Pod przewodem Stalina
do całkowitego
zwycięstwa komunizmu

DzH^famljsećzainy na 3
stronie pierwsze wypowiedzi
w ankiecie

„Co robią
po Zlocie?*

List do Generalissimusa STALINA
od uczestników wielkiego wiecu w Stalingradzie

Pierwsi zabierają głos:
BRONISŁAW DRYGA
ŁA — przewodniczący RZS
w Reńsku, odznaczony na
Zlocie Srebrnym Krzyżem
Zasługi,

MOSKWA (PAP). Na łamach „Prawdy"' opublfko4
wane zostało pismo, skierowane do Józefa Stalina przeM
.uczestników uroczystego wiecu, który się odbył 1
okazji otwarcia Kanału Wołga — Don. W liście tym
czytamy:

TADEUSZ BIAŁEK —
członek RZS w Reńsku,
przodownik pracy,

STEFAN JANURA —
członek RZS w Reńsku,
przodownik pracy,
WALENTYNA OSTRÓW
SKA — masżynlarka SZPO
w Szczecinie.
W numerze jutrzejszym
udzielimy głosu:

EDMUNDOWI MIKIN1E,
delegatowi na Zlot ze stat
ku oż „Karpaty" i
FRANCISZKOWI
RYNKIEWICZOWI, ślusarzowi z
SPZB w Szczecinie.

Zawodnicy ZSRR
zdobyli już
89 medali
olimpijskich
Nieoficjalna punktacja dru
żynowa XV Igrzysk Olimpij
skich do dnia 27 bm. włącznie
jest następująca:
1) ZSRR — 439 pkt (89 me
dali — 38 złotych, 38 srebr
nych i 13 brązowych),
2) USA — 297 pkt (70 me
dali — 40 złotych, 17 srebr
nych i 13 brązowych),
3) Węgry — 137 pkt (8 zło
tych, 12 srebrnych, 16 brązo
wych),
4) Szwecja — 128 pkt., 5)
Niemcy zach. — 90 pkt., 6)
Wiochy — 76 pkt., 7) CSR —
75 pkt, 8) Szwajcaria — 71
pkt.

Otwarcie Kanału Wołga - Don

wielkim triumfem
pokojowej pracy narodów ZSRR
budujących komunizm
Głosy prasy światowej o otwarciu
szlaku wodnego Wołga - Don
Dzienniki całego świata, agencje telegraficzne i praso
we oraz rozgłośnie radiowe podały wiadomość o uroczy
stym otwarciu Kanału Wołga-Don im. Lenina. Dzienniki
podkreślają ogromne znaczenie tego Kanału dla dalszego
rozwoju ekonomiki radzieckiej, dla realizowanych w ZSRR
planów przeobrażenia przyrody.
CHINY

PEKIN PAP. W artykule po
święconym otwarciu Kanału
Wołga - Don dziennik „Hunżenżibao” podkreśla, że otwar
cie tej gigantycznej budowli
jest wielkim zwycięstwem na
rodu radzieckiego w budowie
komunizmu. Naród chiński ser
decznie pozdrawia naród ra-

Z frontu
akcji żniwnej
— patrz str. 2

dziecki z okazji tego wielkie
go zwycięstwa. Zbudowanie
Kanału Wołga - Don — pasze
dziennik — mogło być zreali
zowane jedynie w warunkach
socjalizmu. Zbudowanie zapo
ry Cymlańskiej na gruncie nie
skalistym nie ma precedensu
w historii techniki i jest cał
kowicie nowym rozwiązaniem
jednego z najbardziej skompli
kowanych problemów budow
nictwa irygacyjnego. Pomyśl
ne ukończenie budowy tego
Kanału — stwierdza w za
kończeniu dziennik — świad
czy o tym, że siły produkcyj
ne społeczeństwa jedynie w
warunkach socjalizmu mają
nieograniczone możliwości roz
woju.
CZECHOSŁOWACJA

Sztandar przechodni PKOP
otrzymali młodzi spółdzielcy
z Dąbróirki Słupskiej
Dnia 27 bm. odbyła się w
spółdzielni produkcyjnej Dą
brówka Słupska, pow. Szu
bin, uroczystość przekazania
brygadzie młodzieżowej sztan
daru przechodniego Polskiego
Komitetu Obrońców Pokoju.
Wręczając sztandar młodym
spółdzielcom, przewodniczący
WKOP J Rumianek powie
dział m. in.: „15-osobowa bryt
gada młodzieżowa spółdzielni
w Dąbrówce ofiarną pracą
produkcyjną i społeczną po
kazała, iak należy walczyć o
pokój. Tacy członkowie bry
gady jak Czesława Jankow
ska, wielokrotna przodownica
pracy, odznaczona na Zlocie
Brązowym Krzyżem Zasługi
oraz Arendt, który do lipca
br. przepracował 200 dniówek
obrachunkowych, są tego wy
mownym przykładem."

Wypełniona szczelnie mło
dzieżą i starszymi świetlica
spółdzielcza zagrzmiała od oklasków, gdy dotychczasowi
posiadacze sztandaru — studen
ci Uniwersytetu im. M. Koper
nika przekazali go brygadzistce przodującej brygady spół
dzielców — Marii Łopuszyńskiej.

chosłowacki. Dzienniki zamie
ściły obszerne sprawozdania z
otwarcia Kanału oraz specjał
ne artykuły poświęcone go
spodarczemu znaczeniu wołżańsko - dońskiego szlaku żeg
łownego. W artykułach wstęp
nych prasa podkreśla, że zbu
dowanie Kanału Wołga - Don
jest wielkim wkładem w dzie
ło pokoju światowego. Dzien
nik „Rude Pravo” wskazuje
w artykule wstępnym, że bu
dowle komunizmu w ZSRR są
dobitnym wyrazem wyższości
radzieckiego ustroju socjali
stycznego nad ustrojem kapi
talistycznym. Dziennik „Zemedelske Noviny” w artykule
redakcyjnym podkreśla, że
(Dokończenie na str. 2)

Dla uczczenia Konstytucji

Gdyńska brygada młodzieżowa
wzywa młodych portowców i marynarzy
do utrwalenia Czynu Lipcowego

PRAGA PAP. Uroczyste ot
GDYNIA PAP. Brygada mło
warcie Kanału’ Wołga • - Don dzieżowa nr 55 portu gdyń
powitane zostało z ogromną ra skiego w składzie: brygadzista
dością przez cały naród cze- — M. Worek oraz członkowie:
PIERWSZA OCHOTNICZA GRUPA ŻNIWNA
WYJECHAŁA Z WARSZAWY

Młodzież z brygady Łopuszyńskiej w Czynie Zlotowym
dostarczyła swej świetlicy 1,5
tony torfu, zasadziła dodat
kowo 10 ba ziemniaków i za
siała 17 ha zboża.
Młodzi z Dąbrówki Słup
skiej prowadzą szeroko pracę
uświadamiającą wśród lud
ności wiejskiej. Przyczynili
się oni do założenia spółdziel
ni produkcyjnej w sąsiedniej
gromadzie Wolice.

My, zebrani na wiecu, poświęconym historycznemu wy*
darzeniu otwarcia Wołżańsko — Dońskiego Kanał tś
Żeglownego im. Lenina, budowniczowie I pracownicy nowej
magistrali wodnej, stachanowcy zakładów przemyslwych,
fabryk i budowli, kołchoźnicy obwodu stalingradzkiego I
rostowskiego, przesyłamy Wam, genialnemu Wodzowi I
Nauczycielowi, nasze serdeczne pozdrowienia 1 życzenia długich lat życia 1 dobrego zdrowia dla dobra i szczęścia naro*
dów ZSRR i całej postępowej ludzkości!
Oddano do użytku pierwszą wielką budowlę komunia
zmu. Ziściło się odwieczne marzenie naszego narodu o połą*
czeniu dwóch wielkich rzek — Wołgi i Donu. Zakończonej
wielki stalinowski plan połączenia wszystkich mórz europej*
sklej części ZSRR w jednolity system transportu wodnego.
Od mórz północy do terenów podzwrotnikowych, poprzel
cały kraj przeciągnięta została największa w świecie trasa
żeglowna, łącząca główne okręgi gospodarcze kraju. Mosk<
wa, stolica naszej ojczyzny, stała się portem pięciu mórz.
Z uczuciem głębokiej radości I patriotycznej dumy za
swej wielkiej i wspanialej ojczyzny socjalistycznej powitał
cały naród radziecki postanowienie Rady Ministrów ZSRR
o otwarciu Kanału Wołga — Don oraz dekret Prezydium
Rady Najwyższej ZSRR o nadaniu Kanałowi nieśmiertelne*
go imienia Lenina.
Jeszcze w zaraniu władzy radzieckiej Włodzimier^
Lenin, opracowując wspólnie z Wami, towarzyszu Stalin,
pian zbudowania komunizmu w naszym kraju, plan przeobra
żenia przyrody na bazie elektryfikacji, określił Kanał Woł
ga — Don jako potężną dźwignię, powołaną do przebudowy
gospodarki zacofanych obwodów południowo - wschodniej
Rosji.
Wołżańsko — Doński Kanał żeglowny im. Lenina został zbudowany na świętej ziemi, na której po dwakroć roz
strzygały się losy naszej ojczyzny, na której naród radziecki
pod Waszym światłym kierownictwem, towarzyszu Stalin,
osiągnął historyczne na skalę światową zwycięstwa. Dziś w
mieście, noszącym Wasze okryte chwałą imię, obchodzimy
wraz z całym narodem radzieckim nowe wielkie zwycięstwo
pokojowej, twórczej pracy.
(Dokończenie na str. 2)

Dnia £6 lipca br. wyjechała z Warszawy ochotnicza
grupa żniwna, licząca 1800 osób, która udała się do PGR
województwa
koszalińskie go.
Ochotnicy pozostaną
tam przez okres 7 dni, gdzie razem z robotnikami PGR
pracować będą przy sprzęcie zbóż, oraz przy amlotach.

W. Ferdyn, Z. Bielski, A. Sza
lcjewski, St. Śnie ja, K. Zieliń
ski, E, Kugaczyk, R. Guziński,
Z. Zamojski. I. Kunocki. I.
Formella, Z. Blaszka, F. Grzen
kowicz, I. Kujawski, A. Gniaczyńskł, F. Strąbski i I. Pipkę,
zwróciła się z apelem do
wszystkich portowców, mary
narzy, rybaków i wodniaków,
wzywając ich dla uczczenia
Konstytucji Polskiej Rzeczy
pospolitej Ludowe) do współ
zawodnictwa, stosowania me
tod pracy ciągłej i zwiększe
nia wydajności pracy, szcze
gólnie w okresie wzmożonych
przewozów jesiennych, w ce
lu zapewnienia portom i stat
kom sprawnej dostawy i szyb
kiego przerzutu masy towaro
wej.
„Świadomi korzyści płyną
cych Ala całego narodu z uch
walenia wielkiej karty wol
ności i praw, — głosi m. in.
apel brygady — postanawia
my pogłębić i rozszerzyć do
świadczenia Czynu Lipcowe
go. Zobowiązujemy się dążyć

do wyeliminowania wszelkich
nieproduktywnych przerw w
pracy przeładunkowej, wyko
rzystać w pełni każdy dzień ro
boCzy, zwiększyć wydajność
skracając czas przeładunku 1
dla uczczenia Konstytucji pra
cować do końca roku w tempie
zobowiązań lipcowych*’.
Podejmując to zobowiąza
nie, gdyńska portowa brygada
młodzieżowa wzywa wszyst
kie brygady młodzieżowe por
tu gdyńskiego oraz partów
Gdańska 1 Szczecina do współ
za wodnic twa. W dalszym cią
gu apel wzywa załogi wszyst
kich przedsiębiorstw współ
pracujących z portem: koleja
rzy, robotników i pracowni
ków „Hartwiga", „Polcargo”,
.Połfrachtu”, „Polskich Linii
Oceanicznych” i inne do pod
jęcia zobowiązań o utrzyma
niu pracy w tempie Czynu
Lipcowego.
„Wzywamy towarzyszy ma
rynarzy naszej floty hadlowej

(Dokończenie na str. 2)

LAUREACI NAGRÓD PAŃSTWOWYCH

Wojciech Eangor — lau
reat nagrody 11 stopnia
za obraz pt. „Matka Koreanka" i „Lenin w Poro
winie” wystawione na II
Ogólnopolskiej Wystawie
Plastyki,

Prof. dr Stefan Rozma
ryn — laureat nagrody II
stopnia — za prace z dzie
dżiny prawa państwowego
Polski Ludowej.

Czesław Wołlejko — lau
reat nagrody II stopnia
za rolę Chopina w filmie
pt. „Młodość Chopina",

Julian Stryjkowski —
laureat nagrody I stopnia
za powieść pt. „Bieg do
Fragala",

Kazimierz Koźniewski
— laureat nagrody II stop
nia za powieść pt. „Piąt
ka z ulicy Barskiej".

Albin Bobruk — laureat
nagrody 111 stopnia za po
wieść pt. „Matka i syn”.

Pod przewodem Stalina
do całkowitego
zwycięstwa komunizmu
^ ....

