Duński

Jak już infor
mowaliśmy 19 t>m
i sekreiar2
PZFR Władysław
Gomułka orzyjął
sekretarza gene
ralnego Komums
tycznej
Partii
Śvrt
Khaleda
Baghdasza.
W
spotkaniu uc/est
niczył
człocek
Biura Polityczne
go. sekretarz fcitZenon
Kliszko,

realizm

KOPENHAGA (PAP)
Socjalistyczna Partia Ludo
wa wniosła do parlamentu
duńskiego projekt rezolucji w
sprawce uznania zachodniej
granicy Polski oraz kontaktów
na rzccz unormowania stosun
ków między Danią a NRD.
Granica na Odrze i Nysie—
stwierdza uzasadnienie projek
tu — jest bezpośrednią grani
cą między Polską a NRD i ja
ko taka dotyczy tych dwóch
państw. TJie ma wątpliwości,
co do wytyczenia granicy. Tym
czasem jej słuszność jest na
dal kwestionowana przez rząd
NRF, r biorąc pod uwagę ogólną postawę Republiki Fede
ralnej, pogarsza to możliwości
odprężenia między Polską a
NRF.
W rezultacie ten spór grani
czny jest źródłem niepokoju
w Europie.

PROTEST I OBURZENIE
INTERWENCJI USA

PRZECIW BARBARZYŃSKIEJ

Solidarność z walczącym
Wietnamem wyrażają ludzie
pracy Koszalina na masów-.
kach, które odbywają, się w
zakładach produkcyjnych i in
stytucjach.
Pracownicy Zakładów Pro
dukcji i Usług Technicznych
„Społem" w podjętej rezolu
cji potępiają poczynania mili
tarne Amerykanów wobec na
rodu wietnamskiego, przedłu
żanie krwawej wojny, bombar
dowanie Demokratycznej Re
publiki
Wietnamu. Solida
ryzując się z narodem wiet
namskim w jego słusznej i
sprawiedliwej walce o wol
ność przekazali bohaterskim
Wietnamczykom wyrazy po
parcia i gorące życzenia zwy
cięstwa. Pracownicy ZPiUT
zadeklarowali też pomoc finan

sową z dobrowolnej zbiórki
pieniężnej*
Głos potępienia imperiali
stów amerykańskich i ich po
pleczników dołączają również
pracownicy Prezydium MRN
w Koszalinie. Zaprzestania

Na zdjęciu: pod
czas
rozmów:
Khaied Baghdasz
Wiadysław
Go
mułka i Zenon
Kliszko.
CAF — Szyperko

(Dokończenie na str. 2)
PROLETARIUSZE WSZYSTKICH KRAJÓW ŁĄCZCIE SIĘ'

A B
Cena 50 er
Nakład: 112,523

Wpłaly no budowę

Centrum Zdrowia Dziecka
(Inf. wł.)
Z serdecznym przyjęciem i
natychmiastowym
odzewem
spotkał się w naszym woje
wództwie apel o przekazywa
nie wpłat na fundusz budowy
pomnika Centrum Zdrowia
Dziecka, zwłaszcza u najmłod
szych mieszkańców Koszaliń
skiego* Dowodem sa liczne
wpłaty i listy, jakie otrzymu
jemy od dzieci i młodzieży.

Stup

SKRÓCIE
ORGAN KVI PZPR U K O S Z A L I N I E
ROB >V

Środa, 21 lutego 1968 roku
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liia organizacja

gromadzkiej słałby rolasj

SOLID ARNOSC Z WALCZĄCYM WIETNAMEM
W zakładach pracy nadal odbywają się masowe zebrania za!óg
robotniczych, których uczestnicy wyrażają
braterską
s-olidarnosc
z walką bohaterskiego narodu wietnamskiego i domagają się na ty cli
miastowego przerwania agres.ii USA w Wietnamie. Ponad 1500 osób
— pracowników Miejskich Zakładów
Komunikacyjnych
stolicy
wzięto udział w zebraniu, które odbyło się 19 II 19C8 r. w hal: war
sztatów MZK.
Na zdjęciu: Fragment wiecu.
CAF — Miedza

Ziemia Koszalińska"
w stadium wyposażania

(Inf. wł.)
Budowany we włoskiej stocz
ni Castellammare di Stabia
statek, który otrzymał nazwę
„Zienra Koszalińska"/po zwo
dowaniu, w dniu 7 stycznia br..
znajduje się obecnie w trakcie
wyposażania. Jak wynika z in
formacji nadchodzących ze Sta

bii włoscy stoczniowcy mają
trudności z dostawami urzadzeń wyposażenia. Istnieje oba
wa, że pierwotny termin pcze
kazania nowej jednostki do eks
ploatacji, przewidziany na po
czątek maja, może ulec przesunięciu na ostatnie dni tego
miesiąca lub na
początek
czerwca.
W Stabii przebywają już
dwaj członkowie przyszłej za
łogi statku — I mechanik Alek
sander Wilczyński i I oficer —
Jan Pałkański. Dotychczas nie
został joszcze mianowany ka
pitan. W połowie marca do
Włoch wyjedzie dalsza grupa
DELHI (PAP)
marynarzy, którzy sprawować
Wojska indyjskie stacjonują będą nadzór nad pracami wy
ce w rejonie Rann of Kutcli posażeniowymi w różnych dzia
postawione zostały w stan po łach statku, (wł.)
gotowia w związku z decyzją
Trybunału Międzynarodowego
w Genewie. Trybunał ten ogło
sił wyrok w sprawie spoiru gra
nicznego India—Pakistan. Zgod
nie z tym werdyktem 90 proc.
spornego terytorium powinno
należeć do Indii. Pozostała
WARSZAWA (PAP)
część (10 proc.) do Pakistanu.
We wtorek rozpoczęło się w War
Pakistański minister spraw
wie 4-dniowe sympozjum poś
zagranicznych Pirzada oświad sza
więcone problematyce
bilansów
czył na konferencji prasowej gospodarki narodowej. Uczestniczy
w Karaczi, że Pakistan rości w nim 120 naukowców i statysty
a wśród nich 35 specjalistów
sobie pretensje do połowy rejo ków,
z zagranicy. Sympozjum z organ inu Rann of Kutch. Nie spre zował GUS w ramach progrartiu
cyzował on dokładnie stanowi prac konferencji statystyków Euro
Komisji
Gospodarczej
ska czadu pakistańskiego, za pejskiej
ONZ.
znaczając tylko, że decyzja try
Uczestników sympozjum powitał
bunału w Genewie zostanie sta wicepremier Piotr Jaroszewicz.
rannie przestudiowana.

WARSZAWA (PAP)
Ostatnio ukazały się zarządzenia wykonawcze do stycz
niowej uchwały Rady Ministrów o nowej organizacji gro
madzkiej służby rolnej.
Zgodnie z zarządzeniem pod
pisanym przez ministrów: roi
nictwa, przemysłu spożywczego i skupu, przemysłu leklrie*
go oraz prezesów: Centralnego
Związku Kółek Rolniczych i
Centralnego Związku Spółdziel
ni Mleczarskich, % dniem 1 mar
ca br. agronomowie gromadź
cy powiatowych związków kó
l€k rolniczych przechodzą do
gromadzkich rad narodowych.
Chodzi o ponad 5 tys. fachów
ców, którzy dotychczas, będąc
na etatach PZKR wiele czasu
poświęcali na zajęcia nie zwią
zane z produkcja rolną.

Sympozjum
statystyków

Ziemia drży, szale ą haragan/
TRZĘSIENIE ZIEMI
W TURCJI
Cała zachodnia część Turcji
nawiedzona została w nocy z
poniedziałku na wtorek przez
trzęsienie ziemi.
Epicentrum trzęsienia znaj
dowało się 340 km na połud
niowy zachód od Stambułu.
Do chwali obecnej nie na
deszły żadne wiadomości o
ofiarach ani zniszczeniach.
Najsilniej odczuto trzęsienie
w miejscowości
Canakkale,
gdzie miesrkańcy opuścili w
popłochu domy.

TORNADO W MIAMI
NOWY JORK (PAP)
Zaledwie 6 minut trwało po
tężne tornado w znanej amery
kańskiej miejscowości Miami
na Florydzie. "Wichura, któ
rej szybkość osiągnęła 241 km
na godzinę, poprzewracała sa
mochody, pozrywała dachy z
domów oraz powyrywała z ko
rżeniami potężne palmy. Wed
ług pierwszych doniesień 12
osób zostało -annych, a straty
oblicza się na 3 miliony dola
rów.

(Dokończenie na str. 2)

Dalsze ałaki na bazy i lołniska USA

Wojska indyjskie

w pogotowiu

Równocześnie prezydia peere
nów przekażą do gromad z
dniem 1 marca wszystkie etaty
zootechników gromadzkich. Z
Centralnego Związku Spółdziel
ni Mleczarskich przejdzie na
stanowiska zootechników gromadzkich 800 pracowników, peł
niących dotychczas funkcje in
struktorów poradnictwa żywic
niowego.
Z jednostek podległych Min.
Przemysłu Spożywczego i Sku
pu oraz Przemysłu Lekkiego
przejdzie — zgodnie z zarządzę

W poniedziałek, 19 bm, sekre
tarz generalny KC KPZR —
Leonid Breżniew przyjął am
basadora PRL w ZSRR — Jana
Ftasińskiego. .
Rozmowa upłynęła w przy
jacielskiej atmosferze.
• PRAGA
Jak podaje agencja CTK, ge
nerał — major Egyd Pepich
został mianowany na stanowi
sko szefa Głównego Zarządu
Politycznego Czechosłowackiej
Armii Ludowej.

O W^xISZAWA
Andrzejowi Strugowi poświę
cony był wieczór literacki, zor
ganizowany
przez Minister
stwo Kultury i Sztuki oraz
Związek Literatów Polskich w
30. rocznicę
śmierci autora
,,Żółtego krzyża". Wieczór od
był siq w sali Teatru Ateneum
w Warszawie.
• BUKARESZT
Na uroczystości związane z
50-leciem Armii
Radzieckiej
udała sie do Moskwy na zapro
rżenie ministra obrony Związ
ku Radzieckiego marszałka A.
Greczko delegacja rumuńskie
go ministerstwa sił zbrojnych
z ministrem gen. płk. łonem
Ionita na czele.

Oto co np. pisze klasa IV Szko
ły Ćwiczeń w Świdwinie:
„Przeczytaliśmy w „Głosie
Koszalińskim" o zbiórce pie
niężnej na pomnik Centrum
Zdrowia Dziecka. Na podane
konto wysialiśmy 166 zł. Ze
braliśmy te pieniądze z loterii,
którą urządziła nasza klasa oraz ze zbiórki butelek. Cieszy
my się bardzo, że i nasza ce
giełka będzie w tym pomni
ku".
Młodzież Liceum Medyczne
go Pielęgniarstwa w Kołobrze
gu przesłała do Komitetu Wv
konawczego Budowy Pomnika
list, w którym donosi o wpła
ceniu 1.407 zł.
2 tys. zł wpłacił na konto
budowy pomnika Zarząd Kół
ka Rolniczego w Mosinach w
pow. człuchowskim. Obecnie
w kółkach odbywają się zebra
nia sprawozdawcze, na któ
rych część zysków przeznacza
się na cele społeczne, warto
więc pamiętać o tej społecz
nej akcji.
Również załoga PWGR w
Radaczu, pow. Szczecinek 500
zł datkiem poparła projekt bu
dowy Centrum Zdrowia Dziec
ka.
Zbiórka w naszym wojewó
dztwie zatacza więc coraz szer
sze kręgi, (p)

Nieudane

przeszczepienie
serca

DELHI (PAP)
Grupa chirurgów indyjskich
w szpitalu im. króla Edwarda
w Bombaju dokonała operacji
przeszczepienia serca. Dawcą
serca była młoda 20-ietnia ko
bieta, ofiara nieszcześliwego
wypadku, która zmarła w tym
w Wietnamie Pd. że
szpitalu. Serce przeszczepio
no 35-letniemu mężczyźnie,
cierpiącemu na daleko posu
nięte zmiany w mięśniu serco
wym.
Operacji dokonała grupa 45
lekarzy, którym asystowało 10
techników i pielęgniarek. Operacja trwała 2 godziny, 15
minut. Niestety jednak — pa
cjent zmairł w trzy godziny po
zakończeniu operacji. Jak oświadcz.ył
rzecznik szpitala,
Vinh, odległe o 101 km od Saj przyczyna śmierci były „kom
plikacje płucne".
gonu.
Widownią gwałtownych walk
jest nadmorskie miasto Phan
Thiet leżące w odległości 150
km na zachód od stolicy Wiet
namu Południowego. W Phan
WARSZAWA (PAP)
Thiet partyzanci zajęli dzielni
cę, w której znajduje się szpiWe wtorek podpisany został
tal i szkoła dla dziewcząt. O- plan współpracy kulturalnej i
kręty 7 floty USA ostrzeliwują naukowej między PRL a Zwią
z dział dzielnicę opanowaną zkiem Radzieckim na lata 1968
przez partyzantów. Ostatniej -69. Ze strony polskiej doku
ment podpisał min. kultury i
(Dokończenie na str. 2)
sztuki Lucjan Motyka, a ze
strony radzieckiej — ambasa
dor ZSRR w Polsce Awierkij
Aristow.
Plan przewiduje dalsze roz
szerzenie polsko - radzieckiej
współpracy. Zaprojektowano li
czne imprezy z okazji 25-lecia
Wojska Polskiego i 50-lecia
Armii Radzieckiej w br> oraz
25-J.ecia Polski Ludowej w
1969 r.
:;*

ziesiątkują

wolska Interwentów

WASZYNGTON, PARYŻ, LONDYN (PAP)
Agencje zachodnie informują o dalszych atakach południo
wowietnamskich sił wyzwoleńczych na amerykańskie bazy
wojskowe. Ponownie ostrzeliwano z dział i rakiet bazy piechoty morskiej USA w Khe Sanh i w Con Thien. Nieprzy
jacie] poniósł tam znaczne straty.
Zacięte walki toczą się między oddziałami patriotycznymi
a wojskami amerykańskimi i
sajgońskimi na północ i na po
łudnie od Sajgonu. Partyzanci
wysadzili ^ tam w powietrze
most kolejowy, łączący stolicę
z amerykańską bazą lotniczą
w Bien Hoa.
Trwa wymiana ognia w po
bliżu
lotniska w Tan Son
Nhut, gdzie w wyniku party
zanckiego ognia z dział i ra
kiet wyeliminowano z walki
w ciągu ostatnich 2 dni — jak
informuje korespondent AP —
około 200 amerykańskich żoł
nierzy. Ciężkie boje trwają na
dal w Vinh Long.

O walkach donoszą z prowin
cji Huoc Long, gdzie żołnierze Frontu Wyzwolenia ataku
ją oddziały 101 dywizji desantowej USA.
W delcie Mekongu żołnierze
Frontu Wyzwolenia ostrzelali
z moździerzy lotnisko Tra

Współpraca

„Kosmos-202II
na orbicie
MOSKWA (PAP)
W Związku Radzieckim wy
strzelono we wtorek kolejnego
sztucznego satelitę Ziemi „KO
Na terenie cytadeli w Hue toczą się niezwykle zacięte walk: i
SMOS — 202". Na jego pokła
liczebnej przewagi, wojska agresorów i reżimu sajgońskiedzie znajduje się aparatura na mimo
So nie posuwają się naprzód.
ukowa przeznaczona do konty
Na zdjęelu: Marines na murach Cytadeli,
(CAF — Unifax)
nuowania badań przestrzeni
kosmicznej.

Jak podaje PIHM — w'całym
kraju, zachmurzenie oędzie duże,
miejscami umiarkowane. Niewiel
kie onady śniegu lub śniegu z de
szczem. Temperatura maksymal
na: od minus 3 st. na północy do
plus 4 sL na zachodzie i połu
dniu*
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Na masówkach
(Dokończenie ze str. 1)
bombardowań DRW i przywro
cenią pokoju w tym kraju, wy
cofania wojsk USA z Wietna
mu Południowego — żądają w
swej rezolucji pracownicy Wo
jewódzkiego Zarządu Służby
Zdrowia MSW w Koszalinie.
W kolejnej rezolucji, potę
piającej haniebną, ludobójczą
agresję amerykańską w Wiet
namie, pracownicy Wojewódz
kiego Przedsiębiorstwa Prze
mysłu Mięsnego w Koszalinie
gorąco popierają wszelkie ini
cjatywy, naszego państwa, po
dejmowane w celu niesienia
pomocy Demokratycznej Re
publice Wietnamu i Narodowe
mu
Frontowi
Wyzwolenia
Wietnamu Południowego.
Z falą protestów na całym
świecie, solidaryzują się także
pracownicy
Wojewódzkiego
Związku Spółdzielni Pracy.
(hz)

„NEPSZABADSAG" O SPOTKANIU KONSULTATYWNYM W BUDAPESZCIE

Jedność w obliczu agresp

BUDAPESZT (PAP)

B

W KOŁOBRZESKIM

PORCIE

0?orkowy sezon?

