Iow. Wł. Gomułka

MIESZKAŃCY KOSZALIŃSKIEGO SOLIDARYZUJĄ SIĘ Z WALCZĄCYM
NARODEM WIETNAMU

prsyląl

tow. i. Oa?hJasza
WARSZAWA (PAP)
19 bm. I sekretarz KC PZPR
Władysław Gomułka przyjął
sekretarza generalnego Komu
nistycznej Partii Syrii Khaleda
Bagrhdasza.
W spotkaniu uczestniczył członek Biura Po
litycznego. -sekretarz KC Ze
non Kliszko.
W czasie spotkania, któ^e
upłynęło w serdecznej, brater
skiej atmosferze, wymieniono
poglądy na temat aktualnych
problemów międzynarodowych,
zwracając szczególną uwagę na
sytuację istniejącą na Bliskim
Wschodzie, spowodowaną agre
sją Izraela.
Spotkanie wykazało pełną
zgodność stanowisk obu partii
we wszystkich omawianych
sprawach.

(Inf. wł.)
ZAKŁADACH produkcyjnych, instytucjach, wsiach i
pegeerach województwa koszalińskiego odbywają się
wiece i masówki. Mieszkańcy województwa solidary
zują się z bohaterskim narodem wietnamskim, śledzą z uwagą każdy sukces partyzantów południowowietnamskich,
potępiają zbrodnie imperialistów amerykańskich w Wiet
namie.

W

Na masówkach podejmowane są rezolucje, w których ludzie pracy województwa kpszalińskiego piętnują zbrodnie
soldateski amerykańskiej w

Wietnamie Południowym oraz
barbarzyńskie bombardowania
Demokratycznej
Republiki
Wietnamu.
W rezolucji podjętej na ma-
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Kołobrzeg

miejscem

centralnie!) obchodów

Dnia Pracownika
Służby Zdrowia
(Inf. wł.)

Niecałe półtora miesiąca dzie
li nas od obchodzonego po raz
drugi w Polsce Ludowej —
Dnia Pracownika Służby Zdro
ORGAN KW PZPR W KOSZALINIE
wia W tym roku obchodzić
go będziemy 6 kwietnia. Zbie
Wtorek, 20 lutego 1868 roku
Nr 44 (4774)
ga się on z datą Światowego ROK X VI
Dnia Zdrowia, ustaloną przez
działającą pod egidą ONZ —
Światową Organizację Zdrowia
(WHO). Obu imprezom będzie
przyświecało
iedno hasło:
„ZDROWIE W ŚWIECIE JU
TRZEJSZYM" Mieszkańcy wo
jewództwa koszalińskiego bę
dą mieć szczególną okazję za
prezentowania dorobku i pla
nów na przyszłość w dziedzi
nie organizacji opieki zdrowot
nej. Kołobrzeg: — stolica ko
szalińskiego wybrzeża — zo
stał wyznaczony bowiem na
miejsce ogólnopolskich, cen
tralnych obchodów święta.
(Dokończenie na str. 3)

Wyroić w procesie

sówce w Słupskich Fabrykach
Mebli czytamy między inny
mi:
„Wobec dalszej
eskalacji
wojny prowadzonej przez im
perializm amerykański w Wiet
namie z całą stanowczością
potępiamy agresywne poczyna
nia Amerykanów, w szczegól
ności masowe bombardowania
DRW.
Wzrastający bohaterski opór
narodu wietnamskiego i coraz
dotkliwsze straty ponoszone
przez agresorów zamiast ostu
dzić ich wojenne zakusy i do
prowadzić do rozmów pokojo
wych, powodują wzrost zaanga
żowania militarnego USA, co
stwarza niebezpieczeństwo dla
pokoju światowego.
Popieramy i solidaryzujemy
się z narodem wietnamskim w
jego słusznej walce. Przesyła
my życzenia wytrwania i zwy
cięstwa. Popieramy również sta
nowisko naszego rządu, który
niesie pomoc walczącemu W|et
namówi".
(Dokończenie na str. 2)

M/i „Sola"
już po p erwszym rejsie

Fot.
Jerzy Fatan

i

Sity wyzwoleńcze

ją wszędzie

^ Johnson szuka oparcia w Eisenhowerze
PARYŻ — LONDYN — WASZYNGTON 0PAP)
Wczoraj rano siły wyzwoleńcze Wietnamu Południowego
ostrzelały ogniem z moździerzy 8 ważnych ośrodków ,w del
cie Mekon&u. Była to nowa seria ataków podczas zakrojo
nej na szeroką skalę drugiej partyzanckiej ofensywy, któ
rą podjęto w nnęy z soboty na niedzielę,
przypuszczając
szturm na 47 miast i baz wojskowych w Wietnamie Połud
niowym.
USA.
W poniedziałek rano wzno
wione zostały zażarte walki w
mieście Phan Thiet leżącym
w odległości 160 km na pół
nocny wschód od Sajgonu. W
niedzielę o świcie siły wyzwo
leńcze zajęły ten ośrodek, a
wieczorem wycofały się z zajmo
wanych stanowisk, by w dwie
godziny później znów ruszyć
do natarcia i umocnić się na
zdobytych pozycjach.
Trwa ostrzał Sajgonu i jego
okolic. W Saj gonie ogień par
tyzantów skierowany jest prze
bliskowschodnim oraz wyniki de wszystkim na siedzibę dywizyt w Kairze prezydenta Ju rekcji reżimowej policji, gdzie
gosławii, Tito i prezydenta Iraku, Arifa. Przeanalizowano
także rezultaty rozmów mini M. Ćwikli ńska
stra spraw zagranicznych ZRA,
Riada z wysłannikiem sekreta
rza generalnego ONZ na Blis - »Solski w spódfiicy«
ki Wschód, Jarringem.
* WARSZAWA (PAP>

Zaatakowano bazy i obozy
wojskowe m. in. w takich mi a
stacn delty Mekongu jak Kicn
Hoa, Vinh Long, Kien Phong,
Rach Gia i Soc Trang. W tym
ostatnim mieście pod ogniem
moździerzy znalazło się amery
kańskie lotnisko. Eksplodujące
pociski uszkodziły 3 samolo
ty wroga i raniły 9 żołnierzy

W SKRdCll
$

WARSZAWA

Na zaproszenie pełnomocnika
rządu do spraw wykorzystania
energii
jądrowej,
Wilhelma
BUliga, przybył w poniedziałek
do Warszawy z 9-dniową wizy
tą dyrektor Zjednoczonego In
stytutu Badan Jądrowych w
Dubnej (ZSRR), prof. Nikołaj
Bogolubow wraz z małżonką.
©

LONDYN

Z Kapsztadu donoszą, że no
wym prezydentem Republiki
Południowej Afryki zosiał Jacobus Johannes Fouche, do
tychczasowy minister mechani
zacji rolnictwa i gospodarki
wodńej. Poprzednio był rów
nież ministrem obrony. Liczy
on 69 lat.

W £ońcu ubiegłego tygodnia
wrócił do portu kołobrzeskie
go trawler rufowy „Sola".
W nierwszym rejsie, w który
wspólnie z ^aiogą wypłynął
$ LONDYtf
kierownik barkowskiej sieciar
W poniedziałek rozpoczęły się
ni tow. Kalinowski, badano
w Londynie rozmowy premie
przede wszystkim pracę sieci. rów W. Brytanii i Holandii —
Harolda Wilsona i Piet de jonSporo zajęcia
Głównym tematem
jest
miała również ga.
sprawa
taktyki, jaką należy
obsługa maszy
przyjąć w celu zbliżenia W.
ncwni przy re Brytanii do Wspólnego Rynku.
gulowaniu
0 PARYŻ
działania róż
ny cn mechaniz
Znany chirurg południowo
mów. Przewi afrykański Barnard odleciał
z Lizbony do Rio
duje się, że je samolotem
de Janeiro. Zapowiedział on,
szcze kilka na
że po powrocie do Kapsztadu
stępnych rej przeprowadzi trzecią operację
przeszczepienia serca i opera
sów załoga po
cję przeszczep jen u nerek,
święci na przy
stosowanie pro
totypowej jed
nostki do pod 20 wypadków
jęcia
pełnej
działalności ek
sploatacy jnej.

A. Kippera
w niedzielę rano śmierć ponio
7 policjantów a 42 odnios
i E. Scharbatke Jak Pd. Wietnam długi I szeroki sło
ło rany. Innym obiektem bom

SZCZECIN (PAP)
W poniedziałek Sąd Woje
wódzki w Szczecinie ogłosił
wyrok w procesie przeciwko
dwu agentom zachodnioniemie
ckich organizacji rewizjonisty
cznych — „Kirchendienst Ost"
i „Evangeiisches Hilfswerk".
Alfreda Kippera — miesz
kańca Szczecina, Sąd Woje
wódzki skazał na łączną karę
9 lat więzienia i utratę praw
honorowych i obywatelskich
na lat 6, 550 tys. zł grzywny.
Eugena Scharbatke — obywa
tela NRF — sąd skazał na łącz
ną karę 6,5 roku więzienia oraz 120 tys. zł grzywny.
Na poczet kary obu oskarżo
nym zaliczono dotychczasowy
areszt .
Sąd Wojewódzki jako oko
liczność łagodząca wobec E.
Scharbatkę przyjął wyrażoną
przez niego w toku procesu
skruchę.
Wyrok Sądu Wojewódzkiego
— nie jest prawomocny. Oskar
żonym przysługuje prawo zlo
żenią rewizji w Sądzie Najwyż
szym.

W początkach uh. tygodnia mieliśmy prawdziwie wiosenną pogo
dę. Sprzyjające warunki skwapliwie wykorzystano TO . ;*n. w Krupach
pow Sławno. Rolnicy otworzyli kopce i rozpoczęli edsuwę ziemnia
ków do słupskiej krochmalni.
Na zdjęciu: załadunek ziemniaków na samochód.
Fot. J. PIĄTKOWSKI

bardowań jest elektrownia w
sajgoń/skiej dzielnicy Cholon.
W nocy i w poniedziałek ra
no partyzanci nadal prowadzi
li ogień na bazę i lotnisko Tan
Son Nhut w pobliżu Sajgonu,
Jak podaje Agencja France
Presse, wyżsi wojskowi USA
od 24 godzin głowią się nad
problemem zapewnienia bez
pieczeństwa zarówno
bazie,
jak i lotnisku Tan Son Nhut.
Stwierdza <uę przy tym, że jest
to zadanie niewykonalne.
Jeden z oficerów amerykan
skich oświadczył, że w celu za
pewnienia bezpieczeństwa w
strefie, gdzie partyzanci mogą
zainstalować swe wyrzutnie
rakietowe, trzeba by na stałe
rozlokować wokół Sajgonu 200
tys. żołnierzy.
Łącznie w nocy z niedzieli
na poniedziałek na Tan Son
Nhut spadło około 100 poci
sków.

87 pożarów
w ut). solistę i niedzielę

WARSZAWA /PAF)
Jak informuje
Komenda
Główna MO, w sobotę i nie
dzielę zanotowano na terenie
kraju 20 poważniejszych wy
padków drogowych, w których
zginęło 7 osób, a 31 odniosło
rany.
W tym samym czasie zanoto
wano na terenie kraju 67 więk
szych pożarów, z czego 5 w pc
geerach i obiektach przemysło
wych.

W Kairze odbyło się posie
dzenie rządu ZRA, któremu
przewodniczył prezydent Naser. Omawiano m. in. sprawy
wojskowe. Sprawozdanie na
ten temat złożył dowódca sił
zbrojnych ZRA, gen. M. FawzL W Kairze zakomunikowa
no oficjalnie, że przedyskuto
wano m. in. kwestie reorgani
zacji sił zbrojnych ZRA oraz
wpływ tego posunięcia na pod
wyższenie zdolności bojowej
armii egipskiej.
Rząd egipski omówił rów
nież ostatnie wydarzenia poli
tyczne związane z kryzysem

PARYŻ, BELGRAD (PAP)
W niedzielę wieczorem w
klubie dla pracowników amba
sady jugosłowiańskiej w Pary
żu nastąpił silny
wybuch,
wskutek którego jedna osoba
została zabita, a 18 osób odnio
sło rany.
Jak donosi agencja Tanjug,
wybuchła bomba podrzucona
pr^ez członków wrogiej wobec
SFRJ organizacji emigranckiej.
Wybuch wyrządził poważne
szkody materialne.

»Służę Związkowi
Radzieckiemu«
MOSKWA (PAP)
„Służę Związkowi Radziec
kiemu" — taki tytuł nosi no
wy film dokumentalny, który
w poniedziałek wszedł na ekrany kin w ZSRR. Jest to
najnowsza pozycja prezentowa
na w programie rozpoczynają
cego się właśnie festiwalu fil
mowego, poświęconego 50-leciu sił zbrojnych ZSRR.
Film „Służę Związkowi Ra
dzieckiemu" ukazuje potęgę
i gotowość bojow T ą wszystkich
rodzajów broni armii radziec
kiej.

Jak przewiduje PIHM, 20 bm.
będzie zachmurzenie umiarkowa
ne, przejściowo duze z możliwo
ścią opadów śnieżnych. Tempera
tura w ciągu dnia od ok. minus 3
st. na wschodzie do zera w cen
trum kraju i plus 3 st. na zacho
dzie. Wiatry słabe f umiarkowa
ne. przeważnie DÓinocno-zachodn : e

Kaesery w ocenie
prezydium WK2Z

(Inf. wł.)

Wczoraj, na kolejnym posie
dzeniu prezydium Wojewódz
kiej Komisji Związków Zawo
dowych oceniono przebieg se
sji KSR w całym wojewódz
twie, poświęconych zatwierdze
niu planów gospodarczych na
rok bieżący i wytycznych do
planów na rok przyszły.

(Dokończenie na str. 2)

Posiesiz@iiI@ rządu ZRA
KAIR (PAP)

Zamach bombowy
na ambasadę
SFRJ w Paryżu

Mimo obowiązujących wy
tycznych CRZŻ nie we wszy
stkich przedsiębiorstwach se
sje były należycie przygotowa
ne. Przedsiębiorstwa otrzymy
wały wskaźniki dyrektywne od
swych jednostek nadrzędnych
v/ okresie od 28 listopada ub.
roku do 12 stycznia br. Na
ogólną liczbę 145 KSR do poło
wy stycznia br. sesje samorzą
du robotniczego odbyły się w
101 przedsiębiorstwach. W nie
których przypadkach nie by
ły one poprzedzone seminaria
mi dla aktywu robotniczego, a
nawet zdarzyło się, że rada ro
botnicza nie przygotowała koreferatu.
W dwóch przedsiębiorstwach
— Kępickich Zakładach Prze
mysłu Skórzanego i Zakła
dach Sprzętu Instalacyjnego
A-22 w Szczecinku trzeba bę
dzie ponownie przygotować se
sje KSR.
W niektórych przedsiębior
stwach samorząd robotniczy bę
dzie ponownie rozpatrywał
wskaźniki nie zatwierdzone na
pierwszej sesji.
(wł)

Nestorka polskiej sceny, MIE
CZYSŁAWA ĆWIK LIŃSK A, wy

Agencja UPI podaje, że mi stąp; w dniach 21—29 bm. w Te
Żydowskim w sztuce Alejan
nister spraw
zagranicznych atrze
dra Casony ,,Drzewa umierają sic
ZRA, Riad przybyć ma w naj jąc", w której stwarza niezapom
bliższym czasie do Algieru o- niana kreację babki.
W sztuce tej Mieczysława Ćwi
raz przvwieźć osobisty list pre klińska
grała dotychczas na sce
zydenta Nasera do szefa pań nach vielu
soiast całego kraju 826
stwa algierskie?®. Bumedicna. razy.

17 bm. w Fort Bragg (Północna Karolina) prezydent USA — Johhirodku) osobiście .,Odprawił"
son (pośrodku)
.,odprawi:'* na front wietnamski 4 tysiące
spadochroniarzy. Spadochroniarze ci stanowią
część kontyngentu
10.500 żołnierzy amerykańskich, którzy zostaną wys'an : do Wietnamu
Płd. na żądanie gen. Westmorelanda.
CAF — Photofax

Kcśr

—

Ankara

• NOWY JORK
Minister spraw zagranicznych
ZRA. Riad przybędzie w poło
wie marca do Turcji z wizytą
oficjalną.

Str. S
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Siiy wyzwoleńcze atakują wszędzie
(Dokończenie ze str. 1)

Od 48 gadzin walki toczą się
na peryferiach sajgońskiego
przedmieścia Gia Dinh.
Z wiadomości agencyjnych
napływających z Wietnamu
Fołudniowego, wynika że siły
patriotyczne atakują wszędzie.
W niedzielę do starć doszło w
pobliżu amerykańskiej bazy
Con Thien nie opodal strefy
zdemilitaryzowanej. W niedzie
lę w odległości 20 km na po
łudnie od bazy Da Nang party
zanci zestrzelili amerykański
helikopter. Pod szczątkami ma
szyny znalazło śmierć 10 Ame
rykanów.
Amerykańskie
bombowce
strategiczne „B-52" atakowały
w poniedziałek ponownie oko
lice wokół amerykańskiej ba
zy Khe Sanh, w północnej
części Południowego Wietna
mu.

