wolność

Dbchody 50-!ecia Armii Radzieckiej

Minister kul
tury i sztuki
— Lucjan Moty
ka i ambasador
ZSRR — Awierbij
Aristow podpisali
20 bm. w War
szawie olsn po!
sko-radzieckiej
współpracy kul
turalnej i nau
kowej na lata
1968 — 1969
CAF —
Matuszewski
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wyjechała do Moskwy
• WARSZAWA (PAP)
OKAZJI przypadającego 23 bm. jubileuszu radziec
kich sił zbrojnych — 50 rocznicy powstania Armii Ra
dzieckiej, w całym kraju odbywają się liczne uroczy
stości i imprezy. Społeczeństwo polskie manifestuje swe
uczucia braterskiej przyjaźni do wielkiego Kraju Rad i
wdzięczności dla jego niezwyciężonej armii, która przynio
sła wyzwolenie naszemu krajowi.
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Tropami wyzwoleńcze] ofensywy

Na zaproszenie ministra ob ku Radzieckiego Andreja Gre
rony ZSRR Marszałka Zwiąż czki, udała się 21 bm. do Mo
skwy na uroczyste obchody
50-lecia Armii Radzieckiej —
PROLETARWSZE WSZYSTKICH KRAJÓW ŁĄCZCIE SIĘ!
50-lecie Armii Radzieckiej zbiega się w czasie z rozpo
delegacja Ludowego Wojska
Polskiego pod przewodnic częciem tej Jazy operacji pomorskiej Armii Radzieckiej,
twem ministra obrony narodo która przyniosła w 1945 roku wolność Ziemi Koszalińskiej.
Z tej to racji rozpoczynamy w naszej gazecie cykl pu
wej, Marszałka Polsld Maria
Cena 50 err
na Spychalskiego. W skład de blikacji poświęconych wkładowi Armii Radzieckiej w wy
legacji wchodzą: wiceminister zwolenie naszego regionu. W dniu dzisiejszym na stronie 3.
Nakład 1X7.049
WARSZAWA (PAP)
obrony narodowej, szef Szta znajdą Czytelnicy pierwszy szkic z tego cyklu.
bu Generalnego WP gen. dyw.
27 bm. odbędzie się w War
Nasza mapka przedstawia położenie wojsk radzieckich
Wojciech Jaruzelski, szef Głów i hitlerowskich w dniu 10 lutego 1945 roku, a więc w
szawie XI plenarne posiedze
nie Komitetu Centralnego Pol
nego Zarządu Politycznego WP dniach poprzedzających bezpośrednio ofensywę.
gen. dyw. Józef Urbanowicz, j
_
•,
skiej Zjednoczonej Partii Ro
botniczej z następującym po
lenia gen dyw. Tadeusz xu
rządkiem dziennym:
czapski oraz dowódca lotnie- ; 1
•••
••
1) aktualne problemy handlu
twa gen. dyw. Jan Raczkowską1
zagranicznego
9 4
2) przyjęcie uchwały o zwo
(Dokończenie na str. 2)
łaniu V Zjazdu partii*
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°Pośnie fala protestów

PSK

W DRODZE
do Budapesztu

BUDAPESZT (PAP>
ORGAN KIV PZPR W KOSZALINIE
Budapeszt oczekuje już przy
bycia pierwszych delegatów na
Czwartek, 22 lutego 1968 roku
Nr 46 (4776)
Konsultatywne Spotkanie Par ROK > Vi
tii Komunistycznych i Robot
niczych. Wiele delegacji znaj
duje się już w drodze do stoli
cy Węgier.
Przygotowania kwater i miej
sca obrad weszły w końcowe
stadium. Również i w „Cen
trum Prasowym'' w siedzibie
Stowarzyszenia Dziennikarzy
Węgierskich, trwaj a ostatnie
przygotowania. W tej chwili
zakłada się tam dalekopisy I
kabiny telefoniczne.

Prmkasyiny
* MOSKWA (PAP)
Agencja TASS donosi r Wa
szyngtonu:
W środę rano wrzucono bom
bę do gmachu ambasady ra
dzieckiej
w
Waszyngtonie.
Wskutek eksplozji gmach am
basady poważnie ucierpiał.
Wyżej wymieniony prowoka
cyjny akt mógł być dokonany
jedynie z przyzwoleniem władz
amerykańskich, które mimo ostrzeżeń nie podjęły należy
tych kroków, aby uchronić am
basadę.
Dokonane przestępstwo
rezultatem wzmagającej się hi
sterii antykomunistycznej rot
pętywan^j przez określone ko
ła Stanów Zjednoczonych.

TE L^tfi^Ar-jCZNYM

skrSSTI
• MOSKWA
Przewodniczący Rady Mini
strów ZSHR Aleksiej Kosygin
przyjął we wtorek ambasadora
Polskiej Rzeczypospolitej Ludo
wej w Moskwie Jana Ptasińskiego i odbył z nim serdecz
ną i przyjacielską roesmewę.
• WARSZAWA

Uroczysta
wieczornica

z ludem Wietnamu

Dzisiaj w Koszalinie odby
wają się uroczystości inau
gurujące obchody 50. roczni
cy powstania Armii Radziec
kiej.
Przed pomnikami
Wdzięczności, Zwycięstwa i
na cmentarzu zapłoną znicze
i zaciągnięte zostaną żołnier
skie warty honorowe. O go
dżinie 16 u stóp pomników
nastąpi złożenie wieńców.
Centrajną uroczystością bę
dzie wojewódzka, ftiiejska i
powiatowa wieczornica z udziałem przedstawicieli ko
szalińskich właćte partyj
nych i państwowych
oraz
Dowództwa Północnej Gru
py Wojsk Radzieckich. W
części artystycznej wystąpi
zespół estradowy Pomor
skiego Okręgu Wojskowego
„Czarne berety".
Na wieczornicę, która od
•
^ :
'
będzie się w hali sportowej
ZIMOWE OMŁOTY W PEGE Ramlewa wygospodarowała dla o godz. 18 organizatorzy za
ERACH NA UKOŃCZENIU
państwa ponad 1,7 min zł zy- praszają społeczeństwo Ko
SKŁU
szalina.
Ze zbiorów w coku 1966 ko
Fot. J. Lesiak
(hz)
szalińskie pegeery dostarczyły ;
państwu prawie 128 tys. ton'
zbóż, zaś ze zbiorów ubiegło
rocznych już ponad 156 tys.
ton. Ostatnio dzienne dostawy
do elewatorów PZZ znacznie
wzrosły, gdyż załogi gospo
darstw, korzystając z suchej i
mrcżiiej pogody, przyspieszyły
tempo zimowych omłotów. Nie
mai w całości omłócono zboża
siewne, przesyłając większość
prób do stacji oceny nasion
Przewiduje się, że plan do
staw zbóż konsumpcyjnych w
ilości 163 tys. ton koszalińskie
pegeery wykonają z nadwyżką.
PARYŻ, LONDYN, WASZYNGTON (PAP)
Na zdjęciu — zimowa młoc
Druga faza partyzanckiej ofensywy w Wietnamie Poludnioka w PGR Ramlewo Dolne w
wym nie traci na intensywności. We wtorek najcięższe walpow. kołobrzeskim. Pegeer na
ki toczyły się w okolicach Sajgonu, a zwłaszcza na terenach
leży do przodujących w woje
położonych o 6 km na północny zachód od tego miasta, w
wództwie. W ostatnim, 1986767
pobliżu Thu Buc. Amerykanie wprowadzili tam do akcji
roku
gospodarczym, załoga
artylerię i lotnictwo.
Podczas zażartych bojów po
niosło śmierć 15 żołnierzy arne
rykańskich a 11 zostało rannych. Waiki w pobliżu Sajgo• ATENY (PAP)
bos, Chios i Eubea. Naw et w odle nu toczyły się przez całą noc.
Seria trzęsień ziemi w obszarze głych o 19o km Atenach ludzie
W bazie lotniczej
Tan Son
śródziemnomorskim trwa. w nocy zostali obudzeni nocą
ze snu
Nhut eksplodowały 2 partyzan
z poniedziałku na wtorek gwałto wstrząsami podziemnymi.
wne wstrząsy nawiedziły
wiele
W środę w tym samym rejonie ckie rakiety, wywołując gwałwysp greckich na Morzu Egej zanotowano wiele słabszych wstrzą
skim. Najwięcej ucierpiała mała sów. Powiększyły one straty ma towny pożar, który szalał przez
wyspa AGJOS EFSTRAFIOS, gdzie terialne, ponieważ
zawalił:/ się kilka godzin.
zginęło 20 osób, a wiele innych liczne budynki uszkodzone oierw
Jak podają agencje zachódodn iosło ran y.
szym wstrząsem.
nie, w Sajgonie wśród wojsko
Na sąsiedniej wyspie Limnos
wych władz amerykańskich i
ucierpiały dwie wioski. Ponad
v

i

R

OŚNIE fala protestów
przeciwko ludobójczej agresji amerykańskiej w
Wietnamie. Na odbywających
się masówkach w fabrykach,
instytucjach i szkołach ludzie
pracy i młodzież ucząca się po
dejmuje rezolucje potępiające
brudną wojnę imperialistyczną i solidaryzujące się z boha
terskim narodem wietnamskim,
Natychmiastowego zaprzestania
działań wojennych i wycofania
wojsk interwentów z Wietnamu, przerwania bombardowań
Demokratycznej Republiki Wie
tnamu, domaga się załoga jed
nych z największych w Kosza
linie Zakładów Przemysłu Ele
ktronicznego "„Kazel".
Rezolucje, wyrażające solir
darność z falą protestów ną
całym świecie, przeciwko eskai lacji wojny w Wietnamie oraz' broniące praw narodu wietna
mskiego, podjęły również zało
gi Zakładów Płyt Wiórowych
w Szczecinku, Wojewódzkiego
Związku Spółdzielni Pracy,
Woj. Spółdzielni Pracy „Prodet" oraz Miejskiego Zarządu
Budynków Mieszkalnych w Ko
szałinie.

Ofensywa partyzantów nie traci rozmachu

Blady strach
padł na Sajgou

Dric* wyspy greckie
r

W br. obchodzona będzie 30.
rocznica istnienia Światowej
Organizacji Zdrowia. Cenlrał; nym punktem obchodów ma
być Światowy Dzień Zdro 100 domów zawaliło się, bądź ich
wia, przypadający tradycyjnie mieszkańców trzeba było ewaku
ować.
Silnie odczuły
również
7 kwietnia.
W~s>trząs7/ podziemne

wyspy Les-

• MOSKWA
W Związku Radzieckim wpro
wadzono na orbitę drugiego w
tym samym dniu sztucznego
satelitę „KOSMOS-203". ..Kos
mos-^" wprowadzony został
' na orbitę kołowa*
• PARYŻ

SOLIDARNOSC

Jak przewiduje P1HM, 22 bm.
zachmurzenie umiarkowa
Ambasador ZSRR we Francji będzie
ne i niewielkie cd południowego
W. A. Zorin złożył we wtorek zachodu wzrastające. Temperatura
^ wizytę prezydentowi Republi maksymalna od minus 3 st. na pół
ki Francuskiej, de Gaulle 'owi nocnym wschodzie i plus 1 st. w
i odbył z nim rozmowę.
centrum do plus 3 st. na południo
wym zachodzie. Wiatry słabe i Vr
^ miarkowane, zmienne.

Wśród protestów przeciwko
amerykańskiej wojnie, nie zabrakło również głosów koszaliń
skiej młodzieży. W rezolucji
uchwalonej
przez młodzież
Szkoły Podstawowej nr 5 im.
Bojowników PPR w Koszali
nie, czytamy m. in.: „Stale i
wciąż jesteśmy myślami z naszymi wietnamskimi rówieśnikami, którzy giną pod bombami amerykańskich agresorów,
Chcemy się uczyć, a później
pracować dla dobra eąłego naszego narodu, lecz potępiamy
tych, którzy naszyćh rówięśni(Dokoóczenie n a str. Z)

Towarzysz

'

Wł. Gomułka |
t

i

na czele
delegacji PZPR j
do Pragi
. f

* WARSZAWA (PAP). £
Na zaproszenie Komitetu
Centralnego KPCz — udała
się do Pragi delegacja
PZPR, która weźmie udział
w obchodach 20. rocznicy
Rewolucji Lutowej.
W skład delegacji, której
przewodniczy I
sekretarz
KC PZPR WŁADYSŁAW
GOMUŁKA, wchodzą: czło
nek Biura Politycznego, I
sekretarz KW w Katowi
cach EDWARD GIEREK. I
sekretarz KW we Wrocła
wiu WŁADYSŁAW PIŁATOWSKI oraz ambasador
PRL w
Czechosłowacji
WŁODZIMIERZ
JANIUREK.

reżimowych panuje klimat str a
cbu. Wszyscy spodziewają się
lada chwila rozpoczęcia noweęro szturmu na miasto. We wto
rek wieczorem w Sajgonie ogłoszono stan pogotowia. Woj
sko zakładało na ulicach po
dwójne zasieki z drutów kol
czastych. Żołnierze strzelają
do każdego, kto pojawi sie na
ulicy po godzinie policyjnej.
Nastroje zdenerwowania potęgują partyzanckie ulotki i
broszury kolportowane w mieśeie. „Jeśli macie przyjaciół i
rodziców w Sajgonie powiedz
cie im, aby opuścili stolice, po
nieważ będziemy atakować?.
Rozpoczniemy drugą ofensywę
1
zaatakujemy Amerykanów,
Pozostawimy w-spokoju żołnie
rzy armii marionetkowej". —
głoszą ulotki skierowane do
wojsk reżimu sajgońskiego.
W Sajgonie szaleje terror po
Heyjny. Represje spadają prze
* PARYŻ (PAP)
de wszystkim na działaczy nie
Sekretarz generalny Francus
zgadzających się z polityką re
Komunistycznej
żimu. W środę agenci policji kiej Partii
aresztowali jednego z przywód Waldeck Rochet uda się wkrót
ce do Hanoi, gdzie ma przepro
(Dokończenie na str. 2)
wadzić rozmowy z prezyden
tem Demokratycznej Republiki
Wietnamu, Ho Chi Minhem,
Don
Fragment lotni premierem Pham Van
przywódcami
ska
amerykań giem i innymi
skiej bazy woj wietnamskimi.

W. Rochef
uda się
do Hanoi

skowej
^John
son"
w
Tokio.
W ostatnim cza
sie pojawiło się
tu blisko 20 wiel
kich
odrzutow
ców przeznaczo
nych
do tanko
wania paliwa w
powietrzu. Samo
lotów tego typu
nie widziano tu
od trzech lat.

C A Ę

ROLNICTWO
i wiest
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Str. 2

Solidarność

ludem Wietnamu

(Dokończenie ze str. 1)

Podobna masówka odbyła się
wczoraj w Zarządzie Portu Ko
ków i przyjaciół w dalekim łobrzeg, na której załoga wy
Wietnamie mordują tylko za raziła swój protest przeciwko
to, że chcą żyć tak jak my, w barbarzyńskiej
interwencji
pokoju i wolności.
USA w Wietnamie. W podjętej
Również w słupskich zakładach rezolucji czytamy między in
produkcyjnych,
instytucjach
i
nymi: „Solidaryzujemy się z
szkołach każdego dnia odbywa
się masówki i wiece, na któryś;n bohaterskim narodem wietnam
podejmowane są rezolucje potę skim w jego słusznej
walce
piające wzmagającą się agTesję
amery kańską w Wietnamie. Tak 0 wyzwolenie narodowie i spo
na przykład wczoraj,
podczas łeczne. Potępiamy z całą su
przerwy porannej zebrała się za rowością agresorów USA i kii
łoga Słupskich Zakładów Sprzętu
sajgońską za popełnione
Okrętowego, która w jednogłoś kę
nie uchwalonej rezolucji stwier masowe zbrodnie wobec naro
dza:
du Wietnamu". W Kołobrzegu
„Potępiamy poczynania militar odbyły się podobne masówki
ne agresorów amerykańskich wo
bec narodu wietnamskiego. Sta w KPBM „Barce", Uzdrowisku
nowczo domagamy się opuszcze 1 w POM Rymań.
nia przez amerykańskich interwen
(mir)
tów ziemi wietnamskiej".
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Blady strach
(Dokończenie ze str. 1)

na Sajgon Pomyślny

Reżim sajgoński postanowił
zorganizować w Hue publiczną
egzekucję wziętej do niewoli
grupy partyzantów południowowietnamskich.

ców buddyjskich Thich Tri
Quanga, który w 1966 roku
stał na czele walk prowadzo
nych przez buddystów przeciw
ko reżimowi sajgońskiemu w
mieście Hue.
Aresztowano również trzech
znanych polityków, a m. in. by
łego kandydata na prezydenta podczas wrześniowych wybo
rów, Truonga
Dinh
Dzu.
Truong Dinh Dzu uzyslcał pod

Doradca
amerykański w
Hue — osobiście zarządził eg
zekucję b. szefa policji w Hue,
Nguyen Chi Kanha, który w
1965 r. przyłączył się do par
tyzantów.

start

w trzecim roku

zbiórki
(Inf. wł.)