Obchody 50-Iecia
Armii Radzieckiej

Wieczornica u medycze

Wypadek pieśniarki

0 PARYŻ (PAP)
Znam a Diosenkairka
francuska
MIREILLE MATHlEU arraz z to
warzyszącymi jej osobami uległa
wypadkowi samocnoćowemu.
Doznała ona obrażeń kręgosłu
pa i nerek i według opinii lekarzy
musi pozostać przez miesiąc w
łóżku.

W 560. grze „Gryfa" stwier
dzono ogółem 6.020 wygranych
w tym z 6 trafieniami — brak
z 5 trafieniami z liczbą dodat
kową 1 W wysokości 11.745 zł
z 5 trafieniami — 21 po 1.198
zł, z 4 trafieniami — 566 po 46
zł, z 3 trafieniami — 5.432 po
5 zł.
PIĄTKA z plusem padła w
NOWOGARDZIE w PO 64.
Piątki zwykłe stwierdzono:
10 w Szczecinie, 1 w Myślibo
rzu, 1 w Pyrzycach, 1 w Star
gardzie, 2 w Słupsku, 2 w Bia
łogardzie, 1 w Złocieńcu, 1 w
Świdwinie, 1 w Miastku.
Specjalny fundusz premio
wy na „6" wzrósł o kwotę
21.000 zł i na 561. grę wynosi
170.000 zł.
Kolejne losowanie odbędzie
się w Szczecinie, w sali Prez.
WRN o godz. 12.
UWAGA! Do zakończenia
„KONKURSU ZIMOWEGO"
pozostały jeszcze tylko 3 gry.
K-606

gromadzkiej stażby rolnej

(Dokończenie ze str. 1)
antyimperialisty ło to osłabić i rozbić wspólny
antyimperialistyczny.
stosowanie
zasady
brater Zasada internacjonalizmu pro niem — do dyspozycji prezy
skiej solidarności. Zarówno letariackiego wymaga koordy diów wueren tysiąc pracowni
skrajny nacjonalizm, jak i ni nacji naszych wysiłków i jesz ków służby instruktorskiej ze
1o specjalnością w zakresie rolnic
hilizm narodowy podważają in cze większej gotowości
ternacj onalizm proletariacki. współpracy. Celom tym słu twa. Chodzi o przemysły: cu
Dążenia narodowe pojmowane żyć ma właśnie budapeśzteń krowniczy, ziemniaczany, ole
w wąskim zakresie, zagrażają skie Spotkanie Konsultatyw jarski, tytoniowy, lniarski i su
rowców włókienniczych.
również interesom partii ko ne.
Ok. 450 specjalistów colnicmunistycznych wewnątrz kra
twa przekażą radom narodo
ju. Wysuwanie na czoło błęd
wym do 30 kwietnia związki
nie pojmowanego interesu na
i zrzeszenia branżowe podległe
rodowego i lekceważenie współ
CZKR. Dotyczy to służby in
nych interesów i zadań jest
struktorskiej związków planta
szkodliwe tak samo, jak szkód
torów roślin okopowych, rsślin
liwe byłoby, ^dyby komunista
WARSZAWA (PAP)
interpretował swe internacjo
Przewodniczący Rady Pań oleistych, Zrzeszenia Plantato
nalne obowiązki jako lekcewa stwa Edward Ochab przyjął 20 rów Roślin Włóknistych, Zwiąż
żenie sw^ r ch interesów narodo bm. na audiencji w Belwede ku Hodowców Owiec i Zrze
wych.
rze — ambasadora nadzwyczaj szenia Producentów Trzody
Chlewnej.
Pisząc o przygotowaniach nego i pełnomocnego Kanady
Wiszyscy pracownicy skiero
do budapeszteńskiego Spotka w Polsce panią Pamelę Ann
nia Konsultatywnego dzien McDougall, która złożyła listy wani do pracy w gromadzkich
lub powiatowych radach naro
nik stwierdza, że międzynaro uwierzytelniaj ące.
dowe spotkania nie ogranicza
ją niezależności partii i nie
zmniejszają ich odpowiedział
ności jeśli chodzi o ustalanie
WARSZAWA (PAP)
własnej linii działania. Nie oPrzed 25 laty — 20 lutego 1943 r. — ukazał się w Warsza
znaczają one też tworzenia ja
wie pierwszy, drukowany w warunkach konspiracyjnych,
kiegoś centralnego ośrodka.
numer „WALKI MŁODYCH" — pisma Związku W T alki Mło
Dla nikogo nie jest tajemni
dych. W środę, pod hasłem „Jest nas milion — realizujemy
cą — pisze dziennik — że w
marzenia naszych poprzedników z szeregów ZWM" — uka
naszych szeregach istnieją ozał sie nowy, jubileuszowy numer tygodnia ZG ZMS „Wal
becnie różne poglądy na per
ka Młodych".
spektywy dzisiejszej sytuacji
Tygodnik na pietrwszej stronie zamieszcza tekst listu z ży
światowej, na ocenę metod
czeniami, które z okazji jubileuszu pisma przesłał do zetspołu
walki o socjalizm. Nie może
redakcyjnego I sekretarz KC PZPR WŁADYSŁAW GOMUŁ
my jednak pozwolić, aby mia
KA.
tern

walki

UDAPESZTEŃSKI dzień czncj w naszych czasach jest front

nik „Nepszabsdsag" w ar
tykule pt. „Siła we wza
jemnej współpracy'' stwierdza
że w ruchu komunistycznym
i robotniczym wzmaga się co
raz bardziej dążenie do jedno
ści. W obliczu agresywnej po
lityki USA naszym obowiąz
kie lxi jest mobilizowanie opinii
światowej przeciwko agreso
rom i umocnienie jedności sił
rewolucyjnych na bazie soli
darności z narodem Wietnamu.
Artykuł wskazuje, że walka
uciśnionych narodów o wol
ność, niezawisłość i postęp spo
łeczny wpływa na zwiększenie
ich patriotyzmu.
Międzynarodowa
działal
no sił rewolucyjnych — pisze
dziennik — nie powinna być
nigdy uważana za coś sprze
W SŁUPSKU
cznego z zadaniami narodo
Na wczorajszej masówce wymi. Nieodłącznym elemenzorganizowanej w fabryce cu
krów „Pomorzanka" jej załoga
w uchwalonej jednomyślnie
rezolucji wyraziła niepokój w
związku z rozszerzaniem woj
ny prowadzonej przez amery
kańskich
imperialistów
w
Wietnamie. W rezolucji stwier
dza się m. in.
„Z oburzeniem potępiamy
agresywne, zbrodnicze poczy
nania amerykańskich wojsk
wobec ludności wietnamskiej.
My, kobiety stanowiące 90 t Luty i w tym roku okazuje
proc. załogi naszej fabryki wo się niezwkle „chudym" miesią
łamy o zaprzestanie tej straszli cem dla portowców. W ubieg
wej rzezi kobiet i dzieci w Wiet łym roku obsłużyli oni zaled
namie i domagamy się umożli wie 10 statków. Luty w tym
wienia ludności tego nieszczę roku zapowiada się jeszcze go
sn ego kraju rozwiązywania rzej. W okresie od 11 do 17 lu
swych własnych problemów tego nie zawinął do portu ża
bez obcej ingerencji..".
den statek. Dopiero w ubiegłą
sobotę zjawił się, mały duńczyk — „Jeus Wal", który za
brał 250 ton wysłodków bura
czanych. W poniedziałek opuś
cił port i przy nabrzeżach
znów pustki.
W sumie, w bieżącym miesią
WARSZAWA (PAP)
cu kołobrzescy portowcy obsłu
Z okazji zbliżającej się 50. żyli zaledwie 7 statków, przeła
rocznicy powstania Armii Ra dowując ok. 3 tys. ton ładun
dzieckiej, w Domu Kultury Ra ków.
dzieckiej w Warszawie odbyła
Pierwszy kwartał jest trądy
się we wtorek uroczystość o- cyjnym
Ogórkowym
sezo
twarcia wystawy fotografii ? nem w portach. Czy przy ko
publikacji,
zorganizowanej rzystnej dla żeglugi pogodzie
wspólnie z Domem Wojska Pol musi obowiązywać także w por
skiego.
cie kołobrzeskim? (wł)

Zetemesowskie imprezy na
leżą zwykle do udanych. Tak
było i ostatnio. Na wieczornicy
jaką z okazji 25, rocznicy pow
stania ZWM zorganizowały
szczecineckie dziewczęta z Li
ceum Medycznego, zjawiło się
kilkadziesiąt osób. Obok uczeń
nic byli ich wychowawcy,
przewodniczący kół klasowych
z innych szkół i goście: kierów

Nowa organizacja

nik Wydz. Organizacyjnego ZG
ZMS — tow. Zbigniew Ostrów
ski i przewodniczący ZW ZMS
— tow. Jerzy Miller.
Na wieczornicy mówiono wie
le o tradycjach ZWM na Ziemi
Koszalińskiej. Swomi wspom
nieniami na ten temat podzie
lił się były działacz tej organi
zacji — red. Andrzej Czecho
wicz z „Trybuny Ludu". O
swojej działalności mówili też
mieszkańcy Szczecinka — Sta
nisław Kot i Stanisław Glinie
cki. W programie nie zabrakło
pozycji przygotowanych przez
organizatorów, przedstawiono
sylwetki czołowych działaczy
ZWM: Hanki Sawickiej i Jan
ka Krasickiego. W szkolnej auli natomiast pokazano tema
tyczną wystawę plakatu.
Szczecinecka impreza zapo
czątkowała cykl podobnych im
prez przygotowywanych przez
zetem esowców.
(mg)

Pani ambasador
Kanadv

25-hcie »Walii SMifch«

Ataki na bazy i lotniska USA

(Dokończenie ze str.
nocy centrum miasta zosta
ło zbombardowane przez party
zantów pociskami moździerzo
wy mi.
180 pocisków
moździerzo
wych eksplodowało w obozie
specjalnym w Truong Hao —
30 km na północny zachód od
Sajgonu.
We wtorek w południe wy
buchły na przedmieściu Sajgo
nu, gdzie znajduje się tor wy
ścigowy, walki między wojska
mi reżimowymi i partyzanta
mi. Po 3-godzinnym boju wal
czące tam dwa bataliony wojsk
sajgońskich wezwały na po
moc samoloty. Partyzanci po
witali je ogniem z dział prze
ciwlotniczych. W późnych go
dzinach popołudniowych walki
trwały nadal.
Według doniesień z Hue ame
rykańscy marines walczą o
każdy dom w tym mieście pra
wie zupełnie, nie posuwając się
naprzód.

Wolność
Amerykanie już wiedzą gdzie jest wróg:
jest wszędzie. To znaczy w każdym miej
scu Wietnamu Południowego. A skoro tak...
Miasto Ben Tre zdobyli partyzanci. Amerykanie urządzili powietrzne i artyleryj
skie bombardowanie, „fceby uratować Ben
Tre, musieliśmy je zniszczyć" — oświad
czyli potem spokojni sztabowcy.
Cytadela Hue, nad którą powiewa sztan
dar FWN, odparła ataki wojsk marionetko
wych, nie skapitulowała też przed po
spiesznie ściągniętymi oddziałami USA,
które zmuszone były zastąpić „sojuszni
ków". Wobec tego dzielnice Hue i cytade
lę bombardują Amerykanie z lądu, morza
l powietrza. Stara cesarska stolica zaczyna
być rumowiskiem.
To samo w niektórych dzielnicach Saj
gonu, na przykład w Cholon. To samo w
innych miastach np. delty Mekongu.
„Nie będziemy tracić plutonu żołnierzy
dla jednego partyzanckiego snajpera" —
powiadają sztabowcy i zrównują z ziemią
południowowietnamskie miasta.

dowych albo do rejonowych
zakładów i ośrodków informa
cji przejdą weryfikacje spe
cjalnie w tym celu powoła
nych komisji powiatowych i
wojewódzkich.
komisje powiatowe w cią
gu miesiąca marca przeprowa
dzą weryfikacje przekazywa
nych do gromad agronomów i
zootechników. Stanowiska agronomów i zootechników gro
madzkich zajmą w pierwszym
rzędzie osoby z wyższym wy
kształceniem rolniczym oraz z
roczną praktyka w rolnictwie
lub średnim wykształceniem
rolniczym i 3-letnią pracą w
rolnictwie.
W zarządzeniu Ministerstwa
Rolnictwa do styczniowej uchwały KERM mówi się o za
daniach gromadzkiej służby
rolnej. Ogólnie można je ująć jako działalność instrukta
żową, którą agronom będzie
realizował głównie przez bez
pośredni kontakt z rolnikami.
Szeroko
rozwijać się będzie
szkolenie rolników, organizo
wanie pokazów produkcyj
nych, popularyzowanie wyni
ków badań naukowych i postę
powych metod produkcji.

Protest

KRLD

PHENIAN (PAP)
Szef tstrony koreańskiej w
Wojskowej Komisji Rozejmowej w Korei ^ gen. Pak Czung
Huk % złożył w poniedziałek na
posiedzeniu komisji, zwołanym
na żądanie strony koreańskiej,
ostry protest stronie amerykan
skiej w związku z nieustanny
mi
prowokacjami
wobec
KRLD.
Gen. Pak Czung Huk przy
toczył fakty naruszenia przez
stronę amerykańską porozumie
nia rozejmowego, stwierdza
jąc m. in., że strona amery
kańska bezprawnie wwiozła
14 bm. do strefy zdemilitaryzo
wanej wyrzutnie rakiet przeciwczołgowych.

Patrioci usadowieni w cyta no różne obiekty cywilne i woj
deli ostrzeliwują systematycz skowe, a zwłaszcza lotniska w
nie z moździerzy pozycje nie rejonie Hanoi.
przyjaciela oraz drogi zaopa
trzenia w południowej części
miasta. Partyzantcy snajperzy
celnym ogniem rażą pojawiają
cych się na ulicach interwen
tów.
• NOWY JORK
Rada Bezpieczeństwa postano
Podczas walk w Hue oddzia
wiła
odłożyć bez podania terły amerykańskie i reżimowe
. minu rozpatrywanie sprawy Aponoszą ciężkie straty. Jeden
fryki Południowo-Zachodniej.
Członkowie Rady nie zdołali
z batalionów morskiej piecho
do tej. poiry uzgodnić swych
ty USA w ciągu ostatnich 7
stanowisk.
dni zażartych starć zostawił na
9 WASZYNGTON"
polu walki 370 ludzi w zabitych
Rząd amerykański rozpoczy królem Hiszpanii?
i rannych. Kompanie zmniej
na zakrojoną na szeroką skalę
szyły się do rozmiarów pluto
kampanię propagandową, któ • PARYŻ (PAP?
nów i dowodzą już nimi podo
rej celem jest przyciągnięcie
Madrycki
korespondent AFP,
turystów zagranicznych do od powołując się na dobrze poinfor
ficerowie. Z trzech doboro
wiedzenia Stanów Zjednoczo mowane źródła podaje, że w ponie
wych batalionów powietrzno-de
nych. Ma to zmniejszyć deficyt działek zebrała się tam Rada Kró
santowych armii
reżimowej
bilansu płaitniozego USA.
lewska., która postanowiła zaproobecnie udało się sklecić zaled
p ować gen. Franco wyznacze
O OTTAWA
wie jedną kompanię.
ni
następcy. Rada wysunęła trzy
W pairlamencie kanadyjskim kandydaitury:
DON JUANA, księ
Lotnictwo amerykańskie kon
większość deputowanych wypo
cia
syna Alfonsa XIII,
wiedziała się przeciwko rządo jego Barcelony,
tynuowało swe terrorystyczne
syna — JUANA CARLOSA
wemu projektowi zwiększenia
naloty na Demokratyczną Re
oraz
Don
Alfonso
de Booirbony
podatków. Zdaniem obserwato
publikę Wietnamu. Atakowarów politycznych# w Kanadzie Dampierre, syna Don Jaime, star
może dojść do kryzysu rządo sz ego brata Den Juana.

