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Głosy o projekcie Konstytucji

delegacji polskiej
z VI sesji ONZ

W szechstronny
rozwój kultury polskiej

WARSZAWA PAP. W dniu
B bm. powróciła z Paryża do
Warszawy delegacja polska
ha VI sesję Organizacji Na
rodów Zjednoczonych z prze
Wodniczącym delegacji wice
ministrem Spraw Zagranicz
nych Stefanem Wierbłowskim
na czele.
Powracającą delegację wita
li. na Dworcu Głównym wyżsi
urzędnicy Prezydium Rady
Ministrów i
Ministerstwa
Spraw Zagranicznych.
Na dworca obecni byli rów
Bież przedstawiciele dyploma
tyczni państw zaprzyjaźnio
nych.
<

Dyskusja nad projektem Konstytucji
Polskiej Rzeczypospolitej Ludouiej
ogarnia najszersze warstwy narodu polskiego
WARSZAWA PAP. Tysiące ludzi ze wszystkich warstw
społecznych Merze udział w dyskusji nad projektem Kon
stytucji.
„To jest nasza Konstytucja". Stwierdzenie to przebi
ja przez wszystkie wypowiedzi. Uczestnicy dyskusji po
twierdzają prawdziwość tych słów przykładami ze swego ży
cia, z życia swego otoczenia i całego narodu.

wiedział: „Konstytucja daje
nam ogromne przywileje i fakt
ten nakłada na nas, robotni
ków, obowiązek jeszcze wy
dajniejszej pracy. W imieniu
wydziału mechanicznego zobo
wiązuję się wykonać plan pro
dukc.il na luty w 108 proc. la
OPOLE PAP. Blisko tysiąc
Hucznymi oklaskami przy sam zaś wykonywać będę za
robotników zakładów w Opo jęła załoga wystąpienie toka miast 170 proc. 200 proc, nor
lu zebrało się dla przedysku rza Alfreda Płocha, który po- my."
towania projektu Konstytucji
Przemawiało wielu uczestni
ków zebrania m. in. kowal Al
fred Wojtaszek.

„Nasza Konsty-tucja stwarza
ludziom _ pracy
wszelkie
Warunki do ciągłego pod
noszenia stopy życiowej — po
wiedział on— Te fabryki, któ
1-e wybudowaliśmy na Opolszczyźnie i te, które buduje
my teraz, dają nam pewność,
że nie zbraknie pracy ani nam
ani naszym dzieciom. Ja wy
rabiam 150 proc, normy i bę
dę się starał wyrobić jeszcze
więcej. Robię to świadomie,
rozumiejąc, że nie jestem na
jemnikiem u fabrykanta, ale
współgospodarzem naszych za
(kładów. Wiem, że swoją pra
cą walczę o pokój i szczęście
całego naszego narodu?'

„W Konstytucji mowa jest o
naszych prawach, które zdoby
liśmy w Ludowej Polsce —
Stwierdziła spawacz Kazimie
ra Hołyńska. — Przed wojną
tysiące takich jak ja wysługi
wało się za nędzne grosze,
znosząc upokorzenia i krzyw
dy po pańskich mieszkaniach.
Dziś mamy prawo do pracy ta
kiej jak 1 mężczyźni, a awans
społeczny zależy wyłącznie od
wyników naszej pracy. Ja za
częłam pracować jako pracow
nik fizyczny. Dzięki pomocy
Partii zdobyłam dobry za
wód."

Ambitne postanowienia zwięk
szenia produkcji, podniesienia
wydajności pracy oraz wzmo
żenie walk! o oszczędność pod
jęło 60 proc, załogi. Zobowią
zania te przedstawiają wartość
przeszło 200 tysięcy złotych.

Pogłębiajcie swoją wiedzę i świadomość
by wyrosnąć na ofiarnych
budowniczych Polski Socjalistycznej

Przemówienie wicemin. Obrony Narodowej, gen. bryg. M. Naszkowskiego
na otwarciu III Harcerskich Ogólnopolskich Igrzysk Zimowych
WISŁA. PAP. — Ponad
900 harcerzy 1 harcerek zgro
madziły III Harcerskie Ogólno
polskie Igrzyska Zimowe w
Wiśle. Przybyło również wie
lu gos’cl.
Gorącą owację zgotowano
przybyłym hm igrzyska dzie
ciom koreańskim oraz" har
cerzom
bratniego
narodu
czechosłowackiego.
Po przemówieniu przewodni
czącego”Komitetu Wykonaw
czego Igrzysk — Toplsza 1
wciągnięciu flagi państwowej
na maszt zabrał głos wicemi
nister Obrony Narodowej gen.
Naszkowskl, który powiedział
m. Inn.:

Jesteście tym szczęśliwym po
koleniem, które spożywa już
pierwsze owoce socjalizmu. Te
pierwsze owoce naszego ustro
ju, to wasze radosne dzieciń
stwo, wasze prawo do nauki,
do sportów, do zdrowia, pra
wo nie na papierze, lecz real-

Kolonizatorzy francuscy
wzmagają terror w Tunisie
PARYŻ PAP. Według wia
We Francji wzmaga się ruch
domości nadchodzących z Tu ^solidarności z patriotami tom
nisu. nasilenie terroru w tym skimi. walczącymi o wolność i
kraiu wzrasta z każdym niepodległość.
dniem Francuskie władze ko '
lonialne przeprowadzają coraz
częściej „ekspedycje karne",
które burzą wsie, biorą zakład
ników i mordują ludność cy
wilną. Liczba zabitych i ran
nych nie iest dotychczas zna
na. W całym kraju policja
francuska dokonuje masowych
aresztowań. Dotychczas wła
dze kolonialne uwięziły około
4.700 patriotów tuniskich. Prze
szło 1.500 spośród nich ma
wkrótce stanąć przed sądami
wojskowymi.
W Sfax trwa nadal strajk
powszechny. Robotnicy porto
wi odmówili wyładowania stat
ku „Tell", który przywiózł
broń i amunicję dla wojsk
francuskich i policji.

W Ferryville władze wojsko
we aresztowały robotników
francuskich, którzy sólidaryzu
Jac się z patriotami tuniskimi,
Wzięli udział w strajku prote*
gśecyjpym w stoczni'

Wśród okrzyków na cześć
Konstytucji padają coraz to no
we zobowiązania.

ne dla milionów dzieci robot lepsi synowie narodu polskie
ników i chłopów w Polsce.
go, bojownicy KPP i PPR, któ
rej 10 rocznicę w tym roku ob
Wasi rodzice, a nawet starsi chodzimy. Te historyczne zdo
bracia, nie mieli tego beztro bycze
młodzieży
polskiej,
skiego dzieciństwa. Pokolenia zdobycze całego narodu, utrwa
międzywojenne wyrastały w li Konstytucja Potekiej Rze
ponurych warunkach kryzy czypospolitej Ludowej, której
sów, nędzy, bezrobocia, nie projekt nasz Rząd i Partia pod
pewności jutra. Dzieci ludu dały pod ogólnonarodową dy
pracującego nie ogrzewały pro skusję.
mienie wiedzy, niedostępne by
ły dla nich uniwersytety, szko (DOKOŃCZENIE NA STR. 2)
ły średnie." a często powszech
ne. Jakże w tych warunkach
młodzi robotnicy 1 chłopi mo Poważne osiągnięcia gos
gli marzyć. o kulturalnych
wczasach, o sporcie. Dzieci ro podarcze Moskwy i obwodu
botnicze po groszową zapłatę
w 12 i 13 roku życia wyrusza moskiewskiego w 1951 roku
ły z ojcem do fabryki czy war
MOSKWA (PAP). W Mosk
sztatu, rozpoczynały swój znój
wie opublikowano komunikat
ny żywot proletariacki, syno urzędu statystycznego Mosk
wie chłopów pasali krowy.
wy i obwodu moskiewskiego o
wynikach wykonania państwo
Jeżeli przypominam wam o wego planu rozwoju gospodar
tym, droga młodzieży, to nie ki stolicy i obwodu moskiew
po to, aby omraczać waszą ra skiego na rok 1951. Opubliko
dość w tym dniu waszego dzi wane wyniki świadczą o po
siejszego święta. Chcę, żebyś- ważnych osiągnięciach przemy
cie w tym dniu, przez wspo siu, rolnictwa, transportu, go»
mnienia tak niedawnych a jak spodarki komunalnej, budow
że odległych już czasów, po nictwa 1 handlu Moskwy i
czuli głębiej cenę waszego obwodu moskiewskiego.
szczęścia, szczęścia, które wam Roczny plan produkcji prze
dała Polska Ludowa, szczęścia, myślowej wykonany został w
o które walczyli ojcowie wasi, 106 proc.
dziadowie z zaborcami carski
Komunikat wskazuje na po
mi i pruskimi, z faszyzmem ważne
osiągnięcia kołchozów
Piłsudskiego i hitlerowskim o- i sowchozów obwodu mOskiew
kupantem, szczęścia, za które skiego, które zwiększyły zna
swe życie kładli w ofierze naj cznie obszar zasiewów, zebra
ły bogate plony i wykonały
przedterminowo dostawy zbo
żowe dla państwa.

Imperialiści amerykańscy, w porozumieniu z imperia
listami japońskimi, tworzą w Japonii pod szyldem „po
licji”, potężne kadry wojskowe.
Na zdjęciu: japońska policja wyekwipowana całko
wicie przez Amerykanów na ćwiczeniach w pobliżu pała
cu cesarza Hiro-Hito w Tokio.

Inwestycje w budownictwie
wzrosły w porównaniu z ro
kiem 1950 o 18 proc.