Agencja prasowa Nowosti
opublikowała komentarz w
związku z rozwojem sytuacji
politycznej na Bliskim Wscho
dzie. W komentarzu tym czy
tamy m. in.:
Udzielając wywiadu kores
pondentowi agencji UPI, mi
nister spraw
zagranicznych
EBAN oświadczył, że „Izrael
nie zgodzi się powrócić do sy
tuacji, która istniała na jego
granicach 4 czerwca" (tj. do
chwili agresji).
Jeszcze bardziej szczery był
minister MCSZE DAJAN, któ
ry w wywiadzie dla
gazety
„Hąarec'*'oświadczył, ze Izrael
powinien wziąć pod uwagę mo
żliwość „CZWARTEJ WOJNY"
z krajami arabskimi. Minister
obrony bez osłonek wyjaśnił,
GENEWA
na kim Izrael
polega w tej
Ko-biety szwajcarskie uzyska
wojnie. Podkreślając znaczenie
ły w niedzielę kolejne zwycię
stwo w walce o swe prawa. "W
współpracy z USA, Dajan zde
Kantonie Bern otrzymały one
cydówanie stwierdził, że ame
czynne i bierne prawo wybor
rykańskie pozycje na Bliskim
cze.
Jak wiadomo, w Szwajcarii
Wschodzie powinny zostać ukobiety
nie mają prawa głoso
mocnione.
wania w wyborach parlamen
tarnych
i
tylko w 4 kantonach
Wszystkie te oświadczenia
w wyniku referendum przyzna
są
bezczelnym wyzwaniem
no im czynne i bierne prawo
światowej opinii publicznej.
wyborcze.
Wskazują one, że na Bliskim
Wschodzie w najbliższym cza
sie może dojść do nowego wy
buchu, tym bardziej niebez 50-'ec'e Armii
piecznego, że te oświadczenia
mają poparcie kół syjonistycz Radzieckie}
nych za oceanem.
Niedawna wizyta premiera
Eszkola w USA, spowodowała
kontynuowanie dostaw amery
kańskiej broni do Izraela, m.
in. samolotów myśliwsko-bom
bowych skyhawk Milliarystycz
ny amok w samym Izraelu co
dnia podniecany jest przez oficjalną propagandę, przez wy
stąpienia nieodpowiedzialnych WARSZAWA (PAP)
działaczy państwowych, igrają
cych losem Izraela. Minister
Z okazji przypadającej 23
stwo obrony podało do wiado- j bm. — 50. rocznicy powstania
>rępści o planowanej na luty Armii Radzieckiej i Radziec' podróży gen. Dajana do Wa j kiej Marynarki Wojennej odby
szyngtonu. Czyż nie po to, aby ; ła się w poniedziałek w Am
uzgodnić nowe agresywne plany basadzie ZSRR w Warszawie
Tel Awiwu z nowym gospoda konferencja prasowa, na którą
rzem Pentagonu Cliffordem?
licznie przybyli przedstawicie
Należy tu dodać, że rządy le prasy polskiej, attaches pra
wielu państw arabskich zdają sowi ambasad i korespondenci
sobie sprawę z istniejącej sy krajów socjalistycznych.
Konferencję zagaił attache
tuacji i podejmują kroki zmie
rzające do tego, by nowe impe wojskowy Ambasady Radziec
rialistyczne knowania nie za kiej w Warszawie gen. mjr
stały ich nie przygotowanymi. Aleksander Rodionow.
Następnie ambasador ZSRR
Walka krajów arabskich o
niepodległość cieszy się sympa w Polsce Awicrkij Aristow otią i poparciem sił postępo- mówił półwiekowe dzieje pier
wych na całym świecie. Stano wszej na świecie rewolucyjnej
wisko państw socjalistycznych armii robotników i chłopów po
w poważnym stopniu przyczy wołanej do obrony młodego
niło się do niepowodzenia o- państwa radzieckiego.
sictccznych celów agresji, do
podjęcia prób
likwidacji jej
skutków. Państwa arabskie nie „Rififi" jako wzór
są samotne w swojej walce i
przy poparciu sil pokoju uda • NOWY JORK
remnią wszystkie imperiali
Wzorując się na słynnym filmie
styczne knowania na Bliskim „Rififi".
w mieście Bonita Springs
Wschodzie.
na Florydzie okradziono tanitejsży
ba<nk na sumę 100 tys. dolarów.
(AP NOWOSTI)

Sukces

kobiet

Konferencja

w Ambasadzie

ZSRR

J. TYSSOWSKI

Prowokacja
PHENIAN (PAP)
Jak zakomunikowało radio w
Phenianie, grupa żołnierzy amerykańskich wtargnęła w re
jon strefy zdemilitaryzowanej
znajdujący się pod kontrola
KRLD i w poniedziałek nad
ranem zaatakowała posteru
nek północnokoreański na po
łudnie od Sung Jok Ri.
kołnierze Koreańskiej Armii
Ludowej odpowiedzieli ogniem
i przepędzili napastników.

Wyrok Trybunatu
iiędzyneriHtop
GENEWA (PAP*t
Trybunał Międzynarodowy
ogłcisił w poniedziałek wyrok,
według którego około 90 proc.
spornego terytorium w rejonie
Rann of Kutch powinno nale
żeć do Indii. Cały obsz?r Rann
of Kutch ma około 22.500 km
kwadratowych. Rząd indyjski
uważa, że cały obszar Rann of
Kutch powinien mu być przy
znany, podczas gdy rząd paki
stański stoi na stanowisku, że
około 9.350 km kwadr, sporne
go terytorium należy do Pa
kistanu.

cer" dochodzący do 15 km. Pro
jektowane pierwsze trzy lądo
wania w ramach programu
„Apollo" mają trwać od 25
godzin do trzech dni.
Ośrodek badań NASA
w
Langley wypróbowuje obec
nie model samolotu księżyco
wego wykonany przez koncern
Bella. Zakłady Boeing i Bendix zbudowały i przeprowadzi
ły próby z pojazdem lądowym
na gąsienicach.

„Morys" odchodzi
* LONDYN (PAP)
W londyńskim teatrze „Pal

ladium" odbył się występ 79-letniego króla musie-hallów,
Maurice'a Chevaliera. Artysta
przybył do W. Brytanii w ra
mach światowego tournee po
żegnalnego.
Występ Chevaliera w hondy
nie wzbudził ogromne zainte
resowanie i entuzjazm.

W oświadczeniu wskazuje
się na ważne znaczenie poja
wienia się Frontu Sojuszu Na
rodowo-Demokratycznego i Po
kojowego, który aktywnie dzia
ła w wielkich miastach oraz
osiedlach i wespół z innymi
organizacjami patriotycznymi
realizuje historyczne zadania,
stojące nrzed całym krajem.
Plenum wezwało całą ludność
Południowego Wietnamu do
kontynuowania ataków na prze
ciwnika, w celu osiągnięcia
jeszcze większych zwycięstw.
W niedzielę wieczorem pre
zydent Johnson opuścił lotni
skowiec „Constellation" i na
pokład?' ; helikoptera przybył
do Palm Desert (Kalifornia)
na farmę byłego, prezydenta
Eisenhowera. Obaj politycy
konferowali następnie przez
kilkadziesiąt minut.

Solidarność
(Dokończenie ze str. 1)
Podobnej treści rezolucję pod
jęła załoga Słupskiej Fabryki
Narzędzi Rolniczych.
Rezolucję potępiającą amerj
kańską agresję w Wietnamie
uchwalili wczoraj także nau
czyciele i młodzież Zasadniczej
Szkoły Zawodowej nr 2, Tpch
nikum Drzewnego i Technikum
Budowlanego w Słupsku. Czy
tamy w niej m. in.:
„Mv, młodzi obywatele wol
nego kraju, dla których woj
ny są tragicznym wspomnie
niem, wspólnie z naszymi nau
czycielami protestujemy prze
ciw kontynuowaniu agresji amerykańskiej w Wietnamie i
żądamy
natychmiastowego
przerwania działań wojennych
i wolności dla bohaterskiego
narodu wietnamskiego".
Masówki odbyły się także w
wielu zakładach pracy Koszali
na. W rezolucji' podjętej przez
załogę Spółdzielni Pracy Ozdób
Choinkowych czytamy: „Stany
Zjednoczone dla osiągnięcia
swych wielkomocarstwowych,
imperialistycznych celów łamią
postanowienia Układu Genew
skiego, którego były sygnata
riuszem". Pracownicy Spółdziel
ni „Prodet" w przyjętej rezolu
cji potępiają agresję amery
kańską w Wietnamie i solida
ryzują się całym sercem z na
rodem wietnamskim w jego słu
sznej, sprawiedliwej i bohater
skiej walce o wolność i pokój.
Rezolucje podejmuje się tak
że na masówkach we wsiach i
pegeerach. „Życzymy
Wam
drodzy przyjaciele wietnamscy

Pijany kierowca ucieiił po wpiu
• (Inf. wł.)

W niedzielę w pow. miastec
kim zdarzył się na trasie Kawcze
— Żydowo tragiczny wypadek dro
gowy. Jadący tą drogą samoehód
ciężarowy star-25 uderzył w dwa
przydrożne
drzewa.
Wskutek
wstrząsu wypadli ze skrzyni Samo
chodu trzej pasażerowie. 28-letni
Henryk Trafny — pracownik „Hy
drobudowy" w Żydowie poniósł
Sprawcy
kradzieży wywiercili śmierć na miejscu, dwaj po zostali
dziurę w betonowym dachu o g*ru odnieśli ciężkie obrażenia i zost*
bości 35 cm, przez którą dostali li odwiezieni do szpitala w Sław r nie.
się do banku.
Jak wykazało dochodzenie, kie
rowca Jan Gitoas, pracownik od
działu PKS w Darłowtie, oddelego

Księżycowe plany NASA
NOWY JORK (PAP)
Amerykańska agencja do
spraw aeronautyki i przestrze
ni kosmicznej NASA, zamierza
w bieżącym roku przystąpić
do udoskonalenia pojazdów
kosmicznych, które posoli
łyby przyszłym selenautom roz
szerzyć zasięg pierwszych ba
dań terenu po wylądowaniu
na powierzchni Księżyca. Obec
nie bierze się pod uwagę „spa

Agresorzy USA używają na
palmu i substancji trujących
przeciwko ludności cywilnej.
W dniach od 12 do 14 bm.
samoloty USA zbombardowa
ły 4 wioski w pobliżu Hue. używając bomb kulkowych, na
palmu i substancji trujących,
wskutek czego zginęło wiele
kobiet i dzieci — podaje agen
cja VNA, powołując się na
agencję Wyzwolenie
15 lutego br. Amerykanie
ostrzelali z ciężkiej broni cen
trum Hue oraz użyli substan
cji trujących w wielu punk
tach miasta.
W Hue partyzanci usadowię
ni w cytadeli z powodzeniem
odpierają ciągle ataki wroga.
Tony amerykańskich bomb
eksplodują nieprzerwanie na
terytorium Demokratycznej
Republiki Wietnamu. W nie
dzielę amerykańscy piraci po
wietrzni atakowali m. in. .5
lotnisk DI^W. Wietnamska Agencja Informacyjna zakomu
nikowała, że w niedzielę nad
Hanoi strącono amerykański
samolot szpiegowski bez pilot?.
Liczba zniszczonych nad Demo
kratyczną Republiką Wietna
mu maszyn wroga wynosi w
chwili obecnej 2766.
W dniach 11 i 12 bm. odby
ło się nadzwyczajne rozszerzo
ne plenum Prezydium KC Na
rodowego Frontu Wyzwolenia
Wietnamu Południowego —
podaje agencja Wyzwolenia.
Plenum omówiło sytuację, ja
ka wytworzyła się w Południo
wym Wietnamie, po rozpoczę
ciu ofensywy sił patriotycz
nych oraz zadania na najbliż
sza przyszłość.
W wyniku działań patriotycz
nych sił wyzwoleńczych w wie
lu rejonach, miastach i wio
skach utworzono władzę ludo
wo-rewolucyjną. Poniósł krack
realizowanv przez wroga tzw.
plan pacyfikacji.

PODZIĘKOWANIE
Wszystkim, którzy wzięli
udział w pogrzebie naszego
drogiego BRATA

Jana Meggera
składają
serdeczne podziękowania
SIOSTRY
Koledze

Stanisławowi
Marce

wyrazy współczucia
z powodu zgonu OJCA
składają

DYREKCJA,
RADA ZAKŁADOWA
i ZAŁOGA
SWIDWLFTSKICH
ZAKŁADÓW
SPOŻYWCZYCH
PRZEMYSŁU TEREN.
w ŚWIDWINIE

wany na budowę Elektrowni Wod
nej w Żydowie, W sobotę wieozo
rem samowolnie zabrał samochód
i udał się nim na zabawę do
Świerzna (pow. miastecki). W nie
dzielę kierowca powracał w sta
nie nietrzeźwym. To właśnie oraz
rozwinięcie nadmiernej szybkości,
było przyczyną wypadku.
Jan Gib as zbiegł z miejsca wy
padku, nie udzielając -pomocy oflarom. Zatrzymano go później.
(mrt)

PODZIĘKOWANIE
Wszystkim, którzy ucze
stniczyli w pogrzebie
mojego MĘŻA

Wpłaty ze Słupska
Podobnie jak w całym woje
wództwie, również w mieście
i powiecie Słupsk załogi za
kładów pracy i instytucji oraz
nauczyciele i młodzież szkolna
przeprowadzają zbiórki na bu
dowę pomnika, Centrum Zdro
wia Dziecka w Warszawie.
Pierwsze meldunki otrzyma
liśmy z Liceum Ogólnokształcą
cego nr 1, im. Bolesława Krzy
woustego, którego nauczyciele
i młodzież podczas zbiórki prze
nrewadzonej przez organiza
cje ZMS, ZHP i TPPR oraz
samorząd szkolny wpłacili ogó
lem 1000 zł, następnie ze Szko
ły Podstawowej w Pobłociu.
gdzie uczniowie i nauczyciele
przekazali na konto budowy
pomnika 1700 zł oraz z Pań
stwowego Gospodarstwa Rol
nego w Dofccoczynie. W piśmie
do redakcji tamtejsza rada za
kładowa pisze:

i

poparcie

Koledze

ZYGMTOil
KASZOWSKIEMU

wyrazy współczucia
z powodu zgonu MATKI
składają

DYREKCJA,
RADA ZAKŁADOWA
i ZAŁOGA
ŚWIDWIIŃSKICH
ZAKŁADÓW
SPOŻYWCZYCH
PRZEMYSŁU TEREN.
W ŚWIDWINIE

WIZYTA

w Sztokholmie
SZTOKHOLM (PAP;
Podano tu oficjalnie do wia
domości, że we wtorek przybę
dzie do stolicy Szwecji ambasa
dor DRW w Moskwie Nguyen
Tho Chan.
Szwedzkie
ministerstwo
spraw zagranicznych zaznacza
że nie posiada bliższych szcze
gółów do celu wizyty wysłań
nika rządu DRW, przypuszcza
jednak, że jego zamiarem jest
poinformowanie rządu szwedz
kiego o sytuacji w Wietnamie
i o stanowisku I>RW wobec
amerykańskiej argesji.

— czytamy w rezolucji podję
tej przez młodzież ZMW w gro 3 lała więzienia
madzie Tychowo w pow. biało
gardzkim — by cel waszej słu
SzpotańsKiigo
sznej sprawy został osiągnię dla
ty. Jesteśmy razem z Wami.,.." WARSZAWA (PAP)
(mg, o)
19 bm. Sąd Wojewódzki dla
m. st. Warszawy ogłosił wy
rok w sprawie Janusza Szpotańskiego oskarżonego o spo
rządzanie i przechowywanie w
Celu rozpowszechniania opraco
wań, zawierających szkodliwe
dla interesów państwa, fałszy
we wiadomości, dotyczące sto
BERLIN (PAP)
sunków politycznych i spo
łecznych w Polsce.
W niedzielę na zakończenie Przeprowadzona rozprawa po
2-dniowych obrad Międzyna twierdziła winę oskarżonego.
rodowego Kongresu Protestu Sąd skazał Janusza Szpotańprzeciwko agresji amerykań skiego na karę 3 lat więzienia.
skiej w Wietnamie odbyła się
W uzasadnieniu wyroku sąd
w Berlinie zachodnim, wbrew podkreślił dużą szkodliwość
zakazowi senatu miasta, wiel społeczną działalności oskarżo
ka demonstracja i wiec lud nego.
ności. W demonstracji wzięło
udział, wg amerykańskiej agencji prasowej 'UPI, około 20
tys. ośób. wśród nich dużo cu
dzoziemców przybyłych na
kongres z wielu krajów świata,
W czasie demonstracji Ber'
lin zachodni przypominał obóz warowny: na ulicach mia
sta skoncentrowano silne zmo *
toryżowatne oddziały policyjne • PRZYGOTOWUJĄCY SIĘ na
WęgTzech do zbliżającego się sezo
wyposażone w działka wodne nu
piłkarze Zagłębia Sosnowiec
i gazy łzawiące. Policji za- przegrali z I-ligowym zespołem wę
chodnioberlińskiej nie udało gier&kim Domaujvaros 0:1 (0:0).
się jednak sprowokować starć.
# W TOWARZYSKIM spotka

J.