<■>
(Dokończenie ze str. 1)

Wołżańsko — Doński Kanał Żeglowny lm. Lenina bu
dował cały nasz kraj, wszystkie bratnie republiki wielona
rodowego Związku Radzieckiego,
Ukończenie pierwszej wielkiej budowli komunizmu wy
wołało gorący oddźwięk w sercach milionów ludzi pracy we
wszystkich krajach. Prości ludzie na całym świeele raz Jesz
cze przekonali się naocznie o pokojowej polityce 1 pokojowej
pracy narodu radzieckiego, budującego komunizm.
•odczas gdy imperialiści USA rozpalają płomień no
wej wojny światowej, burzą spokojne miasta 1 wsie koreań
skie, zamieniają urodzajne ziemie, ogrody 1 pola w pustynie,
— ludzie radzieccy przeobrażają przyrodę, ujarzmiają
martwe pustynie, tworzą sztuczne morza i kanały, przyno
szące bogactwo 1 dobrobyt.
Według Waszych, towarzyszu Stalin, mądrych wytycz
nych, Kanał Wołga — Don po raz pierwszy w światowej
praktyce budownictwa hydrotechnicznego rozwiązał skom
plikowany kompleks zagadnień z dziedziny gospodarki naro
dowej. Nową drogą wodną płyną Już setki transportów t naj
ważniejszymi ładunkami — zbożem, węglem, ropą naftową,
drzewem, materiałami budowlanymi. Oddana do użytku
Cymlańska Elektrownia Wodna dala przemysłowi I rolni- ,
ctwu energię elektryczną. Pierwszych 100 tysięcy hektarów
dawniej nawiedzanej posuchą ziemi, otrzymało życiodajną
wodę. Dzięki wodnym zasobom Morza Cymlańsklego 1 taniej
energii elektrycznej CymlańskleJ Elektrowni Wodnej prze
obraża się kraj „czarnych burz" i „piaskowych huraganów**
w kwitnącą dolinę urodzaju.
Kanał Wołga — Don jest klasycznym przykładem wcie
lania w życie opracowanego przez Was, towarzyszu Stalin,
Programu zbudowania komunizmu w naszym kraju. Kanał
iłolga — Don stał się gnakomitą szkolą dla wielu tysięcy
budowniczych, którzy opanowali najnowocześniejszą socjali
styczną technikę, stworzoną przez rodzimy przemysł.
Na gigantycznych terenach pierwszej wielkiej budowli
komunizmu rozwiązano niezwykle doniosłe problemy nauko
we i techniczne.
Zakończywszy prace na Kanale Wołga — Don, my,
budowniczowie przekaźemy swe doświadczenia 1 Wiedzę bu
downiczym Innych wielkich budowli epoki stalinowskiej, bę
dziemy z Jeszcze większą energią 1 uporem walczyć o reali
zację zadań, postawionych przez partię 1 rząd. Zapewniamy
Was, towarzyszu Stalin, że masy pracujące obwodu Stalin*
gradzklego 1 rostowsklego oddadzą wszystkie swe siły dla
Jeszcze szybszego rozwoju przemysłu 1 rolnictwa, dla po
myślnego wykonania zadań ogólnopaństwowych w dziedzi
nie zakładania ochronnych pasów leśnych, budowy stawów
1 rezerwuarów wodnych, systemów nawadniających i od
wadniających, gwarantujących całkowite zwycięstwo nad
posuchą.
Masy pracujące Stalingradu 1 obwodu stallngradzklego
zapewniają Was, towarzyszu Stalin, że dołożą wszelkich sta
rań, by ukończyć pomyślnie budowę największej w świeele
Stallngradzkiej Elektrowni Wodnej. Dzięki, temu wniesiemy
nowy wkład w naszą wspólną sprawę, aby ojczyzna nasza
stała się jeszcze potężniejszą, aby życie nśszych ludzi stało
się Jeszcze piękniejsze i radośniejsze.
Za wielkość naszych dni, za naszą potężną ojczyznę, za
naszą partię bolszewicką wznosimy wraz z całym narodem
radzieckim okrzyk na Waszą cześć nasz genialny Wodzu 1
Ojcze. Życzymy Wam długich, długich lat żyda. Prowadź
cie nas do całkowitego zwycięstwa komunizmu!
Niech żyje nasza ojczyzna socjalistyczna!
Niech żyje partia Lenina — Stalina — promotor 1 or
ganizator wszystkich zwycięstw narodu radzieckiego!
Niech żyje nasz genialny Wódz 1 Nauczyciel, wielki
Budowniczy komunizmu, Chorąży pokoju na całym świeele,
nasz drogi towarzysz Stalin!

Kolejnictwo polskie wykona
zwiększone zadania przewozowe
podnosząc organizację i styl pracy
oraz rozszerzając współzawodnictwo między branżo we
W Warszawie obradowała krajowa narada aktywu partyjno * gospodarczego kolejarzy
WARSZAWA (PAP). W Warszawie odbyła się ostat
nio narada aktywu partyjno-gospodarczego kolejarzy, poświę
cona omówieniu podstawowych zadań PKP, w świetle uch
wał VII Plenum KC PZPR.
Na naradę przybyli: wice
premier tow. Jędrychowskt.
minister Kolei — tow. Strze
lecki, kierownik Wydziału Ko
munikacyjnego KC PZPR —
tow. Gordon, sekretarz CRZZ
— tow. Kratko, przewodniczą
cy ZG ZZK — Stachacz 1 czo
łowy aktyw ze wszystkich
większych Jednostek służbo
wych. Referat wygłosił mini
ster Strzelecki.
Odrodzone kolejnictwo pol
skie uzyskało
poważne oslągnięcla. PKP przewiozły w
1951 roku 2.3 raza więcej to
warów 1 3,2 raza więcej osób
niż w 1937 roku. Potrzeby go
spodarcze kraju stawiają przed
kolejnictwem dalsze poważne
zadania. Przewidywane na rok
bieżący przewozy towarów bę
dą większe o 44,6 proc, niż w
1940 r„ a przewozy osób wzro
sną o 63,6 proc. Terminowe
wykonanie tych zadań wyma
ga przede wszystkim podniesie
nla na wyższy poziom organi
zacji 1 stylu pracy oraz opera
tywnego przełamywania trud
ności występujących na wielu
Jeszcze odcinkach pracy.
Narada wykazała, że Jedną
z podstawowych trudności —
brak niezbędnej siły roboczej
— będzie można przezwycię
żyć przez usprawnienie orga
nizacji pracy aparatu zatrud
nienia. rozszerzenie werbunku
kobiet 1 otwarcie przed nimi
dostępu do wszystkich stano
wisk, zaostrzenie walki z prze
rostami w administracji, zwlęk
szenle troski o sprawy bytowe
ogółu kolejarzy 1 przez podnle
sienie dyscypliny służbowej.
Doniosłe znaczenie będzie
miało również szkolenie zawo-

Krzyże Zasługi
dla budowniczych miast i osiedli
WARSZAWA (PAP). Z okazji Święta Odrodzenia sze
reg robotników, Inżynierów 1 techników — budowniczych
miast 1 nowych osiedli mieszkaniowych, otrzymało za wy
bitne osiągnięcia w pracy zawodowej 1 społecznej wysokie
odznaczenia państwowe.
Złoty Krzyż Zasługi otrzy
mali m. Inn.:
Józef Sapała — ślusarz ■ bry
gadzl9ta Zjedn. Budownictwa
Miejskiego w Częstochowie,
który osiąga przeciętnie 320
proc, normy 1 za wybitną wy
nalazczość otrzymał uprzednio
tach walki na froncie prze dyplom uznania.
obrażenia przyrody — plsze
Włodzimierz Langer — na
dziennik „Tribuene” — ludzie
radzieccy osiągnęli wspaniałe czelny inżynier Zjednoczenia
Miejskiego w
zwycięstwo, będące triumfem Budownictwa
Bydgoszczy.
socjalistycznej pracy, socjali
Marian Drabik — 23-letnl
stycznej nauki i techniki,
triumfem idei Marksa - En wybitny murarz Zjednoczenia
gelsa - Lenina - Stalina. Budownictwa Miejskiego War
Dziennik „Neues Deutsch- szawa — 6. zatrudniony przy
land” podkreśla w artykule budowle MDM.
wstępnym, że masy pracujące
Antoni Murań — awansowa
na całym świeele dumne są z ny z robotnika, kierownik bu
osiągnięć narodu radzieckie dowy ZBM — 3 „KAM** w
go budującego komunizm.
Warszawie.

Zbudowanie Kanału Wołga-Don
wielkim triumfem narodów radzieckich
(Dokończenie ze gtr. 1)
Związek Radziecki da.1e całej
ludzkości wspaniałą, porywają
cą perspektywą szczęśliwego
życia w warunkach dobroby
tu, braterstwa, pokoju i przy
jaźni między narodami.
WĘGRY

ALBANIA

TIRANA PAP. Dziennik
„Zerł 1 Popullt” plsze, że ot
warcie Kanału jest świętem
zwycięstwa całego obozu po
koju.
NIEMIECKA REPUBLIKA
DEMOKRATYCZNA

BUDAPESZT PAP. Dzien
nik „Szabad Nep" podkreśla
w artykule wstępnym, że set
ki milionów ludzi na całym
świeele łączą się z narodem
radzieckim w jego wielkim
święcie, jakim jest oddanie do
użytku pierwszej wielkiej bu
dowli komunizmu — Kanału
Wołga - Don.

BERLIN PAP. Dzienniki
niemieckie zamieściły obszer
ne sprawozdania z przebiegu
uroczystości otwarcia Kanału
Wołga - Don. Po trzech la

BUŁGARIA

do utrwalenia Czynu Lipcowego

SOFIA PAP. W Bułgarii
odbyły się liczne masówki i
wiece z okazji otwarcia Ka
nału Wołga - Don. W Sofii,
Płowdiw, Dymltrowgradzie 1
innych miastach otwarto wy
stawy poświęcone Kanałowi
Wołga - Don.
Wszystkie dzienniki bułgar
skie podkreślają, że budowle
komunizmu ZSRR są dobit
nym przejawem pokojowych
dążeń kraju radzieckiego.
RUMUNIA

BUKARESZT PAP. Dzien
nik „Viaca Sindicala” stwier
dza, że ukończenie Kanału
Wołga - Don w tak krótkim
czasie świadczy o potędze
Związku Radzieckiego, o wspa
niałym rozkwicie radziec
kiej nauki i techniki.

Gdańska brygada młodzieżowa
wzywa młodych portowców 1 marynarzy
(Dokończenie z «tr. 1)
do walki o skracanie rejsów,
o oszczędne zużycie paliwa,
smarów 1 olejów, do rozsze
rzenia na wszystkie statki
PMH współzawodnictwa 0
socjalistyczną opiekę i prze
prowadzenie we własnym za
kresie możliwych do wykona
nia remontów, należytego przy
gotowania statku do przeglą
dów stoczniowych i pomocy
brygadom stoczniowym i war
sztatowym dla skrócenia prze
stojów remontowych”.
Zwracając się następnie do
wszystkich załóg pływających
i pracowników lądowych ryboiówstya, młodzież 55 bryga
dy wzywa do nieustępliwej
walki o jak największą ilość
złowionej ryby, do walki o peł

dowe w szkołach technicznych
dla uczniów 1 dla awansowa
nych robotników oraz masowe
szkolenie na kursach central
nych 1 wewnątrz - zakładowe.
Następnym warunkiem wy
konania zadań przez kolej
nictwo jest rozszerzenie mecha
nlzacji robót. Worawdzie co
raz więcej węgla ładuje sle 1
wyładowuje ostatnio mecha
nicznie, wprowadzono także
zmechanizowana pociągi przy
robotach drogowych, a kole
jowe przedsiębiorstwa budow
lane mają jeden z najwyższych
w kraju wskaźników mechani
zacji, Jednak osiągnięcia te są
niewystarczające. Administra
cja, organizacje partyjne 1
ogniwa związkowe powinny
zwiększyć troskę o szers?'1
wykorzystanie posiadanych u
rządzeń mechanicznych, o lep
szą ich konserwację, Jak rów
nież szybko realizować zgłasza
ne przez racjonalizatorów pro
jekty usprawnień
Ważnym zagadnieniem Jest
także pełne wykorzystanie ma
szyn 1 urządzeń technicznych.
W tym zakresie PKP uzyskały
Już znaczne osiągnięcia. Współ
czvnnik obrotu '/agonów zo
stał w pierwszym kwartale br.
obniżony o 5 godzin w stosun
ku do 1951 r. Prżeclętny do
bowy
przebieg
parowozu
wzrósł ze 172 km w 1950 r.
do 182 km w pierwszym kwar
tale br. Wzmożenie walki o
dalsze systematyczne polepsze
nie tych wskaźników stanowi
Jednak podstawowy warunek
niezbędnego zwiększenia zdol
ności przewozowej kolei.
Na naradzie oceniono pozy
tywnie Inicjatywę załogi węzła

ne wykonanie państwowego
planu połowów przez orga
nizowanie połowów zespoło
wych.
Zwracając się do pracowni
ków żeglugi śródlądowej, mło
dzież 55 brygady rzuca im we
zwanie do walki o organizację
szerokiego frontu socjalistycz
nej opieki nad urządzeniami i
mechanizmami taboru pływa
jącego, do upowszechnienia i
stosowania na wszystkich żeg
łownych rzekach Polski noc
nych rejsów zarówno w górę
jak i w dół rzeki, do nieu
stępliwej walki z przestojami
tabpru, do usprawnienia pra
cy dyspozytorskiej, do pomocy
kolejnictwu w okresie nasile
nia przewozów, do zwiększe
nia wydajności pracy w walce
o plan itd.”

Tarnowskie Góry. Zainicjowa
ne przez nią wysyłania pocią
gów z listem gwarancyjnym
przyczyniło się do lepszego
Ich formowania 1 wyelimino
wania awarii wagonów w dro
dze do stacji docelowych.
Obecnie chodzi o to, by przez
formowanie pociągów z listem
gwarancyjnym tak podnieść
jakość pracy załóg poszczegól
nych stacji, by wszystkie wy
prawiane przez nie pociągi do
chodziły do stacji docelowych
bez wyłączeń wagonów oraz
przeróbek w drodze.
Istotnym także warunkiem
pełnej realizacji zadań przewo
zowych kolei Jest rozszerzenie
współzawodnictwa mlędzybran
żowego, zacieśnienie wspólpra
cy i użytkownikami kolei 1
wdrożenie Ich do ścisłego prze

strzeganla przepisów o składa
niu 5-dnlowych planów prze
wozowych. Będzie to miało
szezególne znaczenie w okre
sie zbllżającel się kampanii je
siennej.
Z naciskiem mówb no na na
radzie o potrzebie re»r«anfzacjl systemu plac, o stałym usprawnlanlu systemu premii,
zwiększeniu stopnia zaakordowanla robót 1 usprawnieniu
ich normowania. W trosce o
poprawę warunków bytowych
pracowników, narada wskazała
na konieczność uruchomienia
centrali zaopatrzenia kolejąrzy, stworzenia odpowiednich
baz hodowlanych i warzywni
czych dla punktów zbiorowe
go żywienia, rozszerzenia sie
ci punktów usługowych, skle
pów ltd.

