
pewne
zmiany w komórce kontroli
technicznej.
Istotne znaczenie dla przy
szłości zakładu ma uchwała
KSR w sprawie powołania w
pierwszym kwartale 1966 r.
służb ekonomicznych.
KSR postanowiła
utwo
rzyć w dyrekcji fabryki no
wy etat zastępcy dyrektora
do spraw ekonomicznych, po
nadto zaś dział planowania
analiz i rachunku ekono
micznego, dział kosztów i
cen oraz dział zatrudnienia
i płac. Ten ostatni będzie
miał do spełnienia ważne
zadania. Wynikające m. in.
z przejścia zakładu (w sierp
niu 1966 roku) na
normy
technicznie uzasadnione.
Tak więc bieżący rok przy
aiesie w SFM, oprócz zwięk
szenia produkcji, wiele zmian
organizacyjnych.
.Ostatnia
KSR wskazała na sposoby, któ
re umożliwią pokonanie zwią
zanych z tym trudności, (ha)

W

WOJEWÓDZTWIE jest
tylko jeden. Mieści się
w pałacu. Tak przynaj
mniej
miejscowi nazywają
ten gmach odcinający się od
pozostałych zabudowań wiej
skich. Kryje się wśród drzew,
właściwie lasu, który okala
Damnicę ze wszystkich stron.
10 lat temu do Zakładu
Wychowawczego trafiło pierw
szych 48 wychowanków. Z cza
sem pałac przeobraził się w
dom dla upośledzonych, zanie
dbanych przez rodziców dzie
ci, które jednak nie straciły
szansy powrotu do społeczeń
stwa.
W gabinecie dyrektora o
ścianach wyłożonych mahonio
wą boazerią, przeglądamy to
my kronik. Starannym pis
mem kronikarza odnotowano
fakty, wydarzenia, imprezy.
Zdjęcia — już pożółkłe — do
powiadają resztę, a barwne ry
sunki, dodają blasku historii.
Na jednej ze stronic zdjęcie
pierwszego dyrektora Stefana
Juszczyka. Gdzieś dalej, od
fotografii Jerzego Rymaszew
skiego, rozpoczyna się drugi
etap historii zakładu.
Zdjęcia obecnego dyrektora
Władysława Kędzierskiego nie
znajdziemy w kronikach. Ale
jego nazwisko przewija się
przez stronice, powtarza w
spisach wykładowców i wy
chowawców. Zaczynał pracę
w Damnicy jako jeden z pierw
szych. Takich jak on pionie
rów, nie zostało wielu. Dwie
wychowawczynie: Wanda Skła
danek i Krystyna Kędzierska
oraz higienistka Janina Szepie
towska. Pozostali obecni wy
chowawcy są przeważnie „no
wi". Pedagodzy, młodzi, ale
pełni zapału do pracy z tą
bądź co bądź niełatwą młodzie
żą. Starają się stworzyć swym
podopiecznym jak najlepsze
warunki. Rodzinne, a w więk
szóści przypadków lepsze od

Dziękujemy
za życzenia

Z okazji Nowego Roku
otrzymaliśmy wiele pozdro
wień i życzeń od słupskich
zakładów pracy, przedsię
biorstw, instytucji, urzę
dów i osób prywatnych.
Serdecznie dziękujemy.

CO GDZiE KIEDY

Wesoła

<$EUFOm

harcerska
zima

97— MO.
98 — Straż Pożarna.
99 — Pogotowie Ratunkowe.

Fot.
Otrzymaliśmy
wiadomość,
A. Maślankiewicz że w usteckiej Tysiąclatce, jak

co roku, zorganizowano miłą
dla młodzieży i dzieci zimową
akcję. Głównymi organizato
rami wesołej zimy w szkole
są harcerze. W tym roku po
magają im również zetemesowcy.
Na szczególne podkreśle
nie zasługuje spotkanie ucz
niów Tysiąclatki z kolegami
z okolicznych szkół
wiej
skich. Goście podejmowani
będą obiadem, a także otrzy
mają skromne upominki. Za
bawa przy choince ma być
urozmaicona
ciekawymi
grami i konkursami. Np. o
prymat walczyć będą recy
tatorzy i piosenkarze. Odbę
dą się ponadto występy ze
O u bi eg ł oroczin y c h sukcesach, odniesionych przez naszych spor
społu tanecznego.
towców i plamach na przyszłość rozmawiamy z przewodniczą
Ciekawa inicjatywa młodzie
cym KKFiT — HENRYKIEM G HĄDZKIM.
— W tym roku — mówi H. szanse wejść do ligi międzywoje- ży godna jest naśladowania
Grądzki — bardzo słabo grali pił- wódzkiej. We wszystkich tych pla w innych szkołach, (a)