LEOPOLD LEWIN, poeto, mówi:
-------------------„TI projekcie nowej Konstytucji widzę zasadnicze ce
chy, któro czynią z niej dzieło trwale, o nie przemijającej
wartości. Pierwszą, rzucającą się w oczy cechą, jest opar
cie nowej Konstytucji na. tradycjach polskiej myśli po
stępowej, na tęsknotach i wskazaniach największych na
przestrzeni wieków naszych Myślicieli, twórców i dzia*
łączy społecznych. Drugim zasadniczym. elcnicot&n nowej
Konstytucji jest jej powiązanie z najdrm.okratyczniejszą
Konstytucją świata ■—- Konstytucją Stalinowską, co gwa>
rautuje nam t/rafność wybwu naszej drogi rozwojowej.
Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jest —
V przeciwieństwie do konstytucyjnych ustaw krajów kapitalistyezr.ych — konstytucją żywą, to znaczy, ie ani
jeden z jej paragrafów nie jest martwą literą. Przecież
wszystkie paragrafy nowej Konstytucji, bądi już wcie
lone zostały w życic, jak zniesienie wielkiej własności
ziemskiej, czy uspołecznienie środków produkcji w wiel
kim przemyśle, bądź też ucieleśniają się w naszych
oczach, jak udostępnienie zdobyczy kulturalnych najszer
szym warstwom naród'. i umożliwienie im twórczego
udziału w rozwoju kultury narodowej.
Jakże bogata jest w treść nowa Konstytucja, zapew
niająca picczę nad wszechstronnym- rozwojem naszej kul*
tury! Jakże ubogo przedstawia się w obliczu tej troski
o dobra kulturalne konstytucja marcowa! Zjawisko
zresztą całkowicie zrozumiale. Władcom Polski prsedwrześniowej zależało na tym, żeby zdobycze kultury były
monopolem klas uprzywilejowanych, stanowiących zniko
mą mniejszość społeczeństwa polskiego. Natomiast w
Polsce Ludowej, kultura staje się własnością całego na
rodu.
•
„Rozwój i udostępnienie ludowi pracującemu. miast i
wsi wydawnictw książkowych i prasy, radia, kin, teatrów,
muzeów i wystaw, domów kultury, klubów, świetlic,
wszechstronne popieranie i pobudzanie twórczości kultu
ralnej mas ludowych i rozwoju talentów twórczych” —;
to wszystko otwiera przed polską kulturą -narodową nie
ograniczone wprost możliwości. Sienkiewiczowski Janko
muzykant, byłby dziś solistą Filharmonii Warszawskiej!
Troska o rozwój literatury i sztuki, otoczenie szcze
gólną opieką inteligencji twórczej i zapewnienie jej sta*
lego dopływa świeżyeh sił z bogatych w talenty warstw
robotniczych i chłopskich — oto co gwarantuje nam
nowa Konstytucja. Gwarancje te stwarzają tak sprzyja*
jące rozkwitowi kultury polskiej warunki, jakich nigdy
jeszcze w naszych dziejach nie było".

Bez wyzysku
MAKSYMILIAN WULFOWICZ, pracownik Zakła
dów im. Karola Świerczewskeigo, repatriant z Belgii,
odznaczony za udział w belgijskim ruchu oporu, b. wię
zień polityczny obozów hitlerowskich, oświadcza:
„10 miesięcy temu wróciłem z Belgii, gdzie przebywa
łem przef 3£ lata. Tam miałem możność zapoznać się r
rzekomą równością obywateli, zagwarantowaną przez
belgijską konstytucję. Począwszy od wyborów, gazie glo
sy wyborców można kupić, aż do „prawa do pracy”, którą
otrzymuje się tylko dzięki protekcji. — wszystko w tej
konstytucji jest zakłamane. Wctność mają tam zapęw*
nioną zdrajcy narodu, podczas gdy bohaterowie ruchu
oporu — obywatele belgijscy, odznaczeni za działalność
ule podległość Iową, zamykani są do więzień. Kat m-frod-*
belgijskiego, generał hitlerowski ron. Falkenhausert, zwol
niony został z więzienia.
O prawie do pracy, wymienionym w konstytucji bel
gijskiej, mówi najlepiej liczba 350 tys. bezrobotnych —
olbrzymia jak na mały, uprzemysłowiony kraj. TWaśeiciele. przedsiębiorstw obniżają wciąż płace, mając do dys
pozycji armię bezrobotnych. Stale rosną koszty utrzy
mania i podatki. Korę orne wynosi dziś w Belgii 30 proc,
przeciętnego zarobku.
Do Polski wróciłem z radością, bo wiem, ie tu nie brak
pracy. Prawo do pracy, kształcenia się i opieka nad pro*
eująeym, wymienione w projekcie naszej Konstytucji, jest
zagwarantowane przede wszystkim naszjjm ustrojem,
który zniósł wyzysk człowieka przez człowieka. Już pierw*
sze dni mego pobytu w kraju, przekonały mnie, że to, o
co walczyły całe pokolenia postępowych Polaków w kraju
i na emigracji, zostało zrealizowane”.

Brygada wzorowych remontów
powstała w zakładach w Wizo wie
WROCŁAW PAP. Z inicjały
wy grup związkowych w za
kładach kwasu siarkowego w
Wizowie na Dolnym Śląsku po
wstała pierwsza w przemyśle
chemicznym lotna brygada
wzorowych remontów i mon
tażu.
W skład brygady weszło 12
wysokokwalifikowanych ro
botników o różnych specjalno
ściach. M. in. ekipę tworzą elf»kt.rrifłvhnicv. soeci&liici ana-

retowi, ślusarze, spawacze i
monterzy.
Zadaniem brygady fest orze
prowadzenie szybkościowych
remontów, zapobieganie awa
riom aparaturyj urządzeń che
macanych oraz' natychmiasto
wa pomoc w wypadkach uszkodzeń. Brygada ie&t dosko
nale wyposażona w komplet
nowoczesnych przyrządów i
narzędzi oraz dysponule spe
cjalnym samochodem ze snrze
tern montażowym.

Rozdział bonów
mięsno-tłuszczowych w marcu br.

Koreańskie wojska zatopiły
Z dn. 11 bm. upływa termin przemysłowe. Pozostałe mia
składania zgłoszeń na bony steczka. gminy i gromady za
transportowiec
mięsno - tłuszczowe na mie liczone zostaną do strefy „c".
amerykański
siąc marzec br.
PEKIN PAP. Z Phenianu
donoszą: Na poszczególnych
odcinkach frontu toczyły się
w dniu 7 lutego walki o zna
czeniu lokalnym.
'Oddziały Armii Ludowej za
topiły 7 lutego transportowiec
nieprzyjacielski w pobliżu
wyspy Czekado koło zachod
nich wybrzeży Korei.
Zestrzelono 8 lutego trzy sa
moloty nieprzyjacielskie, któ
re brały udział w bombardo
waniu miejscowości, położo
nych na wschodnim i zachod
nim wybrzeżu Korei północ
nej.

Żgodnie z zarządzeniem nr
26 ministra Handlu Wewnątrz
nego z dnia 21 stycznia 1952 r.
zaopatrzenie ludności woje
wództwa koszalińskiego w mię
só i tłuszcze ulegnie zmianie
przez utworzenie tzw. strefy
„c“, tj. objęcie bonami mięs
no - tłuszczowymi ludności
tych miejscowości, które do
tychczas z nich nie korzystały.
Woj. koszalińskie dzielić się
będzie obecnie na strefę „b“ i
„c“. Do strefy „b“ zaliczone
będą miasta Koszalin, Słupsk,
Białogard, Kołobrzeg, Szcze
cinek i Wałcz, ze względu na
znajdujące się tam

Wszyscy mieszkańcy zarów
no strefy „b“ jak i „c“ prag
nący otrzymać bony na mie
siąc marzec obowiązani są do
dnia 11 bm złożyć w swych
zakładach pracy odpowiednie
druki nabyte w biurach mel
dunkowych i przez nie potwier
dzone. Niepracujący winni zło
żyć potwierdzone druki w
miejscowych prezydiach rad
narodowych.
Sklepy masarskie i spożyw
cze rejestrować będą bony z
rozdziału głównego od dnia 20
do 25 bm., a z przydziału do
datkowego od 11 do 15 mar

ośrodki ca br,

Instytut Polsko-Radziecki
rozuija ożywioną działalność
WARSZAWA PAP. We wszystkich działach niedawno
Otwartego Instytutu Polsko - Radzieckiego rozpoczęta już
ożywioną prace.
7 bm. wykład rektora Wyż
•zej Szkoły Pedagogicznej dr
Kałuskiego o ,4ycżu i dziełach
Lenina” zainaugurował pierw
szą serię odczytów, które bę
dą się odbywać we czwartki i
soboty każdego tygodnia. Te
rn a‘-ka wykładów obejmie za
gadnienia z życia Związku Ra
dzieckiego i rozwoju stosun
ków polsko - rosyjskich i pol
sko - radzieckich.
9 bm., wybitny znawca rusy
cystyki, dziekan Uniwersytetu
Wrocławskiego prof. dr. Jakóbiec wygłosi odczyt o stanie
i postulatach naukowych ba
dań nad stosunkami literacki
mi polsko - rosyjskimi.
Dalsze prze-.vidz.kine na luty
rb. wykłady zapoznają słucha
czy z- teatrologią radziecką,
muzyką radziecką, zagadnie
niami radzieckiej pedagogiki
itd.
Obecnie kierownictwo Insly
tuta nawiązuje kontakty z uutonymi radzieckimi i należy
się spodziewać, że w niedługim
czasie w Instytucie wygłaszać

W St. Zjednoczonych
wzrasta gwałtownie
bezrobocie
NOWY JORK PAP. Główne
biuro statystyczne USA ogło
siło, że w ciągu grudnia 1951
roku zwolnionych zostało z
pracy 1.270.000 robotników i
urzędników. Oficjalne dane
artystyczne odzwierciadlają
tylko częściowo wzrost bezro
bocia w Stanach Zjednoczo
nych. Dane te nie uwzględnia
ją pracowników, zredukowa
nych przez drobnych przedslę
biorców przemysłowych i han
diowych. Nie uwzględniają
«ie również sytuacji częścio
wo bezrobotnych.
Szczególnie szybkie jest tern
po wzrostu bezrobocia wśród
robotników przemysłu samoębodowego, budowlanego itd.
Miasto Detroit otrzymało
imwę „miasta bezrobotnych".
W styczniu br. 20 proc, robot
ników zakładów przemysłu sa
mochodowego w Detroit było
bez pracy. W lutym przewi
duje się redukcję dalszych
50.000 robotników w samym
tylko Detroit.
Paryżu zakończyły się
trzymiesięczne obrady
VI sesji Zgromadzenia
Ogólnego Narodów Zjednoczo
nych....... praca VI sesji Zgro
madzenia Ogólnego nie dala
wyników z punktu widzenia
utrwalenia międzynarodowego
pokoju I bezpieczeństwa. Co
więcej —- szereg rezolucji, na
rzuconych Zgromadzeniu przez
blok amerykańsko-angietski,
zmierza nie do położenia kre
su agresji amerykańskiej, lecz
do jej poparcia 1 rozszerzenia"
— oświadczył delegat radziec
ki, Malik na końcowym posie
dzeniu plenarnym Zgromadze
nia Ogólnego Narodów Zjedno
czonych.
Amerykańscy imperialiści
przeforsowali szereg uchwał,
które wypaczają rolę, Jaką
winna spełniać ONZ, Jak od
rzucenie pokojowych propozy
cji radzleckicn w sprawie za
kazu broni atomowej i reduk
cji zbrojeń, w sprąwie zjedno
czenia Niemiec, położenia kre
su wolnie w Korei. Ale VI se
sja Zgromadzenia Ogólnego
nie przysporzyła laurów ame
rykańskim imperialistom, wy
kazała dalsze zmniejszenie ich
autorytetu. Oddajemy glos pa
ryskiemu korespondentowi amerykańskiej agencji praso
wej „United Press". Wyraził
on pogląd, że VI sesja przy
niosła „największe rozczarowa
nls ze wszystkich dotychczaso
wych sesji". Czemu tak rozcza
rowała ona tntmanowskle gro
no imperialistów?
Przede
wszystkim dlatego, że posunął
się naprzód proces Izolowania
delegacji amerykańskiej. Mi
nęły czasy, gdy udawało się
jej bez najmniejszej trudności
forsować swoje prowokacyjne
wnioski.
Zarówno przebieg dyskusji
nad poszczególnymi sprawami
jak I wyniki głosowań wska
zały. *e amerykańskim agreso
rom z eorsz większą trudnością
przychodzi narzucać swoją we