Dryga fazo ofensywy

Nadzwyczaj pomyślnie prze
biega w tym roku, w trzecim
Ofensywa z końca stycznia Wietnamu Południowego. Zaa roku trwania, zbiórka na cele
,nie
f
była jednorazowym boha- takowanych zostało w sumie 47 Społecznego Funduszu Budo
ter skini zrywem powstańców. miast, baz wojskowych, lotnisk wy Szkół i Internatów. Miesz
zrywem
Opinia świata obserwuje wlaś Podkreślone nazwy miejscowoś kańcy województwa koszaliń
nie z napięciem drugą jej ja- ci oznaczają obiekty, które po skiego wpłacili już na ten cel
wstańcy atakują po raz pierw do 15 lutego 4,1 min złotych, a
zorientować się, że powstańcy' szy.
więc roczne założenia wynoszą
dydatów cywilnych.
„Podejmując 1 ce 26,2 min zł wykonali w
Ostatniej nocy partyzanci o- nacierają na całym obszarze
drugą ofensywę 15 procentach. Spośród powia
strzelali z moździerzy dwa lot
przed upływem tów wyróżniają się: Bytów i
niska — w Vinh Long w od
trzech tygodni Sławno. Ten pierwszy wykonał
UAWGfSj
ległości 100 km od Sajgonu ood
momentu roczne założenia w 38 pro
raz w Soc Trangr odległe o 155
S* KM
pierwszej, Nar o centach (!) a ten drugi w 25.
km od stolicy Wietnamu Po
fsAKJa dowy Front Wy
Jak nas poinformowano, w
łudniowego. Pod ogniem party
L A O S
zwolenia wyka pełni wywiązali się ze swych
zanckich moździerzy znalazło
zał, że jego po zobowiązań za rok bieżący rze
się także miasto Ben Tre —
tencjał militar mieślnicy powiatu koszalińskie
stolica prowincji Kien Hoa.
ny bynajmniej go, wpłacając na SFBSil po
$TDACT0
••
Partyzanci nadal atakują a(tk)
nie został 'wy nad 15 tysięcy złotych.
jfc KOMTUM
merykańskie bazy Khe Sanh i
OUi NHON
czerpany.
Dak To. W pobliżu otoczonej
Wręcz odwrot
pPLElKU
przez siły wyzwoleńcze bazy
(Dokończenie ze str. 1)
roczyste capstrzyki, a w dn. Khe Sanh żołnierze Frontu
nie. Huragano
TUY
HOA
Wraz z delegacją udał się 23 bm. oddać w Warszawie Wyzwolenia dysponują świet
wy ogień arty PRZESZCZEPIAĆ SERCA
do Moskwy przedstawiciel Zje 24 honorowe salwy armatnie. nie zamaskowanymi magazyna
lerii, ostr żeliwa CZY NIE?
WMA TRANG
dnoczonego Dowództwa
Sił
W urzędzie Rady Ministrów mi, fortyfikacjami i tunelami.
£ THUOT
nie z moździe
Zbrojnych państw — uczestni odbyła się w środę uroczy Aby osłabić nacisk sił wyzwo
rzy i rakiet wy
ków Układu Warszawskiego stość wręczenia — przyzna leńczych na tę bazę, amery
kazują, że
DA LAT
•ja; NiXM
gen. płk D. S. Żerebin. W nych przez ministra obrony na
Front dysponu
kańskie isuperfortece powietrz
podróży do Związku Radziec rodowej Marszałka Polski Ma ne
je niezwykle po
„B-52" nieustannie bom
kiego Marszałkowi M. Spy- riana Spychalskiego — odznak
PHAN THI
tężnym, różno
bardują strefę wokół
Khe
chalskiemu towarzyszy małżon ^Braterstwa Broni" 9-osobowej Sanh.
rodnym i łat
XV TH
NH uGMG
grupie
radzieckich oficerów
ka.
"
8tN TR£
wym do prze
Demokratyczną Republi
Minister obrony narodowej pracowników aparatu pełno kęNa
rzucania sprzę
Wietnamu znów spadły aLONDYN/MOSKWA (PAP)
Marsz. Marian Spychalski wy mocnika rządu ZSRR d/s po
SOC tbakg
tem i że potrafi
merykańskie
bomby.
Obiektem
stosował do Ludowego Wojska bytu wojsk radzieckich w Pol terrorystycznych rajdów po
się tym sprzę
Szpital w Kapsztadzie opubli
Polskiego rozkaz w którym sce oraz medali „Za zasługi
tem skutecznie
kował we wtorek komunikat,
nakazuje dla uczczenia 50-le dla obronności kraju" — 12-o- wietrznych była linia kolejowa
posługiwać".
przebiegająca
w
odległości
95
w którym informuje, że dr
cia Armii Radzieckiej przepro sobowej grupie oficerów i pra
(AR)
Philip Blaiberg opuści wkrót
wadzić dziś w garnizonach u- cowników cywilnych biura km na północ od Hanoi, lot
nisko
w
Vinh
i
usytuowane
w
pełnomocnika rządu PRL d/s
ce szpital. Dr. Blaiberg czuje
się bardzo dobrze.
pobytu wojsk radzieckich w pobliżu tego ośrodka magazy
ny.
Atakowano
również
konwo
„Litieraturnaja Gazieta" za
naszym kraju.
je na drogach. ,
mieściła wypowiedź wybitne
go kardiochirurga radzieckiego/
laureata nagrody leninowskiej,
# MOSKWA
# NOWY JORK
Nikołaja Amosowa, na temat
Do Moskwy przybyła na za
Policja amerykańslka areszto
transplantacji serca. Uczony
proszenie KC KPZR delegacja
wała w Nowym Jorku przywód
uważa,
że nowe próby będzie
Komunistycznej Partii Finlan
cę ruchu murzyńskiego, R.
(Inf. wŁ)
cjowali łańcuch świadczeń, można podjąć za kilka miesię
dii z sekretarzem generalnym
Browna. W ubiegłym tygodniu
wzywając
do
naśladownictwa
* NOWY JORK (PAP)
KC Yiflle Pessim na czele.
Brown dwukrotnie wystąpił w
cy, kiedy ostatecznie zdecyduje
Z każdym dniem konto bu swoich rówieśników z OstroKalifornii na wiecach zorgani
Rzecznik amerykańskiej adowy pomnika - Centrum Zdro pola. Szkoła w tej miejscowoś się los dr Blaiberga.
zowanych w imię obrony praw
gencji aeronautyki i przestrze
Murzynów ąrneryfca&sfcich,
wia Dziecka powiększa się o ci odpowiedziała na wezwanie^
ni kosmicznej podał do wiado
znaczne kwoty wpłacane przez wpłacając 300 zł. Do kontynu
O BONN
mości, że drugi z kolei start
koszalińskie przedsiębiorstwa owania łańcucha świadczeń
bezzałogowej kabiny „APOL
i instytucje. Nadal w świadczę wzywa ona uczniów szkół w
Władze boriskie grożą proce
LO" nastąpi w dniu 21 marca.
NOWY JORK
sem sądowym członkom redak
niach na ten cel przoduje mło Piaskach Pomorskich, Barwi
cji ,,Deutsche Vo lksz eitung'',
Kabina będzie wyrzucona na
dzież szkolna. Niedawno infor cach i Chłopowie.
Rada
ONZ
do
spraw
ArCryki
która
opublikowała
program
orbitę okołoziemską przy po
Południowo-Zachodniej posta
Komunistycznej Partii Niemiec# mowaliśmy o wpłaceniu pew
245 zł na budowę pomnika
mocy rakiety nośnej typu „SA
nowiła zwrócić się do Rady
Boński miridster
spraw we
nej kwoty przez uczniów szko zadeklarowali uczniowie Szko
Bezpieczeństwa i wezwać ją,
wnętrznych zapowiedział także
TURN V". Celem tego ekspe
ły
w
Trzemnie
(pow.
Szczeci
ły Podstawowej w Boleszeby zagroziła Republice Połu
wzmożenie represji wobec stu
rymentu będzie wypróbowanie
nek), którzy jednocześnie zaini wie, pow. Sławno. Zbiórka tam
dniowej Afryki podjęciom san
dentów organizujących demon
silników rakietowych zainstalo
keji gospodarczych i wyklu
stracje antyrządowe.
jeszcze trwa. „Młodzież Pań
czeniem z ONZ, jeśli RPA nie
wanych w kabinie, a które w
stwowego Technikum Rolnicze WYŚCIG DOOKOŁA KUBY
uwolni 33 skazanych na kary
przyszłości będą wykorzystane
go im. St. Staszica w Szczecin
więzienia mieszkańców Afryiki
WYTWÓRNIA
przez kosmonautów amerykań
XI etap
kolarskiego
wyścigu
Połujdniowo-ir^cSio<iniej.
FAŁSZYWYCH DOLARÓW
ku — czytamy w innym liście
dookoła Kuby byi indywiduałnym
skich do lądowania na Księży
(
— podjęła jednomyślnie apel wyścigiem
na
czas,
rozegranym
&
PARYŻ
m WASZYNGTON
cu.
w sprawie składek na budowę na dystansie 55 km. Zwyciężył w
Centrum Zdrowia Dziecka, ja nim Kubańczyk Martinecz i dzięki
Policja australijska wykryła
Amerykański minister spra
temu wysunął się na pierwsze
w Sydney wytwórnię fałszy
wiedliwości Clark oświadczył,
ko pomnika bohaterstwa i mę rrrieijsce
w klasyfikacji po Jede
wych dolarów. Znaleziono w
że w Stanach Zjednoczonych
czeństwa
dzieci
w
latach
II
nastu
etapach. Martinez ma łącz
niej
około
miliona
dolarów
wzmagają się nastroje protes
ny
czas
41:19.10
i wyprzedza do
wojny światowej. Jako pierw
amerykańskich w banknotach
tu, zwłaszcza wśród ludności
tychczasowego lidera Meksykani
po 50 i 20 dolarów. Policja za
sze odpowiedziało na apel na
murzyńskie- ,, które w każdej
Juareza o 1 minutę i 20 sek.
trzymała dwie osoby podej
miinucie mogą doprowadzić do
WARSZAWA (PAP)
Szkolne Koło PCK i zadeklaro
Na etapie tym dobrze spisaJi się
rzane o fałszerstwo.
buntu.
wało wpłatę 250 zł".
reprezentanci
CRZZ,
których
trzech znalazło się w
pierwszej
„Las" anten radiowych i te
* LONDYN (PAP)
*> BUKARESZT
Rada
Zakładowa
Przedsię
dziesią
tee
kolarzy.
lewizyjnych na prawie każdym
Rzecznik armii izraelskie} oWyniki XI etapu: 1. Martinez —
dachu stał się już nieodłącz biorstwa Produkcji Pomocni 1:16.47, 2. Vazuez — 1:17.24, 3. Liza
Do Pragi udała się na uro
świadczył w środę rano, że uczystości związane z 20-Ieciem
nym i bynajmniej nie dekora czej i Montaży Budownictwa no — 1:17,33 (wszyscy z I zespołu
biegłej nocy grupa Arabów wy
Rewolucji Lutowej
delegacja 3140 taksówek
cyjnym elementem krajobrazu Rolniczego w Koszalinie poin Kuby); 5. Rask (CRZZ) — 1:18.55,
sadziła w powietrze stację
Rumuńskiej Partii Komunis
formowała o wpłaceniu kwoty 8. Rśtter (CRZZ) — 1:20.54, 10. Kunaszych miast.
tycznej
z
sdkretarzem
general
dra (CRZZ) — 1:21.27.
pomp w miejscowości Neot Ha
500 zł.
nym KC RPK, przewodniczą w Warszawie
KERM
podjął
ostatnio
uchwa
kikar, na pustyni Negew.
cym Rady Państwa, SRR, NiPUCHAR EUROPY
łę.
zobowiązującą
inwestorów
(P)
Zbiórka
trwa.
Bojownicy arabscy ostrzelali
colae Ceausescu na czeOe.
W KOSZYKÓWCE MĘŻCZYZN
• WARSZAWA (PAP)
do instalowania zbiorczych an
ogniem ż działka bezodifzutowe
ten
radiofonicznych
i
telewi
W stolicy znajduje się w eksplo
W rewanżowym spotkaniu kolej
go i karabinu maszynowego iatacji 3.140 taksówek osobowych, zyjnych na budynkach, które
nej rundy rozgrywek o Puchar
zraelski posterunek wojskowy
z czego MPT posiada 762 wozy. mają być
Europy w koszykówce mężczyzn,
rozpoczynane
w
belgijska drużyna Racing Malines
Resztę stanowią taksówki prywat
na wzgórzach Golan, (okupo
Seans fiJmowy
wygrała z mistrzem Czechosłowa
ne. Za mało jest w Warszawie tak 1969 r. Dotyczy to domów wie
wane terytoriom Syrii).
sówek bagarówyoh — zaledwie 300 lopiętrowych mieszczących co
cji — SpartakieTn Brno 80:79.
W stolicy znajduje się zailedwie najmniej 12 mieszkań, wznoszo w świetle
słońca
PORAŻKA PIĘŚCIARZY
11 dorożek konnych.
nych zarówno przez inwesto
BUŁGARII W HAWANIE
PARYŻ (PAP)
rów państwowych, jak i spół
W środę wypróbowano w Pa
W towarzyskim m iędzypańsrtwodzielczych.
wym meczu bokserskim w Hawa
BONN (PAP)
Zgodnie z uchwałą w odpo ryżu nowy rewelacyjny ekran nie
reprezentacja Kuby wysoko
„Żadnego poparcia dla poli
wiednim terminie przygotowa filmowy, którego jasność jest wygrała z Bułgarią 16:4.
tyki USA w Wietnamie", „Nie Rozprawy
na zostanie dokumentacja bu 9-krotnie większa niż dotych
dynków, przystosowana do in czas stosowany. Na ekranie
chcemy policyjnego reżimu"
stalacji anten zbiorczych, pod tym złożonym z tysięcy wklę Ostatni sprawdzian
— transparentami o tej treści
lusterek piłkarzy Górnika
jęta też będzie produkcja sa słych i wypukłych
powitali we wtorek wieczór
m GDAŃSK (PAP)
mych anten zapewniona będzie można wyświetlać filmy żarów
Przed Sądem Wojewódzkim w studenci Hamburga kanclerza
Piłkarze mistrza Polski, Górnika
GdańsiEu zakończył się proces 22- Kiesingera, który przybył do
także obsługa techniczna i kon no w zaciemnionych salach jak
Zatorze po powrocie z ZSRR, gdzie
-osotoowej grupy handlarzy obcą tego miasta. Studenci Zaprote
serwacja
anten
zbiorczych.
i
w
pełnym
świetle
słońca.
*
PEKIN
(PAP)
przebywali na zgrupowaniu przed
walutą i złotem. Oskarżeni pocho
Jak wynika z doniesień pra
czekającym ich 28 bm. pierwszym
dzą z wielu miast kraju, głównie stowali przeciwko polityce boń
ćwierćfinałowym
spotkaniem
o
jednak z Trójmiasta i Częstocho skiej udzielania coraz większej sowych, w okresie ostatnich ty
Klubowy Puchar Europy z mi
wy. Skonfiskowano u nich 269 pomocy reżimowi sajgońskie godni w różnych
miastach i
W dnhi 21 lutego 1968 roku zmarł nagle, w wieku
strzem Anglii, Manchester United
20-dolar ów ek złotych USA, 30 szta
prowincjach Chin Ludowych
— rozegrali wczoraj ostatnie przed
lat 52
bek zł otta łącznej wartości 1,3 miki mu.
wyjazdem do Anglii i spotkanie to
zł, 5.458 dolarów w banknotach,
Policja aresztowała wielu odbywały się wielkie pokazo
warzyskie, które było sprawdzia
43 sztufci różnych złotych monet uczestników demonstracji.
we publiczne procesy politycz
nem
ich aktualnej f^rmy. Przeci
oraz wiele innych oibcych środków
Ulicami Essen przeciągnęła ne.
wnikiem Górnika był czołowy
płaitoiczycfc wartości 831 tys. zł.
zespół ligi węgierskiej Banyasz
Przeprowadzono je m. in. w
Miejscem stałych spotkań i tran we wtorek wieczorem demon
długoletni pracownik Banku Rolnego w Szczecinku I
Taitatoanya. Pojedynek, rozegrany
safceji waluciarzy było mieszkanie stracja młodych robotników i Szanghaju i w
prowincjach
działacz społeczny, odznaczony Srebrnym Krzyżem Za
przy świetle elektrycznym na Sta
głównej
oskarżonej
WERONIKI
sługi.
dionie Śląskim w Chorzowie przy
NOGAL z Gdyni oracz IZABELI studentów którzy nieśli sztan Mongolia Wewnętrzną, Kuangniósł po Ładnej grze zwycięstwo
W Zmarłym tracimy ofiarnego i sumiennego pra
CERRMIAK z Częstochowy.
dary Narodowego Frontu Wy tung i Hunan. Oskarżonymi by
piłkarzom Górnika 2:0 (1:0). Bram
Weronika Nogail skazana została zwolenia Wietnamu Południo ły osoby, którym akt oskarże
cownika oraz serdecznego Kolegę.
ki dla zespołu mistrza Polski strze
aa 6 lat więzienia, wysoką grzyWyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego
działalność wy
liii: Lemtner w 27. min. i Lubański
vnę oraz przepadek mienia w ca~ wego. Demonstranci skandowa nia zarzucał
składa
ości. Jej mąż taksówkarz Zbi li hasła skierowane przeciwko mierzoną przeciwko Mao Tsew 67. min.
Zespół Górnika., mimo że wystą
gniew Nogal otrzymał karę 2 lat agresji amerykańskiej w Wiet -tungowi i nazywał je reakcjo
DYREKCJA, POP, RADA ZAKŁADOWA
pił
bez Musiałka i Wilczka, zaprę
więzienia i wysoką grzywnę. Po
I PRACOWNICY BANKU ROLNEGO
nistami
oraz
agentami.
Akty
namie,
bońskim
projektom
uzentował niezłą formę i dobre
zostali oskarżeni skazani zostali
W SZCZECINKU
przygotowanie kondycyjne. Z tym
na kary więzienia od 3 lat do 7 stawodawstwa wyjątkowego i oskarżenia łączyły zarzuty na
większą niecierpliwością będziemy
Pogrzeb odbędzie się dnia 23 II 1968 r., o godz. 15,
miesięcy oraz grzywny. Jeden z domagali się przywrócenia le tury politycznej z obwinienia
oczekiwać na
środowy występ
oekarżonycfh został uniewinniony,
na Cmentarzu Komunalnym w Szczecinku.
pospolite
galnej działalności Komuni mi o przestępstwa
Górniaka w Maatihesterae,
pięciu innym zawieszjona Kary po/(spekulacja,,
morderstwa
itp.).
stycznej* Partii Niemiec.
\
tbaoBleoią wolności. ,
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Dom Zbowidowca

