Przybycie
prof. Joliot-Curie
do Moskwy
MOSKWA. PAP. — Dnia 4
lipca przybył do Moskwy świa
towej sławy uczony, przewód
niczący Światowej Rady Po
koju, laureat międzynarodo
wej stalinowskiej nagrody po
koju — prof. Fryderyk JoliotCurie wraz z małżonką — Ire
ną Joliot-Curie.
Na dworcu
białoruskim
prof. Joliot-Curie witali: prze
wodniczący Komitetu Między
narodowych Nagród Stalinow
skich, członek Akademii Nauk
ZSRR — Skobielcyn, członko
wie Radzieckiego Komitetu
Obrony Pokoju z przewodni
czącym komitetu Tichonowem
na czele, uczeni radzieccy i
przedstawiciele
organizacji
■społecznych.

W odpowiedzi na apel załogi huty „Kościuszko",
załoga Stoczni Gdańskiej w ezwała zakłady pracy Wy
brzeże. d< podejmowania -.o bowiązań z okazji święta 22
Lipca.
Na zdjęciu: Robotnicy stoczni w czasie masówki,
na której podejmowano sob owiązania lipcowe.

Wielki Czyn Lipcowy

Załogi budowlane Huty »Kościuszko«
zwycięsko wykonują podjęte zobowiązania

dni przed terminem 500 wago
— wapniarek.
Robotnicy przyspieszają tempo budownictwa socjalistycznego nów
MŁODZIEŻ ZMP-OWSKA
PODEJMUJE ZOBOWIĄZA
Chłopi szybciej i sprawniej dokonają sprzętu zbóż
NIA LIPCOWE

KATOWICE (PAP). Tydzień upłynął zaledwie od chwili,
gdy załogi Huty „Kościuszko” rzuciły hasto Czynu Lipcowe
go, zobowiązując się m. inn. przygotować przedterminowo
do uruchomienia nowy wielki piec.
Czołowy odcinek frontu wal dową huty „Kościuszko” stano
ki o zwiększenie zdolności pro wi obecnie siłownia, której uru
dukcyjnej 1 całkowitą przebu chomienie powinno o kilkanaś
cie dni wyprzedzić zakończenie
montażu wielkiego pieca.
Henryk Birecki
Dzięki ofiarnej pracy tnura
rzy i monterów, już za kilkanaś
stałym delegatem
cie godzin pierwszy kocioł pod
dany będzie suszeniu. Drugi ko
Polski przy ONZ
cioł przebył tymczasem zwycię
WARSZAWA. PAP. — Do sko próbę wodną i został prze
Warszawy powrócił minister kazany do obmurowania.
pełnomocny Juliusz Suchy, do
W hali maszyn stoi zmonto
tychczasowy stały delegat RP wana już całkowicie turbidmu
przy ONZ, przeniesiony do Mi chawa. '
nisterstwa Spraw Zagranicz
Z niezwykłą ofiarnością pra
nych w Warszawie.
cuje przy montowaniu urzą
Równocześnie minister spraw dzeń w zmiękczalni wody bry
zagranicznych mianował sta gada montera Kocura. W ciągu
łym delegatem RP przy ONZ tygodnia wykonano prace prze
ob. Henryka Bireckiego, do widziane na okres dwa razy
tychczasowego dyrektora pro dłuższy.
Zaledwie przed tygodniem
tokółu dyplomatycznego.
przystąpili do pracy przy mon
towaniu instalacji elektrycz
Nominacje w ministerstwach nych monterzy Katowickiego
Zjednoczenia ElektromontażoWARSZAWA. PAP. — Pre wego.
chwili obecnej zakon
zydent RP odwołał ob. Jana czono wDocałości
konstrukcję roz
Rabanowskiego ze stanowiska
ministra kolei. Równocześnie dzielni wysokiego napięcia i
ob. Rabanowski mianowany rozpoczęto już montaż elek
został
prezesem Głównego tryczny.
Obok szybko powstaje dru
Urzędu Pomiarów Kraju.
ga rozdzielnia. Pomieszczenie
• * *
dla niej zbudowali murarze z
zespołu majstra Mikosia w re
Prezydent
RP mianował kordowym czasie — w 24 go
podsekretarzem stanu w Mini dziny. r
Każdy dzień i każda godzi
sterstwie Transportu Drogowe
na pracy przynosi nowe zwy
go i Lotniczego ob. Juliusza cięstwa budowniczym siłowni.
Burgina, dotychczasowego am
Poza siłownią wre walka o
przyspieszenie montażu wielkie
basadora RP w Pekinie.

go pieca. W szybkim tempie
rośnie konstrukcja gardzieli i
automatycznego zamknięcia pie
ca, montaż płuczki i odpylnika. Na ukończeniu jest montaż
olbrzymiej baterii .nagrzewnic,
które już Za kilka dni poddane
będą suszeniu.
Załogi budowlane huty „Kcś
ciuszko zwycięsko dotrzymu
ją słowa danego całej polskiej
klasie robotniczej.
ZAŁOGA NOWEJ HUTY
WZYWA
DO WSPÓŁZAWODNICTWA
O TYTUŁ „NAJLEPSZEJ
ZAŁOGI W BUDOWNICTWIE
PRZEMYSŁOWYM
W POLSCE".
Pracownicy odcinka budowy
nr 8 kombinatu Nowa Huta,
podejmując Czyn Lipcowy, po
stanowili wezwać wszystkie
załogi budowlane w kraju do
współzawodnictwa o tytuł naj
lepszej załogi.
Poszczególne brygady zobo
wiązały się wykonać przedter
min owo plany produkcyjne.
M. inn. brygady murarskie
przyśpieszą termin wykonania
planu rocznego o 67 dni. bryga
dy robót ziemnych wykonają
o 4.840 godzin szybciej zapla
nowane prace.
„PAFAWAG" SKRÓCI
TERMIN WYKONANIA
500 WAGONÓW
Na masowych zebraniach me
talowcy poszczególnych wydzia
łów fabryki wagonów „Pafawag” zgłosili zobowiązania
przyśpieszenia terminu wyko
nania planu. M. inn. załoga wy
działu produkcji wagonów zo
bowiązała się ■wykonać pa 5

Ludzie pracy Szczecina odpowiadają
na apel załogi Huty »Kościuszko«
Nowe zobowiązania w Czynie Lipcowym
ciągu rosną szere
W dalszym
gi robotników i pracowni

ków naszego województwa,
którzy czynnie włączają się
do wielkiego patriotycznego
porywu jakim jest uczczenie
czynem produkcyjnym wielkie
go święta Wyzwolenia. Podej
mując zobowiązania załóg; po
szczególnych zakładów pracy
wyrażają
przekonanie,
iż
wzmożeniem wysiłku przyczy
nią się do umocniehia sił Pol
ski i utrwalenia pokoju
na
świecie.
W Szczecińskim Przemysło
wym Zjednoczeniu Budowla
nym do dnia dzisiejszego zo
stały podjęte zobowiązania na
poszczególnych budowach. I
tak na terenie Stoczni Szcze
cińskiej 17 brygad podjęło
zobowiązania, których realiza
cja przyniesie skrócenie termi
nu
wykonania
niektórych
obiektów o 3332 godzin. Wśród
podejmujących zobowiązania
wyróżniają się blacharze gru
py przodownika pracy Frydmana; murarze grupy Lemkego; betoniarze grupy ob.
Szymańskiego. Poza tym Ja

łoga budowy Stoczni Szczecin
skiej zobowiązała się oddać urządzenie żelbetowe, służące
do ułożenia przewodu central
nego ogrzewania o 4 dni wcze
śniej.
Na budowie magazynów dro
bnicowych na nabrzeżu Ewa
340 robotników podjęło zobo
wiązanie oddania do użytku
Zarządu Portu nowego maga
zynu na dzień 22 lipca.
Poza tym załoga nabrze
że Ewa zobowiązała się
oddać do użytku podstację elektryczną dla taśmowca na
nabrzeżu Bytomskim o 11 dni
wcześniej niż to było zaplano
wane. W Oddziale Produkcji
Pomocniczej 109 stolarzy z
brygadami Bachaja, Waksmana i Rzymęckiego na czele
zobowiązało się wykonać 737
okien podwójnych i 655 drzwi
dla budowy Osiedla Akademie
kiego, skracając termin o 10
dni. Załoga budowy CPN w
porcie zobowiązała się oddać
całość obiektu z urządzeniami
specjalnymi do dnia 15 lipca
br. oo proc. ŁaJogi podjęto juś

zobowiązania; zobowiązania na
pływają w dalszym ciągu.
Za przykładem robotników
Huty „Szczecin" pracownicy
Szczecińskich Zakładów Che
micznych podjęli szereg zobo
wiązań. Grupa pracowników
warsztatu mechanicznego za
trudniona przy remoncie dmu
chawy do wyciągu wypałków
postanowiła
dla
uczczenia
święta 22 Lipca skrócić czas
remontu o 15 dni. Inna grupa
pracowników tych warsztatów
wykona, jako pracę ponad pla
nową 200 m torów dla kolejki
dojazdowej do jednego z pie
ców. Pracownicy warsztatu elektrycznego skrócą czas wyko
nywanych przez siebie robót o
839 dni. Grupa hydraulików
zobowiązała się wykonać za
planowane prace w terminie
o 10 dni krótszym. Pracownicy
garażu wyremontują jeden sa
mochód ciężarowy.

Również pracownicy przed
siębiorstwa „Montochem", mon
tujący drugi piec w Szczeciń
skich Zakł. Chem. postanowili
skrócić czas Wykonania zwią-
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Przeszło 200 członków ZMP
zorganizowanych w kołach przy
spółdzielniach produkcyjnych,
PGR-ach i gromadach gminy
Pelpin — wieś, pow. Tczew zo
bowiązało się na terenie swoich
miejsc pracy do skrócenia ter
minów prac żniwnych, przeglą
du maszyn i narzędzi rolni
czych oraz do przeszkolenia
młodzieży w obsłudze maszyn.
ROBOTNICY ROLNI
PRZYSPIESZĄ SPRZĘT
ZBÓŻ
Robotnicy warsztatów PGR
w Łambinowicach na Opolszczyż
nie przyśpieszą remonty ma
szyn żniwnych o 6 dni i prze
kroczą plany produkcyjne w
lipcu o 25 proc.