W

W całych Niemczech rośnie
fala protestów przeciw remilitaryzacji

BERŁIN PAP. Z Niemiec Zachodnich napływają dalsze
Fala wieców protestacyjnych Adenauera. Rząd ten — stwtef
zaezną odczyty najwybitniejsi doniesienia o wzmaganiu się ruchu oporu przeciwko remi- ogarnęła również Stuttgart i dza m. ln. odezwa — pragnie
przedstawiciele świata nauko iitaryzacji. W związku z debatą w parlamencie bońskim nad inne miasta.
narzucić ludności Zachodnich
wego i kulturalnego Związku projektem ustawy o przymusowej służbie wojskowej wybu
•
o
•
Niemiec ustawę o przymuso
Radzieckiego.
Do Rady Narodowej Frontu wej służbie wojskowej i wo
chły strajki protestacyjne w licznych zachodnio - niemiec
Narodowego Niemiec Demo jenny „układ ogólny". Aneks
W Instytucie odbywa się Już kich ośrodkach przemysłowych.
kratycznych napłynęło dotych do tego układu przewiduje, że
knrs naukowy dla wykładow
W Zagłębiu Ruhry przery nym przez socjalistyczny zwią czas od organizacji reprezen Niemcy miały by się stać te
ców języka rosyjskiego.
wały prace i zbierały się na zek studentów uchwalono tujących wszystkie warstwy renem działań wojennych 1
Rozpoczęte zastały również wiecach protestacyjnych tysią ostry protest przeciwko poli ludności NRD 1.800 rezolucji krainą śmierci, na ziemi nie
prace związane z przygotowa ce górników i metalowców. tyce rządu Adenauera. Prze z protestami przeciwko zbrod mieckiej odbywają się Już bez
niem materiałów i eksponatów Uchwalano rezolucję piętnu mawiał m. in. pastor Mochal- niczej polityce rządu Ade pośrednie przygotowania wo
dla przyszłego muzeum pol jące z oburzeniem plany Ade ski, który napiętnował na gon nauera.
jenne. Naród niemiecki nie tno
sko - radzieckiego.
nauera i żądające jego natych kę antyradziecką jako zbrod
że przyglądać się bezczynnie
Do wydziału dokumentnej! miastowej dymisji za lekcewa nię wobec narodu niemieririe- Odezwa Rady Narodowej tym zbrodniczym przygotowa
niom. Rada Narodowa Frontu
Frontu Narodowego
i informacji napływają Heine żenić woli narodu niemieckie go.
Niemiec Demokratycznych Narodowego Niemiec Demokra
zapytania od instytucji nau 80.
W odpowiedzi na toczącą się
tycznych wzywa więc wszyst
kowych, zakładów produkcyj
O strajkach protestacyjnych
BERLIN. PAP. — Rada kich Niemców do zdecydowa
nych l osób prywatnych. Za załóg rożnych zakładów pracy w Bundestagu debatę Związek Narodowa
Frontu Narodowego nego oporu przeciwko planom
Wolnej Młodzieży Niemiec
łatwia się sprawę dostarczenia donoszą również z Solingen, kiej
w Bawarii zwrócił Niepiiec Demokratycznych o- Adenauera i Jego mocodaw
zainteresowanym
lekarzom, Bochum, Karlsruhe, Hambur się z (FDJ)
apelem do całej młodzie głosiła odezwę, w której zwra ców, do zgodnej akcji w celu
prac radzieckich uczonych z ga itp.
ży zachodnio - niemieckiej do ca uwagę wszystkich Niemców uratowania pokoju i zabezpie
dziedziny parazytologii. Poczy
W Hanowerze odbyła się ma przeciwstawienia się przymu na niebezpieczeństwo, Jakie za czenia życia narodu niemiec
nione już zostały kroki, które
narodowi niemieckiemu
umożliwią nawiązanie nauko sowa demonstracja ludności. sowej rekrutacji do armii pak zgraża
powodu
poczynań rządu kiego.
Burtliwymi oklaskami po tu atlantyckiego.
wych kontaktów między pol
skimi i radzieckimi prehisto- witano przedstawiciela KPD
Korba, który zapowiedział, że
rykami.
frakcja KPD w parlamencie
W , bibHoteee I czytelni bońskim zażąda ustąpienia
IPR-u z każdym dniem wzra Adenauera.
sta frekwencja osób, szukają
Pracownicy zakładów Bo
cych w podręcznikach i książ
kach radzieckich pomocy- w toż scha w Stuttgarcie wysłali te
wiązaniu różnych problemów legram do frakcji komunistycz
technicznych, zawodowych, li nej w Bundestagu, w którym
stwierdzają, że 94 proc, załogi
terackich itp.
zaprotestowało
energicznie Dalszy ciąg przemówienia gen. bryg. Mariana Naszkowskiego
W końcu marca br. prawdo przeciwko ustawie o powszech (DOKOŃCZENIE ZE STR.1)
przestanie na dotychczaso listycznej, poszanowaniu dla
podobnie ukaże się pierwszy nym obowiązku służby woj
wych osiągnięciach. Żadne pracy, która jest jedynym
numer „Kwartalnika Polsko » skowej.
Lecz naród nasz, któremu trudności, żadne kłody rzuca źródłem szczęścia. Winniście
Radzieckiego**, którego celem
Z Frankfurtu n. Menem do przewodzi Polska Zjednoczo ne nam pod noci przez zachód wychowywać się w pogardzie
będzie informowanie spoleezeń noszą,
że na zebraniu zwoła na Partia Robotnicza, nie no- nich imperialistów nic po dla amerykańskiej zgnilizny,
stwa polskiego o osiągnięciach
wstrzymają narodu naszego w dla „etyki gangsterów”, w któ
i rozwoju kultury i nauki w
połowie drogi, drogi ku Polsce rej wyrastają dzisiejsi morder
ZSRR i współpracy kultural
socjalistycznej, ku Polsce, w cy dzieci koreańskich.
no - naukowej między- Polską
której
wy, drodzy przyjaciele, To jest wasz wkład do wal
a Związkiem Radzieckim. Obędziecie żyć dostatnio i kultu ki o Plan 6-letni, o pokój. I
sobne działy pisma zostaną po
ralnlc, jako jej wolni obywa dobrze robicie, młodzi przyja
święcone radzieckim „poloni
tele i gospodarze.
ciele, że sposobląc się do przw
com" i polskim ,3ovieticom",
Mówię wam o tym nie tyl szłei pracy dla Ojczyzny, dba'
oraz tradycjom przyjaźni pol
BERLIN PAP. Izba Ludowa demokratycznego ustroju re ko po to, by uwypuklić kon cie również o swą tężyznę
sko - rosyjskiej i polsko - ra
NRD uchwaliła jednomyślnie publiki. znaczne polepszenie trast między zmorą przeszło zyczną, o sport. Widzicie na
dzieckiej.
ustawę o ulanie cosondarczym warunków bytu ludności. Wy ści, a radosną rzeczywistością przykładzie wspaniałej mio_
na rok 1952. Przedstawiciel konanie planu przekształci Nie i piękniejszym jutrem, lecz że dzieży radzieckiej, jak maso
frakcji SED. deputowany Ma młocką Republikę Demokra byście pamiętali o wielkim dłu wy sport stanowi potężny
tem oświadczył, że SED ponie tyczna w trwałą opokę walki gu zaciągniętym wobec mat czynnik siły i zwartości naro
INŻ. M. HOFFMAN —
MINISTREM PRZEMYSŁU ra projekt ustawy o planie go o zjednoczone, pokój miłujące, ki—Ojczyzny, wobec klasy ro du. Nie wątpię również, mło
demokratyczne botniczej, wobec Partii. Aby dzi harcerze, że hartując swe
spodarczym na rok 1952 i u- n'"— 'eźne.
ROLNEGO
spłacić ten dług, winniście u- ciało i swa wolę, ucząć się
ezvni wszystko. abv go po Niemcy.
I SPOŻYWCZEGO
myślnie zrealizować. Ma tern
Deputowany Sandmann, za czyć się gorhwlb, brać udział śmiałego pokonywania przesz
WARSZAWA PAP. Prezy podkreślił, że plan len został bierane Kłos w imieniu frak- w życiu społecznym, w harcer kód, przezwyciężania włas
dent RP mianował ministrem opracowany z udziałem szero cii CDU, zapewnił Izbę, że par stwie, winniście stale pogłę nych słabości, gotujecie się
Przemysłu Rolnego i Spożyw kich mas pracujących. Dlatego tia i®00 dołoży wszystkich sił biać swą wiedzę i świado już zawczasu do przyszłego
czego inż. Mieczysława Hoff też wyraża on dażenia i inte dla wykonania planu gospodar mość, by wyróść na świado zaszczytnego obowiązku służ
czego na rok 1952. ponieważ mych i ofiarnych budowni by w szeregach naszego Ludo
mana, dotychczasowego kie resy narodu.
Wykonanie planu na rok plan ten służy dziełu pokoju i czych tego wspaniałego gma wego Wojska. Wasi starsi bra
rownika Ministerstwa Prze
mysłu Rolnego i Spożywcze 195Ż — powiedział Matem — interesom narodu niemieckie chu socjalizmu. Winniście wy cia w mundurach żołnierskich
chowywać 6ię w etyce socja- nie żałują potu j znoju, by
zapewni dalsze wzmocnienie go.
go.
ustawicznie, doskonalić swą
paczy adenauerowskfch tzw. wiedzę wojskową i polityczną
„materiałów dowodowych" dla w szeregach okrytego sławą
bojową Wolska Polskiego. Sto
użycia ich przeciwko KPD.
ją oni nlezłomn*® u boku Ar
Radzieckiej na straży po
PROCES — PROWOKACJA mii
koju. bronią naszych (panie
ROWOKACJA, którą na Odrze 1 Nysie przed zaku
niku polityki amerykańskiej,
PIĘŚCIĄ W STÓŁ
ię licznym delegacjom, które
' do takiej perfekcji do sami grabieżczych zaborców
są niezwykle podobne do Nie
dotychczas z niewolniczym po
prowadził Hitler, insce imperiaHsty^nyeh.
rzygotowywaniu wojny miec Hitlera".
sluśzeństwem podnosiły rękę
niztijąc
podpalenie Reichstagu,
służą
wszystkie
posu

