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Algieria będzie
niepodległa

A p e tjty a r m a t o r ó w p rz e w y ż s z a ją
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O Zwiększyć odpowiedzialność
załóg za konserw acją
urządzeń statkow ych
O Kooperacja podstawą
e fe k ty w n e j pracy
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Nie będzie
re w iz ji
Jouhauda
PARYŻ PAP. Wydział
krym inalny francuskie
go trybunału apelacyjne
go odrzucił prośbę obrońców
eks-generała
Edmonda Jouhauda o re
wizję jego procesu. De
cyzja ta oparta jest na
ósmym artykule dekretu
powołującego
wysoki
trybunał wojskowy, któ
ry mówi, że nie ma od
wołania od wyroków te
go trybunału.
Jak dowiadujemy się
z AFP, trybunał apela
cyjny odrzucił również
prośbę o rewizję proce
su byłego sierżanta Le
gii Cudzoziemskiej A l
berta Dovecara, morder
cy
komisarza policji
Gavoury’ego.
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i próby rokowart

ultrasów
TUNIS PAP. Wczoraj otwarte zostały lokale
wyborcze, w których Algierczycy mogą rejestro
wać się w celu wpisania na listy osob upoważ
nionych do udziału w referendum w dniu 1 1»?
ca. Biura tego typu czynne są w całej Algieru,
we Francji, gdzie przebywają liczne osoby sta
le zamieszkałe w A lg ie rii
oraz w Maroku,
gdzie znalazło azyl wiele tysięcy
ucliodzcow
-*

- postulaty narady
procesu

D

Podziemne narady

W IS Ł 4
z m ie n ia
„s k ó rę ”
WIOSENNE PRZYBO
RY oraz ostatnie desz
cze wpłynęły w pew
nym stopniu na zmianę
zewnętrznej szaty W i
sły. W k ilk u miejscach
powstał nowy nurt, w
.innych znikły mielizny
i piaszczyste wydmy.
Woda zlikwidowała tak
że kilka wysp, urozmai
cających wygląd rzeki
w rejonie Sandomierza
i Puław.
(a)

PRZEDSTAWIAMY
scenkę z najnowszego
programu zespołu pantomimicznego
studen
tów szczecińskich. Wy
stępy tego zespołu cie
szą się dużym powodze
niem.
(CAF-fot. Weczer)

Śm ierć
na

autostradzie
nr 214
BONN PAP. Czterech żoł
nierzy holenderskich ponio
sło śmierć w wypadku dro
gowym na autostradzie nr
214 w powiecie Nienburg
(Dolna Saksonia). 17 żołnie
rzy zostało ciężko rannych.
Katastrofę spowodował kie
rowca samochodu osobowe
go, który wpadł,na kolum
nę żołnierzy holenderskich.
Kierowca samochodu 25-letni czeladnik piekarski Al
fred Krummwiede był przy
luszczalnie mocno pijany.
Jak zakomunikowała po
licja, jednostka holender
ska maszerowała przepiso
wo po lewej stronie auto
strady i ubezpieczana była
od tyłu. Prokuratura prowa
dzi dochodzenie, które usta
lić tna, z jakich powodów
samochód
Krummwiedego
zjechał na lewą stronę szo
sy.

Licytacja
PAMIĘTNIKA
,DUCE”
LONDYN. Cenę bliską
dwóch
tysięcy
fu n 
tów uzyskał na licytacji
w Londynie 40 stronico
wy rękopis Benito Mussoliniego. „Duce" opisał
w nim swoje życie do
roku 1912.

DZIŚ w W KZZ rozpoczęła się narada, której
tematem jest rozwój ruchu racjonalizatorskie
go w zakładach pracy województwa szczeciń
skiego.
Zgłoszone w ub. roku w woj. szczecińskim
projekty racjonalizatorskie przyniosły gospodar
ce narodowej 40 milionów 500 tys. złotych. Nie
ma chyba takiego zakładu pracy, gdzie nic dzia
łaliby racjonalizatorzy, nowatorzy.
NIE wszędzie jednak docenia się dostatecznie
wysiłek te j awangardy techniki. Wojewódzka
Rada Postępu Technicznego w 65 wypadkach
musiała interweniować, powodując przyspiesze
nie rozpatrzenia projektu lub stawać w obronie
racjonalizatorów, którym administracja przy
znała niewspółmierne do korzyści z usprawnień
— premie.
DOŚĆ powszechnie włączyli się racjonaliza
torzy naszego województwa do współzawodnic
twa zapoczątkowanego przez Hutę im. Lenina.
Apel Huty podjęły załogi 82 zakładów pracy na
szego województwa, zobowiązując się zaoszczę
dzić w latach 1961—1965 sumę 200 milionów
złotych. Na rok 1961 przypadło zaoszczędzić
34 m iliony 997 tysięcy zł. Zobowiązania wyko
nano, uzyskując z zastosowania projektów ra
cjonalizatorskich 40 milionów 665 tys. zł. Za1oszczędzono również 1 465 ton stali i 12 ton me1 ta li kolorowych.
> RACJONALIZATOROM życzymy owocnych
* obrad! (wit)

w KW

PZPR

WCZORAJ odbyła się
w sali KW PZPR n a r.da, na której przedstawiono działalność m orskich stoczni remontowych w zakresie postępu technicznego l wskazano zarys zamierzeń w
tej dziedzinie do 1965 r.
W naradzie uczestniczy!
wiceminister Żeglugi J.
Wiśniewski oraz sekretarz Wydziału Ekonomicznego KW PZPR w
Gdańsku, H. W inter
Szczecinie — poseł W.
Drapich.
Obecni byli
również: dyrektor De
partamentu TechnięznoInwestycyjnego Min. Że
glugi, mgr inż. L. Szy
mański, dyrektor Zjed
noczenia Morskich Stocz
ni Remontowych mgr
inż. T. 'Duszyński i dy
rektor PRS, mgr inż. W.
Milewski.
PO REFERACIE wygło
szonym przez mgr, inż. T.
Duszyńskiego i koreferacie
dyr. technicznego P2M, inż.
K. Jodko, zabierali głos
przedstawiciele wszystkich
przedsiębiorstw podległych
/.MSB wskazując m. inn. na
niedociągnięcia utrudniają
ce szybszy rozwój postępu

Zasłużona
„gala"
GÓRNICY i oddziału
4-a kopalni „Czeladź”
zatrudnieni przy drąże
niu chodnika węglowe
go na poziomie 210 m w
pokładzie 510, zanoto
wali na swym koncie
wielki sukces — wyrąba
li w maju 848 m bieżą
cych chodnika.
W dniu l czerwca 1962
odbyła się na terenie ko
palni „Czeladź” uroczy
stość z okazji tego suk
cesu z udziałem ministra
górnictwa i energetyki
inż. Jana M ITRĘGI. Mi
nistrowi przedstawiono
brygadzistów chodniko
wych: Ryszarda K M IE
CIKA, Zdzisława SUCHOJADA, Jana LE
ŚNIAKA, Mariana IW AN
SKIEGO,
Zdzisława
ZWOLIŃSKIEGO i Ta
deusza KACZORA.
NA ZDJĘCIU: w cza
sie spotkania ministra
MITRĘGI z górnikami

technicznego, wynalazczości
U
stoczni remontowych i konieczności dalszego usprawnie"1» tch usług,

FREKWENCJA w biu
rach
spisowych
jest
wszędzie bardzo znacz
na. Wydaje się, że b li
sko 100 procent upraw
nionych weźmie udział
w referendum odpowia
dając na 2 pytania:
1) Czy jestem za samo
stanowieniem (niepodlą
głością) Algierii?
2) Czy jestem za opar
tą na postanowieniach
układów z Evian współ
pracą wolnej A lg ie rii z
Francją?
(Dokończenie na str. 2J

J f S ™ “ Z‘S
njewsjj[ Stwierdzając, że
WObec nasilających się tendencji armatorów do rozsze
sj. “ ń
na inwestycje 5-latki w
stoczniach
remontowych
mogą się okazać niewystar-

CZERWIEC
„sensacyjni):
kryminalny“

(Dokończenie na str. 2)

Dlaczego bralaije odzieży flztocięrrj ?

Przemyśl
zwiększa produkcję

a handel nie kupuje
LO D * PAP. Brak odzieży dziecięcej w ,
jest bolączką powszechnie znaną. Przemy» do^
a
wiele starań. aby polepszyć zaopatrzenie ryntm
w tvm zakresie? Uruchomiono nowe agregaty pro
dukcyjne w zakładach zajmujących się szyciem odzieżr dziecięcej, w innych fabrykach wykonują
cych dotychczas wyłącznie konfekcję dładorosłyc ,
niektóre oddziały zostały przestawione na wyrób ar
tvkułów dla dzieci. W rezultacie wyprodukuje się w
tym roku o 1?6 min sztuk więcej różnych ubiorów
dla dziewcząt i chłopców niż w zeszłym.

RÓWNIEŻ w 'drobnej
wvtwórczości, po pokonaniu licznych oporów,
rozwinięto
produkcję
odzieży dla najmłodszych. Do wyrobu ubranek, płaszczyków, sukieneczek itp. artykułów
nrzystąpiło ostatnio wie
le
nowych
zakładów
spółdzielczych i przemy
słu terenowego. Dzięki
temu drobną w ytw ór
czość może zaoferować
handlowi na I I półrocze
br. towary wartości ok.
400 m in zł.
W ostatnich dniach
spotkali się w Łodzi
producenci i handlowcy
w celu zawarcia umów.