Don Juan

wego.

SAJGGN
basado
Pałac Rządowy

Wcześniej zrównali tzw. „żelazny trój
kąt". Wcześniej pacyfikowali południowo
wietnamskie wsie. Palili i burzyli.
Już nie potrafią odróżnić, gdzie regular
ne partyzanckie oddziały, a gdzie ludność
cywilna. Zresztą, skoro cywilni Wietnam
czycy sprzyjają i pomagają partyzantom
— wszyscy są widocznie partyzantami.
Zaoceaniczni bandyci nie kryją swej po
gardy dla wietnamskich „podludzi". Nie
obchodzi ich los bombardowanych miast
południa i północy. Nie obchodzą cierpie
nia tysięcy zabijanych i rannych. Mówią
o tym bez ogródek. Palą i niszczą wszyst
ko co wietnamskie.
Pamiętacie Warszawę? Rotterdam? Coventry?
Pewien satyryk narysował kiedyś John
sona unoszącego się w helikopterze nad
bezgranicznym cmentarzem. Prezydent wo
łał: „Czy jest tam jeszcze kto nie wyzwo
lony spod komunizmu?". Satyra staje się
prawdą,
(M)

cmentarzy

©' DELHT
Plenarne posiedzenie konfe
rencji UNCTAD obradującej od
wielu tygodni na temat między
narodowego handlu i rozwoju
w stolicy Indii zostało odrocz o
ne. Nie podano, kiedy zbierze
się ko-leine posiedzenie plenar
ne UNCTAD.

KAIR (PAP)
W poniedziałek wieczorem
do Kairu przybył specjalny wy
słannik sekretarza generalne
go ONZ na Bliski
Wschód,
Gunnar Jarring. We wtorek ra
no rozpoczął on kolejną rundę
rozmów z ministrem spraw za
granicznych ZRA, Rladcm. Jar
ring przybył do Kairu z Jero
zolimy.
W Kairze zakomunikowano
oficjalnie, że minister spraw
zagranicznych ZRA, Riad roz
poczyna 24 lutego nową podróż
do stolic krajów arabskich.
Trybunał wojskowy ZRA ogłosił we wtorek wyroki w pro
cesie oskarżonych o zaniedba

Pcnu

Władysławowi Fijałowi
wyrazy współczucia
z oowodu zgonu

iONY
długoletniej pracownicy

Zarządu Wojewódzkiego
Ligi Kobiet, odznaczonej
Złotym Krzyżem Zasługi
składają
KIEROWNICTWO,
RADA ZAKŁADOWA
i KOLEŻANKI ZW
LIGI KOBIET
W KOSZALINIE

Manewry
© BONN
8 batalionów pancernych Bun
deswehry weźmie udział w ma
newrach wojskowych na tery
torium W. Brytanii w drugiej
połowie bieżącego roku. Żako
munikowano o tym jednocześ
nie w Bcnn i Londynie.

G. Jarring

nie obowiązków i przyczynie
nie się do klęski ZRA w czer
wcu ub. roku. Były dowódca
egipskiego lotnictwa marsza
łek Sidki Mahmud skazany zo
stał na 15 lat więzienia. Wice
marszałek Mohamed Habib —
na 10 lat. Dwóch dalszych os
karżonych uniewinniono.
Prezydent Iraku, Arif wez
wał we wtorek kraje arabskie
wydobywające ropę naftową,
aby zrewidowały swe porozu
mienia z zachodnimi towarzy
stwami naftowymi w oparciu
o zasady uzgodnione niedaw
no między Francją i Irakiem.
Jak oświadczył Arif, porozu
mienie zawarte między rzą
dem Iraku i francuskim kon
sorcjum naftowym ERAP daje
Irakowi ponad 80 proc. zysku z
eksploatacji ropy.

Clay apeSufe
NOWY JORK (PAP)
Były zawodowy mistrz świa
ta w boksie Cassius Clay stara
się o uchylenie wyroku skazu
jącego go na 5 lat więzienia i
10 tys. dolarów grzywny za od
mowę służby w szeregach ar
mii amerykańskiej. Sprawa
jest rozpatrywana przez 3-osobowy aespół sędziowski z
.miasta Huston w Teksasie.
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Huta im. Lenina
-ałrakcjq dla turystów

H

UTA LENINA — najwię
kszy zakład naszego prze
mysłu — jest wielce atrakcyjnym obiektem turystycz
nym. Przez okrągły rok zjezdzają tu wycieczKi^ z całego
kraju, a ^akze goście z zagranicy. Kombinat, pracujący juz
kilkanaście lat, udostępnia
przybyszom najbardziej intere
sujące sposrod kilkuset czynnych tu obie^tcw: wielki piec
nr 5, stalownię Uenowo-kcnwertorową, walcownie pracują
ce pod nadzorem fotokomórek i
rentgena i inne dające razem
materialną podstawę do wypro
dukowania w ciągu roku w
przemyśle przetwórczym
dobr
J

WZRASTA
prenumerata
rGłosu

u

i# 1

Trwa konkurs dla doręczycie
li pn. „Głos Koszaliński" w każ
dej rodzinie wiejskiej", zorga
nizowany już po raz siódmy
przez redakcję „Głosu Kosza
lińskiego" i Dyrekcję Okręgu
Poczty i Telekomunikacji w
Szczecinie.
Miło nam poinformować, że
prenumerata pocztowa „Gło
su" na wsi w dalszym ciągu
nieustannie wzrasta. Na luty
przybyło nam 597 nowych pre
numeratorów.
Najwyższy
wzrost zanotowaliśmy w pla
cówkach obwodow} r ch urzędów
pocztowo - telekomunikacyj
nych w Słupsku — 108 egz.,
Białogardzie — 79 egz.. Szcze
cinku — 64 egz., Kołobrzegu i
Sławnie — po 53 egz. Warto
podkreślić, że w żadnym obwo
dzie nie nastąpił spadek pre
numeraty, gdy tymczasem w
styczniu było aż 5 takich przy
padków.

ŚLADEM
ZIELONEGO NOTESU

Jeszcze o wartach
przeciwpożarowych

wartości dwustu
miliardów
złotych.
^ ciągu całego roku zwieW felietonie „Z zielonego
dzają hutę co dzień
średnio
notesu" — zatytułowanym
t r z y zorganizowane wycieczki,
Ostatnie miesiące zeszłego ro- „Z siwą brcdą" — pisaliś
ję U były w kombinacie okre- my 8 lutego o różnorodnych
zmasowanego „najazdu" spornych problemach po
sem
g 0 ści krajowych i zagranicz- wstających w związku ze
stosowaniem przepisów o
n y c h, młodzieży szkolnej i stu
denckiej. a także specjalistów, wartach przeciwpożarowych
kulminacyjnym punkcie ob na wsi. Wykazywaliśmy, że
chodów 50-lecia
Rewolucji w warunkach nowoczesnego
Październikowej, huta - mate rolnictwa, a szczególnie w
warunkach naszego woje
przyjaźni i
rialny
symbol
współpracy
gospodarczej
z wództwa — coraz trudniej
przepisy te stosować. Po
ZSRR _ stała
się
m i e j S cem
prostu w naszym pegeerów
i i c z n i e odwiedzanym.
skim województwie do war
*
W sumie w ciągu zeszłego towania zostaje coraz mniej
roku zwiedziło hutę ok. 42 ty mieszkańców wsi, a przy
siące osób, eo daje
dzienny
tym wielu z nich pracuje w
przepływ średnio 120 turystów. innych zawodach.
Popularność huty im. Lenina
Miło nam, że Wojewódz
utrzymuje się nieprzerwanie ka Komenda Straży Pożar
od wielu lat i od
dłuższego
nych w Koszalinie podziela
czasu zwiedza ten obiekt nie
poglądy redakcji w przed
mniej niż 37 tys. osób rocznie.
miocie zmiany tych przepi
W księdze pamiątkowej kom
sów. W jej piśmie skierowa
binatu
znajdują się
wpisy
nym do Komendy Głównej
zwiedzających z ZSRR, NRD,
Straży Pożarnych czytamy
CSRS i innych krajów socjali
m. in.: „Mając na uwadze
stycznych, a także
Anglii,
trwające prace nad noweli
Szwajcarii, Włoch, Holandii,
zacją przepisów prawnych
Kanady.
regulujących zasady powoły
Oprowadzaniem
wycieczek
wanta i pełnienia wart prze
po kombinacie zajmują się za
ciwpożarowych tut. Komen
kładowi przewodnicy PTTK, w
da uważa za stosowne przed
większości pracownicy huty o
stawić Komendzie Głównej
wieloletnim stażu pracy i z wy
wysunięte przez redakcję
kształceniem technicznym. W
„Głosu Koszalińskiego'* utym roku kombinat spodziewa
wagi w tym zakresie
się również licznych gości —
Miejmy nadzieję, że na
zapowiedziały już przyjazd wy
sze uwagi zostaną rozpatrzo
cieczki z kraju i zagranicy.
ne i uwzględnione.
J. K.
(AR)

Ogółem prenumerata poczto
wa naszego dziennika na wsi
wzrosła w tym roku o 729 egz.
Najwięcej nowych prenumęra
torów przybyło w obwodach:
1. OUPT w Białogardzie —
144
2. OUPT w Miastku — 121
3. OUPT w Szczecinku —
113
4. OUPT w Drawsku — 101
"Czvżby nowa fabryka w Słupsku? Tym ra zem projektorów kinoNajniższy wzrost zanotowaliś wyeh? Pozory mylą. To nie projektory filmowe, lecz mechaniczne
za»nc e".
-iw**
my w OUPT w Wałczu
— 9 zawijarki cukierków w słupskiej ,Pomór
Fot A.
" MASLANKIEWICZ
~
egz., Kołobrzegu — 21 egz.,
wammam
Człuchowie — 45 egz. i Złoto
wie^— 47 egz., a w pow. sławieńskim utrzymuje się jesz
cze, pomimo wzrostu na sty
czeń, spadek w stosunku do
ub. roku.

ziemiaiwiedza fjjf plony

Warto jeszcze odnotować, że
obecnie doręczyciele dostarcza
ją codziennie swoim prenume
ratorom 42.239 egz. „Głosu Ko
Szalińskiego", przy czym po
nad 5.000 ęgfc. w
obwodach:
Miastko. Słupsk i Białogard.
(mr)

Rok 1967

w przemyśle
samochodowym
Rok ubiegły nie był szczególnie
udany dla światowych firm sa
mochodowych. Wiele z nich, na
trafiając na trudności w zbycie, a
także na inne przeszkody (np.
strajki, zwłaszcza, w USA), musiało
obniżyć swą produkcję w porów
naniu z rokiem poprzednim i to
niekiedy dość znacznie. Ilustrują
to dane dotyczące
zeszłorocznej
produkcji samochodów (osobowych
i ciężarowych) w niektórych kra
jach.
Oto w Stanach Zjednoczonych
nastąpił spadek produkcji o około
13 proc. (do liczby 9 min wozów,
przy poziomie 10370 tys. sztuk w
roku 1966); w Wielkiej
Brytanii
spadek był nieco mniejszy," ale
istotny — o 7 proc. (1,9 min sztuk
wobec 2040 tys. w roku 1966); w'
NRF natomiast produkcja samocho
dów zmniejszyła słę aż o 19 proc.
i wyniosła 2,5 min sztuk co na tle
poziomu ponad 3-mi.lionowego w
roku poprzednim stanowi prawdzi
wą klęskę. We Francji zanotowa
no tylko nieznaczny spadek — z
2020 tys. do około 2 min sztuk,
przy czym spadek ten dotyczy tyl
ko wozów ciężarowych.
Dobre natomiast wyniki Ilościo
we w produkcji miał w ub. roku
przemysł włoski (produkcja — 1,5
min sztuk wobec 1280 tys. w roku
1966). a także kanadyjski wzrost
produkcji o 3 proc.), a największe
— przemysł japoński, który w ro
ku 1967 po raz pierwszy wyszedł
w tej dziedzinie na drugie miejsce
w świecie, wyprzedzając NRF i
dając na rynek 3200 tys. wozów wo
bec 2290 tys, w roku 1901,-

J

EDNYM r. podstawowych czynników, kształtujących po
ziom produkcji rolniczej jest wyposażenie gospodarstw w
środki trwałe, do których zaliczamy budynki i budowle,
maszyny, środki transportu, urządzenia rolnicze itd. W ko
szalińskich pegeerach wyposażenie to nie jest jeszcze wy
starczające. Wartość środków trwałych, w przeliczeniu na
hektar użytków rolnych jest niższa niż w pegeerach w wielu
innych województwach kraju. W gospodarstwach powiatów
— drawskiego, człuchowskiego, wałeckiego i szczecineckiego wartość ta nie sięga nawet 27 tys. zł na hektar. Stosun
kowo lepiej wyposażone są w budynki i budowle, maszyny,
urządzenia itd. kombinaty PGR w Tymieniu i w Pieńkowie
oraz pegeery w Inspektoratach PGR Słupsk — Północ, By
tów i Zlotów. Wartość środków trwałych w przeliczeniu na
hektar wynosi tu od 36 tys. do 52 tys. zŁ