Wojsko nasze, wyrosłe z
do góry na znak dany przez
Rzecz Jasna, że stanowisko
nięcia amerykańskich Adenauera stawia francuską Jest ulubionym narzędziem Je najlepszych tradycji narodu
tego czy innego delegata ame
rykańskiego. Poważną porażką Imperialistów na arenie mię reakcję w niezwykle trudnej go amerykańskich następców. polskiego, tradycji walk pol
USA było powstanie w Pary dzynarodowej. Temu celowi sytuacji. Francuska prasa nie Pamiętamy prowokacyjne pro skiego proletariatu, ■ wojsko,
żu bloku państw arabskich i służą piany utworzenia tzw. ukrywa, że sprawa „armii eu* cesy zdrajcy Krawęzenki, czy które przeszło wspaniały sdtó
sprawa ropejskfej" może okazać się trockisty Rousscfa Dziś w Pa boiowy od Lenino do BerPna,
azjatyckich, których delegaci armii europejskiej,
poddawali surowej krytyoe aze nad którą wkrótce będzie o- dla francuskiego Zgromadze ryżu jesteśmy świadkami no ochrania dziś wasze spokojne,
reg wniosków amerykańskich bradować w Lizbonie rada pak nia Narodowego orzechem na wego procesu tego samego ga radosne dzieciństwo. Gdv wy
tunku. Tym razem chodzi o rośnięcie, zmienicie swych star
i w większości wypadków glo tu atlantyckiego. Ale nie der trudnym do zgryzienia.
proces wytoczony przez bandę szych braci w zaszczytnej
sowali przeciwko nim a za wszystko idzie po myśli ame
wnioskami radzieckimi łub rykańskich organizatorów trać
Prasa francuska nie liczy łotrzyków, szptegów i zdraj służbie obrony Ojczyzny, obro
wstrzymywali się od głosu. W ciej wojny światowej. Stosun się z poparciem USA dla sta ców przeciwko autorowi książ ny naszego pokojowego bu
wielu wypadkach podobne sta ki pomiędzy poszczególnymi nowiska Francji. „Ce Matin" ki „Międzynarodówka zdraj downictwa socjalistycznego. A
nowisko zajmowały niektóre członkami paktu atlantyckiego stwierdza, że „Acheson Jest ców", Renaud de Jouvenel wasza dzielna postawa, wasz
państwa zachodnio • europej nie należą do najlepszych. skłonny pójść na Jak najszer oraz postępowemu dziennika duch bojowy, tężyzna fizycz
skie. a nawet uołudniowo-ame Wpływa na to przede wszyst sze ustępstwa wobec Adenaue rzowi francuskiemu, Wurmse- na i czystość moralna wykuta
rykańskie, których delegaci kim postawa Adenauera. który ra, uważając udział Niemiec rowi, który napisał przedmowę w szkole, w nauce, w szere
gach harcerskich i 7.MPna poprzednich sesjach stano wzorem Hitlera coraz częściej Zachodnich we wspólnej obro do tej książki.
wili najwierniejszą klientelę zaczyna używać jako argumen nie (czytaj — w agresywnych
„Oskarżyciele", wśród któ owskich, w sporcie—uczynią
amerykańskich imperialistów. tu uderzenia pięścią w stół. planach — przyp. red.) za nie rych prym wiedzie pułk. Jan z was mężnych, światłych. n!e
Przez calv okres trwania se
odzowny".
Kowalewski,
przedwojenny złomnych żołmerzy, gorących
sjl ani na chwile amerykańscy I tak np. ostatnio wystąpił w
działacz ozonowy, dwójkarz i natrlotów, którzy zawsze będą
ultymatywnym
tonie
wobec
podpalacze świata nie zaprze
NA HITLEROWSKĄ MODŁĘ wielbiciel Hitlera w jednej o- gotowi stanąć jak jeden mąż
stawali przygotowań wojen Francji, domagając się natych
sobte, poczuli się urażeni na w obronie świętej ziemi ojczy
nych. Po stolicach europej miastowego uregulowania spra
denauerowsklej polity swym „honorze", ponieważ w stej.
skich Jeździł pupilek Waszyng wy Saary, a wobec całej orga
ce żądań i szantażu na książce Jouvenel‘a zdemasko
My wojny nie cfccemy. po
tonu ..hitlerek" z Bonn. Ade- nizacji atlantyckiej — domaga
arenie międzynarodo wano ich szpiegowską działal kój potrzebny jest nam t"k
naucr. i omawtal sprawy zwią Jąc się natychmiastowego przy wej towarzyszy na terenie Nie ność w służbie wywiadu ame powietrze, ale no to włs*">e
zane ze wskrzeszeniem hitle jęcia Niemiec Zachodnich do mieć Zachodnich Iście himmle rykańskiego i angielskiego.
musimy być ni'ni. Im więk
rowskiego Wehrmachtu. Obra paktu atlantyckiego.
rowski terror połączony z
sza będzie siła naszego «oc’aTen
zalnscenlzowany
przez
dowala rada paktu atlantyckie
wskrzeszaniem bojówek SS.
listycznego przemysłu, im
żądania Adenauera wywoła Lokale organizacji pokojo Waszyngton proces jest Je szybciej
go. Uchwalono w poszczegól
rozwijać się bedrlę
nych krajach aflantycklch no- ly wielkie poruszenie w stoli wych t Komunistycznej Partii szcze jedną próbą oczerniania nasze
Im większa
cach krajów atlantyckich, a Niemiec (KPD) zostały splądro krajów demokracji ludowej, z będzie rolnictwo.
w:c miliardy na zbrojenia.
świadomość moralna 1
przede
wszystkim
w
Paryżu.
których
wywodzą
stę
„oskarży
Na lamach amerykańskiego
wane. Setki bojowników o po
polityczna naszego narodu, na
pisma „News" wychodzącego Francuska agencja prasowa kój t komunistów zachodnio- ciele". Jeszcze jedną próbą szej młodzieży, tym skutecz
AFP
stwierdza,
że
„zachodnio
rozniecania
w
krajach
zachod

w Detroit generał Holdrldge.
niemieckich aresztowano. W
niej krzyżować bedziemy pod
omawiając sytuację gospodar niemieckie żądania są regular tysiącach mieszkań przeprawa nio-europejskich uczuć niema- łe plany imperialistycznych
ścl do krajów demokracji Iudo
czą USA, pisał: „Wojna to nie wnoszone 1 podwyższane". dzone zostały rewizje.
wej. Poprzednie procesy zakoń rozbójników.
podstawowy busslness Amery Reakcyjny dziennik francuski
Zachodnio-europejska prasa czyły się kompromitacją ich
Życzę wam. drodzy przyja
ki. Właśnie „koncern śmierci" „Combat" pisze: „Z niesłycha
stał się
naszym
głównym ną brutalnością kanclerz Ade- postępowa wyraźnie stwierdza, autorów. I tym razem autorzy ciele. dalszych osiągnięć w
przedsiębiorstwem, w które nauer uderzył pięścią w stół, że terror ten ma na celu za procesu „oskarżyciele" sa Już nauce, podnoszeniu wzorowej
każdego roku pakujemy lOo przy którym odbywają się mię straszenie ludności coraz bar z góry skompromitowani I w dyscypliny w szkole, w rozwl
konferencje... dziej zdecydowanie występują pojęciu opinii publicznej oni laniu szeregów harcerskich,
milionów dolarów. Nasza go dzyaarodowe
sity .A cej przeciwko polttvce remlll- to zasiadają na lawie oskarżo w rozwołu mf»soWe<»o '■■portu
spodarka pozbawiona
tego To nowa stanowisko
młodzieżowego, ważnego czy»
źródła dochodów załamałaby wskazuje wyraźni*, ta nowe taryzacji. Ma on również na nych,
utkw cbroonoód krat*
IŁ».
Niemcy, Jakie powstały w wy. ćfelu sfabrykowani*. przez »itsię w ciągu 24

Pogłębiajcie swoją wiedzę i świadomość
by wyrosnąć na ofiarnych
budowniczych Polski Socjalistycznej

Izba Ludowa NRD

uchwaliła jednogłośnie ustawę
o planie gospodarczym na 1952 r.

PRZEGLĄD WYDARZEŃ
P

A
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O terminową wpłatę
I-szej raty zaliczki na podatek gruntowy
Jednym z podstawowych o*
bowiązków wsi wobec Państwa,
która w ścisłym sojuszu z kia*
są robotniczą, realizuje już
trzeci rok naszego planu gos-,
podarczego — jest obowiązek
tenuinowero wywiązywania si0
ze wszystkich zobowiązań fi
nansowych.
Zaliczka na podatek grunto
wy w r, 1952 została rozłożona
na dwie raty. Wynosi ona 65
proc, podatku gruntowego, ja
ki nłaciii chłopi wr, 1951, przy
czym dla tych, którzy oprócz

PODZIAŁ DOCHODÓW W SPÓŁDZIELNIACH
PRODUKCYJNYCH

podatku gruntowego w ubieg*
łym roku zobowiązani byli i'ów
nież do świadczeń na rzecz
SFOR — wymiar zaliczki wy*
nosi 65 proc, łącznej sumy wy
miarów podatku gruntowego i
SFOR-u z roku ubiegłego.
Termin wpłacania pierwszej
raty zaliczki upływa z dniem
29 bm., drugiej raty — 15 ma
ja br. Prezydia PRN upoważ
nione są do zaniechania w
całości łub części wymiaru i
poboru zaliczki, jeśli nodatnik
wstąpił do zarejestrowanej
.,