ProfesSy

Europy

Sport * Sport

niu piłkarze Wisły Kraków prze
grali w Z wieka u w miejscowym
zespołem o tej nazwie 1:2 (0:2).

•' RZYM

Podczas ulicznej
demonstracji
przeciwko wojnie w Wietnamie
•' KOLEJNE zwycięstwo etapo
doszło w niedzielę do utarczek mię
dzy policją a demonsitra-ntami. 57 we odnieśli polscy kolarze w V
osób aresztowano, gdy demonstran wyścigu dookoła Kuby. Dziewiąty
ci znaleźli się przed ambasadą etap, którego trasa wiodła z ToUSA. W trakcie demonstracji wy pes de Coillawtes do Santa Clara
bito 'szyby w filiach dwóch towa wygrał Henryk Rasek przed Ku
bańczykami Herrem i Valdesem.
rzystw amerykańskich.
Poprzednio odbył się, z udziałem W łącznej klasyfikacji drużyno
kilku tysięcy osób, wiec solidarno wej liderami wyścigu są reprezen
ści z narodem wietnamskim w tamci Meksyku — 99:37.04. Polacy
największym
kinie
rzymskim. zajmują czwarte fn-iejsce w czasie
Przemawiał między innymi czło 100:07.52. W klasyfikacji indywi
nek Biura Politycznego Komunis dualnej prowadzi Martinez (Kuba)
tycznej Partii Włoch, BERLIN- — 33:39.38,2. Najlepszy z Polaków
J. Ku dr a zajmuje ósme miejsce
GUER.
— 33:42.27,6.

LONDYN
Ponad 400 kobiet przeszło w
milczeniu
przed ambasadą
USA na znak protestu przeciw
ko wojnie wietnamskiej. Wie
le uczestniczek demonstracji
było ubranych na czarno. Ich
delegacja wręczyła ambasado
rowi amerykańskiemu list.
wzywający go, aby prosił pre
zydenta USA o „wstrzymanie
tej straszliwej rzezi kobiet i
dzieci w Wietnamie.

Franciszka
Gawałkiewicza Dwaj chłopcy
składa
serdeczne podziękowanie
ŻONA Z RODZINĄ

„Konferencja Samorządu Ro
botniczego przy PGR w Dobro
czynie, na posiedzeniu w dniu
14 bm. postanowiła przekazać
na budowę pomnika — Cen
trum Zdrowia Dziecka w War
szawie kwotę 15&0 zł. (o)

utoną i pod

mm

•' (luf. wł.)
W ub piątek po południu na za
marznięte jezioro koło Tuczna we
szli dwaj chłopcy: Zenon Tylek i
Jan Nanys. Lód się załamał, obaj
chłopcy utonęli. Zwłoki wydobyto
w sobotę po południu.
(mrt)

Pił

denaturat

•' (Inf. wł.)
Ostrzeżenia, apele, przypomnie
nia nie działają w tym przypad
ku: nałogowi' alkohclicy
coraz
częściej — nie bacząc na niebezpieczeńsitwo — piją denaturat.
W ub. niedzielę rozegrał się w
Szczecinku finał jeszcze jednej ta
kiej pijackiej libacji. Zmarł tam
40-letni Leopold R. Lekarze orze
kli, że przyczyną zgonu było zatru
cie denaturatem, wypitym poprze
dniej nocy. Ł .
Cmxt)

A. Pawlak
zwycięża w Szwea i
Jak już informowaliśmy,
zwycięzca tegorocznego Kon
kursu — Plebiscytu „Głosu Ko
szalińskiego" na 10 najlepszych
sportowców województwa w
1967 roku nie mógł być obecny
na zakończeniu naszej imprezy
i wręczeniu mu pucharu reda
kcji w dniu 11 bm. ponieważ
w tym czasie reprezentował
barwy Polski w meczu z Au
strią w Linzu.
W ub. niedzielę najlepszy
sportowiec naszego wojewódz
twa odniósł kolejny sukces mię
dzynarodowy, tym razem w
Szwecji. Jak się dowiadujemy,
reprezentacja młodzieżowa Pol
ski w judo wygrała zdecydo
wanie w trójmeczu Szwecja—
Finlandia — Polska z seniora
mi tych krajów. Polacy pokona
li Szwedów 9:1, a Finlandię
6:4. Najlepszym zawodnikiem
turnieju był Andrzej Pawlak
(w. piórkowa), którego uznano
za najlepszego technicznie za
wodnika spośród wszystkich uczestników turnieju. Reprezen
tant koszalińskiej Gwardii w
obu pojedynkach odniósł zwy
cięstwa przed czasem.
Gratulujemy zwycięzcy na
szego Plebiscytu za zwycięstwa
odniesione w Szwecji i życzy
my sukcesów na mistrzostwach
Europy w Londynie.
^s£)
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Koszalińskie w 1967 r.

Rozwój gospodarczy woje
wództwa oraz wykonanie pla
nu gospodarczego w 1967 r.
charakteryzują następujące da

Przemysł
Wartość produkcji globalnej
przemysłu uspołecznionego (w
cenach porównywalnych) wzro
sła w 1967 r., w porównaniu
z 1966 r., o 9,9 proc. Oznacza
to wykonanie zadań plano
wych w 103,9 proc. Zatrudnie
nie wzrosło o 6 proc., a war
tość produkcji globalnej na 1
zatrudnionego w przemyśle uspołecznionym (bez uczniów) o
3,6 proc., w tym w przemy
śle planowanym terenowo o 1
proc.
Przeciętna płaca miesięczna
1 pracownika brutto wzrosła w
stosunku do przeciętnej płacy
z 1966 r. o 5,9 proc. i wynosiła
2.106 zł. W przemyśle plano
wanym terenowo wzrosła ona
o 4,3 proc. i wynosiła 1.842 zł.
W
porównaniu z rokiem
1966 wyprodukowano więcej:
8,2 proc. młocarni silnikowych,
12,5 proc. cegły wapienno-pias
kowej, 2,2 proc. płyt wióro
wych, 26,9 proc. skór twar
dych, 11,1 proc. skór miękkich.
Połowy ryb morskich w gospo
darce uspołecznionej wzrosły o
6,8 proc.
Z ważniejszych artykułów
przemysłowych dostarczono w
1967 r. na eksport: 51.819 m®
tarcicy, 13.025 m3 płyt wióro
wych, 3.623 m5 płyt paździerzo
wych, 11.952 tony mąki ziem
niaczanej, 54 tys. grosów ozdób choinkowych, mebli na
sumę 58.690 tys. zł, przetwo
rów owocowo-warzywnych na
sumę 38.053 tys. zł.

Inwestycje
i budownictwo
Według: wstępnych danych,
nakłady inwestycyjne w gospo
darce uspołecznionej planowa
nej terenowo (bez nakładów
rolniczych spółdzielni produk
cyjnych i kółek rolniczych)
wyniosły w 1967 r. (w cenach
bieżących) 1.937,6 min zł.
W gospodarce uspołecznionej
oddano do użytku 10.572 izby
mieszkalne, czyli o 1.825 izb
więcej niż w 1966 r. Z ogól
nej liczby izb mieszkalnych, z
budownictwa rad narodowych
oddano do użytku 3.559 izb, tj.
o 71 izb więoej niż w 1966 r.,
z budownictwa spółdzielczego
2.804 izby, czyli o 759 izb wię
cej niż w 1966 r. W 1967 r. od
dano do użytku 14 szkół o 98
izbach lekcyjnych.
Z ważniejszych inwestycji od
dano do użytku: hotel „Skanpol" w Kołobrzegu o 264 łóż
kach, zmodernizowany zakład
przemysłu terenowego w Dar
łowię, 10 km dróg lokalnych.
113 km linii wysokiego, śred
niego i niskiego napięcia, za
kład produkcji kruszyw lek
kich i prefabrykatów w Kar
linie o zdolności produkcyjnej
710 tys. pustaków „Alfa", Ko
munalne Przedsiębiorstwo Na
praw Autobusów w Słupsku
(inwestycja oddana do użytku
w styczniu 1968 r.).
Wartość produkcji podstawo
wej uspołecznionych przedsię
biorstw budowlano-montażo
wych, mających siedzibę na te
renie województwa, wyniosła
1.753 min zł (w cenach bieżą
cych) i w stosunku do roku
1966 była większa o 13,3 proc.
Przerób przedsiębiorstw obję
tych planowaniem terenowym
w 1967 r. wynosił 427 min zł,
co oznacza wzrost o 2,3 proc.
Przeciętna płaca miesięczna
brutto zatrudnionego w uspołe
cznionych przedsiębiorstwach
budowlano-montażowych ogó
łem wynosiła 2.297 zł » była
wTŻsza o 6,7 proc.

Ro!n*ctw©
Ogólna powierzchnia zasie
wów według danych czerwco
wego spisu rolnego 1967 r.
zwiększyła isię w stosunku db
roku 1966 o 0,4 proc. Powierzch
nia upraw pszenicy zwiększyła
się o 3,6 proc., żyta o 6,5 proc.,
rzepaku o 13,5 proc., natomiast
jęczmienia zmniejszyła się c
26,6 proc., owsa o 2 proc., ziem
niaków o 1,4 proc., buraków
cukrowych o 23,9 proc.

K O M U N I K A T
WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
W KOSZALINIE
O WYKONANIU
NARODOWEGO PLANU GOSPODARCZEGO
I ROZWOJU GOSPODARKI NARODOWEJ
WOJEWÓDZTWA W 1967 R.
Plony 4 podstawowych zbóż
w gospodarce całkowitej były
w 1967 r. wyższe w porówna
niu z 1966 r. o 17,1 proc., w
tym pszenicy o 23,1 proc., żyta
o 16 proc., jęczmienia o 21,4
proc., owsa o 16,9 proc., ziemniaków niższe o 2,1 proc., bura
ków cukrowych wyższe o 34,7
proc.
. , f/ł ,
Cf
T.
Stan pogłowia bydła według
spisu rolnego z czerwca 1967 r.
wzrósł o 2,1 proc., natomiast
liczba krów zmalała o 0,8 proc.
Pogłowie trzody chlewnej
by
^ pogłowie
ło
niższe
o 0,4 oproc,
owiec
wzrosło
2 proc.
pogło
wie koni zmalało o 0,6 proc.
Skup 4 podstawowych zbóż
łącznie z mieszankami, bez
ziarna siewnego, był wyższy o
39,8 proc. Łączny skup żywca
rzeźnego w 1967 r. był wyższy
o 3,5 proc. aniżeli w 1966 r..
przy czym bydła rzeźnego (bez
cieląt) skupiono o 5,5 proc.
więcej, cieląt o 1,7 proc. i trzo
dy chlewnej o 0,7 proc. więcej.
W 1967 r. skupiono o 1,4 proc.
więcej mleka, natomiast skup
jaj był niższy o 4,9 proc. Skup
ziemniaków był wyższy o 1,7
proc.
Wieś koszalińska otrzymała
w 1967 r w qnr7f*dażv rvnko
wej m. in. Tl^42 tony cementu, tj. o 24 proc. więcej niż w
1966 r., 5.695 toń wapna pałonego, ti. o 3,5 proc. mniej, 9.682
tys szt. cegły tj. o 28,7 proc.
więcej, *882 tys. szt. dachówki
ceramicznej, tj. o 24,4 proc.
mniej 195 2 tys* m2 eternitu'
tj. o 17,2 proc. więcej, 121,3
tys. m* szkła okiennego, czyli
o 10,7 proc. mniej niż w 1966
roku. Wartość sprzedanych wsi
traktorów, maszyn i narzędzi
rolniczych wyniosła 448,3 min
zł.
Wypłaty na cele inwestycyj
ne kółek rolniczych z Fundu
szu Rozwoju Rolnictwa oraz
kredytów zaciągniętych na ra
chunek FRR i z własnych fun
duszów inwestycyjnych kółek

dąży detalicznej i 24 uspołecz
nione zakłady gastronomiczne.

Ludność
Liczba ludności wojewódz
twa koszalińskiego (według .sza
cunku) wyniosła w dniu 31 Xli
1967 r. 774,4 tys. osób, z tego
w miastach 368,3 tys. osób i
we wsiach 406,1 tys. osób. W
roku 1967 przyrost naturalny
na 1000 ludności wynosi 13,7
prom. wobec 14,1 prom. w 1966
roku i 14,9 prom. w 1965 r.

rolniczych wyniosły 201 min zł
i były wyższe o 51,4 min zł,
niż w roku ubiegłym, tj. o 34,4
proc. Bank Rolny i spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe udzieliły kredytów krótko
terminowych na sumę 263,1 Szkolrrcłwo, kultura,
min zł, a kredytów średnioi długoterminowych na sumę
ochrona zdrowia
170,1 min zł.
928 kółek rolniczych zrzesza
W roku szkolnym 1966/1967
.
d o5 t
r7 ł on ków
szkoły podstawowe ukończyło
1 0 P 01130 35 t y s ' członków 10.447 uczniów, licea ogólno
Obrót towerowy
kształcące dla pracujących (łą
cznie z korespondencyjnymi)
Handel uspołeczniony sprze- 1.051 ufczniów, szkoły zawód o dał w 1967 r. (łącznie ze sprze we wszystkichtypów 10.304
dążą w zakładach gastronomi uczniów, z tego szkoły zawoczłiych) towarów za 9.140,9 min dowe zaoczne—632 i szkoły przy
zł, co stanowi wzrost w sto- sposobienia rolniczego — 1063.
sunku do roku ubiegłego o
w roku szkolnym 1967/1968
7,6 proc. Plan sprzedaży deta- <j0 sz kół podstawovyych uczęs2
licznej łącznie z planem ży- Cza 169,5 tys. dzieci. Naukę w
wienia zbiorowego wykonany klasie VIII rozpoczęło 17,2 tys.
został w 101,1 proc.
uczniów. W liceach ogólno\y porównaniu z rokiem 1966 kształcący-ch uczy sie 6.505 ucz
wzrosły dostawy: mąki pszen- niów, tj. o 466 mniej niż w
nej
0 61 proc
ma sła o 18,6 roku poprzednim, co jest wypr óc., mleka o 11,4 proc., cukru nikiem przedłużenia nauki w
podstawowej.
0 3 proc., jaj o 7,2 proc., mięsa, szkole
podrobów i przetworów mięsDo liceów dla pracujących
n y c h 0 8 proc., papierosów o (łącznie z korespondencyjnymi)
7,8 proc., spirytusu i wódki czy uczęszcza 7.203 uczniów.
W
stej w przeliczeniu na 100* o szkołach podstawowych dla
4,5 proc., wódek gatunkowych pracujących uczą się 96^ osow przeliczeniu na 10«« o 21 by, a w szkołach zawodowych
proc. Z artykułów przemyslo- dla młodziezy nie pracującej
wych dostawy mydifa toaleto- uczy się 22,1 tys. uczniów, tj.
wego w kawałkach wzrosły o o 3 tys. uczniów mnie.i niz w
proc., proszków do prania 1966 r. Do szkół przyzakładoo 4,1 proc., rowerów o 10.4 wych i międzyzakładowych uproc., lodówek o 6,4 proc., od częszcza 6293 uczniów. Do szkol
biorników telewizyjnych o 3,3 zawodowych dla pracujących
proc.
uczęszcza 11,7 tys. uczniów
Zmniejszeniu natomiast uleg (-acznie ze^ szkołami zawoooły dostawy: tłuszczów roślinW województwie koszaliń
nych o 4,5 proc., tłuszczów
zwierzęcych o 2,5 proc., mydła skim czynnych jest 17 domów
do prania w kawałkach o 5,3 kultury, 122 kina państwowe.
teatry i 1 orkiastra symfo
proc., motocykli o 3,7 proc., ma 3niczna.
W końcu 1967 r. zareje
szyn do szycia o 16,7 proc., pra
FOWanvc j, K v J 0 n6 7 tys raP Ł^ r a '
7i dioodbiorników.
dioedbiorników, 71.6
71,6 tvs.
tys. tele
radiowych lampowych o 4,1 wizorów, czyli o 12,6 proc. wię
P^oc,
cej niż w 1966 r. Teatry wysta
Przybyło w tym czasie 312 w i ł g66 prze dśtawień, które
uspołecznionych punktów sprzc obejrzało 242,5 tys. widzów.
Orkiestra symfoniczna zorgani
zowała 633 koncerty dla 258,8
tys. słuchaczy.
W 1967 r. było w szpitalach
4.258 łóżek, a w sanatoriach
przeciwgruźliczych 340. Czyn
nych było 78 przychodni, z te
go 6 wojewódzkich, 14 obwo
dowych, 18 rejonowych i 40 za
kładowych. 40 izb porodowych
zględnieniem osiągnięć kosza dysponowało 273 łóżkami, 13
stacji pogotowia ratunkowego
lińskiej służby zdrowia.
Przygotowania do obchodów dysponowało 116 karetkami. W
święta, nie ograniczają się w 1967 r. oddano do użytku 3
naszym województwie do Ko- wiejskie ośrodki zdrowia i 4
łobrzegu. We wszystkich po- punkty lekarskie.
Na koniec 1967 r. było w wo
wiatach powstały już także
komitety organizacyjne ob- jewództwie 865 lekarzy medy
chodów, które przygotowują cyny, 155 farmaceutów, 208 le
specjalne, własne programy, karzy dentystów i 1369 pielęg
niarek dyplomowanych.
(j.c.)