Z wizytą

w KKFiT

& Bilans roku ubiegłego
• Plany na przyszłość
karze, a że większość kibiców ocenia nasz sport głównie przez
pryzmat piłki nożnej, więc są niezadowoleni. j"a natomiast uważam,
że miniony rok był udany. Bardzo
dobrze wypadła organizacja I OgóinopoLskich Igrzysk Młodzieży
Wiejskiej. Piłkarze ręczni Czarnycii zdobyli mistrzostwo klasy A,
diobrze spisali się pięściarze Czarnych, wałczący o wejście do II ligi. Świetnie spisują się siatkarze
Gryfa w lidze między woj ewódzkiej.
— A jaki będzie rok bieżący
i jakie są plany na przyszłość?
•— Liczę, że rok 1966 będzie pomyślniejszy
od 1965. Pięściarze
Czarnych ponownie będą s.ę ubiegali o wejście do II ligi. Może
siatkarze zdobędą mistrźositwo ligi'
międzywojewódzkiej
i
wówczas
walczyliby o wejście do I ligi.
Liczymy również
na
piłkarzy,
szczególnie na bardzo dobrze sipisujący się Korab, który ma duże

nach liczymy na pomoc gospodarzy miasta.
— W roku 1967 Słupsk ma być
miastem etapowym Wyścigu Pokoju.
Jakie
poczyniono już
przygotowania?
— Chcemy przebudować na stadłonie wiraże, które są nieprawidlowe. Zmodernizujemy płytę boiska i bieżnię. Przygotowujemy się
na to, że zbierze Się na ni.m około
20 tys. ludzi. Zaistnieje więc ko
nieczność
budowy dodatkowych
wyjść.
— Czy w Słupsku będzie reaktywowana sekcja lekkoatletyczna?
— Jesienią ubiegłego roku miała
powstać szkółka la przy Inspektoracie Oświaty. Jak dotąd, nic w
tym kierunku nie zrobiono. Być
może powstanie sekcja la w klubie Czarnych. W sumie jednak w
tej dyscyplinie sportu rok bieżący nie zapowiada się obiecująco,
(Asz)

tych, jakie dzieci pamiętają z
domu rodzinnego. Dla dzieci,
które przejęli pod swą opiekę,
są nie tylko opiekunami i
nauczycielami, ale często za
stępują im rodziców i bliskich.
Z niejednymi przez wiele mie
sięcy starają się znaleźć współ
ny. język.
Odłóżmy kroniki i spójrzmy
na teraźniejszość. 103 wycho
wanków wypełnia przez 24
godziny damnicki pałac. W
większości to chłopcy. Ba, nie

wać, budować łodzie, meble,
pomoce naukowe itp. W su
mie, poprzez odpowiedni ze
staw prac i lekcji, przygotowu
ją się do samodzielnego życia
w społeczeństwie. Kiedy koń
czą szkołę, mogą odejść. Ale
gdzie?..
Nie każdy z wychowanków
zadaje sobie podobne pyta
nie. Są jednak tacy, którym
świadectwo szkoły podstawo
wej nie wystarcza. Wielu ab
solwentów zakładu szuka spe
cjalnych szkół zawodowych w
innych województwach. Nie
którzy kończą technika. Je
den z absolwentów pracuje ja
ko agronom, inny jest ryba
kiem...
Przed dwoma laty przy za
kładzie powstała szkoła przy
sposobienia rolniczego. Dla
wychowanków zakładu była
to nowa szansa. W tym roku
z SPR wyjdą pierwsi absol
wenci. Kolejny sukces wycho
wawców.
W ostatnich latach zmieni
ła się nieco szata damnickiego zakładu. Znalazły się wresz
cie fundusze na dalszą ada
ptację i remont. Za kilka ty
godni prace zostaną zakoń
czone. Ale zakład nadal bę
dzie za mały. Kandydaci, jak
dotychczas, będą czekać na
swą kolejkę po dwa lub trzy
lata.
O DZIESIĘCIU latach
istnienia zakładu można
chyba pomyśleć o jego
rozwoju. Wybudowanie budyń
ku szkolnego lub zaadaptowa
nie któregoś z istniejących w
Damnicy, umożliwiłoby zwięk
szenie liczby miejsc w interna
cie. Można by ponadto wyko
rzystać istniejący ogród; zor
ganizować zawodową szkołę
ogrodniczą. Słowem — stwo
rzyć dzieciom upośledzonym
dodatkową możliwość pełnej
rehabilitacji.

DOM
do każdego to określenie pa
suje. Są dziewięcioletni i ta
cy, którym żyletka „rawa"
starcza na jedno golenie. Roz
piętość wieku prawie dziesię
cioletnia. Dziewcząt natomiast
niewielka garstka. Giną w
tłumie.
Każdego
ranka dzwonek
wzywa tę sporą gromadkę do
szkoły. A szkoła — mówi jej
kierownik Jarosław Duchnowicz — to część pałacu. Scho
dzą więc dzieci do klas i uczą
się. Jedni obecadła, inni —
ułamków. Pokonując stopnio
wo trudności — niektórzy osiągają dobre wyniki. Obec
nie, kiedy do zakładu przycho
dzą dzieci wyselekcjonowane
— prawie wszystkie osiągają
podstawowe wykształcenie. A
na zajęciach
praktycznych,
które zwykle wypełniają popo
łudnia — uczą się szyć, goto-.