Za naszq wolność

liczne ofiary. Pod broń powo Wału Pomorskiego, na terenie
łali hitlerowcy w regencji ko naszego województwa. Likwida
szalińskiej
liczne
oddziały cja tych grup przeciągnęła się
ALKI Armii Radzieckiej o Pomorze Zachodnie w Volkssturmu. składające się nie do końca drugiej dekady lum
PtnrPATir t rfa>r»Tiro cattt Ą-r\r*r\
5 są zapewne niewielkim tylko fragmen- ™ a l .f starców * Rołowąsów. tego.
roku 1945
tem jej historii i tradycji bojowych. Dla nas jedJednocześnie jednostki tej sa
, ;ki
ir.iU«rn7AU7qn
na OK
• a n ——;:
j.,:
: ,, i
nak są najbliższe,
kultywowane :i szanowane.
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wkro
chody 50-lecia Armii Radzieckiej, zbiegają się z radzieccy.
którsy
at,kowali
»™>.
wojewodjtw.
.
.
Irncłalincirioffn
nr7v iiTłSrmł
ri7i a
23. rocznicą walk podczas tzw. operacji pomor
Przed dwoma laty w Zarżą dla powiatu kołobrzeskiego.
koszalińskiego ii przy
wispółdzia
obowiązkiem
skiej, która przyniosła wolność Ziemi Koszalińskiej. Za datę wzdłuz szosy prowadzącej
dzie
Okręgu ZBoWiD w Ko Obywatelskim
łaniu
4.
dywizji
I
Armii
Wojpowstania Armii Radzieckiej przyjmujemy 23 lutego 1918 Koszalina dc Gdańska wspomi
szalinie zrodziła się inicjaty jest otoczenie opieką tych lu
i-oku. Niemal dokładnie w 27 lat później, 24 lutego 1945 ro- n**. ^ przydrożne drzewa ob darła się przez Wał Pomorski, wa wybudowania w woje dzi, którzy wnieśli swój wkład
Iku, ruszyły do decydującego o wyzwoleniu naszych ziem na wieszone były zwłokami żoł okrążyły garnizon hitlerowski wództwie
domu
weterana, w wyzwolenie ojczyzny i któ
w którym by zamieszkali rzy nie szczędzili
swych sit
tarcia, najpierw wojska II, a później I Frontu Białoruskiego. nierzy "Wehrmachtu, których
Jest więc podwójna okazja by wrócić wspomnieniami do
zbowidowcy najbardziej po i zdrowia w budownictwie Pol
y
tamtych, pamiętnych dni.
*
ny w tym czasie przykład bra trzebujący pomocy i opieki, lu ski Ludowej. Oddanie obiek
Tenże bastion hitlerowski na terskiego współdziałania wojsk dzie samotni, pozbawieni ro tu do użytku w jak naj
Aby lepiej zrozumieć wyda mniejszych jednostek pomoc- Pomorzu Zachodnim próbowali radzieckich i polskich. Wiado- dzin. Inicjatywa została przy szybszym terminie będzie od
rżenia trzeba zacząć od tła o- niczy.ch. Bardziej sugestywne atakować frontalnie żołnierze mo, że walki o Podgaje prze- chylnie przyjęta przez woje powiedzią na apel Zarządu
ZBoWiD o bu
gólniejszego. Poderwane ofen będzie jednak inne zestawie- I i II Frontu Białoruskiego, w ciągnęły by się jeszczje i kosz- wódzkie władze partyjne i pań Głównego
dowanie takich domów we
sywą styczniową, która wyszła nie. Armie te liczyły ok. 430 pierwszej i drugiej dekadzie towałyby o wiele więcej ofiar. stwowe.
województwach.
z przyczółków na Wiśle, jak tysięcy żołnierzy, 1,5 tys. czoł lutego. Na przedpolach woje- gdyby nie współdziałanie żoł
Długo szukano w całym wo wszystkich
taran przetoczyły się armie ra gów i dział pancernych, 6,5 wództwa koszalińskiego rozgo nieirzy polskich z Kozakami z jewództwie odpowiedniego bu Dlatego też potrzebna jest
dzieckie przez Polskę, wymiot
II korpusu gwarayjskiego ka dynku, który mógłby być a- dobra wola wszystkich za
budową oły hitlerowców i oparły >się
walerii gen. Kriukow T a
(II daptowany na Dom Zbowidow interesowanych
swymi forpocztami na Odrze.
Front Białoruski), którzy o- ca. Brano pod uwagę kilka biektu, a zwłaszcza władz
Stąd już tylko w linii prostej
beszli hitlerowców walczących czynników, m. in. warunki kii powiatowych w Kołobrzegu i
kołobrzeskich
o Podgaje od północy. Opisuje matyczne oraz bliskość obiek pracowników
pozostało nie więcej, niż 60
tę słynną walkę i współdzia tu od miejscowości kuracyj przedsiębiorstw budowlanych
kilometrów do Berlina. Wyda
łanie w swoich wspomnie nych, w których mieszkańcy oraz głównego inwestora obiek
wało się, że wystarczy zrobić
niach dowódca I Armii Woj Domu Zbowidowca, w razie tu. Warto podkreślić, że po
jeszcze dwa energiczne, decy
ska Polskiego gen. Popławski. potrzeby mogliby korzystać z Warszawie będzie to drugi to
dujące kroki...
Wzruszająca
jest w
tych tamtejszych urządzeń sanato go rodzaju obiekt w kraju.
III Rzesza hitlerowska trze
Jak przewiduje dokumenta
wspomnieniach scena, kiedy to ryjnych i leczniczych, zabieszczała w posadach. Ale rozbu
cja techniczna,
.
Ti' i '
cja
teuiiijuuinći, w
w Domu
jl^uiuu Zbowi
Kozacy-kawalerzyści i pols»cy
dowana przez nią machina wo
wp
dowca we Włościbo? zu zamiesz
piechurzy razem chowali swych ^
jenna była wciąż jeszcze potęż
padł na pałac^ we WŁOŚCIBO
na, wzmacniana
wszelkimi tys. dział i moździerzy, 500 sa- rżały krwawe walki w Pile — kolegów poległych w walkach, RZU, w powiecie kołobrzes- ka 100 osób w dwu - i jedno
osobowych pokojach. Do dy
środkami właśnie na froncie molotów i 20 pociągów pan- mieście rodzinnym Stanisława
Hitlerowcy nie tylko bronili skim, będący własnością Byd spozycji jego mieszkańców bę
wschodnim, jako, że dygnita cernych.
goskich
Zakładów
Fotochemicz
Staszica. Jednostki 47 armii ra się zacięcie ale również ryzydzie świetlica, czytelnia, ka
rze hitlerowscy ciągle jeszcze
Mało tego — działania wo- dzieckiej (I Front Białoruski) kancko kontratakowali. Jasne nych, wykorzystujących go w
liczyli na porozumienie się z jenne tej grupy armii wspie- pod dowództwem gen. Piercho było, że frontalnym uderze- okresie letnim na ośrodek ko wiarenka, gabinet lekarski,
aliantami zachodnimi.
rały 3 okręty liniowe, 11 krą- rowicza okrążyły tu ponad 25- niem niewiele można
było « PO uci^i^ch Ttara
Armie radzieckie wyczerpa żowników floty hitlerowskiej, -tysięczny garnizon hitlerow- zdziałać. Wprawdzie do końca niach sprawę wreszcie sfinali rżeń typowych dla wieku star
ne w bojach o Polskę musiały
Taka oto siła schroniła się ski. Oddziałom hitlerowskim drugiej dekady lutego w rę- zowano. W ub. roku Bydgos
oraz pawilon rekrea
odetchnąć. Zrobiły szybkie po w obszarze nadzwyczaj dogod- w pięciu grupach udało się kach żołnierzy polskich i ra- kie Zakłady Fotochemiczne, po czego
cyjny.
obszarze obiektu
•stępy, wykrwawiły się a przy nym do obrony, poprzecinanym przerwać pierścień okrążenia i dzieckich znalazły się już po- zapewnieniu im ośrodka kolo założonyNazostanie
ogród wa
tym wydłużyły się linie zaopa licznymi rzekami, porośniętym wówczas zagroziły one tyłom wiaty złotowski i wałecki, ale nijnego w szkole ( w Ustroniu rzywny, cieplarnia, inspekty,
trzenia. Kto nie zdaje sobie lasami, przygotowanym do pro I Armii Wojska Polskiego pozostałe związki armii radzie Morskim przekazały obiekt we uporządkowane będą także
sprawy zę złożoności współ wadzenia walk pozycyjnych, wgryzającej się w pas przęsła ckich nie uczyniły większych Włościborzu Prez. PRN w Ko dwa stawy do hodowli ryb. Do
łobrzegu.
czesnej wojny niech przyjmie Od Ustki poprzez Szczecinek, niania i główną linię obrotny postępów.
Po przekazaniu budynku naty dać należy, że wszystkie pra
do wiadomości, że w czasie o- Wałcz, Piłę, po przekątnej na
W tej sytuacji chmiast przystąpiono do opra ce związane z uprawą warzyw:
peracji wiślańsko-odrzańskiei szego województwa,
ciągnął
azarówno dowód cowania dokumentacji techni
nasi i radzieccy kolejarze mu się pas umocnień przesławne
ca II Frontu
sieli dostarczyć obu walczą go Wału Pomorskiego. Każdą
a
Zarząd
Okręgu z^widowca
Białoruskiego cznej,
ZBoWiD poczynił starania o
cym frontom białoruskim, 100 miejscowość i każde miasto
STANISŁAW FIGIEL
marszałek Kon fundusze na adaptację wybu
tysięcy wagonów zaopatrzenia przygotowali hitlerowcy do ostanty Rokos dowanie dodatkowego jeszcze
wojskowego.
brony, czyniąc z nich niejedno
sowski jak i do pawilonu i innych urządzeń
No i sprawa niemniej waż krotnie fortecę. Wiemy, że mia
wódca I Frontu oraz zagospodarowanie ośmiona z punktu widzenia strategii sta koszalińskie w czasie dzia
Białoruskiego hektarowego obszaru wraz z
wojskowej. Wprawdzie czoło łań wojennych zostały znisz
marszałek
G. parkiem.
AUTOMATYCZNY „KRAB*
we siły Armii Czerwonej do czone w granicach od 40 do
Żuków wystąpi
Przedwczoraj z udziałem
szły do Odry, ale na północy 90 procent. Zniszczenia te, przy
li do Naczelne prezesa
W Związku Radzieckim przepro
Zarządu
Okręgu
tkwiły jeszcze potężne siły hit uporezj^wej obronie hitlerow
go Dowództwa ZBoWiD, sekretarza KW PZPR wadzono pomyślne próby z auto
matycznym „krabem". Urządzenie
lerowskie przyparte do wybrze skiej, byłyby jeszcze większe.
twa Armii Ra tow. Stanisława Kujdy, wi wyposażone w kamery telewizyjne
ży Bałtyku. Armie niemieckie gdyby w czasie ofensywy woj
dzieckiej z no ceprzewodniczącego — Prez. i filmowe może przeprowadzać
broniły się jeszcze w Kurlan ska radzieckie nie stosowały
wymi propozy WRN — tow. Klemensa Cieś prace na głębokości 4000 metrów.
dii, w b. Prusach Wschodnich śmiałych manewrów obejścia
cjami uderze laka, władz powiatowych o- PRZYRZĄDY POMIAROWE
ii na
Pomorzu Zachodnim, miast.
nia. Zostały one raz dyrektorów RDiM i KPBM
Zwłaszcza siły hitlerowskie
Na czele grupy armii „WisIzba Pomiarów Zakładu Budowy
zaakceptowa w Kołobrzegu odbyła się w Ko
Silników Stoczni G-dańskiej wyko
zgromadzone między Wisłą a ł a » postawił Hitler swojego
ne i po niezbęd mitecie Powiatowym PZPR na nała
ostatnio nowy przyrząd do
Odrą, na Pomorzu Zachodnim, wiernego sługę — Heinricha
nych przygoto rada, podczas której omówio docierania
wind w warunkach war
stanowiły realne niebezpieczeń Himmlera. Oznaczało to obrowaniach,
w no wszystkie sprawy związane sztatowych. Pozwoli on wyelimi
stwo. W każdej chwili mogły n ę totalną, obronę za wszelką
dniu 24 lutego, z rozpoczęciem w najbliższym nować dodatkowe docieranie wind
statkach, a przez to skrócić
podjąć działania zaczepne i cenę. Nie bez kozery propagan
rozpoczęła się czasie prac budowlanych we na
czas ich montażu.
w r yjść na tyły armii atakują- da hitlerowska nawiązywała
zwycięska faza W 7 łościborzu. Inwestorem obie
cych w kierunku Berlina. Hit w czasie tych walk do prus
operacji pomor ktu jest
Wydział
Zdrowia WZROST POŁOWÓW
lerow-cy, panując u wybrzeży kich tradycji.
skiej.
Wszak słynne
Prez.
WRN.
Powiernictwo
nad
Doskonalenie sprzętu oraz intern
Morza Bałtyckiego, dysponując jest powiedzenie: „Nie Prusy
TADEUSZ
budową
obiektu przejmuje syfiikacia badań mórz i oceanów
flotą i portami, mogli swobod miały armię lecz armia Prunieustannie do wzrostu
KWAŚNIEWSKI RDiM, a wykonawcą prac bu prowadzą
połowów ryb. W ciągu ostatnich
nie przerzucać siły. Ze znaczę- S y". Więc propaganda Goebbeldowlanych będzie KPBM w 10 lat nastąpił w tej dziedzinie
nia posiadania Pomorza Zapowołując się na historię gło
Kołobrzegu.
przyrost sięgaiący 70 procent.
chodniego zdawały sobie w peł s i} a : a n i kroku wstecz. W przy
Tow. St. Kujda zabierając NOWA IZOLACJA
ni sprawę obydwie walczące padku „Festung Kolberg" wy
głos na naradzie podkreślił w
W Stoczni Gdańskiej wprowa
strony.
glądało to tak: twierdza kołoswoim wystąpieniu, że budo dzono
ostatnio nowy typ izolacji
Hitlerowcy zgromadzili tu ol brzeska oparła się kiedyś wojwa Domu Zbowidowca jest ciepłoehronnei
dla rurociągów,
brzymie siły. Obszaru pomor- skorn napoleońskim, oprze się
opracowany
przez stoczniowe labo
szczególnego rodzaju inwesty
ratoria. Nowy typ izolacji składa
Artyleria radziecka w walkach ulicz
skiego między Wisłą a Odrą teraz skutecznie armiom radzie
cją. Oddanie do użytku tego się ze specjalnego włókna azbesto
nych w 1945 r.
(CAF — WAF)
broniły dwie armie hitlerow ckim i polskiej. Zgodnie z za
Domu ma znaczenie nie tylko wego, oplecionego tkaniną szklaną,
skie, wchodzące w skład grupy sadami obrony totalnej hitle
armii „Wisła". 2 i 11 armia po rowcy nie zawahali się, gwał
je się budowę wielkiej tuczar bienia. Mówiono o tym na poIowa wojsk hitlerowskich liczy cąc elementarne zasady huma Z obrad egzekutywy KW PZPR
ni w województwie nakładem siedzeniu egzekutywy
ły łącznie 29 dywizji piecho nitaryzmu, przymusowo prze
KW
prawie 100 min zł. Do tego PZPR. W dalszym ciągu np.
ty, 3 dywizje pancerne i 3 zme siedlić większość ludności cy
omyslme
przebiega
realizacja
planów
gospodarczych
w
czasu
wykorzystać
trzeba
wszy
najniższe
plony
zbóż
mają
pochanizowane oraz wiele po- wilnej. Pociągnęło to za sobą
panstwowych gospodarstwach rolnych naszego województwa, stkie inne środki i sposoby.
wiaty: Miastko i Drawsko. To
ozwija się przede wszystkim produkcj?. roślinna. Plony rzeWyniki przemysłu rolnego samo dotyczy zbiorów ziemnia
pa.cu były rekordowe, osiągnięto też wysokie zbiory roślin o- w pegeerach są dobre. Szcze- ków. Dołącza się tutaj i trzeci
powych. D^kcja WZ PGR oblicza, że dzięki przyrostowi golnie duży rozwój nastąpił w powiat: szczecinecki. Szczegól**r,° u ^ji roshnnej osiągnięto 200 min zł, dodatkowych wpły produkcji suszu zielonek. Pla- nie wysoki przyrost produkcji
wow.
juz dzisiaj po ocenie półrocza powiedzieć, że za ny będą przekroczone. W roku towarowej uzyskały inspektodania pUnu w roku gospodarczym 1&67-68 wykonane zostaną bieżącym oddanych zostanie 6 raty PGR: Białogard ? Człuz nadwyżką.
nowych suszarń. Pięć z nich chów, Kołobrzeg, Słupsk płd.
przystosowanych będzie do wy Szczecinek i Wałcz.
W 7 województwach trwa stawiono się przede wszystkim
Gorzej przedstawiają się wy o n o prawie 70 proc. stada. Nie twarzania suszu z ziemniaków, w obradach egzekutywy KW
już albo wkrótce się rozpocz- na budowę nowych. Zwiększo- niki w hodowli. Dynamika pokojący jest spadek w dosta- Postępy w tej dziedzinie zale
nie budowa dużych, nowoczes no przy tym nakłady inwesty wzrostu pogłowia bydła i trzo wach mleka. Udój od krowy żą od terminowego oddawania Generalnego' inspektoratu PGR,
nych cegielni. Będą to zakłady cyjne na te cele — wyniosą o- dy chlewnej jest niższa od pla zmniejszył się o 43 litry w budowanych suszarń i melioro kierownik Wydziału Rolnego KW,
wyposażone w
prototypowe ne w obecnej pięciolatce ponad nowanej. Stan pogłowia bydła ciągu półrocza. Że jest to du- wania gruntów. Użytki zielone Jc> - Tadeusz Rogalski, dyrektor
maszyny, pozwalające uzyski miliard złotych, a więc 5-krot zwiększył się, w porównaniu z żo można sobie unaocznić bio- wciąż jeszcze nie są właściwie Rolnego obAdam Schfiier o^tóry
wać ponad 4-krotnie wyższą nie więcej niż w latach 1961-65, rokiem 1966-67 o 10 200 sztuk, rąc poa
pod uwagę, ze
że państwowe zagospodarowywane, nie przy- przedłożył ocenę Banku Rolnego),
wydajność niż w istniejących Nowe zakłady nie będą
już w tym o 1 800 krów Cieszyć -1
cegielniach. Bieżąca pięciolat- wytwarzały tradycyjnej cegły może również to, że porównu
ka przyniesie łącznie 9 takich lecz kilkakrotnie od niej wię jąc ten przyrost z wynikami uzakładów. Dla porównania war ksze bloki
ceramiczne, tzw. zyskanymi w kraju, stanowi
on 18,2 proc. wzrostu pogło
to dodać, że w całym okresie kształtkę i szczelinówkę.
powojennym gospodarce przyTegoroczna produkcja cegły wia bydła w gospodarce pegebyły zaledwie 2 duże cegielnie, wyniesie około 3,2 mld tzw. erowskiej. Ale do wykonania
W ostatnich latach zapotrze- jednostek ceramicznych. Jest zadań planowych bieżącego ro- gospodarstwa rolne sprzedały noszą ani wysokich plonów, kierownik Wydziału Rolnictwa i
bowanie na cegłę
ogromnie to znacznie mniej, niż wynosi koszalińskich 2 neseera^
00 a
, m l n H - r Ó W m l e k * mniej, ani dobrych jakościowo pasz. silw^ub^ski W R N > tOW * S t a m "
wzrosło, przede wszystkim w przewidywane zapotrzebowasztuk
bydła w oeóle w tvm ora nH?!/
^
Półroczu
Zwiększona produkcja w pe
Podsumowując
dyskusję,
związku z szybkim rozwojem nie, przy czym szczególne nie- wie 6 tysięcy krów* Zadania
głeg0 roku
g ° P°darczego. geerach wpłynęła na zwiększę tow. Antoni Kuligowski, I se
budownictwa na wsi. Ale i w dobory wystąpią w wojewódz
Spadek pogłowia trzody chle nie nakładów finansowych, kretarz KW, podkreślił jako
wysokim budownictwie miesz- twach: lubelskim, rzeszow- rozwoju chowu bydła byłyby wnej jest widoczny i niepoko- Wzrosły płace, wydatki na za- sprawę zasadniczą prżygotowy
gdyby
pegeery
kaniowym w miastach chętnie skim i białostockim, które nie wykonane,
jący. W ciągu półrocza pogło- kup nawozów sztucznych, od- wanie tanich pasz i właściwą
stosowano by na szerszą skalę mają odpowiednich zasobów wstrzymały dostawy bydła rze wie to zmniejszyło się o 6,4 pisy amortyzacyjne za zużycie gospodarkę na użytkach zieloelementy ceramiczno-betono- gliny, a tym samym i dostatecz źnego. Zrozumiałe, że do tego tys. sztuk. Jest też o 800 ma- sprzętu. Więcej jest w magazy nych. Te dwa czynniki warun
we, stanowiące naibardziej ce nej ilości cegielni. Braki te bę dojść nie może. Trzeba więc cior mniej, a to oznacza, że bę nach pasz dla bydła i trzody, kują rozwój hodowli bydła i
lione materiały ścienne. Tym dzie się łagodziło poprzoz roz kupować jałówki i cielęta spo dą kłopoty z przychówkiem. W bogatszym wyborze są na- trzody chlewnej w państwopegeerów. Takie możliwości
zasem istniejące cegielnie, z wijanie przede wszystkim w za naszym
województwie istnie
przyczyną zmniejsze- siona. Mimo słabości, o któ- wych gospodarstwach rolnych
tórych ogromna większość tych województwach działał- w
nia się pogłowia trzody chlew rych była mowa, wyniki finan Możemy być zadowoleni z —
łn
or»tiro A
^ ^3 r, ^
1. '
Al
_1
•
powstała jeszcze przed I woj ności chłopskich zespołów Wy- DrzesTr a ze^ne y U Z ustawv Z trkp! noi
ne
b r a k r^nrłri
^ io<5+
j' e s t Kvolr
pomieszczeń insowe
półrocza są Kbardzo
dobre ników
półrocza,
ale
pamiętać
aą światową, nie są w stanie pałania cegły, które maią pro żujące uboju COTL wie- w e n ta"kich. Zachodzi pilna po i rokują nadzieje, że rok gospo należy, że nasze pegeery jeszsprostać potrzeoom. Ponieważ dukować rocznie około 3Ó0 min cpj
jest by u ^ wolnego od t r z e b a remontowania i dosto- darczy zakończony zostanie do cze w wielu dziedzinach dają
modernizacja tych zakładów cegieł.
eruźlicv W neeeerach stanowi s o w ywania pomieszczeń zastęp brym wynikiem.
się 'zdystansować wsi indywiokazała się mało opłacalna, na
(AR)
gruzney. w pegeeracn stanowi c z y c h w przyszłości przew idu
Jest oczywiście wiele do zro- dualnej.
Z. PIS

W

u

n

A

t

we Włościborzu

NA PRZED
Koszalińskiego

Notatnik morski

CEGŁA

w coraz większej cenie

w

Dobre półrocze w pegeerach
W

pi

rwszym
s

GŁOS Nr 48 (477#)

Nędza i zacofanie spuścizna kolonializmu
W 1966 roku po raz pierwszy u> dziejach Algierii, przeprowadzono spis powszechny. Wykazał on, że w Algier
skiej Republice Ludowo-Demokratycznej, kraju, który po
wieloletniej, krwawej wojnie uzyskał niepodległość w
1962 roku — mieszkało 12 milionów mieszkańców. 70 proc.
ludności — ponad 8 min osób — mieszka poza obrębem
miast « miasteczek. Algieria jest więc krajem fellachów,
w którym rolnictwo odgrywa ogromną rolę.
Warunki naturalne tego krai
ju, którego obszar wynosi
238.174.100 hektarów, sprawia
ją, że Algieria jako kraj o bar
dza kapryśnym klimacie gdzie
więfcss^ część stanowią pusty
nie, nie może rozwinąć rolnic
twa o stałych zbiorach. Z całe
go obszaru kraju, ziemie nada
jące się do uprawy obejmują
tylko 7 min hektarów, z któ
rych aż 3 min nie są obecnie
uprawiane. Stałą groźbą dla
rolnictwa jest nieregularność
deszczów i długotrwały okres
suszy. Okres deszczowy, róż
ny w różnych okolicach, trwa
maksymalnie od września do
maja. Wskutek gwałtownego
charakteru opadów erozja gle
by. Jest szczególnie dotkliwa,
pogłębiana przy tym przez
gwałtowne przeskoki tempe
ratury w ciągu doby, zwłasz
cza na południu kraju.
Te warunki klimatyczne, przy
braku wody i urządzeń do nawad
niania powodują, że rolnictwo co
raz to nawiedzają
klęski suszy.
Tak np. długotrwała susza w koń
cu 1964 roku spowodowała upadek 1 min sztuk owiec, a podobna w 1966 roku, zniszczyła około
50 proc. zbiorów zbóż. Spowodo
wało to konieczność importu ok.
1 min ton jpszenicy. Trudną sytu
ac^ę żywnościową w 1966 roku czę
ściowo złagodziła
pomoc ZSRR
(200 tys. ton pszenicy).

<*>

«amor**dfu, którego
napędową.
Jaki jest więc aktualny stan
produkcji algierskiego rolnic-

są
są

siłą
s
ą

NICTWO
§R^Nic

sportu Algierii). Co najmniej
80 proc. eksportowanych ar
tykułów rolnych odbiera otoec
nie Francja, co powoduje,że
perspektywy tego eksportu są
niepewne.
Nie jedyny to kłopot młode
go państwa. Wobec bardzo wy
soki ego przyrostu naturalnego
(około 850 tys. dzieci rocznie)
produkcja rolna nie wystarczy
do wyżywienia całej ludności.
Toteż państwo robi wszystko,
na co go stać, by umocnić prze
de wszystkim sektor socjali
styczny w rolnictwie i rozwi
jać spółdzielnie zrzeszające in
dywidualnych rolników. Cho
dzi o unowocześnienie tych go
spodarstw, z których ponad
dwie trzecie nie jest obecnie
w stanie nie tylko wyproduko
wać czegokolwiek na rynek,
ale nawet wyżywić prowadzą
cych je rodzin. Oczywiście
tych problemów nikt nie jest
w stanie rozwiązać w ciągu
kilku lat. Zmiany w algier
skim rolnictwie muszą po
trwać wiele lat i stanowić in
tegralną część ogólnego rozwo
ju kraju,

fauieete

twa? Przede ws^stkim dzięki
kredytowej pomocy młode
go państwa, wzrosło od 1962
roku ponad dwukrotnie pogło
wie owiec (6 min sztuk) i byd
ł& (600 tys. sztuk) Prócz tego
w Algierii jest około 500 tys.
osłów i mułów, około 2 min
kóz i 150 tys. koni. Zanikł cał
kowicie chów świń i nie zosta
ła jeszcze odbudowana prze
mysłowa produkcja drobiu.
W produkcji roślinnej, zwiększ*
no nieco areał uprawy pszenicy
twardej (około 1,5 min ha), zbierając około 9 min kwimita&i rocznie
Zbiory te uzupełnia ok. 3 m/ln
kwintali pszenicy miękkiej. Naj
większy spadek nastąpił w uprą
wie zbćż jarych, których zbiory
spadły z 200 tys. do 40 tys. kwin
tali* Powierzchnia winnic wynosi
ok. 350 tys. ha 1 w 1965 roku np.
uzyskano około 12 min hektoli
trów wina, (obecnie Algieria ek
sportuje ponad T min hektolitrów
wina i około 220 tys. kwintali
winogron). Najtrudniejszym prob
lemem jest zbyt powolne tempo
odnawiania plantacji. Obecnie oko
ło 100 tys. ha winnic należałoby
zlikwidować i przeznaczyć ten areał pod uprawę innych roślin.
Najlepsza sytuacja jest w upra
wie owoców cytrusowych. Zajmu
ją one około łO tys. ha, a ich pro
dukcja wzrosła na skutek zago
spodarowania w ostatnich latach
4.5 tys. młodych nlanta-eji i wynosi
obecnie około 400 tys. ton. Na ek
sport przeznacza się około 220 tys.
ton, głównie do Francji (70 proc.).

JOZEF KJEŁB

ROLNICTWO
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PRZECIW CHWASTOM
I OWADOM
W Związku Radzieckim wy
produkowano ostatnio prepa
rat, który łączy w sobie cechy
substancji chwasto- i owado
bójczych. Jak stwierdzono do~
św iadiczaln ie t stosowanie pr epa ratu niszczy w zasiewach zbóż
przeciętnie 95 proc. chwastów
i około 80 proc. owadów z ro
dziny błonkoskrzydłych.