Jak przyjaciele z przyjaciółmi
będziemy dzielić się z Wami
naszym dorobkiem naukowym
— oświadczył prof. Oparin na spotkaniu delegacji
radzieckich uczonych z członkami ZG TPP-R
WARSZAWA. PAP. — W
dniu 4 bm. w Zarządzie Głów
nym Towarzystwa Przyjaźni
Polsko-Radzieckiej odbyło się
spotkanie prezydium Zarządu
Głównego TPPR z 5-osobową
delegacją uczonych radziec
kich, uczestników I Kongresu
Nauki Polskiej.
W spotkaniu wzięli udział:
przewodniczący
Prezydium
TPPR, sekretarz KC PZPR —
Edward Ochab, wiceprzewod
niczący ZG TPPR — min. Ma
tuszewski, sekretarz ZG TPPR
— Piotrowski oraz kierownik
Wydziału Nauki KC PZPR —
dr Petrusewicz. Obecni byli
przedstawiciele
ambasady
ZSRR w Warszawie z radcą
ambasady Zaikinem na czele
oraz przedstawiciel WOKS —
Safirow.
Gości radzieckich powitał
przewodniczący
Prezydium
TPPR, sekretarz KC PZPR —
Edward Ochab. Mówca pod
kreślił, że nauka polska szero
ko korzysta ze wspaniałych
wzorów radzieckich, a I Kon
gres Nauki Polskiej jeszcze

bardziej zacieśnił serdeczne
więzy, jakie łączą wspaniałą
naukę radziecką z nauką pol
ską.
W imieniu delegacji radziec
kiej przemawiał członek rze
czywisty
Akademii
Nauk
ZSRR — Oparin, który pod
kreślił, że wszystkie olbrzymie
osiągnięcia nauki radzieckiej,
są w pełni udostępnione pol
skim naukowcom. „Będziemy
dzielić się z Wami — powie
dział prof. Oparin — naszym
dorobkiem, jak przyjaciel z
przyjacielem".
Przyjęcie odbyło się w nie
zwykle serdecznej atmosferze.

Zgon
Tadeusza Borowskiego
WARSZAWA. PAP. — W
dniu 3 bm. zmarł nagle w
pełni rozkwitu wybitnego ta
lentu, młody pisarz i publicy
sta Tadeusz Borowski, laureat
Państwowej Nagrody Artysty
cznej, członek prezydium Za
rządu Głównego Zw. Litera
tów Polskich.

Jesteśmy z Wami
w Waszej bohaterskiej walce
o wyzwolenie ojczyzny
H. Krzywdzianka na wielkim wiecu pokoju w Szczecinie
składa sprawozdanie ze swego pobytu w Korei
I1T czoraj w Szczecinie odbył się Wielki Wiec Pokoju. Na
’’ wiecu tym ob. Halina Krzywdzianka, członek delega
cji polskiej, która zawiozła dary narodu polskiego dla
dzieci koreańskich, podzieliła się z mieszkańcami miasta
swymi wrażeniami z pobytu w Korei.
Plac im. Feliksa Dzierżyń kgacji polskiej wódz narodu
skiego zapełniły rzesze miesz koreańskiego Kim Ir-sen.
kańców Szczecina.
Setki
Z
kolei
przewodniczący
szturmówek
transparenty, Dzielnicowego Komitetu Oportrety kołyszą się nad gło brońców Pokoju
Szczecinwami tłumu. Pieśni dochodzą Port ob. Lemke odczytuje pro
z sąsiednich ulic.To nadchodzi jekt listu .d mieszkańców
w zorganizowanych grupach Szczecin* do narodu koreań
młodzież, robotnicy, pracowni skiego.
cy instytucji.
„Do Narodu Koreańskiego
Krótko po godzinie 16-tej
na ręce Premiera Kim
na trybunę ustawioną na śród Ir-sena.
ku placu wchodzą przedstawi
Wysłuchaliśmy przed chwilą
cjele partii, organizacji maso sprawozdania
naszej delegatki
wych oraz przodujący akty ob. Krzywdzianki,
po
wiści ruchu obrońców pokoju powrocie z Waszegoktóra
bohater
w Szczecinie, a wraz z nimi skiego kraju
opowiedziała
wstępuje na trybunę Halina nam o barbarzyństwach
po
Krzywdzianka.
przez zbrodniarzy
W imieniu WKOP wiec o- pełnianych
w Waszej oj
twiera Jerzy Andrzejewski. Z amerykańskich
kolei do mikrofonu podchodzi czyźnie.
Glos naocznego świadka,
Halina Krzywdzianka.
— „Byłam w Korei. — mó który widział bohaterską wtl
wi. — Widziałem ten kraj bo kę Waszego Narodu z lmpenajeźdźcami
haterski i męczeński, który rialistyoznymi
od roku z górą walczy nieugię wzmógł naszą solidarność 1
>*ic z najeźdźcą amerykań przyjaźń do Narodu Koreań
skim. Dane ml było podziwiać skiego.
Przesyłamy Waszemu Naro
bohaterską postawę narodu ko
reańskiego, który pomimo ma dowi i Wam osobiście słowa
terialnej p •zewagl wroga zada głębokiego przekonania, te
je mr poważne ciosy, który walka o wyzwolenie Waszej
pod gradem bomb i pocisków Ojczyzny zakończy się całko
nie ustaje w pokojowej pra witym zwycięstwem.
W WALCE TEJ JESTEŚMY
cy".
W prostych słowach maluje Z WAMI!
Krzywdzianka straszny los na Obywatele miasta Szczeelna.
Zebrani żywiołowymi oklas
rodu koreańskiego, dokonane
nrzez Imperialistów amerykań kami przyjmują treść listu.
Na zakończenie wiecu ucze
skich spustoszenia, opowiada
o ludziach bohaterskiej Korei stnicy uchwalili następującą
— żołnle-zach Armii Ludowej, rezolucję:
ch’opach, robotnikach. „SleMy,
mieszkańcy
miasta
niy płomienne pozdrowienia Szczecina, zebrani w dniu 4
braterskiemu narodowi pol lipca 1951 r. na wieeu po
skiemu" «« powtotoii <to <19- WłślUShWto sprk^oztjąjUą ob.

Krzywdzlanki, delegatki Pol
skiego Komitetu Obrońców Pa
koju, która zawiozła dary od
społeczeństwa polskiego dla
dzieci bohaterskiego narodu
koreańskiego, walczącego •
swe wyzwolenie — wstrząśnię
o! ogromem zbrodni dokony
wanych od przeszło roku
przez imperialistów amerykań
skich na narodzie koreań
skim, zbrodni, które swoim
bestialstwem
prześcigają
zbrodnie hitlerowskie, popeł
nione w naszej ojczyźnie ~
POSTANAWIAMY:
1) wzmóc naszą codzienną
walkę o pokój na każdym od
cinku naszej pracy zawodowej
l społecznej, zdając sobie spra
wę. te w ten sposób przyczy
nimy się do wzrostu sił Polski
Ludowej i obozu pokoju.
2) Jeszcze bardziej zacieś
nić więź przyjaźni i współpra
cy z narodami Związku Ra
dzieckiego, którego konkretna
polityka pokojowa jest oporą
I nadzieją wszystkich ludzi
dobrej woli na całym świecie.
3) Jeszcze bardziej zacieś
nić więź przyjaźni i współpra
cy z narodąmi krajów demo
kracji ludowej, Chin Ludo
wych i Niemieckiej Republiki
Demokratycznej oraz z bojow
nlkam! o pokój we wszystkich
krajach świata.
4) Nieustępliwie wa'czyć o
realizację żądań Światowej
Rady Pokoju, o przywrócenie
pokoju w Korei, o zawarcie
paktu pokoju między pięciu
wielkimi mocarstwami, o za
przestanie remilitaryzacji Nie
mieć Zachodnich i Japonii, o
wprowadzenie w życie zakazu
broni masowej zagłady.
Niech żyje bohaterski Na
ród Koreański!
Niech żyje Światowy Obóz
Pokoju!
Niech żyje Wódz Światowe
go Obozu Pokoju — Józef
fiW

Zachowując pełną czujność

Przygotowania do żniw

Naród chiński uczyni wszystko
Radzieckie domy wypoczynkowe by przywrócić pokój w Korei
—wielka zdobycz mas pracujących ZSRR
Najwięcej domów wy poczyń
kowych 1 sanatoriów posiadają
•w ZSRR związki zawodowe.
Należy do nich 1.150 instytu
cji tego typu, położonych w
malowniczych miejscowościach
wybrzeża Czarnomorskiego, na
Kaukazie i Krymie, na Uralu
i Dalekim Wschodzie, na
Ukrainie i w krajach Nadbał
tyckich. Przebywało w nich
w roku ub. ponad 2,5 miliona
kuracjuszy.
W sanatoriach Ministerstwa
Zdrowia ZSRR leczyło się w r.
1950 ponad milion osób.
W Związku Radzieckim ist
nieją specjalne domy wypo
czynkowe dla inwalidów wo
jennych, inwalidów pracy, dla

emerytów, Jak również sanato
ria dla kobiet ciężarnych, dla
dzieci i dorastającej młodzie
ży.
W ostatnich latach szybko
rozbudowuje się sieć sanato
riów i domów wypoczynko
wych dla kołchoźników. Nie
dawno otwarty został dom wy
poczynkowy scalonego kołcho
zu im. Chruszczowa (obwód
suchumski).
Akcja wczasów letnich jest
obecnie w pełnym toku. Milio
ny robotników i urzędników
radzieckich opuszczają mury
miasta, aby skorzystać z przy
sługującego im corocznego urlo
pu wypoczynkowego.

Artykuł pekińskiego ^Dziennika Ludu*
PEKIN PAP. Pekiński „D-''nnik T.nclii" publik"'- -rtykuł pt. „Dążenie do pokoje weg > uregulowania kwes ii
koreańskiej".

Dziennik stwierdza, iż za
przestanie działań wojennych
stanowi
jedynie
pierwszy
krok na drodze pokojowego
uregulowania kwestii koreań
skiej. Jeśli jednak rząd ame
rykański 1 inne rządy, biorące
udział w wojnie koreańskiej,
naprawdę szczerze pragną
położenia kresu wojnie w Ko
rei, przeprowadzenia rokowań
w sprawie zawieszenia bro
ni w Korei oraz pomyślne
go wykonania tych zadań —
stwierdza dziennik — rokowa

Ludzie pracy Szczecina odpowiadają
na apel załogi Huty »Kościuszko«
(DOKOŃCZENIE ZE Str. li
zanych z tym prac z 27 na 22
dni. Ponadto wykonają oni urządzenie służące do wyładun
ku kwasu azotowego. Pracow
nicy Zjednoczenia Budowni
ctwa Inżynieryjno-Morskiego
wykonają swe prace prowadzo
ne dla S. Z. Ch. o 22 dni prę
dzej niż przewiduje to plan.
Załoga Zakładu Mechanicz
nego „Jangos" podległego Wo
jewódzkiemu Zarządowi Prze
mysłu Terenowego, podjęła zo
bowiązanie wykonania miesię
cznego planu produkcji na
dzień 22 lipca. Ponadto w ra
mach zobowiązań zostaną upłynnione remanenty magazy
nowe na sumę 16 tysięcy zł.
Również pracownicy handlu
uspołecznionego w Szczecinie
podjęli szereg zobowiązań.
Łączna wartość zobowiązań
pracowników Spółdzielni Spo
żywców „Robotnik" wyniesie
153.895 zł. Do chwili obecnej
wykonano już prace o warto
ści 65.259 zł. Pracownicy dzia

Demokratyczny Związek
Narodu Fińskiego
osiągnął poważny
sukces w wyborach
do parlamentu
HELSINKI PAP. Jak wyni
ka z ostatnich, jeszcze nie o•tatecznych danych, wybory
w Finlandii zakończyły się Po
ważnym sukcesem Demokra
tycznego Zwirzkr Narodu Fiń
•kiego, ctćry zwiększył swój
stan posiadania w porównaniu
z wyborami w roku 1948 o 5
mandatów i dysponować bę
dzie w nowym sejm e przeszło
20 proc, wszystkich mandatów.
Socjaldemokraci stracili jeden
mandat, agrariusze — 4 man
daty, zaś konserwatyści 5 man
datów.