Po procesie szczecińskim
Zapadł wyrok w szczecińskim procesie o działalność anty
polską. Sąd wojewódzki skaza! Alfreda Kippera, mieszkańca
Szczecina na 9 lat więzienia, a Eugena Scharbatke b. miesz
kańca województwa koszalińskiego, obecnie obywatela NRF
na 6,5 roku więzienia.
Przewód sądowy trwał ponad dwa tygodnie, przed sądem
stawiło się kilkudziesięciu świadków obrony i oskarżenia,
ujawniono wiele dowodów obciążających, które mieściły się
w 18 tomach sprawy, w tym również korespondencje A. Kip
pera.
fffc RZEBIEG procesu nie po obciążały go bardzo poważnie,
zostawił ani cienia wąt- rzuciły nawet jaśniejszy snop
J pliwości, że obydwaj o- na jego przeszłość. W czasie
• skarżeni byli przedstawi wojny Kipper nie krył swych
cielami pseudokościelnej
organizacji, ściśle zwią
zanej z ruchem ziomkowskim
— Kirchendienst Ost i tysiąca
mi nici powiązani z centralą
tej organizacji w Berlinie za
chodnim przy Drakestrasse 37.
Że K.O. stawia sobie cele
identyczne z celami ziomkostw
o tym świadczą opublikowane
v/ NRF dokumenty, o tym powiązań z lokalnymi dzia
świadczy rodowód jej czoło łaczami NSDAP i nosił w
wych działaczy, wywodzących klapie Hakenkreuz, w przed
się z hakatystycznych, szowini siębiorstwie, które przejął po
stycznych środowisk niemiec wywłaszczonym Polaku stoso
kich z obszarów wchodzących wał bezwzględne metody nie
w skład Państwa Polskiego.
wolniczej pracy.
Metody, którymi posługuje
W swoicl# zeznaniach E.
się K.O. próbując oddziaływać Scharbatke nazwał współona terenie Polski są łatwe do skarżonego „pospolitym geszef
rozszyfrowania. Korumpować ciarzem'\ Obydwaj zresztą
przy pomocy paczek z „ciucha stosowali wyrafinowane ma
mi" obywateli polskich, zwłasz chinacje
dewizowo-finansocza zaś obywateli pochodzenia we i piekli, przy okazji wspie
niemieckiego. Przy tej okazji rania ruchu K.O., swoje własiać niewiarę w stałość gra- sne interesy. A. Kipper, wla
nie, oddziaływać psychologicz ściciel willi, garaży i trzech
nie słowem, ulotką, literaturą taksówek w Szczecinie zdołał
o wyraźnym rewizjonistycz- zgromadzić na swym zakamuf
nym i odwetowym posmaku, lowanym koncie bankowym w
A przy tym gromadzić materia Berlinie zachodnim kilkadzieły mogące być przydatnymi i siąt tysięcy DM. Rodzina E.
dla propagandy i działalności Scharbatke była wspomagana
szpiegowskiej. Temu celowi przez K.O. między innymi za
służyły opinie i sprawozdania pośrednictwem bonów PKO.
Zeznawali w czasie tego pro
zasilające centralną kartotekę
K.O. v/ Berlinie Zachodnim. cesu również działacze kościo
W tym wszystkim ś w i a d o ła Ewangelicko-Augsburskie
m i e uczestniczyli obydwaj o- go w Polsce, m. in. 81-letni
skarżeni przez długie lata — emerytowany biskup tego ko
trudno bowiem przyjąć za do- ścioła Zygmunt Michelis. Jesz
brą monetę tłumaczenie Euge cze raz zostało w tych zeznana Scharbatke, że działał w niach potwierdzone, że działał
nieświadomości. Swego czasu ność K.O. nie ma nic wspólnew publikacjach „Głosu Kosza- go z działalnością religijną, że
lińskiego" daliśmy wyraźnie kościół i znakomita większość
do zrozumienia jakim właści- jego wyznawców zdecydowawie celom służy K.O i jej pseu nie odcinają się od tego rodo charytatywna działalność, dzaju praktyk. Wręcz przeciw
Już
bardziej przekonującą nie, ostrzegano wielokrotnie
jest skrucha, którą wykazał gminy ewangelickie w obydwu
Scharbatke, podczas procesu naszych województwach i osądowego.
sobiście obydwu oskarżonych
W innym, znacznie gorszym przed ich praktykami.
świetle, przedstawił się Alfred
Proces szczeciński był proKipper, u którego zaobserwo cesem
przeciwko Kirchenwaliśmy szczególne nasilenie dienst Ost i wykonawcom jezłej woli. Na początku pro- go na wskroś politycznych cecesu usiłował wykręcić się od lów. Nie wszyscy, którzy na
wszystkiego, później cierpiał to zasłużyli, zasiedli na ławie
naiwnie na zanik pamięci. A oskarżonych. Zabrakło na niej
przecież zeznania świadków m. in. Daniela Cedenberga b.
mmmm
Postęp techniczny sprawia, tycznym stanie sprzętu w peże pojawiają się wciąż * nowe. geerze. Niektóre obiekty o wie
doskonalsze maszyny i urzą- loty»sięcznej wartości nie są udzenia, przy czym mniej wy- jęte w ewidencji, z drugiej stro
dajne i droższe w eksploatacji ny nie skreśla się sprzętu ska
ulegają moralnemu zużyciu, sowanego lub skreśla ten. któ
Stosunkowo krótki okres eks ry jest jeszcze eksploatowany,
ploatacji wielu rodzajów ma- W takiej sytuacji nie ma mdi
szyn w koszaliński-ch pege- liwości prawidłowego wyliczeerach bynajmniej nie wynika nia sum na amortyzację. Z re
z tego, że maszyny te sa zastę guły pegeery, zwłaszcza deficy
powane sprzętem bardziej do- towe, są zainteresowane w obskonałym i nowoczesnym. Wy niżaniu tych sum. Można dzię
starczy popatrzeć na podwórza ki temu polepszyć roczny wyw wielu gospodarstwach. Peł nik finansowy, ale z drugiej
no na nich byle jak postawio strony brakuje pieniędzy na ce
nych, zawalanych błotem i po- monty sprzętu. Nie świadczy to
rdzewiałych maszyn, niczym najlepiej o pracy komisji in
nie zabezpieczonych przed zgub wentaryzacyjnych, księgowonym działaniem warunków at ści, aparacie kontroli i nadmosferycznych. Stoją w zimie zorze inspektoratów PG-R. X
pod gołym niebem koipbajny.
Wnioski? Decyzja w sprą-

Drang nach Osten

w nowym wystaniu

Środki nie bardzo trwałe...

W całym województwie war
tość środków trwałych w pe
geerach jest ogromna, sięga 11
mld zł, z czego ponad 8 mld
zł przypada na budynki i bu
dowie oraz ponad 2 mld zł na
maszyny. Nie ulega wątpliwo
ści, że oszczędna, prawidłowa niaczany. W PGR Suliszewo
gospodarka tym ogromnym, spo w pow. sławieńskim znajdołecznym majątkiem, a jedno- wała się od wielu lat nie wycieśnie prawidłowe zużytkowy korzystywana kolumna parniwanie bieżących nakładów in- kowa. Gospodarstwu Kwasowo
westycyjny.ch, nabierają istot- w tym samym powiecie wbrew
nego znaczenia. A niestety, jak woli dyrektora przydzielono
wynika z kontroli, którą w ro deszczownię wartości kilkudzie
ku ubiegłym przeprowadziła w sięciu tys. zł. Oczywiście, depegeerach Delegatura NIK w szczownia leżała w magazynie.
Koszalinie, gospodarka ta po- W PGR Ogrodzieniec w pow.
zostawia jeszcze bardzo wie drawskim zbudowano zgoła
le do życzenia.
bezużyteczny zbiornik na wo.
...
. . dę, wydatkując na ten cel 123
T_
Kontrola ujawniła, ze wiele t y s z j w niektórych pegepegeerów zakupywało sprzęty i erach w pow. miasteckim od
maszyny, które bynajmniej nie tr Z ech lat stały kombajny ziem
były im potrzebne. Tak np^w niaezane, które ani razu nie
gospodarstwie miejsKi uwo p r a C owały w polu. Można mno
w pow. drawskim znajdowała
przykłady. Kontrola ujaw
się me użytkowana, nawet nie
że inspektoraty PGR
zmontowana mieszalnia pasz. dość częisto przydzielały sprzęt,
ys
* a, zaś w nie zasięgając w tym względzie
PGR Ceeenowo w P°w. słup- opinii dyrektorów i samorząskim, chociaż w gospodarstwie ^ów robotniczych gospodarstw,
tym w ogóle nie uprawiano Były środki inwestycyjne, więc
mmsktot- a-ionkaia zim *

kierownika Szwedzkiej Pla
cówki Konsularnej w Szczeci
nie,
człowieka od czasów
przedwojennych powiązanego
z nacjonalizmem niemieckim,
który na równi z oskarżonymi
był rezydentem K.O. w Polsce.
Proces szczeciński przeciął
jeszcze jedna nić i udaremnił
próbę penetracji ruchu rewi
zjonistycznego i odwetowego
na terenie naszego kraju. Raz
jeszcze skompromitowana zo
stała w oczach opinii publicz
nej próba wykorzystywania
religii jako osłony do działal
ności antypolskiej.

dosłownie rozsadzane
przez
zgromadzony w ich wnętrzu i
zamarzającą wodę. Spotyka się
siewniki, w których... dojrzęwa wyrośnięty owies lub kombajny, aż zielone od poraistającego je żyta. Nic dziwnego,
że sprzęt szybko niszczeje i
przedwcześnie podlega kasacji,
Tylko w 1965/66 roku gospodarczym przedwcześnie skasowano maszyny wartości 26 min
zł. Dodajmy, że za taką sumę
można kupić prawie 400 lekkich ciągników lub pod 100
kombajnów do zbioru zbóż. W
PGR Radaez skasowano sprzęt,
chociaż według norm winien
być zużyty dopiero w 36 proc.,
zaś w PGR Miejski Dwór w
pow. drawskim przy ewidencyj
nym zużyciu w 28 proc.
Wiele niedokładności kryje
ewidencja środków trwałych i
ich oznakowanie. Zdarza się,
że dyrektorzy i główni księgim m mmmmmi s **

wie zakupu maszyn powinna
należeć wyłącznie do dyrektora i samorządu robotniczego
gospodarstwa, zaś rola inspek
toratów PGR powinna się ograniczać do umiejętnego roż
działu środków inwestycyjnych
i przypilnowania czy zostały
one celowo wykorzystane. Nie
zbędne jest również, by inspek
toraty PGR organizowały sy
stematyczne kontrole sposo
bów eksploatacji parku ma
szynowego w gospodarstwach
a
zwłaszcza
zabezpieczenia
go na okres zimy. Wskazane
byłoby, by tego rodzaju kontrole organizowane były przy
współudziale terenowych rad
narodowych. Nie wolno przecież dłużej tolerować jaskrawych przypadków marnotrawienia społecznego majątku.

mgr Ini. JAN PROJSNAR
at. inspektor Delegatury NIK
* Koszalinie

Rzecz przy tym charaktery
styczna. Prasa zachodnioniemiecka, z niewielkimi tylko
wyjątkami, nabrała przysło
wiowej wody w usta. Ostatnie
„Forum"
zwraca
uwagę
na
symptomatyczne
mil
czenie sekcji polskiej osławio
nej „Wolnej Europy". Widać,
że bardzo niewygodnie byłoby;
brać w obronę oczywistych
wrogów Polski, przedstawicie
li rewizjonistów i odwetow
ców.
T. KWAŚNIEWSKI

'

Choroby pod

„r

* ALARMUJĄCY WZROST
ZACHOROWAŃ
# POTRZEBA SPOŁECZNE
GO DZIAŁANIA
(AR) Od kilku lat w Polsce,
jak zresztą w całej Europie ob
serwuje się wzrost zachorowań
na choroby weneryczne. Pod
czas gdy w latach 1960—63
rejestrowano rocznie średnio
4.660 nowych przypadków ki
ły, to w roku 1966 wczesne ob
jawy tej choroby zanotowano
u ponad 9 tys. osób. Najwięk
szy wzrost zachorowań optuje
się Wśród młodzieży w wieku
15—19 lat, a zwłaszcza wśród
dziewcząt. W dość szybkim tem
pie powiększa się również licz
ba chorych na rzeżączkę. W
roku 1966 odnotowano ponad
44 tys. zachorowań, czyli pra
wie o 20 tys. więcej niż w ro
ku 1960.
Warto jednak pamiętać, że
podane liczby nie obrazują w
pełni rzeczywistości. Statysty
ka ta nie obejmuje bowiem
dość licznej, jak się przypusz
cza, grupy pacjentów, którzy
leczą się w prywatnych gabi
netach lekarskich. Z obserwa
cji lekarzy wynika także, że
spora część chorych jest wręcz
nieświadoma swej choroby. Do
wodem tego są liczne, zbyt póź
ne zgłoszenia do poradni skór
no-wenerologicznych.
Z badań ankietowych prze
prowadzonych wśród chorych
zgłaszających się do przychód
ni wenerycznych i szpitali wy
nika, że najczęstszą przyczyną
zakażenia jest anonimowy I
przypadkowy kontakt z part
nerką. Aż 65 proc. mężczyzn,
którzy wzięli udział w ankie
cie, podało właśnie taki po
wód swojej choroby. Badania
te potwierdziły też istnienie
ścisłego związku pomiędzy za
każeniem wenerycznym a nad
używaniem alkoholu. Związek
ten stwierdzono u 57 proc. za
każonych mężczyzn oraz u 43
proc. kobiet.
Alarmujący wzrost zachoro
wań na „wstydliwe choroby*
wymaga większej niż dotych
czas mobilizacji ze strony słui
by zdrowia.
Sieć placówek
skórno - wenerologicznych (po
nad 500 na terenie kraju), jak
również kadra lekarzy specja
listów są niewystarczające w
stosunku do potrzeb. Powodze
nie akcji „W" zależy oczywiś
cie nie tylko od starań resor
tu zdrowia, ale również od re
sortu oświaty i organizacji spo
łecznych.
GIGANTYCZNA
ODMIANA PIECZAREK
W
hamburskim
Instytucie
Maksa Plancka
wyhodowano
ostatnio, drogą
genetycznych
mutacji, nową, gigantycznych
rozmiarów odmianę pieczarek.
Pieczarki tej odmiany,
przy
wysokich walorach smakowych
i zapachowych, osiągają wiel
kość dużego kalafiora. Można
z nich przyrządzić jarskie ko
tlety, zawierają bowiem dużo
cennego białka i różnych
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Postęp techniczny
w KPTSB

SwiduHński zamek w śniegu.

Zaczęło się od uruchomienia zespołu suwnic na stacji
kolejowej Koszalin. Koszalińskie Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa przestało czekać na
PKP, na których w zasadzie spoczywa obowiązek zme
chanizowania prac przeładunkowych na torach ogólnego
użytku. Zainstalowało własne, wysoko wydajne urządze
nia, dzięki którym znacznie wzrosło wykorzystanie tak
potrzebnych samochodów. Wkrótce potem dogadano się
z PKP i na stację w Koszalinie zaczął przychodzić co
dziennie pociąg wahadłowy, przywożący regularnie kil
kanaście wagonów kruszywa z południowej części woje
wództwa. Dla porównania — jeżeli przedtem odbierano
ze stacji 5 — 7 tys. ton kruszywa miesięcznie, to w okre
sie „suwnicowym" 15 do 20 tys. ton!

SPÓŁDZIENIA PRACY „INTROLIGATOR"
ZAKŁAD MAŁEJ POLIGRAFII
r Koszalinie, ul. Gwardii Ludowej 7, tel. 59-25

uruchomiła punkt

usługowego przepisywania na maszynie
dla przedsiębiorstw, instytucji i ludności

f

Gwarantujemy szybkie i solidne wykonanie t
usług.
K-512-0
GMINNA**SPÓłJDZIl^NlX^sSiJoPOMO(rCK^OPSKA^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