P

A. MAŚLANKIEWICZ

Lotn sko w Reblmle ?

Szybowce
w impasie

W tym roku na części lot
niska Aeroklubu Słupskiego
rozpoczynają się prace przy
budowie fabryki obuwia. Bez
sporną jest rzeczą, że taki no
wy zakład jes-t miastu potrzeb
ny. Ale jednocześnie nie moż
na zrezygnować ze szkoleoia
szybowników i pilotów spor
towych. Tymczasem w warun
kach, jakie zaistniały obecnie
na letnisku, staje się to nie
możliwe.
Jak nas poinformował kiero
wnfik Aeroklubu Słupskiego
Henryk Tuliszka 4 bm.
w
Prezydium MRN "odbędzie się
konferencja z udziałem władz
miejskich, na której podjęte
zostaną decyzje w sprarwie
dalszych losów lotniska.
W
tej chwili można już powie
dzieć, że przez najbliższe dwa
lata szybowce będą startowa
ły z prowizorycznej płyty w
okolicy Rebiina. Tam zgroma
dzony zostanie sprzęt oraz sa
moloty. Na razie nie bedzie
się przenosić hangaru. Pozo
stanie on na dawnym miej
scu, przy ul. Grottgera. Tam
też nadal szkoleni będą szy
bownicy i modelarze, (an)
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PROGRAM 1
na dzień 4 bm. (wtorek)
Wiad.: 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 12.06,
15.00,
13.00,
20.00,
23.00,
24.00,
1.00, 2.00, 2.55.
5.0G Muzyka. 5.50 Gimnastyka.
6.10 Hozm. roln. 6.30 Muzyka. 7.45
Błękitna sztafeta. 8.05 Muzyka i
aktualności. 8.30 Muzyka symfon.
8.50 Muzyka rozr. 9.20 Gra mala
orkiestra dęta. 9.40 Dla przedszkoli
— „Bajka o zimowej radości" —
słuch. 10.00 Radioproblemy. 10.15
Muzyka polska. 11.00 „Za siedmio
ma górami". 11.15 Muzyka ludowa
narodów radź. 11.35 Muzyka rozr.
13.00 Muzyka rozr. 13.20 Koncert.
14.00 „Dżuma" — A. Camusa. 14.30
Zagadki muz. 15.30 Pieśni. 16.10
Studio Rytm. 17.05 Koncert ży
czeń. 17.40 „Popioły" — S. Żerom
skiego. 18.05 Karnawałowy koncert
dnia. 18.45 Kurs jęz. ang. 19.10
Public, międzynar. 19.20 List z
Polski. 19.35 Melodie lud. 20.35
„Złota droga do Samarkandy" «—
słuch. 21.35 Studio M-2. 22.00 Kon
cert życzeń miłośników muzyki
noważnej. 22.55 O wychowaniu.
23.10 Muzyka taneczna. 0.05—3.00
Program nocny.

^|gSjłraBfllV
Apteka nr 31 przy ul. Wojska
Polskiego 9, tel, 28-93.

fiMTYSrAW&
KLUB „EMPIK" przy ul. Za
menhofa — wystawa fotograficzna
Zenona Kmiecika pt. „Ziemia Lubusk<i"»
MUZEUM POMORZA ŚRODKO
WEGO — Zamek Książąt Pomor
skich — nieczynne.

pciruo
MILENIUM — Szukajcie gitary
(franc.-włoski, od lat 14).
Seanse o godz. 16, 18.15 i 20.30.
POLONIA — Dziecko
czeka
(USA, od lat 16).
Seanse: 14, 16.15, 18.30 i 20.45.
GWARDIA — Słodkie życie (wło
ski, od lat 16) — panoramiczny.
Seanse o godz. 17.30 i 20.
WIEDZA — godz. 17 — Kronika
jednego dnia (radź., od lat 12).
Gcdz. 19 — Goraca linia (polski,
od lat 14).
USTKA
DELFIN
Mandrin (fr.-włoski,
.
od lat 11) — panoramiczny.
Seanse o godz. 18 i 20.
GŁÓWCZYCE
STOLICA — Ręce nad miastem
(włoski, od lat 16).
Seans o godz. 20.3Q M
UWAGA. Repertuar kin poda
jemy na podstawie komunikatu
Ekspozytury Centrali Wynajmu
Filmów w Koszalinie.