Z frontu
akcji żniwnej
Gromada Borzpsłatu przoduje w żniwach
w powiecie białogardzkim
W tych dniach robotnicy rolni PGR, członkowie spółdziel
ni produkcyjnych i chłopi indywidualni powiatu białogarazkiego przystąpili do żniw. Spośród gromad indywidualnych w żni
wach przodują chłopi ze wsi Borzysław, którzy kończą juz
sprzęt żyta. Celem jak najszybszego zakończenia żniw przez
cały powiat bialogardzki w wielu gromadach chłopi pomagają
gospodarstwom PGR, odczuwającym brak rąk do pracy. M. m.
gromada Osówko udzieli PGR Wlcewo jednorazowej pomocy
własną siłą pociągową 1 ludzką. Wieś Komasowo przepracuje
20 dniówek roboczych w miejscowym PGR, a gromada Rotowo
pomoże PGR w Starym Bukowie.
J. SK.

Chłopi z Pępłówek zakończyli żniwa
Chłopi gromady Pęplówek zakończyli już żniwa jako pier
wsi w powiecie drawskim. Obecnie przeprowadzają oni omłoty. Zgodnie ze swoim zobowiązaniem lipcowym pierwsze zbo
że sprzedadzą Państwu.

J. N.

Przodujący chłopi w Małym Czarnym
przedterminowo wykonają swój plan
skupu zboża
Chłopi z gromady Małe Czarne w pow. szczecineckim zo
bowiązali się do 15 sierpnia zespołowo sprzedać państwu 15
ton ziarna, a roczny plan skupu zboża wykonać do 20 paździer
nika Jan Przewłocki do 15 sierpnia sprzeda państwu 1 tonę
ziarna. W terminie tym wypełnią swój obowiązek dostaw zbo
ża inni chłopi tej wsi jak, Humaniak, Czyżewski, Fedorowicz
i Dębski. Zakończyli oni już jako pierwsi sprzęt żyta i przystą
pili do podorywek i omłotów.
R. LIWOŃSKI

Kilka słów o tych, którzy utrudniają
chłopom sprawne przeprowadzenie
akcji żniuono -omiotouiej

...Gminne Ośrodki Maszynowe pow. wałeckiego tak niedba
le wyremontowały maszyny, że Już przeszło połowa „wyremon
towanych" przez nie snopowiązałek i żniwiarek uległa zepsu
ciu.
...GOM-y w Wielkiej Róży, lubleszu i Kłębowcu PowWalcz nie dostarczyły chłopom maszyn żniwnych, mimo zawar
cia umowy i pobrania zaliczek. M. in. stało się tak w Różewle,
Górkach i Kłębowcu.
...CRS w Koszalinie nie zaopatrzyła w wystarczającą ilość
Srebrny Krzyż Zasługi otrzy sznurka do snopowiązałek i oliwy maszynowej GS-ów w po
mail m. In.:
wiatach sławneńskim, białogardzkim, złotowskim, wałeckim
Inż. Jan Ługowski — klerów i miasteckim.
nlk Zarządu ZBM w Nowej
...POM w Miastku nie wyremontował snopowiązałek dla
Hucie.
gromady Kołki.
Karol Hayto — kierownik
RZS Sieciemino odstawił rzepak
oddziału robót budowlanych
ZB—2 w Nowej Hucie, awan
dla Państwa
sowany z njurarza.
Stanisław Burnecki — Jeden
23 bm. ze spółdzielni produkcyjnej Sieciemino (powiat
z czołowych robotników, za Sławno) wyruszył przystrojony flagami i transparentem wóz
trudnionych przy pracach ziem naładowany pierwszym tegorocznym plonem spółdzielców.
Członkowie RZS Sieciemino po sprzątnięciu rzepaku ozime
nych w Zjednoczeniu Budow
nictwa Miejskiego nr. 2 w Po go natychmiast omłócili go 1 nadwyżkę 21 q ziarna uroczyście
odstawili do magazynu GS.
znaniu.
J. K.
Emil Góra — murarz ZB—1
ZBM w Bielsku - Białej, osią
gający przeciętnie 27C proc,
Żniwa w PGR Józefowo
normy.
Gospodarstwo PGR Józefowo (powiat Złotów) rozpoczęło
Wincenty Burak — kierow w dniu 18 bm. żniwa zbóż ozimych. W przededniu wyruszenia
nik stolarni na budowie MDM w pole brygada traktorowa skontrolowała gotowość do pracy
(ZBM—6).
ciągników i snopowiązałek oraz innych maszyn.
Tomasz Barański — kamie
W pierwszym dniu żniw skoszono 5 ha żyta — traktorzysta
niarz ZBM—3 „KAM” - Za Kazimierz Klimek skosił 3,5 ha zboża, a Czesław Dłużniewskl
rząd
Warszawa, osiągający — 1,5 ha.
przeciętną wydajność 388 pro
L. NOWICKI
cent normy.

„Co robię po Zlocie?”

Dwa posiedzenia egzekutywy

Losy bitwy o nowy okręt
decydują się w kadłubowni
I.
Bvl luty. Zmierzch zapadł
wtedy wcześniej, zaraz jak tyl
ko skończono pracę. Wiatr
niósł na pustą pochylnię
deszcz ze śniegiem. Sa'ę konfe
rcncyjną zapełnili ludzie w wa
towanyćh kurtkach. Było ich
więcej niż zwykle, bo na to
p siedzenie egzekutywy KZ
wezwano wielu aktywistów,
najlepszych stoczniowców. By
ło to zebranie o przełomowym
znaczeniu. Sekretarz Komite
tu Wojewódzkiego, tow. Karp,
z >poznał aktywiłiów z. wytycz
nvmi
uchwały egzekutywy
kw PZPR z 19 lutego 1952 ro
ku o zadaniacl podstawowej
organizacji partyjnej Stoczni
w dziedzinie mobilizacji załogi
d . terminowej
budowy no
wych statków.
Dyskusja była gorąca. Po
rozpinano watowane kurtki,
nie jeden ścierał pot z czoła,
gdy mu nie w smak szła kry
tyka. bo wtedy właśnie po raz
pierwszy w Stoczni zaczęto w
codziennej praktyce stosować
skuteczną broń krytyki i sa
mokrytyki.
Z uchwały KW wyciągnięto
wtedy właściwe wnioski: je
żeli porównać dzisiejszą sytu
ację na Stoczni z sytuacją
ówczesną, to musi się stwier
dzić, że od lutego wiele się
zmieniło. Przede wszystkim
wzmocniło się kierownictwo
partyjne i partyjna kontrola
produkcji. W kadłubowni, na
najważniejszym odcinku bit
wy o produkcję, wzrosła licz
ba członków partii, a 8 bez
partyjnych stało się kandyda
tami. Zorganizowano współza
uodnictwo, mnożyły się zobo
wiązania produkcyjne. Zmie
niła się atmosfera, awalczono
apątię, wzbudzono wiarę we
własne siły, w przodujące me
tody radzieckiego budownic
twa okrętowego, które te siły
pomnażają. Do kadłubowni ru
szyli inżynierowie, a wielu z
nich jak Hrut, czy Kowale
wicz stało się prawdziwymi bo
jownikami sprawy planu pro
dukcyjnego. Powstały brygady
racjonalizatorskie, wzrosła licz
ba
brygad młodzieżowych,
przeszkolono 800 ludzi w stocz
niowych zawodach, rozrósł się
front robót,
wprowadzono
dwie zmiany. Słowem; zmiany| jakie zaszły, są poważme i
zasadnicze.
II

kowski odmówił wykonania
pracy, która miała zatuszo
wać czyjeś brakoróbstwo. mi
mo, że miałby on zapłacone za
tę pracę, bo — i to znów się
okazało w czasie owej dokład
niejszej analizy — w Stoczni
płaci się za poprawki, które
wykazuje się jako nowe opera
cje. Ten system został dopiero
od niedawna zmieniony 1 za
prowadzono karty braków.
Współzawodnictwo. Jak pi
saliśmy w Stoczni podejmowa
wano wie’e cennych zobowią
zań. Ale i ostatnio zdarzało
się jeszcze, że niektóre zobo
wiązania były nierealne a po
nieważ nie było należytej kon
troli wielu zobowiązań nie wy
konywarro. Oto np. zobowiąza
nia lipcowe zrealizowały tylko
brygady Siatkowskiego j Ry
marskiego, a reszta kadłubow
ców me utrzymywała się na
wet w harmonogramie. Za
niedbano dobrze do niedawna
prowadzoną akcję upowszech
niania
współzawodnictwa.
Przestała się ukazywać w ka
dłubowni „Błyskawica’*. Pięk
nie wykonane tablice współza
wodnictwa odstawiono w kąt,
bo „przeszkadzają w robocie”.
Winę tutaj ponosi oddziałowa
organizacja partyjna, związ
kowa i młodzieżowa które mu
szą obecnie przywrócić dawne
formy propagandv, zastosować
nowe, wzmóc kontrolę nad ru
chem współzawodnictwa oraz
dostrzegać nowych przodowni
ków pracy, a zapomnieć o

tych „tradycyjnych przodowni
kach’*, którzy mieli stalą kon
cesję na premię i na nagrody,
bo kiedyś przodowali.
Organizacja 1 dyscyplina
pracy. Z organizacją pracy jest
niedobrze w kadłubowni. Brak
koordynacji, decyzji. Przodu
jąca dawniej brygada Lehma
na zaczęła pozostawać w tyle,
bo np. dnia 25 bnr. grupowy
tej brygady Naskręt, czekał
od 7-mej rano do 13-tej na de
cyzję kierownika, jak ma wy
konać daną pracę.
Brygadziści, poza nieliczny
mi wj’jątkami, nie stawiają
przed swymi pracownikami
konkretnych zadań, a niejedno
krotnie sami nie tylko nte zna
ja terminów Ukończenia po
szczególnych sekcji, a'e nawet
nie mogą określić stopnia za
awansowania poszczególnych
prac. Zdarza się. ze brygadzi
ści nie dbają o należyte wyko
rzystanię pracowników swojej
brygady j nie wiedzą, kto w
{lanej chwili co robi.

III
Gdzieś koło 1 I-tej wieczo
rem lipcowe posiedzenie egze
kutywy KZ dobiegało końca.
Na szybach okien igrały bły
ski — to spawacze pracowa
li na nocnej zmianie na pochyl
ni. Uczestnicy zebrania byli
zmęczeni całodzienną pracą i
rozważaniem decydujących dla
Skoczni spraw’, ale czuli, że

Zgodnie z życzeniem wielu delegatów -na Zlot Mło
dych Przodowników, wyrażonym przed kilku dniami w
liście młodych robotników S zczecińskich Zakładów Włó
kien Sztucznych, MIKUTA i SMOLARCZi KA, . rozpo
czynamy dziś drukowanie wypowiedzi w ankiecie pt.
„co robie po zlocie?"
Wszystkich pragnących wziąć udział w ankiecie prosi
my wypowiedzi swoje przesyłać na adres: „GŁOS SZCZE
CIŃSKP’ SZCZECIN. AL. WOJSKA POLSKIEGO 29
z dopiskiem „ANKIETA".
Uczeshióków ankiety prosimy również o nadsyłanie
swoich zdjęć, celem zamieszczenia ich w gazecie wraz z
wypowiedzią mi.

posiedzenie było twórcze. Po
gospodarsku omówili swoje za
dania i zadania te zostaną wy
konane, o ile kierownictwo po
lityczne i techniczne kadłubowni wzmoże swoją czujność.
Bo niewątpliwie widzi się w
kadłubowni próby wrogiego od
działywania. wyrażającego się
i w brakoróbstwie i w forso
waniu tendencji do tworzenia
przepaści między nowymi, a
starymi robotnikami i w wy
padkach chuligańskich wybry
Braliśmy udział w Zlocie
ków, opilstwa, bumelanctwa.
A kierownictwo kadłubowni Młodych Przodowników.
wobec tych wypadków zajmo
Tak, jak 200.000 młodzieży
wało dotychczas raczej bierną z całego kraju, mieliśmy moż
pozycję.
ność przekonać się, w jak nie
Organizacja part.yj’na musi prawdopodobnie szybkim tern
się obecnie zaktywizować. W pie odbudowuje się nasza sto
pierwszym rzędzie trzeba by lica. Przekonaliśmy się także,
członkowie partii — majstro jak wielką potęgę stanowimy
wie. brygadziści, robotnicy, my, młodzi. Jak wiele możemy
czuli się partyjnie odpowie dokonać! I jak, mimo wszyst
dzialni za dotrzymywanie har kich osiągnięć, niedostateczny
monogramu, za wykonanie pod był nasz wysiłek, nasza na
jętych zobowiązań, za to, by przykład — spółdzielców z
ich grupowi znali harmono Reńska — praca w porówna
gram, za dopilnowanie dyscy niu z sukcesami klasy robot
pliny pracy. Oddziałowa orga niczej stolicy.
nizacja partyjna kadłubowni
Co będziemy robić teraz, po
jak i Komitet Zakładowy po Zlocie?
noszą wielką odpowiedzialność
za mobilizację załogi kadłuJa, Bronisław Drygała, zo
bowni. której ofiarna praca bowiązuję ąię systematycznie
zadecyduje 0 honorze naszej 4 razy w miesiącu prowadzić
młodej Stoczni, o terminowym z młodzieżą naszego koła ZMP
wodowaniu pierwszego parow szkolenie ideologiczne, którego
ca szczecińskiej produkcji.
dotychczas nie było. Aby to zo
bowiązanie zostało wykonane,
K. Zaleyski
niezbędna będzie dla nas po
moc
Zarządu Powiatowego
ZMP. Zwracam się do towarzy
szy z ZP o zaopatrzenie nas w
potrzebne książki i broszury,
jak również n przysłanie przy
najmniej na nierwsze dwa ze
brania instruktora szkolenio
wego.