łu transportowego „Robotni
ka" dzięki przeprowadzonym
w ramach Czynu Lipcowego
pracom gospodarczym zaoszczę
dzą sumę 7.400 zł. Wśród zobo
wiązań indywidualnych wy
różnia się zobowiązanie ob. Fe
liksa Samka, który postanowił
przeszkolić ok. 30 osób perso
nelu sklepowego.
Pracownicy szczecińskich biur
i urzędów nie pozostają w
tyle. Pracownicy Działu Inwe

Kary długoletniego więzienia
za spekulację, nadużycia
i szkodnictwo gospodarcze
' WARSZAWA PAP. Organa Prokuratury Generalnej
i Milicji Obywatelskiej prowa dzą energiczną walkę ze spe
kulacją, nadużyciami i szkodnictwem gospodarczym. W wy
niku tej akcji zapad! szereg wyroków sądowych i orzeczeń
komisji specjalnej.
W ostatnich dniach odbył
się w Poznaniu proces Feliksa
Matuszewskiego,
właściciela
sklepu włókienniczo - galante
ryjnego w Krotoszynie, oskar
ton ego o gromadzenie w celu
spekulacji wielkich ilości to
warów włókienniczych jak:
pończochy damskie, skarpetki
męskie i dziecięce, kretony,
wstążki, damskie komplety ba
wełniane itd.
W wyniku rozprawy osk.
Feliks Matuszewski został ska
zany na 3 lata i 6 miesięcy
więzienia oraz konfiskatę to
waru.
W Łodzi zapadł wyrok w
sprawie Leona Misiaka, kie
rownika hurtowni Centrali Odzieżowej w Wieluniu i Mie
czysława Głowackiego — rach
mistrza tej hurtowni, oskar
żonych o działanie na szkodę
Interesów gospodarczych Pol
ski Ludbwej przez sprzedawa

Ukazał się nr. 5 zeszytów filozoficznych
„Nowych Dróg"
■rtiESć
J. Stalin — Do D,miana biedne
go (wyjątki z listu).
MARKSIZM - I.ENINIZM
A KWESTIA
NARODOWO - KOLONIALNA
D. Czesnokow — Marksizm - leblnlzm o o<eiyZni« i patriotyzmie.
M. Kammari — Bezcenny Wkład
dc teorii o kwestii narodowej.
G. Glezerman — 1) Klasa I na
ród, 3) Partie bolszewików — lnspl
fator i wychowawca patriotyzmu
radzleek ego.
N. Kapltonow — Źródła patrio
tyzmu radzieckiego.
M. Paromow — Poimy I metody
współpracy ekonomicznej ZSRR i
krajów demokracji ludowej.
William Z. Poster — Kwestia na
rodowa na nólkul zachodniej,
Palmę Outt — Naaz program, a
sprawa sojuazu narodów Imperium
bl??*Ruben, — Naród nlemteoki
Jaat niezniszczalny.
Czen Sin - tu — Wielka jednoić
ZLarodn chińskiego.
Pierze Courtadn — Tfto a lnteraaoj onallzm proletarlkok .
Em ile Arnold — Jesteśmy patrio
tami.
M. Morozow — Tradyoje narodo
we a wychowanie patriotyzmu ra
dzieckiego.
Kurt Msgrltz — Narodowa spuSrfana kulturalna I jej znaczenie
Ula kl..sy robotniczej.
Lucio Lombardo Radlce — Od
Racjonalizmu do patriotyzmu.

stycyjnego i Działu Kapital
nych Remontów Banku Komu
nalnego w Szczecinie dla ucz
czenia 7 Rocznicy Manifestu
PKWN podjęli zobowiązanie
wykonania dachu nad kotłow
nią banku, co przyniesie
289p zł. oszczędności. Zobo
wiązanie to zostało już niemal
wykonanie przyczym pracow
nicy ci postanowili podjąć je
szcze dalsze zobowiązanie.

J. Berlioa — Europa, narody,
nacjonalizm.
A. Malleret - Jolnyllle — Komunlśu a obrona narodowa.

KOMUNISTYCZNE I ROBOTNICZE
PARTIE NA CZELE WALK
O NIEPODLEGŁOŚĆ
I SUWERENNOŚĆ NARODÓW
•
MaUrice Thorez — Walka O nie
podległość narodową 1 pokój.
Palmirę Togllatt! — Walka naro
du wiotkiego o pokój, wolnóM 1
pracą.
Matyas Rakosi — Sytuacja we
wnętrzna Wąglenkiej Republ kl Lu
dowej.
Benjamin J. Dayies — Lud mu
rzyński w walce o wolność 1 po
kój.
Edgar Woog — Sawajoarska Par
tia Praoy w obronie pokoju.
Cezar Andreu — Wzbierająca rala walki w Porto Rfco.
•Nleziwalość narodu brytyjskiego
i wszystkich narodów Imn-rlum
j-tytyjsklego (Z programu KP Wiel
/klej Brytanii).
Projekt Programu Komunistycz
nej Partii Indii.
List -O KP Indii do Komu
nistycznej Partii Chin.
Program Narodowego Frontu Nie
miec Demokratycznych.
Manifest Komunlatvcsnel Partu
Niemiec do ludności Nlemieo Za
chodnich,
Z manifestu tow. Prestesa to lu
du brazylijskiego.

nie towarów z hurtowni po
cenach znacznie wyższych niż
urzędowe.
W wyniku rozprawy sąd
skazał Leona Misiaka na 3 la
ta więzienia, Mieczysława Gło
wackiego na 3 lata więzienia
Ostatnio łódzki sąd woje
wódzki na sesji wyjazdowej w
Piotrkowie Tryb, rozpoznał w
trybie doraźnym sprawę Wła
dysława Walczaka, Kazimier*'
Haładaj i Józefa Głowackiego^
trudniących się potajemnym
handlem mięsem.
W wyniku rozprawy sąd
skazał osk. Walczaka na 8 lat
więzienia, osk. Haładajową na
5 lat i osk. Głowackiego na 4
lata więzienia.
a całym wybrzeżu morskim
NNRD
trwają gorączkowe

prace. W Rostocku, Stralsundzle, Wiesmarze 1 w portach
Rugii, powstają nowe stocz
nie, nowe doki, powiększa się
porty handlowe, buduje się
składy towarowe oraz wyra
stają nowe dźwigi i ml a
sta nadbrzeżne. Najwięk
szy w Europie most łukowy,
który łączył Usedom z Pecno
mtinde w rejonie Sassnitz, wy
sadzony przez hitlerowców
podczas działań wojennych,
zostanie obecnie w szybkim
tempie odbudowany.
Sprawa portów i własnych
stoczni jest istotnie bardzo pil
na. Wzrastający handel zagra
nlczny NRD, przede wszyst
kim z Chinami Ludowymi, wy
maga uniezależnienia się od
portów w Zachodnich Niem
czech, gdzie transporty idące
ze Wschodu podlegają rozmai
tym szykanom 1 celowym opóżnieniom.
W planie 5-letnlm NRD prze
widziano też rozbudowanie flo
ty handlowej oraz portów.
Zgodnie z planami. Niemiecka
Republika Demokratyczna do
końca 1955 roku będzie miała
ponad 1590 barek i kutrów ry
backfch oraz 78 statków dla
dalekomorskich połowów. Flo
ta handlowa powiększona bę
dzie w tym samym okresie o
18 okrętów handlowych,
co
cle przeszkodzi wykonaniu za

nia te stanowić będą ważny
krok w kierunku pokojowego
uregulowania kwestii- koreań
sklej. Takiego pokojowego ure
gulowania kwestii koreańskiej
domagały się stale narody Ko
rei, Chin, 7wląizku Radzieckie
go, Azji i wszystkie narody
miłujące pokój.
Obecnie — pisze dziennik—
sprawa sprowadza się do tego:
rzy rzeczywiście rząd amery
kański i inne rządy, biorące
udzjał w wojnie koreańskiej
tak samo szczerze jak my dą
żą do położenia kresu przele
wowi krwi w Korei? Sądzić
o <ym można tylko na podsta
wie faktów, a nie słów. Roko
wania w sprawie zawieszenia
broni, jakkolwiek mają cha
rakter ściśle wojskowy, mu
szą być związane z pewnymi
ważnymi zagadnieniami, jak
np. konkretne warunki zaprze
stania ognia, określenie stre
fy zdemilltaryzowanej itd.
Ustosunkowanie się do tych
zagadnień będzie konkretnym
sprawdzianem czy rząd ame
rykański i inne rządy szczerze
pragną położenia kresu kon
fliktowi w Korei.
Należy podkreślić, że za
przestanie działań wojennych
i zawieszenie broni nie zostało
jeszcze wprowadzone w życie
I że wojna trwa nadal. Spra
wa zaprzestania działań wojen
nych i zawarcia rozejmu musi
być rozstrzygnięta drogą roko
wań między przedstawiciela
mi obu stron. Aż do tej chwl
II wszystkie wojska chińskie
i koreańskie, walczące na
froncie koreańskim muszą się
znajdować w stanie pogotowia
bojowego, aby wróg nie mógł
skorzystać z okazji 1 wzno
wić ewentualnej ofensywy.
Tak samo nie można osła
biać w najmniejszej nawet
mierze pracy w zapleczu, zwią

Surowa kary

dla szpiegów z oddziału
Associated Press w Pradze
PRAGA PAP. 4 lipca sąd
państwowy w Pradze ogłosił
wyrok w sprawie szpiega ame
rykańskiego Williama Oatisa
i jego wspólników.
Sąd uznał wszystkich oskar
żonych winnymi działalności
szpiegowskiej i skazał: Willia
ma Oatisa na 10 lat więzienia,
Tomasza Svobodę na 20 lat,
Pawła Vojdinka na 18 lat,
Piotra Muenca na 16 lat wlę
I zienia. *

zanej z oporeir wobec Ame
ryki i udzielaniem pomocy Ko
zel dopóki rozejm rzeczywiś
cie nie zostanie wprowadzony
w życie. Lecz nawet po za
warciu rozejmu
sprawa
wzmocnienia naszej obrony
narodowej będzie miała jak
dawniej nadzwyczaj ważne
znaczenie. Musimy mieć —■
kończy „Dziennik Ludu" —
potężne siły obrony narodo
wej, aby przeciwstawić się w
przyszłości wszelkiemu agre
sywnemu spiskowi imperiali
stów. Taka jest bez wątpienia
niezłomna wola całego narodu
chińskiego".