KOŁOBRZEG

-miejscem centralnych obchodów
święta służby zdrowia
(Dokończenie ze str. 1)
Już rozpoczęto przygotowania. Powołany został Komitet
Organizacyjny obchodów, któ
rego pracami kieruje to w. Ma
rek Klimecki, dyrektor Państwowego
Przedsiębiorstwa
„Uzdrowiska" w Kołobrzegu,
W skład komitetu weszli dyrektorzy Koszalińskich uzdrowisk, szpitali, lekarze i pra
cownicy administracji pań
stwowej.
6 kwietnia do ustrojonego
Kołobrzegu zjedzie około 400
osób z całej Polski. Już w tej
chwili każde województwo ty
puje dziesięciu przedstawicie
li, którzy wezmą udział w cen
tralnych obchodach. Przewidu
je się również obecność przed
stawicieli najwyższych władz
partyjnych i państwowych. W
uroczystościach weźmie udział
ok. 100 pracowników koszaliń
skiej służby zdrowia.
Centralne obchody Dnia Pra
cownika
Służby
Zdrowia
uświetni także, przewidziane
na ten dzień — uroczyste ot
warcie nowego Zespołu Śred
nich Szkół Medycznych w Ko
szalinie (popularnie zwanego
liceum pielęgniarskim) i nonowego, wiejskiego
ośrod
ka zdrowia w Trzebielinie,
w
powiecie
miasteckim.
Warto
przy
tym
zazna
czyć, że będzie to pierwszy z
trzech ośrodków zdrowia, któ
rych budowie patronuje (tzn.
finansuje budowę i buduje
przy pomocy własnych ekip)
Wojewódzki Zarząd PGR w
Koszalinie. Uczestnicy uroczy
stości będą mogli obejrzeć po
za tym, specjalnie z tej okazji
przygotowaną wystawę na te
mat dotychczasowych osiąg
nięć Ziemi, Koszalińskiej — ze
szczególnym oczywiście uw-

W ub. piątek
spadł
śnieg,
znowu zrobiła
sie zima.
Ale
kilka dni wcześ
niej, np. w śro
de, 14 bm. pano
wała prawdzi
wie
wiosenna
pogoda. Było du
żo słońca, było
ciepło. W Sław
nie przystąpio
no do pr~p?ina
nia
koron
drzew na uli
cach. Takie sa
me prace podję
li również właś
ciciele sadów i
ogródków przy
domowych.
Oto widok z
ul. Wojska Pol
skiego w Sław
nie. Ogrodnik
wycina zbędne
pedy, rozjaśnia
koronę drzewa

Ą DLACZEGO nie „nusz", „rema" czy
nawet „n**? Bo żaden z panów nie
wpadł na pomysł, że skoro ma na imię
Janusz, Jarema czy Jan, to może w do
bie powszechnej oszczędności pomijać
to oczywiste „ja" i mówić tak jak Ja
cek Fedorowicz: cek. Chodzi zresztą nie
tylko o imiona. Po co na przykład wy
powiadać rozwlekłe „odmowna odpowiedź" skoro można to zrobić krócej:
odmowiedź. I wiadomo też o co chodzi.
Tafcj ale żeby to wszystko miało swóji
sens i było bardzo śmieszne trzeba być
Jackiem Fedorowiczem. Bo chyba tylko
on, niewysychające źródło dowcipnych
pomysłów, może sobie pozwolić na za
skakujące skojarzenia czy słowotwórstwo. Np. do niedawna, kiedy mówiło
się „przyłbica" miało się na myśli część
rycerskiego ubioru. A teraz okazuje się r
że tym samym terminem można okreś
lić serdeczną przyjaciółkę.
Zresztą, i tak wszystkiego się nie przy
pomni.
Jest to z całą pewnością zjawisko fe
nomenalne, ten Fedorowicz. Chyba nie
przesadzimy: w ciągu wńeloletnich te
lewizyjnych występów nie powtórzył
jakiegoś dowcipu,
zabawy czy formy
konferansjerskiej. Każdy jego występ
obiecuje coś nowego, nieprzewidzianego
i naprawdę, naprawdę zabawnego. Skąd
się to bierze?.

r Fot. Józef
, Piątkowski

25 lat temu

Jubileusz „Walki Młodych"
Popularne pismo „Walka Młodych" — organ Zarządu Głównego
Związku Młodzieży Socjalistycznej — obchodzi jubileusz 25-lecia. C<>
tydzień przynosi serwis interesujących informacji i publikacji o ży
ciu młodzieży i najważniejszych wydarzeniach w kraju i na świe
cie. Towarzyszy młodzieży w codziennej nauce i pracy, pisze o jej
sukcesach, problemach i kJopwtach nie pomijając spraw trudnych.
Potrafi „na gorąco" w świetnych reportażach przedstawiać proble
my, którymi żyje i pasjonuje się współczesna młodzież.
Przypo
mina też „Watka Młodych" tradycje okupacyjnej walki, chlubi się
bowiem metryką pisma młodzieży walczącej z faszyzmem.

Przed 25 laty, dnia 20 lutego
1943 roku ukazał się pierwszy
numer konspiracyjnego pisma
pod nazwą Walka Młodych",
Od tytułu tego pisma przyję
ła nazwę organizacja polskiej
młodzieży — Związek Walki
Młodych, którego 25. rocznica
powstania uroczyście będzie
obchodzona. Pierwszą redak
torką „Walki Młodych" była
Hanka Szapiro-Sawicka. W
tamtych latach konspiracyjne
pismo, którego nakład wyno
sił około 4000 egzemplarzy,
przynosiło wiadomości o sytu
acjach na frontach, artykuły
programowe, odezwy, wier
sze, pieśni. Młodzi żołnierze
podziemia na stronach druko
wanych w najściślejszej kon
spiracji opisywali swe akcje
bojowe, sami też swe pismo
kolportowali. Do wybuchu Po
wstania Warszawskiego ukaza
ły się 24 numery „Walki Mło
dych".
Pismo ponownie zaczęło uka
zywać się w Lublinie po wy
zwoleniu. Informowało o odra
dzającvm się z gruzów kraju,
o wyzwoleniu Warszawy, po
tem o decyzji jej odbudowy.
Prowadziło tej zaciąg młodzie
ży do szkół oficerskich i pema
gało przy zasiedleniu Ziem
Zachodnich. I aż do 1948 roku
pojawić^ się w piśmie nekro
logi działaczy młodzieżowych,
którzy oddali swe życie w wal
ce o utrwalanie władzy ludo
wej.

Erudycja, inteligencja błyskotliwość?
To wszystko prawda. Ale fundamentem
trwałego powodzenia Jacka Fedorowi
cza wydaje się być jego ogromna kultu
ra. Ona to pozwala mu szybko nawią
zywać serdeczną współpracę z widzami,
wciągać ich do wspólnej zabawy. Przy
pomnijmy sobie „Poznajmy się". A te
raz „Małżeństwo doskonałe"... To nie jest
widowisko dla publiczności. To progra
my robione z tymi, którzy są w sali dla
tych, którzy siedzą przed telewizorami.
Ale i ci zarażali się zabawą. Jest to
sztuka nad sztukami. ]My niezwykle ce-

CEK
nimy sobie powagę. Niewidoczna nie
mal mniejszość rodaków nie unika sy
tuacji śmiesznych dla siebie. Ogromna
większość woli się bawić cudzym kosz
tem, bo zaangażowanie się mogłoby coś
tam nadszarpnąć. Np« autorytet. I stało
się regułą prawie wszystkich
imprez
rozrywkowych zabawianie publiczności,
liczenie tylko na jej śmiech i oklaski.
Bierny odzew.
A Fedorowicz postanowił inaczej. Za
bawa ale z publicznością.
My się na
scenie wygłupiamy, dlaczego oni nie mo
gą. Powinni, są za ponurzy, niech się
trochę rozerwą. Założenie ryzykowne.
Można sobie na to pozwolić w czterech
ścianach wielkiej nawet sali, bo ponu
racy co .najwyżej będą potem plotkowali r

Po zjednoczeniu ruchu mło
dzieżowego w lipcu 1948 roku
„Walka Młodych" na kilka lat
przestała się ukazywać; od
1954 wychodzi jako miesięcznik, później dwutygodnik, a
od 1957 roku — tygodnik.

Jest mieszkanie
dla trojaczków
* (INF. WŁ.)
Miło nam donieść^ że ko
szalińskim trojaczkom nifc
grozi już brak dachu nacf
głową. Jak nas poinformo
wał Wydział Spraw Loka
lowych Prez. MRN, w dniu
15 lutego rodzice Grzegorza
Pawła i Piotra otrzymali
przydział
trzypokojowego
mieszkania z kuchnią
(o
łącznej powierzchni miesz
kalnej ponad 67 m kw.)
przy ul. Pawła Findera 2/6.
Na razie trójka chłopców
przebywa jeszcze w Szpita
lu Wojewódzkim. Na pew
no ) gdy dzieci opuszczą od
dział noworodków
będzie
im przez jakiś czas potrzeb
na opieka kwalifikowanej
pielęgniarki. Tę sprawę go
rąco polecamy trosce Wy
działu Zdrowia i Opieki Spo
łecznej.
(beś)

Ale zrobić to samo przed kamerami,
gdy cała Polska świadkiem? Gdy przy
jaciele i nieprzyjaciele na własne oczy
widzą jak z ich znajomego opada mas
ka sztucznej powagi i bawi się jak
dziecko — to może kosztować.
Ale tu właśnie ujawnia się osobista
kulturą i wdzięk Jacka Fedorowicza.
Nia zdarzyło się, aby kogoś zdyskredytoicał i ośmieszył. Nikomu zabawa z Fe
dorowiczem nie zaszkodziła. I co dziw
niejsze: nikt chyba też nie uważa naj
lepszego polskiego konferansjera (?) za
śmiesznego. W tym pejoratywnym zna
czeniu. Fedorowicz bowiem potrafi za
chować dystans między sobą, a uczestni
kami zabawy, stworzyć klimat sprzyja
jący wzajemnemu porozumieniu, rozło
żyć odpowiedzialność za chwile wesołoś
ci na siebie i innych. Tego się nie moż
na nauczyć, z tym się trzeba urodzić.
O popularności Jacka Fedorowicza de
cyduje więc jego kulturalno-pomysłowa •
niepowtarzalność. Żadnych gierek pod
publiczkę; żadnego przymilania się, roz
weselania na siłę. Wszystko wskazuje
na to, że w os>obie Fedorowicza
żyje
jednocześnie aktor i widz. Ten który
coś tworzy i równocześnie odbiera. Bo
tylko przy takim charakterologicznym
ułożeniu zrozumiałe jest jego powodze
nie, bezbłędność (choć nie zawsze zu
pełna) propozycji pod adresem widza.
Gdyby, już nie wszyscy, ale choć po
łowa rodaków miała takie, jak on poczu
cie humoru... Ale wtedy nie miałyby
sensu Przekrojowe apele: „Bądź słonecz
nil!"

(B — ZETEM)
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Z DNIEM 10 LUTEGO 1968 R.

To leż
iajemnica?
Uczeń pisa! klasówkę. Otrzymał stopień dostateczny
Opiekun chłopca postanowił
zapoznać się z wypracowa
niem. Udał się zatem do
szkoły i poprosi! o pokaza
nie zeszytu. Nauczyciel
przedmiotu nie spełni! proś
by, a kiedy spytano go o
powód, wyjaśnił, że obowią
żuje go tajemnica służbowa.
Argumentacja wydawała
się naszemu Czytelnikowi
dziwna i postanowił napi
sać na ten temat list do re
dakcji. Pyta po prostu „czy
klasówki są
tajemnicą?"
Prosi o wskazanie odpo
wiednich przepisów i wyjaś
nienie dlaczego je wydano.
Ponieważ sytuacja w ja
kiej znalazł się nasz Czytel
nik nie jest faktem odosob
nionym, spieszymy z wyjaś
nieniami.
W szkole uczą
ludzie, którzy zdobyli odpo
wiednie kwalifikacje i uprawnienia i nawet mini
ster nie może zmienić wyda
nej przez nauczyciela oce
ny. Natomiast zawsze rodzi
ce czy opiekunowie ucznia
mają prawo zażądania oka
zania ocen. Jest to zasada,
która ma służyć poprawie
postępów w nauce. Często
bowiem wiele w tym wzgle
dzie zależy od rodziców, od
tego czy potrafią pomóc i
stworzyć dziecku odpowied
nie warunki nauki. Dlatego
dziwi nas postawa nauczy
ciela, który zamiast wspól
nie z opiekunem zastanowić
się nad tym co zrobić, aby
jego podopieczny miał lep
sze stopnie, wykręca się ta
jemnicą. Dziwi tym bar
dziej, że ciągle jeszcze rodzi
ce Iza mało interesują się
nauką własnych dzieci.
Nieporozumienie o któ
rym pisał nasz Czytelnik
zdarzyło się w Koszalinie.
Może warto aby Inspektorat
Oświaty przy najbliższym
spotkaniu z kierownikami
szkół jeszcze raz przypom
niał, że w szkołach zdarza
ją się przypadki dezinfor
macji i odmowy współpra
cy z rodzicami i to pod wy
godnym płaszczykiem tajcm
nicy zawodowi;j.
(mg)
UBEZPIECZENIE
ZWIERZĄT W PZU

czenia ustalone w czasie reje
stracji w I kwartale uwzględ
nia również wszelkie zmiany
w stanie pogłowia zwierząt w
danym gospodarstwie.
A więc właściciel dokupując
po rejestracji zwierzęta lub do
chowując się ich do wieku jed
nego roku nie potrzebuje zgła
szać o tym do iPZU, a odpowie
dzialność za te sztuki istnieje
automatycznie bez pobierania
dodatkowej składki, a zwierzę
ta te ujęte zostaną dopiero w
czasie następnej rejestracji.
Nie pobierając dodatkowej
składki PZU nie dokonuje rów
nież zwrotu składki za zwierzę
ta sprzedane, a wszelkie zmia
ny w stanie pogłowia ewiden
cjonowane są w toku dokony
wanych rejestracji w pierw
szym kwartale każdego roku i
w ten sposób następuje rów
nież aktualizacja składki
NOWY CENNIK
KOMINIARSKI

(zet)

W numerze nr 9 „Głosu"
z dnia 10 stycznia br. w ru
bryce — „Informujemy, Ra
dzimy, Odpowiadamy" za
mieściliśmy notatkę, dotyczą
cą opłat za usługi kominiar
skie. Opracowaliśmy ją na
podstawie informacji, uzy
skanych w koszalińskim
oddziale Wojewódzkiej Rze
mieślniczej Spółdzielni Pra
cy Kominiarzy jeszcze w ubiegłym roku. Mieliśmy pe
cha, gdyż po 11 latach obo
wiązywania cennik usług ko
miniarskich właśnie od 1 sty
cznia br. został zmieniony.
Notatka przygotowana do
druku w grudniu 1967 r. po
ukazaniu się w styczniu br.
była już nieaktualna i wpro
wadzająca w błąd.

Od 1 stycznia 1968 r. obowiązu
je nowy cennik za usługi komi
niarskie, wydany zarządzeniem nr
VI — 515/2/67 Komisji Cen Prez.
WRN. Wprowadza on pewne zmia
ny do poprzednio obowiązującego
cennika np. nie bierze się już pod
uwagę przekroju przewodu korni
nowego, opłaty różnicowane są
dla budynków o jednym przewo
dzie, 2 — 5, G—10 i ponad 10 prze
wodów. Nie bierze się także pod
uwagę liczby przewodów, znajdu
jących się w budynku, a liczbę
przewodów czyszczonych itp. Za
czyszczenie przewodów komino
wych od pieców c.o., kuchni lub
kotłów zbiorowego żywienia, za
kładów przemysłowych w budyń
kach
parterowych,
obowiązuje
jak podawaliśmy, opłata 4 zł. Za
każde następne piętro opłata wy
nosi 0,5 zł, a nie jak podawaliśmy
ft,G0 zł. Przy usługach kominiar
skich na terenach wiejskich pod
uwagę brane są odległości od koń
ca wsi lub osady, do której bu
dynek należy administracyjnie. Ą
za czyszczenie przewodów komi
nowych w budynkach partero
wych, znajdujących się we wsiach
zwartych — od 3.20 do 1.60 zł, w
zależności od ilości czyśzczonych

ZAKŁAD GOSPODARKI CIEPLNEJ W SŁUPSKU

PRZENIESIONY ZOSTAŁ
z domu przy aSei Sienkiewicza 20

do biur przy ul. Tuwima 32
w Słupsku
telefon 50-82.