Z dni Wielkiego Zlotu

Spółdzielnia nasza
będzie przodować gospodarczo
i kulturalnie
jąc danego towarzyszowi Bie
rutowi słowa, wszystkie swoja
siły oddać dla pełnego, kultu
ralnego i gospodarczego roz
kwitu naszej spółdzielczej gro
mady.
i

Przyrzekamy utworzyć gro
madzki zespół artystyczny, któ
ry wystąpi z próbnym przed
stawieniem dnia 1 września, a
uroczyście rozpocznie swą dzia
lalność w rocznicę Wielkiej Re
wolucji Październikowej.
Przyrzekamy TÓwnież wzmófl
wysiłek w pracy na spółdziel
czych polach, a w szczególnoś
ci przy tegorocznych żniwach'
i omłotach. Mamy już poważ
ne osiągnięcia: przed kilkuna
stoma dniami odstawiliśmy dla
braci robotników 30 ton pierw
szego ziarna. Ale to nas nio
zadawala. Nasz spółdzielczy
plan skupu zboża chcemy wyko
nać j wykonamy w 300 proc.
Również plan odstawy zwie
rząt rzeźnych, który już obec
nie mamy wykonany w 100
proc., do końca roku wykona
my w dwójnasób.
Nasze Państwo — Polska
Rzeczpospolita Ludowa nia
zawiedzie się na spółdzielcach
z Reńska.

Spotkanie na Mariensztacie
Na zamkniętym czworokątem stylowych kamleniczek Rynku Mariensztackim, w świetle
różnokolorowych lampionów odbywa się jedna
z 200 zabaw. Co kwadrans majolikowy zegar
włącza się w tony orkiestry i powoli wydzwa
nia godzinę. Za Mariensztatem, na obleganą
przez 150 tysięcy chłopców i dziewcząt Wisłę
spływa z nieba kaskada kolorowych sztucz
nych ogni. Zabawa i radość rozgościły się w
ten wieczór na wszystkich placach i ulicach
Stolicy. Bawią się wszyscy.
Nagle słyszę, jak ktoś spokojnym głosem udziela komuś rzeczowych wyjaśnień.
— Proces produkcji sztucznego jedwabiu
jest bardzo skomplikowany. Po wstępnych ope
racjach celuloza dostaje się na rozwijalnię,
skąd wędruje do ługowni...
Odwracam się. Cztery pary dziewczęcych
oczu wbite są jak w tęczę w twarz przodow
nika pracy Szczecińskich Zakładów Włókien
Sztucznych — Mikuta.
A zaczęło się to spotkanie n* Mariensztacie
tak:
Cztery delegatki na Zlot, studentki szcze
cińskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej, Kry
sia Narszewicz, Jasia Pawłowicz, Basia Pa
włowska i Lesia Wagner między jednym, a dru
gim tańcem przyszywały sobie pod kolumnami
mariensztackiego domku zlotowe odznaki. W
pewnej chwili okazało się, że Basia zgubiła
swoją odznakę. Obok przechodził Mikut.
— O, to Mikut, popatrzcie — szepnęła Kry
sia. — Ten, który otrzymał wczoraj Złoty
Krzyż Zasługi.
— Jak Mikut nie znajdzie — rzekła Basia —
to nikt tego nie zrobi.
— Kolego Mikut, pomóżcie nam.

Rosły osiągnięcia, ale i
wzrastały nowe problemy, no
we trudności. I gdy na posie
dzeniu egzekutywy KZ w dniu
24 lipca tzn. w niespełna mie
siąc przed ostatecznym termi
nem zakończenia prac, przy
gotowujących pierwszy paro
wiec do wodowania, analizowa
no pracę kadłubowni, okazało
się, że nie wyzbyła się ona wie
lu jeszcze słabości.
Stan obecny robót jest niezadawalający. Brakoróbstwo,
niedostateczna dyscyplina pra
cy. wypaczenie współzawod
nictwa — wszystko to jeszcze
istniej; i wpłynęło na opóźnię
nie budowy parowca, które
obecnie wynosi więcej niż ty
dzień, w stosunku do harmono
gramu.
Brakoróbstwo. Dotychczas
wykazywano w kadłubowni.
że zaledwie 0,2 do 0.5 proc, ogól
nej ilości roboczogodz!n mar
nuje się z powodu brakoróbstwa Istniała nawet pewna du
ma w norówmaniu ze Stocznia
Gdańską, gdzie procent ten
jest znacznie wyższy, pod
względem jakości szezeciniacjrrreli jakoby przodować. Do
kładniejsza analiza wykazała
jednak całą bezpodstawność
tego upajania się rzekomymi
osiągnięciami. Okazało się. że
w Stoczni Szczecińskiej są ’vy
padki, gdy łatanie braków jest
pieczołowicie ukrywane. Np.
dnia 15 lipca polecono bry
gadziście Markowskiemu za
snuwać I zaszlifować źle wy
wiercone otwory w jednej z
sekcji, przy czym inżynier wy
Spotkanie młodzieży szczecjńsk/ej z młodymi
dający to polecenie radził, że
by to robić wieczorem, aby górnikami na Zlocie w Warszaw!*,
nikt o tym nie wiedział. Mar.

B7 imieniu całej młodzieży
Ja, Stefan Janura. zobowią
i wszystkich członków Rol
Mikut jednak nie znalazł. Ale już pozostali zuję się uporządkować sprawy
niczego Zespołu Spółdziel
organizacyjne koła (zaopatrze
ze sobą.
czego w Reńsku (gm. Wierzb'
— Kolego Mikut — zaczęła Lesia. —- Po nie wszystkich członków w le
no, paw. Pyrzyce) — uczest
wiedzcie nam, jak wy to robicie, że jesteście gitymacje, zebranie zaległych
składek członkowskich itp).
takim znanym przodownikiem pracy?
picy Zlotu:
BRONISŁAW DRYGAŁA
Sławny na całą Polskę, wielokrotny przo
Ja, Tadeusz Białek, zobowią
downik pracy, odzpaczony Złotym i Brązowym zuję się ożywić działalność na
— przewodniczący RZS, od
Krzyżem Zasługi poczuł się pod ciekawym spój szego LZS-u, spowoduję budo
znaczony na Zlocie Srcbrs
rżeniem dziewcząt trochę zakłopotany.
wę toru przeszkód i zdobycie
nym Krzyżem Zasługi,
TADEUSZ
BIAŁEK —
— Ano, tak po prostu. Staram się dobrze odznak SPO przez całą mło
członek RZS, przodownik
pracować, wykorzystywać dzień pracy, ulep dzież w spółdzielni.
szać... Wiecie co — Mikut pragnął jak naj
pracy,
Poza
tym postanawiamy
szybciej odwrócić uwagę studentek od swojej wspólnie,
STEEAN JANURA — czlt
jako
trzej
gromadź
osoby. — Opowiem wam o naszej fabryce.
nek RZS, przodownik pracy.
cy uczestnicy Zlotu, dotrzymu
I zaczął się jedyny chyba w tym czasie na
Mariensztacie wykład zawiłych problemów
produkcji sztucznego jedwabiu. A orkiestra
grała do tańca, Mariensztat bawił się...
Kiedy po godzinie swego „popularnego” wy
kładu, Mikut zastrzegł się, że „temat jest nie
wyczerpany’’ Lesia jako najmniej poważna i
Zlot Młodych Przodowni szą sekcję. Moim zadanleni
największy trzpiot z czwórki szczecińskich
ków — Budowniczych Polski Jest wespół z sekcyjną Walkle
studentek nie wytrzymała i rzekła:
— Wiecie co kolego Mikut, zróbmy małą Ludowej nauczył mnie, że my, wicz doprowadzić do tego, aby
młodzież, na równi ze starszy cała nasza sekcja zaczęła przd
przerwę i zatańczmy.
I tu wyszła na jaw rzecz nie do pomyślenia: mi odpowiadamy za losy na dować w fabryce, aby wszystJ
szej Ojczyzny 1 dlatego powin kie pracownice sekcji stały sid
Mikut nie umiał tańczyć.
niśmy w każdej sytuacji tak przodownicami pracy.
— To wstyd — orzekły zgodnie, mimo wiel postępować, aby dobro Ojczy
W odpowiedzi na list Mfkii*
kiego szacunku do Mikuta, wszystkie cztery
studentki — wielokrotny przodownik prący zny mleć na względzie. W na ta i Smolarczyka
postanaJ
szej fabryce najważniejszym wiam wziąć się do tej pracy4
musi umieć tańczyć. Musi umieć wszystko.
obecnie zadaniom jest termino
I w jednej chwili narodził się jeszcze jeden we wykonanie planu produk Będę poprzez, rozmowy z koloJ
Zlotowy Czyn.
żonkami tłumaczyć Im — tali
cyjnego. Dlatego zarftz po jak nam to tow. Bierut na Zld
—< Nauczymy was, kolego Mikut tańczyć, przyjeżdzie ze Zlotu postano
cle tłumaczył — wielką role’
zgoda?
wiłam wykonywać dziennie o 5 młodzieży w Polsce Ludowej
Cóż miał odpowiedzieć na to przodownik sztuk kombinezonów więcej
Mikut? Po chwili cała piątka zniknęła wśród niż przed Zlotem i ponadto i w ten sposób podnosić świa
domość moich koleżanek. Po^
tańczących par.
codziennie poświęcać dodatko stanawiam też opiekować si$
wo dwie I pół godziny pracy nowoprzybyłymi do pracy W
na wykonywanie poprawek, w naszej sekcji i pomagać Im'
celu polepszenia jakości wy w opanowaniu zawodu masz.yJ
robów.
niarkl. Będę wspólnie z nasz^
Po przeczytaniu listu tow. sekcyjną walczyć o to, aby naJ
tow.
Mikuta I Smolarczyka sza sekcja, wzorem Lidii Kodoszłam do wniosku, że moje rablelnikowej, Jak nalwięcef
zobowiązanie produkcyjne nie zaoszczędziła nici i igieł.
wyczerpuje Jeszcze tego, co
Wiem, że to Jeszcze nie wy*
powinnam uczynić po Zlocie.
czerpuje
wszystkiego. Będę da
Przecież my, uczestniczki Zlo
tu Młodych
Przodowników, lej myśleć nad tym. w Jaki spó
Jesteśmy przodującym oddzia sób wykonywać zadania poJ
łem młodzieży i dlatego po stawione przed nami przed
winnyśmy stać się organiza Zlot. Jak osiągnę coś nowego,
torkami tej młodzieży, która naplszę do Redakcji jeszczd
Grupa dziewcząt ze szczecińskich zakładów pozostaje jeszcze dotąd w ty raz.
Walentyna Ostrowski
pracy i szkół niesie symboliczne golfbic po- le. W naszym zakładzie istnie
koju w dt/iladńe zlotowej.
je współzawodnictwo o najlep
maszyniarka SZP-0 4

Tak pracować,
aby cała sekcja przodowała

Zła jest taka kontrola
wozdanlu, skoro zdarzają się w plnil robotników, prowadzi do
tym gospodarstwie wypadki, pogłębienia błędów 1 braków,
że krowy dwa dni stoją bez zamazywania istoty rzeczy.
wody i paszy, bo kierownik Na takiej pracy aparatu admi
nistracyjnego może łatwo żero
hula na weselu.
Gdyby towarzysze z okręgu wać wróg. Objawy wyraźnego
rzetelnie potraktowa'1 swoje szkodnictwa widoczne są jasno
zadanie, wówczas sprawozda chociażby w gospodarstwie Ro
nie powiedziałoby nam rów gowo. Nie dostrzegają tego
nież. kto Jest winien, że w go jednak nie tylko towarzysze z
załkl są wyremontowane (patrz spodarstwie Cieszyno wozi się okręgu, ale również Komitet
sprawozdanie) było więc zwyk wodę z odległości 8 km, mar Powiatowy w Łobezie, który
łą fantazją. Widocznie kontro nując czas 1 sprzężaj, podczas nie sygnalizował do KW o
la uwierzyła na słowo dyrek gdy do reperacji pompy po skandalicznej gospodarce tego
torowi zespołu, który z kolei trzeba tylko kawałka skóry zespołu. KP nie zwrócił dosta
sam nie kontrolował przygoto no tłok. Wiedzielibyśmy także tecznej uwagi na pracę orga
wań parku maszynowego do o tym. kiedy będzie zreperowa- nlzacji partyjnych i komitetu
żniw w gospodarstwach.
na sieczkarnia, kiedy naresz zespołowego, KP nie potrafił
W zespole PGR Węgorzyno cie przestanie się mieszać pa wyostrzyć czujności organiza
pełne wykorzystanie całego szę treściwą dla koni ze zmiot cji partyjnej na tego rodzaju
parku maszynowego jest spra kami ze stodoły.
karygodne zaniedbania, grani
wą szczególnej wagi, bowiem
Gdyby towarzysze z okręgu czące z sabotażem.
w zespole tym nie ma dostate naprawdę wnikliwie skontro
Pierwszy sekretarz KP w Ło
cznej ilości robotników. Maszy lowali zespól, to wyciągnęliby bezie twierdzi, że nie ma cza
ny więc będą decydować o wnioski w stosunku do dyrek su zająć się organizacjami par
sprawnym przebiegu kampanii cji zespołu, która zameldowała tyjnymi w PGR-ach, że Jest za
żniwno - omłotowej.
do okręgu o przeprowadzeniu walony inną robotą. Widocznie
Nieprawdą Jest, że w zespo lustracji pól ziemniaczanych w Komitet Powiatowy w Łobe
le PGR Węgorzyno Jest tylko poszukiwaniu stonki, o usunię zie, jak 1 towarzysze z okręgu
28 ha buraków pastewnych ciu samosiejek, podczas gdy w nie przyswoili sobie wytycz
do przerywki. Jest ich przesz gospodarstwie Kąkolewice sa nych VII Plenum KC, na któ
ło 30 ha. Nie tylko żyto i Ję mosiejki ziemniaków w bura rym towarzysz Bierut powie
czmień pozostały Jeszcze do kach oblepione są stonką.
dział:
młocki, ale również pszenica
Na co kbmu potrzebne jest
,,Brak jest zarówno w Instan
1 rzepak. Słaba jest kondycja takie sprawozdanie, w którym cjach
partyjnych, jak i wśród
nie tylko bydła, ale również poza kilkoma niesprawdzonymi aktywu
mającego styczność z
owiec i koni w niektórych go faktami, właściwie nic więcej PGR, poczucia
spodarstwach. Brak wody zaś nie ma. Co takie sprawozdanie ności przed partiąodpowiedział
ro
nie Jest spowodowany obiek daje okręgowi, jakie okręg botniczą za ten tak i klasą
doniosły
tywnymi przyczynami, ale jest może wyciągnąć wnioski z ta dla socjalistycznej przebudowy
wynikiem karygodnego nie kiego pustosłowia? Czy dyrek rolnictwa odcinek pracy".
dbalstwa kierownictwa gospo cja okręgu wie w stosunku do
Te słowa towarzysza Bieru
darstw.
kogo wyciągnąć wnioski za ka
ta powinny stać się towarzy
rygodne
zaniedbania,
co
robić,
KOMU POTRZEBNA
by zespół wydźwignąć z bała szom drogowskazem w ich dal
TAKA KONTROLA
ganu organizacyjnego 1 gospo szej działalności, w walce o
Jeżeli towarzysze z okręgu darczego. Czyż nie Jest to oszu podniesienie na wyższy poziom
źle gospodarujących Jeszcze
przyjechali Już do zespołu, to kiwanie samych siebie?
Czy przeprowadzona kontro zespołów. Sprawą metod i sty
nie powinni opierać się tylko
na ustnej relacji dyrekcji ze la z okręgu pomogła dyrekcji lu pracy zarządu okręgowego
społu — gdyż takie dane moż zespołu PGR Węgorzyno? Czy PGR Szczecin • Północ powi
na otrzymać również telefoni taka kontrola wpłynie na to, nien bliżej zainteresować się
cznie — ale sami powinni bli by zespół sprawnie przeprowa wydział rolny KW i Minister
stwo PGR.
żej przeanalizować to co poda- dził żniwa?
Je dyrekcja zespołu, ustalić
Sposób kontroli zespołów
TRZEBA ZMIENIĆ
przyczyny braków i niedoma
przez okręg spotykany w Wę
STYL
PRACY
gać.
gorzynie, nie jest bowiem od
Wówczas sprawozdanie po
Dyrekcja okręgu nie może osobniony. Jeśli zaś okręg tak
wiedziałoby nam, kto jest wi dobrze kierować pracą zespo wypełnia swoje obowiązki, to
nien, że w gospodarstwie Ro łów, jeżeli w taki biurokra trudno mówić o sprawnym
kampanii
gówko buraki pastewne 1 mar tyczny i bezduszny sposób kon przeprowadzeniu
chew posiano wprost na ski troluje ich działalność. Samo żniwnej, o podciągnięciu zespo
bę, za pługiem, że do dziś nie rejestrowanie braków, opiera łów źle gospodarujących, do
tylko nie są one przerwane, nie się tylko na relacji kierow poziomu zespołów przodują1
ale nawet nie redlone. Czyż nictwa zespołów, bez osobiste cych. Trzeba więc Jak naj
mogła się poprawić kondycja go zbadania sytuacji w polu, szybciej zmienić styl 1 meto
bydła, o czym mowa w spra- w oborze, bez zasięgnięcia o- dy pracy.