ZAUTOMATYZOWANA
MIESZALNIA PASZ
Pod Zwoleniem w woj. kielec
kim uruchomiono ostatnio zau
tomatyzowaną wytwórnię pasz
treściwych. W wytwórni, która
produkuje różnego rodzaju mie
szanki pasz treściwych,
cały
proces technologiczny jest zau
tomatyzowany.
Urządzenia,
wytwarzające 450 ton pasz na
dobę, sterowane są z pulpitu
przez jednego człowieka*
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Chcąc pisać o współczesnym
rolnictwie tego kraju,nie spo
sób nie wspomnieć o sytuacji
sprzed kilku lat. W okresie ko
lonialnym, w rękach francu
skich obszarników i farme
rów znajdowało się dwie pią
te całego areału uprawnego,
przy czym były to ziemie naj
lepsze, głównie w pasie nad
morskim z których wyrugo
wano miliony ludzi, spychając
ich w góry i na pogranicza pu
styni. Rolnictwo francuskich
posiadaczy było bogate i dość
Obecnie artykuły rolne sta
nowoczesne (winnice i sady). nowią 40 proc. globalnego ek
60 asortymentów części zamiennych do kombajnów typa
W jakim stopniu zmieniła sportu Algierii i przynoszą 2
vistula załoga POM w Świdwinie musi wrodukować we
się sytuacja algierskich fella razy więcej dewiz niż eksport
własnych warsztatach*.
chów po wyzwoleniu? Pamię ropy (55 proc, globalnego ektajmy, że kolonializm pozosta
wił w spuściźnie nędzę i zaco
fanie. Niedawno polski kores
pand ent w Algierii Zdzisław
Morawski pisał że: „Przecięt
ny dochód na rodzinę chłop
ską, liczącą zwykle co naj
mniej 8 osób, wynosi około 100
dolarów rocznie, czyli — przyj
1/" OMBAJN przy kombajnie, przy kombajnie kombajn... nie zawsze z odpowiedniego
mując przeliczenie PKO-ow»VS #» 4* A.-ł- ' r, li ł
r^w«t te
«-l s-t
a.
Kilkuhektarowy plac, okalający hale warsztatowe materiału.
Czy
dorabiane
skie — 7.200 zł. Na utrzyma
„na
wyczucie"
części
nie
wy
POM
w
SuHdwinie
zastawiony
jest
vistulamL..
nie jednej osoby przypada
— Rozwiązał się w pegeerach worek z kombajnami, czy siądą w 3—4 dniu kampanii
więc miesięcznie około 75 zł,
żniwnej? Dyrektor pomu nie
co? — dziwią się mechanicy.
przy czym kilo mięsa, według
kryje swych obaw...
tego samego przeliczenia kosz
POM w Świdwinie jako je
W poszukiwaniu części za
Kłopot z silnikami. Remontu
tuje około 200 zł, iitr mleka
20 zł, a kilo mąki 17 zł. A dyny w województwie od 5 lat miennych zaopatrzeniowcy z ją je zakłady w Elblągu. Też
więc nędza, którą trudno so specjalizuje się w kapitalnych pomu krążą po całym kraju. brakuje im części. Istnieje 0bie nawet wyobrazić. Wydaje naprawach kombajnów zbożo Nie ukrywają, że ich wysiłki bawa, że nie przygotują na
40 silników typu
się, że nie można już żyć go wych .Pegeery,stacje hodowli ro przypominają psią pogoń za czas ponad
,,
rzej od algierskiego fellacha ślin, inne gospodarstwa pań własnym ogonem. POM po >j>erkins <
Brak części zamiennych dei dlatego twierdzenia, że jego stwowe i kółka rolnicze w na trzebuje np. ponad 100 sit do
los od wyzwolenia uległ poprą szym województwie dysponu młocarni kombajnów, gdy tym zorganizuje pracę w warszta
wie są na pierwszy rzut oka ją już prawie 1000 tych ma- czasem w ciągu kilku miesięcy tach, uniemożliwia wykonywa
pozbawione podstaw. Pozory szyn. Uwzględniając, że znacz ndało się zdobyć w Polsce^, nie napraw systemem potokowo-gniazdowym. Z 80 wyre
jednak mylą i tym razem. na część z nich została zaku kilka sztuk.
montowali ych konSbajnów tyl
Wieś algierska, jak ciężkie nie piona rok lub dwa lata temu
Dyrekcja
pomu
zaalarmowa
powinien ła Ministerstwo Rolnictwa. W ko część można było zwrócić
byłoby jej życie, ma się dziś oraz, że kombajn
pegeerom. Do pozostałych bra
być poddawany kapitalnemu styczniu
lepiej niż 5 lat temu'*.
br. zjechała do Swid
galla.
remontowi raz na 4 lata, dy wina specjalna komisja z udzia kuje tzw. łańcuchów
Mocą dekretu z 1. 10. 1963 r. refceja pomu ustaliła tegorocz
Kiedy będą? Nie wiadomo.
L
wszystkie ziemie należące do ny plan remontów w ilości 170
POM nie może jednak za re
sS
obcokrajowców stały się wła sztuk. Maszyny zużywają się
mont tych maszyn żądać za
™
•
•
•j
ne do tych maszyn fabryki w płaty, siedzi po uszy w banko
w
snością państwa. Ponad mi ; _ J _
lion europejczyków, którzy wy ja nomy techriMne
"u ^ku/Oświadczył on, że nie wych długach płacąc słone od
jechali z Algierii. pozostawiło tego br. dostarczono" do pomu
setki...
ponad 3 min ha nkjlepszej arie 218 kombajnów i ciągle nadcho
Koszalińskie pegeery dysponu
mi, a ich gospodarstwa przeję ' dzą dalsze. Niektóre pegeery
Jezcli zaczmemy produk<>
"
ją dwoma typami kombajnów
te zostały przez dawnych ro przysyłają kombajny do rem on wać części zamienne — moty
botników rolnych, którzy po tu w ostatniej chwili, w ma wował — nie wykonamy pla
wołali samorządy robotnicze. ju, a nawet w czerwcu. Można nu produkcji nowych kombaj
nów. Co powie nasza załoga,
W ten sposób powstał w ałgier więc liczyć, że liczba zleco
skim rolnictwie sektor socjalistycz nych do remontu kombajnów jeżeli nie otrzyma funduszu za
kładowego?"
ny, kierowany na zasadach samo
rządu, który reprezentuje rolnic zwiększy się do 250, a nawet
two najbardziej tu nowoczesne. więcej sztuk.
— A co powiedzą załogi pe
Sektor ten dostarcza ponad poło
wę zbiorów i daje prawie cały
Mechanicy z POM w Swid geerów, jeżeli na czas nie wy
eksport win, owoców
cytruso winie remontują dziennie je remontujemy im maszyn? —
wych i świeżych warzyw. Stanowi
on jednak źródło utrzymania tyl den kombajn. Od listopada ub. pytał dyrektor Budrewicz.
ko dla jednej dziesiątej ludności roku do 15 lutego br. wyre
wiejskiej. Oczywiście, pracownicy montowano około 80 sztuk. W
Skończyło się na podpisaniu
tego sektoru, wobec bardzo dotk
liwego braku
kwalifikowanych naszym województwie zbiór sążnistego protokołu...
Równym szere
kadr, nie zawsze dają sobie radę rzepaków rozpoczyna się w za
giem stoją odno
z nowoczesnymi maszynami, nie sadzie już w czerwcu. Najpóź
Załoga pomu jak może usi
wione
kombajny.
rawsize po'tracfią stosować nOwc
Niestety, z braku
zesne metody pielęgnacji sadów niej w początkach lipca ma łuje wybrnąć z trudnej sytu
tzw.
łańcuchów
winnic. Mimo tego, pracują bar szyny powinny być gotowe do acji. We własnych
warszta
galla nie można
zo ofiarnie, bo na swoim i osią pracy. Czy będą?
ich
zwrócić
pege
ają znacznie wyższe dochody łtlź
tach zaczęto produkować 60 aerom. Kiedy na
nasy drobnych fellachów. £0 pro
—
Nie
mogę
gwarantować
—
dejdą łańcuchy?
sortymentów części zamien
stu cl pracownicy przekroczyli
Nie
wiadomo...
już próg człowieczeństwa, wyr oświadcza dyrektor pomu tow.
Może po żnie
wali się z warunków półzwierzę- Wacław Budrewicz — Brak nych, w tym 25 seryjnie! Bez
wach?
cej wegetacji. Nic też dziwnego, części zamiennych stał się dla oryginalnych rysunków, na
że są bardzo przywiązani do ziepodstawie własnej technologii,
£•* J, Lesiak
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Rekordowa produkcja
nawozów w ZSRR
Związek Radziecki osiągnął w 1967 roku łączny produk
cję 40 min ton (1,2 min ton ponad plan) nawozów azoto
wych, fosforowych i potasowych. Przemysł nawozów sztucz*nych należy do najintensywniej rozwijających się gałęzi go
spodarki narodowej ZSRR. W roku 1958 jego produkcja była
niemal 4-krotnie większa niż w 1940 r. i wynosiła 12,4 min
ton, w 1965 r. — 31,3 min ton.
Obecnie zamierza się jeszcze bardziej wzmóc tempo roz
woju przemysłu nawozów sztucznych. W 1968 roku przy
rost produkcji wyniesie 6 min ton, a w 1969 — 12 min Um
(średni przyrost w ostatnich latach — 3,8 min ton).
Podobnego tempa rozwoju przemysłu nawozów sztuesnych nie notuje żaden kraj na świecie. ZSRR szybko nadra
bia zaległości z okresu, gdy w rolnictwie radzieckim domi
nowały ekstensywne metody uprawy ziemi. Już obecnie
Związek Radziecki produkuje więcej nawozów sztucznych
niż Wielka Brytania, NRF i Włochy łącznie. (AR-WEZ)

LOTNICTWO
W ROLNICTWIE
BUŁGARSKIM
Zabiegi ochrony roSlln I wy
siew nawozów sztucznych
w
rolnictwie bułgarskim w coraz
szerszym zakresie dokonywane
są przy pomocy samolotów. W
korzystaniu z nowoczesnej tech
niki lotniczej rolnictwo buł
garskie wysunęło się dzięki te
mu na 5 miejsce w świecie: po
ZSRR, USA, Kanadzie i Nowej
Zelandii.

t
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W hodowli zwierząt również
występuje sezonowość. Według
danych GUS
najwyższy stan
pogłowia bydła osiągany jest
w naszym kraju przeważnie w
II kwartale roku, zaś najmniej
w I kwartale. Oczywiście występują specyficzne różnice w
poszczególnych regionach kraju. I tak np. w województwach*,
białostockim, gdańskim, koszalińskim, olsztyńskim i szcze
cińskim, a więc na całej półno
cy Polski, najniższy stan pogło
wia bydła przypada nie na I,
a na IV kwartał roku. Po pro
stu, w tym
rejonie,
bydło
wracające z pastwisk wędruje
nie do stajni, a do punktów
sKupu.
. #
1

Mleczny przybór

Być może w tym roku dosta
wy mleka osiągną 5 miliardów
litrów. Do tego rekordu nie
brakuje zbyt wiele. W ubieglym roku spółdzielczość mle-

Gzy POM Świdwin zdąży na czas?

vistula,Typ starszy,wyposażony
•« /\/«i •••
J
•_
_1 _
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jest w urządzenie
do
workowa
nia zbóż, nowszy typ, znacznie
lepszy, w zbiornik do ziarna
luzem. Jednoczesne zastosowa
nie tych dwóch typów w gospodarstwie utrudnia organiza
cję pracy przy transporcie,
czyszczeniu i suszeniu zboża.
Dyrektorzy pegeerów domagają się więc od pomu wyposa
żenią w zbiorniki na ziarno
starszych typów kombajnów.
Tylko skąd wziąć zbiorniki?
Fabryka w Płocku . odmówiła
dostawy...
Słowem, nie najlepiej. Do
żniw mechanikom ze świdwiń
skiego pomu pozostało około
120 dni roboczych. Czy zdążą
na czas? Jeżeli części zamien
ne nadejdą dopiero w kwiet
niu lub w maju już dziś 100
lub więcej kombajnów można
odpisać na straty. Zamiast pra
cować na pegeerowskich po
lach, nadal będą stały na placu
przed halami warsztatowymi
pomu...
(1)

czarska skupiła bowiem 4 mld
832 min litrów, przekraczając
założenia planowe o 182 min
litrów. Dla przypomnienia do
damy, że w 1966 roku skup
mleka wyniósł 4.634 min litr ów ę
Największy wzrost sprzedaży
mleka zanotowano w roku ubiegłym w woj.
kieleckim f
gdańskim, białostockim, katolaickim i bydgoskim. W tym
T
°ku skup mleka przebiega jak
dotąd pomyślnie, bo w styczniu
P^ a n wykonany został w 100,2
Vroc+

Prawie 6,5 mld zł
wieś indywidualna

wydała
k u ubiegłym na zakup ma
szyn, narzędzi rolniczych, czę
zam iennych r urządzeń war
sztatowych itp. aż 6.422,5 min
Zł. Prawie o 855 min zł więcej
niż w roku 1966. Samych masz
y n * narzędzi
rolniczych
składnice spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu
sprzedały
wsi za
5.018,4 min zł. Oczywiście w tych sumach
mają
także swój udział kółka rolni
cze. Ich zakupy w spółdziel
czych składnicach wyliczono
na 2.827,5 min zł.
Reszta, z
tych prawie 6,5 mld złotych
przypada na rolników indywi
dualnych*

w ro

Czas agronoma
Owszem przybywało w o-»
statnich latach agronomów\ ale
też rosło obciążanie ich naj
różniejszymi pracami niewie
le mającymi wspólnego z ich
zadaniami. Stwierdzenie, że z
agronomów zrobiono urzędni
ków, potwierdził nawet Głów
ny Urząd Statystyczny. Z jego
badań wynika, że agronomowie
gromadzcy, w 1967 roku prze
znaczali na prowadzenie in
struktażu i poradnictwo facho
we w gospodarstwach
tylko
21,6 proc. swego ogólnego cza
su pracy. Oczywiście prowadzi
li również szkolenie rolnicze,
ale ta działalność pochłaniała
również zaledwie 10,5 proc. ich
ogólnego czasu pracy. W samą
porę przyszły więc nowe decy
zje rządu o gromadzkiej służ
bie rolnej, które wyzwolić po
winny agronomów od papier
ków i urzędowania.
J. K.
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Mieszkań przy
Jednym z najważniejszych
warunków dalszej, szybszej
niż dotychczas intensyfikacji
produkcji rolniczej w kosza
lińskich pegeerach jest zwięk
szenie liczebności załóg. Należy
my do województw w których
państwowe gospodarstwa rolne
zatrudniają stosunkowo naj
mniej, bo zaledwie około 9
pracowników stałych w przeli
czeniu na 100 ha użytków rol
nych. W wielu gospodarstwach
liczba zatrudnionych nie sięga
nawet 6 osób na 100 ha. W
takiej sytuacji praktycznie bra
kuje ludzi do obsługi ciągni
ków, kombajnów i innych ma
szyn nie mówiąc już o obsłu
dze inwentarza żywego, które
go przecież ciągle powinno
przybywać.
W latach 1965 — 67 koszalińskie
pegeery otrzymały już 5075 nowych
izb mieszkalnych. W jakim stop
niu pomogło to rozwiązać kłopoty
kadrowe w gospodarstwach? Odpo
wiedź na to pytanie daje ankieta
przeprowadzona ostatnio przez dy
rekcję WZ PGR. Ankietą objęto 33
pegeerów, w których w
latach
1965—67 zbudowano
łącznie 1529
izb mieszkalnych, a więc prawie
jedną trzecią ogólnej liczby izb,
zbudowanych w tym okresie we
wszystkich pegeerach w wojewódz
twie.

mesa z
WIELKIE TUCZ ARNU
Ministerstwo Rolnictwa poparło
wniosek dyrekcji WZ PGR w spra
wie zbudowania w jednym z ko
szalińskich
pegeerów
wielkiej,
przemysłowej tuczami trzody chle
wnej. Według wstępnych propozy
cii tuczarnia ma mieścić jednora
zowo 20 tys. — 30 tys. tuczników
IUD nawet więcej, dysponować wła
sną mieszalnią pasz, suszarnią zie
mniaków i chlewnią macior. Wyli
cza się, że koszt inwestycji wy
niósłby około 100 min zł, zaś jej
realizacja trwałaby 3—4 lata. De
cyzja w sprawie szczegółowej lo
kalizacji obiektu ma być podjęta
w najbliższych miesiącach. Warto
dodać, że wielkie, niemal całkowi
cie
zmechanizowane
tuczarnie,
prawdziwe giganty, mieszczące na
wet po 100 tys. tuczników, budo
wane są luź ret in. w USA, we
Włoszech i w Rumunii. Licząc się
z tym, że wielka tuczarnia w na
szym województwie przekazana by
łaby do eksploatacji dopiero w ro
ku 1973 lub później, zamierza się
w międzyczasie zbudować w pege
erach kiika mniejszych tuczami,
na 2 — 4 tys. tuczników każda.
WOŁOWINY WIĘCEJ — MLEKA
MNIEJ
W ciągu 7 miesięcy bieżącego ro
ku gospodarczego, w porównaniu
z analogicznym okresem w roku
poprzednim, koszalińskie pegeery
zwiększyły pogłowie bydła o po
nad 10 tys. sztuk w tyrn krów doj
nych o 1840 sztuk. Dostawy żywca
wołowego wzrosły o ponad
600
ton. Gorzej jednak z
produkcią
mleka, gdyż średnia
mleczność
krów zmniejszyła się o ponad 40
1 w przeliczeniu od sztuki. Wyko
nanie rocznych planów produkcji
i dostaw mleka jest najbardziej za
grożone w pegeerach w powiatach
sławieńskim, białogardzkim
oraz
w Kombinacie PGR Główczyce w
pow. słupskim. Najlepiej realizuje
plany produkcji i dostaw Kombi
nat PGR w Tymieniu w pow. ko
szalińskim. (1)
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Wyniki ankiety nie dają pod
staw do optymizmu. Przyby
wa nowych mieszkań, ale i
szybko ubywa starych. W 38
pegeerach, które objęto ankie
tą zbudowano 1529 nowych
izb, lecz w tym samym okresie
ubyło 578, gdyż trzeba było
zburzyć znaczną liczbę starych
zagrzybiałych budynków
z
pruskiego muru. Ponad 60 proc
ogólnej liczby nowych izb przy
dzielono długoletnim pracow
nikom gospodarstw, aby im po
lepszyć warunki mieszkaniowe
23 proc. przekazano pracowni
kom, zwerbowanym z... okolicz
nych pegeerów i tylko 13
proc. nowych izb — pracowni
kom, pozyskanym do pracy
bądź z poza województwa
bądz też z koszalińskich mia
steczek i wsi. Pozostałą liczbę
izb przeznaczono na
biura,
żłobki, przedszkola, gabinety
lekarskie itd.
Spośród ogólnej liczby#©koło
850 izb w starych budynkach,
zwolnionych przez rodziny, któ
rym przydzielono nowe miesz
kania, 241 izb przekazano już
zatrudnionym
pracownikom
(również w tym celu, by polep
szyć im warunki mieszkanio
we), 345 izb przeznaczono do
rozbiórki, 63 wykorzystano na
różnego rodzaju placówki so
cjalne i tylko 151 izb przydzie
łono pracownikom nowo przyję
tym. W rezultacie, jeżeli przed
dwoma laty
w
zbadanych
gospodarstwach przypadło 18,5
izby w przeliczeniu na 100 ha
użytków rolnych, to obecnie
przypada 20,8. W analogicznym
okresie zatrudnienie w przeli
czeniu na 100 ha użytków roi
nych zwiększyło się z 9,3 do
zaledwie 9,8 osób.
Wniosek
stąd prosty, że dzięki nowemu
budownictwu polepszają się
warunki mieszkaniowe już za
trudnionych załóg, jednakże za
łogi te tylko w niewielkim stop
niu zwiększają się liczebnie.
Dodajmy, że ankietą objęto sto
sunkowo najlepsze pegeery w
województwie, w których stan
techniczny starych budyn
ków mieszkalnych bynajmniej
nie jest najgorszy.
Z przeprowadzonych analiz mo
żna również wysunąć wniosek, że
po zbudowaniu w koszalińskich pe
geerach w latach 1966—70 planowa
nej liczby ponad 14 tys. izb miesz
kalnych zatrudnienie zwiększy się
tylko nieznacznie i że deficyt si
ły roboczej, zwłaszcza przy obsłu
dze inwentarza, może się jeszcze
bardziej pogłębić.
Z drugiej jednak strony już obecnie w przeliczeniu na jednego
pracownika stałego przypada
w
koszalińskich pegeerach 2,1
izby
mieszkalnej. Jest to wskaźnik sto
sunkowo jeden z najwyższych w
kralu. Świadczy to, że
spośród
większości rodzin, zamieszkałych
w pegeerach, pracuje tylko jedna
osoba, że stałą pracę zarobkową
podejmuje stosunkowo niewielka
liczba kobiet. Przede
wszystkim
dlatego, że jak dotąd w niewielu
jeszcze gospodarstwach zorganizo
wano placówki opieki nad dziec
kiem. A przecież nie należałoby na
ten cel szczędzić środków. Warto
się również zastanowić nad możli
wościami rozwinięcia indywidual
nego i spółdzielczego budownictwa
mieszkaniowego, tym bardziej, że
w niektórych gospodarstwach spra
wa ta już teraz ma wielu zwolen
ników.
(jel)
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W PGR Ramlewo w pow. kołobrzeskim stosuje się na
ogól nie praktykowane w naszym województwie pogłówne nawożenie żyta... obornikiem. Oczywiście chodzi o ży
to, przeznaczone do wiosennego zbioru na zielonkę. Po
zbiorze żyta, na tym samym polu zostaną zasadzone ziem
niaki. Obornik rozrzucony jest cienką warstwą za pomo
cą traktorowych roztrząsaczy (na zdjęciu). Oczywiście
praca ta może być wykonywana jedynie przy sprzyjającej pogodzie, gdy ziemia zamarznie.
Fot. Jerzy Lesidk

Suszarnie

Jutro, 23 bm. odbywa się w Koszalinie kolejne, VI Wal
Jie Zgromadzenie Delegatów Kół Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa. W zwią
zku z tym zwróciliśmy się do przewodniczącego Zarządu
Oddziału SITR w Koszalinie inż. RYSZARDA PIPUTY
z pytaniami na temat pracy, drobku i zamierzeń tej or
ganizacji, skupiającej w naszym województwie stosunkowo najliczniejszą grupę inteligencji technicznej.
— Ostatnie walne zgromadzę
nie SITR w Koszalinie odbyło
się przed dwoma laty. Jak pokrotce należałoby scharakteryzować dorobek organizacji w
tym okresie?
wojewóćfztwie

nie istnieje 56, jednocześnie w tym
samym okresie liczba
członków

135"10Da ne° te^sugcrowa ty t/y,°° ie

działalność naszej organizacji osła
bła. Tak jednak me jest. PO prostu
dwa lata temu znaczna liczba kot
w terenie była nieżywotna,
nie
przejawiała
praktycznie
żadnej
działalności. Część tych kół zosta

iiintel^ych" w

C
rezuna 0 c'A CZ0 m a am?
dziś mniej 'kół, lecz o wiele bardziej aktywnych. Są one pełne i-

rozwijaćyókreślonąSistatutem^'dzla^
łainość.
— Jakie są podstawowe formy tej działalności?
— Dotyczą przede wszystkim krzewienia postępu w roi
nictwie wprowadzania do prak
tyki rolniczej osiągnięć nauki
i techniki, a także pomocy
członkom w podnoszeniu ich
kwalifikacji zawodowych. W
okresie sprawozdawczym koła
SITR w naszym województwie zorganizowały łącznie pra
wie 500 odczytów, które w og
romne.i większości
wygłosili
profesorowie wyższych szkół
rolniczych ze Szczecina, Poz
nania i SGGW w Warszawie.
Wspólnie z zarządami oddzia
łów SITR w Szczecinie, Gdań
sku i Olsztynie zorganizowa
liśmy dwie konferencje nau
kowo-techniczne, jedną poświę
cono kierunkom chowu i ho
dowli bydła w województwach
nadmorskich, druna proble
mom produkcji sadzeniaków.
W konferencjach tych uczest
niczyli specjaliści z całego kra
ju. Ogromnym powodzeniem
cieszą się organizowane z ini
cjatywy SITR wycieczki do
różnych naukowo-acświadczal
nych placówek rolniczych oraz
wzorowych ośrodków rolnych.
Większość kół zwłaszcza po
wiatowych, rozwija ożywioną
działalność kulturalną, organi
żuje wieczorki, imprezy itd,
co posiada ogromne znaczenie
zwłaszcza dla kadry rolnej, za
trudnionej bezpośrednio w pro
dukcji, w pegeerach i w gro
madach. SITR dopomaga rów
nież swym członkom w podej
mowaniu studiów podyplomo
wych :td.