K-422-0

PAŃSTWOWY OŚRODEK MASZYNOWI
W BOBOLICACH

tel. nr 24
zawiadamia wszystkich zainteresowanych, że
przyjmuje do wykonania na terenie powiatów:
KOŁOBRZEG. BIAŁOGARD, KOSZALIN, MIASTKO,
SŁAWNO

roboty studniarskie
jafc.

— remonty bieżące I kapitalne studzien,
— wymiany pomp głębinowych, wirowych i ręcznych.
K-523-0
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUMUNALNEJ W SŁUPSKU, UL. SZCZECIŃSKA 112, ogła
sza PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie w I pół
roczu 68 r. następujących robót: 1) w obiekcie Pralni Miejskiej
ul. M. Buczka 22 — wentylacji, inst. wodn.-kan. i ciepłej wo
dy oraz elewacji; 2) w obiekcie Targowiska Miejskiego, ul.
Reymonta — instalacji elektrycznej. Dokumentacje techniczno-robocze znajdują się do wglądu w MPGK Dział Technicz
ny. W przetargu mogą brać udział przedsiębiorstwa państwo
we, spółdzielcze i prywatne. Oferty należy składać w termi
nie do dnia 28 II 1968 r. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie
się dnia 29 II 1968 r. o godz. 10. Zastrzega się prawo wybo
ru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przy
czyn.
K-468-0
KĘPICKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO W
KĘPICACH, pow. Miastko poszukują wykonawcy 2.009 szt.
ogniw do przenośnika łańcuchowego typu „Redler 7". Ogni
wa winny być wykonłme jako odkuwki staliwne i częściowo
spawane. Dokumentacja techniczna znajduje się w Dziale
Głównego Energetyka. Na indywidualne życzenia wykonaw
ców wyślemy dokumentację. Proponowany termin wyko
nania IV kwartał 1968 r.
K-473-0
POZNAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALA
CYJNYCH W POZNANIU, UL. STRZELECKA 2/6 ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie niżej poda
nych robót w budynkach Ośrodka Kolonijno-Wczasowe^o w
Kaleńsku k. Czaplinka, pow. Szczecinek (stacja kolejowa
Siemczyno) w następującym zakresie: 1) robót dekarskich,
blacharskich, elektrotechnicznych, instalacyjno-sanitarnych.
Powyższe prace winny być wykonane z materiałów wyko
nawcy w terminie od dnia 15 IV 1968 r. do dnia 15 V
1968 r. Bliższych informacji udziela Dział Socjalno-Gospodarczy pokój 423, IV piętro. W przetargu mogą brać udział
przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielcze i prywatne.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 III 1968 roku,
o godz. 12. Zastrzega się prawo dowolnego wyboru oferen
ta względnie unieważnienia przetargu w całości lub części
bez podania przyczyn.
•
K-467-0
POLSKA ZJEDNOCZONA PARTIA ROBOTNICZA KOMI
TET WOJEWÓDZKI W KOSZALINIE komunikuje, że w
związku z uchyleniem poprzedniej decyzji Wydziału Komu
nikacji Prezydium WRN w Koszalinie — odwołuje prze
targ nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego mar
ki wołga, ogłoszony w „Głosie Koszalińskim", w dniu 6 lu
tego 1968 r. nr 32 (4762). Wszyscy zainteresowani proszeni są
o zgłaszanie się do kasy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w
Koszalinie, w godz. 12—14 po odbiór wpłaconego wadium.
K-562

Z. K. Kołobrzeg: W UTSlej f
wał przewódgłym roku posiadałem dwie niczący Komisji Cen, tekst nowe
krowy, które zostały ubezpie go cennika usług kominiarskich
n
ii? i: fr»T^orlr,;« opublikowany został w Dzienniku
czone w PZU. W listopadzie ,/ rzędowym WRN nr n/67 .
ub. roku jedna krowa mi się za mimowolne nieporozumieniezmarnowała. Czy słusznie wynikłe z przyczyn organizacji
PZU ćbcc pobierać składką
"
DYREKCJA MIEJSKIEGO HANDLU DETALICZNEGO W
ubezpieczeniową w tyra roku
(ml)
BIAŁOGARDZIE ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY
za dwie krowy, choć faktycz
na budowę pawilonu wolno stojącego na terenie miasta. W
ARTYKUŁ DO GAZET*
nie posiadam tylko jtedną?
przetargu mogą wziąć udział przedsiębiorstwa państwowe,
St. M. Mściee: „Pragnę *a spółdzielcze oraz prywatne. Oferty należy składać w biurze
PZU postępuje słusznie bo
wiem ustalona w czasie reje mieścić w Waszym piśmie Miejskiego Handlu Detalicznego w Białogardzie, ul. Bieru
artykuł na temat działalnoś ta 35 tel. nr 616 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10
stracji w I kwartale każdego
ei ZMS w szkołach. Proszę marca 1968 r. Opracowaną dokumentację posiada do wglą
roku liczba zwierząt i suma
ubezpieczeniowa określa wy uprzejmie o poinformowanie du przedsiębiorstwo. Zastrzegamy sobie prawo wyboru ofe
renta.
K-520-0
miar składki ubezpieczenio mnie o Waszej decyzji
tej sprawie."
wej pobieranej w roku nastep
nym. A więc składka określo Bogate jest zawartość poczty PKP ODDZIAŁ TRAKCJI W SŁUPSKU przyjmie DO PRA
na w I kwartale 1S66 roku o- która codziennie napływa do CY i NA SZKOLENIE na stanowisko POMOCNIKA MASZY
bowiązuje w roku 1967, a u- naszej redakcji. Wśród listów NISTY trakcyjnych pojazdów spalinowych, pracowników z
stalenie wysokości składki w nadchodzących.od naszych Czy terenu powiatów: Białogard, Koszalin, Kołobrzeg, Szkole
I kwartale 1967 roku są obowią teiników, są nie tylko skarg>, nie odbywać się będzie w Lokomotywowni Głównej w Słup
żujące na cały rok 1968.
zapytania ,ale również opinie sku, z zakwaterowaniem w hotelu PKP, przez okres 5 mie-.
sięcy. Po egzaminach zatrudnienie w Lokomotywowni Ko
Wysokość tej składki nie ule na różne tematy. Jeśli są to o łobrzeg.
przyjęcia: zasadnicza szkoła zawodowa o
ga zmianie, niezależnie od te- pinie celne,
wartościowe, to kierunku Warunki
mechanicznym, elektrycznym względnie egzamin
go czy wystąpiły w danym go trafiają na łamy gazety jako czeladniczy,
pierwsza kategoria zdrowia wg orzeczenia Ko
spodarstwie zmiany pogłowia listy Czytelników, a nawet ja- lejowej Komisji
Lekarskiej. Warunki płacy i świadczenia
zwierząt w okresie od rejestra ko dojrzałe artykuły prasowe, zgodnie z przepisami
obowiązującymi na PKP. Zgłoszenia
cji przeprowadzonej w I kwar Jeśli więc nasz Czytelnik ma kandydatów oraz dodatkowe informacje w biurze Oddziału
tale danego roku do czasu re coś do powiedzenia w sprawie Trakcji w Słupsku, ul. Krzywoustego, od godz. 7.30 do godz.
jestracji w I kwartale następ- pracy ŻMS w szkołach prosi- 14.30, w dni robocze.
K-456-0
nego roku,
bowiem wymiar my bardzo, łamy gazety są otskładki ,określony w oparciu o warte.
TERENOWE ZAKŁADY GASTRONOMICZNE DYREKCJA
stan zwierząt i sumy ubezpie(tk)
W SŁUPSKU, UL. WOJSKA POLSKIEGO NR 1 zaangażuje
do pracy: dwóch pracowników z wykształceniem średnim
technicznym, ekonomicznym lub ogólnokształcącym i co naj
mniej 3-letnim stażem pracy w inwestycjach na stanowisko
INSPEKTORÓW D. S. INWENTARYZACJI, pracownika z
wykształceniem średnim gastronomicznym, ekonomicznym
lub ogólnokształcącym na stanowisko ZASTĘPCY KIEROW
Na Ślubnym NIKA ZAKŁADU GASTRONOMICZNEGO w Słupsku —
wymagany jest 4-letni staż pracy w handlu DO ZAKŁADU
kobiercu.
TZG W BIAŁOGARDZIE — SZEFA KUCHNI z wykształ
ceniem zawodowym (minimum zasadnicza szkoła gospodar
Rys. Jaeąues
cza) i czteroletnią praktyką w zawodzie, BUFETOWE oraz
NARET
AJENTA na sprzedaż prowizyjną w kiosku, pracownika z
wykształceniem średnim ekonomicznym lub gastronomicz
nym na stanowisko KALKULATORA W TZG ZAKŁAD W
KOŁOBRZEGU, PRACOWNIKA UMYSŁOWEGO DO PRA
CY TERENOWEJ z wykształceniem średnim — wymagany
jest co najmniej dwuletni staż pracy w handlu,
K-440-0
p
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FOWIATOWY ZAKŁAD WETERYNARII
W KOSZALINIE
podaje do wiadomości, że
MASOWE OCHRONNE I OBOWIĄZKOWE
SZCZEPIENIE PSÓW P/WSCIEKLIŻNIE,
odbędzie się w następujących miejscowościach
i terminach:
1. m. KOSZALIN
26—29 II 68 r. godz. 8 17
2. KOSZALIN-ROKOSOWO 27 II 63 r. godz. 13—17
3. m. BOBOLICE
26—27 II 68 r. godz. 8—17
4. m. SIANÓW
20 II 68 r. godz. 8—17
5. SARBINOWO
24 II 68 r. godz. 13—15
6. CHŁOPY
26 II 68 r. godz. 12—14
7. MIELENKO
26 II 68 r. godz. 14—16
8. MIELNO
14 III 68 r. godz. 12—15
W miastach szczepienia zostaną przeprowadzone w
lecznicach dla zwierząt, w dzielnicy ROKOSOWO w po
sesji przy ul. ŁĄKOWEJ 7, we wsiach zaś w miejscach
wyznaczonych przez sołtysów.
.
Opłata wynosi 25 zł od sztuki.
K-510-0 ^
WOJEWÓDZKA^SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJ
SKIEGO W KOSZALINIE, UL. BIERUTA 34a ogłasza
PRZETARG OGRANICZONY, na budowę budynku administracyjno-sćcjalnego dla Oddziału w Świdwinie. W zakres
prac wchodzą roboty: budowlano-montażowe (elementy pre
fabrykowane), 2) instalacyjne — c.o., wentylacja kotłowni
i urządzenia sanitarne, 3) roboty instalacji elektrycznej (po
mieszczeń i kotłowni). Dokumentacja typowa jest w posia
daniu inwestora i może być udostępniona zainteresowanym
stronom. Termin rozpoczęcia robót — I kw., a zakończenia
1 oddania do użytku — IV kw. 1968 r. W przetargu mogą brać
udział przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielcze i prywatne.
Termin składania ofert upływa z dniem 26 II 1968 r. Komi
syjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 lutego o godz. 9.
WSTW zastrzega sobie prawo wyboru oferenta bez podania przyczyn._
,
K-560^
PREZYDIUM MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ W BARWI
CACH ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY na wyko
nanie: 1)
urządzenie
nowego Cmentarza Komunal
nego,
2)
nałożenia
nowej
nawierzchni
ulicy
2
na przestrzeni 1000 m , 3) kapitalnego remontu chodników
700 m* 4) modernizacji Urzędu Stanu Cywilnego w Barwi
cach. Dokumentacja do wglądu w sekretariacie Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej w Barwicach. W przetargu mogą
brać udział przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielcze i pry
watne. Oferty należy składać w sekretariacie Prezydium do
dnia 29 lutego 1968 r. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w
dniu 4 marca 1968 r. o godzinie 10. Zastrzega się prawo wy
boru oferenta bez podania przyczyn.
K-521
PAŃSTWOWE WIELOOBIEKTOWE GOSPODARSTWO
ROLNE W NACŁAWIU, powiat Koszalin przyjmie do pracy
DWIE RODZINY DO OBSŁUGI BYDŁA oraz DWÓCH
TRAKTORZYSTÓW z uprawnieniami kombajnisty. Wyma
gane jest dwóch pracowników z rodziny. Szkoła podstawo
wa, sklep, przystanek PKS na miejscu. Mieszkanie zapew
nione. Wynagrodzenie wg UZP, stosowanego w rolnictwie.
K-486-0
DYREKCJA PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA ROLNE
GO WIESZYNO, poczta i pow. Słupsk przyjmie od zaraz
3 RODZINY DO PRACY W OBORZE. Mieszkanie zapewnio
ne. Dojazd autobusem miejskim nr 4.
K-48.3-0
SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW" przyjmie do NAUKI ZAWO
DU dwoje młodocianych w Punkcie Usługowym Krawieckim
W SŁAWNIE oraz DWOJE MŁODOCIANYCH w Punkcie
Usługowym Krawieckim w DARŁOWIE. Pierwszeństwo ma
ją inwalidzi. Zgłaszać się w biurze Spółdzielni, przy uL
Świerczewskiego 39, w celu omówienia warunków nauki.
K-491-0
PWGR SUCHORZE, pow. Miastko przyjmie natychmiast
2 PRACOWNIKÓW DO TUCZARNI i WARCHLAKARNI
z kilkuletnią praktyką i kwalifikacjami, 2 KOWALI — ME
CHANIKÓW, MECHANIKA-MONTERA, mistrza w zawo
dzie, 3 TRAKTORZYSTÓW. Mieszkanie zapewnione.
K-488
>
GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W
MIELNIE zatrudni na okres sezonu letniego 1968 r. 10 CZE
LADNIKÓW PIEKARSKICH. Mieszkanie w pomieszczeniu
zbiorowym zapewniamy. Wynagrodzenie wg Układu zbioro
wego dla prac. spółdzielni plus dodatek sezonowy. Zgłosze
nia pisemne lub osobiste: :Biuro GS w Mielnie, ul. Kościel
na 2.
.
K-489-0
BYDGOSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE „HERBAPOL" ODDŻIAŁ W SŁUPSKU, UL. PONIATOWSKIEGO 46a, poszu
kuje KANDYDATÓW NA PROWADZENIE PROWIZYJNEGO
SKUPU SUROWCÓW ZIELARSKICH w miastach: Bytów,
Sławno, ^ Miastko i Darłowo. Zgłoszenia celem omówienia
szczegółów dotyczących pracy i wynagrodzenia prowizanta,
prosimy kierować pod wyżej wymienionym adresem codzien
nie od godz. 7 do 12.
K-490
GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W
KOŁCZYGŁOWACH, pow. Bytów zatrudni natychmiast
2 PRACOWNIKÓW DO MASARNI oraz PRACOWNIKA DO
PIEKARNI W KOŁCZYGŁOWACH. Warunki płacy i pracy
do uzgodnienia w biurze Zarządu.
K-457-0
DYREKCJA Studium Nauczyciel
skiego im. Dąbrowszczaków Słupsk
zgłasza zgubienie legitymacji stu
denckiej nr 78/S/67 Krystyny Lesz
czyńskiej
Gp-457