spółdzielni produkcyjnej, włą
Jak uczy doświadczenie ze*
czając swój grunt do wspólne* szłorocznej akcji na wsi —
go użytkowania, jeśli podatnik najlepiej j najszybciej wywią*
dopiero przesiedlił się na teren zują się ze swych obowiązków
województwa i jest w stanie wobec Państwa tc gromady i
zagospodarowania się, wreszcie gminy, gdzie przodują aktywi
jeśli podatnik, którego docho ści: członkowie partii, radni,
dowość nic przekracza 7.200 sołtysi członkowie ZSL, akty
zł, pełni służbę wojskową, a wiści ZSCh, którzy nie tylko
w domu nie ma osoby zdolnej uświadamiają o potrzebie i ko
do pracy. Z 30-proeentowoj ul nieczności terminowego uiszczę
gi korzystają członkowie Zrze nfa zaliczek, lecz pierwsi ją
szeń Uprawy Ziemi. Pozostały wpłacają, dając przykład in
również w mocy ulgi rodzinne nym. Do tego doświadczenia
i dla hodowców. Ód zaliczki nawiązali aktywiści w gminie
nie mogą być od’iczane żadne Żółwia Błoć. Jeden z pierw* I
wpłaty, dokonane poprzednia szych wpłacił tam zaliczkę se*
na Państwowy Fundusz Ziemi kretarz podstawowej organiza
Członkowie spółdzielni produkcyjnej w Walkowlrach
Realizacja wpłat zaliczki na cji partyjnej w Krepsku,
podzielili się dochodem uzyskanym w wyniku całorocznej
członek sntłdzelnł produkcyjnej w Dębnicy, pow. Nowogard. podatek gruntowy jest częścią Szulc Stanisław, a za nim po
szli
inni.
Wpłacił
już
również
pracy zespołowej.
planu inwestycyjnego, od wy I ratę z-ca przew. GRN w Żół
Na zdjęciu: Spółdzielcy Jan Klemba z żoną Aleksan
konania którego zależy lepsze wiej Błoci, Kopaczewskj Ed»
dro, którzy zarobili łącznie 16.764 zł przenoszą otrzymane
zagospodarowanie wsi,’ podnie* ward i sołtys Borkowski Frań*
zboże.
sienie stopy życiowej i kultu* ciszek w gr. Miękowo. Do 9
ralnej
mas
chh pekich. bm. wpłaciło już w tej gminie
Przedterminowa realizacja za
liczki—to przyśpieszeni, reali I-szą ratę zaliczki 16 gospo
Kiedr przeczytałem już Konstytucję od początku do zacji wielkich zadań, jakie sta darstw. W g-m. Przybiernów Omatriamg projekt Konstytucji
jedni z pierwszych wpłacili za
końca, wtedy pomyślałem sobie, że wszystko to prawdziwie wia przed nami Plan 6-lctni.
liczkę: radny Lewandowski
i ^sumiennie napisane, a dla chłopa ogromnie korzystne. I to
nie tak. żeby obiecać, a obietnicy nie dotrzymać. Bo jak w
Zdają sobie z tego dobrze Jan i członek ZSL Wróblewski
Konstytucji napisano, że się chłoDom udziela pomocy przed sprawę masy mało i średnio Jan. Podobnie jak w innych
wyzyskiem i że pomaga się spółdzielcom — to ja na własnym rolnych chłopów. W powiecie akcjach, ruch współzawodnic
doświadczeniu przekonałem się, że to święta prawda. Przed nowogardzkim Wacław Pet* twa o terminowość uregulowa
wojną nie miałem kawałka ziemi i mosń^em o suc*vm Chle ras, Józef Bolejko, Aniela nia zaliczki na podatek grun* Artykuł 36 naszej Konstywam opisuję o sobie, Ul mogę
bie u kułaka Formańskiego w Wierzchach, w sieradzkim po Drożdż, Jan Wolniak, Mieczy* towy winien ogarnąć wszyst lucjl brzmi:
tak sobie powiedzieć, z taką
wiecie, od rana do nocy pracować. Ale chociaż, jak to mówią, sław Sadowski j jeszcze 29 in kie gromady. Ruchem tym win
„Rady u "rodowe umacniają
noc mnie wyganiał* do roboty i noc mnie z roboty przyganki nych chłopów, wpłaciło Już za ny w pierwszym rzędzie po więź władzy państwowej z lu cywilną odwagą i bez przesa
rady narodowe i dem pracującym miast i wsi. dy. że znajduje się wraz za
la — niczego się dopracować nie mogłem.
'
liczkę na podatek w całości, kierować
mną. tysiące rozsianych po ca
ZSCh.
termin płatności
przyciągając coraz szersze rze łej Polsce tych parcelantów,
A jak nasz rząd nastał, ien prawdziwy nasz, robotniczo- jakkolwiek
drugiej raty przypada dopiero
Weszliśmy
w
nowy
rok
rea

sze
ludzi
pracy
do
udziału
w
których ustrój dzikiej reformy
chłcroski, to dał mi 8 hektarów, dorobiłem się dwóch krów, 15 maja. W gminie Gorzyce
rolnej rzucił na taką pastwę ło
konia, posołacałem długi i dopiero zostałem gospodarzem ca (pow. Gryfice) siedmiu osad lizacji naszych planów gospo rządzeniu państwem".
Świadomość, że chłop polski su, którzy czekają sami nie
łą gębą. Teraz jestem w naszei spółdzielni. Wyrobiłem razem ników, nie czekając na imien darczych i wykonania zobowią
ze swoją kobietą 487 dniówek i dostałem 84 q ziemniaków, ne wezwania, gdy tylko prze* zań wsi wobec Państwa, stano* ste- się dopiero w Polsce Lu. wiedzą czego, czy poprawy,
25 q owsa, 12 q żyta, 5 q pszenicy, 5 q jęczmienia i coś ze 3 czytali obwieszczenie o przyj* wiących ważny we runek urze dowej pełnoprawnym gospo czy głodowej śmierci, cuy co
tys. złotych w pieniądzach. Sam indywidualnie zakontrakto mowaniu wpłat, natychmiast czywistnienia naszych wielkich darzem swej ojczyzny jest tak ma z sobą począć...”
powszechna, że często nie zawałem na ten rok 8 świniaków, a i dla siebie wychowam jesz uiścili pierwszą ratę zaliczki. inwestycji.
Długi, lichwiarskie pożyczki
cze ze dwie sztuki. I ja się pytam wszystkich chłopów? czy W
Trzeba jednak przypomnieć stanewlamy się nad istotną rujnowały chłopów. Podczas
gminie
Chomino
(pow.
Ka

gdyby nie nasz rząd — to mógłbym się kiedy takich czasów mień) uregulowali ją: Adam tym spośród chłopów, którzy tego treścią. Aby zdać sobie,
pełni sprawę ze znaczenia gdy z kredytów państwowych
doczekać?
Wielesiewicz, Karol Sypniew nie wywiązali się w ub. r. ze w
tych
słów, musimy sięgnąć na korzystał-- kułacy, biedo! cliło,
Ale to jeszcze nie wszystko. Jeszcze muszę dodać, że mo ski j Józef Branicki z groma swych obowiązków wobec Pań
chwilę
pamięcią wstecz i przy pi zdani byli na pastwę lich
ja córka — Anna, pracuje w Łodzi, w przędzalni i uczy się dy Ciesław, Michał Pleszko z stwa, a jest ich pewna ilość w
wiarzy. Chłop M. W. z powa
województwie
— pomnieć sobie niedawne, a tai łu Lubomi pisze- „Brakowało
tam również w szkole przemysłowej oraz dostaje stypendium. Bienic, Władysław Pytko z naszym
Przed wojną to by w najlepszym razie u Formańskiego dójką Kcmpnicy, Józef Ignacak z zwłaszcza bogatszych, że nie odlegle czasy.
W Polsce kapitalistycznej i mi na najkonieczniejsze potrze
została.
Krzemykowa. Pełne zrozumie uda się im uśpić czujności wła
otvza-m>lczej
masy chłopskie by, co najmniej 100 złotych.
dzy ludowej, że nie może być
Na koniec chcę powiedzieć, że kiedyś buntował mnie, że nie obowiązku jak najszybsze* mowy
dzieliła
przepaść
od władzy Wtedy można było pożyczkę
o żadnej „amnestii”, że
bym ze spółdzielni wystąpił, Jan Krzysiński i inni spekulanci go wpłacenia pierwszej raty
państwowej. Państwo, będące dostać tylko u lichwiarzy lecz
wszystkie
bez
wyjątku
zaległo

zaliczki
wykazują
również
w
z naszej gromady. Ja się zbuntować nie dałem, a teraz chcę
wówczas wyrazicielem intere na 5—7 proc, miesięcznie. Po
dodać, że jak kto przyjdzie mnie buntować, to go za drzwi tym powiecie chłopi z gmin: ści finansowe i inne, muszą sów
kapitalistów j Obszarni dobnych odsetek żaden do.
Przybiernów,
Stepnica
i
Jar*
być
przez
wszystkich
całkowi