Niestety, pierwsza krajowa giełda odzieży dzie
cięcej zakończyła się w
sposób zgoła zaskakujący: około 40 proc. przed
stawionych
wyrobów
handel nie
zamówił,
Jest to tym dziwniejsze,
że przedstawiono artyKu
ły poszukiwane przez
klientów,
’

POGODA
n a dziś
Chmurno z rozpogodze
niami. Temperatura maks.
14—16 st. Wiatry przeważnie
północne, umiarkowane.

w szczecińskich
W ZAKŁADACH Ra
diowych
„Diora”
w
Dzierżoniowie przystą
piono
do
produkcji
pierwszych partii radio
telefonów. Będą one słu
żyły do utrzymywania
łączności w dużych ko
palniach. Dotychczas te
go rodzaju aparaty spro
wadzaliśmy z zagrani
cy. Na zdjęciu: Inż.
Lucjan SOBKOWI AK i
inż. Piotr TWÓRZ wypróbowują działanie ra
diotelefonu w różnych
warunkach.
(CAF—fot. Wołoszczuk)

KINACH

CENTRALA W YNAJ
M U FILMÓW, poinformowała nas o repertua
rze przewidzianym na
czerwiec dla szczeciń
skich kin. Razem z w y
świetlanym już amery
kańskim „gigantem” —
„W 80 dni dookoła świa
ta” odbędzie się w bm.
9 premier — przy czyrn
przeważają film y o cha
rakterze sensacyjnym i
rozrywkowym. Do kata
gorii tych pierwszych;
przeznaczone do
o amerykańskiej należą
wyświetlania w „Kosmo
sie” — znakomita an
gielska komedia k ry m i
nalna „L IG A DŻENTElj
MENÓW” , dalej sensa
cyjny film szpiegowski:
(prod. USA) „KRYPTO 
MOSKWA PAP. Ra N IM CICERO” ze zna
dziecki
kosmonauta, kom itym Jamesem MA-»
Herman T itow przema SONEM w ro li głównej»
wiając ' na spotkaniu z oraz wioski film k ry m i
moskiewskimi pisarza nalny „S ZM IN K A DQ
mi, określił planowaną UST” .
INNE film y premierowe
przez Stany Zjednoczo
belgijska komedia „Mapne próbę przeprowadze to
nekin Pis” i węgierski film
nia wybuchu
bomby obyczajowy „Bestia” (Pro
francusko-włoski
nuklearnej na dużej wy mień”),
sokości jako „prawdzi kryminał „Człowiek zza
biurka”, angielski „Melo
wą dywersję w Kosmo nik
i muzy” i radziecki
sie”. Słowa te wypowie „Swobodny wiatr” („Bał
dziane były z silnym tyk”).
Powtórki — m. in. s,Dyli
wzburzeniem i stanowi żans”,
„Matka i córka”»
ły jedyną dygresję w przewidziano
w „Polonii’*
opowiadaniu Titowa o i „Delfinie”,
podróży do USA.
i i
i“ )

TITOW

d yw e rsji
w Kosmosie

„USA nie mają moralnego
prawa do przeprowadzania
takich prób — powiedział
Titow — niektórzy Amery
kanie najwidoczniej zapo
mnieli, żc nie oni Jedni
mieszkają na naszej plaue-

O g ro m n y

NOWY JORK PAP. Prze
suwana 4-krotnie amerykań
ska próba nuklearna na wy
sokości 48 km nie powiodła
się. Na 100 sekund przed eks
płoz ją, rakieta „Thor” zo
stała przez obsługę zniszeźo
na w powietrzu z powodu
złego funkcjonowania sy
stemu zdalnego sterowania.
Szczątki „Thora” spadły do
Oceanu Spokojnego.

NOWY JORK PAP,
Potężny meteor „w ielko
ści hangaru lotniczego”
według opisu jednego ze
świadków przeleciał we
wtorek nad prowincją
Kolumbia B rytyjska w
Kanadzie oraz nad sta
nem Waszyngton i Ida*
ho w USA. W mieście
Vancouver powstała pa!
nika i policja zaalarmo
wana została wiadomo
ściami o zbliżaniu się
płonącego samolotu albo
rakiety, która zboczyła
z kursu, i

cle” .

jutro 6 stron
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Incydent na Morzu

W A lg ie rii -

Północnym

Załoga

względni spokój

statku MUF
strzela
POLSKA DELEGACJA
SEJMOWA
U D A ŁĄ SIĘ
W PODRÓŻ PO ZSRR
¥ M OSKW A PAP.

Preeby-

Baku, znaną
miejscowość
wypoczynkową
nad Morzem Czarnym Soczi,
następnie przez stolicę Biało
ruskiej SRR, Mińsk; a potem
przez Woroneż z powrotem do
Moskwy,
Wizyt» tzwać będzie 12 dni.

NOWE SPOTKANIE
K S IĄ ŻĄT
LAOTANSKICH
¥ P E K IN PA P . Po rozmo
w ie z królem Laosu,- premier
Souvanaia Phouma, podał w
Luang Prabang, że na czwar
t e j wyznaczone zostało nowe
spotkanie 3 książąt laotańskich, w którym wezmą udział poza nim , przywódca
Patet Lao, Souphanouvong i
książę Boom Oum. Na spotka
łiiu ty m ponownie omawiana
będzie sprawa rządu koalicyj
nego Laosu.
Agencje zachodnie podają;
■le rzecznik Departamentu Sta
ilu w yraził zadowolenie z w y
niku rozmów w Luang Prabang.

»1
,i

WZROST CEN
ŻYWNOŚCI W NRF

¥ BONN PA P . Wzrost cen
produktów mącznych. ja j, dro
&iu i importowanej pszenicy
zapowiedział wczoraj na kon*
resie CDU w Dortmundzie
oński minister zaopatrzenia,
Schwarz. Wskazał on, iż z w y i
ka cen na te artykuły wynfc
knie z wejścia w życie uchwał Wspólnego Rynku; Oo
tyczących rolnictwa.

S

AKCJA WOJSKOWA
PRZECIW
POWSTAŃCOM
W WENEZUELI
¥ N O W Y JORK PAP. E)Ja|
rozprawienia się z powstańca ,
mi w bazie morskiej Puerto
Cabello, władze wenezuelskie ’
rzuciły do akcji bombowce, i
samoloty myśliwskie i kilko- <
dzlesląt
czołgów.
Ponadto <
4 okręty wojskowe stoją w '
pogotowiu na redzie portu. '
Stary zamek, punkt oporu, w (
którym bronią się Jeszcze po i
wstańcy, bombardowany jest
z powietrza;
A by zapobleo ewentualnym
wystąpieniom młodzieży, zam
knięto w Caracas wszystkie
wyższe uczelnie i szkoły śred

ZESPÓŁ JAZZOWY
GOODMANA
NA KRYM IE
¥
MOSKWA
PAP.
PO
trzech koncertach w
Mo
skwie, słynny amerykański
zespół jazzowy Benny Goodmana udał się na Krym,
gdzie da szereg koncertów w
czarniomoirSkic-h
miejscowo
ściach uzdrowiskowych.
turataym -„Sowieteteaja Kul
tura** ukazał się obszerny
artykuł,
bardzo pochlebnie
oceniający
występy
muzy
ków -amerykańskich;

NOWY SUKCES
W H IM ALA JACH
¥ D ELH I PAP. Ze stolicy
Nepalu. Katmandu, donoszą,
iż
ekspedycja
niemieekoszwajcarska zdobyła him alaj
ski szczyt Pumori o wysoko
ści 7 262 m, położony niedale
ko Mount Everestu.
Była to piąta ekspedycja
him alajska zorganizowana na
wiosnę bieżącego roku, która
zakończyła się sukcesem.

DZWONY TYLKO
OD SIÓDMEJ
¥ W IED EŃ PAP. Arcybiskupstwo w Wiedniu włączy
ło się do akcji zwalczania ha
łasu. Pod koniec ub. tygodnia
wydało ono zarządzenie, że
w przyszłości dzwony kościel
ne mogą dzwonić dopiero po
godzinie siódmej.

do duńskich

rybaków
KOPENHAGA PAP. We
dług
nie potwierdzonych
wiadomości radia duńskie. w nocy z niedzieli na
poniedziałek; zachodnioniemiecki statek z K ilonii ostrzelał 4 kutry duńskie,
które dokonywały połowu w
pobliżu wyspy Sande na Mo
rzu Północnym. Incydent
badany jest obecnie
przez duńskie Ministerstwo
Połowów Dalekomorskich.
Zachodnioniemiecki
sta
tek miał uszkodzić sieci na
stawione przez duńską zaW odpowiedzi na pro
testy kapitana statku, zało
ga niemiecka odpowiedzia
ła wystrzałami z rewolwe
rów i pogróżkami.