WARSZAWA. PAP. — Dzię
ki wspólnemu wysiłkowi Rad
Narodowych, organizacji par
tyjnych, ogniw Zw. Samopo
mocy Chłopskiej, spółdzielczo
ści wiejskiej oraz ogółu pracu
jących
chłopów,
członków
spółdzielni produkcyjnych i ro
botników rolnych, przygotowa
nia do tegorocznej kampanii
żniwnej we wszystkich pra
wie województwach dobiega
ją końca.
W przygotowaniach do żniw
przodują Państwowe Gospodar
stwa Rolne i spółdzielnie pro
dukcyjne. Np. w woj. kosza
lińskim we wszystkich gospo
darstwach PGR odbyły się już
narady produkcyjne, na któ
rych ustalono harmonogramy
pracy, organizację żniw itp.
Na ukończeniu jest tu remont
maszyn żniwnych.

Odpowiedź koreańska
na propozycje Ridgway’a
PEKIN (PAP). Jak donosi
agencja Nowych Chin, dowód
ca naczelny Koreańskiej Ar
mii Ludowej gen. Kim-Ir-sen
oraz dowódca
ochotników
chińskich gen. Peng Teh-huai
wystosowali następującą od
powiedź na propozycje gen.
Ridgway‘a, aby w dniu 5 bm.
odbyły się wstępne rozmowy
oficerów łącznikowych celem
poczynienia przygotowań do
spotkania przedstawicieli obu
stron, wyznaczonych na 10
lipca.
,Do gen. Rldgway'a.
Odpowiedź pańska z dnia 8
lipca została odebrana. W ce
lu odpowiedniego przygotowa
nia wielu szczegółów, związa
nych z pierwszym spotka
niem
przedstawicieli
obu
stron, zgadzamy się na pań
ską propozycję, aby obie stro
ny wysiały po 3 oficerów łącz
nikowych do Kaesong dla
przeprowadzenia
wstępnych
rozmów. O ile Pan się na to
zgodzi, proponujemy, aby ter

min spotkania oficerów łączni
kowych obu stron ustalony zo
stal na 8 lipca. Zawiadomili
śmy już dowódców naszych
sił zbrojnych w rejonie Kaesoi.g, aby przygotowali się do
przyjęcia pańskich oficerów
łącznikowych.
Kim-Ir-sen, dowódca na
czelny Koreańskie/ Armii Lu
dowej.
Peng Teh-huai, dowódca
ochotników chińskich.
4 lipca 1951 r.“.

Walki w Korei
PEKIN. PAP. — Dowództwo
naczelne koreańskiej armii lu
dowej w komunikacie, ogło
szonym w środę wieczorem,
podało, że oddziały armii ludo
wej w ścisłym współdziałaniu
z oddziałami ochotników chiń
skich skutecznie odpierały na
różnych odcinkach frontu ■taki interwentów amerykań
sko - angielskich i wojsk lisyn
manowskich.

..., Załogi Polskiej Floty Handlowej
walczą o wzrost wydajności pracy
I zmniejszenie kosztów własnych
GDYNIA. PAP. — W wyni
ku współzawodnictwa pracy,
w którym biorą coraz szerszy
udział marynarze ze wszyst
kich jednostek Polskich Linii
Oceanicznych zwiększają się
stale osiągnięcia Polskiej Flo
ty Handlowej.
W IV etapie współzawodni
ctwa czołowe miejsce wśród
statków oceanicznych zajęła
załoga M/S „Gen. Walter",
która przewiozła dodatkowo
125 ton ładunku i wykonała
nieprzewidziany planem zała
dunek 500 ton towarów w
Bombaju oraz 400 ton w Ma
drasie. Ponadto załoga prze
prowadziła częściowy remont

Rosną stocznie
w Niemieckiej Republice Demokratycznej
(Korespondencja własna z Niemiec)
mówień z krajów zaprzyjażnio
nych w nowych stoczniach
Stralsundzte oraz Wiesmarze.
Dotychczas w
stoczniach
Wiesmaru, poważnie uszkodzo
nych wskutek działań wojen
nych, zajmowano się wyłącz
nie naprawianiem starych ku
trów oraz statków rybackich.
W ramach pięciolatki rozpoczę
to budowę nowych statków.
Zgodnie z planem, w Wiesma
rze będą budowane statki o
wyporności od 1100 — 2200
ton (BRT).
Przed 5 laty były tutaj tyl
ko małe warsztaty okrętowe.
Dzisiaj możemy mówić już o
normalnych stoczniach, które
są w stanie budować daleko
morskie statki. Tam, gdzie je
szcze niedawno była mielizna,
dzisiaj z daleka już widać po
tężne hale oraz urządzenia do
kowe. W budowie są obecnie
kolejki linowe, które będą w
stanie transportować ładunki
do 60 ton wagi nośnej. Wieży
ce tej kolejki mają wysokość
do 50 m. Korzystając z boga
tych doświadczeń radzieckich,
konstruktorzy pracują już nad

dobiegają końca

modelami nowych statków.
Poza sprawą materiałów i
surowców, ważnym zagadnie
niem jest sprawa wykwalifiko
wanych kadr. Daje się tutaj
jeszcze odczuwać brak spawa
czy oraz inżynierów techniki
spawania prądem elektrycz
nym. Zatroszczono się też o
narybek techniczny. Już w ma
ju ub. r. ściągnięto do stoczni
Wiesmaru najlepszych elektro
spawaczy z całej NRD, aby
zorganizować specjalne kursy
techniczno-naukowe. Następ
nie związki zawodowe oraz De
partament Szkolnictwa Zawo
dowego w Ministerstwie Oświaty organizują regularne
kursy dla elektrospawaczy.
Dzisiaj, po roku, 1 na tym od
cinku osiągnięto już poważne
rezultaty.
Poważne, sukcesy osiągnięto
w Wiesmarze na polu współ
zawodnictwa pracy. Obecnie
w stoczniach Wiesmaru pracu
je 489 brygad produkcji okrę
towej oraz 25 brygad admini
stracji portowej. Ze wspomnia
nych brygad, 181 walczyło w
tym roku o tytuł „brygady

silnika głównego, dzięki cze
mu zaoszczędzono 41 ton ropy.
Drugim przodującym stat
kiem jest M/S „Waryński".
Wykonał on w ostatnich 4
miesiącach swój plan operaty
wny z poważną nadwyżką. W
ramach „Czynu l-Majowego"
M/S „Waryński" odbył dodat
kowy rejs na trasie BuenosAires — Rossarlo — Santos.
W walce o wykonanie pla
nów wyróżnia się wielu mary
narzy, palaczy, mechaników i
oficerów pokładowych. M. inn.
drugi mechanik na M/S „Gen.
Bem", Wiesław Wieczorek, opracował i wprowadził reguła
min socjalistycznej opieki nad
maszynami

najlepszej jakości pracy". W
tym samym czasie podjęto sze
reg zobowiązań (jak np. w
okresie wyborów do parlamen
tu ludowego, a ostatnio na
cześć plebiscytu przeciwko re
militaryzacji Niemiec Zachod
nich), dzięki którym przyśpie
szono budowę portu rybackie
go w Wiesmarze.
Coraz szerzej rozwija afęruch
nowatorstwa^. racjonalizacj I .Ulepezenia zaproponowane przez
dokerów i techników przynios
ły wiele poważnych wyników.,
W ostatnim roku 2-tyslęczna
załoga robotnicza zajęła pierw
sze miejsce wśród wszystkich
załóg portowych NRD w pla
nowaniu i ulepszaniu techniki
pracy. Robotnicy Wiesmaru
zgłosili w roku 1950 ponad 420
wniosków racjonalizatorskich
i wynalazków, które zaoszczę
dziły państwu prawie milion
marek w produkcji. Coraz sze
rzej stosowane są doświadcze
nia radzieckie, zwłaszcza w bu
dowie łodzi rybackich.
Praca w porcie Wiesmar tęt
ni życiem. Powstały tutaj no
we domy, nowe szkoły j nowe
Domy Kultury Robotniczej.
Odbudowane stocznie produ
kują łodzie i statki. Już dzi
siaj można powiedzieć, że nor
my przewidziane w pięciolat
ce będą z całą pewnością prz«
kroczone. Stocznie i porty
NRD pracują dla pokoju.
MARIAN PODKOWINSKI

Opierając się na doświadczeniach organizacji pracy w kołchozach radzieckich

Szybciej — więcej — lepiej t

Odpowiedź mas pracujących
Obfite tegoroczne plony województwa
koszalińskiego

zbierzemy szybko, sprawnie i bez strat na apel załogi Huty »Xośc!uszkc«
wykonanie żniw
Pomyślne
w spółdzielniach produk

7ADEUSZ SPIS AK

cyjnych zależne jest od udzia
przewodniczący spółdzielni produkcyjnej im. 88 Lipca
łu w nich wszystkich ludzi
w Tymieniu, pow. Koszalin.
zdolnych do pracy, od właści
wego ustalania norm i dokład
nego obliczania dniówek ob
rachunkowych, — a przede partyjnym 1 wytypowanymi jedną snopowiązałkę. Kobiety
wszystkim od dobrze przemy brygadzistami, aby ustalić wła zestawiać będą snopy w szty
ślanego planu pracy, właści ściwy skład członków danej gi. Trzy konie brygady pra
wie zorganizowanej pracy bry brygady. Dzięki temu akcja cują przy snopowiązałce, jed
gad, umiejętnego wykorzysta wiosenna poszła nadzwyczaj nym koniem grabi się, a po
nia maszyn i sprzętu takwłas sprawnie, choć spółdzielnia zostałą parą koni wykona
miała wiele zaległości w pra się — bezpośrednio po kośbie
nego jak i POM-owskiego.
W ubiegłym roku wspólne cach na polu (m. in. jesienią — podorywki. Dużo upraw
żniwowanie w naszej spółdziel nie wykonano podorywek). Do zbóż kłosowych w Tymieniu
wszystkich rozmieszczonych jest na ma
ni produkcyjnej Im 22 Lipca zmobilizowania
w Tymleniu było dla spółdziel członków i ich rodzin do prac łych kawałkach ziemi. Są to
nowych członków.
ców rzeczą nową, nie mieli wiosennych przyczyniło się w działki
oni doświadczenia pracy na dużej mierze wezwanie do Konr.e snojaowiązałki praco
tak dużym obszarze. Stąd po współzawodnictwa spółdzielni wać będą na tych małych po
produkcyjnej w Kani w pow. lach, a snopowiązałki trakto
niekąd „spartaczono" żniwa.
Jednakże podstawowa orga szczecińskim. I to nasze współ rowe żniwują na ziemiach ze
nizacja partyjna w Tymieniu zawodnictwo oparte jest na spolonych. Na jednym kawał
w ścisłej współpracy ż kołem wzorach radzieckich. Nie ukry ku 40-hektarowym dojrzewa
ZSL już krótko po zeszłorocz wamy przed sobą niczego, lecz żyto, na drugim 34 ha — psze
nych żniwach zorientowała się w dążeniu do osiągnięcia jak nica, na trzecim 80 ha — ow popełnionych błędach 1 najlepszych wyników dzielimy wies, a na czwartym 29 ha —
sprawę lepszego przeprowadzę się doświadczeniami i szcze pszenica jara. Jedna snoponia przyszłych żniw postawiła rze, po bratersku radzimy so wiązałka traktorowa skosi
sobie jako jedno z naczelnych bie nawzajem.
dziennie 5 ha. Na konne sno
System brygadowy zdał w powiązałki przypada 80 ha
zadań. Sprawa ta nawet w
Tymieniu
swój
egzamin.
Sto