przepędzę. Rozumiem jasno, że tylko przez spółdzielnię będę
ków
było nar zędziem. ucisku chód z gospodarstwa nie może
cie
wyrównane,
szczególnie
zaś
szewo.
Wielu
pracujących
tam
miał zapewniony byt dla siebie, dla dzieci, i że będzie dobrze
mas
chłopskich, narzędziem znieść". A państwo służące ka
zaległości
z
SFOR-u,
z
którymi
chłopów
nie
tylko
już
uiściło
dla całego państwa.
pierwszą ratę zaliczki, ale ży zalegają jeszcze bogatsi gospo* niemiłosiernego wyzysku pra phallslom i obszarnikom w
W tym roku, 1952, będę jeszcze chętniej chodził do pracy, wo interesuje się jak wpłacają darze i to w najbardziej boga cującego chłopa, który zmuszo ogóle nie Interesowało się lo
.ia sam, żona i dzieci. A wszystkim rozbijaczom powiadam, ją inni chłopi, zachęcając do tych powiatach: pyrzyckim, ny był ciężko pracować, by przy sem potrzebujących pomocy.
że warci są tego, żeby im napluć w oczy. Bo oni by chcieli szybkiego spełnienia tego obo myśliborskim i nowogardzkim. sporzyć bogactw obszarnikom Słusznie pisał gospodarz z po
V". tu łask eęo: -Chłońi nie są
i kapitalistom.
chłopa oszukiwać i wyzyskiwać, a na to nie pozwala nasz wiązku wszystkich mieszkań
Dla chłopa małorolnego i obywatelami własnej ojczyz
ców swoich gromad.
J. T.
rząd i Konstytucja.
średniorolnego władza pań- ny".
Koszmarne
misy niewoli
stwOwa ucieleśniała się przede
walki uliczne. Kościuszkowcy wszystkim w osobie sekwestra chłopslriej minęły bezpowrot
IX/ pierwszej połowie lutego
i Dąbrowszczacy wsparci przez tora podatkowego i urzędnika ni?. Dzisiaj pracujący chłop
1945 roku 1 Armia Woj
ska Polskiego wchodząca w
czołgistów i artylerzystów zła gminnego, którzy nachodzili aktywnie uczestniczy w rządze
-kład woj6k I Frontu Białoru
mali po zaciekłej walce opór chłopów codziennie i siłą wy rfu pnńslwem, osOb;śde zarzą
skiego odniosła wielkie zwy
wroga i opanowali miasto.
ciskali z nich ostatni grosz na dra sprawami w imię intere
cięstwo nad hitlerowcami na du. Wśród nich była I Armia ły we wroga na północ od je
W tym czasie ‘jednostka im. spłacenie długów t podatków. sów całego narodu i własnych.
ziora
Smolno
—
tzn.
tam,
gdzie
Wojska
Polskiego
.dowodzona
R.'dy Narodowe, w których za
Jana Kilińskiego atakowała w
Wale Pomorskim.
przez gen. Popławskiego. 29 wróg licząc na niedostępność kierunku południowym i wy Wyra iolelem władzy państwo siada blisko IOOj'00 przedsta
•
)Jt
O
stycznia wymaszerowałą ona terenu najmniej spodziewał szła na szosę Wałcz — Miro wej był granatowy policjant, wicieli ludu pracującego miast
Pod koniec stycznia 1945 z rejonu Bydgoszczy i następ ' się uderznia — 5 w brawu- sławiec. W dniu 11 lutego który pałką gumową, a nie i wsi. są organ? ml władzy
roku Armia Radziecka, ści nego dnia wkroczyła na zie rowym ataku przedarły się Wałcz wyzwolony został przez rzadko i salwą lęaroblrtOwą państwowej, sto’ącymi na sir*
próbował zmusić chłopa do
gając rozgromione nad Wisłą mie Pomorza Zachodniego. przez umocnienia faszystow cddziały radzieckie.
„poszanowania" wła-dzy, to Ży zdobyczy ludu pracującego,
Wówczas
hitlerowcy
wojska faszystowskie, doszła Jeszcze tego samego dnia skie.
1 Armia wykonała w ten
.'■'■łrawującymi kontrolę spodo Odry na zachód od Pozna żołnierze Jednostki im. Jana ściągnęli odwody d rzucili je sposób postawione przed nią jest do całkowitej uległości łoczną urzędów i instytucji i
nia. Inne oddziały radzieckie Kilińskiego zaatakowali- Zło do kontrataków. Wśród gę zadanie. Odniosła w walkach i poddania się wyzyskowi ka zabezpieczającymi prawe oby.
uderzyły w stronę Pomorza tów broniony przez silny gar stwin leśnych, nad bezimien wspaniałe zwycięstwo, dokonu pitalistycznemu.
wateli. Przy pomocy rad naZachodniego, gdzie hitlerowcy nizon wroga. W nocy na 31 nymi strumykami, rozgorzały jąc przełamania potężnych u- Dla oszukaniu szerokich mas rodowych pań.t • wprowadza
ludowych
dużo
mówiło
się
w
opierając się o stale umocnie stycznia został on oczyszczony zaciekłe walki, w wyniku któ mocnień wroga. Zadała hitle
w życie prawa, zabez.plcerują
nia organizowali silną obroną. od hitlerowców przy pomocy rych oddziały polskie odrzu rowcom olbrzymie straty i Polsce przed wrześniowej o sa ce
interesy pracującego chłop
morządzie miejscowym. Alo
Powstały one’ jeszcze przed oddziału radzieckiego, który ciły faszystów i posunęły się wzięła licznych jeńców.
samorząd istno! tylko Ók pa stwa, sprawiedliwie obdziela o1939 rokiem. W 1944 i na po natarł na miasto od południo znacznie do przodu. W dniu 6
W dniu 11 lutego Generalis pierze. Wójt czy starosta byli kręgi rolnicze maszynami i
czątku 1945 roku zostały one wego wschodu. Z kolei I Ar lutego oddziały polskie stanę simus
Stalin w rozkazie skie na usługach obszarników, ka. traktorami,
przeprowadza
przez hitlerowców jeszcze sil mia zbliżyła się do Gldy. ły mocno na szosie Wałcz — rowanym
do I Frontu Biało pitaMstów 1 kułąków, cuła ich skon zbo+a oraz konłraktac‘ę
niej rozbudowane. Umocnie Wzdłuż tej rzeki rozciągał się Czaplinek. Gen. Popławski ruskiego wyraził
podziękowa

nia te ciągnące się wzłuż pas przesłaniania Walu Ponwr wprowadził w wyłom dalsze nie wojskom gen. B’ełowa, działalność wymierzone była roślin, stanowiących korzystny
przeciw masom pracującym. czynnik rozwoju gospodarstw
wschodniej granicy Pomorza skiego, złożony z całego sze jednostki I Armii 1 rozwinął
Perohorowicza i I Armii On! to na w?t pozbawiali kre wieiskich. To prtctił»rv chło
Zachodniego — od Bałtyku po regu umocnień. Szczególnie sil działania celem wyzyskania od gen.
Wojska Polskiego, gen. Po
Noteć — zamykały od wscho nie były bronione przez wro niesionego sukcesu. Faszyści pławskiego za przełamanie dytów ubogie chłopstwo. Obar pi zasiadający w radach gmin
nych, ukrócają w swych gmi
du dostęp do rejonu dolnej ga dwie węzłowe przeprawy stawiali desperacki opór.
Wału Pomorskiego i zdobycie czali je nadmiernymi poda'ka nach wyzysk kułacki, decydu
Odry. Był to t. zw. „'Wał Po przez Głdę — miejscowości
mi,
odbierali
mu
najlepsze
Z kolei I Armia skierowy Wałcza i Mirosławca.
morski". Składał się on z kil Podgaje i Jastrowie. Po wy wała
grunta przy komasacji. 7. ich ją O sprawiedliwym przyzna
swój główny wysiłek
W walkach o Wał Pomor to rozkazu chłopom zabiera waniu kredytów, o ulgach po
walczeniu
przepraw
przez
ku kolejnych pasów obrony
przebiegających wśród lasów, Głdę oddziały polskie, wspie na północno - zachód — na ski ujawniły się wszystkie ce no inwentarz, gdy n’e byli w datkowych ; innych udogodnię
i Drawsko. Tam też chy Ludowego Wojska Polskie stanie opłacić podatków, za ni ach dla biednych i średnich
jezior i moczarów. Ten obron rane od północy przez radzlec Czaplinek
ny z natury teren został nasy kich kawalerzystów, rozwijały faszyści skupiali swoje siły go. Płomienny patriotyzm, głę ich sprawą dzieciom chłops chłopów To pracujący chłopi
cony potężnymi żelazo - be dalsze natarcie na prawym przegrupowując je z innych boka, ofiarna miłość Ojczyzny, kim nie przyznawano ulg w zasiadający w radach powlatO
tonowymi schronami posiada brzegu rzeki, coraz bardziej zy odcinków. Osłabili w ten spo nierozerwalne braterstwo bro- szkołach, pozbawiano je moż wych hlorą udział w zarządza
niu powiatem, dbają o Jego
jącymi silne uzbrojenie i za skująe na terenie. Faszyści bro sób swą obronę w kierunku nt z bohaterska Armią Radzlec ności kształcenia się.
który stanowił ką, udokumentowane krwią,
rozwój gospodarczy, o ro-wój
łóg', Znajdowały się na nim nili się rozpaczliwie i podej Mirosławca,
■Wstrząsającym
dokumen

ważny węzłowy punkt obrony przelaną wspólnie na polsch
życia kulturalnego, przesineponadto liczne pola minowe, mowali zaciekłe kontrataki.
tem
Owych
czasów,
rzucają

Walki nad rzeką Głdą zakoń na obszarze Wału Pomorskie walk o wyzwolenie Pomorza cym jaskrawe światło na rzą galą wykonrnla obowtn-ków
zasieki z drutu kolczastego i
przeszkody przeclwczołgowe. czyły się zwycięstwem I Ar go. A tymczasem gen. Popław Zachodniego. Walki o Wał Po dy wyzysku i ucisku mas pra obywateli wobec państwa, któ.
Dowództwo hitlerowskie było mii. W nocy z 2 na 3 lutego ski w dniu 9 lutego zadał gwał morski wykazały wysoki nó cujących są oantięiniki chło re ochrania człowieka pracy.
towne uderzenia na Mi rosła* ziom wyszkolenia dowódców
przekonane, że ..Wał Pomor Zdobyła ona Jastrowie, 3 lute wiec.
Chłop w Polsce Ludowej n'e
i żołnierzy, były przykładem pów polskich, wydane przez
ski" obsadzdny przez liczny go — Podgaje.
W dniu 10 lutego akierowa* wypełniania rozkazów stawia Państwowy Instytut Gospo jest Już tym dawpym przysło
załogę powstrzyma przez dłuż*
darstwa Wiejskiego (wydział wiowym kmiotkiem, Cszukiwa
I Armia ruszyła teraz na no na faszystów decydujące u- nych przez dowódców.
szy okres czasu nacierające na zachód,
ekonomiki drobnych gospo nym 1 wyśmiewanym przez
ku
głównej
pozycji
derzonie.
Do
ataku
ruszyły
Ludowe
Wojsko
Polskie
Me

tym obszarze wojska l Fron Wału Pomorskiego. Pierwszo
klasy posiadające. Głos jego
czołgi z desantem, a za nimi rze wzór z bohaterskich walk darstw).
tu Białoruskiego. *
Słuchajmy co mówi gospo decyduje n-a równi z głosem
jej oddziały doszły do umoc piechota jednostek im. T. Ko toczonych u boku Armii Ra
Zwycięskie działania Ra nień hitlerowskich jeszcze w ściuszki i Henryka Dąbrow- dzieckiej o wólność swej Lu darz z powiatu łaskiego, który wszystkich pracujących Obywa
dzieckiej Armii przekreśliły dniu 2 lutego po przejściu po sk'ego, wspierane ogniem po- dowej Ojczyzny, przeciwko na „obdarowany" ziemią w ra teli we wsrystk'ch sprawach
rachuby wroga. Pod koniec między broniącymi się punk tężnel artylerii. Siła uderzenia jeźdźcy faszystowskiemu. Lu mach obszarnóczej reformy dotyczących narodu, a pr-rg
stycznia przełamała ona umoc tami oporu wroga nad rzeką była tak duża, że obrona prze dowe Wojsko Polsklo stoi czuj rolnej tabrnął w tak ciężkie 1eg0, przyczynie'res
ro
n'anla hitlerowskie nad Nota Głdą. Oddziały te wchodziły ciwnlka została całkowicie roz nie na straży wielkich zdoby długi, żs aby się utrzymać ns wzrostu potęgi f dobrcbylu na
clą i nacierała dalej na Go w skład jednostki gen. Kie bita. Po przełamaniu frontu czy 1 osiągnięć narodu pol swym skrawku ziemi, onualał rodu, jest otiu-zena powszech
rzów Wielkopolski, obchodząc niewicza. W dniu 5 lutego I hitlerowców, Polacy naciera skiego, budującego w ofiarnym głodować t odmawiać eobie nym szacunkiem.
w t»n sposób od południa Armia uderzyła na głóuzną po jąc od północnego wschodu 1 trudzie Polsltą Socja Ifstwartą. kupna nawet soli kuchennej
Po wiekach niewoli chłop
Wał Pomorski". Inne oddzla- zycję
Wała
Pomorskiego. wschodu wdarli sie do hilro(sól bydlęca była tańsza): aialazł w Polsce Ludowej ową
b watekowały go nd wscho Oddalały Kieniewicza uderzy
Rozgartał?.- zadhkłw
mjr T RAWSKI
..... W takiej ąytnne.łi co ja ją ticww