PROGRAM II
na dzień 4 bm, (wtorek)
5.06 Muzyka. 6.43 Skrzynka PCK.
6.48 Muzyka.
7.05 Gimnastyka.
7.25 Odpowiedzi. 7.50 Gra orkiestra
mandolinistów. 8.15 Kurs jęz. ros.
8.35 Audycja Red. Społ. 8.50 Gra
zespół solistów. 9.05 Koncert dnia.
9.50 Public, międzynar. 10.00 Ka
lejdoskop muz. 10.40 Z życia Zw.
Radź. 11.00 Muzyka symf. 11.40
„Przez siedem mórz". 12.10 Mu
zyka dla wszystkich. 12.45 „Zie
lone sygnały". 13.00 Wesoły auto
bus. 14.00 Rytmy i melodie świata.
14.30 „Rewolucyjne przemiany w
przemyśle". 14.45 Błękitna sztafe
ta. 15.00 Muzyka operowa. 15.30
Dla dzieci — „Czarodziej chodził
Po mieście". 16.05 Orkiestra PR w
Łodzi. 16.45 Polska muzyka lud.
17.25 Z dziejów muzyki dwudzie
stego wieku. 18.50 Uniw. Rad. 19.05
Muzyka i aktualności. 19.30 Kalej
doskop kulturalny. 20.00 Portrety
słynnych dyrygentów. 21.00 Z kra
ju i ze świata. 21.40 Muzyka tan.
22.25
Audycja studencka.
22.40
Koncert
rozr. 23.20
Horyzonty
muzyki.
KOSZALIN
na dzień 4 bm. (wtorek)
na falach średnich 188,2 m
oraz 202,2 m (Słupsk i Szczecinek)

l

6.50 Ekspres poranny. 8.00 Ko
munikat o stanie dróg w woj.
k 'OSizaliń «kiim. 17.00 Audycja dla
wsi — J. Zesławski. 18.05 Piosenki
żołnierskie. 18.20 Wiad. koszaliń
skie. 18.25 Muzyka dla wszyistkich.

pTELEWIUJl
na dzień 4 bm. (wtorekj
10.00 „Kuba w ogniu" — film
prod. kubańskiej. 16.55 Wiad om.
17.00 Dla dzieci: Kino Ptyś. 17.20
Dla młodych widzów: „Fizyka na
piątkę". 17.50 „Spotkania z przy
rodą" — program filmowy. 13.15
Z cyklu: „Na morskich szlakach".
18.40 „21" — teleturniej. 19.20 Do
branoc. 19.30 Dziennik. 20.00 „Po
wstaje film" — film dokument.-oświatowy. 20.15 „Kuba w ogniu"
— film. 21.40 „Ewa, Maryla, Anna"
— reportaż. 22.10 Dziennik.

„Glos Słupski" — mutacja „Głosu Koszalińskiego" w Koszalinie — organ Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Redaguje Kolegium Redakcyjne
Koszalin, ul. Alfreda Lampego 20. Telefony Redakcji w Koszalinie: centrala 20-34 i 20-35 łączy ze wszystkimi działam!.
„Glos Słupski", Słupsk, pl. Zwycięstwa 2, I piętro. Telefony: sekretariat (łączy z kierownikiem Oddziału) — 51-95; dział ogłoszeń — 51-95; redakcja 54-66*
Wydawnictwo Prasowe „Głos Koszaliński" RSW „PRASA" Koszalin, ul. Alfreda Lampego 20.
Wpłaty na prenumeratę (miesięczna — 12,50 zł, kwartalna — 37,50 zł, roczna — 150 zł) przyjmują urzędy pocztowe, listonosze oraz oddziały delegatury „Ruch". Tłoczono
KZGraf„ Koszalin, ul. Alfreda Lampego 18,
K-4
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Polska w świecie 1965

r.

Trudny, bardzo trudny był dla świata rok 1965. Od cynicznej „operacji miłosierdzia" w Kongu (styczeń), poprzez
wzmożenie interwencji USA w Południowym Wietnamie i
agresję w północnym, poprzez interwencję zbrojną USA w
Dominikanie, poprzez wojnę indyjsko-pakistańską, zawie•szenie przez W. Brytanię konstytucji w Adenie i wysłanie
tam wojsk, rasistowską „niepDtUeglość" Rodezji (dokąd W.
Brytania wojsk nie wysłała), aż do zwycięstwa CDU/CSU
w wyborach do Bundestagu NRF i ponownego stwierdzenia przez Erharda, że „Niemcy istnieją w granicach z 1937
roku" i —- wreszcie — uznania przez prezydenta USA, że
NRF ma prawo do „udziału w obronie nuklearnej" — oto
w skrócie wydarzenia, które uczyniły miniony rok trudnym, bardzo trudnym.