ŚWINOUJŚCIE
ZAĆMI
MIĘDZYZDROJE
Świnoujście — odkryte”
przed kilku laty — z każ
dym rokiem nabiera coraz
większego blasku. Wtajem
niczeni twierdzą, że nieba
wem, może nawet już w,
tym roku, Świnoujście prze
ścignie renomowane Między
zdroje, zarówno pod wzglę
dem atrakcyjności ja k i licz
by wczasowiczów.
Entuzjaści i patrioci Świ
noujścia opowiadają cuda
o projekcie nowego świno
ujskiego mola. Będzie to
najdłuższe molo w Polsce,
bo liczące ponad 890 me
trów. Na krańcu znajdować
się będzie kawiarnia. Ale
to dopiero przyszłość. Pra
ce przy molo rozpoczną się
prawdopodobnie w przysz
łym roku. Obecnie warto
posłuchać, co gospodarze
miasta mówią na temat bie
żącego sezonu.

Wszystkie biura i urzę
dy, jak również przedsię
biorstwa państwowe na te
renie Algierii 2 lipca o godz.
8 rano rozpoczną wykony
wanie swoich normalnych
funkcji. Do chwili wejścia
w życie nowej konstytucji,
którą po wyborach pow
szechnych uchwali parla
ment algierski, pozostaną w
mocy przepisy ł zasady
prawne francuskiej admi
nistracji w Algierii. Będą
one potem stopniowo zmie
niane.

ALEKSANDER SZAFRAN IA K , przewodniczący Pre
zydium Miejskiej Rady Na
rodowej w Świnoujściu.
Świnoujskie nowości to
TUNIS' PAP. Według
przede wszystkim nowy, elegancki hotel. Ma wpraw in fo rm a c ji Dochodzących
dzie tylko 54 miejsca, ale je
go recepcja będzie posiada
SS-LETNI Edward T . będą ła adresy tysiąca pięciuset
cy pod wpływem alkoholu prywatnych kwater.
spadł z motocykla dozna
Aby ułatwić życie tury
jąc b- poważnych obrażeń stom
wstrząśnienia mózgu. Prze (jako że„zmotoryzowanym”,
Achillesową piętą
Świnoujścia jest komunika
cja promowa) władze miej
zorganizowały specjał
BRONISZE WIE (pow. skie
ny strzeżony parking na
'n) 35-letnia Jadwiga R. popełniła samobój prawym brzegu Świny.
stwo
przez powieszenie.
WŁADYSŁAW CUBER —
Przyczynę
desperackiego wicedyrektor do spraw ga
kroku bada miejscowa jed stronomii
Państwowego
w PONIED ZIA ŁEK roz
nostka MO.
Przedsiębiorstwa Handlowo- poczęły
się trzydniowe o-Gastronomicznego w Świ brady Konferencji Polskie
DZiS i 8 bm. o godz. 20 noujściu:
go
Chemicz
w Klubie ;;Kontrasty” od
Nie spodziewamy się żad negoTowarzystwa
na
technologii
będzie się Festiwal Filmów nych trudności w wyżywie chloru i temat
związków chloru.
Krótkich o tematyce mu niu naszych gości. Restaura- I Konferencja obradować bę
zycznej;
krajoznawczej i . cje i bary zostały — naszym dzie w gmachu Wydziału
podróżnicze!. Wstęp wolny, i zdaniem — odpowiednio zao I Chemicznego Politechniki
1 Szczecińskiej, (wit)
(ap) 1patrzone.

'zcm fc m P

Konferencja
Polskiego
Towarzystwa
Chemicznego

Wykaz wylosowanych
w dniu 8. V L 1963 r .

nagród
PSS „ROBOTNIK” ART. PRZEMYSŁOWE
Telewizor „Neptun”
radio „Rondo”
pralka SHŁ
rower „Olimpia’!
żelazko
serwis kawowy
wazon kryształowy
komplet garn. aluminiowych
talerz kryształowy
komplet kryształowy do ciasta
torba turystyczna
komplet kryształowy do kompotu
prodiż
kaweks do kawy
zestaw garn. emaliowanych
nakrycie stołowe
serwis obiadowy
waga domowa

n r 057127
„ 036346
„ 047385
„ 048968
„ 045777
„ 043618
„ «00360
„ 027578
„ 001072
n 01233«
„ 048845
„ 058162
„ 048097
„ 012647
„ 014927
„ 044590
*» 043820
039121
”
2766-K

W Y N IK I tajnych obrad
nie są jeszcze znane. Wła
dze algierskie przedsięwzię
ły wszelkie środki ostroż
ności na wypadek wznowię
nia aktów terroru. Działa
cze FLN wyrażają jednak
nadzieję, że faszystowscy
mordercy nie poważą się do
konywać
nowych
mor
derstw.

PARYŻ PAP. Według pow
szechnej oceny w kołach
dziennikarskich
Paryża,
przerwanie zamachów przez
OAS w Algierze — i to, co
burżuazyjna prasa francu
ska nazywa „rokowaniami”
między kolonistami europej
rkim i z przedstawicielami
rdzennej ludności Algierii,
jest bezwzględnym dowo
dem rozkładu i zmierzchu
OAS.
Warunki postawione w
tych
rokowaniach
przez
sformowaną do tego celu
tzw.
Unię
Francuskich
Związków Zawodowych w
Algierii, oraz przez pewną
liczbę europejskich nota
blów zwanych „liberałami”
nie mają oczywiście żad
nych szans przyjęcia i ban
dyci OAS świetnie o tym
wiedzą. Nie przystąpili oni
do rokowań w nadziei na
pozytywny
rezultat, lecz i
dla znalezienia pretekstu
do wybrnięcia ze swego bez
nadziejnego położenia, do
jakiegoś „honorowego” wy
cofania się z awantury.
|

ALGIER. W dniu dzisiej
szym według zapowiedzi
OAS ultrasi francuscy w
Algierii mieli wznowić dzia
łalność terrorystyczną. Od
północy do godzin rannych
PROGRAM BERLIŃSKI
w Algierze nie zanotowano
narazie żadnych zamachów. ig .so — widowisko dla dzieci
Wczoraj w Algierii nadal cd lat 5 ;,Zielony surdut leśni-*
panował względny spokój. ka”, 19 — „więcej miejsca dla
techniki"; 19.45 — tysiąc wia
domości telewizyjnych; 19.55 —
pozdrowienia telewizji dziecię
cej, 20 — widowisko dla mło
dzieży Paleta”, 20.25 — prog
noza pogody, 20.30 — kronika»
przegląd wydarzeń; 21 — sztu
(Dokończenie ze str. 1) ka
telewizyjna „Ostatnia ba
rykada” , 22.10 — ;,Pytania krzy
czające. Wskazując na ko żowe
z sympatii”; ostatnie w ia
nieczność zwiększenia odpo domości
kroniki.
wiedzialności załóg za stat
ŚRODA
k i i konserwację mechaniz
11
—
kronika; 11.25 — film
mów oznajmił, że zakres
„Grzmoty,
błyskawice i pro
napraw zlecanych stocz myk słońca”,
14.30 — film ;,Pró
niom musi być ograniczony
ba miłości”, 20 — ;,Spotkanie
do pozycji rzeczywiście nie w
Berlinie”,
20.40 — prognoza
zbędnych.
pogody, 20.45 — kronika, prze
W UCHWALE podjętej na gląd wydarzeń, 21 — „Praga za
zakończenie narady podkre 25 halerzy’* (z muzyką po Pra
ślono niezbędność powiąza dze), 21.45 — Przyjaciel czy
nia pracy stoczni remonto wróg w tornistrze?”, 22.10 —>
wych z zakładami specjali „Dziś u Krygierów” (16 ode.)»
stycznymi przemysłu tere 22.55 — ostatnie wiadomości
nowego i spółdzielczości po kroniki,- 23.05 — mecz p iłk i
przez szeroką kooperację, nożnej.
ja k też zrewidowania obec
nego systemu finansowania
prac naprawczych, które
nie mogą pozostać bez wpły
wu na w yniki ekonomiczne
armatorów.
Postulaty u16; 18.80, 23.5» '
ehwały określają ponadto WIADOMOŚCI:
SERWIS RYBACKI: 19
współdziałanie władz par SZCZECIN: 16.05 — grają or
tyjnych obu województw i kiestry jazzowe, 16.30 — ;,Stae
resortu w zakresie zabezpie tek na rajzbrecie”; 16.40 —»
czenia kadr i organizacji ¡.Konfrontacje”; 17 — muzyk«
szkolenia fachowców
dla taneczna«, 17.30 — przegląd ak
stoczni remontowych.
tualności Wybrzeża; 17.50
<dm)
.Wiadomo — Józef Hałpter”»
18 — koncert życzeń,- 18.45 —•
„Pierwszy egzamin«.
■WARSZAWA: 14 — ;;Wcza»y Z
T r a g ic z n a
muzyką”; 14.45 — publicystyka
międzynarodowa; 15.10 — pol
ś m ie r ć d z ie c k a
skie pieśni ludowe, 15.30 — dla
dzieci „Finek”; 18.35 — uniwer
TRAGICZNY wypadek wy sytet radiowy; 19.05 — muzyka
darzył się w Sierosławiu — i aktualności, 19.30 — aktual
pow. Wolin. Do nie zabez ności literackie, 19.45 — pano
pieczonej gnojówki wpadł, rama muzyki polskiej; 20.30 - i
pozostawiony
bez opieki „Pod niebem Paryża”, 21 — z
4-letni Ryszard Jakubowski. kraju i ze świata, 21.40 — „ONim nadbiegła pomoc — dyss płaczący”,- 22.40 — rytmy
dziecko utonęło.
z południa; 23 — muzyka ta*
| neczna.
(ap)

NARADA

RADIO

Nowe
sklepy

Śm iej się
z ro z b ite g o lu s tra

„GALLUXU“

szczęście Ci dopisze!