miesiącach zimowych nie scho
upraw, które skosi się w 17
dziła z porządku obrad zarzą suje się premiowanie brygad dniach. Traktorowy sprzęt
za
wzrost
wydajności.
Np.
co
du, egzekutywy i zebrań par
czwarty kwintal buraków z zbóż przeprowadzi się rów
tyjnych.
Postanowiliśmy sobie, że hektara ponad przewidywany nież w 17 dniach. Ludzie
„spółdzielcy nie będą się dzie plan zapisuje się na dobro nie zatrudnieni przy maszy
lić dochodem z robactwem 1 członków brygady. Stanowi to nach lub koniach stawiają
dodatkowy, premiowy ’ dochód sztygi — w takiej odległości
myszami.
poza dniówkami obrachunko aby móc wykonać podorywkę
SZEROKO KORZYSTAMY wymi. Spowodowało to wzrost traktorową. Stawianie sztyZ DOŚWIADCZEŃ
zainteresowania członków uro gów ukończy się w 18-tym
KOŁCHOZÓW
dzajami, związało ich silniej dniu po rozpoczęciu żniw, a
RADZIECKICH
ze spółdzielnią
orkę traktorową rozpocznie
WYDZIAŁ POLITYCZNY
Udział w wycieczce chło
się w 19-ym dniu. Żnlwowapów do kołchozów ukraiń POM-u W DOBRZANACH nie
w Tymieniu zapoczątkuje
skich nauczył mnie wiele. Mię
ZA MAŁO INSTRUUJE
kośba 10 ha jęczmienia ozi
I POMAGA
dzy Innymi poznałem, jak du
mego i rzepaku w dniu 13
że znaczenie posiada dobra,
Po siewach wiosennych or
przemyślana organizacja pra ganizacja partyjna zadecydo lipca.
cy. Reszty dokonała pilna lek wała, że w Tymieniu prze
tura artykułów w prasie i prowadzi się w tym roku pier
broszur na temat radzieckie wsze żniwa „po radziecku".
go rolnictwa. W miesiącach zi Kilkakrotnie zwołano bryga
mowych i wczesnowiosennych dzistów i obliczano na posie
zaprowadziliśmy w Tymieniu dzeniach zarządu stan siły po
pewne innowacje na odcinku ciągowej* oraz- liczbę ludzi
hodowli. Zastosowaliśmy — zdolnych do pracy. Zarząd
częściowo wprawdzie, ale i to przedłożył ścisły plan rozsta
było już dużym krokiem na wu maszyn 1 ludzi. Szybko zo
przód — radzieckie metody rientowano się jaką pomoc
wychowu i oprzętu bydła 1 techniczną udzielić musi POM
rzy Prezydium MRN w
trzody chlewnej. Wprowadzi Nasz POM w Dobrzycach nie
Koszalinie znajduje się re
liśmy system premiowania o- posiada jednak jeszcze do
borowych za przekroczenie świadczenia w pracy politycz ferat skarg i zażaleń, którego
planu udoju, a chlewmi- nej i organizacyjnej, nie u- celem jest niesienie pomocy
strzów — za nadprogramowy dzielił nam też żadnej pomo mieszkańcom miasta i inter
wychów prosiąt. Dzięki temu cy w opracowaniu planów weniować o wypadkach biuro
kratycznego załatwiania spraw
produkcja mleka wzrasta i kampanii żniwnej,
szybko rozwija się hodowla PODZIAŁ NA BRYGADY w urzędach.
Do niedawna jeszcze sprawy
trzody chlewnej. Urządziliś
UŁATWI I USPRAWNI
my również „radziecką" fer
kierowane do referatu skarg
PRACĘ
mę drobiu, w której 1.500 kur
załatwiane były w sposób pa
Zarząd Spółdzielni Produk pierkowy i biurokratyczny.
cząt rozwija się pomyślnie.
Akcję
wiosenno - siewną cyjnej w Tymieniu zmuszony Personel biura składał się bo
przygotowano w oparciu o zna był więc opracować plan ak wiem z ludzi, którzy zupełnie
ne nam doświadczenia kołcho cji żniwnej w dużej części sa nie rozumieli społecznego zna
zów ukraińskich. Członkowie modzielnie.
czenia swej pracy — tępych
przystąpili już wówczas do Na skoszenie czeka 253 ha biurokratów, głuchych na głos
różnych
zbóż.
Nasze
trzy
bry

współzawodnictwa o ilość i ja
krytyki, nieczułych na skargi.
gady połowę liczą 54 osoby —
kość wykonanych prac.
Dziś sytuacja ta uległa zmia
Przede wszystkim zorgani w tym 26 mężczyzn 1 28 ko nie. Wpływające zażalenia i
zowaliśmy brygady połowę. biet. Spółdzielnia posiada 3 skargi są wnikliwie badane i
Niejeden wieczór członkowie snopowiązałki konne i jedną szybko załatwiane ku zadowo
zarządu spółdzielni produk młocarnię oraz prasę do sło leniu petentów.
cyjnej przesiedzieli z aktywem my i dmuchaczkę. Z POM-u
pożyczy się 2 snopowiązałki Większość wniesionych spraw
traktorowe i jedną młocarnię. udaje się załatwić „od ręki",
Przy omawianiu planu pracy za pośrednictwem zaintereso
brygad doszliśmy do wniosku, wanych wydziałów MRN czy
że można wprowadzić szereg innych instytucji. Niejedno
usprawnień. Np. kierownik krotnie jednak wymagają one
pierwszej brygady zapropono wszechstronnego zbadania, in
wał, abyśmy przyjęli Jako za terwencji w szeregu instytucji
, POLONIA" — „Wiosna w Sakenle" sadę — pracę członków jednej 1 załatwienie Ich przeciąga się
— film prod. radzieckiej Początek rodziny w tej samej brygadzie.
dość długo. Każde jednak po
seansów o godz. 18 1 20. W niedzie
Uwaga ta jest słuszna 1 po za danie jest sumiennie załatwia
le 1 święta o godz. 16, 18 i 20.
kończeniu roku gospodarcze
MUZEUM w KOSZALINIE prey ul. go, zmiany te zostaną wpro ne, z troską o dobro człowie
ka pracy.
Armii Czerwone! 53: Wystaw* pt.
„Karykatura radziecka w walce wadzone.
Część spraw noszących ce
o pokój" — otwarta we wtorki,
Każdej brygadzie przydzie chę przestępstwa kierowana
czwartki 1 piątki od godz. 12-tej lono 84-hektarowe pole z róż
jest do sądu.
do 17-tej. W niedziele 1 święta nyml uprawami, na którym
od godz. 12-tej do 19-tej.
Np. ob. Leon Żywiecki za
pracuje ona od zasiewu do
Dyżuruje APTEKA SPOŁECZNA Nr. zbiorów. W tym roku — na mieszkały w Rokosowie oddał
10 przy ul. Zwycięstwa 30.
żniwa — każda brygada zao w dzierżawę swój ogród ob.
Stankowowi.
patrzona jest w 3 parokonne Stanisławowi
wozy drabinlas* I jeden zapa Stanków korzystając z ogrodu,
sowy, grabiarkę konną oraz nie poczuwa się do obowiązku

Już w pierwszym dniu
żniw nastąpi omłot zboża z do
wozem wprost ze sztygów do
młocarń. Dzienna zdolność
omłotowa
młocarń wynosi
140 q. Jedna młocarnia pra
cować będzie z dmuchaczką,
a do drugiej dołączy się pra
sę do słomy. W ten sposób
zaoszczędzimy pracę 8 ludzi,
potrzebnych do układania sło
my, dzięki czemu będziemy
mogli skierować ich do in
nych robót. Ponieważ jednak
zdolność omłotowa maszyn
jest za mała aby wszystkie
zboża jare w porę wymłócić
na polu, część zboża zwiezie
my do stodół. Zwózka trwać
będzie 18 dni — i w 18
dniach omłócl się około 2.500
q zboża, czyli plon ze 150 ha.
W stodole ułoży się tylko zbo
że zebrane z 52 ha. Pierwsze
zboże sprzedamy Państwu.
Wymłócone
ziarno pójdzie
wprost do magazynów G. S.
Będzie to dla nas podwójna
korzyść, bo kobiety, które
byłyby potrzebne do stałego
szuflowania ziarna we wła
snym magazynie, przystąpią
już w tym czasie do wyrywa
nia lnu.
Mając tak ustalony ogólny
plan pracy, przystąpimy obec
nie do opracowania dziennego
harmonogramu
robót. Co
dziennie wieczorem członko
wie zarządu wspólnie z bry
gadierami będą się zbierali,
aby omówić przebieg codzien
nej pracy i ewentualnie sko
rygować nasz harmonogram
na dzień następny.
Jesteśmy pewni, że ten sy
stem organizacji pracy za
gwarantuje nam całkowity
sukces w kampanii żniwno omłotowej.

Wezwanie rzucone przez ro
botników huty „Kościuszko"
znalazło
sze-okl oddźwięk
wśród mas pracujących woje
wództwa koszalińskiego. Każ
dy dzień przynosi nowe mel
dunki o podejmowanych zobo
wiązaniach produkcyjnych.
IZ ierownhy i konduktorzy
stacji kolejowej Szczeci
nek dla uczczenia święta 22
Lipca zobowiązali się przepro
wadzić wszystkie pociągi prze
biegające przez stację — bez
opóźnień: i awarii z winy dru
żyn konduktorskich. Konduk
torzy bagażowi i rozdawcy
zlikwidują wszelkie ntedokład
ności w przesyłkach drobnico
wych i przewozie bagażu ora? będą czynnie pomagali
dmżynrnr
pociągowym w
realizacji podjętego zobowląza
nia.
|Z orespondent T. MACH ze
** Słupska pisze o zobowią
zaniach podjętych przez zało
gę Słupskich Zakładów Przemy
siu Drzewnego, Ogólna war
tość wykonanych zobowiązań
wyniesie ?9.98Ó zł. Wielu ro
botników, m. in. tow. tow.
Cieloch i Barano ski podięło
zobowiązania
* -.dywidualne,
dotyczące podnies'enla wydaj
ności produkcji poprzez lep
szą organizację pracy.

zakładowa przy Zakła
Rada
dach Rymarsko -Tapicer-

skich w Białogardzie komuni
kuje, że załoga tych zakładów
podjęła zobowiązania produk
cyjne dla uczczenia 22 Lipca.
Dział rymarski wykona mie
slęczny plan produkcji na 8
dni przed terminem, podniesie

Nie tylko doraźne załatwianie spraw

ale wykrywanie źródeł zła i czuwanie nad ich usuwaniem
jest obowiązkiem biura skarg i zażaleń
Wydaje się jednak, że w
uiszczenia należności za dzier
P
żawę. Żywiecki zwrócił się do zbyt małym stopniu wykorzy
biura skarg i zażaleń, które stuje się skargi mieszkańców

PRACOWNICY POSZUKIWANI

OBWIESZCZENIE

Dwie kterownlozki punktu tywtenla w Uzdrowisku
zatrudni Dyrekcja Polskiego Uzdrowiska PołczynZdrój ul. Rooeevelta 1 ref. personalny pokoj
Nr 13. Warunki prcyjęcle do omówieni*. K-1206