W

LATACH poprzednich
rozwijały się procesy,
których kierunkiem by
ły odprężenie i współpraca między narodana], pokojowe współistnienie. W r. 1965 rozwijały
się w sposób gwałtowny pro
cesy prowadzące w kierunku
odwrotnym. Był to rok prze
mocy i gwałtu. Agresja, inter
wencja, konflikty zbrojne, bom
by i napalm jak gdyby prze
kształciły świat w dżunglę.
Największe „zasługi" w tej
dziedzinie przypadają imperia
lizmowi amerykańskiemu.
PRZECIW
NIEBEZPIECZNEMU
TRENDOWI
W tym to właśnie niezmier
nie trudnym dla świata roku
polska polityka zagraniczna
rozwinęła
bardzo
aktywną
działalność na arenie między
narodowej, przede wszystkim
na terenie kontynentu euro
pejskiego, ale nie tylko na
tym terenie.
Jakaż bowiem powinna być
postawa miłującego pokój pań
stwa socjalistycznego w mo
mencie, gdy w różnych rejo
nach świata imperializm ucie
ka się do brutalnej interwen
cji w sprawy innych narodów
i do niczym nie osłoniętej agresji? Oczywiście, agresja amerykańska w Wietnamie jest
najpoważniejszym z ciosów,
wymierzonych w ostatnich la
tach przez imperializm w po
kojowe współistnienie państw
o różnych ustrojach. Niemniej
jednak pokojowe współistnie
nie jest i pozostaje podstawą
polityki zagranicznej państw
socjalistycznych, pragnących
przeciwstawienia się niebez
piecznemu rozwojowi wypad
ków i rozszerzaniu się ognisk
zapalnych. Z tym oczywiście,
że w roku minionym, bardziej
niż w latach poprzednich sta
ło się widoczne, jak trudna i
wielopłaszczyznowa jest walka
o pokojowe współistnienie, tj.
o stosowanie tej zasady przez
wszystkich, wszędzie i zawsze.
Gdy trwa agresja amerykań
ska w Wietnamie, pierwszym
zadaniem wszystkich państw
socjalistycznych jest udziele
nie efektywnej pomocy walczą
cemu narodowi wietnamskie
mu, wyrażenie swojej pełnej
z nim solidarności, rozwijanie
na każdym forum działalnoś
ci, zmierzającej do izolacji
moralnej i politycznej agreso
ra. Taka też z natury rzeczy

była i jest postawa naszego
kraju.
Wiemy, jak duże znaczenie
ma dla obrony Wietnamu pomoc udzielona DRW przez
ZSRR — najsilniejsze państwo
socjalistyczne.
Ale również

namskiemu. W odróżnieniu
od okresu wojny koreańskiej,
jedni z europejskich sojuszników USA wręcz potępiają agresję, inni w słowach, ale tyl
ko w słowach, z nią się solida
ryzują, wszyscy zaś (znów z
wyjątkiem NRF) są nią poważnie zaniepokojeni i pragną
położenia jej kresu. Z drugiej
strony w samej Europie zachodzą procesy, stwarzające
poważne
niebezpieczeństwo
dla przyszłości pokoju świato
wego — mamy oczywiście na
myśli rozwój potęgi wojskowej NRF, jej dążenie do uzyskania broni nuklearnej w po
łączeniu z nieustającym wysu
waniem roszczeń terytorial
nych wobec innych państw,
a przede wszystkim Polski,

Aktywność

w trudnym czasie

my, odpowiednio do naszych
możliwości, spełniamy swój
obowiązek
wobec bratniej
DRW. W czerwcu ub. r. pod
czas
pobytu
wicepremiera
DRW, tow. Le Tranh Nghi w
Polsce zawarte zostało porożu
mienie w sprawie współpra
cy gospodarczej obu krajów i
zakresu naszej pomocy dla
DRW. Niezależnie od tej po
mocy Polska rozwija na każ
dym terenie działalność, zm»ie
rzającą do położenia kresu
agresji w Wietnamie. Znala
zło to wyraz m. in. w momen
cie złożenia przez nowego am
basadora USA w Warszawie,
J. Gronouskiego, swych listów
uwierzytelniających. Przewod
niczący Rady Państwa, tow.
Edward Ochab, w odpowiedzi
na przemówienie ambasadora
oświadczył wtedy, że z uwa
gą wysłuchał jego słów o poko
jowych intencjach i dążeniach
Stanów Zjednoczonych. „Jed
nak doświadczenia historii uczą, iż pokój jest niepodziel
ny, jak również niepodzielne
jest pokojowe współistnienie.
Nie można zakreślać dlań ge
ograficznych granic, deklaru
jąc jednostronnie: „Tu pokój,
a tam wojna". W dobie dzisiej
szej zarzewie wojny w jakiejś
części naszego globu nie może
nie rzucać groźnego cienia na
rozwój wydarzeń w innych
częściach świata",
NA TEATRZE
EUROPEJSKIM
Sytuacja, jaka wytworzyła
się w wyniku trwania wojny
wietnamskiej, tym się różni
m. in. od sytuacji okresu woj
ny koreańskiej, że USA są obecnie izolowane. Sojusznicy
USA, zwłaszcza europejscy (z
wyjątkiem NRF), ani myślą o
wysyłaniu swoich wojsk do
walki, obok wojsk amerykań
skich, przeciw narodowi wiet

Oba te względy stwarzają
możliwość i potrzebę naszego
działania w Europie. Działania
w kierunku pokojoy/ego współ
istnienia, w kierunku zapobie
gania istniejącym niebezpie
czeństwom.
WIZYTY I TENDENCJE