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI PO
To był początek szeroko za we silosy, zmechanizowany
MOCNICZEJ GOSPODARKI KOMUNALNEJ W JASTRO
krojonej akcji postępu techni przeładunek przynosi ogrom
WIU, UL. CMENTARNA 1/3 zatrudni natychmiast inżynie
cznego w tym przedsiębiorst ne korzyści i przedsiębiorstwu
ra na stanowisku Z-CY DYREKTORA D. S. TECHNICZ
INFORMUJMY
wie transportowym. Do chwili transportowemu, i budowla NYCH oraz inżyniera lub technika ekonomistę ze znajomoś
OPOWIADAMY
obecnej może się ono pochwa nym. Dzięki urządzeniu stacji
cią stolarki budowlanej, na stanowisku KIEROWNIKA
11
DAO^ ^
lić znacznymi osiągnięciami przesypowych, cement może DZIAŁU INWESTYCJI. Warunki płacy, pracy i mieszka
w tej dziedzinie. Niedawno za być przysyłany z cementow niowe do uzgodnienia na miejscu.
K-501-0
PRAWO DO RENTY
nie została zawarta umowa padła uchwała KERM o konie ni luzem, w wagonach kolej o PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNO-MONTAwych,
a
jako
taki
jest
tańszy.
czności
zmechanizowania
prac
PRZY GOSPODARSTWIE
ubezpieczeniowa.
ROLNYM NALEŻĄCYM
Za straty, jakich Pan doznał przeładunkowych w transpor KPTSB projektuje skoncen ŻOWYCH BUDOWNICTWA ROLNICZEGO KOSZALIN, UL.
MORSKA 49 zatrudni od zaraz techników odpowiednich
DO MAŁŻONKÓW
powinien odpowiadać posia cie. Można śmiało stwierdzić, trowanie dostaw cementu w
3,
poza
Kawczem
miejscowoś
że
poczynania
KPTSB
wyprze
specjalności z praktyką i uprawnieniami na stanowiska 1)
dacz samochodu. Odpowiedział
KIEROWNIKÓW ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH; 2)
J. J. pow. Złotów. Ze wzglę ność takiego posiadacza opie dziły wydanie tego aktu. We ciach w województwie, tj. w
KIEROWNIKÓW ROBÓT INSTALACYJNYCH I MONTA
du na zły stan zdrowia mam ra się na zasadzie ryzyka wrześniu ub. r. uruchomiono Białogardzie, Słupsku i Jastro
ŻOWYCH urządzeń przemysłu rolnego; 3) KIEROWNIKÓW
zamiar przejść na rentę in (art. 435 i 436 KC) z czego wy drugą zmechanizowaną wyła- wili, gdzie stanęłyby po trzy
ROBÓT ELEKTRYCZNYCH; 4)
ZAOPATRZENIOWCA
walidzką. W trakcie trwania nika, że za szkody nie odpo downię w Kobylnicy koło Słup (dla różnych gatunków cemen
branży sanitarnej i wyrobów hutniczych z wykształceniem
małżeństwa żona otrzymała wiada on tylko wtedy, jeżeli ska. Rozpoczęły też pracę inne tu) pojemniki, każdy o obję
średnim i praktyką; 5) TECHNIKA BHP; 6) ROBOTNIKÓW
w spadku 5,22 ha ziemi o o- wypadek nastąpił wskutek si urządzenia zmechanizowanego tości 120 ton. Zostały one już
KWALIFIKACYJNYCH w zawodach: elektryk, monter inst.
gólnej rocznej przychodowo- ły wyższej, albo wyłącznie z przeładunku — łopaty mecha zamówione w ZREMB.
Trwają również prace mają
sanit. i c.o., spawacz gazowy. Warunki do omówienia. Miesz
ści szacunkowej 16.240 zł. winy poszkodowanego lub oso niczne zainstalowane na samo
kań nie zapewniamy. Możliwość uzyskania pożyczki z ZFM
Czy fakt ten nie będzie prze by trzeciej, za którą nie pono chodach. Następnie opracowa ce na celu dalsze usprawnienie
no projekt zmodernizowania czynności załadowczych mate na wkład do Spółdzielni Mieszkaniowej. — Zgłoszenia przyj
szkodą w otrzymaniu renty? si odpowiedzialności.
muje Dział Kadr.
K-427-0
W przypadku gdy gospodar
Umorzenie postępowania kar pojazdów przewożących wap- riałów ceramicznych, konkret
stwo rtanowi współwłasność nego nie oznacza, że właści no. Dzięki zamontowaniu na nie cegły. W niektórych cegieł
małżonków, którzy prowadzą ciel samochodu nie odpowiada starze specjalnej pompy < czyn niach przystępuje się już do PKP ODDZIAŁ TRAKCJI W SŁUPSKU przyjmie DO PRA
odpowiednich CY i NA SZKOLENIE na stanowisko POMOCNIKA MASZY
wspólne gospodarstwo domo za szkodę. Dużo okoliczności naści załadowcze przy pomocy instalowania
NISTY trakcyjnych pojazdów spalinowych, pracowników z
we, przy ocenie prawa do po wskazuje, że posiadacz samo wapniarek podciśnieniowych, chwytaków, natomiast dźwigi
terenu powiatów: Białogard, Koszalin, Kołobrzeg. Szkole
bierania renty bierze się pod chodu ponosi odpowiedzial trwają zaledwie 3 minuty! 2 z podobnymi urządzeniami cze
pojazdy tego typu pracują już kać będą w miejscach wyła- nie odbywać się będzie w Lokomotywowni Głównej w Słup
uwagę połowę przychodu sza ność za wypadek. (TS)
w Koszalinie i Kołobrzegu, tzn. dunku, Novum polega na wy
sku, z zakwaterowaniem w hotelu PKP, przez okres 5 mie
cunkowego gospodarstwa jako
sięcy. Po egzaminach zatrudnienie w Lokomotywowni Ko
w miastach, w których budów eliminowaniu mozolnego i dłu
miernik dochodu z tytułu po PRZYCZEPY
lani urządzili centralne doły gotrwałego układania cegieł, łobrzeg:. Warunki przyjęcia: zasadnicza szkoła zawodowa o
siadania tego gospodarstwa DO MOTOCYKLI
wapienne.
nieodzownego przy dotychczas kierunku mechanicznym, elektrycznym względnie egzamin
przez rencistę.
Rozwiązania wymaga rów stosowanym paletowym syste czeladniczy, pierwsza kategoria zdrowia wg orzeczenia Ko
Ponieważ nie powodują za
W. B. Kępice: Gdzie moż
lejowej Komisji Lekarskiej. Warunki płacy i świadczenia
wieszenia prawa do renty do
na kupić wózki boczne do nież transport cementu. Obec mie przewozu.
zgodnie z przepisami obowiązującymi na PKP. Zgłoszenia
Gdy wszystkie zamierzenia
chody uzyskiwane przez renci
motocykli panonia 250 i mz nie około 60 tys. ton cementu
kandydatów oraz dodatkowe informacje w biurze Oddziału
rocznie
muszą
robotnicy KPTSB zostaną w pełni zre
stów będących właścicielami,
250?
Trakcji w Słupsku, ul. Krzywoustego, od godz. 7.30 do godz.
posiadaczami lub użytkowni
Sklepy „Motozbytu" w Ko KPTSB przeładowywać ręcz alizowane, a ma to nastąpić
14.30, w dni robocze.
K-456-0
kami gospodarstw rolnych o szalinie nie posiadają wóz nie. Tymczasem, jak wynika z jeszcze w tym roku, mechani
rocznym przychodzie szacun ków bocznych do motocykli. przykładu Kawcza, gdzie „Hy zacja objęłaby około 80 proc.
DYREKCJA
KOSZALIŃSKIEGO
PRZEDSIĘBIORSTWA
przeładunkowych.
kowym ustalonym dla wymia Radzimy zwrócić się bezpo drobudowa" postawiła dla po czynności
OBROTU PRODUKTAMI NAFTOWYMI „CPN" W SŁUP
ru podatku gruntowego
na średnio do „Motozbytu" we trzeb budującej się elektrow Rzecz niemal bez precedensu
SKU, UL. LEŚNA 6, zatrudni od zaraz 2 pracowników na
kwotę niższą niż 9.680 zł, może Wrocławiu. uL Żegiestowska ni w Żydowie jedyne na ra w krajowym transporcie...
stanowisko INSPEKTORA ROBÓT BUDOWLANYCH I KO
(Fil)
zie w województwie cemento
Pan starać się o rentę inwa- 3
LEJOWYCH w Dz. Inwestycji. Wymagane wykształcenie
lidzką bowiem połowa przy
wyższe lub średnie techniczne oraz praktyka zawodowa oraz
padającej na Pana przychodoROBOTNIKÓW NIEWYKWALIFIKOWANYCH.
Warunki
wości wynosi 8.120 zł. (zet) OPŁATA ZA URZĄDZENIA
płacy i pracy do omówienia w kadrach telefon 32-09.
SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW przyjmie do NAUKI ZAWO
KĄPIELOWE
K-481-0
DU dwoje młodocianych w Punkcie Usługowym Krawieckim
O PRZEDTERMINOWE
ZWOLNIENIE Z WOJSKA
B. A. Koszalin: Budynek W SŁAWNIE oraz DWOJE MŁODOCIANYCH w Punkcie
KĘPICKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO W
w którym mieszkam zosta Usługowym Krawieckim w DARŁOWIE. Pierwszeństwo ma
KĘPICACH, pow. Miastko poszukują wykonawcy 2.000 szt.
ją
inwalidzi.
Zgłaszać
się
w
biurze
Spółdzielni,
przy
ul*
Franciszek Z. z pow. Wałcz, nie
poddany
rozbiórce.
ogniw do przenośnika łańcuchowego typu „Redler 7". Ogni
Posiadamy gospodarstwo roi
MZBM przydzielił mi miesz Świerczewskiego 39, w celu omówienia warunków nauki.
wa winny być wykonane jako odkuwki staliwne i częściowo
K-491-0
ne o powierzchni 15 ha. Okanie w nowym budowni
spawane. Dokumentacja techniczna znajduje się w Dziale
boje z żoną jesteśmy w po
ctwie, żądając na urządze WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
Głównego Energetyka. Na indywidualne życzenia wykonaw
deszłym wieku. Syn, który
nia kąpielowe 3.000 zł zapła W SŁUPSKU, UL. WOJSKA POLSKIEGO 50 ogłasza PRZE
ców wyślemy dokumentację. Proponowany termin wyko
dotychczas gospodarzył z na
ty. Czy jako rencista otrzy TARG, w terminie do dnia 30 marca 1968 r. na wmontowa
nania IV kwartał 1968 r.
K-473-0
mi, odbywa obecnie służbę
mujący 580 zł renty mogę nie zbiornika ca 20.000 litrów na paliwo. Dokumentacja do
wojskową j drugi syn jest w
PAŃSTWOWE
WIELOOBIEKTOWE
GOSPODARSTWO
być od tych opłat zwolnio wglądu znajduje się w dyrekcji. W przetargu mogą brać
wieku szkolnym. Gospodar
ROLNE W NACŁAWIU, poczta Naclaw, powiat Koszalin
ny?
udział przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielcze oraz upraw
stwo
podupada
z
braku
rąk
ogłasza PRZETARG na wykonanie remontu kapitalnego 3
,
,.
.
,
Obowiązujące
WidiUjdLc ouclulc
obecnie przepi
do pracy. Gdzie mężna zwro sy i 2arząd2enia nie przewidują nione prywatne. Oferty prosimy składać w biurze WSPR
budynków mieszkalnych oraz stodoły polowej. Dokumenta
w
Słupsku,
w
terminie
do
dnia
28
lutego
1968
r.
Otwarcie
cić się o zwolnienie syna z takich możliwości. Może nato
cja do wglądu w biurze PWGR, gdzie również składać na
ofert
nastąpi
w
dniu
29
lutego
1968
r.,
o
godz.
10.
Zastrzega
wojska?
leży oferty. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 luty 1968 r.
miast Pan złoŻ3>-ć wniosek do się prawo wyboru oferenta.
K-522
MZBM o rozłożenie należności
Dyrekcja zastrzega sobie wybór oferenta bez podania przy
Należy wystąpić do do wódz na 12 rat, motywując go trud REJONOWY URZĄD TELEKOMUNIKACYJNY W SŁUP
czyn.
K-519
twa jednostki wojskowej, w ną sytuacją materialną (renta SKU, PRZY UL. ŁUKASIEWICZA 3 zatrudni PRACOWNI
której syn odbywa służbę, z stanowi jedyne źródło utrzyma KÓW Z WYKSZTAŁCENIEM PODSTAWOWYM DO PRAC
DYREKCJA MIEJSKIEGO HANDLU DETALICZNEGO W
prośbą o przedterminowe zwol nia).
BIAŁOGARDZIE ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY
(zet) TERENOWYCH. Warunki płacy i pracy do uzgodnienia w
nienie go z wojska. Jako do
na budowę pawilonu wolno stojącego na terenie miasta. W
referacie
kadr
pokój
111.
K-524
wód prawdziwości uzasadnie OBOWIĄZEK
przetargu mogą wziąć udział przedsiębiorstwa państwowe,
nia należy dołączyć zaświad WYSTAWIANIA
spółdzielcze oraz prjn^atne. Oferty należy składać w biurze
PZGS „SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SŁUPSKU, UL. PO
czenie z gromadzkiej rady na RACHUNKU
Miejskiego Handlu Detalicznego w Białogardzie, ul. Bieru
ZNAŃSKA 98/99 zatrudni RADCĘ PRAWNEGO na pełnym
rodowej, rotwierdzające poda
ta 35 tel. nr 616 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10
etacie, z wynagrodzeniem miesięcznym 3.200 plus premia i
ne okoliczności. Niezależnie
Czytelnicy z Iwina:
W dodatki przewidziane Układem zbiorowym w pionie CRS.
marca 1968 r. Opracowaną dokumentację posiada do wglą
od tego z odpowiednim rapor
sklepie MHD nie chcą nam
du przedsiębiorstwo. Zastrzegamy sobie prawo wyboru ofe
K-525
tem do dowództwa jednostki
wystawić rachunku za za
renta.
K-520-0
powinien zwrócić się sam za
kupione gry świetlicowe, po ZARZĄD WOJEWÓDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA HUR
ZHP KOMENDA CHORĄGWI W KOSZALINIE ogłasza
interesowany. (dsz)
nieważ ogólna suma za na TU SPOŻYWCZEGO KOSZALIN UL. MORSKA 13 zatrudni
PRZETARG na remont jachtu „Grunwald". Prace wyłącznie
byte materiały wynosi mniej od zęraz INSPEKTORA D. S. INWESTYCJL Wymagane wy
KTO POWINIEN
szkutnicze i stolarskie.
W przetargu mogą brać udział
jak 500 zł. Czy Istnieją za kształcenie co najmniej średnie. Warunki pracy i płacy do
ZAPŁACIĆ
przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielcze i prywatne posia
K-526
rządzenia ograniczające obo uzgodnienia na miejscu.
dające uprawnienia do wykonania prac szkutniczych. Ofer
ODSZKODOWANIE?
wiązek wystawiania rachun
POWIATOWY ZAKŁAD WETERYNARII W KOSZALINIE,
ty należy składać w Wydziale Wychowania Morskiego w
ków w sklepach MHD?
Kołobrzegu, ul. Walki Młodych nr 32 do dnia 29 n 1968 r.
J. P. Polanów: Wracając
Każdy sklep zobowiązany UL. BIERUTA 66 zatrudni od 1 IH 1968 r. wykwalifikowanego
OTWARCIE OFERT NASTĄPI O GODZ. 10.
K-559
z miasta do domu zostałem jest do wystawienia rachunku PRACOWNIKA KSIĘGOWOŚCI, z wykształceniem wyż
potrącony przez samochód, na każdą nawet najmniejszą szym, średnim ekonomicznym lub finansowym. Podania na SPRZEDAM meble stan dobry. Ko KURS dla kierowców zawodowych
K-527-0
Mój zakład pracy odmówił kwotę, jeśli tego zażąda kupu leży składać do dnia 25 II 1968 r.
szalin, Hołdu Pruskiego 7 m 4, na kat. II organizuje ośrodek
zapłaty odszkodowania twier jący, niezależnie od tego czy WOJ. ZARZĄD WODNYCH MELIORACJI W KOSZALINIE osobę, która zadatkowała kupno Szkolenia Motorowego TKWP w
proszę o przybycie po odbiór pie Słupsku. Zapisy przyjmuje sekre
dząc, że nie odpowiada za jest klientem indywidualnym UL. PAWŁA FINDERA 85 przyjmie do pracy INŻYNIE
niędzy.
Gp-453 tariat TKWP w Słupsku, ul. Sta
wypadki, które zdarzyły się czy też czyni zakupy
dla RÓW lub TECHNIKÓW ROLNIKÓW, MELIORANTÓW i
rzyńskiego 10, teL 28-11.
SZAFĘ, kredens, stół, tapczan, 4
poza zakładem pracy i w świetlicy, instytucji czy za
K-506-0
BUDOWY
DRÓG,
oraz
EKONOMISTĘ
z
wyższym
lub
śred
krzesła
tanio
sprzedam.
Koszalin
godzinach pozasłużbowych. kładu pracy.
(zet)
Sygietyńskiego 1 m 16, po godz. 15.
nim
ekonomicznym
wykształceniem.
Warunki
pracy
i
płacy
W PZU nie byłem ubezpie
Gp-466 KURS samochodowo-motocyklowy
do uzgodnienia na miejscu.
K-536
czony. Wydaje mi sie, że DOWÓD OSOBISTY
na pozwolenie amatorskie organi
SZABLE,
szpady
kupię
do
zbioru.
pracodawca powinien odpo
J. W. Białogard. Posiadam FABRYKA POMOCY NAUKOWYCH W KOSZALINIE, UL. Stanisław Czerniawski Koszalin, żuje Ośrodek Szkolenia Motorowe
go
TKWP w Słupsku.
Zapisy
wiadać także za wypadki,
dowód osobisty wystawiony MORSKA 54/60 zatrudni INŻYNIERA-MECHANIKA na sta Kniewskiego 12 m 19.
Gp-467 przyjmuje sekretariat TKWP w
którym uległ robotnik poza
przez KM MO w Poznaniu, nowisko z-cy Głównego Technologa oraz MAGAZYNIERA
Słupsku, uL Starzyńskiego 10, tel.
legitymację i bilet pra 28-11.
K-507-0
pracą.
gdzie jestem zameldowany z wykształceniem średnim. Dla z-cy Gł. Mechanika zapew ZGUBIONO
cowniczy PKS oraz
legitymację
na stałe. Od 6 lat pracuję w niamy część wkładu z zakładowego funduszu mieszkaniowe szkolną, na nazwisko Mirosław Ma
Gp-468 KURS samochodowo-motocyklowy
Nie ma Pan racji. Zakład
różnych miejscowościach, a go na mieszkanie spółdzielcze.
K-537-2, licki.
na pozwolenie amatorskie organizu
obecnie w Białogardzie, bę
pracy odpowiada za. szkody,
„FOTO JANTAR*', Koszalin, al je Ośrodek Szkolenia Motorowego
dąc tu zameldowany na po MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMU
których doznał pracownik tyl
Zawadzkiego (pawilon) poleca o- TKWP. Zapisy przyjmuje sekre
byt czasowy. Minął termin NALNEJ W SŁUPSKU, UL. SZCZECIŃSKA 112 zatrudni od
ko wtedy, jeżeli wypadek na
s ł u g i : w y w o ł y w a n i e f i l m ó w 2 x 8 tariat TKWP w Miastku, ul. Dłu
i 16 mm odwracalnych czarno-bia ga 34, tel 199 we wtorki, czwartki
ważności dowodu. Gdzie po zaraz KONTROLERA TECHNICZNEGO EKSPLOATACJI
stąpił
wskutek
naruszenia
łych i kolorowych oraz usługi * i soboty, w godzinach 15.30—20.
winienem wyrobić sobie no POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, wymagane wykształce
przez pracodawcę przepisów
zakresie fotografii kolorowej.
K-508-0
wy dowód, w Białogardzie nie średnie i praktyka, ELEKTRYKA SAMOCHODOWEGO
bhp. W Pana przypadku nie
K-29-0
czy w Poznaniu?
miało to miejsca i dlatego za
WPISY na zaoczne (koresponden
i 2 ELEKTRYKÓW SIECIOWYCH Z UPRAWNIENIAMI,
dla kierowców zawodo cyjne) kursy kreśleń technicznych
Nowy dowód osobisty nale- HYDRAULIKA, MONTERA INSTALACJI GAZOWEJ, 3 KURS
kład pracy nie odpowiada.
wych na kat. I organizuje Ośrodek maszynowych, budowlanych, kon
Pracodawca nie naruszył prze ży wyrobić w miejscu stałego KIEROWCÓW Z I LUB H KATEGORIĄ prawa jazdy oraz Szkolenia Motorowego TKWP w strukcyjnych,
kosztorysowania i
cież żadnych przepisów. Do zameldowania, a więc w tym 10 KOBIET do ręcznego oczyszczania ulic. Informacji w spra Słupsku. Zapisy przyjmuje sekre inwestycji —• przyjmuje, szczegótariat
TKWP
w
Słupsku,
ul.
SUI
łowych
informacji
pisemnych uPZU także nie może Pan zwra przypadku w KM MO w Po- wie warunków praęy i płacy udziela sekcja ekonomiczna.
rzyńskiego 1«, teL 28-1L
dziela „Wiedza", Kraków, Wecać siao odszkodowanie, gdyż znaniu.
(zeti ,
£-558-0
K-22/B-0
i sterplatte 11
Fot. J. Piątkowski
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Ormowskie
z wlodnomi •es
Dorocznym zwyczajem ormowski aktyw miasta i po
wiatu słupskiego spotkał się z
przedstawicielami władz miej
skich i powiatowych* reprezen
towanych przez sekretarza
KMiP partii, Stanisława Łyczewskiego, przewodniczącego
Prezydium MRN, dra Jana
Stępnia oraz zastępcę przewód
niczącego Prezydium PRN,
Anatola Czerwiakowskiego.
Na spotkaniu, zastępca ko
mendanta KMiP MO, mjr A.
Matelski poinformował władze
o dotychczasowej pracy i osiągnięciach słupskich ormow
ców. Wskazał jednocześnie na
potrzeby organizacji.
W czasie dyskusji mówiono
o codziennej pracy ormowców, o ich zadaniach w środo
wisku, w zakładach itp.
(am)

