Chińska Armia
Ludowa

wyzwoliła
wyspę Slang
PEKIN (PAP), Chińska Ar
mia Ludowa wyzwoliła wyspą
Slang, położoną koło wybrze
ża prowincji Fuklen w 70 km
na północny - wschód od Fucaou. W toku walk zatopiono
kilka kuomlntangowskich stat
ków patrolowych 1 rozbito do
szczętnie garnizon kuomintangowskiej wyspy.

Coraz potętnlel rozlega się w całym kraju:

Więcej i lepiej produkować będziemy

dla wzmocnienia Polski Ludowej

i światowych sil pokoju
WARSZAWA. PAP. Tysiącem ponadplanowych ton
węgla i stall, produkcją szybszą, tańszą i lepszą odpowia
da polska klasa robotnicza na zbrodnicze knowania im
perialistów. Jak Polska długa i szeroka — wszędzie
brzmi hasło: „Zwiększoną wydajnością pracy walczymy
o. trwały pokój i pomagamy braciom,' walczącym w
Korei".

postanowiły wydobyć w okre
sie 3 miesięcy 20.126 ton wę
gla ponad plan.
Przeszło 89.000 ton węgla po
nad plan roczny wydobędzie
załoga kopalni „Pstrowski**,

Olbrzymie straty

„Morska Wola" wykonała
we własnym zakresie re
mont
motoru
głównego, Amerykanów w Korei
dzięki czemu uniknięto kil
PEKIN (PAP). Z Phenjanu
kudniowego przestoju w por
donoszą:
Robotnicy rejonu przeła cie Casablanca.
Oddziały armii ludowej od
dunków masowych w Gdań
parły wszystkie kontrataki nie
sku, pełniący „Wartę Poko TYSIĄCE TON STALI
przyjaciela, zadając mu cięż
ju" przy szybkościowym zała I WĘGLA PONAD PLAN
kie straty.
dunku szwedzkiego statku
Cała śląska młodzież robot
„Hermodia" zaoszczędzili po
Na wschodnim brzegu rzeki
nad 90 proc, zadeklarowane nicza, idąc śladem górników z Nakton,nieprzyjaciel w ciągu
kopalni im. Wieczorka, maso trzech dni stracił w zabitych
go w zobowiązaniu czasu.
Taki sam wynik osiągnęła wo podejmuje liczne zobowią i rannych przeszło 5 tysięcy
Inna grupa robotników, ob zania produkcyjne.
żołnierzy j oficerów. W ręce
W kopalni „Stalin" 16-oso- armii ludowej wpadła obfita
sługująca szwedzki statek
„Rurę". Wyróżnił się dżwigo bowa młodzieżowa brygada zdobycz wojenna.
wy Julian Brzuska, który produkcyjna Jana Grabowskie
Oddziały partyzanckie, wspie
przekroczył 200 proc, nor- go postanowiła do końca sierp
WSPANIAŁE WYNIKI
PRODUKCYJNE OSIĄGAJĄ
UCZESTNICY
„WART POKOJU"

Robotnicy rejonu praeładuaków masowych w porcie
Gdańskim w okresie od 28
8pea do 12 sietpnla rb. prze
idowaU już w okresie „wart
Pokoju" M statków, zaosaczę
dztjąo przy tym ponad 8.000
roboczo-godtln.
W porcie gdyńskim robotnlajr zatrudnieni przy wyła*
duhku drobnicy ze szwedz
kiego statku „Yretaholm"
wyróbin w ramach zobowią
zuj dla Uczczenia Kongresu
170 proc, normy, a Inna gru
pa robotników, wyładowując
drobnicę ze statku polsklegó s/b „Wieluń", wykonała
180 proe. normy.
„Warty
Pokoju" pełnią
także marynarze. Załoga ma
szynowa drobnicowca m/s

nia rb. wydobywaó dodatko
wo 348 ton węgla, zaś bryga
da chodnikowa ZMP-owca Ra
fala Fojcika z kopalni „Debieńsko" wydobędzie ponad
plan 442 tony Węgla.
Równie poważną ąobowiąza
nia podjęły zespoły ścianowe
1 chodnikowe kopalni „Łagiew
nikł”, które w wyniku podję
tych zobowiązań przekraczać
będą miesięczne zadania pro
dukcyjne o 2.500 ton.
Najpoważniejsze zobowiąza
nia podjął rębacz chodnikowy
Jerzy Wójcik, który postano
wił realizować swą normę w
200 proc.
W kopalni „Kazimierz - Ju
liusz** na wezwanie robotni
ków kopalni im. Wieczorka od
powiedziało 60 górniczych ze
społów produkcyjnych, które

Drugi diień lekkoatletycznych

mistrzostw Europy

Adamczyk czwarty w 10-cioboju
Kiszka w finale setki
BRUKSELA. FAP. Drugi dzień
lekkoatletycznych mlztrzoztw Euro
py rozpoczął zlę dwoma konkuren
ejaml do 10-boju, biegiem nz 100
m 1 skokiem w dal. Adamczyk
•labo pobiegł 100 m, zajmując w
•wolm przedblegu Z mtejaee za
Wolkowem w ezade 11,1. Ogółem
odbyło tlę 0 przedblegów. Najlep
szy czas w tej konkurencji uzy
skał Islandczyk Clausen—10,0 sek.
Następny najlepszy czas miał Woł
ków ZSRR — 11,2. Adamczyk zna
lazł się ze swym wynikłem dopie
ro na 7 miejscu, wśród 1S startu
jących.

W skoku w dal Adamczyk zajął
Z miejsce wynikiem 6.95 m, za
Klausenem - 7,09 m. czym popra
wił swą lokatę na 5 mlejsee po
dwu konkurencjach.

W biegu na 100 m do 10-boju
1 miejsce zajął Wołkow ZSRR 11,9. Adamczyk zajął 7 mtejsca w
czasie 11,8.

Po dwuch konkurencjach do 10boju zakwalifikowali się między
innymi 4) Morava CSR - 1,017
punktów, 5) Adamczyk Polska —
1,601 pkt. 0) Wołkow ZSRR — 1.400
pkt 1 Jewlew ZSRR - 1,001 pkt.
W 5-boJu kobiet pierwszą konku
rencją było pchnięcie kulą, 1 miej

see zdobyła Teczenowa ZSRR —
19,61 m.
W przsdblegach na 400 m p.pł.
startowali dwaj zawodnicy radzlee
cy 1 obaj zakwalifikowali się do
półfinału, przyczym LItuJew uzy
skał najlepszy czas dnia, 54,2.
Reprezentant Polski Kiszka za
kwalifikował się do finału w
biegu na 100 m. zajmując w swym
biegu Z miejsce z czasem 10,6
przed swym wczorajszym zwydęz
eą w przedblegach. Do finału w
biegu na 100 m zakwalifikowany
się między Innymi dwie zawod
niczki radzieckie, Duchowlcz—12,9
1 Seczenowa 12,4.
Wyniki pchnięcia kulą do 10-bo,
Ju 4) Adamczyk — 12,56 m., 6) Jew
lew ZSRR — 12,50 m., 8) Wołkow
ZSRR - 12, 28 m.
Do tej konkurencji kolejność w
10-boju Jest następująca: 1) Ctau
sen Islandia - 2.482 pkt., 2) Tannander Szwecja — 2.299 pkt., 8)
Heinrich Francja — 2.251 pkt., 4)
Adamczyk Polska — 2.174 pkt. 8)
Wołkow ZSRR — 2.197 pkt.

gdzie długofalowe zobowiąza
nie podjęło 1.828 górników.
Plan roczny dzielna załoga
postanowiła wykonać do dnia
9 grudnia br.
Robotnicy
stalowni huty
„Pokój", manifestując swą so
lidarność ze światowym obo
zem pokoju, wyprodukują we
wrześniu br. 400 ton stali po
nad plan.
W stolicy akcja wyboru de
legatów została zakończona.
Wśród 36 delegatów na I Pol
ski Kongres Obrońców Poko
ju i 355 delegatów na warjszawską konferencję, znajdu
ją się wybitni przodownicy
pracy, uczeni, literaci — naj
ofiarniejsi bojownicy o po
kój. Na wszystkich konferen
cjach dzielnicowych uczestai
cy ostro piętnowali podżega
czy wojennych i zobowiązy
wali się wzmóc produkcję.
Zabierając głos w dyskusji
na zebraniu dzielnicowym w
śródmieściu, robotnica Bogusiewicz oświadczyła:
Jako robotnica będę się sta
rała pracować jeszcze lepiej,
jeszcze wydajniej, gdyż wiem,
że wysiłek milionów takich
robotnic, jak ja — to wkład
naszej Polski Ludowej do wal
W o pokój".

Polska sanacyjna smutną zostawiła nam spuśclmę. Za
cofany gospodarczo kraj dzielił się na dwie strefy, zwane Pol
ską „A" I Polską „B”. Pierwsza obejmowała obszary o nieco
wyższym stopniu uprzemysłowienia. No drugą — składały
się tereny „zapomniane** przez pułkownlkowskie
rządy —
śpiące prowincjonalne miasteczka I wsie o kurnych Izbach.
Polska Ludowa likwiduje to burżuazy.łne zacofanie. Pla
nowa gospodarka, rozwój uprzemysłowienia kraju, pełne wy
korzystanie sil roboczych i surowców — wymagają zllkwldo
wanla zacofanych terenów zaktywizowania
drzemiących
miast. stworzenia w całym państwie środowisk zorganizowa
nej klasy robotniczej.
Dotychczas 4 województwa: katowickie, opolskie, łódz
kie i wrocławskie skupiały 65,8 proc., czyli 2/3. ogółu zatrud
nionych w przemyśle. Plan 8-letni podciągnie pozostałe wo
jewództwa gospodarczo wzwyż. Ustali rozmieszczenie przemy
słu w kraju bardziej równomiernie. Podniesie również
ilość zatudnionych przemysłowo w tych województwach
do 45,7 proc, ogółu łudzi zatrudnionych w przemyśle.
Wielki Pian przewiduje, te 80 proc, nowowybudowanych
zakładów pracy powstanie poza 4 wymienionymi wojewódz
twami, że budowa nowych fabryk na terenach hardziej za
cofanych pochłonie 2/3 ogół środków inwestycyjnych, że
nowe obiekty tych terenów zatrudnią 2/3 ogółu nowych ro
botników.