— Zwłaszcza w ostatnim okresie coraz więcej inżynierów
podejmuje studia podyplomo
we, prace magisterskie, a na
wet doktorskie. Wielu z nich
stwierdza, że
napotyka
na
znaczne trudności w zdobyciu
odpowiedniej literatury facho
wej ,skarży się na niedostatek
— Corocznie podejmuje pra- informacji technicznej. W jaki
cę w naszym województwie sposób SITR mogłoby dopomóc
znaczna liczba młodych absol- w rozwiązaniu tych kłopotów?
went ów wyższych i średnich
— Możliwości SITR w tej
szkół rolniczych. Zgodzicie się,
że zwłaszcza dla tej grupy fa- dziedzinie są niewielkie, naćhowców stworzenie odpowied sz& organizacja nie dysponuje
nich waruków życia kultural- ^otikami finansowymi na or
no-społecznego, warunków, u- ganizowanie blDUOtek. r ai.nomożliwiających im szybsze wro we bilioteki dla swych pracow
ini
* c i e w środowisko, posiada ników mogą jednak organizo
duże znaczenie. Jak SITR wać poszczególne zakłady pra
współdziała w rozwiązywaniu EY, celowym byłoby również
^
_
stworzenie specjalnego działu,
bogato zaopatrzonego w facho
— Wiele kół SITR organizU wą literaturę rolnicza, w Bi
5e
towarzyskie spotkania, wie- bliotece Wojewódzkiej, wresz
czorki, wspólne Wyjazdy do te cie lepsze zaopatrzenie w litera
atru itd. Oczywiście, nie Są to turę fachowa księgarni Domu
^ wystarczające. Młodzi Książki. W tego rodzaju lite
inżynierowie i technicy są na raturę, zresztą bardzo skąpo
ogół dobrze przygotowani za zaopatrzona jest w wojewódz
wodowo, zdają praktyczny za twie w zasadzie tylko księgar
wodowy egzamin, niemniej w nia przy ul. Zwycięstwa w Ko
wielu przypadkach na pewno szalinie, chociaż należało się
nie odmówiliby oferowanej spodziewać, że
specjalnym
im przez koła SITR pomocy działem, poświęconym rolnic
w szybszej adaptacji do niekie twu i bogato zaopatrzonym,
dy bardzo trudnych, specyfi- dysponować będzie niedawno
cznych warunków pracy bez uruchomiona
w wojewódz
pośrednio w produkcji. Nie kim m^^e księgarnia nauko
mamy jeszcze odpowiednio wy wa.
pracowanych form takiej poRozmawia!:
mocy i myślę, że walne zgromadzenie SITR uwzględni ten
J. LESIAK
problem w dyskusji,
problemu

ziarna

w geesach

Koszalińskie geesy zaku
pują w tym roku pierw
szych 7 suszarni do ziarna,
które zostaną zainstalowane
w nowo zbudowanych ma
gazynach zbożowych. Z su
szarni, za stosunkowo nis
ką opłatą (około 100 zł od
jednej tony zboża) będą mo
gli korzystać usługowo ci
rolnicy indywidualni, któ
rzy zdecydują się na zbiór
zbóż kombąjnami, będącymi
w dyspozycji kółek rolni
czych i międzykółkowych
baz maszynowych. Do 1970
roku w suszarnie do ziarna
ma być wyposażonych w
województwie około 30 geesowskich magazynów zbo
żowych.
Warto dodać, że geesy ku
pują suszarnie dwóch ty
pów, o zdolności przesusza
nia 3 i 5 ton ziarna na go
dzinę. Suszarnie bardziej
wydajne instalowane bę
dą w tych gromadach, w
w których kółka rolnicze
i między kółkowe bazy ma
szynowe dysponują wię
cej niż jednym kombaj
nem. Koszt zakupu i zain
stalowania jednej suszarni
wynosi 500—700 tys. zł.
Już w tym roku będą wy
posażone w suszarnie m,in.
magazyny zbożowe w Dy
gowie i w Charzynie w po
wiecie kołobrzeskim oraz w
Wiekowie w pow. sławień
skim.
(!•)
I

rola - moia wola"?

„Ziemia jest ogólnonarodowym dobrem społecznym
i w naszych warunkach
złe jej wykorzystanie uderza w interesy państwa, interesy narodu, uderza w in
teresy każdego człowieka
pracy, każdego konsumenta".
(Z przemówienia wt. Gomułki
na narada e przewodniczących pre
zydiów p r n i w RN)

no, który od 1048 roku gospo
darzy na 8 hektarach ziemi.
„Mam już dorosłe dzieci, a syn
skończył SPR, ale nie ma czym
gospodarzyć! Nie we wszystkich wsiach jest ziemia funduszowa r ale prawie w każdej
są gospodarstwa podupadłe. W
naszej wsi jest kilkunastu tak
^h rolników, którzy nie upra
wiają ziemi, bądź wydzierżawiają innym. Dzierżawcy nie
płacą państum ani złotówki, a
właściciele również, bo mówią
^ nikt nic nie zrobi, bo w
zagrodzie pusto. W moim sąsiedztwie mieszkają 70-letni
staruszkowie, którzy z 7 hekta
r ( ^ w obrabiają tylko kawałek,
a resztę wypuszczają w dzierżawę. Mają troje dzieci, ale
jeden syn mieszka w mieście,
zaś drugi syn i córka mieszka

A NASZYCH oczach do konuje się na wsi polskiej
ogromna, o zasadniczym znaczeniu przemiana podważająca
sens i słuszność bardzo starej
zasady: „MOJA ROLA — MO
JA WOLA". Nie zawsze uświa
damiamy sobie przyczyny i
źródła tych zmian w psychice
naszych rolników, zmianiktóre
tradycjonalny, ograniczony o
płotkami każdej zagrody wzo
— Słowem, działalność boga rzec indywidualnego gospodar
ta i wszechstronna. A jakie są stwa zastępują modelem gospo
najważniejsze
zamierzenia darstwa stanowiącego nieod* łączną część ogólnonarodowej
SITR na przyszłość?
j gospodarki. Temu procesowi in
,
.
.
na wst
W naszym województwie pra \ tegracji indywidualnych gospo
1 Gt,c VracuM w mi*
cuje już ponad 260£ inżynier- \darstw rolnych z całością go- ś c i e * Namawiali rodziców by
rów i techników rolnictwa róż [spodarki narodowej naszego s V r zedali ziemię i obdzielili ich
chcieli
nych specjalności, gdy tymcza państwa sorzyjała, szczególnie V'^ n ^dzmi
Starzy
sem SITR zrzesza zaledwie w ostatnim dziesięcioleciu, poli ^zeaac tyko orną
ziemię.
1350. Ważnym zadaniem jest tyka rolna naszej partii i rzą Kupców było sporo, bo jest do
więc rozwój liczebny. Myślę du Rolnicy zrozumieli że im b r a 1 w l e d n V™- kawałku. Jeżrównież, że nie obejdzie się mniej dostarczą państwu ze- Gziłem do Powiatowej Rady
bez zmian organizacyjnych. swej wsi zboża ziemniaków i Narodowej, ale tam powiedziaWiększość kół SITR stanowią mięsa, tym
mniejsze
będą n ? , m i ' z e
™olno rozdrabobecnie koła powiatowe, zrze mieć do swojej dyspozycji środ ? l a ć gospodarstw Tłumaczyszające specjalistów
jednej ki Funduszu Rozwoju Rolni- ł e m gruszkom, by zdali ziebranży z całego powiatu. Tak ctwa. Coraz lepiej pojmują że m . i ? ™ s # c c "l b P a ń s t w a . ale oni
chc<
m
np. koła SITR parzy inspekto im więcej wyprodukują i do!> gd V ż
V J
ratach PGR zrzeszają inżynie starczą państwu zboża i in- f u g ,° n t e VOzy]emy, to i niewie
rów i techników, zatrudnio nych produktów, tym mniej ^ skorzystamy z renty. Gdy
nych w pegeerach, do oddziel państwo wyda pieniędzy na za' z e państwo zabierze
dłu
nych kół należą lekarze we kup zboża za granicą ( będzie ł , m .
^ t 0 odpowie
terynarii, do oddzielnych me- mogło więcej środków przezna d z l ? l l < z e długów nikt nie śetą
lioranci itd. Taka struktura czyć chociażby na budowę no 0 m e > b o m a j ą V jlko j e d n ą k r o
ma zalety, ale ma też wiele wych fabryk nawozów sztucz- w * ' a z i c . m i P i k t n i e m a P r a
wad, zwłaszcza dziś; gdy cię nych czy maszyn rolniczych. wa im zabrać, bo oni tu już 20
żar kierowania rolnictwem co
lat gospodarzą i jest ona ich
raz bardziej przesuwa się na
Od
paru już lat narasta własnością. Zresztą — mówili
szczebel samej gromady. Za wśród bardziej światłych roi- jak zobaczą, że władze będą
mierzamy więc organizować ników krytyczna postawa wo- chciały im ziemię zabrać, to od
gromadzkie koła SITR, z tą bec wszystkich tych, którzy dadzą gospodarstwo córce.
myślą, by zrzeszały one wszy nie szanowali ziemi, nie umie
V/ydaje mi się, że władze nie
stkich fachowców rolnictwa li jej uprawiać, bądź nie chcie powinny zezwalać na handlopracujących na danym terenie li, gdyż przeszkadzał im pia- wanie ziemią przez tych, któzarówno w pegeerach, Prez. sek w rękach. I dlatego też z rzy mieszkają bądź pracują w
GRN, lecznicach weterynaryj takim zainteresowaniem przy mieście, że ziemię powinno się
nych itd. Tego rodzaju koła jęła wieś trzy ustawy uchwało sprzedać tym rolnikom, którzy
niewątpliwie już w niedale ne przez Sejm 24 stycznia br. t mogą gospodarzyć dobrze. W
kiej przyszłości stanowić bę o komasacji i wymianie grun- takich dobrych warunkach jadą podstawowe ogniwo organi tów t o rentach dla rolników kie mają teraz rolnicy żal pazacyjne SITR. Mogą one ode£ przekazujących ziemię pań- trzeć na ziemię leżącą ugoremV
r°ć ogromna role w rozwija stwu oraz o przymusowym wy
Z nieco innymi kłopotami
niu inicjatywy całej służby roi kupie ziemi. Dowodzą tego cho boryka się ob. RYSZARD NOnej, pracującej w gromadach ciażby liczne listy, jakie na- WAK z Tarnówki pow. Zło w lepszvm
skoordvnowaniu płynęły ostatnio do naszej Re- tów. W 1961 roku> objął on, na
jej wysiłków, w zacieśnieniu dakcji. Wynika^ z nich rów- podstawie prywatnej umowy,
współpracy z in*vnierar"i i te nież, że koszalińska wieś z nie oospodarstwo o powierzchni
chnikami, zatrudnionymi w pe cierpliwością czeka na realiza- 7,60 ha. Gospodarstioo było bar
geerach i innych gospodarst cję tych ustaw.
dzo zniszczone, gdyż użytkowa
wach państwowych.
Pisze rolnik z potviatu Siato ło go już 3 innych rai-,

•NOTESU

uż

ników. Ostatni
użytkownik,
właściciel aktu nadania, wziął
od ob. Nowaka odstępne i wy
.jechał do Warszawy , Ob. Nowak nie może korzystać z kredytów na remonty, które
bardzo potrzebne, ani też z tri
nej pomocy państwa, gdyż nie
jest właścicielem. „Starałem
się
pisze w swym
liście —
ściągnąć właściciela, by załat
wić formalności z przejęciem
gospodarstwa,ale odpowiedział
mi, że jemu się nie śpieszy, oraz że jeśli dam mu jeszcze
tyle tysięcy ile on żąda, to prze
pisze na mnie gospodarstwo w
sądzie. Gdybym nawet mógł i
zapłacił tyle ile on żąda, to mu
siałbym z miejsca pójść z torbami. Wydaje mi się,że powinienem otrzymać pomoc
w
przejęciu tego gospodarstwa na
własność, gdyż każdy rok pogarsza moją sytuację".
Zamiast wniosków pod adre
sem władz administracyjnych
powiatu złotowskiego — chcę
opowiedzieć o postawie
kanców wsi Parnowo i GRN
w Biesiekierzu pow. Koszalin
wobec jednego z rolników wsi
Parnowo.
Ot oz mieszkańcy tej test wy
stąpili na jednym z ostatnich
zebrań z ostrą krytyką ob. St.
G., który użytkuje od 1959 roku 8-hektarowe gospodarstwo,
ale nie dochował się ani jednej
krowy, śuHni czy konia. Nie na
był on też żadnego sprzętu i
maszyn rolniczych, nie remon
tuje budynków. Część ziemi
przeznacza tylko pod rośliny
kontraktowane, głównie len,
gdyż na ich uprawę można za
ciągać pożyczki. Plony zbiera
bardzo niskie, bo żle uprawia
ziemi
t< a l e odstawia na nazwiska innych rolników, by instytu
cje kontraktujące nie
mogły
ściągnąć udzielonych pożyczek.
Nie płaci również
podatku
(.17.849 zł zaległości) ani też
nie realizuje obowiązkowych
dostaw.
„Ile to już w ciągu 9 lat mo
żna by wyprodukować na takim
gospodarstwie?"
—
pytali
mieszkańcy Parnowa. Jego zie
mię państwo powinno przejąć,
chociażby za długi jakie ciążą
na tym gospodarstwie" — postulowali rolnicy tej wsi. Sądzę. że postulat ten zostanie ry
chło spełniony, gdyż Prezydium GRN, na wniosek zespołu specjalistów, powołanego po
IX Plenum KC PZPR, zaprc
ponowało Wydziałowi Rolni
ctwa i Leśnictwa Prezydium
PRN przejęcie gospodarstwa
ob. St. G. na skarb państwa,
JÓZEF KJEŁB
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MOTORY NA RATY
ii. Ch. Bobolice. Proszę o
wyjaśnienie czy mógłbym ku
Pic na raty motocykl marki
WSK-125 w cenie 8 tys. zlotych? W sklepie bowiem odmowiono mi sprzedaży takie
go motocykla na raty.
in?
^r 2 z a r z 3 d z e n i e r n nr
iu$ Min. Handlu Wewnętrznego z dnia 13 lipca 1967 r. na raty można nabyć następujące
motocykle: WSK-125 cm po 7
: y y c ^ ^ n a , 2 4 r aty), SHL
1 WFM-125 cm i SHL -175 cm
po 13.300 zł i po 14.300 zł (na
30 rat) natomiast nie sprzedaje
się na raty motocykli WSK
125 MO6 Bl w cenie 8 tys. zł.
(mł)
FKEMIA ZA OSZCZĘDNOŚĆ

OGUMIENIA

"i© takie przysługuje.
Do wyjaśnienia z dnia 21
lutego ubr., na które się powołują niektórzy nasi Czytelnicy
zakradł się błąd, który niniejS2
y m raz jeszcze prostujemy:
Zwolnienie z wpłat na rzecz
funduszu ^ gromadzkiego nie
przysługuje osobom, które nabyły czy to od państwa, czy
od
właścicieli prywatnych gospodarstwa rolne. Obowiązują
ce
przepisy podatkowe oraz ustawy o funduszu gromadzkim
n

* e przewidują bowiem takich

zwolnień.
Przysługują jednak •— o
czym już kilkakrotnie informowaliśmy — odpowiednie ulgi podatkowe. I tak: NabywC
Y gospodarstw czy gruntów
zakupionych od państwa, korzystają ze zwolnienia od podatku
gruntowego z
tych
gruntów przez czas od 3 do 5
lat oraz z dalszego trzyletniego ulgowego opodatkowania
tym podatkiem . Nabywcy gospodarstw rolnych, uznanych za
zaniedbane ekonomicznie, jeżeli nie są w stosunku do poprzednich właścicieli krewnymi ani powinowatymi w linii
prostej, również korzystają z
pięcioletniego zwolnienia od
podatku gruntowego, mimo, że
kupili te gospodarstwa od osób prywatnych.
Okres zwolnienia liczy się
od roku, w którym nastąpiło
nabycie gruntów, a w razie umowy przyrzeczenia kupnasprzedaży — od roku jej zawarcia. Jeżeli jednak nabycie
gruntów nastąpiło w czasie,
kiedy dokonanie siewów wiosennych podstawowych roślin
(zboża, okopowe) jest niemożli
we — zwolnienie przedłuża się
o rok.
Ulgę przyznaje organ finansowy miejscowego biura GRN
po przedłożeniu dowodu naby
cia gruntu.
(AZ(b)

C. W. po w. Sławno. Kierów
nictwo zatrudniającego mnie
zakładu ma trudności ze zby
tern opon nadających się dla
trakcji kopnej lub bieżnikowania, a ja z tego powodu
nie mogę doczekać się należnej mi premii za oszczędność ogumienia. Czy słusznie zakład wstrzymuje wypłatę premii?
Trudności w zbywaniu opon
nadających się do użycia w
trakcji konnej lub bieżnikowa
nla nie mają wpływu na prerciię dla kierowcy. SpraWy te
reguluje Uchwała nr 239 Rady
Ministrów z dnia 9. VI. 1959 r.
w sprawie premiowania kierowców za zdanie opon nadają
cych się do użycia w trakcji
konnej lub do bieżnikowania
(M. P. Nr 56, poz. 270).
Według tego zarządzenia
kierowcy przysługuje premia
za zdanie opon po osiągnięciu
normy przebiegu oraz w razie
dalszej eksploatacji tych opon
— premia za każdy 1000 km
przebiegu ponad normę. Premię za osiągnięcie normy pracodawca winien wypłacać po
ustaleniu, że opona po osiągnię
ciu przebiegu nadaje się do
dalszej eksploatacji, a premię
za ponadnormatywne przebie
gi — po zdaniu opony w stanie ULGI INWESTYCYJNE
nadającym się do użytku w
B. K. pow. Człuchów. Wy
trakcji konnej lub do bieżni
kowania. Reguluje to § 2 ust.
budowałem nową oborę w
2 i 3 cytowanej wyżej ustawy.
roku 1965 z kredytu banku
i wSasnych funduszów. Biu
(zet)
ro GRN udzieliło mi ulgi w
FUNDUSZ GROMADZKI
spłacie podatku gruntowego
TRZEBA PŁACIĆ!
za lata 1965 i 1966. Czy mam
prawo korzystać z dalszej ul
M. B. Kluczkowo, M. M.
gi i w jakim procencie w
Malanowo: Czy nabywcom
stosunku do płaconej pożycz
gospodarstw rolnych przysłu
ki?
gu.je pięcioletnie zwolnienie
Podstawą do ustalenia wyod wpłat na fundusz gro- sokości ulgi w podatku grunto
madzki, podobnie, jak to jest wym z tytułu wybudowania no
w przypadku zwolnienia ich wej obory jest kwota ubezpie
z opłacania przez ten okres czenia
budynku,
ustalona
podatku gruntowego? W ub. przez PZU dla celów obowiąz
roku ukazała się w tej r u- kowego ubezpieczenia budyńbryce odpowiedź, że zwolnię ków.