otwarcie
placówki we Wrzącej
W ubiegłą sobotę odbyła się
we wsi Wrząca mała uroczy
stość orrnowska. 16 -osobowa
placówka otrzymała jako pier
wsza w powiecie własny lokal
z telefonem podłączonym do
słupskiej centrali telefonicz
nej.
Placówka ORMO we Wrzą
cej działa bardzo prężnie już
od kilku lat. Jej członkowie,
rekrutujący się głównie z
pracowników miejscowego pe
geeru w T ykryli już niejedno
przestępstwo. Dzięki prowa
dzonym przez nich patrolom
nocnym jest tych przestępstw
z każdym rokiem coraz mniej.
Zasługi ormowców z Wrzącej,
podkreślali w swych wystą
pieniach podczas sobotniej uroczystości kierownik Wydzia
łu Spraw Wewnętrznych Prez.
PRN, T. Kogut, przedstawi
ciel KMiP MO, por. Fr. Jaku
bowski oraz przewodniczący
GRN, St. Kaszowski.
Komendantem
placówki
ORMO we Wrzącej jest Stani
sław Wonior.

Sesja MRN w Usłce
Kolejna sesja Miejskiej Ra
dy Narodowej w Ustce obra
dować będzie 23 bm. Głównym
jej tematem jest sprawozda
nie Prezydium MRN z reali
zacji planu gospodarczego i
budżetu w roku ubiegłym.
Sesja odbędzie się w sali
Miejskiego Domu Kultury. Po
czątek godz. 10.

„Wkrótce
nadejdq bracia"...

...to tytuł sztuki
polskiego
dram.atopisarza młodego poko
lenia — Janusza Krasińskiego.
Weszła ona na scenę BTD pra
wie równolegle z jej warszaw
ską prapremierą w teatrze „Ateneum". Na słupskiej scenie,
naszego teatru zobaczymy tę
interesującą opowieść o formo
waniu się nowej polskiej spo
łeczności w miasteczku na Zte
miach Odzyskanych w 1945 r.
w najbliższy piątek, sobotę i
niedzielę. Sztuka obfituje w
wiele sensacyjnych
wątków.
Przedstawienie
reżyserował
Piotr Paradowski, scenografię
opracował Marian Kołodziej.
Na zdjęciu:
jedna ze scen
dramatu.
Fot. Janina Nasierowska

Na sesii MRN

0 handlu i gastronomii

Wczoraj, w ratuszu obrado
wała sesja MRN poświęcona
problemom handlu i gastrono
mii w mieście w bieżącej pię
ciolatce. Uczestniczyli w niej
posłowie na Sejm PRL — He
lena Stępniowa i Alojzy Czar
necki, zastępca przewodniczące
go Prez. WRN w Koszalinie,
Jan Jabłoński oraz dyrektorzy
wielu wojewódzkich przedsię
biorstw handlowych.
Wybrano przewodniczącego i
sekretarza obrad na rok bieżą
cy. Funkcje te ponownie pow i er zomo
pr zew o d n i c z ą cem u
Konwentu Seniorów
MRN.
Bernardowi Butowskiemu i
radnej Marii Witkowskiej. Na
stępnie Marian Kamiński udekorowany został Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzę
nia Polski oraz emblematem
Wielkopolskiego Krzyża Po
wstańczego. Piotr Strzelecki
również Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, a
Jadwiga Agusewicz — Krzy
żem Walecznych. Wzruszają
cym momentem było udekoro
wanie Heleny i Franciszka Bier
nackich medalem za długolet
nie pożycie małżeńskie.
Przystępując do zasadniczego
tematu sesji, przewodniczący
Komisji Zaopatrzenia Ludnoś
ci MRN, Jan Bogusławski wy
głosił koreferat. Omówił on
bardzo wnikliwie problemy
związane z obrotem towaro
wym i gastronomią. Wydaje
się jednak, iż koreferat zawie
rał zbyt mało akcentów kry-

Z życia partii

Zebranie w Łosinie
Podobnie jak w całym po
wiecie, w rejonie Komitetu
Gromadzkiego PZPR odbywa
ją się zebrania sprawozdawczo-wyborcze podstawowych
organizacji partyjnych. Na ze
braniu w Łosinie sprawozda
nie z dotychczasowej działal
ności POP złożył ł sekretarz,
tow. J. Czarnuch. Osiągnię
ciem tej organizacji jest m. in.
przyjęcie w okresie ostatnich
dwóch lat siedmiu nowych
kandydatów, wzorowa praca
miejscowego" Kółka Rolnicze
go, systematyczne odbywanie
zebrań organizacji, na których
omawia się żywotne sprawy
gromady itp.
W dyskusji podkreślano sta
ły wzrost autorytetu POP w
gromadzie. Jest to zasługa
wzorowo pracujących rolni
ków członków partii, takich
jak tow. Łyszczyński czy tow.
Walczak. Do pilnych spraw,
które wymagają załatwienia
zaliczono
rozbudowę i urządzenie gromadzkiej świet
licy, zainstalowanie systemem
gospodarczym centralnego ogrzewania w szkole czy prze
ciwstawienie się dewastacji za
budowań gospodarskich przez
niektórych rolników.
W wyniku wyborów sekre
tarzami FOP zostali tow. tow.
Bronisława Han i Józef Czar
nuch.
Z. Machura

tycznych, które
pomogłyby
przedsiębiorstwom handlowym
i gastronomicznym w ulepsze
niu metod pracy.
Z dyskusji radnych
oraz
przedstawicieli zainteresowa
nych przedsiębiorstw wyłoniła
się trudna sytuacja handlu i
gastronomii. Największe boląc?
ki, to słaby rozwój sieci han
dlowej, zwłaszcza na peryfe
riach i w nowych osiedlach,
znacznie niższa od przeciętnej
wojewódzkiej liczba miejsc
gastronomicznych oraz brak za
pieczy magazynowych zarówno
w detalu jak i w hurcie.
Dużo trudności sprawia rów
nież wykorzystanie funduszy
na inwestycje i remonty. W
związku z tym podjęto uchwa
łę zobowiązującą Prezydium
MRN do utworzenia oddziału
Wojewódzkiego Przedsiębior
stwa Remont owo-Inwestycyjne
go Jednostek Obrotu Towaro
wego. W uchwałach sesji uję
to wszystkie najpilniejsze po
trzeby inwestycyjne handlu i
gastronomii. Równocześnie za
lecono ulepszenie metod pracy
poprzez rozwinięcie tzw. małei
gastronomii oraz wprowadze
nie w sklepach nowoczesnych
ferm sprzedaży.
W rzeczowej dyskusji głos za
brali: E. Mrowiński, B. Sie
kierski, F. Szafranek ,Z. Fliss,
T. Szołdra, R. Sieradzki i J. Se
weryniuk. Do niektórych pro
blemów poruszonych na sesji
ustosunkował się zastępca prze
wodniczącego Prez. WRN Jan
Jabłoński.
Przewodniczący Prez. MRN
dr J. Stępień, w podsumowa
niu zwrócił uwagę na niedo
stateczną współpracę handlu z
miejscowym przemysłem. Za
proponował on również realizo
wanie wspólnych
inwestycji
hurtu i detalu w takich m. in.
poczynaniach jak budowa ma
gazynów, których brak odczu
wa się w mieście, (ha)

I

ZDARZENIA
WYPADKI

• KOMENDA Miasta i Powiatu
MO notowała w ostatnich miesią
cach, a konkretnie od październi
ka ubiegłego roku, częste kradzie
że motocykli, włamania do garaży
a także kradzież jednego samociho
du osobowego marki SKoda, rozbi
tego
następnie
o przydrożne
drzewo. Kilka dni temu funkcjona
riusze słupskiej
MO
wykryli
sprawców. Są to młodzi ludzie li
czący po 16 i 13 la«t. Jak wykaza
ło śledztwo, dokonali o>ni kra
dzieży 7 motocykli, czterech wła
mań do garaży, gdzie łupem ich
padło m. in. radio samochodowe
oraz kradzieży samochodu mainki
skoda. Dwóch pełnoletnich prze
stępców osadzonych zostało wczo
raj decyzją prokuratora w aresz
cie. Nie podajemy ich nazwisk
tylko dlaitego, gdyż mają młodsze
rodzeństwo uczęszczające do szko
ły. Niech będzie to jednak prze
stroga dla innych młodych ludzi,
a także rodziców, którzy w spo
sób niedostateczny interesują się
spędzaniem wolnego czasu przez
ic h dzieci.
0 W SŁUPSKIEJ Fabryce Na
rzędzi Rolniczych wydarzył
się
wypadek przy pracy. Pio-trowi M.
wózek z ciężarem spadł na prawą
nogę. Lekarz pogotowia, podejrzę
waiąc złamanie kości udowej, sk:e
rował ofiarę wypadku do szpi
tala.

List, o którym wspomnieliś
Wśród wielu listów jakie otrzymujemy każdego dnia, tym my na wstępie, wysłano 26 sty
cznia br. Swoje podpisy pod
razem była kopia tej treści:
nim złożyli: sekretarz wiej
„PodstawowTa
organizacja skiej organizacji partyjnej, kie
partyjna, kierownictwo PGR równik PGR, sekretarz organ i
oraz kierownik szkoły w Woii- zacji partyjnej w gospodar
ni, zwracają się z prośbą do stwie oraz kierownik szkoły.
Wojewódzkiego Związku Gmin Wiejski aktyw. Wiadomość po
nych Spółdzielni w Koszali
nie o skłonienie GS w Głów
czycach do właściwego i ter
minowego zaopatrywania nasze
go sklepu. Dotychczasowe kon
trole i interwencje przynosiły
tylko okresowe polepszenia sy
tuacji. Ostatnio zaś od połowy
grudnia ub. r. oprócz artyku
łów chemicznych i kaszy, do
sklepu nie dostarczono nic..."
Udaliśmy się śladem tej inter
wencji do Wolini. Wieś leży na
samym skraju powiatu słup
skiego. Jesienią w czasie rozto
pów brudno dojechać. Od Po wędrowała w świat a ściślej do
błocia droga polna i rozmokła. koszalińskich władz. I oto po
Zaś na bruku od strony Sto- jego wysłaniu zaczynają się
więcina od ostatniej wichury dziać rzeczy nieco dziwne. Po
leżał
ogromnych rozmiarów kilku godzinach do sklepu...
konar. W pierwszej chwili są przywożą towar. To było w
dziliśmy, że to właśnie ten u- sobotę. Czyżby tak radykalny
trudniony dojazd jest powo skutek interwencji? Niemożli
dem zakłóceń w zaopatrzeniu we. Przecież list jeszcze nie wy
sklepu. Ale po rozmowie z pra szedł poza rogatki Główczyc.
W poniedziałek znów przy
cownikami miejscowego pege
eru i z mieszkańcami Wolini wieziono towar. W sumie war
tości ponad 35 tys. zł. Na niezmieniliśmy pogląd.