-je śli masz los

km ibw ei

u ra n

Pif NIllKEJ

U Ł. JAROMIRA 16
odzież dziecięca
i młodzieżowa

gjlERUCHOMOŚClI PO PRACY pomogę chęt
nie w domu za pokój,
lub przyjmę pracę z
D W IE działki budowlane mieszkaniem.
Oferty,
po 1 000 m kw. w Poz Biuro Ogłoszeń; Plac
naniu sprzedam. Zgło Hołdu Pruskiego 8 n r ’-------szenia
St.
Jezierski, 454.
4084-G
odzież, obuwie
Poznań Soiacz; ul. Grudzieniec 46/2.
4082-G
DYREKCJA Warszawskiego Przedsiębiorstwa
i galanteria
Transportowego Budownictwa w Warszawie,
dla mężczyzn
OSOBA starsza do pro
wadzenia domu potrzeb AL Krakowska 61, zatrudni od zaraz kierow
na natychmiast. Zgło ców samochodowych z I, I I lub H I kategoria
szenia tel. 456-60 wie prawa jazdy do prowadzenia samochodOw cię
czorem.
4085-G żarowych. Przedsiębiorstwo dysponuje wolny
mi miejscami w hotelu przyzakładowym. Po
SAMOCHÓD Moskwicz
402 i Octavię sprzedam.
zatrudnieniu zwracamy koszty przejazdu. Wa
Wiadomość, 3-go Ma
runki wg. Układu Zbiorowego w Budownic
ja 29.
4082-G
twie (akord). Zainteresowani w inni się zgła
szać w biurze WPTB Warszawa Okęcie, AL
PROJEKTUJE się udzie
Krakowska 61, Dział Kadr, pokój nr 1, w go
lanie lekcji prywatnie:
dzinach od 7—15.
dobrej wymowy 1 wzo
rowej dykcji oraz de
2680-10
starsza po ZGUBIONO legitymację
klamacji. Zgłoszenia co
dziennie od 16—17 do trzebna (jedno dziecko) szkolną wydaną przez
16 czerwca br. Szczecin, Pogodno, Piramowicza Zasadniczą Szkołę HanKSIĘGOWĄ i referenta znającego pracę admi
Aleja Jedności Narodo
nistracyjną zatrudni Szczeciński Zarząd Aptek
wej 44/6 I I p.
4081-G
Szczecinie, ul. Więckowskiego 1/2. Zgłosze
nia przyjmuje Dział Kadr, pokój 114.
2674-K

ryRACOWNBCYl

fVOiZAAJCAAUVLHji*

sm m n

□ AMM l

zh u ls

PE3333

jed yn e .
niepoważne

pismo
w Polsce:

KARUZELA

„OPERACJA NOEGO**
W RODEZJI
¥ K A IR PAP. W
Z budową zapory wodnej na
rzece Zambezi w Rodezji, na
położonych w pobliżu zapory
wyspach, powstała sytuacja;
która zagraża życiu zwierząt
żyjących w tej okolicy.
Na jednej z wysp odcię
tych jest od świata 100 słoni
i około 100 bawołów. Istnieje
obawa, że zwierzęta te umrą
z głodu, ponieważ wysepki są
niewielkie.
Władze zamierzają w jakiś
sposób
przetransportować
’
na ląd.

(Dokończenie ze str. 1) z algierskich kół oficjał
nych, w niedzielę zakoń
czyła się w Algierze
trzydniowa tajna nara
da przywódców OAS. W
czasie tego
zebrania
morderców ustalono wy
tyczne dalszej działal
ności w nowej sytuacji
wytworzonej po rozpo
częciu się masowych ucieczek Europejczyków
z A lgierii.

TUNIS PAP. 2 lipca
br. cała władza w A l
g ierii przejęta zostanie
oficjalnie z rąk Francu
zów przez reprezentan
tów narodu algierskiego.
Jak inform ują oficjalni
przedstawiciele TRRA,
we wszystkich jednost
kach administracyjnych
k ra ju od wiosek do de
partamentów powołano
już algierskie władze
wykonawcze.

rn rn m
PROGRAM SZCZECIŃSKI 1
17.55 — program dnia; 18
„Zrobimy to sami”; 18.15 -4
„Na
półkach
księgarskich«»
18.30 — widowisko lalkowe z
Moskwy -„Buratino”, 19 — film
seryjny „Podwodne przygody” »
19.30 — dziennik TV ; 20 — 5,Nie
bo i ziemia Ita lii”. 20.30 — ^Pa
norama” , 21 — film radź. od
lat 16 — ¡.Czyste niebo”; 22.45
— DOBRANOC.
UWAGA: Program telewizyjny
podajemy na odpowiedzialność
szczecińskiego ośrodka TV.

PANIENKA
poszukuje
pilnie pokoju subloka
torskiego. Teł. 36-312 do
godz. 16.
4080-G
MŁODE bezdzietne mał
żeństwo poszukuje po WYNAJMĘ pokój kultu
koju
sublokatorskiego. ralnej, samotnej osobie.
Teł. 73-072
godziny od Teł. 465-06 od godz. 16.
- ' * -—
- #>M-G
^ m p .

Dnia 3 czerwca 1962 r. zmarł przeżywszy
la t 54 nasz najdroższy mąż I ojciec

ś.

i"

p.

Bonifacy
IMIŁK0WSKI
Pogrzeb odbędzie się w środę 6 bm. o godzi
nie 13.30 z domu żałoby przy ul. Dubois 3/3.
Pogrążeni w smutku
ZONA I SYNOWIE
2767-K

ODDZIAŁ T rakcji w Szczecinie przyjmie 10
ślusarzy do napraw parowozów, 10 ślusarzy do
napraw lokomotyw spalinowych, 19 robotni
ków do obrządzania parowozów i 20 absolwen
tów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, specjal
ność: ślusarz. W arunki pracy do omówienia
na miejscu. Oprócz wynagrodzenia pracownik
otrzymuje świadczenia przysługujące na PKP.
Przyjmie się również 40 uczniów do praktycz
nego nauczania zawodu ślusarstwa ogólnego.
Warunki przyjęcia: śwhdectwo ukończenia
klas szkoły podstawowej i dobry ogólny
stan zdrowia. Informacji udziela PKP, Odćziat
Trakcji w Szczecinie, uL Czarneckiego n r 8,
U piętro, pok. 17.
2739-K

Oszczędzaj w PKO

K W R B ir s 'O T B y w »
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TEATRY
NIECZYNNE

„GALLUX“
z a p ra s za

P Z K o l. nie w ied ział...?

U Z N A N IE
dla szczecińskich działaczy

do IQ1ÏGH
SKLEPÓW

znał w ubiegłym roku
październiku
delegatów
szczecińskiego OZKol.
na
ogólnym zebraniu z pla
nem szkoleniowym, który
nie przewidywał
startu
uczestników Wyścigu Poko
ju w Kryterium , ale oka
zało się, że przedstawicie
le Szczecina nie brali udziału w tym zebraniu.
Nie wiemy Jak się
te j
sprawy ustosunkują
wojewódzkie władzo spor
towe. Wiemy
natomiast,
że traktowanie tak zwa
Słowa uznania wyraził
nego
„terenu”
przez
również przedstawiciel Da- PZKoL jest nadal — min ii
p. John HAShfcLXB
1
zmiany
zarządu — bez
MANN. Trener i U n ii» « ,
który uczestniczył w wielu
N a marginesie można by
zadać dwa pytania:
s s s ff^ is s fc w :
Ł Dlaczego PZKol. wstaKryterium
do swej
"» J ™ "*!
„ „ s.o.eci- - »
•
"■ cji
i
kalendana nie znając terenu. Nie Maayfikacji^

IC H NIGDY nie oklaskujemy. Gdy im 
preza sią uda — wszyscy przeważnie prze
chodzą nad tym do porządku dziennego —
wszak tak powinno być. Gdy się nie uda —
sypią się na nich gromy. Przyjemnie jednak
było organizatorom tegorocznego Kryterium
Asów — działaczom Okręgowego Związku
Kolarskiego usłyszeć pochwały pod swoim
adresem.
PODCZAS
uroczystego
zakończenia zabrał głos w i
ceprze wodniczący
Prez.
M RN M l i i i .
M IT K IE W ICZ, gratulując prezeso-

fcwil.acyjnego^ i n ie rw y k l.
go wprost zdyscyplinowa
nia publiczności.