STYCZEŃ: Obrady Dorad
czego Komitetu Politycznego
Państw — Stron Układu War
szawskiego. W komunikacie
— m. in. pełne poparcie dla
polskich propozycji — zamro
żenia zbrojeń jądrowych i utworzenia strefy bezatomowej
w Europie Środkowej, jak rów
nież
zwołania
konferencji
państw europejskich w spra
wie bezpieczeństwa zbiorowe
go w Europie.
KWIECIEŃ: Leonid Breż
niew i Aleksy Kosygin w War
szawie. Podpisanie nowego pol
sko-radzieckiego
Układu
o
Przyjaźni, Współpracy i Pomo
cy Wzajemnej na okres 20
lat.
LIPIEC: Wizyta przewodni
czącego Rady Państwa, Edwar
da Ochaba, w Finlandii.
WRZESIEŃ: Spotkanie Leo
nida Breżniewa z Władysła
wem Gomułką w Warszawie.
Wizyta duńskiego ministra
spraw zagranicznych Haekerrupa w Polsce.
Wizyta ministra spraw za
granicznych W. Brytanii, Ste
warta, w Warszawie.
Wizyta premiera Józefa Cy
rankiewicza we Francji i je
go spotkanie z prezydentem
de Gaulle'em.
Wizyta premiera Cyrankie
wicza w Austrii i jego spotka
nie z kanclerzem Klausem.
PAŹDZIERNIK: Wizyta pre
zydenta Włoch, Giuseppe Saragata w Polsce.

Spotkanie na terenie Biało
rusi między tow. tow. Gomuł
ką, Cyrankiewiczem, Kliszką
i Jędrychowskim a tow. tow.
Breżniewem, Mazur owem i
Nowikowem.
LISTOPAD:
Wizyta tow.
tow. Gomułki i Cyrankiewicza
w Jugosławii i rozmowy z pre
zydentem Tito.

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

Wizyta
przewodniczącego
Rady Państwa, Edwarda Ocha
ba, w ZRA i rozmowy z pre
zydentem Nasserem.
LISTOPAD — GRUDZIEŃ:
Wizyta przewodniczącego Ra
dy Państwa, Edwarda Ocha
ba, w Etiopii i rozmowy z ce
sarzem Haile Selassie.
Ten wykaz jest, oczywiście,
niepełny; obejmuje tylko wi
zyty i spotkania najważniej
sze. Ale w nim również znaj
dują odzwierciedlenie zasady
polskiej polityki zagranicznej:
przyjaźń i współpraca z ZSRR
i innymi krajami socjalistycz
nymi, solidarność z państwa
mi trzeciego świata, pokojo
we współistnienie z państwa
mi kapitalistycznymi. Zatrzy
mamy się tu na tej trzeciej
grupie państw.
Różne, oczywiście, były wy
niki kontaktów i rozmów Pol
ski z kapitalistycznymi kraja
mi Europy zachodniej — z
członkami NATO, tj. Francją,
Włochami i Anglią, z neutral
ną Austrią i neutralną Finlan
dią. Z całą pewnością wizyta
premiera Cyrankiewicza we
Francji była ważnym wydarzę
niem w dziejach stosunków
między obu krajami, mający
mi dziś wspólne poglądy na
podstawowe problemy Europy,
a przede wszystkim na kwe
stię niemiecką. Sama za siebie
mówi pierwsza wizyta głowy
państwa zachodnioeuropejskie
go — Włoch — w Polsce. Ra
czej odmienność niż zbieżność
poglądów Polski i Anglii na
podstawowe zagadnienia mię
dzynarodowe ujawniła wizyta
min. Stewarta. Niemniej jed
nak można znaleźć wspólny
mianownik wszystkich tych
naszych spotkań z Europą za
chodnią. * Jest nim nie tylko
fakt, że nastąpiło pogłębienie
stosunków bilateralnych z każ
dym z tych krajów, przede
wszystkim stosunków gospo
darczych. Jest nim również
fakt, że w okresie, gdy na ca
ły świat pada cień agresji w
Wietnamie, szukaliśmy wspól
nie z partnerami możliwości
pokojowego rozwiązania spraw
naszego kontynentu. Jest nim
fakt, że
gdy pokojowemu
współistnieniu zadawane są
ciosy, rny, podobnie jak to
czynią inne kraje socjalistycz
ne, staramy
się pokojowe
współistnienie wzmacniać. Ta
ki też na pewno będzie kieru
nek naszej polityki zagranicz
nej i w roku bieżącym. Takiej
polityki wymaga interes naro
dowy Polski.
ADAM PERŁOWSKI

Polscy dwuboiści Intensywnie przygotowują się do tegorocznych
występów międzynarodowych. —Pierwsze zawody
kontrolne w
dwuboju zimowym przeprowadzili oni w ubiegłym tygodniu na Ki
rach koło Zakopanego.
Na zdjęciu — strzela Józef Sobczak.
(CAF)