: POLSKI Związek Motorowy — Ośrodek Szkolenia Motorowego w
Koszalinie zawiadamia, że przyj
muje zapisy na kurs kierowców
kat. III plus IV prawa jazdy. Otwarcie kursu w dniu 28 lutego
MPO KOSZALIN zgłasza zgubie 1968 r., godz. 17 w Ośrodku Szko
nie zaświadczenia o uzyskaniu spe lenia Motorowego, K.oszalin, uL
cjalizacji II st. w zakresie chorób Kaszubska 21, tei. 59-61.
K-367-0
płuc u dzieo;, wydane przez Prezy
dium WRN Koszalin, na nazwisko KURS
dla kierowców
zawodo
lek. med. Marii Zacharowskiej, wych na kat. I organizuje Ośrodek
zam. Koszalin, Świerczewskiego 1. Szkolenia Motorowego TKWP w
Gp-458 Słupsku. Zapisy przyjmuje sekre
tariat TKWP w Słupsku, ul. Sta
WOJEWÓDZKA
Stacja
Oceny rzyńskiego 10, tel. 28-11.
Zwierząt w Koszalinie zgłasza zgu
K-505-0
bienie legitymacji służbowej nr
619/68 Bogdana Życińskiego, zam. KURS dla kierowców zawodowych,
w Świdwinie.
Gp-459 na
kat. II organizuje
Ośrodek
Szkolenia Motorowego TKWP w
SPRZEDAM komplet sypialny, WCa Słupsku. Zapisy przyjmuje sekre
domość: Koszalin, Niepodległości tariat TKWP w Słupsku, ul. Sta
2/3.
Gp-4€0 rzyńskiego 10, tel. 28-11.
K-506-0
KUPIĘ moskwicza 407 Wiadomość:
Słupsk, Lelewela 7/1
Gp-46i KURS samochodowo-motocykłowy
na pozwolenie amatorskie organi
POTRZEBNA pomoc do dziecka. żuje Ośrodek Szkolenia Motorowe
Zgłoszenia: Słupsk, Mickiewicza go TKWP w Słupsku.
Zapisy
56/5, po godzinie 16.
Gp-462 przyjmuje sekretariat TKWP w
Słupsku, ul. Starzyńskiego 10, tel.
POTRZEBNA pomoc domowa na 28-11.
K-507-0
stałe do lekarza. Ośrodek Zdrowia
Pękanińo, pow. Sławno.
KURS samochodowo-motocyklowy
Gp-464 na pozwolenie amatorskie organizu
je Ośrodek Szkolenia Motorowego
MAŁŻEŃSTWO bezdzietne poszu TKWP. Zapisy przyjmuje sekre
kuje w Słupsku pokoju na kilka tariat TKWP w Miastku, ul. Dłu
miesięcy — zapłacą z góry. Oferty: ga 34, tel 199 we wtorki, czwartki
Redakcja „Głosu Słupskiego" pod i soboty, w godzinach 15.30—20.
nr 4«.
Gp-463,
Jt-508-0
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J| Propozycje
Sprzedawca* sWep•klient
• Dziecko
ttmfrwiiwtow
w sklepie •Piwko w samo południe
J gastronomiczne „a'e 4t
W sobotę ubiegłego tj^odnia zakończyliśmy przyjmowa
nie listów z uwagami na temat usprawnień słupskiego
handlu, lecz pozostała, ich jeszcze spora sterta do omó
wienia. W niektórych, listach powtarzają się sprawy już
poruszane lmb przynajmniej sygnalizowane przez innych
dyskutantów. Jest jednak wiele nowych i ciekawych spo
strzeżeń i uwag* Pewna grupa Czytelników ograniczyła
się li tylko do propozycji*
. , , T ,.
,
, ,,
,
.
.
T
Na przykład Julian*J. propo tary, które klienci spożywanuje aby przy ulicy Raszyn- ją na miejscu Szkoda, że nie
skiej Lotha lub Na Wzgórzu pomykano dotychczas (przyzlokalizować duzy pawilon lian najmniej w większych skledlowy z szerokim asortymen- pach jak Delikatesy czy Supertem towarów. Mogę/toy byc tak ( market), by do spożywanego na
ze artykuły piśmienne i pa- miejscu soku podawać szklan
piernicze bowiem, niebawem ke lub naczyn.e tekturowe
uruchomiona zostanie tam szko do jednorazowego użytku.
ła. Z kole: .Tan Iangner proDZIECKO W SKLEPIE. Na
ponuje ui o •.:»!.mujnie w nip- ten temat otrzymaliśmy spos u sk.epu biologicznego. i.lo- r o j; s tów. Z wypowiedzi tych
tywa-cja Czytelnika jest słusz wynika, że dzieci w niektóna.^ Coraz więcej młodzieży ho y jj s ki e pach są traktowane
duje ry.^ki rodnego rodzaju k a r c } z o źle. Sorzedawcy zwraPtaszki i obecnie nawet kupie c a j s i ę d o n i c h opryskliwie,
me karmy dla tjjch stworzeń Czasem taki zwrot „mów
jest w słupsku problemem. szy b c j e j ł 0 co c\ chodzi" lub
tb
Nie trzeba chyba dodawać, iż „postój, to może przypomnisz
SZ
wszelkie domowe hodowle po so bie" — wytrąca dziecko z
zwalają cuieciom znacznie łat równowagi i wówczas zupełnie
wie.i opanowywać.materiał 2 z a p o m ina c o miało w sklepie
zakresu biologii.
° ?" załatwić. Irena K. przytacza
zji dodajmy, ze przydałby się n a m p r Z ykład sklepu spożywtakże w Słupsku specjahstycz
r
\t pankowa, do
ny komis radio-tełsewizyjny.
którego wysłała córką po jajATvrmjTMOWVivr
liSo?* k a * T a z a m i a s t Pięciu przynio
r

C

c z e g

W

ANONMOWYM liście
zn<*ieziismy taKze prosbę o uruchomienie^ skleP U ??o < ^ y ćI CZ ^I!- W T
i°+ i e U
cy Nad . luzami Jest tam obeeme kiosk, w ktoryrn powin
ny byc artykuły spozywcze
jednakże częscie.1 zamiast nich
jest przerwa obiadowa. Sprze
dawczyni ponadto nie zawsze
przestrzega wyznaczonych godzm przerwy. Czasem więc po
jakiś ^ drobiazg do obiadu cho
dzi się do sklepu przy ul. Bo
haterow Westerplatte.
Piotr Słojka zatrważa, że w
wielu sklepach sprzedaje się
soki pitne ^oraz owocowe tiek~

Na sesji MRN

o handlu i gastronomii

Dziś odbędzie się w ratu
szu sesja MRN poświęcona
zagadnieniom handlu i ga
stronomii w Słupsku.
Warto przypomnieć, że to
cząe^ się na łamach „Gło
su* 'od kilkunastu dni akcję
„Sprzedawca plus sklep
plus klient" — zorganizo
waliśmy wspólnie z Wy
działem Przemysłu i Han
dlu Prez. MRN — m. in.
z myślą o dzisiejszej sesji.

Wci&rzenia
i

P^7YPApki

# LEKARZ pogotowia wezwa
ny został na ul. Wiejską w Słup
sku, gdzie przy stacji CPN leżał,
nie dający znaków życia, 44-letni
Władysław Sochański. Jak wyka
zała sekcja, zgon nastąpił w wyni
ku krwotoku z płuc.
• WE WSI CZYSTA wydarzył
się nieszczęśliwy wypadek
przy
pracy. 55-letni Wacław H. spadł z
rusztowania i doznał
stłuczenia
głowy. Przebywa on w szpitalu.
•' URAZ GŁOWY stwierdził rów
nież lekarz pogotowia u 40-letn:ego Romana S. ze wsi Domaradz.
Kontuzja nastąpiła w wyniku upadku. Roman S. przewieziony zo
stał do szpitala.
• WYPADKOWI podczas pracy
uległ pracownik słupskiej Parowo
zowni, Waldemar D. Kawałek me
talu ranił mu oko. Zaszła koniecz
ność skierowania go do szpitala
na oddział oczny.
# ALEKSANDER N. ze Smoł
dzina ranił sobie podczas piłowa
nia drzewa lewe przedramię. W
szpitalu stwierdzono uszkodzenie
ścięgna.
O 1 DO PRZYCHODNI cłi-rurg-Cż *
nej skierowany został Roman P.
który podczas pracy w warszta
tach obuwniczych przy ul. Jaracza
ranił sobie palce u prawej ręki.
9 JANUSZ P. zamieszkały przy
ul. Słowackiego w Słupsku skale
czył sobie nożem po pijanemu
dłoń lewej ręki. W ambulatorium
pogotowia założono mu ępatrunek.
# W AMBULATORIUM założo
no również opatrunek jednoroczne
mu Markowi M.. zam. przy ul.
Chocimskiej,
który doznał opa
rzeń druigiego stopnia.

0

p r z y

u

kowicie zlikwidować uliczne
piwiarnie. Aby stworzyć od
powiednie warunki m. in. dla
smakoszy piwa — sugeruje, by
„Bar Myśliwski" przekształcić
w dużą piwiarnię. Może to
jest wyjście?
Skoro już mowa o gasteonomii to otrzymaliśmy kilka
których Czytelnicy
w
n a takie spra
wy
iak niewła4ciwa sprzedaż
^
n i e k t ó r ych lokalach
opakowani,
(,
orginalnvch
Niekt6r*
s k a r ż ą s i e > ż e w re
y
ł
staurac5a ch brak u1e ' chle ba. Na
_ Ue mer
prośbl >
jtPiecs . vw0 »
z a w s „ e , ) r z y n n s i b u ! k i . znalaz
ły się także głosy domagające
sie zmiany ustawienia kasy w
barze mlecznym „Poranek".
Obecnie jej usytuowanie, zda
niem konsumentów, hamuje
ruch w godzinach szczytowego spożycia.
I WRESZCIE
w tej grupie li
W
Ij f3tów
znalazło sie kilka u
łSt
" wag pod adresem godzin otwarcia sklepów. Niektóre gło
sy nie są pozbawione racji,
Ńa przykład zbyt późno otwie
rany jest dom towarowy. Szcze
golnie we wtorki i piątki rano
przed wejściem stoją dziesiątki
oczekujących. Są to rolnicy 7

bo ekspedientka
s ł a s i e dem,
stwierdziła, że „mamusi się
przydadzą", a reszty przynajm n iej nie trzeba będzie wyda
w a £ t 2 tego „zapasu" notabecztery jajka
n e trzeba było
wyrzucić.

powiatu. Ileż oni tracą czasu?
Ponieważ sklepy są otwierane
zbyt późno, należałoby zmienić
godziny przyjazdu autobusów,
Ale skoro łatwiejsze jest wcze
śn.ieisze otwieranie sklepów
proponujemy załatwienie tej
spf^wy ku wygodzie klientów<
W kiosku Podobna sytuacja pannie rano

m
COGDZIE-KIEDY !
20 WTOREK
Leona

Myśleliśmy, że to już wiosna, a przynajmniej przed
wiośnie. Tymczasem aura — już nie po raz pierwszy —
splatała figla. W polowie lutego nadeszła fala mrozów
i spadł śnie#. Znów zima na ulicach Słupska. I jak tu nie
wierzyć w ludowe porzekadła, które tradycyjnie przepo
wiadają ostrą zimę w lutym.
Fot. Andrzej Maślankiewicz

W Ustce odbył się popis uczniów
Społecznego Ogniska Muzycznego.
Imprezę prowadził sprawnie Sta
nisław Rosiak. Swej a umiejętności
gry na fortepianie, skrzypcach,
akordeonie i gitarze, zaprezentowało ponad 30 uczniów. Szczegółnie wyróżniła się uczennica kiasy ósmej usteckiej Tysiąclatki, El
żbieta Ciężarek. Impreza przebiegała w miłej i serdecznej atrnosferze.
SZKOLENIE WŁAŚCICIELI
OGROBKOW DZIAŁKOVv YCH
Staraniem
Oddiziału Pracowniczych Ogródków Działkowych, 22
lutego br. odbędzie się w świetlicy przy ul. Deotymy 6a szkolenie
właścicieli ogródków działkowych.
Odbywać się ono będzie w poniedziałki, wtorki, czwartki i oiątki.
Początek o godz. 11*

Dyżuruje apteka nr 31 przy ul.
Wojska Polskiego 9, tel 28-93

„CZY NIE SZKODA ŁAWEK?"
Na notatkę tej treści otrzyrnaliś
my wyjaśnienie z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio
wej Prezydium MRN, w której
MUZEUM POMORZA ŚRODKO
czytamy m. in.:
,,Ławki z terenów zielonych za WEGO — Zamek Książąt Pomor
brane zostały częściowo jesienią, skich — czynne od godz. 10 do 16
KLUB „EMPIK" przy ul. Za
jednak ze względu na brak odpo
akwareli
wiedniego miejsca na składowa menhofa — wystawa
nie, niektóre musiały pozostać na słupskiego piastyka-amatora Wła
dysława Lachowicza
skwerach.
Z nastaniem wiosny ławki pozo
stawione w parkach na okres zimy będą wymienione na już pomalowane".

Qc 1 ki a

WYKŁAD DLA ŻEGLARZX

Lampy nie świeca

m. in.
„Zdarza się dość często, że
rodzice przy zakupach wyręcza
ją się dziećmi. Czasem na drob
ny zakup wyposażają dziecko
w banknot stu- lub pięćdziesię
ciozłotowy. Ekspedientka wy
da towar, skasuje pieniądze,
zadowolone dziecko uda się do
domu. Ale po chwili wraca ra
zem z matką, która robi kar
czemną awanturę sprzedawczy
ni, że dziecko zostało oszuka
ne. Dopiero później często okazuje się, że dziecko kupiło
samowolnie cukierki.
Drobne kradzieże w sklepach
są także dziełem dzieci — pi
sze dalej ten sam autor. Szcze
gólnie
często „podbierają"
chłopcy. W przypadku przyła
pania takiego młodocianego na
kradzieży, reakcja bywa za
skakująca. Po prostu klienci
bronią młodocianego złodziei
ja..."
W tym samym liście znajdu
jemy jeszcze kilka uwag na
temat nieco starszych miesz
kańców naszego miasta, a tak
że czesty-ch klientów słupskich
isklepów. Młodzież! Jak wiado
mo, odpowiednie zarządzenie
zabrania sprzedaży alkoholu
nieletnim. Cóż więc robi na

MILENIUM — Wycieczka w nie
znane (polski, od lat 16)
Seanse o godz. 16, 18.15 i 20.30
POLONIA — Testament Inków
(międz., od lat 11) — panoram.
Seanse
o godz. 14, 16.15, 18.30
i 20.45
GWARDIA — Działa Navarony
(ang., od lat 14) — panoram.
Seanse o godz. 17 i 2t
USTKA
DELFIN — Na pomoc
ski, od lat 11)
Seanse o godz. 18 i 20,

Na sdczyt, ciekawą dyskusję
i kawę de Kinbn Technika
i Ekonomisty
Mają swoje kluby słupscy
nauczyciele, mają również pra
cownicy służby zdrowia. O
utworzenie podobnej placówki pokusił się słupski Oddział
Naczelnej Organizacji Technicznej. Skupia ona 1200 człon
ków z miasta i powiatu. Uchwała Oddziału Wojewódzkie
go NOT w Koszalinie w maju
ub. roku powołano W Słupsku
Społeczną Komisję Koordyna
cyjną NOT. Przewodniczącym
zarządu komisji wybrany ZOstał inż. Arnold Godlewski, a
nnmHłr, w ^1r>arl ippn wp<57liponacto w sKj.au jego weszii.
Inz. Jan Musialek, Wacław
Łukasik. inż. Marian Jaromin, inż. Józef Gladkow1 . • •
hti i • •
o
«
skl, inz. Włodzimierz Smal
oraz z ramienia Oddziału
Polskiego Towarzystwa Ekonnmif.7npfrn
mo-r TAHFIN7
nomicznego
mgr 1ADLU»Z
ZASĘPA.
— Głównym celem Zarządu

SKK

;
U7Qr7vc70in
a Inżynierów
Tri7vn:prnur iT TA^lirnwarzyszenie
Technik6w Mechaników Polskich Cztcnkowie NOT należą do 43 kuł przy
zakładowych. W większości przyad ków nie mają ,,swego kąta",
LE, jak wiadomo,
nie pgd;zle
się zebrać, podysku
tylko wino
i wódkę towac,mogliby
wysłuchać
referatu
czy
pije się w naszym kraju. zgromadzić literaturę i prasę faPiwko stało się już prawie na chową. w poidobnej sytuacji jest
PTE . Dlatego postanowipojem ulicznym. W wielu li oddział
zab;egać ° otwar"
m
S
Ólnie
stach uczestnicy naszej dysku c% klu"b J!
z dalszej rozmowy dowiedziesji zwracają uwagę — zresztą liśmy
się, że władze miejskie prze
nie po raz pierwszy — iż za znaczyły na ten cel lokal przy
dużo jest w mieście kiosków ul. P. Findera ló. Pomieści on śa_ •nivvem
Pr7pd tvmi
wykładcwo-konferencyjną, biZ
P i w e m - r r z e a W™ 1 KlO.Kami lę
blrotekę, czytelnię prasy fachowej
często w godzinach pracy, w technicznej
kombinezonach, popijają piwo kawiarenkę. i ekonomicznej oraz

nie wina lub wódki. A doro
śli... kupują.

A

Wszelkie prace związane z
przygotowaniem dokumentacji
jak np. projekt techniczno-roboczy na instalację energii elektryGznej, wodn.-kan. i inne
wykonali w czynie społecznym
członkowie NOT. Oto nazwi
ska niektórych z nich: inżynie
rowie: W. Syrek, K. Pietryka,
W. Matysek, M. Piniański, M.

PROGRAM

OSZALIIM

>

1322 m oraz UKF 66,1' MHi

(angiel

GŁÓWCZYCE
STOLICA — Faraon (polski, od
lat 16) — panoramiczny
Seans o godz. 20.30

R A D !

szr^mvsłowa młodzie^Prze-i I
T mówiJ3odi€^ki ~
sza pomysfowa mioaziez. i rzed jest Utworzenie klubu. Spcłeczna
sklepem zaczepia dorosłych ' komisja zrzesza 11 stowarzyszeń
przechodniów prosząc o kupie branżowych. Najliczniejsze to sto

robotnicy. Tak jest przy ul. Ja
racza pisze Jan S. i piroponuje
wprowadzenie zakazu sprzeda
ży piwa w tych kioskach w
godzinach przedpołudniowych,
A Kazimierz Z. przytaczając
wiele szczegółów, jak na przy
kład antysanitarne warunki w
piwnicy pod kioskiem przy ul.
22 Lipca — proponuje aby cal

TAXI

6tir

Wietnamie pt .„Zwycięska ofe-nsy
wa wojsk wyzwoleńczych Wietna
mu
u dniowego trwa", a druga
50-leciu Armii Radzieckiej.