Od roku 1967 obowiązuje za
sada, że na żądanie zaintere
sowanego
organ finansowy
(biuro gromadzkie) obowiązany jest odstąpić od ww szacunku PZU i ustalić ulgę inwe
stycyjną całkowicie w oparciu
o rachunki, stwierdzające war
tość zakupionych i zużytych
przy inwestycji materiałów bu
dowlanych oraz koszty fachowej robocizny obcej.
Ulgę przyznaje się w wysokości 30 proc. sumy ubezpieczenia albo 3fr proc. sumy poniesionych faktycznie wy datków.
Jeżeli inwestycja została do
konana z kredytu bankowego
i własnych funduszów podatni
ka, to w pierwszej kolejności
ulgę stosuje się przez odpisa
30
n ie podatku w wysokości
z
p r 0 c. sumy, wydatkowanej
własnych funduszów, a następ
nie w takim samym procencie
o c j każdej kwoty spłaconej raty kredytu bankowego — aż do
wyczerpania pełnej kwoty przy
znanej ulgi.

Od roku 1967 ulgę ustala się
w wysokości 50 proc. ponie
sionych wydatków przy inwe
sty ej ach w postaci budowy,
rozbudowy lub odnowy budyń
ków gospodarczych w gospo
darstwach samodzielnych^ powstały ch na gruntach kupionych od państwa lub od właścicieli gospodarstw zaniedbanych ekonomicznie, objętych
pomocą państwa. Łączna kwo
ta ulg dla jednego pod atu ika
nie
może przekraczać
50.000 zł.
Ulgę za dany rok podatkowy stosuje się w granicach
do 100 proc. rocznego wymiaru podatkowego, a w razie nie
wyczerpania w roku podatkowym całej kwoty przyznanej
ulgi, jaka przysługuje podatnikowi — ulgę stosuje się w
dalszych latach (na naszym te
renie — do 15 lal, licząc od
roku zakończenia inwestycji),
Tak więc stosowanie w powyż
szej sprawie dalszej ulgi w po
datku jest uzależnione od wy
sokości jej przyznania, kwoty
już wykorzystanej, kwoty wy
datków poniesionych z własnych funduszów i od rat spła
conego kredytu#
(AZ)

KOSZALITŚSKIE ZAKŁADY MASZYN LAMPOWYCH W
KOSZALINIE, UL. POLSKIEGO PAŹDZIERNIKA 11, za
trudnią natychmiast następujących pracowników: inżynie
rów i techników na stanowiska: ST. KONSTRUKTORÓW,
ST. TECHNOLOGÓW oraz st. energetyka; st. ekonomi
stów na stanowiska: PLANOWANIA PRODUKCJI, ZAOPA
TRZENIA i D. S. ANALIZ. Pracownika na stanowisko DYS
POZYTORA MATERIAŁOWEGO (technik mechanik z prak
tyką) oraz pracownika na stanowisko WYDAWCY MAGA
ZYNOWEGO (branża metalowa — praktyka); TOKARZY,
Ś LUSARZY, ELEKTRYKÓW, BRAKARZY, LAKIERNIKÓW,
FREZERÓW i SZLIFIERZY do obróbki kół zębatych; PRA
COWNIKA NA WIERTARKĘ WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWĄ,
GALWANIZERA i HARTOWNIKÓW; ROBOTNIKÓW NIE
WYKWALIFIKOWANYCH do grupy gospodarczo-transportowej. Warunki pracy i płacy do uzgodnienia na miejscu.
Reflektujemy tylko na pracowników miejscowych lub z do
jazdami do pracy z pobliskich miejscowości.
K-568-0
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIE
RYJNYCH W KOSZALINIE, UL. RACŁAWICKA barak nr
2, przyjmie do pracy natychmiast: KIEROWNIKA ODCIN
KA ROBÓT INŻYNIERYJNYCH w Szczecinku, z wykształ
ceniem wyższym lub średnim technicznym oraz uprawnie
niami instalacji sanitarnej; SZEFA PRZYGOTOWANIA
PRODUKCJI — wymagane,;wykształcenie wyższe technicz
ne (inst. sanit,), 10-letni staż pracy, posiadanie uprawnień
budowlanych; KIEROWNIKÓW BUDÓW na teren: Szcze
cinka, Złotowa, Człuchowa, Koszalina i Słupska z wykształ
ceniem technicznym i uprawnieniami budowlanymi i drogo
wymi. Wynagrodzenie wg. Układu zbiorowego obowiązujące
go w budownictwie. Istnieje możliwość otrzymania wyna
grodzenia specjalnego oraz mieszkania spółdzielczego w
1968 r. Warunki pracy i płacy do omówienia w siedzibie
Przedsiębiorstwa w Koszalinie, ul. Racławicka barak nr 2.
K-573-0

ZAKŁAD NAPRAWCZY MECHANIZACJI ROLNICTWA W
SŁUPSKU, PL. DĄBROWSKIEGO 3, przyjmie do pracy od
zaraz TOKARZY i FREZERÓW. Warunki pracy i płacy do
omówienia na miejscu. Mieszkań nie zapewniamy. Podania
wraz z ży-ciorysem, zaświadczenia i opinie z ostatnich miejsc
pracy kierować pod adresem jak wyżej do Wydziału Kadr
K-572-0
nie rezerwy i zawór redukcyj i Organizacji.
ny. Na wszystkie te trzy po
mysły wniesiono zgłoszenia pa PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA ROLNICTWA W
WOJEWÓDZKA
WODĘ W KOSZALINIE, UL. MORSKA 51. zatrudni natych
tentowe.
miast: inżyniera lub technika z uprawnieniami w branży wo
MIEDZA
(„DZIENNIK BAŁTYCKI") dociągowo-kanalizacyjnej — na KIEROWNIKA ODCINKA
ROBÓT INSTALACYJNYCH, inżyniera lub technika z u4 MLN KOSZUL NON-IRON prawnieniami na KIEROWNIKA GRUPY ROBÓT BUDOW
ZAPAŁKI
LANYCH. Warunki płacy i pracy do uzgodnienia w Przed
W KSIĄŻECZKACH
K-479-0
W tym roku rozpocznie się siębiorstwie.
w Stargardzie budową zakłaGdańska
Fabryka Zapałek d ó w dziewiarskich „Luxpol". PKP ODDZIAŁ TRAKCJI W SŁUPSKU przyjmie DO PRA
jest jedynym y> kraju produ- C a ł a i n w e s t y c ja, bez obiektów CY i NA SZKOLENIE na stanowisko POMOCNIKA MASZY
centem popularnych
zapałek s o c j a i n y c h, pochłonie 245 min NISTY trakcyjnych pojazdów spalinowych, pracowników z
książeczkowych. Obok zaopa- z i o t y c h. W zakładach ma być terenu powiatów: Białogard, Koszalin, Kołobrzeg. Szkole
trzenia r-ynku, zapałki tego ty zatrudnionych 3340 pracowni- nie odbywać się będzie w Lokomotywowni Głównej w Słup
pu produkowane są dla przed- fcóvo. Załoga przystąpi do pra- sku, z zakwaterowaniem w hotelu PKP, przez okres 5 mie
siębiorstw w celach reklamy. c y w J V \ w a r tale 1070 roku, sięcy. Po egzaminach zatrudnienie w Lokomotywowni Ko
Rocznie zamawia je bezpośred p e l n y z a ś r o z r u c h zakładu ma łobrzeg. Warunki przyjęcia: zasadnicza szkoła zawodowa o
nio około 60 zakładów. O siat- nastapić do końca 1971 r. War- kierunku mechanicznym, elektrycznym względnie egzamin
nio gdańska fabryka otrzyma- tość produkcji zakładów dzie czeladniczy, pierwsza kategoria zdrowia wg orzeczenia Ko
ła zamówienie na wykonanie 2 y^iarskich „Luxpol" wyniesie lejowej Komisji Lekarskiej. Warunki płacy i świadczenia
min książeczek
zapałkowych v o n a d l mld 200 min złotych. zgodnie z przepisami obowiązującymi na PKP. Zgłoszenia
dla Islandii. Jest to pierwsza praktycznie oznacza to wypro- kandydatów oraz dodatkowe informacje w biurze Oddziału
tego rodzaju transakcja ekspor bukowanie na rynek około 4 Trakcji w Słupsku, ul. Krzywoustego, od godz. 7.30 do godz.
K-456-0
towa.
Dotychczas
bowiem m j n n o n ironowych koszul mę- 14.30, w dni robocze.
Gdańsk eksportował zapałki skich i młodzieżowych oraz mi
pudełkowe do krajów Bliskie- n o n a bluzek damskich i dziew MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W
go Wschodu i Afryki. Ambicją c z ę C ych rocznie.
SZCZECINKU, UL. RZECZNA NR 4 zatrudni natychmiast,
fabryki jest zwiększenie ety
każdą LICZBĘ ROBOTNIKÓW WYKWALIFIKOWANYCH
r
,r
,
),
kiet o tematyce
morskiej, co
,
^ 7f~ 7T r^Ti^{QTrT \ ze specjalnością murarz-tynkarz, 4 HYDRAULIKÓW ze zna
stanowić będzie dodatkową ot(„GŁOS SZCZECIŃSKI ) jomością instalacji c.o. i gazowych, 2 CIEŚLI oraz 4 RO
rakcję dla filumenistów.
BOTNIKÓW NIEWYKWALIFIKOWANYCH na ładowaczy.
(„GŁOS WYBRZEŻA")
Warunki pracy i płacy do omówienia na miejscu w MZBM
Szczecinek, ul. Rzeczna nr 4, pokój nr 14.
K-529-0
Na treningu kolarskim.
REWELACJA
Fot. J. Piątkowski
DLA PŁETWONURKÓW
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Gdańskie Zakłady Mechani
ki Precyzyjnej od
wielu lat
specjalizują się w produkcji aparatóio do pływania pod wo
dą. Ostatnio w biurze kenstruk
cyjnym zakładów opracowano
nwą rewelację dla płetwonurr
v' Tr> *
n-nrat do v&!wa-
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J kiogramów i 2 butle. Urządze
nie umożliwia swobodne nur
kowanie do głębokości 60 me
trów. Nowością w nim, jest urządzenie doprowadzające po
wietrze do manometru* urządzę

My

PRZEDSIĘBIORSTWO POŁOWÓW I USŁUG RYBACKICH
„KUTER" W DARŁOWIE ogłasza PRZETARG NIEOGRANI
CZONY na wykonanie nowej instalacji odgromowej na trzech
obiektach przedsiębiorstwa. Łączna wartość robót wynosi 100
tys. zł. Termin zakończenia robót — miesiąc maj br. Doku
mentacja do wglądu w Dziale Gł. Mechanika. W przetar
gu mogą brać udział przedsiębiorstwa państwowe, spółdziel
cze i prywatne. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 marca br.
Zastrzega się prawo wyboru oferenta lub unieważnienia
przetargu bez podania przyczyn.
K-523
PRZEDSIĘBIORSTWO POŁOWÓW I USŁUG RYBACKICH
„KUTER" W DARŁOWIE ogłasza PRZETARG NIEOGRA
NICZONY na wykonanie remontu kapitalnego budynku administracyjno-magazynowego. W zakres remontu wchodzą ro
boty stolarskie, murarskie i instalacyjne (wodn. kan. i elek
tryczne). Dokumentacja remontowa do wglądu w Dziale Gł.
Mechanika. Termin zakończenia remontu — IV kw. 1968 r.
W przetargu mogą brać udział przedsiębiorstwa państwowe,
spółdzielcze i prywatne. Oferty należy składać do dnia 29 II
1968 r. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 marca 1968 r. Za
strzega się prawo wyboru oferenta lub unieważnienia prze
targu bez podania przyczyn.
K-534
PRZEDSIĘBIORSTWO POŁOWÓW I USŁUG RYBACKICH
„KUTER" W DARŁOWIE ogłasza PRZETARG NIEOGRA
NICZONY na remont kapitalny baraku biurowego. W zakres
remontu wchodzą roboty: stolarskie i elektryczne. Dokumen
tacja remontowa do wglądu w Dziale Gł. Mechanika. Ter
min zakończenia remontu — II kwartał 1968 r. W przetargu
mogą brać udział przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielcze
1 prywatne. Oferty należy składać do dnia 29 lutego br. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 marca 1968 r. Zastrzega się
prawo wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez po
dania przyczyn.
K-535
SPÓŁDZIELNIA PRACY „INTROLIGATOR" W KOSZALI
NIE, UL. GWARDII LUDOWEJ 7, ogłasza PRZETARG na
wykonanie instalacji elektrycznej zewnętrznej i wewnętrznej
w Pawilonie Usługowym w Szczecinku przy ul. Podwale 3.
Wartość kosztorysowa robót ca 90 tys. zł, w tym roboty
elektr. zewnętrzne 65 tys. Termin rozpoczęcia robót — marzeę br. Zatwierdzona dokumentacja do wglądu w Biurze
Zarządu Spółdzielni. W przetargu mogą brać udział przedsię
biorstwa państwowe, spółdzielcze oraz koncesjonowane pry
watne. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 lutego br., o godz. 10.
Zarząd zastrzega isobie prawo wyboru oferenta.
K-567-0
DYREKCJA PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA ROLNE
GO W DOMACHOWIE, pow. Sławno ogłasza PRZETARG
NIEOGRANICZONY na wykonanie remontu kapitalnego sto
doły i budynku mieszkalnego. Dokumentacja do wglądu w
biurze gospodarstwa. Oferty prosimy składać do dnia 28 lu
tego 1968 r. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 marca 1968 r.
W przetargu mogą brać udział przedsiębiorstwa państwo
we, spółdzielcze i prywatne. Zastrzega się wybór oferenta
bez podania przyczyn.
K-566
PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO HOTELE MIEJSKIE
W KOŁOBRZEGU, UL. DWORCOWA 10, tel. 34-11, zatrudni
KELNERÓW i ST. KELNERÓW, posiadających pełne kwa
lifikacje kelnerskie, ponadto KIEROWNIKA SALI RESTAU
RACJI—wymagane kwalifikacje: wykształcenie średnie za
wodowe, 4 lata praktyki w zawodzie lub podstawowe i 8
lat praktyki oraz biegła znajomość w mowie co najmniej
2 języków obcych. Do podań należy dołączyć: życiorys, świa
dectwo stwierdzające wykształcenie i staż pracy, 'kwestio
nariusz osobowy, opinie z ostatnich pięciu lat pracy. Warunki pracy i płacy do omówienia na miejscu.
K-528-0

ZAKŁADY NAPRAWCZE SPRZĘTU MEDYCZNEGO W
SŁUPSKU zatrudnią techników ELEKTRO -MECHANIKĆW
lub ELEKTRONIKÓW w oddziale terenowym w Koszalinie,
ul. Kosciuszki 7 (Miejska Przychodnia Obwodowa) oraz w
warsztatach w Słupsku ul. Wojska Polskiego nr 1. Vvarunki
do omówienia na miejscu, w godz. 8—13.
K-530-0

SPÓŁDZIELNIA PRACY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO
„DOBRY BUT" W KOSZALINIE, UL. P. FINDERA 115
przyjmie do pracy natychmiast pracownika na stanowisko
KIEROWNIKA TECHNICZNEGO i pracownika na stano
wisko TECHNOLOGA. Wymagane wykształcenie co najmniej
średnie zawodowe. Warunki pracy i płacy do uzgodnienia
na miejscu w Spółdzielni.
K-531-0
GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
W BOBOLICACH zatrudni natychmiast następujących .pra
cowników: KIEROWNIKA WARSZTATÓW USŁUGOWYCH
z wykształceniem średnim, DWÓCH INSTALATORÓW —
MONTERÓW z wykształceniem zawodowvm oraz 4 PRA
COWNIKÓW NIEWYKWALIFIKOWANYCH do pracy w
ekipie remontowo-budowlanej. Warunki płacy i pracy do
uzgodnienia na miejscu.
K-532
DYREKCJAP AŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO W BORZĘCINIE, p-ta Dobieszewo, pow. Słupsk zatrudni
natychmiast odpowiednich kandydatów na stanowisko BRY
GADZISTY POLOWEGO i TRAKTORZYSTY. Przystanek
PKS oraz szkoła podstawowa w miejscu. W^arunki pracy i
płacy do omówienia na miejscu.
K-57i-0
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA
PRZEMYSŁOWEGO W KOSZALINIE, UL. ZWYCIĘSTWA
115, telefon 62-47 zatrudni natychmiast ST. EKONOMISTÓW
do Działu Zaopatrzenia, TECHNIKÓW i INŻYNIERÓW oraz
MAJSTRÓW z uprawnieniami budowlanymi. Wynagrodzenie
według Układu zbiorowego pracy w budownictwie, z dnia
15 III 1958 oku. Oferty
—•«-" ~~~, Działu
— • • —
należy -1-Tskładaćr do
Kadr
KPBP.
K-570-0
PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTOWO - TRANSPORTOWE
BUDOWNICTWA ROLNICZEGO W KOSZALINIE, ULICA
MORSKA 49, zatrudni od zaraz następujących pracowników*
KIEROWNIKA BAZY TRANSPORTU W KOSZALINIE IN
SPEKTORA GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ, KIEROW
NIKA DZIAŁU ZAOPATRZENIA oraz DYSPOZYTORA BA
ZY TRANSPORTOWEJ. Wymagane wykształcenie średnie.
Warunki płacy wg Układu zbiorowego pracy w budownic
twie. Zgłoszenia przyjmuje Dział Organizacyjno-Ekonomiczn
yK-569-0
OGŁOSZENIA DROBNF
POTRZEBNA
dochodząca pomoc
DYREKCJA Studium Nauczyciel do dziecka. Koszalin, Wojska Pol
Gp-520
skiego Słupsk zgłasza zgubienie skiego 57/1.
legitymacji nr 307/Mf/67 — wale
riana Łosia.
Gp-471
POTRZEBNA samodzielna gospo
GOŁĄBEK Jan zgubił tablicę re dyni. Koszalin, Kościuszki 33/2.
jestracyjną nr EH 01-41.
Gp-472
Gp-497
ZASADNICZA Szkoła Telekomuni SPÓŁDZIELNIA Pracy „Oświata"
kacyjna Koszalin zgłaszu zgubie Oddział Kołobrzeg zawiadamia, że
nie legitymacji nr 182/68 ucznia przyjmuje zgłoszenia na kursy:
Sylwestra Chmielewskiego.
przygotowawczy na wyższe studia
Gp-473 przygotowawczy do egzaminu doj
rzałości, kwalifikacje na tytuł ro
PEUGEOT-403, rok 19S5, stan dobry botnika kwalifikowanego i mi
—sprzedam. Słupsk, 44-28, od 16 do strza w różnych zawodach, przy
18.
Gp-474 uczające do zawodu. Informacji udziela we wtorki czwartki, piątki
SPRZEDAM WFM S-34, cena 3.000 od godz. 8—10, Hromiak,
KołobSłupsk, Kasprowicza 5/6, tel 47-49. rzeg. Dworcowa 12, pokój 17, tele
pP-475 I ton 33—32,
JK-503-0

IGŁOS Nr 46 (4776)

Str.

& Sygnały
z Poznańskiego
E Ł Sprzedawca® sHeu«klierib
Przedm eścia
Konwojenci nie
& O szerszy asortyment nabiału
grzeszą nadmiarem grzeczności•Najbardziej
krytyczne uwagi przekazał śmy władzom handlowym
Tematem, który najczęściej przewija się w listach Czy
telników nadsyłanych w ramach naszej akcji — jest za
opatrzenie. Autorzy listów często nic ograniczają się tyl
ko do wykazania braków, ale wskazują na niedociągnię
cia w organizacji pracy handlu.

S

ŁUPSKIE Zakłady Przemyślu Maszynowego Leśnictwa,
produkują, jak' wiadomo, obrabiarki do drewna. Nie
tylko na potrzeby krajowych fabryk mebli, ale także
wysyłają je na eksport. Głównym odbiorcą jest Czechosłowa
cja. Ostatnio natomiast otworzyły się drogi na nowe rynki
zbytu do Francji i Grecji.
Na zdjęciu: przy wykańczaniu szlifierek taśmowych.
Fot. Andrzej Maślankiewicz

Co słychać w szeregach
młodzieży wiejskiej?
Jak nas poinformował prze
wodniczący ZP Związku Mło
dzieży Wiejskiej, Ryszard Kru
piniewicz, w kołach ZMW powiatu słupskiego zakończyła
się już kampania zebrań spra
wozdawczo-wyborczych. Obecnie trwają konferencje gromadzkie. Uczestniczą w nich
przedstawiciele władz gromadź
kich. Konferencje odbyły się
już w sześciu gromadach.