Podczas gdy sługus Imperialistów Adenauer
knuje wojownicze plany

ludność Niemiec wola o pokój
i zjednoczenie rozbitej ojczyzny

BERLIN (PAP). Na konferencji prasowej w Bonn szef
marionetkowego rządu zachodnio - niemieckiego — Adenau
er zażądał w środę ponownie u tworzenia najemnej armii w
Zachodnich Niemczech. Nawiązał on do oświadczenia Chur
chilla w sprawie powołania do tycia tzw. armii europejskiej
a udziałem Niemców i powitał to oświadczenie z entuzjaz
mem.
Adenauer — niewątpliwie w
myśl instrukcji Amerykanów
— wyraził pogląd, że zachod
Zbiorowe doświadczenia rybaków morskich
nio - niemiecka armia najem
na powinna występować pod
woj. szczecińskiego I koszalińskiego
płaszczykiem „policji ochron
nej”. Polecił on obecnym dzień
nikarzom, by unikali w swych
komentarzach terminu „woj
ska" w stosunku do formowa
nej obecnie armii.
Z wywodów Adenauers
wynika jasno, te pod szyl
dem „policji ochronnej" ukrywać się będzie prawdzi
wa armia wojenna, której uzbrojenie i wyszkolenie prze
„W szeregach bojowników Wielkiego Planu, bojowników
przedstawicieli Partii, Związ
prowadzone będzie przez
Pokój i Socjalizm nie może zabraknąć przedstawicieli jed
ku i Administracji. Wzmoże to
Amerykanów.
nej ■ najważniejszych dziedzin gospodarki narodowej, Jaką
odłowy śledzia 1 węgorza, eli
Amerykański
projekt remlJest rybołówstwo morskie” — powiedzieli sobie członkowie
minując jednocześnie marno
koła Zw. Zawodowego Prac. Państw, przy Morskim Urzę
trawstwo czasu powodowane lltaryzacji Niemiec Zachod
przez wypływanie na połowy nich. wysunięty przez Adenaudzie Rybackim w Szczecinie.
„na los szczęścia’’. Najważnlej era. opiera się na planach ge
Należy powołać w każdym szym warunkiem jednak jest nerałów hitlerowskich ManWezwali
więc
rybaków
rybackim
komisję ścisła współpraca rybaków z teuffPa 1 Guderlana.
wszystkich przedsiębiorstw po porcie
współzawodnictwa, złożoną z serwisem radiowym.
Jednocześnie Adenauer do
łowowych, spółdzielni mor
magał się wzmocnienia aniery
skich 1 zalewowych oraz pry
kańsko . angielskich wojsk in
watnych rybaków województw
terwencyjnych w Niemczech.
szczecińskiego i koszalińskiego
Marionetkowy kanclerz ta
do uczczenia Kongresu Obroń
chodnio - niemiecki nie uców Pokoju przez przedtermi
krywał, te program Niemiec
nowe wykonanie planu poło
klej Republiki Demokratycz«
Na zebraniach i konferen
BERLIN (PAP). W dniach
wów w 1950 roku, przez prze 25 j 26 sierpnia odbędzie się cjach, na których wybierano
nej cieszy się coraz więk
prowadzenie doświadczalnych w stolicy Niemieckiej Republi delegatów przedstawiciele na
szym uznaniem ludności Nie
trzydniowych, planowanych co ki Demokratycznej — Berli rodu oświadczali, że tylko dro
mleć Zachodnich, co, jak wja
dziennie na podstawie rybac nie, kongres Frontu Narodowe gą wzmożenia walki o pokój,
domo. wy rata się we wzmo
kiego serwisu radiowego, po go Niemiec Demokratycznych. drogą wzmożenia narodowego
żeniu kampanii na rzecz po
łowów w dniach 26, 27 i 28
koju.
W Niemczech Zachodnich od oporu przeciwko podżegaczom
b. m. Wykonanie Planu 6-let- były się wybory delegatów na wojennym można osiągnąć jed
we wzrastającej popuJ;>"?.niego wymaga przede wszyst ten kongres.
Około połowy ność Niemiec, można zbudować
kim zmiany dotychczasowej in wszystkich delegatów przybę jednolite Niemcy na pokojowej ści idei frontu narodowego Nie
mieć Demokratycznych i w ten
dywidualnej formy połowów dzie z Niemiec Zachodnich.
i demokratycznej podstawie.
dencji do zacieśnienia międzymorskich,
na
kolektywną
strefowych stosunków gospo
współpracę, opartą na socjali
darczych. Duże znaczenie ma
stycznym współzawodnictwie
sytuacji ekonomicznej I ostre
pracy. W tym celu, w jak naj
krótszym czasie musi być sto
NOWY JORK. PAP. W Ka
Strajk kolejarzy kanadyj go bezrobocia na zachodzie Nie
z rozwo
sowane codzienne, zbiorowe i nadzie trwa strajk 125 tysięcy skich i pracowników linii tele mieć w zestawi: >
indywidualne planowanie rej kolejarzy, który unieruchomił graficznych wybuchł po prze jem gospodarczym NRD
sów przez załogi wszystkich całkowicie komunikację kolejo rwaniu długotrwałych roko
W tym stanie rzeczy 4<lcstatków rybackich na najwy wą i telegraficzna w całym wań między związkami zawo nauer uważa za konieczc
isłe
datniejsze łowiska, wskazane kraju. Przerwane zostały rów dowymi i właścicielami linii odgrodzenie się od wph rów
przez serwis radiowy 1 skontro nieś połączenia kolejowe mię kolejowych i telegraficznych. ideologicznych, przenikających
lowanle ich wykonania w dniu dzy Kanadą a Stanami Zjed Strajkujący domagają się pod z Niemieckiej Rcpublf’I De
noczonymi.
wyżki płac.
następnym.
mokratycznej oraz zapowiada
represje policyjne przeciw ru
chowi pokojowemu.
Wreszcie Adenauer przyznał,
że urzeczywistnienie planów re
militaryzacji pociągnie za so
bą nowe, wielkie ciężary flnan
sowę dla ludności Zachodnich
NlemlM.

rające natarcie armii ludowej
na terenach pomiędzy Pusan i
Taegu — jeszcze
bardziej
wzmogły swą akcję, niszcząc
drogi i dezorganizując zaple
cze nieprzyjaciela.

Przez kolektywną, planową pracą
do zrealizowania Planu 6-letniego
Serwis radiowy kieruje połowami

Dziś zbiera się w Berlinie

Kongres Frontu Demokratycznego

W Kanadzie strajkuje 125 tys. kolejarzy

Imperialistyczni ludobójcy szykują broń bakteriologiczną
Wytrącimy i ten orąż zagłady z rąk przeklętych morderców

Jerzy Winnicki

Adenauer sprzedaje mięso armatnie

Masy pracujące ZSRR
pełnia „wartę pokoju"

MOSKWA (PAP), Z eąłego krają radzieckiego napły
wają dalsze meldunki o nowych sukcesach produkcyjnych
więc rząd Stanów Zjednoczo z Frankfurtu, te „masy niemiec burskich, którzy postanowili prze mokratyoznej. Zdecydowanie po mas pracujących ZSRR, osiąg giętych w walce o przed term!
nych dobił targu z Adenau- ki# są przeciwne remilltaryiacjl". szkadzać w wyładunku broni ame kojowa polityka rządu NRD, akie nowe wykonanie powojennego planu pięcioletniego.
rem w aprawla zakupu nie- Korespondent „New York Herald rykańsklej w portach niemiec rowana na pokojowy rozwój go»Pełniąc, „Wgrty pokojif*( za- twórczego budowniciwó poko
mieeklego , „mięs* armatniego". Trtbun#" telegrafuje do swej re kich? Czy* zdecydowanie, z jakim podarciy Niemiec, jak thagnes ciąjżhląte z okazji zbiera jowego, nakreślonego
pżtee
dakcji,
te
„młodziet
niemiecka
tysiąc?
bojowników
pokoju
zbie

przyciąga
wzrok
i
pragnienia
nie

Amerykańska
agencja
Unlted
nia podpisów pod Apelem partię 1 rząd.
Preaa donosi, łe Adenauer wysu jest przesiąknięta nienawiścią do rają w Niemczech Zachodnich mieckich mas pracujących. Hasła Sztokholmskim w ZSĘR robot
ną! żądanie otworzenia „armii za- wojny". Silne nastroje pokojowe podpisy pod Apelem Sztokholm I działalność Niemieckiego Fron nicy radzieccy podejmują hoZ olbrzymim entuzjazmem
ehadnlo-nlemleeklej’*, która „na znajdują* wyraz nie tylko w eoraz skim, pomimo prześladowań grup tu Demokratycznego promieniują we zobowiązania produkcyjna,
powitali ludzie, rądzieepy ostał
początek" na liczył W tysięcy In liczniejszych manifestacjach po faszystowskich I policji, nie śwfad daleko poza sżKicżriśf firśnlcl?, zrziększają wydajność pracy.
nie uchwały Rady Ministrów
dii i sklódał *lę z oddziałów ple- kojowych klasy robotniczej I mło czy o sympatiach społeczeństwa dzielącą żywe dało narodu nie
dziety, lecz równie* w coraz wy- zachodnlo-nlemieckiego dla akcji mieckiego. Nie ulega wątpliwości,
Ludzie
radzieccy pełniąc ZSRR w sprawie przebudowy
chaty I wojsk pancernych.
ratnlejszym fiasku werbunku do pokoju?
że dzień, w którym granica ta „wartę pokoju” czerpią wiarę systemu irygacyjnego w rolnic
Angielska gazeta „Sunday Dla- nowej armii zachodnlo-nlemiccNiechęć do planów ręmilitary- będzie musiąłą znikną^, aby na w całkowite zwycięstwo poko twie radzieckim i budowy nnó
pateh" podaio, łe przedstawiciel klej.
zacji wykazują równie* niemiec ród niemiecki mógł zlednoóay? ju z gigantycznych planów Większej na świecie elegwów*
USA, Upofford, zaproponował uni wodnej na Wołdze w pobli
kie kola mieszczańskie. Nawal fa się dla pokojowej, twórcze? praey
tworzenie armii Niemiec Zachod NAKOP NIEMIECKI CHCE
żu Kujbyjzewa. stanpwjaęei
szystowska radiostacja generała — nie jest już zbyt odległy,
nich w sile 1S dywizji, dowodzo POKOJU
łiowe ogniwo w łańcuchu po-»
Franco zmuszona była przyznać,
nych przez niemieckich Oficerów.
gzynań. zmierżających do reROJUsr
BITYCH
GENERAŁÓW
że
bitski#
jej
duchowo
kola
nie