Polscy skoczkowie
na delakich miejscach

2 bm. odbył s.ę trzeci konkurs
tygodnia
austriacko-niemieckich.
skoczni narciarskich. 12 tys. wi
dzów zebrało siej na trybunach
skoczni olimpijskiej w Innsbrucku,
aby oglądać w akcji najlepszych
skoczków świata z 15 państw.
Zwycięzcą został reprezentant Nie
mieckiej Republiki Demokratycz
nej Dieter Neuendorf, który za
skoki długości 88 i 89 m otrzymał
notę 226,1 pkt. Utalentowany za
wodnik NRD tym razem o klasę
przewyższał rywali. Wystarczy po
wiedzieć, że faworyt zawodów —
Fin Kankkonen zajął drugie miej
sce mając notę o xb,2 pał goisz.4
od zwycięzcy.
I tym razem Polacy mieli nie
wiele do powiedzenia. Najlepszy
z naszych zawodników — Piotr
Wala zajął dopiero 20. miejsce mając za skoki długości 78 i 84 m
notę 184,8 pkt.
Miejsca pozostałych
Polaków:
30) Sztolf — 79 i 76 m — nota
185,3 pkt; 34) Kocjan — 73 i 78 m
— nota 184,7 pkt; 46) Przybyła —
78 i 73 di — nota 175,7 pkt; 66) Ła
ciak _ 73 i 69 m — nota 161,1 pkt;
77) Koc hel — 69 i 69 m — nota
152,0 pkt.
Klasyfikacja po trzech konkur
sach : 1) Neuendorf (NRD) — 645,2

pkt; 2) Kankkonen (Finlandia) —
633,8 pkt; 3) Lukkariniemi (Finlan
dia) — 628,7 pkt; 4) Wirkola (Nor
wegia) — 615,8 pkt; 5) Matous
(CSRS) — 611,4 pkt; 6) Goellner
(NRF) — 610,3 pkt.
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O W ZAKOPANEM na średniej
K: o lew i odbył się konkurs sko
ków. Doskonałą formę zademon
strował Ryszard Witkę, wygrywa
jąc zdecydowanie przed Fiedorem
i Kairdasiem.
• HOKEIŚCI Kanady pokonali
w Win-nipeg
(Kanada) drużynę
Szwecji 8:3. Przebywająca w Ka
nadzie
reprezentacja
hokejowa
Finlandii pokonała zespół kana
dyjski Cape Breton 7:4.
Q ROZEGRANY w Krynicy mię
dzypaństwowy mocz hokejowy re
prezentacji juniorów Polski i NRD
zakończył się zwycięstwem hokei
stów niemieckich 7:6.
6 ZAKOŃCZONY
w Miami
Beach międzynarodowy turniej te
nisowy juniorów przyniósł zwy
cięstwo
reprezentantom
USA,
którzy w finałowym pojedynku
pc^onali Meksyk 2:1.
9
W
MIĘDZYNARODOWYM
turnieju siatkówki kobiet, rozgry
wanym w Bydgoszczy, reprezenta
cja Polski pokonała młodzieżowy
zespół Bułgareik 3:0.

9
10.
Imię i nazwisko głosują
cego:

-

Adres:

Kupon konkursowy pro
simy wypełnić czytelnie i
przesłać do dnia 31 stycz
nia 1966 r. do redakcji „Gło
su Koszalińskiego" Kosza
lin, ul. Alfreda Lampego 20
z dopiskiem na kopercie:
KONKURS — PLEBISCYT

ran
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— Czy ma pani jakąś broń?
— Dwie. Truciznę w ampułce, którą dostałam z Centrali,
i pistolet.
— Gdzie?
— W zielonej torebce, na konsoli, która stoi za panem.
Otworzyłem torebkę. Znalazłem w niej mały bębenkowiec
inkrustowany kością słoniową, i wykładany srebrem. Był
nabity. Schowałem go do kieszeni.
— Ampułka jest wgnieciona w kredkę do ust, której nie
używam — powiedziała Monika. — Poprawiając usta, moż
na to łatwo rozgryźć. Tak sobie wymyśliłam moją własną
śmierć.
Podałem jej kredkę w srebrnej oprawce.
— Przypuszczam, że dostarczyła pani obu stronom przy
najmniej po dziesięć osób do zabicia.
— Chciałabym się teraz rozpłakać, ale niech mi pan wie
rzy, nie potrafię... Czy pan pozwoli, żebym się ubrała? Nie
chciałabym umierać w takim łachmanie... Niech się pan
nie obawia, już wiem. że przegrałam. Przez wiele dni bu
dziłam się z myślą, że to stanie się właśnie tego dnia. Dzisiaj
rano także — i dzisiaj trafiłam... Przebiorę się przy panu,
jest pan ostatnim mężczyzną, który zobaczy moje ciało.
Odwróciłem się: słyszałem szelest bielizny i sukien.
— Już-powiedziała po chwili. — Ubrałam moją najlepszą
suknię... Jednak ostatnim, który mnie widział bez sukni,
był Gerald. On nie spał z Harriet, wie pan? Przychodził
do mnie, i na tydzień przed jego śmiercią byliśmy z sobą
ostatni raz. Murphy oszczędzał Harriet na później, chciał
zrobić na niej dobre wrażenie*, ^