Mpślę - mięć piszę

Redaktorze!
— No to „jadziem" na za
bawę... Co? Ma Pan Redak
tor tak zwane obiekcje? Ależ... Tak „miłe'* zaprosze
nia na wielu drzewach, że
doprawdy nie ma co się za
stanawiać.
Na przykład we Wrzącej
drużyny ochotniczej straży
pożarnej: żeńska i męska
(!) zapraszają dzieci i doro
słych na wieczór rozrywkowo-taneczny. Początek, jak
dla dzieci, przepisowy, bo o
godzinie 19, a bufet „bezal
koholowyJeżeli taki bez
alkoholowy jak poprawnie
napisany, to można przy
puszczać, że przynajmniej
połowa dzieci
wyjdzie na
rzęsach.
Co, nie odpowiada? To
może do Pałówka. Zaprasza
ją gospodynie. W trakcie za
bawy oprócz nie przewidzia
nych, także przewidziane
atrakcje. Wybór... Królowej
Balu. Zapewne zostanie nią
Maryśka od ,Józków, bo do
niej uśmiechają się chłopa
ki z całej wsi. Jeżeli Pałówko także nie konweniuje, to
może do Zaruchowa. „Gra
zespół ze słupska, w skład
który wchodzi: akodeon, per
kusja, organy i gitaraKie
ruje tymi składnikami ze
społu pogięta trąbka.
Nawet członkowie ORMO
ze Strzelinka reklamują się
też na drzewie. Orkiestra do
borowa, bufet obficie zaopa
trzony, ORMO czuwa! Przy
jedź do nas.... A komitet TO
dzicielski szkoły w Jezierzy
cach zachęca do udziału w
„wielkiej zabawie karnawa
łowej" — także wieszając
ogłoszenie na lipcowym pniu,
I dziwić się dzieciom ,że pi
sza po płotach i murach...
Mnie się wydaje, Panie
Redaktorze ,że miłośnicy
przyrody powinni rozpocząć
walkę z tymi ogłoszeniami
na drzwiach.
Pyta
Pan
gdzie miłośnicy przyrody?
Za takich uważam chociaż
by naszych milicjantów...
— Jeżeli nie jedziemy do
Ziółek Małych — to czołem

*
W większości kół ZMW odby
ły się ostatnio tak zwane zebra
nia tematyczne. Młodzież zapo
znawała się z rolniczymi problemami swej gromady lub
wsi. Wszystkie te zebrania od
bywały się pod hasłem. „Nasze
zadanie — więcej zboża",
•

I tak np. w jednym z listów
czytamy, iż branżowy sklep
mleczarski przy ul. Wojska
Polskiego powinien otrzymy
wać rano przed otwarciem ca
ły asortyment towarów: mle
ko w bańkach i butelkowane,
ser biały i masło. Tymczasem
ostatniego z wymienionych ar
tykułów często w tym •sklepie
z rana (zwłaszcza w po-niedział
ki) — nie można otrzymać.
O to, że ten specjalistyczny
sklep nie prowadzi sprzedaży
butelkowanego mleka — ma
pretensje wielu klientów. Sko
ro już mowa o nabiale — na
leży odnotować postulat jedne
go z Czytelników, klóry zapy
tuje, dlaczego nie ma w słup
skich sklepach prawie w ogóle
owczej bryndzy i serka kremo
wego pełnotłustego. Okręgowa
Spółdzielnia Mleczarska nie
produkuje tych wyrobów, ale
czy z tej racji mamy się bez
nich obywać? Ten sam Czy
telnik zwraca uwagę na to, że
zarówno w słupskim handlu
jak i gastronomii nie ma dobre
go piwa: żywieckiego, okocim
iskiego. i szczecińskiego. Wy
trawni piwosze skazani są je
dynie na spożywanie piwa ze
słupskiego bcowaru.

S

PORO krytycznych listów
na temat nikłej sieci han
dlowej i niedostatecznego
zaopatrzenia sklepów otrzymu
jemy od mieszkańców ulic: Po
znańskiej, Przemysłowej, Bucz
ka i Pankowa. Część Czytelni
ków zamieszkałych w zachód
niej części tego rejonu miasta,
zwanego od niedawna Poznań
skim Przedmieściem — korzy
sta z usług pawilonu WSS przy
ul. Kasprowicza. Jest on, zda
niem uczestników naszej ak
cji, dobrze zaopatrzony w ar
ty kuły spożywcze — znacznie
ubożej w warzywa.
W okresie zimowym mło natomiast
M.
in.
nie
ma w nim kiszonej
dzież wiejska uczestniczy w kapusty i Ogórków.
Czytelnicy
kursach oświatowo - politycz- , . .
. , . ...
w tej oko
nych Na wyróżnienie zasługu- * lic.y kiosk w ar™
żywno-owocowy.
ją członkowie koła ZMW w
Oto kolejne sygnały z Poznań
Przewłoce t którzy mimo braku
świetlicy, zorganizowali kurs skiego Przedmieścia. W skle
w szkole. Prowadzi je sekre pie spożywczym MHD przy ul.
gen. Pankowa nr 30 przed go
tarz;, wiejskiej POP.
(a) dziną 7 nie można kupić pszen
nego pieczywa. Jest ono dopie
ro dostarczane między godz. 7
a 8. Brak również w tym skle
pie rytmicznej dostawy serów
i wędlin w szerokim asorty
mencie. Trudno zresztą wyli
czyć wszystkie niedobory tego

Nauczyciele wiejscy, techni
cy rolnictwa oraz agronomowie
są wykładowcami i prelegen
tami w ZMW. Przeprowadzają
oni szkolenia w kołach. Przed
tem jednak na seminariach,
organizowanych
przez ZP
ZMW, sami przechodzą przesz
kolenie. Ostatni temat;
jak
przeprowadzić olimpiady wie
dzy praktycznej. Niebawem im
prezy takie odbędą, się w ko
łach ZMW.

fW^mamsssmm
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PĄCZKI Z... KUPONEM

obowiązków służbowych doręczy
ciela w Dębnicy Kaszubskiej —
Dyrekcja Okręgu Poczty i Teleko
munikacji w Szczecinie, nadesłała
wyjaśnienie, w którym stwierdza
m. in.
„Dochodzenie ustaliło słuszność
zarzutów. Nowo zatrudniona dorę
czycielka wyręczała się sąsiadką
zamiast własnoręcznie dostarczać
gazety i listy adresatom. Została
ona odpowiednio
pouczona,
a
„POPRAWA NA KRÓTKO"
OUPT w Słupsku dopilnuje,
by
podobne przypadki nie miały miej
Na naszą notatkę pod powyż sca. Dyrekcja ze swej strony do
szym tytułem, w której pisaliśmy łoży starań, aby służba doręczeń
o niewywiązywaniu się ze swych wykonywana była prawidłowo".
Na miły gest zdobyła się słup
ska PSS. W dzisiejszym wypieku
pączków, które bedą w sprzedaży
z okazji tradycyjnego tłustego
czwartku — co w pięćsetnym bę
dzie kupon upoważniający do od
bioru w ciastkarni ,,Stefanka" pół
torakilogramowego tortu. Życzy
my słupszczanom szczęścia.

Sportowe rozmaitości
PO SPARTAKIADZIE
„ROLNIKÓW"
Ostatnio odbyła się powiatowa
spartakiada z udziałem zawodni
ków pracujących w przedsiębiorst
wach rolniczych. Rozegrano zawo
dy w warcabach, szachach oraz
tenisie stołowym. W turnieju war
cabowym zwyciężyła Elżbieta Homa z POM, wyprzedzając Alinę
Pawłowską z Technikum Rolni
czego. Ta sama zawodniczka wy
grała turniej szachowy kobiet,
tym razem wyprzedzając Hannę
Buzdarewicz z T. R. Turniej sza
chowy mężczyzn wygrał
Jacek
Mikuliński z Zakładu Naprawcze
go Mechanizacji Rolnictwa, wy
przedzając swego kolegę
Jana
Gradka.

TURNIEJ LIGI
MIĘDZYZAKŁADOWEJ
W ramach ligi międzyzakładowej
odbył się turniej parami i drużynowy, w brydżu sportowym. Był
to jeden z większych turniejów w
województwie koszalińskim. Ucze
sfniczyły w nim 34 pary z trzy
nastu słupskich zakładów.
Pierwsze miejsce zdobyła para:
Figaj — Jesionowski, drugie —
Czapski — Krupski i trzecie —
Dyjeciński — Prorok.

Drużynowo
pierwsze
miejsce
zdobyło Okręgowe Przedsiębiorst
wo Przemysłu Drzewnego, drugie
— Technikum Przemysłu Drzew
nego, a trzecie — Zakład Energe
tyczny. Organizatorem
turnieju
było Ognisko KKF „Energetyk"
i
Sp.
Pracy
,.Mechanik".
Tenis stołowy kobiet zakończył
się zwycięstwem Ewy Rzeszutek
z POM przed Haliną Szczerbą z
Centrali Nasiennej. Natomiast w LZS NA START
tej samej konkurencji wśród męż
25 bm., o godz. 9, w sali Techni
czyzn pierwsze miejsce zdobył To
kum Rolniczego, rozpocznie się
masz Nowicki, a dirugie Ram/uald powiatowa spartakiada z udziałem
Mielniczuk, obaj z POM.
zawodników z Ludowych Zespo
łów Sportowych. W zawodach wez
W ogólnej punktacji spartakiady mą udział wszystkie koła LZS z
zwyciężył zespół POM, wyprzedza powiatu słupskiego — tworząc re
jąc ZNMR oraz Przedsiębiorstwo prezentacje poszczególnych gro
mad.
Budownictwa Rolniczego. Startu
Spartakiada rozegrana zostanie
jący w tej imprezie poza konkur
w następujących konkurencjach:
sem zespół TR zdobył najwięcej warcaby, szachy oraz tenis stoło

punktów, (a)

•

wy. (a)

nie informujemy
wszystkich
Czytelników, że zakończyliśmy
już przyjmowanie listów nad
s.yłanych w
ramach akcji
„Sprzedawca — sklep — kli
ent".

COGDZIE KIEDY !

sklepu, gdyż lista ich byłaby
22 CZWARTEK
zbyt długa. Ten sam autor po
Piotra
stuluje, by sklep mięsny MHD
u zbiegu ulic gen. Pankowa i
R E DA K C V Z3NB O
Buczka prowadził
sprzedaż
mięsa od godz. 15. Chodzi—jak
się łatwo domyślić — o umoż
UłacŁ
liwienie zakupów osobom pra NIE PRZYNOSI UJMY
MIASTU
cującym.
97 — MO.
W związku z notatką pt. 98 — Straż Pożarna.
JESZCZE jeden sygnał z „Dlaczego koło pomnika", któ 99 — Pogotowie Ratunkowe,
Poznańskiego Przedmieścia. ra ukazała się w „Głosie Słup TAXI
W zakładowym kiosku spo skim" z dnia 9 lutego br. pra
uL Grodzka.
żywczym przy Tartaku zbyt gnę zabrać głos w tej sprawie. 51-37 — ul.
Starzyńskiego,
39-09 —
Nie wiem dlaczego, ale istnie
późno pojawia się w sprzedaży
plac Dworcowy.
38-24
—
pieczywo. Pracownicy dopytu je zwyczaj dokarmiania gołę Taxi bagaż. 49-80,
ją się o bułki i chleb już od bi koło pomników. W miastach^
reprezentacyj
godz, 7, a konwojenci dowożą w miejscach
pieczywo zawsze w pierwszej nych, np. w Krakowie, a tak fiYiueiY
kolejności do
kiosku przy że w Warszawie koło Kolumny
Dyżuruje apteka nr 31 przy ul.
SFNR i sklepu MHD przy ul. Zygmunta, dokarmia się gołę Wojska Polskiego 9, tel 28-93
bie
i
nikt
nie
nazywa
tego
za
Pomorskiej. Są oni ponadto
bardzo aroganccy. Autorzy li śmiecaniem.
Ponieważ nasze słupskie go
stu twierdzą, iż opóźniając do
pl. MUZEUM POMORZA ŚRODKO
stawy do wspomnianego kios łębie dokarmiane są na
WEGO — Zamek Książąt pomor
ku, chcą wymóc od sprzedaw Zwycięstwa od wielu lat, co skich
— czynne od godz. 10 do 16
cy tzw. napiwek. Tego typu u- dziennie przylatują tu i czeka
KLUB „EMPIK" przy ul. Za
wag na temat konwojentów o- ją na pożywienie, nie można menhofa — wystawa akwareli
ich tego pozbawić i skazać na słupskiego plastyka-amatora Wła
trzymaliśmy dużo więcej.
dysława Lachowicza
Wielu Czytelników zwraca śmierć głodową. Dokarmianie
ptaków
koło
pomnika
na
pew
uwagę, że w takich sklepach
jak: „Pod kolumnami", „Pod no nie przyniesie ujmy nasze
piątką" i w „Delikatesach" róż mu miastu ani jego mieszkań
ne instytucje załatwiają duże com.
MILENIUM — Ostatni Mohika
zakupy — co łącznie z wypisa
MARIA SARNATOWICZ nin (NRF, od lat 11)
niem rachunków
pochłania
Seanse o godz. 16, 18.15 i 20.30
Słupsk,
Słowackiego
43
sprzedawcom wiele czasu* Pia
POLONIA — Najazd czarnego
gą dużych sklepów w śródmieś
księcia
(radz., od lat 11)
Od red. — Podobne stano
ciu są różne panie czy pano wisko zajęło kilku mieszkań Seanse o godz. 14 i 16.15
Na los szczęścia, Baltazarze (fr.,
wie oddelegowani przez „kole ców Słupska.
od lat 18)
gów z biura" po zakup śnia
Seanse o godz. 18.30 i 20.45
GWARDIA — Działa Navarony
dania. Zwykle „wkręcają się"
(ang., od lat 14) — panoram.
poza kolejnością a tymczasem
Seanse o godz. 17 i 2Q
czekający — jak pisze jedna
z Czytelniczek — muszą cier
USTKA
DELFIN — Na pomoc (angiel
pliwie czekać. Ta sama autor
ski, od lat 11)
ka utrzymuje, iż lepsze gatun PROGRAM I
Seanse o godz. 18 i 20.
ki wędlin są dostarczane do 1322 m ora? UKF 66,17 MHl
GŁÓWCZYCE
sklepów w środy lub czwart
STOLICA — Faraon (polski, od
ki. Wyroby te zakupywane z na dzień 22 bm. (czwartek)
lat 16) — panoramiczny
przeznaczeniem na niedzielę — Wiad.: 5.00, 6.on, 7.00, 8 00, 12.06, Seans o godz. 20.3C
15.00,
17.55,
20.00.
23.00,
24.00
tracą na świeżości.
„Chociaż do wiosny jeszcze 1.00. 2.00. 2.55.
daleko, warto chyba już teraz 5.50 Gimnastyka 6.40 Kalendarz
domagać się, by owoce i warzy Radiowy 6.45 Język francuski — Głos ma Redakcja Rolna 16.45 Pio
dnia 16.50 Muzyka i rekla
wa — towar bardzo przecież kurs podstawowy 7.15 Piosenka senka
dnia 7.45 „Błękitna sztafeta" 8.15 ma 16.55 Skrzynka PZU 17.00 Prze
delikatny — były dostarczane Melodie
gląd
Aktualności
Wybrzeża 17.40
rozr. 8.44 Koncert życzeń
wę wczesnych godzinach ran 9.0o Dla klas III i IV — „Od rzeczy Z cyklu ,,W co się bawić" — aud.
I.
Kwaśniewskiej
o
Klubie Harc er
nych a nie jak to się często zda do rzeczy" 9.20 Tańce z oper kom skim w Koszalinie 17.50
Koncert z
słowiańs-kich 10.00 „Lal
rza między godz. 11—13" — czy pozytorów
ka" — ode. pow. 10.20 Zespoły roz nagTań KOS — aud. B. Gołembiew
skiej
18.10
Audycja
dla
ludności
tamy w innym z listów.
rywkowe naszych przyjaciół 11.00
„Od dwu tygodni — pisze je Dla klasy X — „Czy słyszycie dzie ukraińskiej 18.25 Serwis informa
cyjny
dla
rybaków
je idące?" 11.50 Radiowa Poradnia
den z Czytelników — pragnę Rodzinna
12.10 Koncert z polone
w dziale 1001 drobiazgów w zem 12.45 Roln.
kwadrans 13.00 Dla
PDT kupić kocioł do gotowa klasy III — „Groźne pudełko" 13.25
Na
swojską
nutę
13.40 ..Więcej, le
nia bielizny. Stale odchodzę z
piej taniej" 14.10 Soliści z orkie
pustymi rękoma. Tymczasem, strą
15.05 Z życia ZSRR lfi.30 Dla
jak poinformowano mnie w dzieci — „Zimowe drzewa" — ga
hurtowni —
poszukiwany węda 16.00—18.40 Popołudnie z mło na dzień 22 bm. (czwartek)
dością 18.40 Muzyka i Aktualności
16.55 Wiadomości
przeze mnie towar jest w ma 19.05
Z księgarskiej lady 19.35 Fe
17.00 Dla młodych widzów: „Ek
gazynach. Ekspedientki tego lieton muzyczny 20.26 Kronika ran
z bratkiem"
stoiska obsługiwały mnie bar sportowa 20.40 Utwory Mendel 17.20 Teatr Młodego Widza: Ali
ssohna i Prokofiewa 21.30 Wiersze na Korta — „Fulgura Frango".
dzo nieuprzejmie".
poetów radzieckich 22.00 ,,Ludzie
„Nad Odrą i Bałtykiem"
Znacznie lepiej zdaniem au i kontynenty" 22.20 Karnawałowa 18.05
18.35 „Ballada z Via Margutta"
tora listu — odnoszą się do rewia 0.10—3.00 Program nocny z — film Tele-Aru z cyklu: „Z ka
klientów sprzedawczynie z są Bydgoszczy.
merą po świecie"
18.50 ,.Przegląd muzyczny"
siedniego stoiska wikliniarskoPROGRAM fi
19.20 Dobranoc
-plastykowego.
367 m oraz UKF 69.92 MHl
19.30 Dziennik TV
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IE wszystkie sprawy po
ruszone w listach na
szych Czytelników może
my opublikować. W niektó
rych wypowiedziach znaleźliś
my zbyt poważne zarzuty pod
adresem pracowników handlu
czy gastronomii — by
bez
sprawdzenia (czego z racji na
wału korespondencji nie mo
żemy uczynić) — wydrukować
je na naszych łamach. Ograni
czym.y się zatem do przekaza
nia tych uwag współorganiza
torowi naszej akcji — Wydzia
łowi Przemysłu i Handlu Prez.
MRN.
I jeszcze o sprawach bar
dziej przyjemnych. Z dużą sa
tysfakcją czytamy w listach
Czytelników pochwały pod adresem handlowców. Miło nam
donieść, że do tej pory najwię
cej pochlebnych isłów znaleźliś
my pod adresem personelu
sklepu tekstylnego MHD Art.
Przem. nr 9 przy ul. 9 Marca,
sklepu z artykułami gospodar
stwa domowego tej samej dy
rekcji nr 26 przy ul. Zamenho
fa 5, „Delikatesów" i „Super-marketu".

W

DZISIEJSZYM materia
le wykorzystaliśmy lis
ty: Sabiny Cichomskiej
Ryszarda Dietricha, B. Modrze
jewskiej, Komitetu Blokowego
nr 11, Krystyny Kołodziej
czyk, J. P. oraz J. B. (nazwi
ska znane redakcji). Jednocześ

na dzień 22 bm. (czwartek)
wiad.: 4.30. 5.30, 6.30. 7.30, 8.30,
S.30 12.06. 16.00. 19.00 23.50.
6.20 Gimnastyka 6.4o Publ. mię
dzynarodowa 6.50 Muzyka i Aktu
alności 8.10 Piosenka dnia 8.55 Mu
zyka rozrywkowa 10.45 Polskie tań
ce ludowe II.00 Utwory L. Beetho
vena 12.05 „Z kraju i ze świata"
13.05 Melodie rozrywkowe 13.45
Pieśni
kompozytorów
polskich
14.15 Kalejdoskop kulturalny 14.45
..Błękitna sztafeta" 15.20 Znane or
kiestry rozrywkowe 15.50 W obiek
tywie nauki 16.05—18.30 W Warsza
wie i na Mazowszu 18.30 Uniwersy
tet Radiowy 18.45 Język francuski
— kurs wyższy 19.07 Nowe płyty
w PR 19.30 Zespół „Dziewiątka"
20.00 Koncert muzyki rozrywkowej
21.00 ,,Z kraju i ze świata" 21.27
Wiadomości sportowe 21.31 Z cyklu
..Opery w przekroiu" 23.15 Przeglą
dv i poglądy 23.25 Melodie taoecz
ne.
PROGRAM fi*
na UKF 66,17 MHz w godz. 19—24
na dzień 22 bm. (czwartek)
19.0o Czytamy pamiętniki
K.
Mansfield 19.34 Muzyka symfonicz
na 20.15 Pod szafirową igłą 20.40
,,Albośmy to jacy tacy" 20.55 Pio
senki sprzed kamery 21.30 Koń by
sie uśmiał
21.50 Opera tygodnia
22.07 Gwiazda siedmiu wieczorów
22.15 23. odcinek ..Potopu" 22.45
tylko po grecku 23.05 Muzyka nocą
— koncert rozrywkowy.

OSZ ALIIM
na dzień 22 bm. (czwartek)
7.15 Serwis Informacyjny dla ry
baków 7,17 Ekspres Poranny 7.25

20.05 „Pod znakiem jakości"
20.35 Teatr Sensacji: „Czekam na
swego mordercę"
Po teatrze około;
21.35 „Refleksje"
22.10 Dziennik TV
22.25 Program na jutro

PROGRAMY OŚWIATOWE
11.55 Dla szkół: Historia dla klas
V — „Chłopi i rycerze"
12.45 Dla szkół: Język polski dla
klas VIII — „Stefan Żeromski w
Nałęczowie"
15.45 i 22.30 Politechnika TV:
Wytrzymałość materiałów II roku.
„Rozciąganie lub ściskanie prętów
w zakresie sprężystości"
16.25 i 23.05 Politechnika TV:
Wytrzymałość materiałów II roku.
„Rozciąganie lub ściskanie prę
tów".