Tak więc, w pięć lat po roz
ąlizaęji stalinowskiego planu
Obraz, malowany przez zanlepo. mieckiej reakcji „pamiętają Jesz ■EZ ARMII
gromieniu armii hitlerowskiej, kojoną prasę reakcyjną, jest je cze ciągi, etrjymane pod Stalin
jłrzeabrażanla przerody.
twist stanał wobec próby odbudo szcze o wiele za słaby w porów
gradem I gdżJe Indziej" 1 wcale
Mimo słabych szans, jakie mają
Poważne sukcesy notują mo
wania tej armii przez imperializm naniu z faktycznymi naslrolamt
„nie palą się do wojaczki". Pora* amerykańscy nabywoy na nlemlec
amerykański.
skiewscy
hutnicy i budowni
w Niemczech Zachodnich. Czyż k| amerykańskie w Korei, ujaw kie „mięso armatnie", fil# wolno
czowie maszyn
nie Jest wymowny fakt, tę Wol nione w tej kampanii słabość 1 osłabiać ezujnoścl narodów demo
POGWAŁCENIE POCZDAMU
na Młodzież Niemiecką organizuje tchóraliWość wojsk amerykań kratycznych 1 miłujących pokój
I ZNIEWAGA KRWI
Robotnicy zakładów „Sierp I
nad Renem manifestację pokojo skich oraz nieudolność generałów wobec zbrodniczej krzątaniny AnScltLIN. (PAP), Zarząd DemoFAHLAIW
wą, skupiającą 1M tys. uczestni — nie poprawiły — oeaywiścle — glosasdw w Nidmczech Zafchgdnlcb. krą»vezneło Zwśążfcu Kobiet Nie Młot” produkują codzienni*
ków, pomimo, U władze zachodmieckich wystaśnłfal telegram do setki tan itali ponad plan. Nid
Uchwały poczdamskie przewidy nio-hlemieckle urządzenia tej ma samopoczucia reakcyjnej oaętcl W przededniu zbilMiąej się tl-jj przewodniczącego Rady Bezpie- którzy z nich uzyskują z me
rocznicy krwawego napadu Hitle
mieszczaństwa nlemleokiego.
wały etłkowita likwidację nie nifestacji zabroniły! Czyż nie joat
Nąlwięksra jednak przeszkodą
czeńslOla t)NZ, w którym Stwier tra kwadratowego pieca marmieckie! machiny wojennej I peł dowodem silnego oparcia w spo w realizacji agresywnych planów ra na Polską, wszystkie narody,
tenowskiego po lfł ton stalj.
wszyscy uczciwi ludzie na całym dza m. in.i
ne rozbrojenie Nlemlde. Obecnie, łeczeństwie, powzięta tuż pod no- remilltaryzaoyJnyoh w Niemczech
Tak olbrzymiej Ilości nie wy.
świetle,
muszą
zdecydowanie
anglosascy imperiallłcl usiłują do ęem amerykańskich wtads okupa
W imieniu 650 tysięcy członkiń taplał dotychczas żaden hut
Zachodnich jest Istnienie I dzia sprzselwló się planom odbudowy
konał nowego pogwałcenia tego cyjnych. decyzja dokerów ham- łalność Niemieckiej Republiki Denaszego Związku, zdecydowanie nik świata.
agresywnej
arn.U
hitlerowskiej.
postanowienia układu poczdam
protestujemy prr.eoiwko bombar
Zespół zakładów budowy ma
skiego I zniszesyó owoce zwycię
dowaniom niewinnych kobiet 1 szyn
„Krasnaja Presnia’1, któ
stwa nad armię hitlerowska, za
dzieci w Korei. Dobrze widzimy
jednym zatnaehem chea przekre
przygotowania wojenńe imperlati- ry dostarcza urządzeń wszyst
zakładom
hutniczym
ślił efiarg milionów Istnień, pbśtów Stanów Zjednoczonych w kim
ZSRR, wyprodukował w toku
ległyeh W wojnie przeciwko Trze
W Niemczech Zachodnich, którzy bież, ponad plan przesilo 20
cioj Rzeszy.
pragną przekształcić nasz kraj w specjalnych agregatów mechadrugą Koreę. 2ądamy natychmia nizniących procesy wytapiania
Bo lakt, te ma tę był armia
stowego wycofania wojsk amery stall.
h'tlerowska — dla nikogo nie ule
kańskich z Korei. 2ądamy znisz
ga urątpllwośol. Dowodem Jest te.
czenia wszystkich, nagromadza
te Anglosasi uwalniają z wiąziePrzodownik pracy, tokarz PKP Gustaw Pokal
nych przez Stany Zjednoczone,
nt| hltltrOdrakleh zbrodnlarty No
bomb atomowych. Żądamy rów
Ks. płk. Stanisław Banduro
lennych, to „doradcami" Ich sa
nie* położenia kresu przygotdwloficerowie sztabu Wehrmachtu.
Honorowa przewodnicząca PRZZ Marla Hudymowa
niom wojennym Stanów Zjedno
Dowodem jest entuzjazm, jaki na
czonych w Niemczech Zachodnich.
Przodownik pracy i racjonalizator Dymitr Horbacz
wieść o transakcji Anglosasów z
Prezydium Wojewódzkiej Ra
AdettauSrem rananowgl w plamiec
Jednym z delegatów pow. ruehy. Do tej wojny nie dą
kich sferach miłltaryetycżńych 1
dy Narodowej
w Szczecinie
Hudymowa mówi:
szczecineckiego na I Polski ży ani robotnik, ani chłop, ani
skrajnie szowinistycznych.
„Uczestnicząc w-obradach I
podaje do publicznej wladotnod
Kongres Pokoju w Warszawie inteligent pracujący. Wojny Polskiego kongresu Pokoju
cl. że W DNIU 7 WRZEŚNIA
RACHUNEK BEZ GOSPODARZA Został wybrany tokarz PKP w pragną kapitaliści, którzy cheą scharakteryzuję
osiągnięcia
R. B. O GODZ. 10 RANO W
Szczecinku Gustaw Pokal, wie nabić twoje kieszenie dolara walki o pokój w naszym woje
SALI OBRAD WRN — Plac
le impAffaiiłci amerykańscy 1 loktdpy przodownik pracy, od mi,, uzyskany mi z krwi 1 potu wództwle na tle realizacji Pla
Ich hitlerowscy pupil? w Ńiem- znaczony dwukrotnie srebrną świata pracy. Przykładem jest nu 8-letniego”.
Dzierżyńskiego
1 —^odbędzie
BRUKSELA
(PAP),
Dokerzy
Co myśli i jak myśli Dymitr
ciUrh zachodnich, zrciblli rjchu- I złotą odznaką Przodownika wojna w Korei, gdzie jednak
nfk beż gospodarza. Naród nie- Pracy. Przemawiając w dys rtie udało się aglosaskim agre Horbacz? „Jako przodownik Antwerpii, którzy od 3 tygo się IV-ta sesja Wojewódzkiej
miabki nie ćhće nowej wojny, lud kusji na I Pow. Konferencji sorom ujarzmić wolnego ludu pracy moim wysiłkiem i wszy dni strajkują, domagając sią Rady Narodowej;
nćś# Niemiec Zachodnich wcale Obrońców Pokolu w Sżczocin- koreańskiego.
stkimi moimi osiąghfeclaml podwyżki plac# odrzucili pro Na porządku dziennym m. łń.t
nie chce stać się „mięsem armat ku powiedział m. in.
Naród polski nie chce woj walczę o pokój. To przodow jekt układu z pracodawcami,
Zmiany w składzie Rady,.
opracowany prze? przywód
nim" dla amerykańskich handla
„Minęło zaledwie parę lat od ny. My chcemy pokoju. Przez nictwo w pracy jest moim ców rozłamowych fcwiązków wanie do jesiennej akcji siewrzy armat. Nawet reakcyjna pra zakończenia wojny, jeszeao nta podniesienie produkcji wyko skromnym wkładem w walc!
Omówienie planu i pnygotf
przedterminowó Plart o pokój. Chcę, aby mojó —- 1 zawodowych 1 postanowili da
sa amerykańska i hlłmiecka zmu- zdołały zagoić sie rany'! bliz namy
sz$fia Jest to stwierdzi?, Kores ny, a znów pewne czynniki dą 8-lethf, który będzie najlepszą wszystkich tnnycn — dzieci lej walczyć o podwyżką płac, wanie do Jesiennej akcji sien
aż
do
zwycięstwa.
pondent „New York Times" piśze żą do rozpętania nowej zawie odpowiedzią dla podżegaczy doczekały się jasnej przyszło
nej.
wojennych. Agresywna wojna ści całkowicie wolnej od wo
We Francji robotnicy por
Sprawozdanie z wykónairM
-j u
w Korei nie znalazła uznania jen.
towi
Boulogne, aczkolwiek budżetu, inwestycji
b. iwią7»
Kongresowi
Warszawskie