%K‘S n *

Jedna

niespodzianka

i sześć
rekordów
PIĘĆ rekordów okręgu 1
Wyrównanie jednego — to
plon drugiego dnia m i
strzostw okręgu w lekkoat
letyce. N ie powiodła się
Szczecińskiemu zapowiada
na próba bicia rekordu
©kręgu (4,30) w skoku o
tyczce. Przeszedł on w kon
kursie tylko 3,61. Poza kon
kursem uzyskał 4,07, a na
stępnie
bez
powodzenia
trzykrotnie atakował rekor
dową wysokość 4,33.
M i
strzem w tej konkurencji
został Bolesław Pachoł uzy
skując 3,71.
Jest to naj
większa niespodzianka za¡wodów.
CIESZY postawa młodzie
ły . Wszystkie rekordy są
Ich dziełem. Wśród dziew
cząt — Grzechnik z MKS
Dębno, która w rzucie dy
skiem osiągnęła 30,75 m,
wśród juniorek — Dej
z
M KS Myślibórz, która w
tej samej konkurencji uzy
skała 33,16. Juniorka Prętka z AZS wyrównała re
kord okręgu w biegu na
200 m osiągając czas 26,5.
DW A rekordy ustanowili
tałodzicy. W rzucie mło
tem
Pietras
wynikiem
41,87 m i w skoku w dal
Kapuśniak z MKS Myśli
bórz — 6,27 m. Szóstym re
kordzistą jest junior Szulc
a LZS Pomorze, który w
rzucie kulą uzyskał 14,32
*n.
Ciekawie przebiegał
Skok w dal kobiet. Zarów
no w kategorii dziewcząt,
juniorek i seniorek uzyska
no tę samą wysokość 140
cm. W tej kolejności tytu
ły mistrzowskie zdobyły:
Pokora z LZS Pomorze,
Hoppe — Pomorze i A nt
kowiak z AZS.
W sumie zawody stały
pa przeciętnym poziomie.
(am)

wspaniałą atmosferę.
W
przyszłym roku przygotuje
m y’ się do niej jeszcze le
piej”.
R O ZM A W IALIŚM Y rów
nież wczoraj z organizato
ram i na temat udziału ko
larzy z Wyścigu Pokoju,
w tym wyścigu. Stwierdza
ją, wykazując się dokumen
tami, iż całkowitym non
sensem, jeżeli nie złośli
wością. jest posądzanie go
spodarzy o celowe wprowa
dzenie w błąd opinii pu
blicznej. Do ostatniej cbwi
li działacze szczecińscy by
li najm ocniej przekonani,
że przyjedzie do Szczeci
na cala szóstka. Jeszcze na
pól godziny przed rozpo
częciem imprezy toczyły
się dyskusje z wicepreze
sem PZKol. Józefem TR.OP ACZYŃSKIM
na temat
dopuszczenia
do
startu
dwóch
przybyłych
do
Szczecina reprezentantów.
Niestety rozmowy nie da
ły pozytywnego wyniku,
gdyż zarząd PZKol. — nie
chciał się „narazić” — jak
powiedział prezesowi Matu
szakowi p.
Tropaczyńskl,
finansującemu przygotowa
nia kolarzy PZKol.-owi.
O DW OŁANIE pozostałej
tró jk i kolarzy (Fornalczyk
jest chory)
nastąpiło
w
przeddzień czyli w sobotę
telefonicznie przez prezesa
PZKol.
Pan Tropaczynski tłuma
czył się, że podobno zapo*

Piłkarze
na bieżni?
Z BARDZO pożyteczną
Inicjatyw ą wystąpił ostat
nio Miejski Komitet Kultu
r y Fizycznej i Turystyki.
Zaproponował on mianowi
cie zorganizowanie trójmecz i lekkoatletycznego z
udziałem piłkarzy Arkonii,
Pogoni i Czarnych. Trener
Zywotko i Kamiński z du
żą aprobatą przyjęli pro
je k t. Nie znamy jeszcze
wiania mgr Czyżewskiego,
ale wydaje się, że i tutaj
nie będzie sprzeciwów. W
efekcie wszystkich piłka
rzy ujrzelibyśmy na bież
ni, skoczni i rzutni, które
goś z trzech szczecińskich
Stadionów, w rywalizacji:
Szybciej, dalej, wyżej.
Bardzo ciek iw y byłby po
jedynek na 100 m. Okazało
by się wtedy czy Jaworski
jest rzeczywiście najlep
szym
sprinterem
wśród
szczecińskich piłkarzy.
A
ja k myślicie — kto w y
grałby skok w dal, skok
wzwyż, czy pchnięcie ku
lą?
W YDAJE się, że inicjały
<k’a
M K K F iT
jest
ze
wszech miar godna popar
cia. ..K urier” podpisuje się
pod nią „obydwiema ręka
m i”. (man)

❖

£ „ « JUU»*«D'®3ts*J.có1L , aktualnie repre‘
II. Dlaczego nie zdemen
tował oficjalnie informa
c ji
OZKol.
udzielanych
szczodrze od miesiąca
—
wiedząc,
że
kolarze z
szóstki Wyścigu
Pokoju
nie pojadą?

Z NIECIERPLIW OŚCIĄ
oczekiwane,
otworzyły
wczoraj
swe podwoje
dwa nowe sklepy „Galluxu” . Przy ul. Wielkiej
w „ADAM IE” sprzeda
wane jest
«wszystko
dla
pana” ,
a
więc
odzież, galanteria, obu
wie, przybory toaleto
we, kapelusze, krawaty
itp.
Przy ul. Jaromira —
raj dziecka — odzież
dla dziewcząt i chłop
ców w wieku od 3 do
16 lat. Oglądaliśmy tam
sporo bardzo ładnych
prochowców* przemiłych
i tanich sukienek; spod
ni, bielizny itp. produ
kowanych przez najlep
sze; specjalizujące się
w produkcji tej odzieży
zakłady; m. in. Spół
dzielnię im . Fornalskiej
w Lodzi; ZPO im . 17
Stycznia; ZPO im . Ob
rońców Warszawy; a
także łódzką «Telimenę’!
(niestety je j odzież jest
b. droga).

Czekamy na naśladowców!

Żywim y nadzieję,- Ce
jedyny
w
Szczecinie
galluxowski sklep z odzieżą dziecięco - mło
dzieżową będzie zawsze
dobrze zaopatrzony, (aż)

Egzaminy
na drodze
do mistrzostwa
„Kusego”, która wywalczy
ła miejsce w ekstraklasie
piłki ręcznej, wzięła udział
w półfinałach mistrzostw
Polski juniorek, które od
były się w Piotrkowie.
Niestety tym razem wyprą
wa zakończyła się niepowo
dzeniem. W meczu z Azota
ml Chorzów, szczecinianki
uległy różnicą dwóch bra
mek i nie zakwalifikowa
ły się do dalszych rozgry
wek. Na usprawiedliwienie
należy jednak dodać, że
wraz z drużyną nie poje
chała Lesik, a większość
pozostałych dziewcząt przy
gotowujących sie do koń
cowych egzaminów w szko
łach była bez formy, (am)

Zając popularniejszy w Pradze
niż w Szczecinie

Zwycięskie tournee
szczeciniaków
GDYBY ZAJĄC cieszył się taką popular
nością w Szczecinie jaką ma w Pradze, Pilznie czy Pardubicach musielibyśmy bronić
się przed napływem młodzieży do trenowa
nej przez niego sekcji — stwierdził po pow
rocie z tournée po CSRS sekretarz szczeciń
skiego Ogniwa Henryk NIEWRZĘDA.
SZCZECINIACY w czasie
10-dniowego pobytu w Cze
chosłowacji
spotkali się
na torach trzech miast z
najlepszymi
kolarzami
czechosłowackimi. Z meldunków agencyjnych dowiadywaliśmy się, że więk
szość konkurencji, w których startowali, kończyli
zwycięsko. Okazało się, że
kolarze Ogniwa walczący
w trzech mityngach z reprezentacją CSRS, walczyli wspaniale, wygrywając
główne konkurencje.
— PIERWSZY start w
Pradze odbywał się w ark
tycznych warunkach. Kola
rze
wychodzili
na tor
skostniali z zimna. Mimo
to Zaiąc we wszystkich
spotkaniach był bezkonkurencyjny.
W Pradze wygrał zdecydowanie
sprint i
wraz
z Szymańskim zajęli drugie miejsce w tandemach,
Przegrali tylko z dwójką
reprezentantów CSRS Mol
nar — Duchon.
Zanosiło sie na to, że
Owczarek wygra wyścig
l na 100 okrążeń. Wygrał bo
I wiem trzy finisze, czwarty
* „wypuścił’* i w piątym

OPERETKA — «Błękitna ma-*
ska” g. 19.15
FILHARM ONIA — recital for
tepianowy
Daniela Pollack®
(USA) g. 19.30

przekroczył
linię
jako
pierwszy. Niestety —_«<>w i p. Niewrzęda — zaraz
po finiszu stracił równowa
gę, upadł i me z a k o r - ”*
konkurencji.
.
W Pardubicach ł Pitenie
Zając
wygrał
wszystkie
wyścigi sprinterskie oraz
w obydwu miastach „Omnium” sprintów,
W P IL Z N IE szczecimak
jadąc 400 m na czas ustanowił nowy rekord P ol
ski wynikiem 28,5. W tym
mieście
18-letm Faligowski zwyciężył w wyścigu
na 50 okrążeń toru.
W Pardubicach wychow ali się i startowali dwaj
mistrzowie olimpijscy w
tandemach Machek i Fou
cek.
Tradycja tandemów
jest więc tu stara i plękna. Tym większy jest sukces dwójki szczecińskiego
Ogniwa, która wygrała tę
„koronną” konkurencję.
Dwójka ta, to oczywiście
Zając i Szymański. Mamy
nadzieję, że tandem szcze
ciński trenując pilni« razem, odniesie jeszcze mejedno zwycięstwo. A prze
cięż w perspektywie są mi
strzostwa świata... (st)