A „Głos Słupsk?" — mutacja
Y„Głosu Koszalińskiego** w Ko/s/alinie - organu KW PZPR.
I Wydawnictwo Prasowe „Głos
•Koszaliński"
RSW
„Prasa", \
A Koszalin.
f?
• Redaguje Kolegium Redak- *
ccyjne. Koszalin, ul. Alfreda
T Lampego 20. Telefon Redakcji >
f w Koszalinie: centrala 62-61 :
do 65.
%
„Głos Słupski". Słupsk, pl. /.
(Zwycięstwa 8, I piętro. Telefony: sekretariat (łaczv t kie- £
równikiem) - 61-95; dział ogło *
szeń — 5i-95: redakcja — 54-66. $
Wpłaty aa prenumeratę (mieA
slęczna — 13 zł, kwartalna — •
a 39 zł. półroczna — 78 zł, rocz- A
$ na — 156 zł) przyjmują urzędy *
A pocztowe listonosze oraz Od-f
"dział ..Ruch".
A
A Tłoczono KZGraf., Koszalin,''
a ul. Alfreda Lampego 18.
£

•

B-S
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•SPORT•SPORT•SPORT•SPORT•
sy LUTEGO obchodzony jest w Związku Radzieckim
J "jjako „dzień narodzin" Czerwonej Armii i Floty
Wojennej. W dniu tym, w roku 1918, powołana
do życia przed niespełna miesiącem (28 I 1918), w okresie
wojny domowej i obcej interwencji Armia Czerwona, od
niosła pierwsze zwycięstwo nad imperialistyczną armią
niemiecką w walkach pod Pskowem i Narwą.
dla rozprzestrzenienia idei
rewolucyjnych miało po
W trakcie wojny domo wstanie marynarzy na pan
wej Armia Czerwona osiąg cerniku floty czarnomor
nęła liczbę ponad 5 min żoł skiej „Potiomkin" w roku
nierzy. Wśród nich znalazło 1905. Powstanie to wybuch
się 75 tysięcy marynarzy. ło 27 czerwca 1905 r. Mimo
Tradycje rewolucyjne ma izolowania okrętu od resz
rynarzy sięgają jednak cza ty floty, zrewclucjonizowa
sów znacznie wcześniej ni marynarze nie poddali
szych.
Przecież w naszej się. 7 lipca pancernik zawi
świadomości, marynarz w nął do rumuńskiego portu
koszulce w paski zrósł się Konstanca, gdzie załoga onierozerwalnie z pierwszy puściła okręt. Lenin powie
mi dniami Rewolucji Paź dział o „Potiomkinie", że
dziernikowej.
jf pozostał niezdobytym, nie
zwyciężonym terytorium re
wolucji".
„AURORA"
DAŁA SYGNAŁ
W „SZKOLE
Już w marcu 1917 roku ADMIRAŁÓW*
zrewolucjonizowani maryna
W leningradzkiej Szkole
rze opanowują sławny krą
im.
żownik „Aurorę" i oddają Marynarki Wojennej
go do dyspozycji piotro- Frunzego, zwanej również
grodzkiego Wojskowo-Rewo
lucyjnego Komitetu. 7 listo
pada „Aurora" osłania przej
ście przez mosty na Newie,
ściągających do Piotrogrodu
oddziałów Gwardii Czerwo
nej. Wreszcie
wystrzał z
„Aurory" jest sygnałem do
szturmu na Pałac "Zimowy,
siedzibę Rządu Tymczasowe „szkołą admirałówteraź
niejszość floty radzieckiej
go. Rewolucja rozpoczęła
splata się z tradycją... jesz
sięf
cze dawniejszą. Ze starych
akt dowiadujemy się, że w
„NIEZWYCIĘŻONE
powstaniu dekabrystów z ro
TERYTORIUM
ku 1825, brało udział trzy
REWOLUCJI"
dziestu oficerów Morskiego
Korpusu Kadetów. A z tego
Ale nie od „Aurory roz
poczęły się
rewolucyjne właśnie korpusu, założonego
tradycje marynarki radziec przed 267 laty przez Piotra
kiej. Olbrzymie znaczenie Wielkiego, wywodzi się u-
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po szosach Ziemi Koszalińskiej

75 TYS. MARYNARZY

czelnia im. Frunzego { od 50 froncie radziecko-niemieclat kształcąca dowódców flo kim ponad 1300 okrętów i
ty radzieckiej. Dekret Rady kutrów oraz 1425 jednostek
Komisarzy Ludowych o ot transportowych.
warciu szkoły podpisany zo
W uznaniu wybitnych za
stał 15 września 1918 r.
sług na frontach Wielkiej
Z uczelni tej wyszli nie Wojny Ojczyźnianej, bandę
omal wszyscy współcześni ry 233 okrętów floty wojen
admirałowie radzieccy, stąd nej udekorowane zostały
„nieoficjalna" nazwa szkoły, wysokimi odznaczeniami. 78
W honorowej galerii ad okrętom nadano
tytuły
miralskiej wiszą portrety: „gwardyjskich". 422 mary
narzy, lotników morskich,
żołnierzy piechoty morskiej
m
otrzymało tytuły Bohaterów
im
Związku Radzieckiego.
ŁÓDŹ ATOMOWA —
ZABYTKIEM
MUZEALNYM
Uszakowa, Nachimowa, Ła
ptiewycha, Czeluskina, Rym
skiego-Kor sakowa, Wereszczagina, Schmidta, Lewoniewskiego... słynnych admi
rałów, podróżników, arty
stów, rewolucjonistów, lot
ników z różnych epok, któ
rzy się przez uczelnię prze
winęli.
422 BOHATERÓW
ZWIĄZKU
RADZIECKIEGO
Z galerii admirałów prze
chodzi się do galerii Boha
terów Związku Radzieckie
go. 64 wychowanków uczel
ni otrzymało to najwyższe
odznaczenie, w tym dwóch
już po wojnie, za osiągnię
cia techniczne.
Tu już stykamy się z hi
storią najnowszą — z II
wojną światową. Program
budowy silnej nowoczesnej
floty wojennej podjęto w
ZSRR w drugiej
połowie
lat
trzydziestych,
kiedy
przemysł radziecki okrzepł
i rozwinął się na tyle, aby
podołać takiemu przedsię
wzięciu. W chwili agresji hi
tlerowskiej, program ten
nie był jeszcze w pełni zre
alizowany, ale flota radziec
ka liczyła już wówczas oko.ło 600 okrętów.
W historii tej wojny, ra
dziecka Marynarka Wojen
na odniosła wybitne sukce
sy. Hitlerowcy stracili na

li

I jeszcze raz
wypadnie
nam wrijcić do „szkoły ad
mirałówWśród ekspona
tów uczelnianego muzeum
znajduje się... łódź podwod
na o napędzie atomowym.
Fakt, że pierwsze łodzie o
napędzie atomowym prze
chodzą już do gablot muze
alnych, świadczy wymownie
o szybkości postępu tech
nicznego w radzieckiej flo
cie wojennej.
Szef sztabu głównego Flo
ty Wojennej ZSRR napisał
między innymi:
„W krótkim czasie w Zwiaz
ku Radzieckim zbudowano
nowoczesną morską flotę ra
kietowo-atomową, jej zasad
niczą siłą są potężne jed
nostki — także podwodne
— wypomżone w najnowsze
go typu rodzaje broni rakie
towej i atomowej. Szczegół
ną rolę odgrywają okręty
podwodne różnej klasy. Mo
gą one pływać i działać prze
ciwko nieprzyjacielowi w
każdym punkcie m,orza i oceanu na całej kuli ziem
skiej
NA STRAŻY 47 TYSKM GRANIC
Ta nowoczesna, potężna
flota radziecka pełni służbę
na 14 morzach i trzech oce
anach, strzegąc 47 tys. km
morskiej granicy Związku
Radzieckiego.
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go wieczoru, kobieta, która mieszka na piątym piętrze po

Biezncśnadziewezgna
Tłum. Ryszard Dzierżko

(36)

— Teraz istnieje spore prawdopodobieństwo — ciągnął
dalej Tragg — że ta cała historia z porwaniem została po
prostu wymyślona, ażeby wytłumaczyć obecność trupa w
mieszkaniu pana klientki. Gdyby okazało się, że tak właśnie
sprawa wygląda, to by się nam okropnie nie podobała.
— I mnie nie podobałaby się taka sprawa.
— W porządku — powiedział Tragg. — Postawię rzecz jas
no, Perry. Czy istnieje jakaś przyczyna... jakaś odpowiednio
uzasadniona przyczyna... że pana klientka zorganizowała tę
ohydną grę?
— Będę szczery z panem, Tragg — rzekł Mason. — Jest
na pewno wystarczająca przyczyna 1 dlatego wziąłem tę
sprawę pod rozwagę.
Jeśli ta dziewczyna została porwana i znajduje się w nie
bezpieczeństwie — ciągnął dalej Mason — to nie mogę usiąść z założonymi rękami i czekać. A jeśli jest to część do
kładnie opracowanego, podstępnego planu, ażeby zamasko
wać zbrodnię, to nie tylko nie mam zamiaru umywać rąk,
lecz uczyniłbym coś, co mogłoby rozwiązać trudności i wy
kryć dokładnie co się wydarzyło. Oczywiście musiałbym za
bezpieczyć tajemnicę przekazaną mi przez moją klientkę,
ponieważ była nią przez jakiś czas.
— Rozumiem — powiedział Tragg. — Lecz nie była pana
klientką w związku z popełnionym morderstwem.
— Oczywiście, że nie... i jeszcze coś panu powiem. Jeśli
chodzi o tę sprawę, to ona nie będzie moją klientką.
— W takim razie, powiem panu coś więcej — odezwał się
Tragg. — Sądzę, że pan może umyć ręce od tej sprawy. Gdy
opuściła swoje mieszkanie, udała się po prostu schodami na

dół i weszła do mieszkania numer 805. Wiemy, że DÓżniei te

znała pana klientkę w jadącej na dół windzie. Kobieta ta
zauważyła ją, mimo, że była to noc. Dorrie miała ciemne
okulary, ażeby nie zostać rozpoznaną. Kobieta odniosła wra
żenie, że Dorrie udawała się na jakieś tajemnicze umówione
spotkanie i... osobiście, prywatnie uważam, że ta kobieta —
świadek mogła być nieco przewrażliwiona na tym tle, iż ta
kie, nie inne, odniosła wrażenie.
— Tak czy owak — mówił dalej Tragg — zobaczyła miss
Ambler w windzie. Ona zna Dorrie Ambler i prowadziła już
z nią rozmówki. Dorrie okropnie lubiła psa tej kobiety i na
wzajem pies bardzo ją lubił. Dziwny to jakiś pies. Nie jest
zły, lecz woli być sam. Warczy, gdy ludzie chcą go pieścić.
Otóż ta kobieta — świadek zorientowała się, że Dorrie Am
bler, dla jakiejś przyczyny, nie chce być rozpoznana. Dorrie
stanęła twarzą w kierunku drzwi windy, obracając się ple
cami do tej kobiety i psa, lecz pies pragnął jej pieszczot.
Zaczął pocierać nosem o jej nogę i machać ogonem. Po chwi
li schyliła się i wyciągnęła ręce do niego, a pies zaczął li
zać jej palce. Gdy winda się zatrzymała, Dorrie szybko wy
siadła.
Kobieta wyszła z psem na spacer. Nagle, gdy dotarli do
skrawka trawnika znajdującego się tuż za drzwiami, pies
zatrzymał się. Kobieta zauważyła mężczyznę czekającego w
samochodzie przy krawężniku. Dorrie dopadła samochodu,
wskoczyła do niego i natychmiast odjechała.
— A co z odciskami palców? — zapytał Mason*
— Nie ma — odpowiedział Tragg. — To jest dziwne. Oba
mieszkania: 907 i 895 widocznie zostały tak dokładnie wytar
te, że są czyste jak łza. W obu mieszkaniach nie ma żadne
go odcisku, są tylko odciski Marvina Billingsa. Pozostawił
je w mieszkaniu numer 907.
— Czy miał klucze? — spytał Mason.
— Tego bym nie powiedział — rzekł Tragg — lecz wiem
co pan myśli. W kieszeniach Billingsa nie było kompletnie
nic. Ani kluczy, ani pieniędzy, ani papierosów, ani ołówka,
nic. Został oczyszczony całkowicie.
Mason uśmiechnął się.
— A więc, poruczniku, dzięki panu, czuję się teraz o wiele
lepiej, nawet gdyby zanosiło się na to, że zostałem oszuka
ny. Zdiał nan z moich ramion olbrzymi ciężar.

W tym roku sympatycy ko
larsiwa w województwie bę
dą znowu mieli okazję emo
cjonować się międzynarodo
wymi imprezami kolarskimi,
które przebiegać będą przez
Ziemię Koszalińską.
Jak już
informowaliśmy
największą tegoroczną kolar
ską imprezą międzynarodową
będzie IV Bałtycki „Wyścig
Przyjaźni" na trasie Wilno-Ko
szaiin. Trasa tegorocznego wy
ścigu przedłużona została o jed
no województwo, mianowicie
koszalińskie. W dotychczaso
wych wyścigach końcowe eta
py rozgrywane były na tere
nie województwa gdańskiego
i olsztyńskiego.
Trasę IV BWP podzielono na 12
etapów z których dwa ostatnie
rozgrywane będą na szosach Zie
mi Koszalińskiej. 29 czerwca na
trasie Charzykowo — Człuchów
rozegrana zostanie indywidualna
jazda na czas. Po krótkim odpo
czynku kolarze wystartują w tym
samym dniu do ostatniego etapu
wyścigu Człuchów — Koszalin.
Organizatorami tradycyjnej im
prezy są ze strony Litewskiej So
cjalistycznej Republiki Radziec
kiej — KC Komsomolu Litwy,Re
publikańska Rada Związku Towa
rzystw i Organizacji sportowych
LSRR oraz redakcje „Czerwone
go Sztandaru" i „Komjaunimo
Tiesa", a ze strony polskiej
—
Zarząd Główny ZMS,
redakcja
„Sztandaru Młodych"
i
Polski
Związek Kolarski. Współorganiza
torami „BWP" w Polsce są komi
tety etapowe w Białymstoku, Au
gustowie^ Ełku Olsztynie, Brod

nicy, Chojnicach, Człuchowie
i
Koszalinie.
Wstępne przygotowania do tej
wielkiej imprezy międzynarodo
wej, w której wezmą udział zespo
ly kolarskie ZSRR, CSRS, Węgier
i Polski, w tym również drużyna
wojewódzxwa koszalińskiego trwa
ją już od dłuższego czasu. Przed
wczoraj w ZW ZMS w Koszalinie
odbyło się zebranie Komitetu Etapowego, na którym omówiono
przebieg dotychczasowych prac or
ganizacyjnych związanych z przy
jęciem uczestników wyścigu w
Koszalinie. Na zebraniu powoła
no komitet organizacyjny
etapu
w Koszalinie w skład którego we
szli
przedstawiciele
wojewódz
kich i miejskich władz partyjnych
i państwowych organizacji mło
dzieżowych, sportowych oraz do
konano wyboru 5-osobowego pre
zydium Komitetu i trzech komi
sji: propagandowej, organizacyjno
porządkowej i gospodarczej.

Przewodniczącym prezydium
Komitetu wybrano członka eg
zekutywy KW PZPR, redak
tora naczelnego „Głosu Kosza
lińskiego" — tow. Zdzisława
Pisia, a wiceprzewodniczącecymi: Jerzego Millera (prze
wodniczącego ZW ZMS), Adama Śnieżka (zastępcę prze
wodniczącego Prez. MRN w
Koszalinie i Edwarda Ladowskiego (prezesa OZKol.).
W najbliższą sobotę, 24 bm.
o godz. 12 odbędzie się kolejne
posiedzenie Komitetu Etapo
wego, na którym nakreślony
zostanie szczegółowy zakres
działania poszczególnych komi
sji oraz przyjęty plan działa
nia. (sf)

Siatkarki LM na finiszu

Do zakończenia rozgrywek o mi
strzostwo ligi międzywojewódz
kiej w siatkówce kobiet pozosta
ły już tylko dwie kolejki spot
kań, które rozgrane zostaną 2 i 3
marca. Już dziś można
składać
gratulacje siatkarkom poznańskie
go Energetyka, którym tylko cliy
ba wyjątkowy pech mógłby odeb
rać tytuł mistrzowski. W ostatnich
pojedynkach
poznanianki
będą
miały za przeciwniczki drużyny
LZS Zawisza Sulechów i Warty
Gorzów. Najtrudniejszy
pojedy
nek siatkarki Energetyka mają
już za sobą. Było to spotkanie
w Słupsku z miejscowymi Czarnym : , które również pretendowa
ły do tytułu mistrzowskiego. I
| tym razem słupszczanki musiały
uznać wyższość swoich przeciw
niczek, ulegając im po zaciętej
| 5-r.etov/ej walce 2:3. W drugim me
czu Energetyk łatwo pokonał w
Bytowie miejscową Basztę 3:0.
W ostatnich meczach mistTzow
skiob siatkarki Czarnych i Baszty
będą miały za przeciwniczki dru
żyny okresu szczecmskieęo: LZS
Szczecin Dąbie i AZS Szczecin.
Sooikanin rozebrane zostaną
w
Słupsku i Bytowie..

Udany słart

A oto układ tabeli
rozgrywek:

na finiszu

Energetyk Poznań
12:0 36:4
LZS Zawisza Sulechów 10:2 32:13
Czarni Słupsk
7:4 25:16
7:5 24:19
LZS Kłos Gałowo
Warta Gorzów Wlkp.
4:8 17:26
AZS Szczecin
4:1 16:26
LKS Baszta Bytów
3:8 12:26
LZS Szczecin-Dąbie
0:12 4:36
Zespoły Baszty i Czarnych ma
ją do rozegrania jeszcze zaległe spo
tkanie, (sf)
NIESPODZIANKA W ŚWIDWINIE
Przyjemną niespodziankę spra
wili swoim sympatykom siatkarze
świdwińskiego Granitu, którzy w
meczu o mistrzostwo ligi okręgo
wej podejmowali u siebie zespół
Bałtyku Koszalin. Po zaciętej i
wyrównanej grze zwyciężyli siat
karze Granitu 3:2 (15:5, 10:15, 6:15,
17:15, 16:14>. Warto zaznaczyć, że
było to pierwsze zwycięstwo siat
karzy świdwińskich w tegorocz
nych rozgrywkach mistrzowskich.
Zwycięstwo jest tym
cenniejsze,
że zostało odniesione nad zespo
łem, który w ub. roku walczył
w lidze międzywojewódzkiej.

*

W Bytowie zmierzyły się zespo
i LZS Wy
brzeże Kołobrzeg. Spotkanie zakoń
czyło się, zgodnie z przewidywa
niami, zwycięstwem siatkarzy Wy
W stolicy Węgier odbyło się mię brzeża 3:0, którzy dzięki temu udzynaarodo-we spotkanie judo re mocnili swoją pozycję w czołówce
prezentacji młodzieżowych Polski, tabeli.
Węgier i Jugosławii. Barw zespo
*
łu polskiego brc-niło m. in. dwóch
W spotkaniach o mistrzostwo
zawodników koszalińskiej Gwardii
! Marian TAŁAJ i Andrzej WAS1LE klasy A kobiet uzyskano wyniki:
WICZ. Kosiza lin Lanie spisali się w Złocieńcu miejscowy Olimp
•bardzo dobrze.
M. Tałaj
zajął przegrał z rezerwami Sparty Zł^pierwsze miejsce w wadze piórko łów 2 :3, a w Koszalinie — siatkar
wej, a A. Wasilewicz był drugi w ki Bałtyku pokonały Zew Złocie
niec 3:0.
(sf)
" wadze półciężkiej.

judeków na Węgrzech

ły miejscowej Baszty

— Dobra, Perry. Po prostu chcę pana ostrzec, że jeżer
cały ten plan jest spreparowany przez pana, będzie miał pan
cholerne kłopoty. Nie lubimy obywateli, którzy fingują pory
wanie ludzi. Nie podobają się nam również zbrodnie. I mogę
panu powiedzieć bez naruszania czyjegoś zaufania, że Ha
milton Burger, nasz prokurator okręgowy, jest święcie prze
konany, że jest to jakaś mistyfikacja wymyślona przez pana
w celu pogmatwania wszystkiego w taki sposób, że gdy pana
klientka zostanie w końcu aresztowana, będzie miał ciężki
orzech do zgryzienia z udowodnieniem jej winy... a znajac
Hamiltona Burgera tak jak i my, zdaje pan sobie sprawę,
że wszystko to spotęguje jego decyzję, by cały ten podstęp
ny plan zdemaskować i udowodnić winę wszystkim prze
stępcom.
— Zdaję sobie z tego dokładnie sprawę — rzekł Mason.
— Dziękuję za tę poufną informację, poruczniku. Muszę
zaostrzyć węch.
— I otworzyć uszy — przestrzegł Tragg 3
— Na pewno — powiedział Mason, kładąc słuchawkę.
Adwokat zwrócił się do Delii Street:
— A więc, możemy znów wziąć się za pocztę. Sądzę, że
nasza klientka — to dość sprytna, młoda dziewczyna ! niezła
intrygantka... Podsłuchiwałaś moją rozmowę z Traggiem?
Del?a Street skinęła głową. Nagle odezwała sie z gniewem:
— Mam nadzieję, że ją schwytają i udowodnią jej winę!
— Po chwili wahania dodała: — Lecz gdyby Dorrie Ambler
zagrała swoją rolę uczciwie i przekazała panu sprawę swo
ich roszczeń do majątku, kto wie czy nie przypadłoby jej
kilka milionów dolarów. Teraz uwikłała się w zbrodnię.
— To jest właśnie coś takiego czym nie muszę się przej
mować — zaznaczył Mason. — Gdy zostanie aresztowana,
powinna wziąć zeszyt, usiąść i napisać: „Uczciwość jest pięć
set razy lepszą polityką".
— Będzie już trochę za późno na to — zauważyła Della
Street
Mason wstał i zaczął chodzić tam i z powrotem po gabi
necie.
— Gdyby nie zaistniały dwie okoliczności — odezwał s !

wreszcie — zakwestionowałbym całkowicie wnioski Tragga

jfcd.fi.)