— Tak — powiedziałem — to był bardzo przyzwoity chło
pak. Zawsze to powtarzałem Harriet.
—» Tapurucuara także chciał zabić Harriet. Szukali jej
w Buenos Aires i w Miami.
— I mnie chciał zabić, przy pani pomocy.
— On spełnia swoje zamiary, proszę pamiętać. Co pan
chce ze mną zrobić, panie Castagno?
— Jeszcze wciąż nie wiem. panno Gonzales. Gdybym wie
dział, zrobiłbym to, i wyszedł stąd. Mam mało czasu.
— Tylko tyle, ile stąd do bramy. Tam na pana czekają.
Dać panu moją szminkę z ampułką?
— Bardzo nie lubię rozgryzać takich ampułek.
— I ja nie miałabym odwagi...
— Czy wyobraża sobie pani, że za takie numery nie trze
ba płacić? Gdybym pracował dla waszej centrali, musiałbym
panią zastrzelić. Nie pracuję dla nich, i nie chcę pani zabi
jać. Czy ma pani numer telefonu Tapurucuary?
Podała mi ten numer.
Podszedłem do telefonu i połączyłem się z Tapurucuarą.
— Al habla! — powiedział — halo!
— Pan Tapurucuara? Dobry wieczór. Chciałem pana za
wiadomić, że wasz agent, Monika Gonzales — mówiłem po
hiszpańsku — pracuje dla nowojorskiej centrali wywiadow
czej, gdzie ma numer rejestracyjny RD 112 S.. Nadajnik
krótkofalowy przechowuje u swojego
gitarzysty, który
akompaniuje jej w „La Habana". W tej chwili przygoto
wuje się do ucieczki. Musi pan ją zatrzymać.
Tapurucuara zaklął. Nie orientując się, z kim mówi, po
wiedział:
— Podejrzewałem, że tak jest... Ale skąd wezmę teraz
ludzi?
— Może pan ich ściągnąć spod domu Moniki Gonzales.
Są na dole.
— Oni tam czekają na tego... — zawahał się.
— Już wymknął się. Nie mają na co czekać. Proszę zaraz
przyjechać.
— Kto mówi? Skąd pan mówi? Gdzie pan jest? Al habla!
Al habla!
Odwiesiłem słuchawkę.
Monika powiedziała:
v r— Musiałam
przyjść dzisiaj do „Cosmosu", żeby pana

wskazać. Byli zdezorientowani pana grą, bo Gordon działał,
a jednak nic opuszczał ambasady. Albo w ogóle go tam
nie ma. Ja pana wskazałam. Niech pan mnie zabije, bo oni
będą mnie torturować...
— Proszę do tego nie dopuścić*
— Mam rozgryźć ampułkę?
— Oddam pani pistolet. Proszę drzwi wejściowe zostawić
otwarte i nie wychodzić na głos dzwonka. Proszę czekać tu
taj, za szafą, z pistoletem skierowanym na drzwi. Kiedy
wejdzie Tapurucuara — jeżeli pani nie zareaguje na odgłos
dzwonka, on na pewno wejdzie pierwszy — wystrzeli pani
w niego cały magazynek. Wtedy agenci panią zastrzelą.
To nie jest takie straszne. Przez panią także strzelano do
ludzi. Prawda? Czas, żeby samej skosztować...
— Nie umiałam sobie tego wyobrazić. Teraz już wiem,
jak to jest, kiedy musi się umrzeć.
— Już czas, żeby pani umarła. Ma pani szansę, żeby
umrzeć z sensem. Proszę mi wybaczyć szczerość. Czy można
jeszcze raz zatelefonować? Rachunku i tak nie będzie pani
płacić.
Uśmiechnęła się, jeszcze wciąż była spokojna.\
— Ani czynszu, ani podatków za ten miesiąc. To chyba
jedyne pocieszenie.
Zadzwoniłem do Athwooda. Sam się zgłosił.
Powiedziałem mu, żeby za godzinę przyjechał do Prezy
dium Policji, po mnie... Po co tam idę? Spodziewam się, że
za chwilę będę aresztowany... Nie, bez broni, bez żadnego
dowodu przeciw mnie. Ambasada ani Komisja nie będą
skompromitowane... Jeszcze jedno: dzisiaj wieczorem na
lotnisku General Andrews policja dominikańska areszto
wała profesora Casteifranco.
— Pan żartuje! Niby z jakiego powodu?
— Otrzymali fałszywe doniesienie, że ktoś z USA przyla
tuje dzisiaj i będzie się posługiwać dokumentami profe
sora, i że jest wybitnym szpiegiem wywiadu, który ma zor
ganizować dywersję w Republice.
Jesteśmy ogromnie zaniepokojeni brakiem wiadomo
ści od profesora Castelfranco. Pani Trujillo dzwoniła już
do nas dwukrotnie, i pytała o profesora. W jaki sposób
mogli go aresztować?
HtC. d. B*)