CZYSTY
GARNITUR

w 24 godziny
W
NAJBLIŻSZYCH
dniach uruchomiony bę
dzie przy uL Kołłątaja
na Niebuszewie salon
ekspresowego czyszcze
nia odzieży i prania ko
szul męskich. Zlecenia
wykonywane będą w
ciągu 24 godzin. Tak
niespotykane w szcze
cińskich warunkach tern
po zapewni supernowo
czesne wyposażenie pla
cówki. Agregaty, urzą
dzenia pralnicze, pra
sownice itp. pochodzą z
Jugosławii, Włoch, NRD,
NRF, CSRS i A n glii.
Druga tego typu pla
cówka połączona z sa
moobsługowym salonem
pralniczym
budowana
jest przy ul, Kaszub
skiej. (aż)

Nowe

wypożyczalnie
sprzętu

gospodarstwa
domowego
STARANIEM Zarządu Okręgowego Związku Zawo
dowego Pracowników Go
spodarki
Komunalnej
i
Przemysłu Terenowego, w
5 zakładach pracy w woje
wództwie szczecińskim po
wstaną punkty wypożycza
nia sprzętu gospodarstwa
domowego. Punkty te po
wstaną w Goleniowie
w
Zakładach Przemysłu Tere
nowego,
w
Choszcznie,
Szczecińskich
Zakładach
Przemysłu Terenowego
W DZBM Szczecin — 1
Szczecin — 2. (wit)
K O M U N IK A T

Mieszkańcy Dąbia
lik w id u ją
CZĘSTE W YP ADK I
N A ULICACH I N IEPOKÓJ
O
DZIECI
SKŁO N IŁY
W ŁADZE
D Ą B IA I M IESZKAŃ
CÓW DO A K C JI PRO
FILAKTYCZNEJ.
Do te j pory dzielnica
posiadała ty lk o 2 place
zabaw dla dzieci. Ostat
nio staraniem Kom itetu
Blokowego n r 4 urucho
miono jeszcze jeden.
Rodzice uporządkowali
teren. Staraniem radnego DRN Dąbie inż.
T
ZIELIŃSKIEGO,
Szczecińskie
Zakłady
Przemysłu Maszynowego i Leśnictwa gratisow o w ykonały urządzeń

WYSEPKI
na Al. Wojska

bez szkieł
odblaskowych
PRZECHODNIE
chwalą
sobie wysepki wybudowa
ne ostatnio na A l. Wojska
Polskiego przy „Delikate
sach” i „Gryfie”. Uspraw
niły one także ruch koło
wy, gdyż kierowcy nie po
trzebują czekać na pasaże
rów wsiadających lub wy
siadających z tramwaju.
Mimo
wszystko istnieje
pewne „ale”... Projektanci
ani budowniczowie wyse
pek, nie pomyśleli o wbu
dowaniu w ich krawędzie
od strony kierunku ruchu
szkieł odblaskowych.
Wieczorem, przy dość ni
kłym
świetle
ulicznych
lamp. wysepki stają się
niewidoczne i jedynie zna
jomość ulicy broni kierów
ców przed wypadkam i Po
stulu jemy Jak najszybsze
założenie szkieł odblasko
wych na wysepki, lub za
montowanie oświetlonych
kierunkowskazów.
Koszt
niewielki, a i przed obcy
mi
kierowcami
Zarząd
Dróg i Mostów nie będzie
się wstydził, (wit)

MO

OSOBY, które w dniu
19.V.62 r. były świadkami
wypadku potrącenia dziec
ka przez motocykl u zbie
gu ulic W ielkiej i Vasco
da Gama, proszone są o
zgłoszenie się do Komendy
Ruchu Drogowego MO w
Szczecinie przy ul. KaSzub
sldej w pokoju n r 42, w
godz. od 8—16.

D N IA 6.V I br. o godz. 19
— odczyt p t.: „Konstruk
cje metalowe w budownic
twie
i
mostownictwie”.
(Sprawozdanie
z II-g ie j
Międzynarodowej
Konfe
rencji Naukowo-Technicz
nej). prelegent: mgr lnż.
Henryk CZUBAKOW SKI z
Politechniki Szczecińskiej.
Lokal: Klub Techniki, Al.
Wojska Polskieg 99.

B I 1 I f l*

S il

zabawy
dzieci
. . _
hia placu zabaw. Gospodarzem został nowo
powstały Kom itet Dziecięcy, któ ry dba o porządek i czuwa, by
sprzęt me b y ł niszczooy,
Prezydium DRN Dą
bie postawiło sobie za
cel, by żadne dziecko
nie bawiło się na ulicy.
Zgodnie z postulatem
zaplanowano
urucho
mienie 6 dalszych pla
ców zabaw w dzielnicy.
Prezydium postara się
o wyposażenie, porząd
kowaniem terenów zaj
mą się Kom itety Bloko
we. „Ojcowie” dzielnicy
bardzo sobie chwalą
współpracę z mieszkań
cami i wiedzą, że zaw
sze mogą liczyć na ich
pomoc. Warto, by pięk
ną i pożyteczną in ic ja 
tywę poparły zakłady
pracy. (B)

Spółdzielczość
rzemieślnicza

zapowiada...
ZAOPATRZENIE rzemio
sła w materiały i surowce,
wciąż jeszcze nie jest do
stateczne, co wpływa ha
mująco na rozwój usług
dla ludności. Z zadowole
niem więc przyjąć należy
zapowiedź nowych władz
szczecińskiej
Rzemieślni
czej Spółdzielni Zaopatrzę
nia i Zbytu „Budo-Metal” ,
iż zamierza usprawnić zao
patrzenie rzemiosła i roz
szerzyć Jego usługi dla lud
ności.
Spółdzielnia pragnie w
najbliższym czasie urucho
mić m. in. dyspozytorski
punkt informacyjno-usługo
wy
oraz
zorganizować
wzorcowy
wielobranżowy
zakład usługowy dla lud
ności. Ponadto istniejąca
przy spółdzielni „Budo-Me
tal” hurtownia zaopatry
wać będzie w materiały *
surowce również rzemiosło
I na wsi. (y)

KOSMOS — «W 80 dni dooko
ła Świata” g. 10.30; 14, 17.30, 21
— USA — od lat 12 — panoram,
(wtorek i środa)
BAŁTYK — «Tak długa nie
obecność” g. 16.20, 18.40, 21 -»
franc. — od ła t 16
OGRODOWE — «Gorsza mi
łość’! g. 22 — węg.
TEN ISO W E— «Marcin w obła
kach’! g. 21.45 — jug.
DELFIN — „Tajemnica starej
kopalni” g. 11.30, 13.30 — «A la
sy wiecznie śpiewają” g. 16;
18.30, 21 — austr. — od lat 12
(wtorek i środa)
POLONIA — «Piękna młynar
ka’! g. 16; 18.15, 20.30 — Wł. - *
od lat 16; środa: „Drugi brzeg’«
g. U , 13.30, 16, 18.15, 20.30 —
poi. — od lat 12 — panoram.
PIONIER — «Chłopczyk 1 miś!«
g. 10 — „Bitwa o Kozi Dwór!«
g. l i , 13, 15 — «Ostatni ludo
żercy« g. 17 — «Zakazane pio
senki« g. 19, 21 (wtorek i środa)
M U ZA (Pomorzany) — -„Nocą
nad Newą« g. 17.45, 20 — radź.
od lat 16
PROMIEŃ — «Bestia” g. 16, 18;
20 — węg. — od lat 16
SALA MRN — «Weseli wspótlokatorzy” g. 16; 18.30; 21 —*
radź. — od lat 16
MARS — «Ruda Julka« g. 18;
20.15 — franc. — od lat 16
PALAQ M ŁODZIEŻY — film y
pop. naukowe «O wszystkim po
trochu« g. 17
FALA — „Niedobre spotkania!«
g. 18; 20 — franc. — od lat 16
ECHO (Krzekowo) — Jakobow
sky i pułkownik« g. 18, 20- *
USA — od lat 16
MEWA (Zelechowo) — « P a ry 
ski włóczęga« g. 18; 20 — franc,
od lat 16
ŚW IT (Skolwin) — «P o d ryw a
cze« g. 18; 20 — fra n c . — od
lat
18
„
STYLOWE
(Huta «Szczecin
j
«Alba Regia« g. n.30, 19.40—
węg. — od lat 16
Ż e g l a r z (Goięcino) — «Loa
człowieka” g. 17; 19; 21 — radź.
— od lat 16
SZMARAGDOWE (Zdroje)
«Ożeniłem się z czarownicą!»
g. 18; 20 — USA — od lat 12
PRZYJA2Ñ (Dąbie) — «Tygry
sy na pokładzie« g. 18; 20 -e
radź. — od lat 7
H U T N IK (Stołczyn) — -„Cisza - *
na sali operacja« g. 18, 20 - *
radź. — od lat 14 — panoram,
BAJKA (Police) — «Telegráfica
ny pojedynek” g. 18, 20 —
rum, — od la t 16
l MAJ (Żydówce) — «Wojna i
' pokój« g. 15; 19 — U S A — Od
łat 12
M A R Z E N IE — n ie czy nn a

REPERTUAR K IN — n a podsta
w ie in fo rm a c ji W Z K .
FO TO PLA STYK O N
-*
W o j.
Pol. 36 — «P ałac L u ks em b u r
ski w P a ry żu « g . 10—2J

1
1
1
13 M U Z — p L Ż o łn ie rza 2 s i

DKF g. 20
N O T — w o j. P o l. 67 — czy n n y
od g. 12
TPPR — Woj. Pol. 66 — film
«Jewdokia” g. 18; 20 — radź.
KONTRASTY — Wawrzyniaka
7a — festiwal filmów krótkich
(I część) g. 20
MARS — Wawrzyniaka 5 — pre
lekcja mgr Trojnara «Ląd ży
wi — morze bogaci« g. 18
P TTK — pi. Lotników — zebras
nie sekcji wysokogórskiej g.
19.