Dziś, o godz. 18.3o odbędzie się
wT^ł-ad inauguracyjny szkolenia
J pr2y ul. 9 Marca
W KLUBIE
żeglarskiego w Technikum Elekdziew.
przed saIonGm radio.telewizyi.
trycznym
przy ul. Partyzantów.
czynka kupiła wkład do dłu nym przy ul. Zawadzkiego. Ra „ŻYCIE I MYŚL'*...
Prowadzony on jest z inicjatywy
g 0 pisu (długi). Przy zakupie no ludzie czekają przed skle ...odbędzie się dziś wieczór au- Jacht-Klubu
PTTK „Oriorn".
n i e zauważyła, że był on uszko p e m, a wieczorem miedzy go torski STANISŁAWA MARII SAdzony. Reklamacje przez trzy dziną 18—19 sprzedawcy ocze LIŃSKIEGO, znanego pisarza war KONCERT KOS W CZWARTEK
szawsikiego, autora książek „Pta
kolejne dni nie dały rezultatu, kują na klientów...
ki powracają do snów", ,,LongNajbliższy koncert Koszalińskiej
ponieważ sprzedawczyni była
-play warszawski" i innych.
Orkiestry Symfonicznej odbędzie
nieobecna. Czwartego dnia pa
Klub Oddziału Stowarzyszenia się w czwartek, 22 bm., a jiie dziś,
ni
PAX mieści się przy al. Sienkie- jak mylnie podają afisze. Solistką
sprzedawczyni stwierdziła:
wicza 21 — I piętro. Początek koncertu będzie J. Dzikówna, riy„Dziś jest za późno. Idź mała
spotkania — godz. 18.
ryguje Z. Bytnar, początek kon
do domu i nie zawracaj mi glo
certu o godz. 19.15.
wy..."
Mieszkańcy ulic Słonecznej i WYSTAWY W KLUBIE „EMPIK" Kasa BTD przejmuje już zamó
wienia na" abonamenty na drugi
A więc tak piszą o dzieciach Cichej poinformowali nas, że
W części wernisażów ej Klubu kwartał br.
w sklepie ci, którzy je do nich od przeszło miesiąca jest uszko Miedzyrtarodowęj
Prasy i Książki
—
————_
posyłają. A jakie ma spostrze dzone oświetlenie uliczne. Wy eksponowane są obecnie akwarele
żenią na ten sam temat kierów daje się, że należałoby tylko słupskiego plastyka-a mat ora —
LACHOWICZA.
nik jednego ze sklepów. W wymienić przepalone rury ja WŁADYSŁAWA
Można obejrzeć też dwie wystaw
swym obszernym liście pisze rzeniowe i będzie jasno.
ki Jedna poświęcona walkom w

INNY przykład.

S7 — MO.
98 — Straż Pożarna.
99 — Pogotowie Ratunkowe.

51-37 — til. Grodzka.
39-09 — ul. Starzyńskiego.
38-24 — plac Dworcowy.
Taxi bagaż. 49-80,

4. ui. ^
UDANY POPIS

TELEFONY

na dzień 20 bm. (wtorekj

na dzień 20 bm. (wtorek)

7.15 Serwis informacyjny dla ry
baków 7.17 Ekspres Poranny 7.25
Wiad.r 5.00. 6.00, 7.00, 8 00. I2.0fi, Głos ma Redakcja Młodzieżowa
15.00,
17.55,
20.00.
23.00,
24.00, 16.45 Piosenka dnia \ komunikaty
I.00. 2.00. 2.55.
16.55 Przeglądamy notve książki
17.00 Przegląd
Aktualności
Wy
5.05 Rozmaitości Rolnicze 5.25 Mu brzeża 17.40 ..Park etnograficzny
Kreński, J. Zenowicz, Lucyna zyka 3.50 Gimnastyka 6.20 Muzyka na wyspie" — kom. A. Domina
Jeżyk angielski — kurs podsta 27.50 Muzyka kameralna 18.15 ,,Z
Alkiewiez, Cz. Murynowicz, A. 6.45
wowy 7.15 Piosenka dnia 7 45 ,,Blę problemów pracy partyjnej w ry
Kręczkowski, M. Piwowarski krtna
sztafeta" 3.15 Od melodii do bołówstwie" — kom. J. Narkowii W. Rozniatowski oraz techni melodii 8.-14 Koncert życzeń 9.40 cza 18.25 Serwis informacyjny dla
cy: T. Nowak, Z. Radzioch, K. Dla przedszkoli -- „Ami znaczy rybaków
przyjaciel" — .słuch. iO.OO ,.Ląlka"
Szatkowski, M. Zimncciia i W. —
ode. pow. 10.50 Dr Żabiński
Kowieski. Wartość dokumenta prz°d mikrofonem 11.00 Dla klasy
VIII
— Wychowanie obywatelskie
cji technicznej szacuje się na
II.49 „Rodzice a dziecko" 12.45 Roi
ponad 70 tys. zł.
n [czy kwadrans 13.00 Dla klas VII
pomieszczeniach przy ul. P. i VIII — ,,0 instrumentach szarFindera 10 — ekipy MZBM rozpo- panych" 13.25 Na swojską nutę na dzień 20 bm. (wtorek)
c z dy już adaptację. przeds:ęb;or- 13.40 1;więcej, lepiej, taniej"
14 00
Partyzant od Starego" — fragm,
10.25 „Pokolenie" — film fabular
pow. 14.20 Koncert muz. operowej
wacje zewnętrzne powinny być go i6.00—18.40 Popołudnie z młodością ny prod. poiskiej
16.55
Wiadomości
towe na 22 lipca br. Jest to rów- 18.40 Muzyka i Aktualności 19.10
17.00 Dla młodych widzów —
wcześnie term-in otwarcia klubu, Koncert reklamowy 19.35 Koncert
_ P r a g n ą { b y m _ powiedział słynnych solistów 20.2'd Kronika „Szymon i Kubuś"
17.25 Dla młodych widzów —
naim inż. Godlewski — za pośre- sportowa 21.40 Kompozytor i j'- v go
dnictwem gazety zaapelować do piosenki 22.10 Odpowiedzi z róż „Fizyka na piątkę"
17.55
,.NLe tylko dla pań"
znane
Po.szczegól«ych stowarzyszeń bran nych szuflad 52.25 Grają
18.15 TV Kurier Warszawski
żowych, by wykonały projekt ele orkiestry taneczne 23.10 Wiadomo
13.3C „Po szóstej" — Telewizyj
wacji wyposażenia wnętrza i za- ści sportowe 23.15 Sylwetka kem po ny Klub Młodzieżowy
gospodarowania ośrodka. Mam na zytora 0.10—3.00 Program nocny z
iB.10 „Radar" — filmowy magam y sli
Katowic.
oddziały:
stowarzyszenia
,zyn aktualności wojskowych
Inżynierów
i Techników Lesm\ 15.2C Dobranoc
PROGRAM Ti
otiWa [ Drzewiarstwa oraz SiTO.
39.30 Dziennik TV
20.05 „Na tropie blagi" — tele
Klub będzie organizował kon 367 m oraz UKF 69,92 MHi
turniej
ferencje naukowe,
populary20.35 „Pokolenie" — film fabu
;
technioznp na dzień 20 bm. (wtorek)
zowaj
0 sia?niec a
larny prod. polskiej
1
osiągnięcxd lecnniczne,
Wlad.: 4.30, 5.30, 6.30. 7.30, 8.30,
22.00 ,,Rozmowy o książkach"
ogłaszał Konkursy racjonaliza9.30, 12.06, 16.00, 19.00, 23.50.
22.15 Dziennik TV
tnrclno Będzie
RDH71 A nrr?xr
t*rvn
torskie.
przy mm
nim rów
22.30
Program na jutro
j
pół
rzeczoznaw
nież
d z a ł a ł zeS
5.00 Muzyka 5.35 Muzyka 6.00 Pro
•
,, •
,
.
C
ponujemy.
informujemy
6.20
Gim
Wykładowcow zagad6.40 Pub!, międzynarodo
nień technicznych i ekonomicz nastyka
6.50 Muz i aktuain. 7.45 Muzy A „Głos Słupsk!" — mutacja
nych. Niezależnie od tego klub wa
ka
8.10
Piosenka
dnia 8.45 Mozaika v „Głosu Koszalińskiego" w Konry-H-yał
imnrp 7 v n
hpd7;p
melodii rozrywkowych 9.35 Z ży £szałinie — organu KW PZPR.
urz^Ozai imprezy O cia
Zw.
Radzieckiego
Marsz i T Wydawnictwo Prasowe „Głos
charakterze rozrywkowym i tańce słowiańskie 10.259.55
,,Kto się z $ Koszaliński"
RSW
„Prasa",
towarzyskich. Sądząc po udo- czego
śmieje" 10.55 Z dawnych l i Koszalin.
t
stępnionym nam do wglądu najnowszych
kart muzyki poiskiej • Redaguje Kolegium Redakprojektach
klub otrzyma 12.05 ,,Z kraju i ze świata" 12.25 Acyjne, Koszalin, ul. Alfreda
bardzo interesujący wystrój Muzyka dla wszystkich 13.45 Kon Y Lampego 20. Telefon Redakcji
plastyczny. Z pewnością nie cert młodych solistów 14.20 Od so $ w Koszalinie: centrala 62-61
listy do orkiestry 14.45 ..Błękitna Ado 65.
, *4"
.
7, ,
zabraknie chętnych, którzy sztafeta" 15.00 ,,Co się wam w tej • „Głos Słupski". Słupsk, pl.
spędzać W nim będą wolne od audycji najbardziej podoba" 15.30 k Zwycięstwa 8, I piętro* TeleKoncert Chóru Radia Węgierskie .fony: sekretariat (łączy i kiepj-acy Chwile. (ha>
go 15.50 ,,Niedzielny wieczór w Mai $ równikiem) — 61-95; dział ogło
borku" 16.05—18.30 W Warszawie ł
szeń -- 5i -95; redakcja — 54-66.
na Mazowszu" 18.30 „Filozoficzne
Wpłaty na prenumeratę unie
sięczna — 13 zł, kwartalna —
nowości książkowe" 18.45* Język
39 zł, półroczna — 78 zł, rocz
angielski — kurs podstawowy 19.07
na — 156 zł) przyjmują urzędy
Znane orkiestry i sławni soliści
1*9.51 Recital piosenkarski E. De A pocztowe listonosze oraz Odmarczyk 20.20 Koncert orkiestry " dział ,,Rucb".
Rozgł. Łódzkiej 21.00 ,,Z kraju 1 ze § Tłoczono KZGraf., Koszalin,
^
świata" 21.31 ..Gawędy z dziejów ^ ul. Alfreda Lampego UL
muzyki" 22.02 Muzyka symf. 22.27
Poeta i jego świat 22.57 Koncert
B-l
!
dla zakochanych i marzycieli 23.25
Dźwiękowe wydanie mies. „Jazz".
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Czechosłowacja przed rocznicq „dni lutowych"

Porażka reakcyjnego spisku
LUTEGO br. przypada 20,rocznica wydarzeń lutowych
/J| w 1948 roku, podczas których czeskie i słowackie masy pracujące czynnie przeciwstawiły się dążeniom ro
dzimej i zagranicznej reakcji, usiłującej zatrzymać bieg: wy
darzeń i przeciwstawić się obraniu przez młodą, powojenną
Republiką Czechosłowacką socjalistycznej drogi rozwoju. Ja
kie było tlo i przebioę wydarzeń, które tak bardzo zaważyły
na losach bratniego kraju?

Oto kronika tamtych odle
głych lutowych dni w Pradze.
Już w piątek, 20 lutego, w go
dżinach południowych rozeszła
się po mieście wiadomość, że
12 z 16 niekomunistycznych
członków rządu czechosłowac
kiego na czele którego stał wów
czas przewodniczący partii ko
munistycznej, Klement Gottwald, podało się do dymisji.
Dymisja ta nie była zaskoczę
niem. Po wyzwoleniu republiki
postępowe i demokratyczne
warstwy narodu czechosłowac
kiego spowodowały, pod prze
wodnictwem komunistów, wie
le społecznych i gospodarczych
przemian, które zawierały tak
że szereg elementów socjalisty
czaych: upaństwowienie prze
mysłu kluczowego, ustanowie
nie ludowego charakteru wła
dzy administracyjnej przez utworzenie rad narodowych, de
mokratyzacja aparatu bezpie
czeństwa itd. Szło bezsprzecz
nie o przemiany, które nie
przyniosły radości klasom po
siadającym. Wspólna dymisja
reakcyjnych ministrów miała
na celu zmuszenie pozostałych
członków rządu premiera Gottwalda do ustąpienia, stwo
rzenia władzy rekrutującej się
z szeregów burżuazji i w ten
sposób osiągnięcie warunków,
potrzebnych
do likwidacji
wszystkich demokratycznych i
postępowych zdobyczy, jakie
wywalczył naród po wyzwole
niu. Jednocześnie miała być
zmieniona orientacja polityki
zagranicznej Czechosłowacji —
od sojuszu ze Związkiem Ra
dzieckim i krajami demokracji
ludowej do ścisłego powiązania
się Czechosłowacji z państwa
mi Zachodu.
Wtedy właśnie nastąpiła od
powiedź klasy robotniczej. 21
lutego na wielkiej manifesta
cji w Pradze Klement Gottwald oświadczył iż „istnieje ko
nieczność dopełnienia składu
rządu
o
demokratycznych
przedstawicieli, którzy zechcie
liby współpracować z komuni
stami w wypełnianiu progra
mu Frontu Narodowego, a tak
że współdziałać w eliminacji
reakcyjnych polityków z ży
cia publicznego, organów Fron
tu Narodowego itd." Apel Kle
menta Gottwalda został popar
ty następnego dnia, 22 lutego,
na zjeździe przeszło 2 tysięcy
delegatów rad zakładowych,
zwołanym przez tutejsze zwią
zki zawodowe. W dwa dni
później, w wyniku uchwały
zjazdu, odbył się wielki strajk

ostrzegawczy załóg robotni
czych w Pradze i w innych ośrodkach przemysłowych. A
tymczasem we wszystkich wo
jewództwach, powiatach, wios
kach i osiedlach tworzyły się
Komitety Działania
Frontu
Narodowego, które zabrały się
do pozbawienia funkcji tych
polityków i działaczy, których
programem był powrót do mi
nionego ustroju. 25 lutego Pra

tywnie państwem dyktatury
proletariatu. Stało się to drogą
pokojową, bez walk zbrojnych,
bez powstania, przez zachowa
nie podstawowych konstytu
cyjnych i parlamentarnych za
sad.
Z punktu widzenia powojen
nych stosunków międzynarodo
wych wydarzenia lutowe w
Czechosłowacji należy uznać
za ważny czynnik w rozwoju
światowego systemu socjali
stycznego. Zwycięstwo, jakie
odniosła czechosłowacka Kla
sa robotnicza podczas tych pamiętnych dni, było praktycznie pogrzebaniem nadziei na
kontrrewolucyjny zwrot i re
staurację kapitalizmu siłami
reakcji w powojennej Czecho-
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Kra;e afrykańskie
protestuj

przeciw decyz i MKOL
Falę protestów wywołała ostatnia decyzja MKOl, na mo
cy której reprezentanci Repu
bliki Południowo-Afrykańskiej
będą mogli startować w Igrzy
skach Olimpijskich w Meksy
ku.
Już 8 krajów afrykańskich
zapowiedziało bojkot Igrzysk
w Meksyku,
jeśli decyzja
MKOL nie ulegnie zmianie. Są
to: Etiopia, Algieria, Uganda,
Tanzania, Ghana, Gwinea, Gam
bia i Zjednoczona Republika
Arabska.
W najbliższy piątek odbędzie
się posiedzenie Najwyższej Ra
dy Sportu Afrykańskiego, na
którym rozpatrzona zostanie
sprawa startu krajów afrykań
skich w Mekisyku

SIATKÓWKA;
ZWYCIĘSTWA I PORAŻKI
SIATKAREK BASZTY
I CZARNYCH

Nowoczesne zakłady metalurgiczne we wschodniej Slowac}!.
Fot — CAF

ga stała się miejscem nowej,
przeszło 100-tysięcznej manife
stacji pracujących. Prezydent
Benesz, przedstawiciel partii
burżuazyjnej, nie miał już in
nego wyjścia, jak tylko ustą
pić prezd żądaniami ludzi pra
cy i powołać nowy rząd Fron
tu Narodowego na czele z Kle
mentem Gottwaldem. Rząd ten
został później zatwierdzony
przez parlament.