Chleba
i soli

CO-GDZie-KIEDY I

21 ŚRODA
Feliksa
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'TELEFONY

Tele- Mb&mmm\
i radioodbiorniki

(jpYZURSY

A spółdzielczym osiedlu mieszkaniowym „Nadrzecze"
domy wyrosły jak grzyby po deszczu. Ale zagospoda
rowanie terenu jest jeszcze daleko w... lesie. Porządek
97 — MO,
•na osiedlu można jednak zrobić bez wielkiego nakładu środ
9S — Straż Pożarna.
ków. Dotychczas jednak nie postarano się uporządkować po
99 — Pogotowie Ratunkowe.
zostałości po budowniczych. Resztki materiałów budowla
nych rozrzucone są wokoło bloków. Jedynie boks na śmieci TAXI
zdołano wybudować. Cóż jednak z tego, kiedy pojemniki na
51-37 — ni. Grodzka.
śmieci ustawiono w innym miejscu, kilkadziesiąt metrów od
39-09 — ul. Starzyńskiego.
bloków.
38-24 — plac Dworcowy.
Taxi bagaż. 49-80.
Fot. Andrzej Maślankiewicz

Zajrzeliśmy do najbardziej re
prezentacyjnego punktu sprze
dąży radioodbiorników i tele
wizorów przy ul. Zawadzkiego
w Słupsku i zapytaliśmy kie
rownika, Benedykta Wypyszewskiego czy są telewizory ; ,Ba
laton"?
— Niestety, nie ma!
Nadal nie słabnie zaintere
sowanie
telewizorami kra
jowej produkcji. Idą lazuryty,
algi, fiordy i toski. W styczniu
zwykle sprzedaje się mało od
biorników W tym roku jednak
że ta reguła nie znalazła po
twierdzenia. Obroty były wy
sokie. Wprawdzie nie takie, jak
w grudnia roku ubiegłego kie
dy sprzedaliśmy 218 telewizo
rów, 120 odbiorników radio
wych oraz 95 adapterów...
— A jaki był miniony rok?
— Charakteryzują go wyso
kie obroty. Planowaliśmy 14
min zł obrotów, a wykonaliś
my prawie 16 min. Zważyw
szy, że nie jesteśmy jedynym
sklepem tego typu w Słupsku,
a sklep przy ul. Wojska Pol
skiego ma nie mniejsze osią
gnięcia, to istotnie obroty były
wysokie.
— Czy wypożyczalnia na
dal prosperuje?
— Od czasu, kiedy warunki
ratalnej sorzedaży są dogod
niejsze, zmalało zainteresowa
nie wypożyczaniem telewizo
rów. W ub. r. wypożyczyliśmy
64 odbiorniki. Prawie w każ

+

WSZYSCY

DO WALKI
Z GKJUtLICĄ
GJtóLiCA CHORO
BA SPOŁECZNA

których fakturach dostarczo
nych w końcu stycznia widnia
ły daty 3 i 4 ub. miesiąca. Czy
li przez miesiąc „zastanawia
no" się. czy dowieźć towar do
Wolini. Szkoda jednak, że jed
nocześnie nie pomyślano, iż w
miejscowym pegeerze pracuje
ponad SO ludzi.
Zapomniano
także, że we wsi są rolnicy i
grupa melioracyjna. Dowożono
tylko chleb, ale i ten nie był
najlepszy.
Poza tym zawsze
brakowało go dla wszystkich.
Dziesięcioosobowa rodzina do
stawała „przydział" w postaci
dwóch bochenków na trzy dni.
Sklepowa musiała dzielić spra
wiedliwie, bo dla wszystkich
by nie wystarczyło.
W każdy wtorek do sklepu
w Wolini powinien być dostar
czany towar. Nie było jeszcze
takiego miesiąca, aby ten har
monogram nie uległ zmianie.
Ale z drugiej strony trudno się
dziwić, skoro główczyccy han
dlowcy z GS jednym, małym
żukiem chcą rozwozić towar
do sześciu czy siedmiu skle
pów.
Nasza interwencja jest ko
leiną z rzędu w tej samej spra
wie. Liczymy, że po niej miesz
kańcy Wolini nie będą już mu
sieli wołać o chleb, sól oraz
inne artykuły, (am)

dym przypadku telewizory te
były kupowane.
Notował (am)

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

MUZEUM POMORZA ŚRODKO
WEGO — Zamek Książąt pomor
skich — czynne od godz. 10 do 16
KLUB „EMPIK" przy ul. Za
menhofa — wystawa
akwareli
słupskiego plastyka-amatora Wła
dysława Lachowicza,

QC % IV &
MILENIUM — Ostatni Mohika
nin (NRF, od lat 11)
Seanse o godz. 16, 18.15 i 20.30
POLONIA — Najazd czarnego
PROGRAM I
księcia (radz., od lat 11)
1322 IM oraz UKF 86,17 MHl
Seanse o godz. 14 i 16.15
Na los szczęścia, Baltazarze (fr.,
na dzień 21 bm. (środa)
od lat 18)
Seanse o godz. 18.30 i 20.45
Wiad.: 5.00. 6.00, 7.00. 8.00. 12.06,
GWARDIA — Działa Navarony
15.00,
17.55,
20.00.
23.00,
24-00
(ang., od lat 14) — panoram.
1.00. 2.00. 2.55.
Seanse
o godz. 17 i 20
5.05 Rozm. rolnicze 5.50 Gimna
styka 6.05 O gospodarce przy śnia
daniu 6.40 Kalendarz Radiowy 6.45 USTKA
DELFIN — Na pomoc (angiel
Język angielski — kurs podstawo
wy 7.15 Piosenka dnia 7.19 Melodie ski, od lat 11)
Seanse
o godz. 18 i 20.
na dzień dobry 7.45 ,.Błękitna szta
feta" 8.15 Mozaika rozrywkowa
10.20 Muzyka ludowa narodów ra GŁÓWCZYCE
STOLICA — Faraon (polski, od
dzieckich 10.45 „Reumatyzm -rchoroba społeczna" pog. U.45 Publ lat 16) — panoramiczny
Seans o godz. 20.30
międzynarodowa 12.10 Koncert z
polonezem 12.45 Rolniczy kwa
drans 13v2o Swojskie melodie (gra
żeśpół akordeonistów W. Wesoiow „Miasteczko z zapałkami" — aud.
skiego) 13.40 „Więcej, lepiej, ta St.
Zajkowskiej 18.05 „Radiospotniej" 14.30 „Zagadki muzyczne" kania"
— aud. H. L. Piotrowskie
15.05 „Nasze spotkanie" — NRD go
18.35
Muzyka różnych narodów
15.30 Dla
dzieci starszych
—
10.25
Serwis
inform. dla rybaków.
„Wszystko inaczej" — ode. pow.
16.00—18.40 Popołudnie z młodością
18.40 Muzyka i Aktualności 19.20
„Wiejskie spotkania" 19.35 Konc.
życzeń 20.26 Kronika sportowa 21.00
Koncert chopinowski 21.30 „Książ na dzień 21 bm. (środa)
ki, które na was czek.?ja" 22.00
Przegl. wydarzeń PkOr: o micznych
10.00 „Korzeń diabelskiego kopy
22.2o Muzyka rozrywk. 23.10 Wiad o ta" — film z serii „Sherlock Hol
mości sportowe 23.15 Muzyka kla mes"
syczna 0.10—3.00 Program nocny z
16.45 P.K.F.
Olsztyna.
16.55 Wiadomości
17.00 Wszechnica TV
PROGRAM II
17.30 Sprawozdanie sporto-we
167 m oraz UKF 69,92 MHz
W przerwie około:
18.15 — Telekram
na dzień 21 bm. (środa)
19.20 Dobranoc
1S.30 Dziennik TV
Wiad.; 4.30, 5.20, 6.30, 7.30, 8.30.
20.00 „Rozważania aktualne"
9.30 12.06. 16.00. 19.00. 23-50.
2 U5 ..Korzeń diabelskiego kopy
5.00 Muzyka 5.35 Głos mazowiec
ta"
— film
kiej wsi 6.00 Proponujemy, infor
21.10 „Światowid"
mujemy, przypominamy 6.20 Gimn.
21.40 „Tetyda na skyros czyli im
6.40 Fel. Red. Społ. 6.50 Muzyka i
AktuaJn. 7.45 Muzyka 8.10 Piosen promptu w Wilanowie"
22.25 Dziennik TV
ka dnia 8.35 Z cyklu „Pod fabrycz
22.40 Program na jutro
nym dachem" 9.00 Kapela F. Dzier
żanowskiego 9.35 „Zielone sygna PROGRAMY OŚWIATOWE
10.55 Dla szkół: Wychowanie oby
ły" 9.50 Muz. operowa 10.25 „Jar
mark cudów" 11.25 Utwory Bizeta watelskie dla klas VIII „Na Uni
i Griega 12.45 Koncert mel. filmo wersytecie Warszawskim"
11.55 Dla szkół: Fizyka dla klas
wych 13.25 „Bladoniebieska noc"
— fragm. opow. 13.45 Muzyka baie VIII — „Opór elektryczny"
15.40 i 22.45 Politechnika TV: Ma
towa 11.45 „Błękitna sztafeta" 15.00
Wirtuozi
muzyki
rozrywkowej tematyka I roku. „Przybliżone
15.20 „Radiowa skrzynka "muzycz rozwiązywanie równań". Część I.
16.15 i 23.20 Politechnika TV: Ma
na" 15.30 Spotkanie z piosenką ra
dziecką 15.50 „Manifest Komunis tematyka I roku. ..Przybliżone roz
tyczny" — aud. 16.05—18.50 W War wiązywanie równań". Część II.
sza wie i na Mazowszu 18.30 „Klub
eksporterów" 18.45 Język franc. —
kurs podstawowy 19.05—23.15 Wie
czór literaeko-muzyczny 23.00 Pol
skie zespoły jazzowe 23.25 Muzyka
taneczna.

A D IO

jCjElEWBZJA

PROGRAM ni
oa falach średnich 188,2 I 202,2 m
oraz UKF 69,92 MHz
na dzień 21 bm. (środa)
17.30 „Mecze romantyczne" —
ode. książki 17.40 „Zielona fala"
włoskiej piosenki 18.05 „Herbatka
przy samowarze" 19.00 23. ode. „Po
topu 20.00 Reminiscencje muz.
20.45 „Człowiek z Rangunu" — słu
chowisko 21.10 Jazz znad Dunaju
21.30 Rymy i rytmy 21.50 Opera ty
godnia 22.07 Gwiazda siedmiu wie
czorów 22.15 Ludzie teatru — rep.
22.35 Festiwalowa Giełda Piosenki
— luty 68. 23.05 Muzyka nocą.

IIIJISW
na dzieB 21 bm. (środa)
5.35 Trybuna leaderów koszaliń
skiego rolnictwa — aud. J. Żesław
skiego 5.45 Muzyka poranna w pr.
ogólnopolskim II 7.15 Serwis infoir
mpcyjny dla rybaków 7.17 Ek
spres poranny 16.45 Piosenka dnia
16.55 Muzyka i reklama 17.00 prze
gląd Aktualności Wybrzeża 17.40

KIEROWCO
BRAWURA

NIE POPŁACA

„Głos Słupski" — mutacja
„Głosu Koszalińskiego" w Ko
szalinie — organu KW PZPR.
Wydawnictwo Prasowe „Głos
Koszaliński" RSW „Prasa".
Koszalin.
Redaguje Kolegium Redak
cyjne, Koszalin, ul. Alfreda
Lampego 20. Telefon Redakcji
w Koszalinie: centrala 62-61
do 65.
{
,Gło§ Słupski", Słupsk, pl. /
Zwycięstwa 2, I piętro. Tele
fony: sekretariat (łĄczy z kie- (
równikiem) — 61-95; dział ogło
szeri — 51-95; redakcja — 54-66.
Wpłaty na prenumeratę (mie
sięczna — 13 zł, kwartalna —
39 zł, półroczna — 78 zł, rocz
na — 156 zł) przyjmują urzędy
pocztowe, listonosze oraz Od
dział „Ruch".
Tłoczono KZGraf„ Koszalin
ul. Alfreda Lampego 1S.
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W 50. rocznicę powstania Armii Radzieckiej
...Czekała. Rok. Dwa. Dziesięć lat. Wszyscy, którzy mie
li wrócić, już wrócili. Nawet ci, których ta droga z wojny
była najbardziej zawiła. Czekała. Nie liczyła własnych
lat, z którymi nadchodziła starość. Mówiła: — Iwan miał
by już trzydziestkę... miałby już trzydzieści pięć... czter
dzieści lat...
TEDY przyszło pismo z
Polskiego
Czerwonego
Krzyża. Odczytały je
dziewczęta z timurowskiej drużyny, opiekują
ce się staruszką: „Ustało
łono, że syn Wasz, szeregowiec
Iwan Szewczenko, poległ..."
Maria Szewczenko już dostała
kiedyś taki list: „...Wasz mąż
oddał życie w obronie radzie
ckiej Ojczyzny".
A teraz — Wania. Pamięta,
jak żegnała go kiedyś na tej
niewielkiej stacji Obłuczje w
w Chatoarowskim Kraju. Miał
wtedy dwadzieścia lat.
„...ustalono, po wieloletnich
poszukiwaniach, że szerego
wiec Iwan Szewczenko jest po
chowany na cmentarzu w Au
gustowie (Polska) w mogile
zbiorowej nr 5".
Znów ta sama stacja kolejo
wa. Gdzieś tam, w jakimś ob
cym kraju, w dalekiej Polsce,
był grób chłopca, który nie
wrócił do domu. Żołnierza, któ
rlgo zatrzymała wojna. Ściska
ła kurczowo w dłoniach nie
wielki węzełek z biletem, pasz
portem i pieniędzmi. Stara,
schorowana kobieta. Matka
jadąca ostatnią drogą syna:
Chabarowsk — Moskwa —
Brześć — Warszawa — Augu
stów. W komitecie partii Kra
ju Chabarowskiego zrozumia
no wielką prośbę staruszki: —
W życiu zostało mi tylko jed
no — zobaczyć grób syna.
,„Szła, potykając się w śnie
gu, między wzgórkami mogił.
To już koniec drogi. Tu dotarł
Wania. Zamazane litery na
tabliczce: IWAN SZEWCZEN
KO — ŻOŁNIERZ ARMII RA
DZIECKIEJ — LAT 23... To
nie zamazane litery. To łzy.
Ale nie jest sama, obok stoi
młodzież z polskiej szkoły, ró
wieśnicy jej chabarowskich
opiekunów. Ci chłopcy i dziew
częta troszczą się o te żołnier
skie groby, oni przynieśli te
świeże kwiaty. To nie zama
zane litery, to serce.,, A jed
nak — starczyło siły, by do
trzeć przez tysiące kilome
trów do tego odległego kopca
polskiej ziemi z rosyjskim na
zwiskiem. Maria Szewczenko
już wie: Polska, znaczy —
swoi...
Różne są drogi wojny. Jaką
miarą mierzyć trzeba mę
stwo? Ta kobieta również ma
dziś po sześćdziesiątce. W ro
dzinnych,
podwarszawskich
Łomiankach znają ją wszyscy,
ale dopic-ro niedawno wydo
byte na jaw tamto wydarze
nie uczyniło Józefę Siwińską
sławną także za granicą. Nie
wielki, ubogi domek. Zafraso
wała się wtedy: — Gdzież ja
przyjmę tu samego tpw. Mi
chaiła Georgadze, sekretarza
Prezydium Rady Najwyższej

W

ZSRR?... Po tej zaszczytnej
wizycie zostało radzieckie od
znaczenie: Order Wojny Ojczy
źnianej II klasy „Za Męstwo i
Odwagę w Ratowaniu Żołnie
rza Radzieckiego i udzielenie
mu pomocy w okresie Wojny
Ojczyźnianej".
Ale przedtem, wiele lat
wcześniej, była inna wizyta.
Wegetowała wtedy, w ostat
nim roku wojny, w leśnej
ziemiance, wciśniętej między

nagle zastygły front. Do dziś
pamięta ten wieczór, gdy có
reczka Basia pokazała jej tego
wynędzniałego,
osłabionego
człowieka. Usłyszała:Ja ru
ski... lotczyk... Niemcy byli w
pobliskiej wiosce. Nieraz za
glądały tu ich patrole. Nie my
ślała o sobie. Patrzyła na dzie
ci. Heniek mówił rezolutnie:
to rosyjski lotnik, mamo!
Porucznik Siergiej Gładun
został strącony nad Warszawą
we wrześniu, gdy nad mia
stem dogasała łuna powstania.
To był ich siódmy lot ze zrzu
tami tej nocy. Ostatni lot. Ale
choć spadochron ocalił mu źy
cie, miał niewiele szans na
ratunek: spadł na tereny zaję-

te przez Niemców. Przez wiele
tygodni, wspomagany tu krom
fcą chleba, tu paroma kartof
lami, tam ciepłym swetrem, tu
łał się po lasach. Ale przyszedł
jeszcze inny wróg: śnieg i mro
zy. Zginąłby, gdyby nie decy
zja Józefy Siwińskiej. Ukry
wała go w swojej ziemiance,
aż do przełamania frontu. Tyl
ko ci, co sami przeżyli wojnę,
znają prawdziwą cenę decyzji
tej kobiety. Matki sześciorga
dzieci. Wiedziała, że podejmu
je ogromne ryzyko. Ale — że
może ocalić dziecko innej mat
ce. W wiele lat później Siwiń
ska powie: — Kiedy Siergiej
przyjechał mnie odwiedzić,
już w 1S63 roku, miałam wra
żenie, że przyjechał mój syn...