Dyrekcja Koszalińskich Zakładów Mięsnych na
prawach Ekspozytury Wojewódzkiej Oentralnego
Zarządu Przemysłu Mięsnego w Koszalinie za
wiadamia, że zgodnie z Uchwałą Rady Państwa
1 Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1950 r.
rozpatrywania 1 załatwiania listów i zażaleń lud
ności będą rozpatrywane w każdy poniedziałek
Od godz. 15-teJ do 17-tej przez Dyrekcje CZPM*
przy ul. Morskiej Nr. 6 Jeżeli przypada w po
niedziałek święto ustawowe to dniem przyjęó
leat następny dzień powszedni.
K-1211

Wykwalifikowaną maszynistkę, woźnego i gońca
od 15 bin. zatrudni Redakcja ..Oloeu Koezallńklego” w Koszalinie. Zgłoszenia prsyjmują Se
kretariat redakcji Koszalin ul. Żymierskiego 30
W godz. ód 9-tel do 18-teja
K-121O

sprawę tę przekazało sądowi
powiatowemu, a następnie wo
jewódzkiemu.
Biuro skarg 1 zażaleń śledzi
także krytyczne uwagi ukazu
jące się w prasie 1 stara się
dopilnować
likwidowania
wszelkich niedociągnięć i usu
nięcia braków.
Ob. Piotr Łukaszczyk skiero
wał do gazety list ze skargą
na złe pieczywo, pochodzące z
piekarni „Pionier'* przy ul.
Zwycięstwa. Przeprowadzone
dochodzenia wykazały słusz
ność zarzutów. Pracownicy pie
kami otrzymali upomnienie.
Interwencja pomogła i już obecnie pieczywo jest należytej
jakości.
Na ogół więc biuro wywiązu
je się obecnie należycie ze
swoich obowiązków.

miasta, dla wyciągania wnio
sków celem usprawnienia pra
cy instytucji, przedsiębiorstw
i urzędów, celem zmiany złego
stylu pracy niektórych urzęd
ników. Doraźne załatwienie
sprawy obywatela, który wno
si -skargę czy zażalenie, jest
bowiem załatwieniem jej tyl
ko częściowym. Chodzi prze
cież nie tylko o usunięcie skut
ków kumoterstwa, sobiepankowstwa, nieudolności 1 nie
dbalstwa ale i o zlikwidowa
nie ich źródeł.
Wydaje się więc słuszne, by
biuro skarg i zażaleń na pod
stawie zbadanych i załatwio
nych przez siebie spraw kiero
wało do Prezydium MRN wnio
ski dotyczące usprawnienia
pracy w podległych jej, urzę
dach i instytucjach.

Zakończenie roku szkolnego
w Liceum Administracyjno-Handlowym
w Koszalinie

W koszalińskim
Liceum
Administracyjni) — Handlo
wym odbyło się uroczyste za
kończenie roku szkolnego.
Przemówienie pożegnalne do
absolwentów ostatniej klasy
wygłosiła dyr. LIPIŃSKA. Na
stępnie przedstawiciel DOSZ-u
ob. JANKOWSKI rozdał dy
plomy i nagrody książkowe
przodownikom nauki i pracy
społecznej. Wśród wyróżnio

W ramach zobowiązań produkcyjnych dla uczczenia
22 Lipca dział finansowy PDT
w Zlotow’e postanowił otoczyć
opieką księgowość w spółdziel
ni produkcyjnej Fotulice i wy
szkolić księgowego w tej spół
dzielni, ażeby mógł księgo
wość prowadzić samodzielnie'*
— pisze korespondent ze Zło
towa, F. RUMIŃSKI,

F ak komunikuje sekretarz
** podstawowej organizacji
partyjnej blałogardzkiej gar
bami tow. W. DOGIEL, cała
załoga zakładów garbarskich
w Białogardzie zobowiązała
się wykonić 1000 kg. skóry po
nad plan w terminie od 1 do
3* lipca, co da dodatkową pro
dukcję wartości 92.652 zł.

tlT związki- ze zbliżającym
” się Swielem Odrodzenia,
w Spółdzielni Pracy Szewców
„Dob»y But" w Koszalinie Od
była się ostatnio uroczysta ma
sówka, na której załoga pod
jęła wiele cennych zobowią
zań Indywidualnych i zespoło
wych.
M. In. pracownicy spółdziel
ni uruchomią w najbliższych
dniach trzy punkty usługowe
— w Bobolicach. Mielnie i Ro
kosowle, a zaprowadzając
mechanizację działu produkcji
obniżą koszta własne o 20
proc. Stosując u jeszcze szer
szym, niż dotychczas zakresie
system korabielnikouski za
oszczędzą znaczne ilości surow
ca.
Pracownicy administracji zo
bowiązali si* przepracować
1008 roboczogodzin, w ciągli
których sposobem gospodar
czym odnowi? cały zakład
pracy. Grupa pracowników
przywarsztatowych
zostanie
przeszkolona w szewstwie i ka
masznlctwie.
Podjęty zespołowo Czyn Lip
cowy przyniesie oszczędności
w sumie 25.707 zł.

..dyrekcja
zespołu
PGR
Swielino nie postara się o na
prawienie motopompy w PGR
Kurozwacz? Zepsuta moto
pompa utrudnia pracę całego
gospodarstwa, ponieważ wodę
trzeba dowozić z odległości
przeszło 2 km. Z tego samego
powodu ‘ nieczynna jest rów
nież chłodnia mleka.
(wg korespondencji M.
Juszczyńskiego 1 F. Ja
rosza).
•

•

a

...w kwietniu br. odbyła w
Koszalinie wystawa prac arna
torów — plastyków zorganizo
wana przez ORZZ. Na wysta
wie tej szereg prac zostało
wyróżnionych, a kilka nagro
dzonych. Jednak mimo, żs mi
nęło już trzy miesiące, nagro
dy nie zostały wypłacone, a
Zarząd Wojewódzki ZMP nie
przelał na konto Domu Kul
tury przeznaczonej na nagro
dy kwoty 500 zł,
Z. STANKIEWICZ

nych znaleźli się kol. kol. GE
NOWEFA MARCINKIEWICZ,
BARBARA CIŻYNSKA, AL
FREDA GŁÓWKA i MIECZY
SŁAW SZOCINSKI.
W części artystycznej wystą
piły zespoły szkolne.
Wieczorem w auli szkoły od
była się zabawa urządzona dla
PIĄTEK 6 lipca 1951 r.
uczniów przez koło rodziciel
(ważniejsze audycje)
skie.
Wiadomości
godz.: 5.os, 6, 7, 7 M
S. ODZIEMEK
12 04, 17, 20, 23.

...i w złotowskiej szkole zawodowej
W tym roku 49 absolwentów
opuściło złotowską szkołę za
wodową I stanęło do samodziel
nej pracy dla realizacji zadań
naszego wielkiego, 6-letniego
Planu.
Niektórzy spośród nich. Jak
BRONISŁAW WARGIN 1 ED
MUND STYPA, są Już racjona
Ilzatorami - usprawnili oni
przyrząd do cięcia płaskowni
ków. Wielu z nich zapisało alę

‘skoś* produkcji i zaoszczędzi
5 proc, surowca wartości
836 zł. Dział tapicerskl do dnia
2' Lipca wykona 50 komple
tów materaców trójdzielnych.
Dział stolarski wykona 22
skrzynie ponad pian.

na II turnus ochotniczych
brygad SP.
Absolwentów żegnał uroczy
ście dyrektor, rada pedago
giczna mł^-lzież szkolna. W
przyszłym roku przybędzie do
szkoły 90 nowych uczniów, z
których znaczna część będzie
mogła zamieszkać w interna
cie już przgotowanym na ich
przyjęcie.
F. RUMIŃSKI

5.19 dla wal, 5.20 konc. 8.06 gimna
«tyka, 6.15 mu*. 7.15 muz. 11.45
„Ołoa mają kobiety", 11 *2 polaka
pleśń masowa. 11.57 sygnał czasu,
12.15 wieś tańczy | śpiewa. 12.2®
dla wsi, 12.45 „Na swojska nutę",
13.30 muz. 14.30 „Wspomnienie o
Feliksie Dzierżyńskim”, 14 45 pol
ska pleśń masowa. 14.50 muz. 1S.3®
•ud. dla świetlic dziec.lSlO wią
zanka melodii Lehara. 17 15 konc.
18 00 nowości poetyckie, Ił 15 „Korę
spondenct Rp olsza", 1S.J0 muz.
rozr. 19.58 Stan pogody. 20 26 wlad.
sportowe.
2o 30 koncert ma•owy. 21.45
„Zycie 1
walka
Feliks* Dzierżyńskiego". 22.00 muz,
22.31? muz. k*mer. 2.1.10 konc, 23 50
polska pleśń masowa. 23.83 muz.
0.02 wladomośoi dla rybaków.

Centralny Klub TPP-R
kolei przechodzimy do sa
Siedziba ongiś arystokratycznego Klubu li Zwystaw.
Przewija się przez
nią zawsze wielu zwiedzają 93 odznaki BSPO i SPO
Wystawy zmieniane są
My śliwskiego-służy dziś przyjaźni ludzi pracy cych.
co dwa tygodnie — przed paru to sukces SKS i kół klasowych ZMP
lśniącej tablicz skiego, którego członkami mo kach: generał-gubernator Ime dniami oglądaliśmy przepiękne
Nace czarnej,
napis: „Centralny Klub gli być tylko arystokraci. Nie retyński, autor słynnego pla zdjęcia moskiewskiego metro, Na zakończenie roku szkolnego było pływanie n!e przyniósł pożąda
odbyła się w 11-letniej Szkole nych wyników. Na starcie stanęło

Towarzystwa Przyjaźni Pols
ko-Radzieckiej” Szeroko, goś
cinnie otwarte podwoje. Neoro
kokowy pałacyk przy ulicy Kre
dytowej 5/7 w Warszawie.
Wybudowany został w 1900
jr. na siedzibę Klubu Myśliw

byle jacy karmazyni spijali za
graniczne wina i przegrywali
fortuny wśród puszystych ko
bierców j lśniących marmurów
zacisznego pałacyku. Jako mi
le widziani goście tych wiel
możów, uczestniczyli w hulan-

„ZAPORA WODNA MŁODZIEŻY" W SOSA
W GÓRACH SPIŻOWYCH

Niedawno rozpoczęto budowę zapory wodnej koło
Sosa w Górach Spiżowych, która podniesie zwierciadła
wód gruntowych i zaopatrzy w wodę do picia i wodę
dla celów gospodarczych miasto Aue i okoliczne wsie.
Zapora wodna utrzyma 6 milionów metrów sześcien
nych wód, tworzących jezioro o powierzchni 8,5 km kw.
Na zdjęciu: Widok znajdującej się w budowie tamy.