WYSTAWY
MUZEUM — Staromłyńska 27 - *
malarstwo
polskie,
średnio
wieczna sztuka pomorska, re
nesansowe stroje książąt szcze
cińskich; Vincent van Gogh —
g. 13—19
W AŁY CHROBREGO — archeo
logda, przyroda morska.- g.
13—19
13 M UZ — pL Żołnierza 2 —*
ceramika
Krystyny
Sulewa
sklej — Figiela g. U .

SZPITALE
K L IN IK A CHIR. DZIECIĘCEJ.
— U nii Lubelskiej
1 K L IN IK A CHER. — U n ii Lu<i
bełskiej
PRZYCHODNIA DLA M A T K I X
DZIECKA — Sw. Wojciecha 1
g. 19—7 rano
PORADNIA
INTERNISTYCZ
NA — Woj. Pol. 72 — g. 18—22

NR 5 — Naruszewicza U — teł;
462-36
NR 33 — pl. Grunwaldzki 42 - *
tel. 345-51
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Szczecińskie Zakłady Graficzne

S tra ta , k tó ra się o p ła c a

Taka sama
choroba...

ZAŁOGA
na szkolnej ławie
TRUDNO
uw ie
rzyć, ale to prawda.
W Aleksandrowskich
Zakładach Przemy
słu Pończoszniczego,
na różnych kursach
i w szkole, uczy się
w ciągu roku 22 pro
cent załogi. Szerego
w i robotnicy
oraz
majstrowie 5 razy w
tygodniu
zasiadają
na szkolnej ławie
I I I klasy Technikum
Dziewiarskiego
dla
Pracujących Uniwcr
sytetu Robotniczego.

MATURA
dorosłych
116 osób przystąpiło
do egzaminów matu
ralnych trwających
obecnie w Zasadni
czym Technikum Ekonomicznym dla Do
rosłych. Wśród matu
rzystów przeważają
pracownicy rad na
rodowych i MO.
Na pierwszym planie
— J. SZULTA, dłu
goletni
pracownik
DOKP.

19 PRACOWNIKÓW
zdobywa wiedzę i kw a
lifika cje
w
2-letniej
Państwowej Szkole M i
strzów Pończoszniczych.
Ukończyło tę szkołę do
tychczas 41 absolwen
tów. Pilnie ^ślęczą nad
książkami
pracownicy
którzy nie zdobyli jesz
cze minimum podstawo
wego wykształcenia. 42
uczniów uczęszcza do
szkoły podstawowej, a
194 na kursy przygoto
wawcze do egzaminu
eksternistycznego z za
kresu 7 klas, zorganizo
wanego przez Uniwersy
tet Robotniczy ZMS. W
przyszłym roku każdy z
robotników
Aleksan
drowskiego ZEP będzie
m iał minimum podsta
wowe wykształcenie.
Przed k ilk u miesiąca
mi 287 pracowników ukończyło kurs z zakresu
podstawowych wiadomo
ści o nowoczesnych tzw.
maszynach awucylindro
wych, a na kilkutygo
dniowych kursach prze
szkolono 178 magazynie
rów. Obecnie Uniwersy
tet Robotniczy ZMS pro
wadzi kursy przygoto
wawcze do egzaminów
kw alifikacyjnych w określonym zawodzie.

ALEKSANDROWSKIE
Z akłady Przemysłu Poń
czoszniczego mają już
za sobą k ilkule tnią tra 
dycję w ogólnym i za
wodowym dokształcaniu
kadr — dziś nikogo nie
trzeba namawiać do
nauki. Taki stan rzeczy
jest szczególnie korzyst
ny dla fabryki. W przy
szłym roku rozpocznie
się w Aleksandrowie bu
dowa nowego kombina
tu pończoszniczego. W
1965 roku zakłady prze
niosą sie z porozrzuca-

W ja k i sposób zdołano
osiągnąć te sukcesy w
szkoleniu załogi? Nie
w ątpliw ie pewną rolę
spełniają bodźce natury
ekonomicznej, ale prze
de wszystkim jest to re
zultat troski kierownic
twa zakładów o stwo
rzenie załodze odpowied
nich warunków nauki.
Szkolenie odbywa się
bezpośrednio w zakła
dach lub w ich sąsiedz
twie: w szkole podsta
wowej, w klubie fa
brycznym, w świetlicy.
W ten sposób poradzo
no sobie z trudnościami
lokalowymi. Zakłady za
fundowały uczniom do-

„czarnego
luda“
„LECZYŁEM SIĘ w jednym a
zakładów psychiatrycznych. Skie
rowano mnie na leczenie na sku
tek mojej własnej prośby. Z cho
roby wyleczono mnie.
Byłem
zdrów ja k ryba. 1 oto istnieją obecnie wszelkie szanse na to, że
powrócę tam, niestety w stanie o
wiele gorszym niż uprzednio...” .
Pisze młody, inteligentny, zdol
ny człowiek. Lat? Około 30. Stan
cywilny? Żonaty. Na utrzymaniu
dwoje dzieci. Kwalifikacje? Roku.
jący duże nadzieje, inżynier.
Otóż rzecz polega na tym, że
istnieje u nas stary, zakorzeniony
pogląd, że człowiek leczący się w
zakładzie psychiatrycznym — to
człowiek praktycznie biorąc „stra
eony” . Panuje u nas jeszcze ar
chaiczne mniemanie, że poddanie
się leczeniu psychiatrycznemu jest
czymś wstydliwym, czymś co ukry
wać należy skrzętnie przed okiem,
i uchem bliźnich.

brze wyposażoną pra
cownię
technologiczną
z kompletami maszyn i
urządzeń. Tym, którzy
mają trudności z nau
ką, stworzono możliwo
ści konsultacji i pomo
cy w opanowaniu okre
ślonego przedmiotu. Po
mocą służy też miejsco
we koło NOT.
Wszyscy, którzy w określonym dniu idą do
szkoły, pracują w zakła
dach 7 godzin. To „kosz
tuje” 13 tysięcy godzin
w ciągu roku. Ale, ja k
tw ie rdzi dyrektor A lek
sandrowskich ZPP, opła
ca się to w ostatecznym
rachunku i nie ciąży na
wielkości i jakości pro
dukcji.
Zakłady
nie
szczędzą zresztą pienię
dzy na szkolenie. W ub.
roku wydały na ten cel
300 tys. zł. W br. wyda
dzą pół miliona,
E. KAW ENCZYNSKI

nych w mieście starych
fabryczek — ruder do
nowoczesnych pomiesz
czeń, wyposażonych w
najnowsze maszyny i uiządzenia. Będą je obsłu
giwać ludzie o najwyż
szych kw alifikacjach.

Nie bójmy się

NA TRASIE, jeszcze
wówczas, gdy cala
setka kolarzy jechała
u:
jednej
gru
pie. Później, po kilku
nastu okrążeniach nie
wytrzym ali
trudów
wyścigu słabsi kola
rze. W sumie ukoń
czyło „K ryteriu m Asów” — 42. Na foto:
prowadzi członek ka
dry narodowej PO
KORNY przed Para
dowskim

NONSENS, który prowadzi dó
następstw bardzo poważnych, a
niekiedy i tragicznych.
Nieświadomość, przesąd, utarta
opinia, powodują, że choć nikt
nie wstydzi się pójść do leka
rza neurologa — jakiś dreszcz
przechodzi, gdy lekarz neurolog
powiada: należałoby zasięgnąć oPinii lekarza — psychiatry...
Psychiatry? O! Co to — to nie!
Rezultaty? Najrozmaitsze — na
przykład przejawy nerwic, któ
re mogą i powinny być leczone
środkami
psychiatrycznymi
—
zaniedbane na skutek „obsesji
antypsychiatrycznej” przeradzają
Się częstokroć w stadia już —
niestety — całkowicie, lub — có
najmniej — bardzo trudno od-»
wracalne.

Zwycięzcy
sq szczęśliwi
n a j s z c z ę ś l iw 
s z y z widzów. Roz
radowany pan Adam
NOWAK
przyjął
przed chwilą gratula
cje
od
prezesa
OZKol. Jerzego Ma
tuszaka i motocykl
m arki WSK.