W świńcie. Świadczą o tym pro
dotknięci sami bezrobociem, ków samorządowych.
testy narodów, nie wyłączając mu przekażę pozdrowienia lu
Dyskusja,
ludów, rządzonych przez ustrój dzi pracy z powiatu koszaliń odmówili wyładowania stat
wolne wnioski.
kanitalistjpzny, jak Anglia, skiego, współtowarzyszących ków, których nie chcieli wytaObecność wszystkich Rad’
w praefr 1 walce o utrwdlertie dbwać ich towanysze z Ant
WłoehY, Francja Itp.’’
werpii.
nych obowiązkowa.
W liczbie 11 delegatów na światowego pokoju”.
Konferencje Wojewódzką zna
(DbkoAczenie ze strony 1-sze|)
lazł się również zasłużony dktywista walki o Dokój, ks. płk.
3-dniowe połowy, do których Stanisław Banduro,
Rybacki serwis radiowy roz
ofiara
poeiął swą prace jut w pierw wetwanl zostali wszyscy ryba Oświęcimia, gdzie postradał
szej połowie 1949 roku. Po cy, maja charakter doświad wzrok. Jego wypowiedzi w dy
wstał on z pomysłu nowator czalny. W ramach tych trzech skujji na Konferencil powiało
skiego rotszeriOneao i rozpra dni planuje sie ZłOWifenie 185 we! były gorąco oklaskiwane
cowanego przez członków koła ton ryb w tym 50 ton śledzia i
„Z obszernego referatu dele
PRAGA (PAP), trwające od
Przedstawicielka młodzieży ców Pokoju, które wysuwają
ZW. Zaw. Prac. Państw, przy 8 ton węgorza, eo udowodni gatki WPOK dowiedzieliśmy
Tamgta
Jersz ^opkrętpy program obrony po
MUR.ze szczecińskim, -Tana Po wszystkim znaczenie planowa sie —i- powiedział ks. pułkow tygodnia obrady II Zjazdu radzieckiej
Związku swlerdżile, że rmlzieccf stu koju. Zjazd zaleca utworzenie
radowskiego, Mariana Bakołe 1 nia w rybołówstwie.
nik — o wielkiej walce o po Międzynarodowego
pod
kierownictwem komitetów obrony pokoju na
Augusta Rzepką. Polega ón na
kój, jaka ogarnęła cały świat. Studentów zakończyły się wy denci
ODPOWIEDZI JUZ 8Ą
codziennym tfrżekazywanlu' t>
Z nauki Chrystusowej wynika, borem nowych władz związku, WKP(b) j ukochanego wodza 1 każdej wyższej uczelni. 1 or
bakom Ta pośrednictwem Pol
Bezpośrednio po ogłoszeniu że ludzkość od samego swego uchwaleniem rezolucji oraz po nauczyciela Jóżcfa Stalina, u- ganizowanie manifestacji I wid
skiego Radia skomasowanych wezwania przez radio, zaczęły istnienia była gnębiona przez tężną manifestacją delegatów i czynią wszystko, by wraz ze ców studenckich w obronie po
meldunków z portów rybac napływać
do zwlązhotfeóty mftnówlaciców 1 dąśyła do wo1 ludności Pragi w obronie po wszystkimi narodami Świata koju.
kich. wskazówek l instrukcji, MUR-u odpowiedzi od załóg ności,. równości i pokoju. Dziś koju.
udaremnić nieene plany garst
dotyczących połowów. Dowo rybackich. Pierwszą z nich by przed nami stoją te same za
ki nikćzemnyćh podżegaczy
dem tdarjia przez serwis egza ła załoga PPPM „Barka” z gadnienia. Ludzkość tak jak
Na plaeu staromiejskim -v wojennych.
minu jest przedterminowe WY Świnoujścia, która przyjmując dawniej dąży do prawdy, szeze Pradze odbyła się potężna ma
Owacjami
i
okrzykami
konanie rocznego planu poło wszystkie propozycje zobowią ścia i pokoju. Życia dzisielsze nifestacja pokojowa z udzia „Niech żyje wolna Korea” po
wów na Wodach Pomorza Za zała się postawić do dyspozy stwarza nie tylko antidotum łem wielotysięcznych rzesz o- witali zebrani pojrwiepie się
BUKARESZT (PAP). 6-tą
chodniego z nadwyżką 488 fon, cji dla udoskonalenia obsługi przeciwko bombie atomowej, bywatell 1 młodzieży. Na nie na trybunie delegata koreań
wżrtoścł przeszło 28 mil. zło wszystkie swoje statki zaopa ale też siłą atomów w naszych zliczonych transparentach wid skiego, który oświadczył, że rocznicą wyzwolenia Rumunii
masy
pracujące
powitały
tych.
trzone w radiotelefony. B^dą sercach, która zwalczy zakusy niały napisy: „Ręce precz od studenci koreańscr z leszcze wspaniałymi sukcesami pro
Korei'*, „Niech żyje pokój”.
Praca serwisu radiowego nj» one bezpośrednio z morza in imperialistów.
większą odwaga walczyć będą dukcyjnymi 1 przedtermino
Przewodniczący MŻS inż. przeciwko amerykańskim na wym wykonaniem planów pro
znalazła jednak należytego od- formowane o wynikach poło
Mówiąc
następnie
o
Zty.
Ra
dźwl-ku we wszystkich przed wów. „Barka” wzywa jedno
Grohman joodkreślając, że naj pastnikom aż do zjednoczenia dukcyjnych.
siębiorstwach rybackich. Nie cześnie do współzawodnictwa dzieckim stwierdził, że należy ważniejszym zadaniem studen całej ziemi koreańskiej.
Na prośbę ludności robotni
czerpać doświaflczćhia z tej tów. podobnie jak wszystkich
które kierownictwa tvch przed oddziały „Arki” w Ustce.
Manifestacja zakończona zo czego ośrodka Braszów został
skarbnicy
postępu.
Wyraził
siehlorstw nie doceniając Jej
hymnu on przemianowany na miasto
Również Szczeciński Oddział nadzieję, że „w przyszłości uczciwych ludzi na całym śwle stała ' odśpiewaniem
zn«nzenfa. udaremniała pełne
młodzieży demokratycznej, .
de Jest walka o pokdj.
im. Józefa Stalina. W liścię
Z
w,
Branżowego
Spółdzielni
Stolica Apostolska może Już
włhonanig zadań taj pożytócr.skierowanym przez mieszkań
n»i Placówki 1 rybołówstwa Rybackich w Imieniu morskich nie będzie błogosławić ludo W każdei uczelni wyższe!
ców miasta do Komitetu Cen
spółdzielni
„Mewa
”
.
„Belong",
bójcom,
oraz
błogosławić
bro

merśkiego na naszym terenie. „Balta”, „Jesiotr” 1 wszystkich
tralnego Rumuńskiej Partii Ro
ni przeciwko ludom świata”. komitet obrońców pokoju
Rybacki
serwis
radiowy spółdzielni
botniczej i rządu czytamy mig
Zalewu
zgłasza
wciągnął do swóiel pracy Pol współzawodnictwo rybaków W
uchwalonej
rezolucji dza z wielkim zadowoleniem dzy innymi: „Zobowiązujemy
reprezentanci
skie Radio. PIHM oraz sze- spółdzielców w tym wielkim
Zjazd MZS stwierdza z zanie stały wzrost sił pokoju, oo zna się wobec partii, rządu 1 Wiel
KOSZALINA
rec naukowców i praktyków zbiorowym doświadczeniu.
pokojeniem warastające nie lazło swój wyraz w obrzymim kiego Stalina, te nie będziemy
rybołówstwa. W ramach dalsze
sukcesie kampanii sztokholm szczędzić wysiłków dla osiąg
Na Konferencji Miejskiego i bezpieczeństwo wojny.
W dniu 24 b. m. 12 związ
go rozwoju placówki planują
nięcia nowych sukcesów w
Wojny |ej nikt na świecie skiej.
Powiatowego
Komitetu
Obroń
kowców
MUR-u
w
Bzczoclnie
sie powiększenie obsługi stacji
W imieniu studentów całe walce o polityczne, gospodar
nie pragnie oprócz Imperiali
ców
Pokoju
delegatami
na
I
wyjeżdża
do
wszystkich
obwo

sc) t. iscwei do trzech osób tj.
stów, dążących do ponowania go świata Zjazd MZS doma cze i kulturalne wzmocnienie
Nawigatora - meteorologa. ich dów rybackich I większych por I Polski Kongres Pokoju — nad światem, właścicieli tru ga się. by Rada Bezpieczeń naszej ojeżyzny. w walce o po
rt).
in.
jednogłośnie
wybranotiologa i nadiotelegiafisty. Ja ióW celem pomagania załogom
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w
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Kobleły niimląckie
pntnplalą plany
remilitaryzacji
Zach* Niemiec

Aktywiści ruchu pokoju
w województwie koszalińskim

IV-ta sosja Wolaw.
Rady Narodowe!

A

Dokerzv Antwerpii
kordVn<niiQ
straik

Zbiorowe doświadczenie
rybaków morskich

Przeciwko wyścigowi zbrojeń i knowaniom imperialistów

Potężna manifestacja studentów w Pradze

Miasto Stalin
w Rumunii

SPRAWYKOSZALINA

lak wysiada
remont szkoły
przy ul. Rzecznej
W gmachu szkolnym przy ul.
Jedności w Koszalinie mieezfię się dwie szkoły: TPD, oraz
Szkoła nr 4. Szkoła TPD roz
budowuje się szybko i potrzobą jej coraz więod miejsca, te
go miejsca, które zajmuje na
prawach „sublokatora”—Szko
la nr 4. Planowane jest prze
niesienie „sublokatora” do bu
dynku przy ul. Rzecznej. Jest
to zdewastowany gmach szkol
ny, wymagający kapitalnego
remontu. Prezydium Powiato
wej Rady Narodowej dysponu
je na ten właśnie cel, sumą
4 mltenów 750 tys. złotych.
Lecz żadnych prae remonto
wych dotychozas nie podjęto.
I nie wiadomo z jakiej przy
czyny. Bo jeśli pieniądze są i
budynek jest tak potrzebny,
to gdzie tkwi przeszkoda? (Las)

♦ W rozegranym niedawno w
Szczeclnuu meczu piłki nożnej po
między drużynami ZS Gwardii —
Bydgoszcz (mistrzem Pomorza,
walczącym o wejście do II ligi)
a miejscową Unią, pb zaciętej, wy
równanej 1 na dobrym poziomie
grie, zwyciężyła Uhla w stosunku
1:0 (0:0). Jedyną bramkę dnia zdo
był Bukowski. Sędzia Bogusz ze
Szczecinka, widzów około 2.000

•
4 W towarzyskim spotkaniu pił
karskim między drużynami Gwar
dii — Człuchów a szczecinecką
Unią, rozegranym W Szcżeclnku,
zwyciężyli gospodarze, btjąc Gwar
d|ę w stosunku 6:1 (1:1). w przednjeezu juniorzy Unt! pokonali ju
niorów Gwardii 8:1 (4:1).

Pudło
SOBOTA', dnia 26. VIII. 1956 Ił
(Ważniejsze audycje)
* Wiadomości godz.l Ml, 6, 0,45,
8, 12.04, 16, 20, U. FALA 1321,6 m.
5,00 Pocz aud. 6,200 Konc. dla
świata pracy z Brna. 6,05 Gimnsst.
8,15 MeL lud. 7,10 Glmnast, 7,20
Mozaika mnz FALA' 386, 7 m.
16,25 Program dnia. 16,30 Konc.
zesp. Instrument. 14,00 Przegląd
kult. 14,55 Konc. solistów. 15,30
„Drewnie oczek" — słuchowisko,
itoo „Przy sobocie po robocie".
16,00 Start ni-go turnusu — aud.
Sp. 18,15 Muzyka lud. 18,40 Aud.
rpzrywk. 18,53 Uz. 19,00 Aud. dla
śWleli lo młodziej. 19,11 Kono. Ork.
SożgL Krak. 20,40 Konc. Ork.
Tan. 22,00 „syn ludu" — fragljlent. 13,15 Muz. tan. 24,00 Hymn.
RO2OŁOHN1A' SZCZECIŃSKA
(Program lokalny)

8,05 Program dnia 1 komunt.
13,W Komunik, j muz. 14,18 Mo
zaika muz. 14,48 Aud. dla LZS-ów.
14.50 Notatki sport. 16,20 Wlad.
aport 16,3ć Arie operowe. 16,40
Z pożółkłych kart Imionnika.
16.50 Aud. oświatowa. 22.25 Wlecz,
dzień, szczec. 22,30 Muz. tan. 22,50
intorm. dla rybaków.