Nie wrócą już nigdy
czasy wyzysku i ciemnoty

Chłop współgospodarzem
kraju

Wał Pomorski

Uahslmow

Maszyny radzieckie
produkcji 1952 roku
Rok 1952 rozpoczął się w
Związku Radzieckim pod zna
kiem dalszego, coraz szybszego
postępu technicznego; charak
teryzuje go budowa nowych
maszyn coraz wyższej klasy.
Tak np. załoga Leningradzkich Zakładów Metalowych im.
Stalina buduje obecnio gigan*
tyczną turbinę parową o mocy
150 tysięcy kilowatów. Koń
czy się już obróbka mechanicz
na części, prowadzone są przygotowania do montażu. Na
przyszłe miejsce pracy turbiny
wysłano już jej pierwszą
część — gigantyczny konden
sator pary. Dla przewozu tej
części trzeba było użyć czte
rech 6l»=tonowych platform.
Jednocześnie w fabryce „Czer
wony kotlarz” w Taganrogu
buduje się agregat kotłowy dla
tej gigantycznej turbiny. Ogól
na długość rur wewnątrz ko«
tła wyniesie kilka kilometrów.
Leningradzkie Zakłady Me
talowe. zakończyły równocze
śnie pracę przy budowie potęż
nej turbiny wodnej, identycz
nego typu, co wyprodukowana
tutaj turbina, która montuje się
już na hydrowężle Cymlańskinr.
W fabryce dokonuje się też
mechanicznej obróbki i montaż
żu poszczególnych części wzor
cowej turbiny, stanowiącej
prototyp wielkich maszyn, ja

kie będą ustawione w elektrow
niach wodnych Kujbyszewa 1
Stalingradu.
Kijowska Fabryka Obrabia
rek im. Gorkiego, z powodze
niem
zakończyła niedawno
próby zbudowanej przez nią
wielowTzecionowej obrabiarki
automatycznej. Maszyna ta
jest nowym, wielkim osiągnięć
ciem radzieckiego przemysłu
budowy maszyn. Obrabiarka
obliczona jest na szybkościową
obróbkę części o wielkiej pre*
cyzji wymiarów. Może ona jed
nocześnie toczyć, wiercić, naci
nać gwint zewnętrzny j we
wnętrzny, wykonywać inne
jeszcze operacje. Wszystkie
procesy są całkowicie zautomatyzowane. Jeden robotnik mo>
że z łatwością obsługiwać kil
ka takich automatów. Również
w Kijowie, w fabryce „Transsypnał”, zbudowano pierwszą
partię skomplikowanych apara,
tów do automatycznego prze
kładania zwrotnic kolejowych.
Fabryka im. Kaganowicza w
Dniepropiotrowsku zbudowała
niedawno nową, dwuwrzecionową obrabiarkę — frezarkę ka
ruzelową do drzewa, której roz
staw kłów wynosi do 2,5 metra.
Jak wiadomo, ZSRR jest
pionierem w dziedzinie budowy

OBWIESZCZENIE
GDAŃSKIE ZAKŁADY HEMONTOWO - MONTA
ŻOWE w GDAŃSKU — OLIWIE Przedsiębiorstwo
Państwowe, ni. Armii Radzieckiej 20, telefon
418-28 — Warsztaty, ul. Grunwaldzka 4J9, telelon , 52S-46.
1) Przejmują zlecenia na opracowanie doku
mentacji, zlecenia na wykonanie remontu-montaiu, zlecenia na nadzór techniczny nad eksplo
atowanymi maszynami parowymi i lokomobllami.
2) remontują: kotły parowe, lckomoblle, ma
szyny parowe, kompresory, pompy tłokowe, ko
miny przemysłowo każdej wysokości, obmurza
kotłów, wywrotki wąskotorowe (ramy, zestawy
kołowe, kosze).
3) dokonują montażu kotłów parowych, lokomobll, urządzeń kotłowni, maszyn parowych,
zbiorników i konstrukcji stalowych.
4) opracowują 1 sporządzają dokumentację
techniczną remontowo-montażową na wszystkie
V konywane roboty.
5) dokonują przeglądów maszyn parowych, lokoirobil w ramach zleceń na nadzór techniczny
liad eksploatowanymi urządzeniami, zapewniała
terminowe i właściwe zakwalifikowanie obiektu
do remontu zapoblegawrzego, bieżącego, średnie
go lub kapitalnego, biorą pełną odpowiedzial
ność za zachowanie obiektu w gotowości do
eksploatacji.
P’erwszeństwo posiadają zakłady podlegle Mi
nisterstwu Przemysłu Lekkiego.
132-K

kombajnów górniczych, meclianizujących ciężką pracę górni
ków. Ostatnio jedna z kopalń
Zjednoczenia „Kujbyszewugol”
otrzymała do eksploatacji kom
bajn węglowy „Donbass”, za
opatrzony w automatyczny re
gulator szybkości. To oryginal
ne urządzenie zaprojektowała
grupa pracowników nauko
wych Ukraińskiej Akademii
Nauk. Urządzenie to — bez udziału maszynisty kombajnu—
zmienia bieg kombajnu w za
leżności od twardości pokładu.
Automatyczny regulator, przy
nosząc ułatwienie pracy, zwięk
sza jednocześnie niemal półto
ra raza wydajność kombajnu.
Radziecki przemysł budowy
maszyn tworzy rok rocznie set
ki1 nowych typów wysokowydaj
nych maszyn i agregatów. W
fetach 1949—1951 rozpoczęto
produkcję ponad tysiąca ty
pów maszyn i aparatów, ułat
wiających pracę i znacznie
zwiększających jej wydajność.
Radzieccy konstruktorzy i bu
downiczowie maszyn, weszli na
drogę całkowitej mechanizacji
i automatyzacji procesów pro
dukcyjnych. Automatyka — to
prototyp techniki społeczeń
stwa komunistycznngo. Obecny
poziom radzieckiego przemysłu
budowy maszyn stanowi rękoj
mię stworzenia takiej techniki.

OGŁOSZENIA DROBNE
KORDECKI
Zygmunt
zgłasza zgubienie karty
meldunkowej SWzatusz,
gm.
Łubianka,
pow.
Wałcz.
155-P
FRANCZUK Władysław
Walcz, zgłasza zgubienie
książeczki
wojskowej,
karty meldunkowej, le
gitymacji związkowej.
154-pa

BATOR Adam zgłasza
zgubienie
legitymacji
służbowej
Nr.
1357
Roi, bud.
162-PG
PELK Bronisław, Slecle
mino, pow. Sławno zgła
sza zgubienie kurty II
rejestracji, karty mel
dunkowej, metryki uro
dzenia, książeczki SP 1
legitymacji
odznaczeń
81’.
160-PG

MIELNIK Marla i Hele
na zgłaszają zgubienie
JANKOWSKA Zofia zgła
karty meldunkowej wy
sza zgubienie legityma
danej przez Biuro Mel
cji ZŻIP.
163-PCT
dunkowe Koszalin.
156-P
GAWIN Czesław, Koło
brzeg zgłasza zgubienie
IWANIAK Romuald zgła karty rybacko - kutro
sza zgubienie karty mel wej Nr. 001828 seria B
dunkowej.
157-P wd. Morski Urząd Ry
backi w Szczecinie.
JAGIELSKI
Edmund
165-P
zgłasza zgubienie karty
meldunkowej
wydanej
przez MRN Białogard.
ODZIOMEK Aniela, Slo158-P nowlce, gm. Wrześnlca
KUPIE SAMOCHÓD CII/ZAROWY r.a chodzie lub
zgłasza zgubienie karty
do remontu, T. Huber, Warszawa, Targowa 3, te).
12.1.32
Zygfryd meldunkowej
4929.
133-K WITKOWSKI
zglanr.s zgubienie karty wyd. Biuro Ewidencji
meldunkowej I legltjrma Ludności w Starej Dąb
164-P
cjl związkowej. 161-PO rowie.

Przed pływackimi
mistrzostwami Polski w Stargardzie
Coroczne spotkania
o pływacki „Puchar
Miast” są przeglądem
rozwoju 1 osiągnięć po
szczególnych ośrodków
pływackich. Jeszcze w
roku ubiegłym Szczecin
zaliczany byl do naj
słabszych
okręgów,
zwłaszcza, że z niezbyt
silną
reprezentacją
Gdańska nasi pływacy
przegrali
wysoko —
96:48. W meczu tym
szczecinlacy zajmowali
przeważnie 3 1 < miej
sca. Toteż niemała zdzl

menie wywołał wynik
tegoroczny,
kiedy w
Gdyni
reprezentacja
Szczecina odniosła zwy.
clęstwo w stos. 116:100.
Spotkanie rewanżowe,
które odbyło się nie
dawno w Szczecinie,
przyniosło również zwy
clęstwo gospodarzom.
Sukcesy te są wyni
kiem systematycznych
treningów, pod kierow
nictwem ob. Knausa.
Podniósł on poziom na
szych wyczynowców, a
co najważniejsze, sport

Sportowcy Koszalina
zapomnieli

o zaprawie zimowej
Niejednokrotnie wska
zywaliśmy na to, że na
leżycie przeprowadzona
zaprawa zimowa ma du
ży wpływ na kondycyj
ne 1 techniczne przygoto
Wanię sportowców do oBlągnlęć na boisku. Zi
my nie należy więc mar
nować. W salach gimna
stycznych powinny się
odbywać systematyczne
treningi. Ale w Koszali
nie dzieje się inaczej.
Ani PKKF ant ORZZ nie
zatroszczyły się o to, by

kołom sportowym otwo
rzyć odpowiednie warun
kl pracy.
Już tylko tygodnie dale
lą naszych sportowców
od wyjścia na boiska.
Trzeba więc niezwłocznie
przystąpić do właściwej
pracy, w Koszalinie znaj
duje się wiele sal zimna
stycznych, któro nie są
w pełni wykorzystane.
Zrzeszenia winny nawlą.
zać łączność z dyrekcja
m! szkół i wraz 2 nimi
przygotować odpowied
nie plany treningów.
Nio należy też zapomi
nać o szkoleniu Ideolo
gicznym sportowców. Za
przykładem koła sporto
wego Spójni przy Spół
dzielni Szewców „Dobry
But", które należycie
zorganizowało
pracę
świetlicową wśród swo
ich członków, powinny
Z 21 punktów startowych pójść
Inne koła. L. w.
na terenie Beskidu, Pod
hala 1 Tatr wystartowa
ły 7 bm. drużyny, biorące udział w I ogólno pingpongowe
polskim raldzle narciar
skim PTTK. Ogółem wy
W świetlicy ZZK w
startowało około 3 tys.
Myśliborzu
odbyły się
narciarzy, reprezentują
zawody ping-pongowo o
cych koła sportowe przy mistrzostwo powiatu w
zakładach pracy, ludowe ping - pongu. Wśród ju
zespoły sportowe, biura, nlorów pierwsze miejsca
urzędy, szkolne kola zajęli BUKSAK 1 ŻMI
JEWSKI z Kolejarza. Z
Bportowe itp. Uroczyste seniorów na wyróżnie
zakończenie raldu nastą nie zasługują wśród kopl w Zakopanem po blot BARBARA WINGLA
czym w Poroninie u stóp REK, a wśród mężczyzn
pomnika wielkiego Leni FIJOŁKOW8KI.
na odbędzie się wielka
W. PYTKĄ
manifestacja pokojowa.
Myślibórz

pływacki został umasowlony. W Szczecinie ist
niejc obecnio 14 sekcji
pływackich, zrzeszają
cych ponad 200 zawod
ników, w tym dużą
ilość dziewcząt.