W „Trybunie Ludu” z dnia 29 bm. ukazał się artykuł
Stanisława Mołdrzyka pt. „Zła jest taka kontrola",
poddający krytyce pracę Zarządu Okręgowego PGR
Szczecin — Północ, jak również pracę Komitetu Powia
towego w Łobezie na odcinku PGR-ów. Artykuł ten po
niżej przedrukowujemy w całości.
Od tego Jak zarząd okręgo
wy PGR kontroluje podległe
mu zespoły, zależy w dużej
mierze ich. praca. Jeżeli kon
trola Jest rzeczowa i wnikliwa
kierownictwo zespołu otrzymu
je dokładną ocenę swojej pra
cy i wskazówki na przyszłość.
Jeśli zaś kontrola Jest powierz
chowna, nie ustalająca przy
czyn braków 1 niedociągnięć,
wtedy kierownictwo zespołów
zamiast usprawnić pracę, da
lej brnie w błędach. A wła
śnie taki charakter powierz
chowny. biurokratyczny miała
kontrola przeprowadzona przez
zarząd okręgowy PGR Szcze
cin - Północ w zespole Węgo
rzyno, pow. Łobez.
SPRAWOZDANIE
A RZECZYWISTOŚĆ
W zespole Węgorzyno prze
prowadzono kontrolę 14 llpca
br. tuż przed rozpoczęciem
kampanii żniwno - omłotowej
w zespole. Należało więc
dokładnie zbadać stan gotowo
ści parku maszynowego, prze
bieg
prac pielęgnacyjnych
przy okopowych. Sprawdzić,
ety przypadkiem nie zostało
gdzie zeszłoroczne nlewymłóćone zboże, zainteresować ślę,
tak przygotowani są do żniw
ludzie.
O niektórych z tych zagad
nień Jest mowa w sprawozda
niu. Spróbujmy Jednak skon
frontować dane sprawozdania
i rzeczywistością.
W sprawozdaniu m. ln. czy
tamy:
„Na stan 30 snopowlązałek,
wyremontowane są wszystkie.
Na 105 traktorów, czynnych
test tylko 30. Pozostałe nie
lędą mogły być użyte w kam
panii żniwno - omłotowej, po
nieważ wymagają kapitalnych
remontów. Buraków pastew
nych pozostało do przerywki
28 ha. W zespole znajduje się
jeszcze ok. 100 ton nlewymłóeonego żyta i jęczmienia z
ubiegłego roku. Kondycja byd
ła znacznie się poprawiła.
Brak wody w gospodarstwach
Kąkolewice, Dolsko i Cieszyno
wpływa ujemnie na przemianę
materii u zwierząt".
A jak Jest w istocie?
Niektóre dane niezwykle la
konicznego sprawozdania od
powiadają rzeczywistości. Np.
prawdą Jest, że na 105 trakto
rów czynnych jest tylko 30.
Ani słowa nie można znaleźć
w sprawozdaniu o tym, dlacze
go 75 traktorów dotychczas
jest nie wyremontowanych, kto
ponosi za to winę, co zrobić,
by Je uruchomić, aby mogły
być utyte w pracach żniw-i
nych. A przecież ta sprawa
przede wszystkim powinna za-:
interesować przeprowadzają
cych kontrolę.
Jak można
szybko przeprowadzić żniwa,
prace uprawowe w polu 1
omłoty przy takim stanie czyn
nych traktorów. 30 traktorów
w zespole Węgorzyno obsłuży
zaledwie snopowlązałkl traktu
rowe 1 młocarnle. A przecież
równocześnie trzeba prowadzić
podorywki. siew poplonów,
przygotować glebę pod zasiew
ozimych, nie mówiąc Już o
transporcie.
Niektóre z tych traktorów
można by wyremontować na
miejscu, gdyby zespół' miał
własny warsztat remontowy
W samym Węgorzynie są po
mieszczenia doskonale nadają
ce się na warsztaty. Zespół
Jednak prawie nic nie robił,
aby tu zorganizować warszta
ty. Okręg zaś sprawę tę zupeł
nie zaniedbał. A przecież w
tak dużym zespole, liczącym
15 gospodarstw, o powierzchni
przeszło 9 tys. ha, niemożliwą
jest rzeczą utrzymanie w nale
żytym stanie licznego parku
maszynowego bez dobrze wypo
sażonego warsztatu zespołowe
go.
Z powodu braku warsztatów
na 17 llpca br. zespół miał je
szcze sporą ilość snopowląza
łek do remontu. W gospodar
stwach Rogowo I Kąkolewice
nie były Jeszcze wyremonto
wane 3 snopowlązałkl. TwierthMfe to wsa«6tkłe sodftowłA

Stanisław Dyka jest, sumiennym i wzorowym trakto
rzystą w PGR Żabów. W ciągu 3 dni skosił już 25 ha
żyta i zaorał 12 ha ściernisk, osiągając przeciętnie po
200 proc, normy. Na zdjęciu: traktorzysta Dyka wyko
nuje podorywki.

Macie słuszność, towarzyszu Szczypek
Byłem na zjeździe delegatów
w przededniu wyborów do no
wego zarządu GS „Samopo*
moc Chłopska” w Dolicach, w
powiecie pyrzyckim, w dniu
20 lipca br. Ja, jako członek
komisji rewizyjnej, składałem
sprawozdanie ze swojej pracy.
Jako korespondent chłopski,
pamiętając o wskazaniach to
warzysza Bieruta o umacnia
niu spójni między miastem a
wsią, pamiętając o tym, czego
się nauczyłem na Zjeździe Ko
respondentów Chłopskich w
Warszawie w czerwcu br., po
ruszyłem jedną, moim zda
niem ważną sprawę. Ale w
podsumowaniu dyskusji nie o»
trzymałem odpowiedzi, ani od
przedstawicieli
podstawowej
organizacji partyjnej, ani od
przedstawiciela PZGS, czy też
CRS.
y
Więc na zebraniu mówiłem
o tym, że towarzysz’ Bierut na
VII Plenum KC PZPR obszer
nie wskazywał, jak mamy się
organizować i pracować w po
rozumieniu ze wszystkimi in
stytucjami
i organizacjami
społecznymi. Powiedziałem, że
my na tym przedwyborczym
zebraniu GS jesteśmy odizolo
wani od całej gminnej i gro
madzkiej ludności wiejskiej.
Jesteśmy jakby zamknięci —
mówiłem — tak, jakby nasza
narada i wybory miały być
tajemnicą dla społeczeństwa
gminy i gromady. A ja to ro-

Władysław Paszkowski
-nowy mieszkaniec Ziemi Szczecińskiej
WładyaUw Paszkowski z żoną i 9-ciorgiem dzieci
osiedlił się w gromadzie Trzaski w powiecie łobeskim
w początkach kwietnia br. Przyjechał z powiatu Bia
ła Podlaska, gdzie gospodarzył na 4 ha piaszczystych
gruntów.

Wjeżdżamy na czyste pod
wórko, otoczone z wszystkich
stron murowanymi budynka
mi.
Gospodarza zastajemy w
domu. — Cieszę się bardzo, że
,Głos Szczeciński” o mnie pa
mięta. Nawet sam wybiera
łem się napisać do „Głoeu”
kilka słów o tym, jak się mnie
tutaj powodzi, ale sami wie
cie, jak to gospodarz do pi
sania skory.
JAK POSTANOWIŁEM
WYJECHAĆ

— O dekrecie Rządu w spra
wie akcji osiedleńczej dowie
działem się z „Gromady”. Ca
ła Jagodnica tylko o tym de
krecie mówiła. Przestudiowa
łem punkt za punktem i po
stanowiłem wyjechać. Jak po
wiedziałem o tym żonie i są
siadom, to działo się u mnie
istne piekło. Żona w płacz,
że szukam sobie i dla dzieci
zguby. Sąsiedzi z domu wprost
nie wychodzili, odradzali, stra
szyli, a najbardziej to boga
ci. „Nie jedż tam — powia
dali — bo żadnej pomocy nie
otrzymasz, a twoje co masz,
możesz postradać.”

Przyjechałem
do gromady
Trzaski. Sołtys zaprowadził
mnie na gospodarstwo. Du
ży dom, stodoła, chlew, staj
nia, pompa, światło elektrycz
ne w mieszkaniu i budynkach,
ziemia urodzajna, 2 ha żyta,
rozmaite maszyny jakich jesz
cze nie widziałem — wszyst
ko sprawiło mi ogromną ra
dość. Potem zaszedłem do
moich przyszłych sąsiadów.
Kniaź Władysław tak mi po
wiada: — Nie namyślajcie się,
ale natychmiast przyjeżdżaj
cie. Patrzcie, ja tu przyjecha
łem przed paru laty bez kro
wy i konia. A dzisiaj, dzięki
pomocy Państwa zagospodaro
wałem się nienajgorzej, mam
już 5 krów, 2 kanie i 12 świń.
Biedy nie mam żadnej. Tak sa
mo żyje sąsiad Król i inni. —
Zrozumiałem wtedy jak kłam
liwa była propaganda w mo-

jej okolicy. — No, myślę, te
raz już mnie nikt nie nastra
szy. Wziąłem więc z PRN od
razy przydział na to goepodar
stwo i pojechałem do domu.
Zeszła się do mnie prawie
cała gromada, nawet ludzie z
sąsiednich wiosek poprzychodzili i nuż wypytywać o
wszystko. Opowiadam im co
widziałem, co słyszałem i co
zastałem na miejscu. Niektó
rym to jakby mowę odjęło, nie
pisnęli ani 6łówka. Inni znów,
co najwięcej odradzali, pobąkiwali tam coś nie coś, ale
już nie tak gorąco i bez prze
konania.
NA NOWEJ
GOSPODARCE

Na stacji w Resku oczeki
wali na nas gospodarze z fur
mankami. Po przyjeżdzie ze
stacji zaczęli odwiedzać nas
sąsiedzi. Przyjechali też przed
stawiclele z GRN i PRN, z
partii f z POM-u. Wszyscy by
li bardzo serdeczni i obiecali
nam pomagać.
Żona z nowej gospodarki cie

NAOCZNE SPRAWDZANIE

Nie wiedziałem wreszcie co
mam robić. Nocami spać nie
mogłem. Myślę w końcu so
bie, że najlepiej będzie, jak po
Jadę najpierw 1 zbadam węzy
stko dokładnie na miejscu.
Tak też zrobiłem. Przyjecha
łem do Łobezu. Powiatowa
Rada Narodowa wskazała mi
kilka walnych gospodarstw,
nnWalwn ngM to

Chłopi gromady Stare Czarnowo: Czesław i Zdzisław
Zięba oraz sąsiedzi Rozalia i Witold Krawczykowie zwoi
żą wspólnie skoszone żyto.

szyła się jak dziecko, a zwłasz
cza światłem elektrycznym.
Dostaliśmy maszyny — siecz
karnię na motor, młocamię.
śrutownik, piłę elektryczną
do cięcia drzewa, maszynkę
do krajania buraków, sortow
nik do kartofli i inne..
Wypłacono nam też 1.400 zl
przejazdowego. Z Gminnej
Spółdzielni otrzymałem na za
siew 3 q owsa, 1 q pszenicy,
1 q jęczmienia i 20 q sadze
niaków. Państwo dało mi rów
nież 4 tys. zł na zakup kro
wy. Dziś mam już dwie kro
wy, dobrego konia 1 5 sztuk
świń. Z cukrowni otrzyma
łem 18 kg cukru jako zaliczkę
za zakontraktowane 0.30 ha
buraków cukrowych. Po odsta
wieniu, otrzymam ponad 200
kg cukru.
Na swojej ojcowiźnie ani
razu w życiu nie piekliśmy
białego Chleba — tutaj znowu
ani razu nie jedliśmy chleba
czarnego. Żona na początku
chciała nawet upiec razowiec
ale ponieważ młyny nie robią
razówki, musiała upiec bia
ły. I od tej pory biały chleb
nie schodzi już ze stołu.
Najstarszy syn pracuje w
POM-ie jako traktorzysta, tro
je dzieci chodzi do szkoły. Jed
nym słowem mam teraz ta
kie życie, o jakim nawet nig
dy nie śniłem.
To też napiszcie towarzyszu,
wszystko to co mówię — koń
czy Paszkowski. — niech prze
czytają o moim nowym ży
ciu wdowa Akwilina Czerkles.
biedak Czesław Jakimiuk, Ma
rian Fanfara, Chalimoniuk,
niech przeczyta Jan Czyrak,
który najwięcej mnie odra
dzał, Niech nie wierzą w żad
ne plotki, niech przyjeżdżają
a otrzymają napewno serdecz
ną opiekę Partii i Rządu, tak
jak ja otrzymałem.