Zarysowany „Filar"

Jak Spółdzielnia Budowlana w Koszalinie
wykonuje zlecone jej prace
^oiaiki
Było to tak: Pewnego dnia ujrzeliśmy przy jednej z ulic
w Koszalinie o godzinie 8 rano grupę malarzy, którzy sie
dząc na schodkach prowadzili ożywioną dyskusję.
Około
godziny 8,30 ktoś się nimi wreszcie zainteresował, zapytu
jąc, na co czekają. W odpowiedzi, starszy z nich, pewnie
majster, odrzękl; Przyszliśmy, Panie, do roboty z „FILARA”
ale nie możemy rozpocząć, bo zamknięte drzwi a klucza
nie ma.
To nie tu, właśnie w tym
domu naprzeciw, a tam jest
wszystko otwarte — odpowie
dział nieznajomy. Aha..! Dzię
kujemy! Chłopcy, możem za
czynać, wyrwało się jednemu
z grupy, i chwytając za dra
biny, bańki z farbą i pędzie
wszyscy ruszyli do przeciwle
głego gmachu.
Pracę rozpoczęto po „dro
biazgowych przygotowaniach”
już po godzinie 9-tej. Zasad
niczo nie można tego nazwać
rozpoczęciem pracy, lecz żmud
dnym oczekiwaniem „fąjrantu . Przez cały dzień pracy,
kilku ludzi zdążyło wybielić
jeden zaledwie sufit. Resztę
dnia zużyto na narzekania, że
„FILAR” źle płaci, że robot
nicy nie otrzymują regularnie
poborów, że wynagrodzenie otrzytnują przeważnie w for
mie zalieżek itp.
Obserwator przyglądający
się temu wszystkiemu docho
dzi do wniosku, że coś w tym
„Filarze” nie Jest w porząd
ku. Przede wszystkim brak
dyscypliny pracy i kontroli jeg
Strony kierownictwa. Prócz
tego nieregularne wypłacanie
poborów zniechęca pracowni
ków. Są jednak sprawy jeszez® ważniejsze, które należy
poruszyć.
Biorąc do rąkl czy to war
szawską czy szczecińską gaze
tę, które czytają przecież 1
kierownictwo „Filara” i pra
cownicy, wszędzie na pierw
szych stronach przeczytać moż
na o wspaniałych sukcesach
warszawskich czy szczeciń
skich murarzy, tynkarzy, i
stolarzy. Sukcesy te zawdzię
czają oni rozwinięciu współza
wodnictwa pracy, przy równo
czesnym podnoszeniu jakości
wykonywanej
pracy, nato
miast w „Filarze” ruch współ
zawodnictwa ni® Istnieje w
ogóle a o jakości wykonanych

Śladem naszych
artykułów
BROWAR ZACZYNA MYŚLEĆ
O KOSZALINIE
W jednym z numerów naszego
pisma pisaliśmy o szczęśliwym
pomyśle kierownictwa Państwowe
go Browaru w Koszalinie, którym
było wybudowanie estetycznego
kiosku, gdzie można nabyó piwo
prosto z beczki. W notatce na
szej sugerowaliśmy Kierownictwu
Państw. Browaru otwarcia dzl
szych takich kiosków. I rzeczy
wiście, instytucja ta jakby na
brała „śmiałości" 1 już przystą
piła do budowy nowego kiosku
„piwnego", przy zbiegu ulic: Ar
mii Czerwonej 1 Zwycięstwa (na
przeciw WRN).
(żs)

Co, gdzie, kiedy?
KOSZALIN
Kino „POLONIA” — „Żelazny
dziadek" prod. czeskiej. — Pocz.
seans. 18 1 20.
Nr telefonów: Straż Pożarna 333.
Mtlloja 537, Pogotowie PCK 500,
Kurier Koszaliński 330.

SŁUPSK

Telefony: Pożar. — 13-33, Milicja —
22-23 13-12, Pogotowie US — 22-11.
Pogotowie PCK 33-11, taksówki —
31-0®, „Kurier Koszaliński”—33-72.
BIAŁOGARD
Kino „BAŁTYK" — „Aleksander
Newski" prod. radź. 1 „Maaret'
prod. fińskiej.
Telefony: Pożar — 33, Milicja—331
Pogotowie POK — 425.
SZCZECINEK
Kino „WOLNOŚĆ" — „Rajnls” —
prod. radź. Dozw. od lat 14. Pocą,
seansów 18 i 20, w niedzielę i
święta 16.
Telefony: Pożar — 209, Milicja —
384, Pogotowie ratunkowe — 233.

prac lepiej nie wspominać.
Np. w jednym z remontowa
nych gmachów dla Biura Ze
społu Nadleśnictw W Koszali
nie ramy okienne zrobiono z

6-letniego. Trzeba prowadzić i
propagować
socjalistyczne
współzawodnictwo pracy, da
jące wysokie korzyści tak pra
cownikowi jak i Państwu.
Trzeba otoczyć opieką pracow
ników 1 kontrolować dokład
niej wykonywaną przez nich
pracę, dokształcać Ich systema
tycznie zawodowo 1 ideologicz
nie, a napewno obecny stan
rzeczy ulegnie poprawie.
korespondent terenowy
(GOR)

Koszalina

* W województwie koszalińskim
Istnieje 5 Państwowych Szkół Roi
niczych Praktyków - Speeiallstów różnego typu. Szkoły te jut
w grudniu br. wypuszczą 480 wy
kwalifikowanych absolwentów. 15
stycznia 1951 roku sieć szkół zo
stanie podwojona. I tak: w po
wiecie czluchowsklm, w miejsco
wości Czarne zostanie otwarto
nowa szkoła typu rolnlczo-łąkarskiego na 120 uczni. W Jastrowie,
w powiecie wałeckim, w szkole
PSRPS typu rolniczego uczyć się
będzie 140 młodych chłopców, o w
Ustroniu Morskim powstanie P«A
stwowa Szkoła Rolnicza Prakt.Specjalistów typu handlowego,
która początkowo nauczaniem obejmle 60 uczni. Poza tym zapla
nowane jest uruchomienie w 1951
roku Państwowego Liceum Rol
niczo-Handlowego w mtejaeow®9
Personel Hurtowni Centra ścl Debrzno, w powiecie człuchow
11 Spożywców zmniejszy do sklm na 300 uczni.
(z»)
81 sierpnia rotację towaro
*
wą z 20 na 14 dni, co pozwo
li wyzwolić ze środków obro * Pracownicy Spółdzielni Kra
towych około 60 mlln. zł. Za wieckiej „Krój" w Koszalinie,
łoga tartaku w Łubowie postanowili pomóo paacownikoia
zwiększy plan przetarcia w rolnym w PGR CetuA przy zbio
sierpniu o 40 m. sześć, tar rach lnu. Wydajną pracą szcze
cicy, wartości 280 tys. zł. Pra gólnie wyróżniły się: Janina Kę
cownicy tartaku w Czaplin dziora 1 Zofia Plechówna, które
ku rozbiorą fundamenty zbu przodują w pracy także we włas
(na)
rzonego
budynku. Załoga nym zakładzie.
*
Przetwórni Torfu w Czaplln
ku wykona przedłużenie wy * Celem usprawnienia ruchu po
kopu koryta drogi dojazdo jazdów w Koszalinie, zebrała się
wej do zakładu pracy, wywo w gmachu wojewódzkim w dniu
żąc 1.112 m. sześć, ziemi. Pra 23 bm. konferencja, na której po
cownicy Pagedu wykonają stanowiono odciążyć ul. Zwycię
różne dodatkowe prace war stwa przez przerzucenie części
tości około 320 tys. zł., a ko ruchu pojazdów na boczne ulice
lej arze wartości około 1 miln. miasta. Jednocześnie wyłoni! się.
zł. M. In. Parowozownia PKP wciąż aktualny, problem uspraw
wykona dodatkowo rewizje nienia komunikacji miejskiej w
okresowe 2 wagonów towaro Koszalinie. Nowe autobusy Ko
wych 1 rewizje urządzeń 2 szalin ma otrzymać dopiero w li
stopadzie lub grudniu br., a 3, ted
parowozów.
wo dyszące z przepracowania,
Wiele wartościowych zobo mogą każdej chwili odmówić po
wiązań podjęli pracownicy słuszeństwa. Dostawa nowych au
Państwowych
Gospodarstw tobusów powinna być przyśpie
Rolnych. W zespole Przy- szona. .
(MP)
bkówka poza różnymi dodat
kowymi pracami rolnymi, In
dywidualnie Krupa naprawi
slewnik do nawozu, Chojna
cki 1 Borez wyremontują 2 Słupska
młócarnie szerokomłotne — 4 Przy PZPD w Słupsku urucho
co zaoszczędzi około 500 tys. miono wzorowe przedszkole ro
zł., Slepatowskl, Dutko i Żuk botnicze. Mieści się ono w pobli
naprawią różne maszyny roi żu lasu, tak, że dzieci oddychać
nicze, wartości około 100 tys. mogą świeżym l zdrowym powie
zł. Robotnicy zespołu Grzmią trzem. Nowocześnie urządzony bu
ca odremontują szkołę pod dynek przedszkola, posiadający
stawową 1 mieszkanie dla kie leżaki I wygodne meble, przyczy
równika szkoły.
ni się do tego, że dzieci robotni*
W zespole Stare Drawsko cze dobrze spędzać będą czas.
*
zainstalują 600 mb. przewo
dów elektrycznych, wyremon * W ramach Święta Odrodzonege
tują przedszkole 1 domy mie Lotnictwa Polskiego, odbędą się
27 bm., na lotnisku Aeroklubu w
szkalne oraz naprawią ma Słupsku, wielkie Imprezy lotntczd.
szyny rolnicze, co przyniesie Atrakcją programu będą akroba
425 tys. zł. oszczędności. Ro tyczne loty myśliwców oraz alfok
botnicy zespołu Borucino wy spadochroniarza, z tak zwanym
remontują 2 traktory i zlik przetrzymaniem (późniejsze otwo
widują 12 ha odłogów. W ze rzenie spadochronu).
Program przewiduje również
spole Skotniki robotnicy na popisy szybowcowe, bezpłatne loprawią drogę 1 wykonają po ty propagandowe dla przodowtfą
za godzinami pracy remonty ków pracy itp.
Początek imprezy punktualnie
różnych maszyn rolniczych.
Podjęte zobowiązania przed O godŁ 15-ej.
Wstęg bezpłatny.
stawiają wartość 800 tys. zł.
(mr).
♦
* 23 sierpnia br. zakończono na
terenie powiatu słupskiego żniwa.
Do zakończenia żniw w dużej mię
rze przyczynił się słupski świat
pracy, który w ramach pomocy
„miasto — wsi" — brał czynny
udział w żniwach.
Akcja omlotowa rozwija się
Przejście dozwolone jedynie dla
bardzo pomyślnie. Dokonano już
skończonych Osłów.
(Lek) przeszło 30 proo. omlotów. (skl)