•

Na odbywającym się w dzie
więć miesięcy później posiedze
niu Komitetu Centralnego Ko
munistycznej Partii Czechosło
wacji Klement Gottwald mó
wił, iż „głównym i decydują
cym wynikiem wydarzeń w
Czechosłowacji był fakt, iż
przed lutym można było w Cze
chosłowacji restaurować kapi
talizm wewnętrznym: siłami re
akcji, natomiast już później
taka restauracja kapitalistycz
nych
stosunków
mogłaby
mieć miejsce jedynie z pomocą zagranicznej burżuazji".
Wydarzenia lutowe były zam
knięciem pierwszego etapu roz
woju czechosłowackiej demo
kracji ludowej. Państwo cze
chosłowackie stało się defini-

ERiE STANIEV GAPDN&R
(34)
Tłum. Ryszard Dzierżko
Della Street skinęła głową.
— Lecz dzięki przebiegłości Minervy Minden, podstępny
plan Ambler polegający na wywołaniu rozgłosu w związku
z wydarzeniem w porcie lotniczym, spalił na panewce —•
stwierdził Mason. — Toteż, w tych warunkach, co powinna
uczynić młoda, mająca się na baczności, kobieta?
— Niech pan spróbuje wTymyśleć jakiś inny podstępny
plan, ażeby jej nazwisko znalazło się w prasie.
Mason uderzył wierzchem dłoni w gazetę leżącą na biurku.
— Niech mnie licho porwie!—zaklęła Della Street, — Pan
sądzi, że to ona zaplanowała tę całą historię? Porwanie, na
stępnie...
— Istnieją pewne okoliczności, które wskazują na to —
stwierdził Mason. — To byłoby bardzo trudne, albo wręcz
niemożliwe, by jeden mężczyzna lub dwóch mogło porwać
kobietę z mieszkania wbrew jej woli. Policja znalazła się
na miejscu dosłownie w ciągu kilku minut. Zostało ustalone,
że nie odważyli się korzystać z windy. W takim razie musie
liby umknąć schodami. Chyba że dysponowali innym loka
lem, gdyż jest mało prawdopodobne, żeby wywlekli ją z bu
dynku.
Oczy Delii wyrażały zrozumienie.
— Powinien pan usiłować przekonać się, że to wszystko
było częścią podstępnego planu. A ja będę się starała po
móc panu... nawet wtedy kiedy nie będę miała do tego prze
konania.
— Dla mnie jest to wciąż niezrozumiale, jak można było
zmusić kobietę do opuszczenia domu wbrew jej woli — za
stanawiał się Mason.

— Mogli sterroryzować ją bronią lub nożemzauważy**
la Della. Street*

Słowacji. Ale nie tylko w tym
kraju. Warto bowiem przypom
nieć pochodzące jeszcze z roku
1945 zdanie Churchilla,
że
właśnie „Czechosłowacja swą
powojenną drogą rozwoju mo
że wpłynąć na stosunki w środ
kowej i wschodniej Europie".
Zresztą opinie zachodniej pra
sy burżuazyjnej po wydarze
niach lutowych w Czechosło
wacji nie kryły swego rozgory
czenia, że stracona została tak
ważna pozycja, „z której moż
na było prowadzić wrogą
działalność przeciwko Związko
wi Radzieckiemu".
Tak więc wydarzenia w lu
tym 1943 roku w Czechosłowa
cji nie miały jedynie charakte
ru wewnętrznego. Przeciwnie,
było to w okresie powojennym
bezsprzecznie jedno z decydu
jących starć sił postępu
ze
zwolennikami starych kapita
listycznych porządków. Czecho
słowacja była ostatnim krajem
demokracji ludowej, w którym
burżuazja zachowała jeszcze
po wojnie pewną władzę poli
tyczną i pozycje gospodarcze.
Dni lutowe z r. 1948 zadały im
decydujący cios.
CZESŁAW BERENDA

W sobotę i w niedzielę siat
karki Czarnych Słupsk i Basz
ty Bytów walczące o mistrzo
stwo ligi międzywojewódzkiej
podejmowały na własnych bo
iskach poznańskie zespoły Ener
getyka Poznań i LZS Kłos Gałowo. Pojedynki zakończyły się
połowicznym sukcesem zespo
łów koszalińskich.
Zarówno Baszta jak i Czarni
wygrały z LZS Kłos, natomiast
musiały uznać wyższość lidera
rozgrywek — Energetyka Po
znań. Baszta pokonała Kłos 3:0,
a Czarni wygrali z tym zespo
łem 3:1.
Bardzo zacięty pojedynek sto
czy iv zespoły Czarnych i Ener
getyka. Po 5-setowej walce wy
grały siatkarki poznańskie 3:2.
Spotkanie między Energety
kiem a Basztą zakończyło się
zwycięstwem poznanianek 3:0.

Koszykarze Orła mimo porażki

nadal liderami

Do największej niespodzianki rozgrywek o mistrzostwo klasy A
w koszykówce mężczyzn doszło w Złotowie, gdzie lider tabeli —
zespół wałeckiego Orła przegrał z tamtejsza Spartą 46:52. Mimo po
rażki, koszykarze Orła utrzymali nadal pozycję przodownika. Na
drugie miejsce w tabeli wysunął się zespół kołobrzeskiej Kotwicy.
A oto wyniki spotlcańg
KOLEJNE ZWYCIĘSTWO ISKRY

Bardzo dobrze spisują się w re PORAŻKA REZERW BAŁTYKU
wanżowej rundzie koszykarze bia
W niedzielę odbyło się w Kosza
łogardzkiej Iskry.
W kolejnym linie
spotkanie
między
re
meczu rozegranym w Karlinie, po zerwami
Bałtyku
a
Kotwi
konali oni w niedzielę zespół Spój cą
Kołobrzeg.
Pojedynek
za
ni Świdwin 84:65. Najwięcej punk kończył się, po ciekawej i sto
tów dla Iskry uzyskali: Vogel — jącej "na niezłym poziomie grze,
27, Zemojdzin — 26 a dla Spójni zwycięstwem koszykarzy Kotwi
Such — 24. Warto podkreślić, że cy 70:52.
jest to czwarte zwycięstwo Iskry
Aktualna tabela:
w rewanżowej rundzie rozgrywek. Orzeł
864—672
10:2
781—640
9:3
Kotwica
722—653
9:3
MKS Znicz
792—773
7:6
Bałtyk Ib
7:6
754—769
Sparta
4:9 17 765—759
Spójnia
4:8 16 724—773
Iskra
3:9 15 603—719
Lechia
2:9 13 551—70®
Darzbót

Sukces gimnastyków
Sarzboru w Toruniu

Sekcja akrobatyczna gimnasty
ków Darzboru
zanotowała
na
swym koncie kolejny sukces. Tym
razem w Toruniu, gdzie wycho
wankowie trenera Z. Ludwdczaka
zmierzyli się z tamtejszymi Budo
wlanymi. Zawody zakończyły się
zwycięstwem Darzboru, który w
łącznej punktacji zdobył 274,0 pkt
wyprzedzając Budowlanych o 2,65
pkt. Warto podkreślić, że na osieim
rozegranych
konkurencji
gimnastycy
Darzboru
odnieśli
sześć zwycięstw, raz przegrywa
jąc i raz remisując.
Mecz rewanżowy między obu ze
społami rozegrany
zostanie w
Szczecinku, w dniu 10 marca br.
(sf)

— Oczywiście, mogli tak postąpić, lecz musisz zdawać sobie
sprawę z faktu, że w tym czasie, gdy mogli dobrnąć do ulicy,
samochody policyjne wpadały już na miejsce.
— Czy policja mogłaby ją zauważyć w momencie porywa
nia? — rzuciła pytanie Della Street.
— Do jasnej cholery, chyba tak! — odparł Mason. — Po
licja jest wyszkolona w tego rodzaju zadaniach. Byłabyś zdu
mionaT gdybyś zobaczyła, jak policjanci mogą się ze sobą
porozumiewać drogą radiowTą. Dzięki temu mogą być w cią
głym pogotowiu. Jak gdyby posiadali szósty zmysł. Zauważą
wszystko, nawet to, co wydaje się niezwykłe, niecodzienne.
Czasami odnosi się wrażenie, że działają na zasadzie tele
patii. I gdyby trzy osoby weszły na chodnik lub na parking...
to znaczy dwóch mężczyzn z opierającą się kobietą między
nimi, to policja na pewno by ich zauważyła.
— Sądzi pan, że było dwóch mężczyzn?
— Sądzę, że materace zostały zawleczone z sypialni do
kuchni już po tym, jak wspólnie z Rrakeem zadzwoniliśmy
do mieszkania — rzekł Mason. — Nie przypuszczam, ażeby
jedna osoba miała czas na dwukrotne obracanie w celu za
ciągnięcia dwóch materacy z sypialni do kuchni. Przypomi
nam sobie, że były dwa materace i dlatego dwie osoby za
wlokły je do kuchni.
Ponadto — ciągnął Mason — sprawa wywleczenia dziew
czyny z budynku byłaby prawie niemożliwa do przeprowa
dzenia przez jedną osobę. Zapamiętaj, że ona musiała nie
tylko wyjść z budynku, lecz musiała wejść do samochodu i
umknąć. Przypuszczam, że wszystko dobrze się skończy, że
Dorrie Ambler wiedziała co robi, że to wszystko było częś
cią planu... wszystko za wyjątkiem morderstwa. Zbrodnia
wszystko popsuła i tym samym zmusiła do zmiany planów...
lecz Dorrie jest w porządku... mniej więcej.
Nagle rozległo się umówione ciche stuknięcie zaciśniętą
pięścią w drzwi gabinetu. Mason kiwnął głową i Della otwo
rzyła drzwi. Do gabinetu wszedł Paul Drakę.
— Co nowego? — zapytał Mason.
— Niesamowity komentarz w gazetach — stwierdził na
wstępie Paul Drakę.
— Prawda?

—: Brakowało tylko ciebie na zdjęciu obok ładnej dziew*

Po dwutygodniowej przerwie W
rozgrywkach o mistrzostwo ligi
międzywojewódzkiej w koszyków
ce kobiet, rozegrano kolejną run
dę spotkań. W Koszalinie doszło
do pojedynku reprezentantów na
szego okręgu. Zmierzyły się ze
społy miejscowego Bałtyku i Darz
boru Szczecinek. Pojedynek za
kończył się zdecydowanym zwy
cięstwem
koszykarek
koszaliń
skich 95:28 (39:8). Najwięcej punk
tów dla zespołu Bałtyku uzyska
ły: Serwa — 27, Gębka i J. Rako
czy po 20, a dla Darzboru: Wojciuk — 9, Januszkiewicz — 8. (sf)

mistrzowskie

Budowlanych i dwa Meblosu

W niedzielę zakończyły się w
Człuchowie dwudniowe imdyw-dualne mistrzostwa województwa w
tenisie stołowym w kategorii juniorek i juniorów oraz seniorek i
seniorów
w grach
indywidualnych, podwójnych i mieszanych.
Na starcie mistrzostw stanęło 45
ża wodniczek i zawodników z całego województwa. Turniej cieszy!
się dużym zainteresowaniem sym
patyków tej tak popularnej w
Człuchowie dyscypliny sportu.
Zacięte pojedynki o tytuły mistrzowsk e we wszystkich grach i
kategoriach stoczyli między sobą
zawodnicy i zawodniczki aktual-

misJrzemj województwa

Tytuł drużynowego mistrza ju
niorów zdobył zespół LZS Prze
łom Drawsko, uzyskując łącznie
60,5 pkt. Zapaśnicy drawscy wy
przedzili LZS Orzeł — 49 pkt,
LKS Piast Słupsk — 39,5 pkt i
LZS Koszalin — 15 pkt.
W turnieju drużynowym senio
rów tytuł mistrzowski wywalczył
LZS Koszalin — 64,5 pkt
przed
LKS Piast Słupsk — 29,5 pkt. LZS
Przełom — 28 pkt i LZS Orzeł —
8 pkt.

WYSOKA WYGRANA
KOSZYKAREK BAŁTYKU
W DERBACH WOJEWÓDZTWA

mmsmm Cztery tytuły

Zapaśnicy Przełomu i LZS Koszalin
W Słupsku odbyły się indywidu
alne i drużynowe mistrzostwa wo
iewództwa w zapasach w stylu wol
nym juniorów i seniorów. O tytuły
mistrzowskie ubiegało się 50 zawód
ników z 4 sekcji zapaśniczych:
LZS Orzeł Białogard, LZS Prze
łom Drawsko, LZS Koszalin i LKS
Piast Słupsk.

Dzięki wygranej, zespół białogar
dzki awansował na 7 miejsce w
tabeli.

A oto wyniki indywidualne mi
strzostw:
W kategorii juniorów pierwsze
miejsca zdobyli: waga do 48 kg —
Maślaniec (Przełom), w. do 52 kg
— Jakuta (Przełom), w. do 56 kg
— Haidukiewicz (Przełom), w. do
60 kg — Jurgiewicz (Przełom), w.
do 65 kg — Pajko (LKS Piast),
w. do 70 kg — Mozolewski (LKS
Piast), w. do 75 kg — Kunc (LZS
Koszalin}
SENIORZY: w. do 52 kg — Karwatowski (LZS Orzeł), w. do 57
kg — Grzegorczyk (LKS Piast),
w. do 63 kg — Lisowski (LZS Ko
szalin), w. do 70 kg — Puzerewski
(LZS Koszalin), w. do 78 kg —
Swirski (LZS Koszalin), w. do
87 kg — Zapaśnik (LZS Przełom),
w. do 97 kg — Niezgódka (LZS Ko
szalin), w. ponad 97 kg — Czaban
(LZS Koszalin), (sf)

nie najsilniejszych sekcji okręgu:
Budowlanych Koszalin i Meblosu
Słupsk. Do duetu tego, co zasługuje na podkreślenie, włączyli się
jeszcze pingpongiści LZS Społdzielca Miastko,
LKS
Wielim
Gwda Wielka oraz Wybrzeża (Kołobrzeg) i Piasta (Człuchów), pla
sując się w czołówce.
Doskonale spisali się reprezen
tanci Budowlanych, zdobywając
cztery tytuły mistrzowskie, nato
miast zawodnicy Meblosu triumfo
wali wśród juniorek i juniorów.
A oto wyniki:
W grze pojetlyńczej kobiet tytuł
mistrzowski zdobyła BINDULSKA
(Budowlani),
wyprzedzając W T eraksę (Mebios) i Diwojno (LKS
Wielim). Wśród mężczyzn cztery
p erwsze miejsca zajęli zawodnicy
Budowlanych: GRZANKA, Sierpiń
ski, Bartkiewicz i Wiśniewski, wy
przedzając Dudę i Rudniaka (obaj
Meblos) oraz Gadowskiego i Jawo
rowskiego (obaj LZS Spółdzielca
Miastko).
Pierwsze miejsce w kategorii
juniorek zdobyła ALEKSANDRO
WICZ (Meblos)
przed Polańską
(LKS Piast Człuchów) i Błońską
(LZS Spółdzielca). Tytuł mistrzów
ski wśród
juniorów przypadł w
udziale SĄSIADKOWI (Meblos),
który, wyprzedził Ząjdlera (LZS
Spółdzielca) i Kobylarza (LZS WV
brzeże).
W grze podwójnej
mężczyzn
triumfowała para GRZANKA —
SIERPIŃSKI (Budowlani)
przed
Dudą — Rudnickim (Meblos) i
Bartkiewiczem
— Wiśniewskim
(Budowlani), a w grze mieszanej
zwyciężyli BINDULSKA — GRZAN
KA (Budowlani) przed parami Me
bjosu: Weraksa — Duda i Szczerba
— Rudniak.
(sf)

czyny. Na fotografii, którą wykorzystali, wyglądasz bardzo
ponuro i pełen godności.
— Wyciągnęli ją pewnie z archiwum redakcji — stwier
dził Mason. — Posłużyli się takim zdjęciem, jakim dyspono
wali... Co nowego. Paul?
— To jest możliwe — rzekł Drakę — że twój domysł po
siadania nrzez nich innego mieszkania, do którego mogli
zaciągnąć Dorrie, mógłby wyjaśnić tę zagadkę.
Twarz Masona przybrała ostry wyraz.
— Skąd vęiesz, Paul?
— Dzień przed porwaniem, jakiś mężczyzna, który przed
stawił się jako William Camas, pytał o mieszkanie do wy
najęcia. Powiedziano mu, że jest jedno wolne na siódmym
piętrze, numer 805. Zajrzał tam i powiedział, że chciałby aby
jego żona obejrzała lokal i przypuszcza, że to mieszkanie bę
dzie odpowiednie. Wyłożył sto dolarów i zastrzegł sobie trzy
dni do namysłu, pod koniec trzydniowego okresu zgodzi się
na dzierżawę albo straci te sto dolarów.
— I wprowadził się? — zapytał Mason.
— Nikt nie wie na pewno. Gospodyni domu wręczyła mu
klucz do mieszkania.
— A jaki jest obecnie stan tego mieszkania? Co tam do
strzegłeś? — spytał Mason — Czy są jakieś odciski palców?
Jakieś...
— Uspokój się — rzekł Drakę. — Ty myślałeś o tym i po
licja myślała o tym. Policja również zadawała pytania, od
kryła Camasa i postarała się o wytrych do tego mieszkania.^
i to wszystko. Weszło się w ślepą uliczkę. Gdyby policja coś
odkryła, to i tak nic nie powie.
— Lecz oni na pewno przeszukali lokal?
— Gęstym grzebieniem — zażartował Drakę.
— A czy wiesz, czy rozmawiali z Camasem?
— Tego nikt nie wie, czy rozmawiali z Camasem.
— A czy nie mogłeś odszukać go?
— Nie ma żadnego śladu — odpowiedział Drakę. — Powie
dział, że będzie w Seattle. Podał adres. Poprosiłem jednego
z moich chłopców, żeby sprawdził ten adres. Domyślam się,
że jest nieprawdziwy.
Zadzwonił telefon.
Della podniosła słuchawkę.