nu przymusowej rusyfikacji
Polaków, Mikołaj Mikołajewicz, na którego ręce arystokra
ci polscy składali w 1914 r. za
pewnienia o swej wierności dla
„cara-batiuszki”.
Potem, w okresie międzywo
jennym, hulali z arystokrata
mi w Klubie Myśliwskim Goering, komisarz rządu Jarosze
wicz, minister Beck... Hulali ci,
co faszyzowali Polskę, pchali
naród w nędzę, w objęcia woj
ny, spowodowali zniszczenie
Warszawy.
Nowy pałacyk, który z popio
łów powstał przy ul. Kredytowej
całe swe zrekonstruowane pięk
no oddał na usługi ludzi pracy,
by tu kontynuowali chlubne u-a
dycje wspólnych walk proleta
riatu polskiego i rosyjskiego
o obalenie caratu, by tu właś
nie umacniali swą przyjaźń do
Związku Radzieckiego, w opar
ciu o którą budują odrodzoną
Ojczyznę.
Nie ma dziś w Polsce ani jed
nego uczciwego Polaka, ani jed
nego patrioty, który nie zdawał
by sobie sprawy z tego, co za
wdzięcza Związkowi Radzieckie
mu, jak istotna i decydująca
jest dla naszego bytu, dla na
szej niepodległości, dla nasze
go bezpieczeństwa, dla naszego
rozwoju, dla naszego dobroby
tu przyjaźń, pomoc i przykład
Związku Radzieckiego. Prajpiie
my coraz bardziej umacniać tę
przyjaźń. Zadaniem
TPPR
jest właśnie krzewić i pogłę
biać przyjaźń ze Związkiem Ra
dzieckim, zapoznawać społeczeń
stwo z życiem i osiągnięciami
narodów radzieckich.
Wejdźmy do wnętrza Klubu
TPPR. Od różowych ścian
centralnego hallu pięknie odbi
jają szafirowe kolumny. Na
prowo od wejścia ZMP-skie
stoisko z książkami. Widzimy
tu
wydawnictwa klasyków
marksizmu, dzieła nąukowe i
techniczne, powieści Szołocho
wa, Fadiejewa, Ażajewa, Eren
burga, Polewoja w oryginale i
tłumaczeniu polskim. Każdy z
odwiedzających Klub może tu
znaleźć to, co go najbardziej
interesuje, najbardziej pocią
ga.

obecnie z wielkim zainteresowa
niem patrzymy na plansze,
przedstawiające „Zwycięstwo
demokracji radzieckiej”.
Obszerna sala kinowo-odezy
towa na 300 miejsc zapełnia
się codziennie o godz. 18-lej
ludźmi pracy. Odbywają się tu
koncerty pieśni radzieckie;,
wieczory, poświęcone twórcz.iś
ej Puszkina, pokazy najlep
szych filmów radzieckich, a tak
że odczyty, jak np. „Socjalizm
i Komunizm”, „Rozgromienie
faszyzmu przez Związek Ra
dziecki”,
„Teatr Wielki w
Moskwie” itp.
W gmachu przy ulicy Kredy
towej mieszczą się ponadto —
biblioteka, posiadająca 25 ty
sięcy tomów, czytelnia oraz
biura
Zarządu
Głównego
TPPR.
Od -hwili otwarcia Klubu
odwiedza jego sale około 200
osób dziennie. Mieszkańcy sto
licy, a także odwiedzający War
szawę goście z prowincji, szu
kają w Centralnym Klubie nie
tylko miłej rozrywki, kdltural
nego wypoczynku. Przychodzą
do mieszczącej się przy Klubie
poradni, szukając tu rady i po
mocy, zarówno w pracy zawodu
wej, jak i kulturalno-oświato
wej. Zwracają się do poradni
liczni prelegenci z prośbą o po
moc w opracowaniu odczytów
naukowych o osiągnięciach wie
dzy radzieckiej, o materiał do
pogadanek itp.
Centralny Klub TPPR, przy
ulicy Kredytowej w Warsza
wie jest klubem wzorcowym
dla wszystkich klubów woje
wódzkich i świetlic powiato
wych. Pragnie on służyć swym
doświadczeniem j pomocą wszy
stkim nowopowstającym, czy
już działającym klubom, prag
nie służyć pomocą działaczom
kulturalno-oświatowym, mło
dzieży — wszystkim tym, któ
rym leży na sercu umacnianie,
coraz serdeczniejsze zacieśnia
nie więzów przyjaźni i brater
stwa z wielkim Związkiem Ra
dzieckim, ostoją pokoju, osto
ją milionów prostych ludzi na
całym świecie.
Bgr.

Nad kroniką »Pokładu Joanny«
W jednym w licznych zbio
opowiadań Gustawa Mor
cinka wydanym przed 20 la
ty — „Zadymionym słońcu”
mieści się krótka nowelka pt.:
„Uśmiech w kopalni". Jest
ona charakterystyczna i dla
tematyki 1 dla techniki pisar
skiej Morcinka. Odkrywa w
niej autor nieludzkie warun
ki pracy w kopalni kapitali
stycznej. gdzie człowiek jest
tylko dodatkiem do węgla.
Młody górnik wciąga się do
ciężkiego zawoda. Po niedłu
gim czasie następuje w pod
ziemiu katastrofa, w której
ów górnik zostaje ciężko ra
niony. Morcinek, pokazując
trudy pracy pod ziemią, prag
nie jakoś ten obraz rozjaśnić.
Górnik jest sentymentalny,
•wozi ze sobą na dół różę. Gdy
towarzysze odwożą go po ka
tastrofie, róża przywraca ran
nemu uśmiech.
Róża w kopalni — to miał
być promień życia w podzie
miu; tymczasem w opowiada
niu stała się ona zupełnie
czymś innym: symbolem rze
komej bezsilności, pogodzenia
się z losem masy górniczej. Z
jednej strony okrutny świat
nędzy, głodu, bezrobocia, a z
drugiej — rozmaite utopijne
iabezsilne próby reformowa
nia tego świata to znamienna
sprzeczność
przedwojennej
twórczości Morcinka.
Przypomnieliśmy tu tylko
drobny przykład ze znanych
i popularnych utworów Mor
cinka przed wojną, żeby na
tym tle móc zarysować prze
mianę ideową pisarza po woj
nie.
Gustaw Morcinek wydał ostatnio nową książkę pt. „Po
kład Joanny", która jest zbe
letryzowaną, blisko stuletnią
kroniką pewnego nieistnieją
cego wprawdzie na mapie, ale
tów

niemniej na wskroś prawdzi
wego pokładu kopalni. Przed
czytelnikiem rozpościerają się
obrazy kolejnych etapów ży
cia kopalni: zmian w sposobie
wydobycia, grabieży i wyzy
sku kapitalistycznego, nieu
stępliwej walki proletariatu
śląskiego z wyzyskiwaczami.
Zmieniają się właściciele nie
wyczerpanego pokładu (od
dorobkiewicza — Goduli, nie
mieckiego barona — Schafgotscha — do angielskiego
koncernu węglowego za sana
cji), ale wyzysk wciąż się tyl
ko systematycznie powiększa.
Jednocześnie na pokładzie
Joanny rośnie świadomość ro
botników, doskonalą się for
my walki. Tę ciągłość ruchu
rewolucyjnego, mimo odpły
wów i przypływów fali rewo
lucyjnej, Morcinek pięknie opisuje w swej książce. Dzieje
stu lat „Pokładu Joanny" —
to pasmo ciągłej walki prole
tariatu o sprawiedliwy ustrój
społeczny.
Strandella, Włoch z pocho
dzenia. człowiek, który spoty
kał się z Marksem i Engelsem
— to pierwszy „buntownik",
o którym szerzej dowiaduje
my się z książki. Po rektorze
Ślimaku, Kapeuszu, i Ignacu
Kuliszu, przez następne roz
działy powieści miejsce ześrodkowującej uwagę postaci
zajmuje Kudera, z rodziny
górniczej, który ukończywszy
studia wyższe wraca na po
kład Joanny jako inżynier i
walczy solidarnie ze swymi
braćmi o poprawę bytu gór
nika. Przy końcu okupacji ra
zem z jeńcem radzieckim —
Miszką. ucieka przed gestapo
do partyzantki
beskidzkiej,
by wrócić znowu do kopalni
wraz z Armią Radziecką wy
zwalającą Śląsk. Kudera zost^je po wojnje dyięypięm

kopalni, jednej z tych, które
na wezwanie Pstrowskiego od
razu stanęły do współzawod
nictwa.
Rozpiętość tematyki, jak wi
dzimy. ogromna. Tylko taki
świetny znawca Śląska mógł
się uporać szczęśliwie z trud
nościami rozległej tematyki.
Pierwsze części „Pokładu Jo
anny" utrzymane są w stylu
kroniki, w dalszych Morcinek
posługuje się formą reportażu.
Trzeba jednak, mówiąc o
pierwszoplanowych
bohate
rach „Pokładu Joanny", wspo
mnieć o pewnych błędach. Z
techniki relacji kronikarskiej,
przedstawiającej ludzi i zda
rzenia w tajemniczym półmro
ku, wynika ich istotna
sła
bość — brak dostatecznej in
dywidualizacji. Są oni zbyt do
siebie podobni, są raczej uo
sobionymi ideałami niż praw
dziwymi, żywymi ludźmi. Jak
na przywódców proletariatu
bohaterowie ci nie są dość
mocno związani z własną kla
są.
Na ogół jednak dzieje Ślą
ska w poszczególnych stadiach
są przez Morcinka trafnie, cie
kawie 1 obrazowo przedsta
wione. Pierwsze zmowy, straj
ki, powstanie śląskie, lata kry
zysów, bezrobocia i bieda szy
by, wreszcie — okupacja —
kształtują i umacniają wśród
górników niezachwianą świa
domość klasową. Walka pro
letariatu o wyzwolenie spod
zaborów jest wyrazem patrio
tyzmu klasy robotniczej. Ze
zrozumienia wspólnoty dążeń
wyrasta braterstwo z robotni
kami radzieckimi i niemiec
kimi. Im głębiej w ziemię
wiercono poziomy pokładu „Jo
anny", tym większa gromadzi
ła się siła i nienawiść górniKsw iląsloęh.

Ostatnie
dzieje
Śląska
przedstawia Morcinek w ob
szernym, końcowym reporta
żu o „Nowych
ludziach".
Górnicy stali się współ
twórcami i gospodarzami lu
dowej ojczyzny. Ich praca,
zapał i zdolności służą teraz
bezpośrednio wspólnemu do
bru.
Morcinek
konkretnie
przedstawia przejawy nowego
— w pracy, w stosunkach mię
dzy ludźmi, w ich sposobie
myślenia. Walki, wysiłki i ma
rżenia szeregu pokoleń ziściły
się w Polsce, która idzie ku
socjalizmowi. Taki jest osta
teczny wniosek
z dziejów
„Pokładu Joanny".
Pamiętamy i lubimy Mor?
cinka jako malarza Śląska. W
„Pokładzie Joanny" tę krainę
zadymionego słońca odmalo
wał on jeszcze sugestywniej
niż w którejkolwiek ze swych
dotychczasowych książek. Prze
krój dziejów Śląska, nowe od
krywcze spojrzenia na Śląsk,
wspaniale odtworzony koloryt
lokalny — czynią z „Pokładu
Joanny" książkę nieprzecięt
ną.
Gustaw Morcinek od ukoń
czenia „Pokładu Joanny" napi
sal dwie dalsze i jeszcze nie
wydane powieści: jedną o par
tyzantce w Beskidach, drugą
— o młodzieżowych bryga
dach górniczych. Na książki
te czekamy z zaciekawieniem.
„Pokład Joanny" świadczy o
przełomie ideowym i ciągłym
postępie
twórczym pisarza
śląskiego.
TADEUSZ DREWNOWSKI
*) Gustaw Morcinek „Pokład
Joanny". Wyd. Gebethner i
.Wolf, Wiusjawą 1951 r.