Wielom milionowe zobowiązania

dla uczczenia Kongresu Pokoju
Z całego pow. szczeci
neckiego napływają mel
dunki o podjęciu przez
załogi zakładów pracy
krótkofalowych zobowią
zań dla uczczenia I Pol
skiego Kongresu Pokoju w
Warszawie, Dla utrwale
nia pokoju masy pracują
ce zobowiązują się praco
wać jeszcze lepiej niż do
tąd, jeszcze wydajniej. —
Ogólna wartość podję
tych dotychczas zobowią
zań wynosi ponad 6 mlln.
zł.

czyć plan remontów trakto
rów w jesiennej akcji siew
nej do 1 września, tzn. 1 mie
śląc wcześniej, co przyniesie
około 1,5 mlln. oszczędno
ści. Miejskie Przedsiębiorstw
wo Remontowo - Budowla
ne zakończy remont szkół
podstawowych nr. 1 1 3 do 1
września, tj, 3 dni przed ter
minem, szkoły TPD 5 dni
przed terminem i lecznicy
zwierząt do 28 sierpnia, tj. 2
dni przed terminem. Deka
rze tego przedsiębiorstwa zo
bowiązall się wykonywać do
końca sierpnia 190 proc, nor
Pracownicy TOR w Szcze- my a stolarze 140 proc, nor
clnku zobowiązali się zakoń my.

Plan stawiennictwa
w białogardzkiej RKP
We wrześniu I październiku br. rowej, przy ul. Roli-2ymiersklego
w lokalu Rejonowej Komisji Pobo w Białogardzie (gmach PRN), prze
prowadzony będzie pobór męż
czyzn, zamieszkałych w powiecie,
urodzonych w latach 1929 i 1930,
Biblioteka
oraz mężczyzn rocznika 1927 1 1928,
tych, którzy korzystali dotychczas
w Rokosowle
z odroczenia zasadniczej służby
dobrze spełnia
wojskowej.

swe zadania

Biblioteka Publiczna^fminy
koszalińskiej ulokowana dotych
czas w jednej z sal b. Zarzą
du Gminy, urzędującego wów
czas w Koszalinie mało była
znana mieszkańcom pobliskich
wsi. Warunki rozwojowe Bi
blioteki nie przedstawiały się
zbyt korzystnie, sala bowiem
często służyła potrzebom Gmi
ny, co hamowało pracę Biblio
teki. Z wypożyczalni korzysta
li przeważnie tylko pracowni
cy Zarządu, a mieszkańcom
wsi było do niej za daleko.

W llpeu br. Gminna Rada
Narodowa przeniosła się na
przedmieście ^Koszalina do Ro
kosowa, zabierając ze sobą i
bibliotekę. Umieszczono ją w
niewielkim, lecz sprawiającym
miłe wrażenie 2-izbowym lo
kalu. Na tle jasnych ścian pre
zentują się oszklone szafy z
księgozbiorami. Gminna Rada
Narodowa obiecuje zainstalo
wać jeszcze stoliki i krzesełka.

Plan stawiennictwa do poboru
przedstawia się następująco: 28.
IX. — rocznik 1929 z terenu miasta
Białogardu; 29. IX. — rocznik 1930
z Białogardu, poborowych, któ
rych nazwiska rozpoczynają się na
literę od A—M; 30. IX. — rocznik
1930 z Białogardu na litery N—Z;
2. X. — rocznik 1930 z Połczyna—
Zdroju; 3. X. — rocznik 1829 z
Połczyna — Zdroju; 3. X. — rocz
nik 1929 ze Świdwina; 4. X. —
rocznik 1930 te Świdwina; 5. x. —
rocznik 1930 z gminy Brżezno; 8.
X. — rocznik 1929 z gminy Poł
czyn — Zdrój; 7. X. — rocznik
1930 z gminy Połczyn — Zdrój;
9. X. rocznik 1929 1 1930 z gminy
Biały — Zdrój; 10. X. — rocznik
1920 i 1980 z gminy Lekowo: 11.
X. — rocznik 1929 1 1930 z gminy
Pomianowo; IŁ X. — roczniki 1929
I 1930 z gminy Rogowo: 12. X. —
roczniki 1929 i 1930 z gminy Rą
bino; 14. X. — gmina Łęczno; 16.
X. — gmina Tychowo; 17. X. —
gmina Sadkowo. Komisja poboro
wa czynna będzie od godz. 7-ej
rano.
(iks)

Dziatwa Już gromadnie za
gląda do wypożyczalni, ‘otrzy
mując coraz to inne książecz
ki. Uprzejma kierowniczka Bi
blioteki Stefania Szala zarów
no młodzieży jak i starszym
chętnie dobiera pożądaną lek
Ostatnio z trawników parku
turę. ' Mieszkańcy Rokosowa
wyrażają zadowolenie z pracy b. Więźniów Politycznych, za
bibliętekl.
(zs) częli coraz częściej korzystać o

Współzawodnictwo — po
zwala osiągnąć duże wyniki w
pracy. Współzawodnictwo wy
maga jednak odpowiednich wa
runków. W Spół. „Krój” na
małej salj pracuje kilkunastu
kraweów, tak, że nie ma się
gdzie obrócić. Przyrządy wy
starcza tylko dla połowy pra
Fachowcy poszukiwani
cujących. Od dwóch miesięcy
SEKRETARKĘ - MASZYNISTKĘ przyjmie natychmiast są dwie przerwy w pracy z po
Redaitcja „Kuriera Koszalińskiego". Zgłoszenia Koszalin, wodu braku płótną i włosianki. Zarząd Spół. tłumaczy, że
ul. Zwycięstwa 108G-69
Centrala Rzem. w Szczecinie
surowca tego nie przysyła
Pracownicy domagają sit; po
prawy warni ków pracy ł na
leżytegn zor"->nizowaniEi w-pózawodnictwa.
(ne)

Ktno „POLONIA” — AUszer Nawot" prod. taaakenoklej. Dozw. od
lat 10. Pocz. seans. 18 1 20.
Dyżuruje apteka „Śródmiejska"
— Rynek.

mokrego materiału a drzwi 1
okna malowano lakierem, któ
ry po wyschnięciu pękał 1 odpryskiwał. Pracę tą musiał
„Filar” wykonać powtórnie.
Ot® niektóre tylko niedociąg
nięcia „Filara” a jest ich zna
cznie więcej.
Kierownictwo „Filara” po
winno wreszcie zwrócić uwa
gę na te sprawy. Trzeba pa
miętać o tern, że od zastoso
wania socjalistycznych metod
pracy zależy wykonanie Planu

prócz czworonogów (o czym
niedawno pisaliśmy) także i
mieszkańcy naszego miasta i
to nawet w pomysłowy sposób.
Poprostu ze względu na zapa
dające ciemności, czy złe wa
runki atmosferyczne, a może
nawet i slaby wzrok, nie „WI
DZĄ” tabliczek ostrzegających
przed korzystaniem z „niele
galnych ścieżek. To znaczy z
trawników. Panuje na nich ożywiony ruch, niczym na pobli
sklej ul. Zwycięstwa, zarówno
w dzień jak i wieczorem, bo
wiem na starszych wzorują się
dzieci. Proponujemy strapio
nemu tym stanem rzeczy —
'Igrhddichru W)cję':<r"tu, pro
Ai/łłf* *•'”7 T>*ś”
-o
ffifwMąnlĆ vftp^ów na tar
Uliczkach na następujące ;

Kranika

CHCEMY RYBY NA OBIAD
W związku z notatką z dn. 18
bm., pod tytułem „Wczasowicze
wołają o ryby", musimy zazna
czyć. że nie tylko wczasowicze,
ale 1 mieszkańcy Słupska wołają
o ryby, których nie oglądalt Jut
od dawna, mimo, że jesteśmy w
pełnym sezonie połowów 1 Słupsk
oddalony Jest od morza tylko 17
km.
— Przed kilku dn'łml czytali
śmy w ..KWiItrze' q wśjaWliljĆb
rekordach połowów (10,5 ton n»

kuter), ale ryby na rynku słup
skim nie ma.
Chcemy też choć raz na 16 dni
zjeść rybę na obiad t prosimy
bardzo Redakcję o interwencję.
K. t.
OD REDAKCJI. Centrala Rybna
w Słupsku wywiązywała się zaw
sze dobrze ze swoleb obowiązków
ku zadowoleniu mleszkaórów. Co
spowodowało brak ryb na ryrtkti
Stupskim. tzyjaónl nam zapewne
wkrótce klMownlrIwo miejscowe!
placówki. Czekamy...