Kossowski, który przed
rokiem w biegu na 100
m st. grzb. osiągnął
czas 1:28, przepływa obecnle ten sam dy
stans w czasie 1:18. To
samo można powiedzieć
O Majdańcu, który w
roku bieżącym w bie
gu na 400 m st. dow.
uzyskał wynik 5:34. Do
bre wyniki uzyskały
również
Haskowska,
Zacharewlczówna, Woj.
czewska, Rhode J Kop
czyńska.
Obecnie nail pływacy
przygotowują się do mi
strzostw Polski, które
odbędą się w dniach 14,
15 i 16 marca w Star
gardzie. Sekcja pływać
ka WKKF dokłada sta
rań, by pływacy korzy
stali z jak najlepszych
warunków treningu. Na
szych
reprezentantów
można więc spotkać obecnle na k-ytym basen’o pływackim nie tyl
ko w godzinach popołu

dniowych, ale również
rano o godzinio 7-meJ,
przed pójściem do za
kładów pracy i szkół.
Dużo czasu 1 wysiłku
poświęca naszym wy
czynowcom ob. Knaus,
który jest nic tylko .do
skonałym trenerem, alo
i opiekunem swojej ekipy.

Mistrzostwa
juniorów
uj koszykówce
Sekcja piłki ręcznej
WKKF onanizuje w
bieżącym miesiącu mi
strzostwa juniorów w
koszykówce. Dotychczas
do rozgrywek zgłosiły
się drużyny Kolejarza,
Buaowlanych, Włóknia
rza i 4=KS z Myślibo
rza.

Tenisiści
obrnduji)
11 tom. o godz. 18,
w sali konferencyjnej
WKKF,’ odbędzie się
plenarne
posiedzenie
sekcji tenisa.

Ogólnopolski
turystyczny
raid PTT-K
rozpoczęty

Mistrzostwa
w Myśliborzu

W dn. 1 — 3 lutego br. odbyły się w Za
kopanem mistrzostwa Polski w jeździć
szybkiej na lodzie, w konkurencjach ko
biecych i męskich.
Na zdjęciu: Zwycięska sztafeta CWKS I
w biegu 4 x 1500 m. w składzie: (od le
wej) Lewandowski, Kalbarczyk, Rawski
i Szczepański.
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— Zaczęło się na całego — powtórzył Zajcew... — Czy
do biblioteki od razu wpadniemy, czy później? A i do re
dakcji trzeba zajrzeć.*
— Chodź teraz do’biblioteki, do redakcji .pójdziemy
później — odparł Filipow. Niepokoił się o los swych wier
szy, ale przecież trzeba było dać czas redakcji, by się z ni
mi zapoznała. Oba.i zaciskali pod pachą książki wypoży
czone z biblioteki. Żajcew niósł pierwszy tom „Anny Kare
niny", a Filipow — „Wstęp do matematyki wyższej".
Wiościwie nie mieli dokąd się śpieszyć. Tu nikt na nich nie
czekał. Ot, gdyby okręt wszedł do Archangielska, sprawa
wyglądałaby inaczej! Wówczas Filipow też chciałby jak
najprędzej pożegnać się z przyjaciółmi. Lecz nie denerwow łby się tak jak Starostin. Jego Marsza nie dałaby mu
powodów ku temu.
— A więc umawiamy się, marynarze: w razie alarmu
zbieramy się razem i zależnie od sytuacji decydujemy, do
kąd iść — powiedział Filipow.
— Masz też o czym mówić! — odezwał się Afonin.
Afonin przez cały czas milczał i tylko starał się iść w
nogę z przyjaciółmi, takim samym lekko kcłyszącym się,
marynarskim krokiem. Czuł się lepiej, pewniej i raźniej.
Dziwna rzecz: po ostatniej wachcie spał mocno i to mimo
kołysania, mimo, iż faie silniej niż zawsze biły o burtę i mi
rro że niemal zlatywał z koi.
Strachy, o których rozmawiał ze Snicgiriowem, jakoś
zbladły, nie prześladowały go już więcej, tak jakby Sniegiriow przeciął mu długo wzbierający wrzód.
— A może w Domu Marynarza dziś nic nie ma?
— Nie, komisarz ustalił: tańce i kino.
— Oj, chłopcy, dawno już nie tańczyłem — powiedział
Afonin.
. ,
— A myśmy może tańczyli? Z dziobu na rufę!...
Minęli most nad obszernym boiskiem sportowym.
Dobra! W Domu Marynarza co chwila otwierały się drzwi
wejściowe, a przy kasie było pełno. W zalanym elektrycz
nym światłem westybulu gromadzili się żołnierze w płasz
czach pachnących machorką, ziemiankami i jodoformem.
Żołnierze Diechoiv oddawali płaszcze do szatni i orzepvchali się do sali, skąd dolatywały dźwięki głośnej muzyki.
Marynarzy prawie nie było widać. Dziewczęta w buszłatach i futerkach spacerowały grupami po westybulu.
Trzej przyjaciele rozebrali się również i oddali do
szatni płaszcze i czapki, które wsunęli do rękawów.

rach — tacy sami marynarze z okrętów. Ściany mieniły się
rzędami, wielkich fotografii: fragmentów walk, portretów
bohaterów Floty Północnej. Filipow wirował prowadząc
ostrożnie tancerkę; nagle przesunęła się koło niego zaró
żowiona i rozradowana twarz Afonina, który tańczył
z dziewczyną w cywilnym ubraniu: po chwili.przemknął
obok, dziarsko kołysząc się w biodrach pełen tempera
mentu Zajcew. Tańczył on z młodszym lejtnantem obrony
wybrzeża. Partnerka co chwila muskała go puklami wło
sów spadających na małe, białe uszy i szybko przebierała
czarnymi pantofelkami pod mundurową spódnicą.
— Przepraszam, Wieroczka — powiedział nagle Zajcew.
Oczywiście zdążył on już ustalić imię młodszego leitnanta.
a młodszy lejtnant bynajmniej nie obraził się o taki brak
szacunku. Dziewczyna mogła raczej obrazić się o co innego:
czarne, bystre oczy nie patrzyły już bowiem wyłącznie na
nią. a radosne i niespokojne spoglądały gdzieś w dal,
w tłum, który ciasnym kołem obstąpił tańczące pary. Zaj
cew od razu zawrócił w stronę, w którą patrzył. — Prze
praszam, Wieroczka — powtórzył, gdy tylko taniec dobiegł
końca, a muzykanci opuścili saksofony i tra.by. — Zapelengowałem przyjaciela z frontu. Jedna sekunda.
I podszedł do szczuplutkiego żołnierza piechoty, który
na rękawie bluzy miał naszytą złotą kotwicę w czarnym
owalu.
— Cześć, Panomariow!
Żołnierz piechoty morskiej spojrzał na Zajcewa. radoś
nie pochylił się w przód i wyciągnął doń lewą rękę.
— Zajcew! Cześć!
— Co ty tu robisz?
•— Tydzień wylegiwałem się w szpitalu.
— Ciężka rana?
— Mina drasnęła. — Prawa ręka Panomariowa wisiała
na temblaku ochronnego koloru. — Już się podleczyłem, za
dwa dni wracam do piekła.
— Gorąco tam teraz?
—- Gorąco! — Panomariow ściągnął brwi. — No, a jak
jest tobie na okręcie?
— Na morzu jak w domu — odparł Zajcew. Myślał
o czym innym, i jak gdyby nie mógł zdecydować się na py
tanie. — Co słychać z Moskalenką? Dawno jakoś nie pisał
do mnie.
(Dalszy ciąg nastąpi)
I

Tłun. T. Enert
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Ściągnąwszy pasy i przypiąwszy Drzed lustrem kołnierze
marynarskie, przeszli do biblioteki.
Szczęście im dopisało. Drugi tom „Anny Kareniny" był
wolny; Filipow również znalazł potrzebną mu książkę. Je
dynie Afonin nie mógł się wpisać do biblioteki, bo za
pomniał zabrać dokument. Każdy wsunął książkę do swo
jej torby z maską i przeszli do sali tańca.
Byli to chłopcy na schwał, bojowi marynarze na wy
poczynku! Jedynie Filipow wstydził się nieco swego od
mrożonego, jasnoczerwonego nosa.
— Wyglądasz jak stary pirat—moczymorda—szepnął
mu Zajcew już w drzwiach.
Zawczasu kupili bilety do kina, choć seans miał się za
cząć dopiero za godzinę. Kiedy kupowali bilety, nadeszli
maszyniści, Głuszenko i Motylew; od razu kupili dziesięć
biletów dla tych marynarzy, którzy mieli przyjść nóżniej,
po skończonej wachcie.
— A ot i dziewczęta czekają na nas — Dowiedział Filipow
wchodząc do sali i przytykając śnieżnobiałą chustkę do
kompromitującego go nosa. Zezem spojrzał na spuchnięty
koniuszek. No tak ,nos jest czerwony, ale bynajmniej nie
taki straszny. jak sobie wyobrażał.
I rzeczywiście, fatalny nos bynajmniej nie przeszkodził
mu w zaproszeniu do walca ładniutkiej dziewczyny-marynarza, która nieśmiało rozglądała się wkoło Byle tylko
zatańczyć! Masza nie czułaby się urażona, nawet gdyby się
dowiedziała! I oto tańczyli iuż wśród inAvch Dar Drży
akompaniamencie szurania walenek, kierzowych butów,
filcowych pantofelków i czółenek. W rogu sali błyszcząc
saksofonami i miedzią wypolerowanych instrumentów
przygrywała orkiestra jazzowa zespołu „Pieśni i Tańca
Floty Północnej". Muzykanci byli w marynarskich mundu