Męskiej w Szczecin e uroczystość
wręczenia 93 uczniom tej szkoły
odznak BSPO i SPO. Plan na rok
bieżący wykonano z nadwyżką.
To osiągnięcie Jest wynik eni su
miennej 1 wytrwałej pracy ucz
niów — sportowców, ZMP-owców
przy współudziale prof. WF ob.
Hahna.
Dużą rolę w pracy propagando
wej odegrały klasowe zarządy ZMP
zaznaj .miając młodzież ZMP-owską
1 nlez.organizowaną ze znaczeniem
odznaki oraz z warunkami jej zdo
bycia.
Szkolne kolo sportowe skupia w
swych szeregach 230 członków. Są
to pizeważnle przodownicy w nauce
i pracy społecznej oraz znani na te
renie Szczecina sportowcy wyczyno
wi Jak średniodystansowlec Kisiel,
zapaśnik szczecińskiej Spójni —
Szczerblński, kolarze — Ozorklewlcz 1 Tracz, tenis sta Tomaszewski
1 Inni.
Pierwszy start, do zdobycia Jednej
z podstawowych norm ŚPO, Jakim

zaledwie 30 proc, uczniów. Już w
Marszach Jesiennych, dzięki pracy
wspomnianych zarządów klasowych
ZMP i zarządu SKS, a potem w
B egach Narodowych startowało 100
proc, uczniów.
. Rozwój SKS-u w dużej mierze
zawdzięczać należy dyrekcji szko
ły która pozwalała swym uczniom
na dodatkowe treningi w sali gim
nastyczne-- zakładu, dzięk czemu
zdobyli oni mistrzostwo szkół oraę
gu szczecińskiego, a w rozgryw
kach półfinałowych w Gdańsku za
jęli 3 miejsce.
Zakończenie roku szkolnego —
wręczenie pierwszych odznak BSPO
i SPO pobudzi niewątpliwie po
zostałych uczniów do zdobywania
norm na odznakę. Przekroczenie
planu, już w pierwszym roku szkolą
nym pozwala wierzyć, że rozpoczę
ty t 7 SKS i ZMP praca n?d zdo
,J.
i odznak w następnym roym ogarnie leszcze szer
sze rzesze uczniów, przyczynia ąc
s tym samym do upowszechnie
nia wychowania fizycznego.

Dobry poziom
lekkoatletycznych mistrzostw
okręgu koszalińskiego
W dniu 1 bm. zostały zakończone
lekkoatletyczne mistrzostwa okręgu
koszalińskiego. Poziom mistrzostw
był na ogół dobry. Na szczególne
wyróżnień e zasługują wyniki: Czyń- s’-lego w biegu na 1500 m —
4.15.2, Młynarczyka na 100 m —
11,3 sek., Kowalczyka w rzucie
dyskiem — 39,45 m 1 w rzucie mio
tem — 39,83 m oraz Skupnego w
skoku wzwyż — 179 cm.
W konkurencjach kobiecych wy
różniły się: Blndek w skoku wzw^ż
— 138 cm, Kulka w biegu na 500
m — 1.28,3 oraz Rogalska w rzuC dyskiem — 30,59 m.
Podczas zawodów padł szereg re
kordów okręgu. Wyniki techniczne
mistrzostw przedstawiają się nastę
pująco:

Koszalińska Gwardia
traci pierwsze punkty
W dniu 3 bm. na stadionie miej
skim w Koszalinie odbyło się spot
kanie piłkarskie o mistrzostwo wo
JewódzkleJ klasy koszalińskiej po
między miejscową Gwardią a Ko
lejarzem ze Słupska. Mecz, rozegra
ny był podczas ulewnego deszczu 1
przyniósł porażkę gwardzistom w
stosunku 4:0, do przerwy 3:0.
Drużyna Gwardii wystąpiła w
swym rezerwowym składzie, który
nie był w stanie nawiązać równo
rzędnej walki z przeciwnikiem.
Szczególnie rażą
ce braki uwi
daczniały się w
ataku gwar
dzistów, który
nie potrafił wy
korzystać szere
gu dogodnych »y
tuacjl podbram
kowych powsta
łych z winy sła
bo grającej obro
ny Kolejarza.
Na ogół gra była nieciekawa 1
prowadzona w słabym tempie.
Bramki dla Kolejarza zdobyli: Bu
trym 2 oraz Jankowski I Petrj po
1. Zawody prowadził ob. Sikorski
ze Słupska. Widzów około 500 osób.

Ze sportu w CSR

JUNIORKI: 60 m — Duraj (Zło
tów) —8,6 sek., 100 m — Duraj
(Złotów) — 14,4 sek., pchnięcie ku
lą — Wawer — 8,34 m, rzut dys
kiem — Duraj (Złotów )— 23,20 m,
rzut granatem — Duraj — 31,40 m.
skok w dal — Duraj (Złotów) —
4,37 m, skok wzwyż — Bindek (Zło
tów) — 136 cm (rekord okręgu),
sztafeta 4x100 Złotów — 1.00,5 m.
SENIORKI: 100 m — Hajnceł
(Białogard) — 14,2 sek. (rekord
okręgu), 250 m Hajncel (Białogard)
— 29,1 sek., 500 m — Kulka (Zło
tów) — 1.283, pchnięcie kulą —
Surus (Biało
gard) — 8,72 m,
rzut dyskiem —
Rogalska (Koło
brzeg) — 30,59
m, rzut oszcze
pem — Kordylaa (Kołobrzeg)
— 24,80 m, rzut
granatem — Surus (Białogard)
— 38 m (rekord
okręgu), skok wzwyż — Weltirowska
(Kołobrzeg) — 123 cm, skok w dal
— Nadstawna (Zlotów) — 4,02 m,
sztafeta 4X100 — Białogard — 58,4
sek.
JUNIORZY: loo m — Mazur
(Słupsk) — 11,5 sek., 300 m —
Piątkowski (Kołobrzeg) — 4o,4 sek.,
1000 m — Szczerbak (Kołobrzeg) —
2.54,3 m, pchnięcie kulą — Krupka
(Białogard) — 13,19 ra, rzut dys
kiem — Krupka (Białogard) —
38,85 m, rzut oszczepem — Ryehter (KolobrzcR) — 40.55 m. rzut
granatem — Rejman (Słupsk) —
53,57 m (rekord okręgu), skok
wzwyż — Kasprzak (Kołobrzeg) —
153 cm, skok w dal — Zasadziński
(Białogard) — 5,81 m, skok o tycz
ce — Mozdniewlcz (Słupsk) —
3,02,5 m (rekord okręgu), sztafeta
4x1)10 m — Białogard — 50,9 sek.
SENIORZY: 100 m — Młynarczyk
(Białogard) — 11,3 sek. (rekord okręgu), 200 m — Dębicki (Biało
gard) — 24,5 sek. 400 m — Dębicki
(Białogard) — 55,7 sek., 800 m —
Petrl (Słupsk) — 2.12,7 m. 1500 m
— Czyżewski (Koszalin) — 4.15,2
min. (rekord okręgu), 5000 m —
Paraszka (Koszalin) — 17.01,8 min.
(rekord okręgu), pchnięcie kulą —
Kowalczyk (Koszalin) — 11,77 m,
rzut dyskiem — Kowalczyk (Kosza
lin) — 39,45 m (rekord okręgu),
rznt oszczepem — Kowalczyk (Ko
szalin) — 44,93 m (rekord okrę
gu). rzut granatem — Klasa (Ko
szalin) — 52,50 m, rzut młotem
Kowalczyk (Koszalin) — 39,83 m
(rekord okręgu), skok wzwyż —
Skupny (Kołobrzeg) — 179 cm,
skok w dal — Skupny (Kołobrzeg)
— 6,31 m, trójskok — Sajkowskl
(Koszalin) — 12 50 m (rekord okrę
gu). sztafeta 4x100 m — Białogard
— 46.6 sek (rekord okręgu), sztafe
ta olimpijska — Koezalln — 3.44 2
min (rekord okręgu).

Pięć nowych rekordów juniorów
CgR ustanowiono w czasie zawo
dów Zbrojówka (Brno) — Sparte
(Kraba). A oto nowe rekordy:
skok wzwyż — Lsnsky 1.95 m: 1000
m — Valka 2:41,4; skok o tyczce —
Sm"^lk 3-72 ml sztafeta 4x100 m
•
•
•
Na zawodach lekkoatletycznych w
Kralupach uzyskano szereg do
brych wyników.
Kalina w pchnięciu kulą uzyskał
15,81 ■ \ plasując się na czwartym
miejscu w tabeli najlepszych mio
taczy Europy. Knotek w rzucie
W Ilnlepropletrowsku zakońrzyt
dyskiem osiągnął 44.47 m, a w mlo
się 5-dnj.owy finałowy turniej sit
cie — 52.72 m. Jungrova w kuli kówki
o puehar ZSRR. W turnieju
uzyskała wynik 13,04 m, a w dysku
: wzięty udział reprezentacje 14 re—- 43,78 m.
I publik z lązkowych oraz Moskwy i
Leningradu. Po raz drugi z rzędu
puchary ZSRR w obu konkuren
cjach męskiej I żeńskiej zdobyły
drużyny moskiewskiego Dynamo.
Wykluczeni

z szeregów sportowców
za niesportowy
tryb życia
Na posiedzeniu ZKS Kole
jarz i ZS Gwardia we Włocław
ku wykluczono z klubów Sta
nisława Andrzejczaka, Henryka
Witkowskiego i Wiesława Wiś
niewskiego. Zawodnicy ci nadu
żywali alkoholu i zachowy
wali się w sposób nfe licujący
z godnością sportowca wszczy
nając bijatyki i awantury pod
czas meczów piłkarskich.
WKKF zdyskwalifikował wy
żej wyuueuionycU dożywotnio.

*

*

•

Dalsze mecze piłkarskie o
mistrzostwo ZSRR pr-zynio ły na'tę
pujące wyniki: w T.en ng adzle Ze
nit wygrał z Górnikiem (Sta)ino)
5:4, w Moskwie Spartak zremiso
wał zc Skrzydłami Sowietów (Ku.|byszew) 0:0. W tabeli prowadzi
CDSA — 23 pkt. pr. cd Dynamo
(Tbilisi) — 22 pkt. Dalsze miejsca
zajmują: 3) Dynamo (Moskwa) —
20 pkt., 4) Skrzydła Sowietów (Kuj
byszew) — 19 pkt., 5) Zenit (Lenin
grad) — 17 pkt.