„Nie zapomnimy naszej Ojczyzny"
Dzieci polskie z zagranicy
opuściły Szczecin
Dzieci zostały uroczyście po*
Ostatni transport dzieci poi
■kich z Holandii, Belgii, West żegnane na dworcu Turzyn w
faldi i Luksemburga
opuścił Szczecinie. I
W imieniu1, władz i społeczeń
Polskę po miesięcznym pobycie
na koloniach.
stwa przemawiali Dyr. Dep.
Min. Ośw. Parwuła oraz Przew.
wodn. WRN, poseł Pietrusiń
ski, którzy w serdecznych
słowach pożegnali
naszych
małych rodaków podkreślając,
że łączność Polonii z Macierzą
je?t zawsze jednakowo silna i
trwnła.
Przekazali też ich
rodzicom pracującym
na ob
czyźnie serdeczne > pozdrowienia
z kraju.
Przedstawiciel ZMP ob. Ku
mor w imieniu młodzieży wyra
ził wielka radość z pobytu mi
łych gości na ziemi ojczystej i
jak najserdeczniej zaprosił ich
aby znów przyjeżdżali. Polska
Ludowa oczekiwać je będzie
zawsze z otwartymi ramiona
mi.
Mali rodacy dziękowali za
miłą i troskliwą opiekę na kolo
niach. jaką otoczyła ich praw
dziwa Ojczyzna.
Okrzykom na cześć Polonii,
Polski Ludowej i braterstwa
narodów nie było końca. Obda
rtfwana kwiatami i cukierkami
.wyruszyła dzieciarnia w dal
szą drogę przy dźwiękach żeg
nającej ją polskiej pieśni.

Na konferencji powiatowej Ko
mitetu Obrońców Pokoju po
wiatu szczecińskiego delegatką
na I Polski Kongres Pokoju
wybrano zasłużoną robotnicę z
Trzebiety Genowefę Jakubas.
„Nigdy nie zapomnimy na
Dziękując za zaszczytny wy
bór delegatka powiedziała: szej Ojczyzny" — wołał An
„Zawiozę Kongresowi Pokojo drzejek Jaron z belgijskiego
na
wemu zapewnienie chłopów wagonu, długo machając
pow. szczecińskiego mocnego pożegnanie opaloną rączką.
ugruntowania Pokoju przez
I napewno nie zapomni, tak
podniesienie produkcji rolnic samo jak Janinka Hanuszek, z
twa socjalistycznego, przewi •Francji, Marysia Nawrotówna
dziane w pokojowej realizacji z Westfalii, czy Robert Kulik
Planu 6-letniego.”
iz Belgii.
(eka) j

Na bieżniach i rzutniach w Brukseli

Przedstawiciele ZSRR

zdobywają 3 tytuły mistrzowskie
W pierwszym dniu mistrzostw
lekkoatletycznych w Brukseli nie
zanotowano specjalnych sensacji.
Najlepiej wypadła drużyna Związku
Radzieckiego, która na 5 finałowych
konkurencji zdobyła aż 3 tytuły
mistrzowskie, Jeden wicemistrzowski
i 2 trzecie miejsca. Szczególnie
wysoki poziom zademonstrowały
mlotaczki radzieckie.
Za najlepszy wynik pierwszego
dnia należy uznać czas Zatopka —
29:13,0, którym zdobył on mistrzo
stwo Europy w biegu na 10.000 m„
wyprzedzając następnego z kolei
Francuza Mlmoun o przeszło 1 mi
nutę.

Dobre wyniki osiągnęły też mlotaczkl radzieckie, które wygrały ku
lę oraz oszczep. Na wyróżnienie
zasługuje jeszcze wynik Szczerbakowa (ZSRR) w trójskoku — 15.39.
Osiągnięto następujące wyniki:
w przedblegach na 110 m płotki
najlepsze czasy uzyskali Marle
(Francja) 14.0, Bułańczyk (ZSRR)
1 Ludnberg (Szwecja) po 14,8. Na
100 m najlepsze czasy w przedble
gach uzyskali: Locoeee (Włochy)
10,0, Sucharew (ZSRR) 10,7, Grieve
(Anglia) 10,S 1 Bally (Francja) 10,9.
W przedblegach na 400 m naj
lepsze czasy uzyskali: Wolfbrandt
(Szwecja) 48,8, Lunie (Francja)

Automobiliścl Szczecina
w mistrzostwach Polski
W niedzielę,
dn. 27 bm. na
trasie okręż
nej Kielce —
Warszawa —
długości oko
ło 250 km, od
będą się auto
mobilowe mi
strzostwa Polski w I i II kia
sle. Ze Szczecina wezmą udzlał 2 zespoły: W I klasie
startować będą: mistrz ok
ręgu Ungerek (Poczta) oraz
dwaj wicemistrzowie Michal
ski (CPN) 1 Mąkosa (CZS).
Pojadą oni na Skoda *.h.

PZB wprowadził
jawne sędziowanie

Ungerek należy do najbar
dziej utalentowanych kie
rowców i w swojej kategorii
może mieć coś do powiedze
nia. Szkoda tylko, że nie po
jedzie na dobrze znanej so
bie maszynie, lecz na limuzy
nie odstąpionej mu przez dy
rektora DT i T Slenluca. —
Ungerek miał pecha, gdyż
uprzednio przygotowany dla
niego samochchA' uległ w
przeddzień rozbiciu.
W II klasie startować będą
mistrz okręgu szczecińskiego
Kaczmarczyk oraz wicemi
strzowie Kozłowski 1 Kalinow
ski (wszyscy z KW PZPR),
Poiadą oni na maszynach
MB W. Z ekipą wyjeżdżają
członkowie OZM: Szyn—ńskl,
jako kierownik oraz inż. Au
gustowski. (Cz.)

WARSZAWA. Zarząd PZĘ na
ostatnim posiedzeniu postanowił,
że w czasie obozu kondycyjnego
dla kadry, który odbędzie się w
dniach 1—14 września na stadio
nie WP, rozegrane zostaną walki
eliminacyjne przed meczami mię
dzypaństwowymi, które rozegra
W ramach upowsiechnlenta po
ne zostaną w Jesieni. Walki będą
dziedzin
sportu,
sędziowane jawnie. Na obóz kon szczególnych
GKKF organizu
dycyjny powołany zostanie rów
je szereg maso
nież Rodak, który został amnewych Imprez, z
stlowany.
których w obec
nym okresie na
pierwszy
plan
Zgodnie a uchwałą Zarządu
'wysuwają
się
PZB, wszystkie walki bokserskie
pływanie 1 ko
w Poace, począwszy od 1 wrześ
larstwo. Gdy cho
nia br„ sędziowane będą jawnie.
dzl o sport ko
larski, jako pierwszy na terenie
Szczecina organizuje zawody ko»
larskte dla członków wszystkich
swoich kół ZS Związkowiec.
Odbędą się one w sobotę 28
bm. w Szczecinie. Udział, zgod
nie z postanowieniami GKKF-u,

48,9, Ptarllnl (Włochy) 1 Bach (Fin
landia) 49,0. W przebiegach na 800
m padły następujące czasy: Han
senue (Francja) 1:50,8, Unden
(Szwecja) 1:50,9, Boyeen (Norwegia)
1:51,2 1 Bengtson (Szwecja) 1:51,5.
Do finału sztafety 4x100 m za
kwalifikowali się: ZSRR — 41,3,
Francja 41,4, Włochy 41,5, Islandia
1 Szwecja 43,1 oraz Jugosławia 43,9.
Anglia, która uzyskała pierwsze
miejsce w przedblegu I 1 najlep
szy czas dnia, została adyskwallff
kowana.
Kula kobiet: 1) Andrejewa ZSRR
—14,35 m. 2) Toczenowa ZSRR —
13,92 m. 3) Ostermayer Francja —
13,25 m. 4) Zublna ZSRR — 13.07
m. 5) Bregulanka Polska — 12.80 m.
Maraton: 1) Kolden Anglia —
3:32:13,8. 3) Karvonen Finlandia —
2:32:45,0. 3) Wanln ZSRR—2 33:47,0.
4) Leandeson Szwecja — 2:34:25,0.
5) Gordlenko ZSRR — 2:34:37,0.
8) Oerou Francja — 2:36:09,0
Trójskok: 1) Szczerbakow ZSRR—
15,39 m. 2) Rautio Finlandia —
14,97 m. 3) Ruho Turcja -* 14,53
m. 4) Nllsen Norwegia — 14,50 m.
5) Ahman Szwecja — 14,48 m. 6)
Moberg Szwecja — 14,46 m.

na p«3ży w Międzywodziu
W czasie porannej kąpieli na piaty w Międzywodziu
jeden z wczasowiczów (nazwisko znane Redakcji) wyło
wił unoszącą się na falach butelkę. Miała ona cylin
dryczny kształt 1 krótką szyjką. Była zakorkowana i uszczelniona nieznaną żywicą. Wewnątrz niej znajdował
się jakiś papier.
Po rozbiciu butelki rozwinięto tajemniczy doku
ment. Widniały na nim następujące słowa:
„•ządiuji nos
-ujqon * eoztujj ||d«Sv :ou»s|dpoj |M?Wtp|Xsd 9Pf9n
-odsf) i?»)sop sum op b|s Xq '?,qoj 03 -apIsjCM faupn{zaq
vu b|« ifnpfsuz "ef oą(X» ui»ł«i«30 £zjnq oj 'zzopn^ op
*i«m op MpszzoM z pbu£|dod Xq ipi«is «u ui3|piqsM“
Butelka była po „8makoszu**.