Wiele jest takich odwiedzin.
Niedawno w Małogoszczy zja
wił się człowiek z egzotyczne
go miasta, którego długo szu
kali na mapie uczniowie miej
scowej szkoły. Przywiózł z Kirowakanu, w odległej Arme
nii, piękny kryształ z rytym w
szkle rysunkiem czołgu i syl
wetkami czterech żołnierzy. Ci
czterej radzieccy
pancerni
pierwsi przed dwudziestu trze
ma laty nauczyli mieszkań
ców tego miasteczka, że słowo
„swoboda" — znaczy — wol
ność. Dziś, po wizycie inżynie
ra Akimowa zostało w Mało
goszczy jeszcze inne słowo:
„szakarłochum
badamburi",
Oznacza słodkie pierniki z mi-

Defilada Z wy
cię s twa na Pla
cu Czerwonym
w Moskwie to
dniu 24 VI 1945
r. U stóp Ma
uzoleum Leni
na
sztandary
hitlerowskiej
armii.
(CAF)

gdałami, armeński przysmak
narodowy, którymi były czoł
gista Akimow częstował dzieci
miasta.
Pamięć ożywa w tysiącach
podobnych spotkań. Jej wyra
zem są i te wojskowe odzna
czenia, i honorowe obywatel
stwa miast, i drobne gesty
ludzkiej przyjaźni. Ale szcze
gólnie nasza pamięć potrzeb
na jest poległym. W walce o
wolność Polski zginęło 670
tysięcy radzieckich partyzan
tów i żołnierzy.
Minęło wiele lat. Ale czas
wciąż jeszcze odsłania prawdę
okresu walki. W archiwach
partyzanckich niedawno zna
leziono pożółkłą, przybrudzo
ną kartkę o wymiarach 8X12
centymetrów. Zawierała wy
kaz nazwisk, pisany po rosyj
sku. Pierwsze z nich brzmiało:
Piotr Karłowicz Finansów ur.
1909, zam. Astrachań, Bakińska nr 183... Wówczas przy
pomniano sobie o pewnym li
ście z Moskwy. Pisała córka:
...Co jest z moim ojcem? —
i podawała to właśnie nazwi
sko. Ten radziecki oficer zna
ny był u nas przez długi czas
jedynie ze swego partyzan
ckiego
pseudonimu. Major
„Piotr'* był zastępcą dowódcy
oddziału GL. Dostał się do nie
go po ucieczce z niewoli. Był
w nim też Osetyniec Tożtijew,
Gruzini Gobaszwili i Gedrsadze, Tadżyk Jakubów Mirgaj,
Uzbek Taszczmietiew, Azerbej
dżanie Nawruzow i Zejnałow,
Rosjanin Bystrow. Zapisywał
te nazwiska „Piotr" — Finan
sów 7 stycznia 1943 r. A w gro
madzie Wyszków pod wsią
Pobratyny jest inny zapis —
w kamieniu: „W walce z oku
pantem polegli w tym miejscu
żołnierze polsko-radzieckiego
oddziału GL pod dowództwem
majora Piotra". Było to 29
marca 1943 roku.
I tyle tylko wiemy o tej wal
ce i tej śmierci. Rosjanie, Gru
zini, Osetyńcy. Uzbecy, ilu£
takich zwykłych, radzieckich
ludzi nie ocaliło z tej wojny
nawet nazwiska? Nie złamała
ich klęska. Nawet z dala od
swej ojczyzny zostali wierni
żołnierskiej przysiędze.
Tym współczesnym Leoni
dasom — ten pomnik na skra
ju niewielkiej polskiej wioski.
Z ich ostatnim, w kamień zam
kniętym meldunkiem, brzmią
cym jak przekaz dla towarzy
szy broni*... POWIEDZCIE
ROSJI. (AR)

•SPORT* SPORT* SPORT* SPORT

Chwała olimpijczykom

& Potrzebna pamięć

Jubileuszowe X Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Grenoble
stały się okazją do wydania specjalnego numeru czasopisma
„Sport dla wszystkich", a poświęconego pamięci polskich
olimpijczyków, poległych w walce lub zamordowanych przez
hitlerowców w II wojnie światowej. Całość publikacji wy
drukowana została w rozszerzonym 24- stronicowym nume
rze pod wspólnym nagłówkiem: „CHWAŁA OLIMPYJCZYKOM" poległym w walce o wolność ojczyzny.

Redakcja „Sportu dla wszystkich" wydając specjalny numer pragnęła w ten sposób nie
tylko złożyć hołd pamięci sportowcom — bohaterom, lecz
równocześnie pokazać młodzieży sylwetki tych zawodników,
którzy byli wielcy nie tylko
na stadionach, ale również
wtedy, kiedy trzeba było stanąć w obronie ojczyzny.

,jest wiede pięknych kart zapisanych w historii polskiego sportu
przez naszych reprezentantów —
czytamy we wstępie artykułu re
dakcyjnego — którzy wspaniały
mi osiągnięciami na stadionach
świaita rozsławili jego imię. Są
też wspaniale karty historii nasze
go narodu — zapisane przez pol
skich sportowców, którzy w chwili
gdy ojczyzna znalazła się w nie
bezpieczeństwie, jak jeden
mąż
stanęli w jej obronie. W tej wal
ce sprawdziły się wszystkie war
tości sportu, takie jak męstwo,
odwaga, poświęcenie, solidarność
walka do ostatnich sekund życia.
Była to bowiem dramatyczna wal
ka o życie własne i kraju. Rok olimpijski — czytamy dalej — przy
pomniał całemu światu, że w staro
żytności Igrzyska Olimpijskie by
ły świętem pokoju. Gospodarze O
limpiady w Grenoble i Mexico na
wiązując do tej tradycji wystąpili
z inicjatywą, aby w okresie trwa
nia sportowych zmagań młodzieży
z całego świata, ^ ustały wszelkie
walki. Ta szlachetna idea spotkała
się jednak z absolutnym lekcewa
żeniem ze strony tych sił impe
rialistycznych, które przelewanie
cudzej krwi w Wietnamie traktują
ja£ó sport. Rok Olimpijski skłonił
redakcję do przypomnienia pol
skiej młodzieży tych wspaniałych
sportowców — olimpijczyków, którzy w chwili największej próby ży
ciowej nie zawiedli i nie wahali
się ani chwili oddać życia w obro
nie ojczyzny".

Zamieszczona w tym nume
rze lista poległych olimpijczy
ków w latach 1939—1945 nie
jest oczywiście pełna. Uzupeł
nień wymagają wspomnienia i
informację o sportowcach, któ
rzy podczas okupacji walczyli
z hitlerowskim najeźdźcą. W
związku z tym redakcja „Sport
dla wszystkich" zapowiada, że
będzie zbierać wszystkie nie
WOJCIECH KOZŁOWICZ zbędne materiały i publiko-

wać odpowiednie dokumenty,
które w najbliższej przyszłości
odtworzą historię ruchu sportowego i ludzi sportu w latach
okupacji.
Za pośrednictwem „Głosu Ko
szalińskiego" redakcja „Sport
dla wszystkich" apeluje do Czy
telników naszej gazety, aby
pomogli jej w kompletowaniu
notatek, fotografii, wspomnień
itp. materiałów o zamordowa
nych i poległych olimpijczy
kach, o kolegach ze stadionów
i towarzyszach broni, którzy
walczyli o Polskę na różnych
frontach świata w mundurach
wojskowych, lub w cywilnych
ubraniach, w partyzantce,w ru
chu podziemnym.
W wydanym numerze czaso
pisma zamieszczono sylwetki
22 olimpijczyków, a wśród
nich: Janusza Kosocióskiego,
Józefa Nojego, Eugeniusza Lokajskiego, Antoniego Cejzika,
Antoniego Maszewskiego (lek
koatletyka), Kazimierza Bo
cheńskiego (pływanie), Leszka
Lubicza—Nycza (szermierka),
Kazimierza Szostlanda (hippi
ka) i inych przedstawicieli
sportu polskiego.
Należy podkreślić, że redakcja
po
skompletowaniu listy pole
głych, proponuje ufundowanie i
wmurowanie pamiątkowej tablicy,
która w roku olimpijskim uczci
pa-mięć poległych i zamordowa
nych olimpijczyków. Równocześ
nie redakcja w miarę napływania
materiałów, dokumentów, informa
wspomnień zamieszczać bęc jj i
dzie w kolejnych numerach cykl
reportaży pt. ..Potrzebna pamięć".
Idąc naprzeciw redakcji, apelu
jemy do czytelników „Głosu",
którzy posiadają wiadomości
o
polskich olimpiiczykach, aby prze
syłali je na adres redakcji „Sport
dla wszystkich", Warszawa, ul.
Wawelska 5.
(sf)

Sejmik kra oznawczy
w Koszalinie

W poniedziałek, 19 bm. w Klu
bie MPiK w Koszalinie odbył się
sejmik turystów — krajoznawców,
w którym uczestniczyli członko
wie Okręgowej Komisji Krajo
znawczej oraz szeroki aktyw tu
rystyczny województwa. Dokona
no oceny działalności Komisji Kra
Zatkończone zostały ro-zgrywki Wieża PKP Białogard — Brda jozmawczej, w tym Podkomisji Oszachowe o mistrzostwo wo-jewódz Przechlewo 4:1, PDK Słupsk — chrony Przyrody i Zabytków za
twa zespołów ligi okręgowej, w PDK Drawsko 5:0.
ostatnie 3 lata. W referacie i dys
kćórych uczestniczyło 10 drużyn.
kusji omówiono sprawy populary
Pierwsze miejsce i tytuł mistrzów
Końcowa tabela:
zacji Ziemi Koszalińskiej, pracę z
ski zdobyli szachiści PDK Słupsk,
młodzieżą prowadzoną w ścisłej
wyprzedzając Budowlanych Ko PDK Słupsk
34:11
współpracy z Kuratorium Okręgu
szalin (dawniej WDK Hetman). W Budowlani Koszalin
33:12
Szkolnego z WOIT. Zatwierdzono
ostatniej rundzie rozgrywek pa Wieża PKP Białogard
31:14
wnioski do planu pracy na naj
dły następujące
wyniki: PDK PDK Kołobrzeg
27,5:17,5 bliższy okres, a także wybrano no
Drawsko — PDK Kołobrzeg 2,5:2.5 PDK Szczecinek
53,5:21,5
we władze. Przewodniczącym Ko
MDK Sanów — PDK
Miastko KOS Koszalin
20:24
misji wybrano Jerzego Kloskow2,5:2,5, PDK Szczecinek — Budo PDK Drawsko
19,5:25,5 skiego, z-ca przewodniczącego —
wlani Koszalin 0,5:4,5, PDK Miast Brda Przechlewo
16:29
Czesława Orłowskiego.
ko — KOS Koszalin 1,5:2,5, PDK MDK Sianów
11,5:33,5
Kołobrzeg — MDK Sianów 3,5:1,5, PDK Miastko
10,5:33:5
J. Korczak

Szachiści POK Słupsk - pierwsi
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— Halo! — powiedziała. Następn-le dala znak ręką Drake'owi. — Do ciebie, Paul.
Drakę wziął słuchawkę.
Tu mówi Drakę. — Słuehal kilka minut, po czym spy
tał: — Czy jesteś pewny?... Okay. Zabierz się ostro do ro
boty.
Drakę położył słuchawkę i zwrócił się do Masona:
— A więc, jak się domyślałem, adres jest fałszywy.
— Niech to diabli porwą! — wykrzyknął Mason. — W ten
sposób obraca się w niwecz moja ostatnia nadzieja. Oparłem
się na przypuszczeniu, że nie mogli wyciągnąć jej z miesz
kania wbrew jej woli.
— Wiem o tym — odrzekł Drakę głosem pełnym ubolewa
nia. — Wiem jak się czujesz, lecz fakty są faktami. Muszę
ci je przedstawić, jakie są. To jest mój obowiązek.
— Psiakrew! — zaklął Mason. —Musimy coś uczynić,
Paul, gdziekolwiek ona się znajduje, powinna liczyć na na
szą pomoc.
— Nie wysilaj się, Perry. Wszystkie organa bezpieczeń
stwa działają w tej sprawie. Nic więcej nie moglibyśmy zro
bić, chyba tylko przeszkadzać im.
— Jesteś pewny, że nadal rozpracowują
sprawę?
— Ależ do licha! Oczywiście, że tak. Mój chłopiec w Seattle sprawdził adres, który okazał się fałszywy. On był
trzeci z rzędu. Policja w Seattle nadal działa w tej sprawie
i FBI bez przerwy działa w tej sprawie.
— Ta dziewczyna znajduje się w niebezpieczeństwie —
stwierdził Mason.
— Nie, teraz nie znajduje się w niebezpieczeństwie —
rzeki Drakę.
Nie chcę być pesymistą, lecz jeśli miałoby

s<ę Jej coś przytrafić to już się jej przytrafiło. Jeżeli mia
łaby nie żyć, to już nie żyje. A jeśli żyje, to tylko dlatego,
że jest przetrzymywana dla jakiegoś specjalnego powodu:
okupu, szantażu lub coś w tym rodzaju. W takim razie nic
więcej nie możesz zrobić, Perry, jak tylko czekać.
Mason westchnął.
— Zawsze byłem przyzwyczajony do sprawdzania wnio
sków, w granicach rozsądku. Jak ognia, okropnie nie zno
szę sytuacji, kiedy wnioski mnie sprawdzają.
— A więc teraz możemy sprawdzić wnioski — rzekł Dra
kę. Jest coś takiego co możemy uczynić bez czekania. Wra
cam do biura, Perry i będę kontaktował się z tobą.
— A co z twoimi ludźmi? — spytał Mason. — Czy to po
mogłoby, gdybyś zatrudnił więcej ludzi w terenie?
— Zabiegam o to — powiedział Drakę. — Ale to po
większy nadmiernie twój rachunek, a poza tym będą prze
szkadzali organom władzy, które w dalszym ciągu działają
w tej sprawie. A więc nie wchodźmy im w drogę.
Mason zastanawiał się przez kilka sekund.
— Okay, Paul — rzekł.
Drakę spojrzał na Delię Street i opuścił gabinet.
Mason zaczął dyktować.
Gdy był już w połowie drugiego listu, nagle przerwał dy
ktowanie i zaczął przemierzać gabinet szybkimi krokami.
— Nie mogę, Della. Po prostu nie mogę się skupić... Po
łącz mnie z porucznikiem Traggiem.
Skinęła głową życzliwie, podeszła do telefonu i po chwili
kiwnęła głowę na Masona.
— Jest na linii, szefie.
— Halo, poruczniku! Mówi Perry Mason. Zaniepokojony
jestem sprawą Dorrie Ambler. Nie jestem zadowolony z
przebiegu dotychczasowej sytuacji.
— A kto jest zadowolony? — odparł Tragg.
— Czy już coś wykryliście?
— Wykryliśmy dużo — odpowiedział Tragg. — I usiłuje
my ocenić to. Perry.
— Czy może mi pan powiedzieć co wykryliście?
— Nie wszystko, o nie.
— A co z mieszkaniem numer 805?
— A co pan wie o nim?
— Pytam pana co pan wie.

— Nie jestem w stanie powiedzieć parni wszystkiego co

ja wiem... Chwileczkę, Perry. Czy pan nie usiłuje nabić nas
w butelkę, co?
— Co pan chce przez to powiedzieć?
— Czy to nie jest jakiś starannie opracowany podstępny
plan, który pan wymyślił, by służył jako zasłona dymna?
— Zasłona dymna? Po co? — spytał Mason.
—- Właśnie chciałbym wiedzieć po co — odpowiedział
Tragg.
— Pan idzie fałszywym tropem, pan wybiega na fałszy
wy trop... Niech to diabli porwą! Obawiałem się właśnie te
go, że pan będzie przypuszczał, iż jest to jakiś podstępny
plan, który spreparowałem i włączyłem się do całej tej
ęTy. Powiadam panu, że dziewczyna znajduje się w niebez
pieczeństwie.
— Pan jest zaniepokojony, że nie ochronił jej pan przed
niebezpieczeństwem? — spytał Tragg.
— Tak.
— W porządku. Mogę pana uspokoić — powiedział Tragg.
— Pana klientka nie tylko nie padła ofiarą, lecz jest współ
winną przestępstwa. Z mieszkania numer 907 zeszła schodomi piętro niżej do mieszkania numer 805. Przebywała w nim
dotąd aź ochłonęła z podniecenia. Następnie wyszła stam
tąd swobodnie, bez żadnego przymusu.
— Skąd pan o tym wie?
— Od naocznego świadka.
Mason milczał chwilę.
— Teraz jest pan zadowolony? — spyta! Tragg.
— Szczerze mówiąc, poruczniku, to sprawił ml pan dużą
ulgę.
—. W jaki sposób?
— Zdawałem sobie sprawę z tego, 4e to mogło być ja
kąś częścią starannie opracowanego i chytrego planu.
— Który pan wymyślił?
— Nie. Tylko zamierzono wystrychnąć mnie na dudka,
jak również i policję.
— A więc, szczerze mówiąc, Perry, to jest tylko teoria,
która jest coraz bardziej brana pod uwagę przez prowadzą
cych śledztwo. I oczywiście pozostaje nam jeszcze do wyjaś
nienia sprawa zbrodni. Jak pan zapewne zdaje sobie sprawę,
nie podobają się nam niewyjaśnione morderstwa.