E. MożeJko

zumiem inaczej. Bo przecież
umocnilibyśmy spójnię miasta
ze wsią, g.ijby krytyka stare*
go zarządu GS i wybory do
nowego zarządu GS odbywały
się publicznie, żeby jublicznie,
w obecności zaproszonych chło
pów, mówiło się o błędach po
pełnionych przez GS, o man
kach, o tym, jak walczyć z ni
mi, o kumoterstwie, jakie jesz
cze nieraz panuje przy sprzadaży bardziej pokupnych towa
rów, o bumelanctwie niektó
rych pracowników GS. Niech*
by cała w:cska posłuchała,
niech jedni od drugich uczą cię,
jak powinien pracować GS,
żeby nie popełniać błędów, że
by sprawiedliwie GS rozdzie
lała towary. Po co chłop m*
się pytać, jakie tam były wy
bory i jak tam przeszło ze
branie. Lepiej organizować wy
bory, żeby każdy chłop r ógł
wziąć w tym udział. To by by
ło, ja myślę, umacnianie spój*
ni między miastem a wsią w
dziedzinie prący GS-ów.
Proszę więc, żeby redakcja
napisała, czy mam racje jak
żądam otwartych zebrań wy
borczych do zarządów GS.
Józef Szczypek.
RZS Dolice, pow. Pyrzyce.
OD REDAKCJI: Macie ra
cję, towarzyszu Szczypek,
domagając się udziału u ze
braniach wyborczych do za
rządów GS jak największej
ilości mieszkańców gromad i
gmin. Udział cl topów w ta»
kim otwartym
zebraniu
mógłby pomóc w usprawnie
niu pracy GS-u na danym
terenie, mógłby pomóc w
likwidacji wielu niedociąg
nięć. Macie słuszność chcąc
w ten sposób umacniać spój
nię między miastem a wsią,
bo przecież dzięki temu ma
sy chłopskie wezmą szerszy
udział w budownictwie so
cjalizmu na wsi, rozwiną
walkę przeciw elementom
kułackim starającym się ros
szerzyć swe wpływy na
GS‘y, wzmogą swą rolę w
usprawnieniu wymiany to
warowej między miastem a
wsią.
Słuszność Waszego stano
wiska potwierdza również
fakt, że w roku 1051 CRS
„Samopomoc Chłopska" w
Warszawie ogłosiła zalece
nie do wszystkich GS-*w i
PZGS-ów w kraju w piśmie
„Rolnik Spółdzielca" w spra
wie udziału chłopów w ze
braniach wyborczych do za
rządów GS. Zarządzenie to
jednak poszło niestefy w za
pomnienie. Mamy nadzieję,
że Wasz tiet do redakcji
przypomni właściwym czyn
nikom o tych sprawach.

Nie wolno nam
marnować
mienia społecznego
W naszych NZPO na sek
cji. 23 (zmiana pierwsza) w
dniu 25 i 26 lipca br. zauwa*
żyłam bardzo dużo guzików,
porozrzucanych pod stołami,
przy których szyjemy. Zaczę
ła je zbierać Franciszka Raul,
w czym i ją jej pomogłam.
Koleżanka Paul powiedzir.ia,
że tak codziennie te guziki
zbiera, bo nie chce, żeby się
marnowały, żeby ktoś po nich
deptał, a petem, żeby były już
bezużyteczne.
Czy nasze majstrowe i sek
cyjne nie mogłyby wpłynąć
na ręczniarki, aby nie marno
wały naszego mienia -poleca
nego?
Feliksa Baran.

NZPO.

Wyrośli w kampanii zlotowej

ŻNIWA W SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNEJ

Trzy proporce współzawodnictwa
zdobyli w II kwartale młodzieżowcy
węzła kolejowego w Białogardzie
W ubiegłą sobotę odbyła się
w świetlicy Związku Zawodo
wego Kolejarzy w Białogar
dzie uroczystość wręczenia pro
porców
współzawodnictwa
zwycięskiej załodze młodzieżo
wej miejscowego węzła kole
jowego.
Młodzi kolejarze Białogar
du za swoją wydajną pracę w
II kwartale, tj. podczas kam
panii zlotowej, otrzymali Prze
chodni Sztandar Współzawod
nictwa oraz Proporzec Zloto
wy za najlepsze w wojewódz
twie osiągnięcia w pracy. Za
równo sztandar jak i propo
rzec zostały ufundowane przez
Zarząd Główny ZMP i są do
wodem wyróżnienia młodzie
żowej załogi z Białogardu.
Proporzec przechodni otrzy
mała również najlepsza w ostatnim okresie brygada mło
dzieżowa przodującego ma
szynisty Jana Kocota, zaś bry
gada Parysa otrzymała upomi
nek od młodych metalowców
Czechosłowacji — emblemat

29 bm. ż PPUR „Kuter"
w Darłowie wyjechało na po
łowy Już 95 proc, ogólnej iloś
ci taboru.Jest to duże osiągnie
cle bazy, uzyskane dzięki zor
ganizowaniu pracy warsztatów
na trzy zmiany oraz wprowa
dzenia stałego pogotowia tech
nlcznego.
Spośród warsztatowców wy
różnił się szczególnie przodow
nlk pracy. ZMP-owlec Puchal
skl. który zorganizował bryga
dę młodzieżową. Puchalski
brał udział w Zlocie Młodych
Przodowników Pracy 1 obec
nie — tak Jak ślubował na
Zlocie — zwiększa swe wysiłki
w pracy. Duży wkład w osiąg
nlęcle przez bazę 95 proc,
wskaźnika gotowości eksploa
tacyjnej taboru wnieśli rów
nież wzorowi mechanicy Stani
sław Piłat 1 Władysław Piłat.

ORGANIZOWAĆ
KILKUDNIOWE POŁOWY

Kutry darłowskle łowią na
pobliskich łowiskach śledzio
wych, uzyskując przeciętnie
800—1000 kg ryby w tym 70
proc, wysokogatunkowego śle
dzia na kutro-dzleń. Do dnia
28 bm. baza wykonała mie
sięczny plan wartościowy z
nadwyżką natomiast plan Ilo
ściowy został wy' many zaled
wie w 66 proc. Aby wykonać
plan Ilościowy należy przede
wszystkim skończyć z prakty
ką połowów Jednodniowych, a
organizować wyjazdy kilku
dniowe. Tymczasem baza darłowska organizuje tylko .poło
wy Jednodniowe, a najwyżej
dwudniowe, tracąc cenny czas
połowowy na drogę do łowi
ska.
DLACZEGO „DAR 6"
POZOSTAJE W TYLE

Spośród kutrów darłowsklch
najlepsze wyniki połowowe w
bm. uzyskują załogi „Dar 30“
szypra Dekutowsklego, „Dar
45“ szypra Kulika, „Dar 7“
Lewandowskiego oraz Inne.
Natomiast załoga
kutra
„Dar 6“ szypra Mariana Ołenlaka osiągnęła dotychczas
bardzo niewielki procent wy
konania planu, a to dlatego,
że zbvt wcześnie wracała z po
łowów, a w dniu 28 bm. w
ogóle nie wyjechała na połowy
z winy szypra, który zamiast
stawić się na kuter wieczorem
27-go przyszedł dopiero o
godz. 5 rano 28-go.
W KOŁOBRZEGU
ZMARNOWANO
BEZSZTORMOWĄ
NIEDZIELĘ

symbolizujący pracę, przyjaźń
i walkę o pokój obu naszych
bratnich narodów.
Wręczenie zaszczytnych na
gród poprzedziły przemówie
nia okolicznościowe przedsta
wicieli miejscowych władz i
organizacji politycznych. Mów
cy w krótkich słowach życzyli
młodej załodze Jeszcze lep
szych wyników we współza
wodnictwie, podkreślając do
niosłe znaczenie wzmożonej
pracy w okresie poedotowym.
Po zakończeniu części oficjał
nej odbyła się zabawa młodzie
żowa.
•
•
•
W ostatnich czterech mie
siącach Parys wraz ze twoją
brygadą zaoszczędził 216 ton
węgla, wykonując podjęte zo
bowiązanie z nadwyżką oraz
przejeździł 35 tys. km bez płu
kania kotła. Brygada Kocota,
która
postanowiła
prze
jechać bez mycia kotła
500 tysięcy km oraz pod
czas przebiegu zastępować na

wy ostatnią bezsztormową nie
dzielę w dniu 27 bm. W dniu
tym niektóre załogi, Jak „Koł
33", „Koł 27" 1 inne w ogóle
nie stawiły się do pracy.
Świadczy to o tym. że organi
zacja partyjna w bazie uległa
ostatnio
samouspokojenlu.
Błąd ten trzeba Jak najszyb
ciej naprawić. 61 proc, planu
w końcu miesiąca 1 to w okre
sle, kiedy łowiska kołobrze
skie są bardzo wydajne —
w żadnym wypadku nie upo
ważnia do spoczywania na lau
rach.
ZAŁOGA SUCHODOŁA
PRZEDŁUŻA OKRES
MIĘDZYREMONTOWY
JEDNOSTKI

27 bm. wiele jednostek ko
łobrzeskich pozostawało Jed
nakże w morzu — na połowach
kilkudniowych. Spośród nich
przodują „Koi 31“ szyp
ra Kazimierza Markowicza,
„Kol 34" szypra ZMP-owca
Mieczysława Sawickiego, „Koł
29" szypra Jana Małolepsze
go oraz „Koł 26", szypra Sta
nlsława Suchodoła. Stanisław
Suchodół wraz ze swą załogą
postanowił wykonać plan lip
cowy w 200 proc. 1 nie oddał
do planowego remontu swego
kutra, zobowiązując się przez
należytą konserwację motoru
przedłużyć okres międzyremon
Iowy swej Jednostki, by w peł
nl wykorzystać sprzyjający okres połowowy.
„KOŁ 33" TRACI
KUTRODNI Z WINY
MOTORZYSTY

„Koł 31" szypra Kazimie
rza Markowicza osiągnął naj
wyższy proc wykonania planu
lipcowego przede wszystkim
dzięki swemu motorzyście Sta
nlsławowl Jakubczykowi, któ
ry wzorowo konserwuje 1 dba
o powierzony mu sprzęt. Ina
czej Jest natomiast na kutrze
„Koł 33", gdzie motorzysta
Ryszard Urbaniak nie dba o
powierzony mu motor, nie pod
nosi swycn kwalifikacji zawo
dowych. Często z byle błahost
ką zwraca się o pomoc do war
sztatów. albo, co gorsza, z by
le powodu, który każdy Inny
motorzysta mógłby łatwo usu
nąć, wraca z połowów do ba
zy. Należy on do tych, którzy
przez swe niedbalstwo hamują
wykonanie planów w „Bar
ce".
Nie przychodzą z należytą
pomocą w wykonaniu planu po
łowów również sleclarkl Kry
styna Gołda 1 Zofia Paczuska.
Gdy inne sleclarkl wykonują
miesięcznie 12—16 sieci, wyso
ko przekraczając normy pracy
— Paczuska 1 Gołda wykonu

Baza kołobrzeska do dnia
28 bm. wykonała plan lipco
wy zaledwie w 60 proc. Wskaź
nlk ten byłby wyższy, gdyby
rybacy wykorzystali na pole ją zaledwie po 4 — 5 sieci.

prawy średnie remontami re
wizyjnymi, a główną — napra
wą średnią, przejechała do
tychczas 220 tys. km. Dodać
należy, że kol. Kocot prowa
dzi swoją lokomotywę beza
waryjnie już od 1950 roku.
Obaj przodownicy, Kocot i
Parys postanowili również
brać coraz aktywniejszy udział w życiu społecznym. Ko
cot postanowił wstąpić do par
tli po zrealizowaniu swych zo
bowiązań, a Parys postano
wić złożyć deklarację o przy
jęcie w szeregi ZMP, Parys
pragnie również przestudio
wać statut partii, aby później
stać się jej godnym człon
kiem.
Dotychczasowe wyniki obu
brygadzistów, setki zaoszczę
dzonych ton węgla 1 dziesiąt
ki tysięcy złotych, jakie dali
państwu przez umiejętne za
stosowanie w swej pracy do
świadczeń przodujących maizynistów Związku Radzieckie
go kwalifikują ich do przyję
cia w szeregi organizacji par
tyjnej.
•
•
•
Osiągnięciem doniosłej wa
gi j«t wzmożenie pracy kul
turalno - oświatowej młodzie
ży węzła białogardzkiego w okretie zlotowym. ZMP-owcy
stacji PKP w Białogardzie w
odpowiedzi na apel ZG ZMP,
podejmując szereg zobowią
zań produkcyjnych, postano
wili również ożywić pracę kul
turalno - oświatową. Jak w
poprzednich wypadkach tak 1
teraz młodzieżowcy ci dotrzy
mali słowa. Z pomocą związ
ku zawodowego i organizacji

partyjnej podnieśli poziom
pracy świetlicowej na wysoki
poziom. Zredagowali wiele oz
dobnych, wartościowych gaze
tek ściennych oraz „Błyska
wic”, informujących całą za
łogę o przebiegu 1 wynikach
współzawodnictwa.
Ponadto
organizowali systematycznie
wieczornice zlotowe, na któ
rych młodzież zapoznawała
się ze znaczeniem i celem Zlo
tu Młodych Przodowników.
Młodzieżowcy białogardzcy
brali czynny udział w życiu
sportowym. Ich koło sporto
we należy do najlepszych w
województwie, zajmując czo
łowe miejsca w wielu zawo
dach.
To wszystko świadczy o
tym, że załoga PKP Białogard
zrozumiała cele Zlotu, że w
pełni zasłużyła na zaszczytne
wyróżnienia proporcami.