A. MINCZKOWSK1

ESZCZE SIĘ
SPOTKAMY
■■

J

Przełoży) jócef Brodrbl

mmm

Tak. Spotkała człowieka, którego obraz, jak
wyrzut sumienia nie opuszczał ją w ostatnich
czasach. Zestarzał się, ale oczy były młode.
Później pomyślała, że to nieoczekiwane spot
kanie Wytrąci -ją z równowagi, i że nie będzie
mogła grać. Przygotowując się do występu w
improwizowanej garderobie, Nelly Iwanowna
wszelkimi siłami starała się opanować swoje
berwy, przywoływała na pomoc cały swój
kunszt aktorski, byle nikt nie zauważył,
że
dzieje się z nią coś niezwykłego.
Gdy wyszła na scenę, od razu go zauwa
żyła. Siedział w pierwszym rzędzie obok ge
nerała, który cały czas uśmiechał się.
Od
tuu odnalazła spokój i opanowanie. Swą ro
lę grała szczerze i swobodnie. Widziała, jak
pułkownik uśmiechał się, z początku dość
rzadko, a później, pod koniec drugiego aktu
śmiał się już zupełnie głośno.
Trzeci akt odegrano przy świetle reflekto
rów. Gdy ucichły oklaski, generał wstał, pod
niósł rękę i powiedział:
— Towarzysze, jeszcze raz podziękujmy
drogim artystom za sprawioną nam przyjem
ność. Życzymy im powodzenia, a sobie dal
szych spotkań z nimi na froncie.
Nelly Iwanowna, która przy świetle re
flektorów wyglądała jeszcze młodziej, stała
na estradzie i dziękowała za oklaski.
Po
przedstawieniu aktorów zaproszono na kola
cję. Sztabowi oficerowie i dowódcy prze<’ -idzali >•’'» po sali, oczekując ich przybycia.
Nelly i
nwna i pułkownik Łatunic sie<’ -'i prz ’ ' Jnym stole. Nikt zapewme. prócz
k'”.-•
potrafiłby dostrzec na ich

twarzach tak doskonale ukrywanego zmie
szania.
Generał wzniósł pierwszy toast za sztu
kę, za ludzi, umiejących dostarczyć tyle ra
dości i wzruszeń. Później wznoszono kielichy
na cześć zwycięstwa, na cześć Nelly, genera
ła, pułkownika, za powodzenie dywizji w
przyszłych bojach.
Rebrikow przypomniał , sobie rok czter
dziesty pierwszy, dworzec kolejowy w Jaro
sławiu, i wybite okna, i tych młodych ofice
rów, którzy pili gorzką herbatę.
Poczuł się
dumny, że oto on, porucznik Rebrikow, już
od dwóch lat jest w wojsku, wiele przeżył,
wiele widział. Był dumny ze swojej przyna
leżności do wielkiej armii.
Generał również był bardzo zadowolony.
Wszystko ogromnie mu przypadło do gustu...
I przyjęcie zgotowane artystom, i zręcznie
zbudowana scenka i kolacja, podana z takim
szykiem, Jak to tylko potrafią w dywizji u
Łatunica.
Generał rozmawiał z aktorami,
przypominał sobie dawne przedstawienia w
teatrach moskiewskich i jauważywszy, że
Łatunic i Strońska od dawna już odeszli od
stołu, szturchnął w bok zastępcę dowódcy dy
wizji i pokazując na puste krzesła, powie
dział:
— Nasz pułkownik nie traci czasu.
Nelly Iwanowa powiedziała, że czuje się
nieszczególnie, jest zmęczona i prosiła pułko
wnika, by przeszedł się z nią po ogrodzie.
Milcząc, minęli ogród, przez gęste szpale
ry wiśniowych drzew zeszli do jeziora, w
którym odbijały się ich długie cienie. Dokoła
panowała zupełna cisza. Niekiedy rozlegało
sie przyśpieszone rechotanie żab 1 dźwięki
dalekiej muzyczki.
Nelly poprosiła go o papierosa, a Łatu
nic przypomniał sobie, że Ilekroć była bar
dzo zdenerwowana, paliła Czuł, że wszyst
ko w nim dygoce. Przytrafiało mu się to
kiedyś, dawniej — teraz wstydząc sie tego

KATOWICE. W trzecim dniu
mistrzostw tenisowych Polski, naj
ciekawszym spotkaniem dnia by
ła gra Betdowskl — Jelonek, któ
rą, po zażartej 4-setowej walce,
wygrał Betdowskl 7:5, 8:6, 7:9, 7:5.
Niespodziewanie silny opór" sta
wił wicemistrzowi Polski Piątko
wi Horaln. Tenisista krakowski
przegrał w 4 setach 3:6, 8:3, 1:1,
3:6. Inne wyniki: Bratek — Pią
tek II 6:2, 6:0, 6:4. Romaniuk —
Niewiadomski 1:1, 6:3, 10:8. Boroweżak — Korneluk 8:3, 8:2. 8:3.
Gra pojedyńcza kobiet: Jędrze
jowska — Ztębówna 8:1, 8:0. Stęp
kowska — Kubalanka 8:1, 8:6.
Piątkowska — Miklcka 8:3, 8:2.
Andrutowa (Szczecin) — Mogllnicka 6:2, 8:2. Rudowska — Ryczkówna 8:2, 6:1.
Gra podwójna mężczyzn: Ska
rżyński, Jasiński — Lezon, Mądry
6:3 8:4, 6:2. Christ, Kozłowski —
Kulawik, Skorupa 1:8, 8:3,
6:3.

Pokrótce

„Czytetnik"

jako pierwsi

«

bez niespodzianek

We wsi Czerne odbył się mecz
piłkarski pomiędzy LZS Gwda
Wielka a LZS Czarne. Wygrała
drużyna Gwdy 5:0 (5:). Na wyróż
nienie zasługuje napastnik Gwdy
Polka.
Dziś 25 bm. o godz. 19-ej w
lokalu przy ul. Kopernika 7, od
będzie się zebranie sekcji piłkar
skiej KS Spójni Szczecin. Orga
Trzy zawodniczki radzieckie, po nizatorzy zapraszają zaawansowa
dobnie jak w pchnięciu kulą, zna nych piłkarzy z kól sportowych
lazły się w pierwszej czwórce finału Spójni w Szczecinie.
rzutu oszczepem. Wyniki: 1) Smlrnlcka ZSRR — 47,55 m. 2) Bauma
Austria — 43. 87 m. 3) Zublna
ZSRR — 42.75 m. 4) Nabokowa
ZSRR — 41,81 m. 5) Zatopkora CSR
„Złota Seria
— 41,34 m. 6) Helsby Dania — 40,25
Literatury Rosyjskiej’’
m.
Mikołaj Leskow
W biegu na 10.000 m startowało
UTWORY WYBRANE
16 zawodników. 1) Zatopek CSR —
Tom I
29:12,0. 2) Mlmoun Francja—30:21,0.
zł.350
3) Koskela Finlandia — 30:30,8. 4) Str. 368
Aaron Anglia — 30:31,6. 5) Popow
„Klub Dobrej Książki*’
ZSRR — 30:34,4. 6) Stocken Nor
Sandor Saski
wegia — 30:44.8.
PIEŚŃ ŻYCIA
Powieść
Str. 284
zł 340

Kolarze Związkowca

NiezwyMe odkrycie

Mistrzostwa w tenisie

mogą wziąć tylko kolarze nlezrze
sieni PZKol. Uczestnicy starto
wać będą na rowerach turystycz
nych, podzieleni na poszczególne
kategorie wieku. I tak: dziewczę
ta 1 chłopcy w wieku od 15-u,
16-u 1 17-u do 18-u lat startować
będą na dystanse 500 m. ze star
tu lotnego: kobiety w wieku od
19-u do 40-u lat pojadą na dy
stansie 10 km., a mężczyźni na 20
km. Trasa biegów nie została je
szcze ustalona.
Zawody zaliczone będą do prób
o zdobycie odznaki SPO. Podobne
zawody odbędą się we wszystkich
gminach w 1 etapie, a następnie
w powiatach w II etapie
(cz)

podniecenia, stąrał się nie patrzeć w bezy
aktorce.
**
— Więc oto spotkaliśmy się, — powie
działa Nelly, uśmiechnąwszy się smutnie i
unikając jego wzroku.
Pułkownik milczał.
— Może 1 to lepiej, że tak się stało, mó
wiła, zaciągając się papierosem. — Popeł
niłam błąd 1 teraz płacę za niego osamotnie
niem.
Nelly Iwanowa zamilkła. Była wzruszona
i z trudem dobierała potrzebne słowa.
Z daleka słychać było śpiew, oklaski 1 tu
balny śmiech generała.

— Było by rzeczą głupią skarżyć się lub
ołakać, — zaczęła znów mówić. — Jeszcze
mniej sensu miałoby prosić cię o przebacze
nie i wrócić
Tyle czasu minęło, byliśmy
obcy sobie, chociaż wiedziałam, że jesteś
sam.
Pułkownik milcząc, pochylił głowę.
— Ale mamy córkę i to jest mój drugi,
wielki błąd. Odeszła gdzieś, nawet nie wiem
ildzie jest. Nadaremnie szukałam jej wszę
dzie.
— Jest niedaleko stąd, — powiedział Ła
tunic.

Borys Żitkow
HISTORIE MORSKIE
dla młodzieży
Str. 180
zł. 200
Maurice Cornfortb
MATERIALIZM
DIALEKTYCZNY
A
t
NAUKI ŚCI8ŁE
Str. 85
rf.lOC

TEKSTY ROSYJSKIE
„CZYTELNIKA"
Zeszyt Trzeci
(W. Katajew — Wiadukt 1 Sen)
Str. 51
zł. 70
Henryk Sacharewtes
Jan Żerebcow
ZASADY RADIOTECHNIKI
Str. 552
zł. 850
K-1514

— Co? — Nelly Iwanowa chwyelła puł
kownika za rękę.
— Tak, jest tutaj. — Opowiedział jej o
spotkaniu z doktorem Rogowlnem 1 o tym,
że Nina jest w Nowoczerkasu.
— Jakie to szczęście, jakie szczęście —
mówiła szeptem rez po raz, przykładając
swe rozpalone czoło do jego ręki. — Nie mpżesz sobie wyobrazić czym było moje życie
w ostatnich miesiącach. Dopiero ten wyjazd,
powodzenie, jakie mnie tu spotkało 1 spotka
nie z nowymi ludźmi pozwoliły mi pozbyć
się ciężkich myśli. Tam, na wschodzie, po
prostu odchodziłam od zmysłów z samotności.
— Trzeba będzie ją stamtąd zabrać — po
wiedział Łatunic. — Dosyć tego dobrego dla
niej, niech się zabierze do nauki w konser
watorium. Rogowln powiada, że ona dosko
nale gra.
Nelly patrzyła szeroko rozwartymi oczy
ma na pułkownika. To mówi on, Łatunic,
który jak sądziła, nigdy nie interesował się
sztuką... Powiada, że ich córka powinna stu
diować muzykę, a nie pracować w szpitalu.
Więc nie myliła się, gdy myślała tak samo.
— Powiedziałam jej to, — bezwiednie wyr
wało się Nelly Iwanownie.
— Całkiem słusznie. Jedż i zabiera Ja, po
mogę cl.
— A ty? — zapytała Nelly Iwanowa jak
gdyby zapomniała naraz o wszystkim. — A
ty przyjedziesz do nas?
— Ja? — pułkownik drgnął. Nie potra
fiłby nawet sobie samemu odpowiedzieć na
to pytanie.
Piękna, doskonale zakonserwowana ko
bieta stała przed nim. Jakie to dziwne —
wszystkie żale i urazy, jakie w ciągu tylu
lat przechowywał w swej duszy przeciwko
niej, nagle rozwiały się. Zresztą w dużym
stopniu sam ponosił winę, ale za późno było
sklejać to. co sie kiedyś stłukło.
(Ciąg dalszy jutro)