SZCZĘŚLIWI zwy
cięzcy.
W
środku
triumfator
Jan
CHTIEJ, po bokach
gratulują sobie wza
jemnie sukcesu Duń
czyk Olee RITTER i
Jan GAWLICZEK z
Legii.

POWIEDZMY sobie szczerze
prosto w oczy: jest to nasza współ
na, społeczna wina.
Stanowczo
zbyt mało robimy, by wykorze
nić przeżyte, bzdurne poglądy na
temat przyszłości człowieka, któ
ry poddany zostaje leczeniu psy
chiatrycznemu.
Człowiek taki przy współczes
nym stanie nauki, przy środ
kach i możliwościach,
którym i
dysponujemy w ogromnym od
setku przypadków, może i powi
nien powrócić do pracy, może i
powinien stać się cennym, peł*
nowartościowym
pracownikiem,
członkiem
zdrowego społeczeń
stwa.
Tymczasem jakże często rekon
walescenci wracający do norma!
nego życia, miast spotkać się z
przyjęciem, jakiego doznaje re
kon waiescent- po zapaleniu płuc,
wycięciu
woreczka żółciowego
czy „zreperowanej” po wypadku
samochodowym nogi, staje \vo*
bez braku ufności, wobec podej
rzliwości,
poszeptów,
plotekj
mniej lub bardziej
zakamuflo
wanych obaw, mniej lub bardziej
wyraz.ście okazywanych
przez
byłych lub potencjalnych sze*
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wstępie urywka listu stoi na pro
ODPOWIEDŹ ta była tak szczera i prosta, że cipów kobiet, które nie wiedziały, że gringą całjedna z tych cholernych rynien znowu przecie
gu decyzji powrotu do sanato
aż Glenn pochylił się, by zajrzeć je j w twarz, czy
kiem nieźle rozumie po hiszpańsku,
kała. —- Chętnie zabawiłbym się w Sir Waltera
rium
— to złożyły się rut ową de
się nie myli. Uśmiechnęła się i skinęła głową.
— A oto — objaśnił ją paradnie — nasza ra
Raleigh, rzucając płaszcz w tę kałużę, byś mo
cyzję ciężkie, trudne przeżycia:
■Tak, Glenn, po prostu zatęskniłam za kra
dość i duma: latryny.
gła przejść suchą nogą. Ale że jestem w samej
bano się przyjąć do pracy fachów
jem. Ale może ty tego nie rozumiesz?
— Brawo — powiedziała Tracey i dała nura
koszuli musisz zabłocić sobie pantofle, albo po
ca, który jest co prawda zdrowy,
Glenn zignorował to pytanie.
do jednej z nich. Mężczyźni zaczęli się wiercić
zwolić, żebym cię przeniósł.
cle.., był chory.
— I ponieważ zatęskniłaś za Stanami, zamiesz
niespokojnie nie wiedząc, czy na nią czekać,
Skąd loiadomo, że zdrowy?
7“
Jak
tu
m
iło
—
powiedziała,
wchodząc
do
kałaś w Acapulco, co? — powiedział. Thumbs
?. zarazem nie chcąc zostawić je j samej na po
Stwierdza to wyraziście świadec
chłodnego mrocznego pokoju, niemal zupełnie
zdziw ił się skąd on o tym wie.
dwórzu.
two lekarskie. Gdyby nie okazał
pozbawionego mebli. — To pewnie była sala za
— Och, tęsknota za krajem nie oznacza tylko
— No, mów coś — rzekł Glenn.
świadectwa, a .,skombinowal” ja
dawnych czasów...
tęsknoty za jakimś określonym miejscem. Ale
— Co powiesz o tej wizycie?
kąś wymówkę — możliwą
ze
Thumbs wycofał się do kuchni, żeby przygoto
nie mówmy o mnie. Chcę się dowiedzieć czegoś
— Bo ja wiem? Zmieniła się.
względu na prawdopodobieństwo
wać trochę kanapek i kawę i kiedy stał tam roz
c was — ja k pracujecie, ja k żyjecie i... w ogóle
— Może. Jeżeli nie udaje.
do
przyjęcia
—
nie
byłoby
pro
niecając
ogień
w
ogromnym
starym
piecu
z
niechcę wszystko zobaczyć.
blemu. A dziś problem istnieje.
Doskonale. Urządzimy je j wycieczkę tury■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
c.e
słyszał ja k rozmawiają, potem
milczą
1 znow rozmawiała.
rozmawiają. B vli
yli cłehnkn
głęboko nr.®r=_
pogrą- _ Został stworzony sztucznie, nie
styczną z pełnym przewodnictwem, Thumbs?
zą 1
potrzebnie.
zem
w
rozmowie,
kiedy
wszedł
do
nich
i
omal
◄
Choć prawdę mówiąc wolałbym, żebyś przyje
me upuścił tacy na podłogę ze zdumienia, sły- *
chała w dniu, kiedy wieje od południowego
Wypadek ten może nietypowy,
sząc co Tracey mówi:
J
ale tez na pewno niesporadyezwschodu i nie czuć tego piekielnego smrodu re
ny, powinien stanowić poważne
kinów — rzekł Glenn. Był dumny z osiągnięć w
społeczne ostrzeżenie.
—,n3e» w \erz mi, Glenn, tyle się napatrzyłam ^
Tibóronie, ale kiedy patrzyła na nie Tracey, kur
TEMPO naszego życia, często*
niedoli i k rw i i brudów w Chinach, że po prostu ^
czyły się jakoś i więdły w jego odczuciu. Nie d!a
kroć ciężka, wyczerpująca praca,
me mogłam wytrzymać, kiedy to wszystko za- <
prowadzą do rozwoju najrozma.t
tego jednak, że odmawiała czemukolwiek wartoś
szego typu schorzeń pozostają*
ezęło się w Europie. Ci nieszczęśni ludzie ucie- 2
ci. Nie obraziła go również nadmiarem pochwał,
cych w orbicie takiej specjalnoś
kający w panice przed Niemcami! Nie masz po- 5
nie rzucała kwiatów, jak Meksykanie nazywają
ci ja k psychiatria. U naś i na
jęcia, co się działo na zawalonych drogach pod ^
całym świecie. Odsuńmv od tej
pochlebstwa. Przejawiała zainteresowanie, nie
specjalności
obawę ..przed czar
Paryżem.
Co
działo
się
ze
starcami,
chorymi
i
i
zbyt głębokie, ale ze zrozumieniem, a także tro
nym
ludem” .
Taka ona sama
dziećmi — był taki moment, gdy czułam, że już <
chę smutek.
(ta specjalność) ja k kardiologia,
me zniosę więcej widoku kropli rozlanej krw i, *
jak
pediatria,
fizjologia,
ja k
chirurgia,
jak
ginekologia,
oku
albo
wycia
motoru
bombowca
nurkującego
na
Nigdy jednak nie było chyba tak wielu kóz
listyka.
bezbronnych ludzi. Oszalałabym, gdybym mu
na drodze do hacjendy, tak wielu świń na po
B. JA N K O W S K I
siała jeszcze raz dotknąć trupa. Daj mi papiero
dwórzu, tak wielu podartych koszul rozwieszo
sa, dobrze?
nych do wysuszenia na ciernistych krzakach
Zamknęła oczy i wciągnęła dym głęboko w
i kaktusach. M ijając pila, to nieodzowne kamien
płuca.
ne koryto, odwieczne miejsce plotek i paplania
Tracey wyszła i znowu uderzyło Thumbsa jak
I co dalej? — spytał Glenn wyciągając rę
Meksykanek, które tam prały bieliznę, Tracey
ona ładnie wygląda w zwykłym kombinezonie
CZY WIESZ,
kę ponad stołem i kładąc na je j dłoni.
zatrzymała się.
pilota. Wcale nie ja k kobieta, która zastrzeliła
ZB NA WYPRODUKOWANIE
— Dalej? Co jeszcze? Koszmar. Ludzie w
— Twój osobisty harem, Kalifie? — spytała
swego męża. „Może ja byłem niesprawiedliwy
t TONY PAPIERU POTRZEBA
moim samochodzie — znasz mnie, Glenn, wiesz,
nić bez odrobiny dawnej złośliwości. „Ciągle za
dla niej, posądzając ją o te wszystkie niecne
CAŁOROCZNEGO
że nie jestem usłużna, nie zaprosiłam ich, wleź
zdrosna!” — pomyślał Thumbs. Ona jednak do
sprawki i knowania” — myślał i zastanawiał się,
li siłą.
ar*
PRZYROSTU DRZE\
dała zaraz całkiem innym tonem: — Jakież one
czy kapitan odczuwa to samo. Spoglądał bowiem
NA POWIERZCHNI 2 — 3 HA
ładne, prawda, Glenn?
na nią ukradkiem głodnymi oczami.
— Kwestia gustu — odparł, chcąc jak najprę— Bien venida, Princesa — rzekł, chyląc się w
9 $ 4L z„ni£ <4 ęjycłioiów i soęzystycfe do\ycraesadnvin y& a a is sa progu casa sraade., gdzie
((¿¡AS ab zy p aat ąpQ,
& ) .

tfWW.NIEPOKCilCZYCKI