Na węźle białogardzkim jest
wielu innych wybitnych mło
dzieżowców. W okresie zloto
wym utworzyli oni cztery dal
6ze brygady młodzieżowe, a
mianowicie III parowozową
brygadę kol. Pietruszki, bry
gadę w warsztatach napraw
czych, brygadę służby ruchu,
oraz brygadę konduktorską.
Tak więc we współzawodnic
twie zlotowym brało udział
sześć brygad. W ciągu stosun
kowo krótkiego, bo zaledwie
kilkumiesięcznego okresu wal
ki o pierwszeństwo, czołowe
miejsca zajęli Parys i Kocot,
ale wyniki członków pozosta
łych brygad pozwalają przy
puszczać. że w niedługim cza
sie usłyszymy także i o nich.

W ciągu 2 i pół roku — zadania Sześciolatki

Touj. Kazimierz Ziółkowski
z tartaku w Szczecinku
dobrze zrozumiał
swą rolę członka Partii
W dniu 22 Lipca — w 8
rocznicę Manifestu PKWN —
!ir«odownik pracy tartaku Reonu Przemysłu Leśnego w
Szczecinku, tow. Kazimiera
Ziółkowski, wykonał swą nor
mę pracy, przewidzianą na o~
kres Planu 6-letniego. Tow.
Ziółkowski dzięki poczynionym
przez siebie usprawnieniom
przy dowozie kłód do traków,
wyrabiał przez okres ostatnich
kilku lat ponad 200 proc, nor
my.
„Swój sukces — mówi tow.
Kazimierz Ziółkowski — za*
wdzięczam w dużej mierze
swemu udziałowi w dobtza roz
winiętym i zorganizowanym w
naszym zakładzie socjalistycz
nym współzawodnictwie pracy.
Dawniej przy dowozie kłód
do 2 traków pracowało 4-ch
robotników. Przyjrzałem się
dokładnie tej pracy i dosze
dłem do wniosku, że będzie
można poważnie ją usprawnić,
Jeśli należycie zorganizuje się
dowóz. Spostrzeżenia swe za
stosowałem w praktyce i dzię
ki temu zaczęliśmy dowozić
kłody do dwóch traków tylko
we dwóch. Zarobki moje l mo«
jego pomocnika wzrosły dwu
krotnie, zaś dwóch ludzi mo
gło odejść do pracy na inne
stanowiska, gdzie odczuwali
śmy brak siły roboczej.

Dzięki pomocy Państwowych Ośrodków Maszynowych
tegoroczna akcja łniwno-omlotowa w spółdzielniach pro
dukcyjnych i gospodarstwach indywidualnych przebiega
szybko i sprawnie.
Na zdjęciu: kombajn radzieckiej produkcji Państwo
wego Ośrodka Maszynowego pomaga przy sprzęcie żyta
spółdzielni produkcyjnej Model.

WIEŚ SŁUPSKA
ODSTAWIA PONAD PLAN
MLEKO
l
Chłopi powiatu stupskiego
ponadplanowo wykonują dosta
wy mleka. M. In. chłopi gmi
ny Duninowó. którzy odstawi
li Już planowa ilość mleka,
sprzedadzą dó końca bm. 8
ty». Itr. mleka ponad plan. I
tak np. Piotr Leśniak i Anto
ni Mieczkowski z Duninowa
sprzedadzą razem 1.700 Itr.,
a Józef Sltnlk z Wodnicy —
600 itr. mleka ponad plan.
Chłopi z gromady Zalaskl wy
konała swój plan dostaw mle
ka z poważną nadwyżką. Np.
Łukasiewlcz, Kowalewski, Iwlń
skl, Mlloch I Czarnowski z tej
wsi sprzedadzą ponadplano
wo przeszło 1.300 Itr. mleka.
Z. Stankiewicz

1.400 LITRÓW MLEKA
ROCZNIE WIĘCEJ
' ' JEDNEJ KROWY

Wykonałem przedterminowo
swe zadania w Planie 6-l«tnim, bo jestem członkiem Par
tii i Partia uczy nas, byśmy
my — jej członkowie — na
każdym kroku świecili przy
kładem. Wykonałem swe zada
nia przedterminowo, bo gorą
co pragnę, by szybciej odbu
dowała się nasza stolica War
szawa, by szybciej rosły nowe
fabryki w naszym kraju, by
krzepły siły naszej Ojczyzny,
by przyczynić się do utrwale
nia pokoju”.

W ubiegłym roku uzysklwa
no w oborze PGR Zaspy Duże
(pow. Białogard) średnio od
jednej krowy około 2.700 lit
rów mleka. Taki też Jest plan
na bieżący rok. Majątek prze
Jęty został przez PGR dopiero
zeszłego roku, dlatego też do
tychczasowa mleczność krów
nie była zbyt wysoka. Krowy
były rozmaitego wieku 1 kon
dycji, nie posiadano dla nich
odpowiedniej bazy paszowej,
nie było wcale kiszonek, bra
kowało siana 1 pasz treści
wych. W tym roku dobrze za-

Kronika Koszalina

Repertuar kia

Dyżuruje APTEKA SPOŁECZNA
nr. 20 przy ul. Zwycięstwa.

KOSZALIN
„NOWA HUTA" — „Człowiek bez
Jutra" — godz. 18 i 39.
„MŁODA GWARDIA" — Rokowa,
sowo — „Złodnleje rowerów" —
Sodz.
20.
LUPSK
„POLONIA" — „Carmen w Hol.
lywood" — godz. 18, 18 1 19.
BIAŁOGARD
„BAŁTYK" — „Przysięga" — godz.
18 1 30.
SZCZKINRK
„PRZYJAŹŃ" — „Przyjdą nowi bo
jownley" “ •“d*- lł 1

STRAŻ POŻARNA—teL. nr 06 (do.
tychczaa 333).
'
- ni. ‘Artnii* Czerwonej
53 — Wystawa — „Historia roowo.
Ju
społeczeństw
pierwotnych",
„Wielkie Budowle Komunizmu". —
Muzeum czynne we wtorki, czwart
ki. j piątki 1 ntedzlśle w godz.
muzeum

Kronika Słupska
Dyżuruje APTEKA SPOŁECZNA
nr 19 — Rynek 20.
•
>
•
Wystawa ,.10-lecie PPR'* osynna
Jest w budynku KP PZPR nrzy Al.
Popławskiego w godz. 9—17.
•
•
*
MUZEUM — pl. Zwyolęatwa czynne
w godz. 19—17, Niedziele 1 święta
19-15.

OBWIESZCZENIA
UWAGA i odbiorcy mebli sklep* CHPD w Slup
skul Biuro Wojewódzkie CHPD w Gdańsku
prosi wszystkich prywatnych 1 uspołecznionych
odbiorców mebli, którzy zawarli transakcję w
sklepie CHPD w Słupsku a towarów nie ode
brali względnie tylko częściowo odebrali o bez
zwloczne zgłoszenie się do sklepu najdalej do 30
llpca br.
802.K

Niniejszym komunikujemy, te siedziba Cen
trali Wynajmu Filmów mieszczącą się w Ko
szalinie przy ul. Grunwaldzkiej 8/10 ZOSTAŁA

WWWUąąiONA na ul. Onlotaleńika U. 7W-K

„TĘCZA" — „Dzieci Ulloy" —godz.
18 I 30.
USTKA

„DELFIN" — „Gromada" — godz.
18 i 30.
HAKI OWO
„BAJKA" - „Cesarski słowik" fodz. 18 1 20.
Oł.CZYN . ZDRÓJ
„WOLNOŚĆ" — „Barry Smith od.
krywa Ameryk*" — goda.. 20.

OGŁOSZENIA DROBNE
Jerzy
karty
DOJOM
U. R.
710-P

ZARZYCK . Lucyna Będzino zgłasza zgubie
nla karty meldunko
wej.
714-P

SCHereh
Kazimierz,
Marla Ingeburga. zgtaszajr zgubienia
kart
meldunkowych.
710-P

ZAMIENIĘ mieszkanie
dwa pokoje z kuchnią
we Wrocławiu na po
dobne w
Koszalinie.
Blltsze Informacje. Ko
szalin Wojska Polskie
go 8 — 5.
716-P

ELTSZEW8KI
zgłasza zrubłenle
rybackiej
Nr.
wyd, przaz M.
Szczecin.

ZAŁUSKA Bwa zgłasza
Zgubienie karty mel
dunkowej Nr. K.M.W.R.
1K/10771 wyd. w Wołow
CU.
257/70/PG

SZWEDA Franciszek —
Koszalin
ul.
Wojaka
FRĄTCZAK Euglenlusz Polskiego 23.1 zgłasza
zgłasza zgubienie dowo zgubienia
legitymacji
du tożsamości t karty •łutbowsj Nr. }M2.

meldunkowej

H5-1

ŻU-E

opatrzono się w paszę. Hodow
lę bydła prowadzi doświadczo
ny brygadzista H. Klems.
Dla uczczenia Święta 1
Maja brygadzista Klems w
imieniu brygady oborowej zo
bowiązał się zwiększyć mleezczność od każdej krowy o 120
litrów rocznie. W Czynie Lip
cowym brygada postanowiła
podwyższyć swoje zobowiąza
nie 1 uzyskać od każdej kro
wy po 3.500 litrów rocznie.
Zobowiązanie to zostało w
pierwszym półroczu wykonane
z poważną nadwyżką. Średnio
uzyskano od każdej krowy po
1.946 litrów mleka, co w sto
sunku rocznym daje 3.892
litry mleka. Dlatego też na na
radzie w dniu 18 bm. bryga
dzista Klems analizując ponów
nie możliwość’ produkcyjna
swojej obory zobowiązał się
znacznie poszerzyć swoje zobo
wiązanie lipcowe 1 uzyskać
średnio od krowy 4.100 lit
rów mleka, czyli o 1.400 lit
rów mleka więcej niż przewi
duje plan. Wykonanie tego
czynu przyniesie ponadplano
wą produkcję około 80.000
litrów mleka.
R. K.
RZS NIEZABYSZEWO
PRAGNIE UTRZYMAĆ
ZDOBYTY SZTANDAR
WSPOLZAWODNICTW A
Przed' kilkoma dniami w
spółdzielni produkcyjnej Nleza
byszewo odbył się zjazd przo
dujących spółdzielców oraz ma
łorolnych
1 średniorolnych
chłopów z całego powiatu bytowsklego. Na zjeźdzte prze
wodniczący Prezydium PRN
wręczył spółdzielcom nlezabyszewskim przechodni propo
rzec przodującej spółdzielni po
wlatu. W nagrodę za przodow
nlctwo spółdzielcy otrzymali
ponadto 5.000 zł. gotówką oraz młodego buhaja. Odbiera
jąc sztandar spółdzielcy oś
wiadczyli, że przedtermlno
wym przeprowadzeniem akcji
żnlwno • omłotowej, szybkim
1 sprawnym wykonaniem zasla
wów ozimych oraz termino
wym wywiązaniem sle z swych
wszystkich obowiązków wobec
kraju, będą się starać utrzymać
na stałe zdobyty sztandar.
Antoni Żurawski
LUSTRACJA
PÓL ZIEMNIACZANYCH

W ubiegłą niedzielę prze
prowadzona została we wszy*
stklch powiatach naszego woje
wództwa powszechna lustracja
upraw ziemniaczanych 1 pomi
dorowych.
Larwy groźnego
szkodnika wykryto m. In. w
gromadach Bronowo 1 Gumienlec w pow. miasteckim.
Ostatnio znaleziono kilka
ognisk stonki w gminach Stara
Dąbrowa, Lubuczewo, Damni
ca, Motarzyno, Dębnica Ka
szubska 1 Łupawa w pow. słup
sklm. Stonkę znaleziono nawet
1 w samym Słupsku na zlemnla
czyskach Liceum Rolniczego
i na polu ob. Okotowicza przy
ul. Wiejskiej.

L. Ke

Z XV lgrzysk Olimpijskich
Spotkania młodzieży polskiej
Z delegatami zagranicznymi na Zlot
Pierwsze zwycięstwa
umacniają przyjaźń
polskich pięściarzy na Olimpiadzie
walczącej o pokój młodzieży świata
I WARSZAWA. (PAP). Dele
gacje młodzieży zagranicznej,
które uczestniczyły w Zlocie
Jfłodych Przodowników, zwie«
Jlzają obecnie Polskę.
Dnia 27 bm. tysięczne rzesze
tnłodzieży zagłębia przemysło
wego zgromadziły się na wiel
kim festynie pozłoto wym w
J>arku Kościuszki w Katowi
cach. „Sta-lin”, „Bie»rut”, Po
kój” — gorąco skandowała
Zgromadzona młodzież, kiedy
Sekretarz KC Komsomołu —
W. Jurkowski przekazał ślą
skim górnikom i hutnikom ser
deczne pozdrowienia od mło
dzieży Związku Radzieckiego.
Pozdrowienia od bohaterskiej
Chińskiej Republiki Ludowej
przekazał młodzieży śląskiej
przedstawiciel Ogólnochińskie»
ro Związku1. Młodzieży Demo
kratycznej — Czeng Śi-en.
i Tego samego dnia na terenie

zagłębia przemysłowego odbyły
się liczne spotkania młodzieży
śląskiej z delegacjami zagra
nicznymi na Zlot.
W Zabrzu ZMP-owcy, mło
dzież niezorganizowana oraz
liczni mieszkańcy witali gorą
co młodych delegatów Niemiec
kiej Republiki Demokratycznej,
Indii, Austrii, Anglii i Rumuń
skiej Republiki Ludowej. Ser
deczną manifestację wywołało
wystąpienie
przedstawiciela
NRD, który oświadczył m. in.:
„Wiemy, że w naszej walce o
pokój mamy wielkich przyja
ciół: potężny Związek Radziec
ki, Polskę Ludową, kraje de
mokracji ludowej oraz pokój
miłujące narody całego świata.
Z ich pomocą młodzież niemiec
ka walczyć będzie tak długo,
aż hasło — „ami go homo”
stanie się rzeczywistością”.
Przemówienij to przerywana

Adenauer uj walce ze zwolennikami
pokojowego zjednoczenia Niemiec

nie cofa się przed zbrodnią
Oświadczenie b. wicepremiera
Dolnej Saksonii — Gereke
BERLIN PAP. Agencja ADN donosi, że b. wicepremier
Dolnej Saksonii dr Gereke przybył do NRD i zwrócił się
do rządu NRD z prośbą o udzielenie mu prawa azylu. Na
konferencji prasowej dr Ge rcfce złożył oświadczenie, w
którym umotywował swą decyzję przejścia na stronę NRD.

r Dr Gereke zaznaczył, że mię
Uzy nim a Adenauerem doszło
do rozdżwięków w kwestii
^jednoczenia Niemiec. W zwią
kku z tym, że Gereke, który
f>rzez 3 lata był przewodni
czącym CDU -w Dolnej Sakso
nii, wypowiadał się za rozmowa
mi z przedstawicielami NRD,
Adenauer prowadził przeciw
ko niemu oszczerczą kampa
nię. W roiku 1950 Adenauer
Spowodował wykluczenie Gercke’go z CDU za to, że ten
Jako przewodniczący komisji
końskiego Bundesratu dla
■praw rolnictwa doprowadził
do zawarcia transakcji między
NRD a kołami gospodarczymi
Wrizonii.
Dr Gereke z kolei podał, że
Reprezentant amerykańskiego
Wysokiego komisarza w DolSaksonii, Biel, oferował
lnu zaszczytne stanowiska i
pieniądze za poparcie ^polityki
Dońskiej. Równocześnie roz
maite elementy, znajdujące
•ię na służbie Adenauera lub
okupantów amerykańskich za
częły występować z pogróż
kami pod adresem Gereke’go
Ła zwalczanie Adenauera. Je
den z najbliższych jego współ
pracowników — Doerr zginął
W „katastrofie samochodo
wej”, przy czym wszystkie po
szlaki świadczą o tym, że na
©sobie Doerr’a dokonano mor
du. Gereke dalej zaznaczył.

że w Niemczech zachodnich
znajdują się ludzie, którzy są
zainteresowani w jego śmier
ci, ponieważ należy on do
tych polityków, którzy wypo
wiadają się za pokojowym
zjednoczeniem Niemiec i za
przyjaźnią Niemiec ze wszyst
kimi. sąsiadami.' '
Gereke w zakończeniu swe
go oświadczenia stwierdził, że

było wielokrotnie burzliwymi
manifestacjami na cześć niero
zerwalnej przyjaźni narodu poi
•kiego z narodem niemieckim.
Serdeczne pozdrowienia mło
dzieży śląskiej przekazali rów
nież przedstawiciele delegacji
angielskiej, austriackiej, ru
muńskiej i hinduskiej.
•
•
•
Serdecznie podejmowani przez
młodzież Dolnego śląska przed
stawiciele młodzieży Korei, Buł
garii, Francji, Szwajcarii, Szwe
cji, Danii, Norwegii oraz Algeru zwiedzili m. in. Bielawskie
Zakłady Przemysłu Bawełnia
nego, PaFaWag, spółdzielnię
produkcyjną w Sadowicach oraz obejrzeli zabytki historycz
ne Wrocławia.
Po zwiedzeniu hal produk
cyjnych PaFaWagu serdecznie
witani goście zagraniczni wzię«
li udział w wieczorku pozlotowym. Dziękując za przyjęcie,
sekretarz organizacji młodzie
ży'
republikańskiej Francji
oświadczył:
„Wasze zwycięstwa są ta,kie
naszymi zwycięstwami, gdyż
wnoszą one niezwykle cenny
wkład w walkę o pokój zjed
noczonej młodzieży iwiata.
Pragnę *a wodzem ludu fran
cuskiego — Maurice Thorezem
powtórzyć wam słowa przyrze
czenia: nigdy młodzież franem
slra nie będzie walczyła prze
ciwko młodzieży krajów demo
kracji ludowej, przeciwko bo
haterskiej' wiedzionej przez
Komsomol młodzieży Kraju
Rad".

Posiedzenie
Sejmowej Komisji
Planu Gospodarczego
i Budżetu

W poniedziałek rozpoczęły
się pierwsze spotkania olimpij
skiego turnieju bokserskiego.
Spotkania będą odbywały się
codziennie w 2 seriach popo
łudniowej i wieczornej.
W poniedziałek popołudniu
walczyło 3 Polaków: Kukier,
Niedżwiedzk) i Drogosz. Jako
pierwszy wszedł między liny
olimpijskiego ringu nasz re
prezentant w wadze muszej
Kukier. który wylosował mlo
dego Niemca Basela.
Kukier był słaby i walczył
źle taktycznie. Szybszy Nie
miec miał przez wszystkie
trzy starcia wyraźną przewa
gę. Polak nie potrafił skrócić
dystansu i wpadał raz po raz
w zwarcia, w których górował
Basel.
Niedżwiedzk] w wadze ko
guciej walczył z reprezentan
tem Australii Gowerem. Po
lek rozpoczął walkę bardzo
skupiony. Po szybkiej wymia
nie ciosów Niedżwiedzki trafia
przeciwnika swą groźną pra
wą i Gower pada do 5 na des
ki Ledwo wstaje, a już ponow
ny celny cios Polaka posyła
go na deski tym razem do 6.
Gower krwawi, a gdy za chwi
lę wędruje na deski po raz
trzeci sędzia odsyła go do ro
gu.
Zwyciężył
Niedźwiedziu
przez tko. w pierwszej run
dzie.
Drogosz w wadze piórkowej
miał za przeciwnika prymi
tywnego reprezentanta Burmy Banyelnena. Polak z miej
sca ruszył do ataku, wywalcza
jąc sobie zdecydowaną prze
wagę. Na kilkanaście sekund
przed końcem pierwszego star
cia obu zawodników wprowa
dził w błąd gong z sąsiednie

WARSZAWA (PAP). Kan
Sukces sztangistów
celaria Sejmu Ustawodawcze
radzieckich
go zawiadamia, że posiedze
nie Sejmowej Kómislji Planu
W niedzielę zakończył się
Gospodarczego i Budżetu odbę
dzie się w środę, dnia S0 lipca olimpijski turniej w podnosze
przybył cło NRD, by konty 1952 r. o godz. 10 w sali Do niu ciężarów. Duży sukces od
nuować walkę o Jedność kra mu Poselskiego przy ul. Wiej nieśli eztangiści
radzieccy,
ju i o utrwalenie pokoju.
skiej nr 4.
którzy zdobyli 7 medali (3 zło
te, 3 srebrne ; 1 brązowy).
W wadze lekko-eiężkiej za
ciętą walkę stoczyli Nowak
(ZSRR)
z
Schemańskym
(USA), W wyciskaniu Amery
kanin pobił rekord śwista wy
nikiern 127,5 kg, lecz już wkrót
ce potem rekord ten poprawił
WIEDEŃ PAP. Jak donosi Chinach północno - wschod Nowak, uzyskując wspaniały
wynik 140 kg. W rwaniu Sche
, Oesterreichische Volksstim- nich.
me”, przybyli niedawno do
Van Fleet oskarżył de la mańsky pobił znowu rekord
Austadi z USA oficerowie szta Choralerie, że nie dotrzymał świata — 140 kg, a Nowak ubu amerykańskich wojsk oku on obietnicy nieprzekazywapacyjnych w Austrii oświad nia tej wiadomości belgijskie zyskał 125 kg. W ostatnim bo
czyli, że w Waszyngtonie za mu ministrowi spraw zagra ju — w podrzucie Schemańsky
żądano od dowódcy VI armii nicznych. Waszyngton po pobił ponownie rekord świata,
nie > . publikować
amerykańskiej w Korei gen. stanowił
ran Fleeta wyjaśnień, w jaki w związku z tą spra doskonałym wynikiem 177,5 kg,
sposób prasa chińska dowie wą żadnego zaprzeczenia i co zapewniło mu zwycięstwo.
działa się o tym, źe van Fleet przemilczeć całą historię. Van Nowak uzyskał 145 kg.
potwierdził fakt prowadzenia Fleet otrzymał jednak ostrze
Złoty medal zdobył Sehemań
przez Amerykanów wojny bak żenie, by na przyszłość nie po sky (USA) — 445 kg (rek.
stępował
lekkomyślnie
w
tak
teriologicznej w Korei i w
świata), srebrny — Nowak
„ważnych, tajnych sprawach” (ZSRR) — 410 kg., brązowy —
i przestrzegał w przyszłości Kilgour (Trynidad)—402,5 kg.
instrukcji o zakresie prowadzę
W wadze ciężkiej medaie zdo
ANDRE STIL NA WOLNOŚCI
nia rcremów na temat stosowa byli:
1) Davis (USA) — 460
nia broni bakteriologicznej.
kg. (rek. olimp.), 2) Bradford (USA) — 437,5 kg, 3)
Izba Oskarżeń odmawia Selretti (Arg.) — 432,5 kg.

Van Fleet otrzymał „ostrzeżenie"

za potwierdzenie faktu —
stosoiuania broni bakteriologicznej

go ringu 1 obaj przedwcześnie
udali się do narożników. Po
wznowieniu walki szeroki, sy
gnalizowany cios z prawej
Burmańczyka dochodzi odkry
tego Drogosza, który na sekun
dę zapoznaje się z deskami.
Ten niespodziewany cios
ostudził nieco Polaka i w dru
gim starciu walka jest wyrów
nana Dopiero trzecia runda,
która upłynęła pod znakiem
energicznych ataków Drogosza
przyniosła mu bezsporne jed
noglośne zwycięstwo. ,
Turniej olimpijski w bok
sie zainaugurowało spotkanie
w wadze muszej, w którym
Rumun Dobrescu po żywej
walce wypunktował Japończy
ha Nagata.
Słabo, podobnie jak Kukier
spisał się reprezentant Węgier
Molnar, który był kilkakrot
nie na deskach w spotkaniu z
Toweelem (Poł. Afryka).
Reprezentant ZSRR Bulakow miał ciężką przeprawą z
Holendrem Van der Zce. Do
piero w ostatnim starciu Bu
jaków osiągnął zdecydowaną
przewagę i odniósł jednogłos
ne zwycięstwo nad wicemi
strzem Europy.
Z zawodników wagi muszej
dobrze wypadł również mistrz
Europy Pozzali (Włochy), któ
ry pokonał dobrego Irland
czyka Reddy.
Reprezentant ZSRR Garbu
sów pokonał po wyrównanej
walce Belga Renarda.
Niedżwiedzki w następnej
kolejce spotka się z Hamalainenem (Finlandia), który • w
poniedziałek pokonał Nichollsa (Anglia).
Najpiękniejszym spotkaniem
poniedziałkowego popołudnia
była walka w wadze piórko
wej między mistrzem Europy
Ventaja (Francja), a Sokoło
wem (ZSRR). Pierwszą rundę
■wygrywa nieznacznie Fran
cuz. W drugim starciu prze“wagę ma Sokołow, a o zwy
cięstwie w tej wyrównanej i
pięknej walce zadecydowała
minimalnie lepsza końcówka
Francuza.
Jedną z najżywszych i najcie
kawszych walk wieczoru było
spotkanie Antlciewicza z Enriguezem (Filipiny) w wadze
lekkiej. AntMiewicz rozpoczął
walkę szybkimi atakami, tra
fiając celnie w korpus przeciw
nika.
W drugiej min. wajki
Filipińczyk po silnym swingu

przez Amerykanów

zwrotu zeszytu z notatkami
Jacques Duclos

Natychmiast po wyjćciu z więzienia Andre Stil, lau
reat Nagrody Stalinowskiej udaje się do redakcji ,,1’Hu
manite”, której jest naczelnym redaktorem.
Na zdjęciu: A. Stil rzuca się w objęcia Fajona, człon
ka Biura Politycznego KPF.

PARYŻ. (PAP). Izba Oskar
żeń paryskiego sądu apelacyj*
nego odmówiła zwrotu zeszytu
z notatkami Jacąues Duclos.
Jak wiadomo, zeszyt ten został
skradziony w nocy z 28 na 29
maja w komisariacie policji.
Dziennik „Humanite” pod
kreśla, że jeśli rząd i sędzia
śledczy Jacąuinot mają zamiar
zatrzymać
notatnik Duclos,
znaczy to, że chcą sfałszować
znajdujące się w nim zapiski.
Dziennik dodaje, że akcja pro
testacyjna, która przyniosła
już tak poważne rezultaty, nie
powinna osłabnąć ani na chwi
lę dopóki machinacje rządu nie
zostaną całkowicie udaremnio
ne.

Włochy mistrzem strefy
europejskiej Pucharu
Davisa
W poniedziałek 28 bm. od
były się ostatnie gry pojedyńcze w finale strefy europej
skiej o „Puchar Davisa".
W pierwszym spotkaniu
Gardlnl (Wiochy) odniósł zwy
cięstwo nad Brlchant (Belgia)
4:6. 6.1. 0:6, 6:2, 6:2, a w
drugim między Doi Bello (Wio
chy) 1 Waslier (Belgia) przy
stanie 3:3 w pierwszym se
cie spotkanie zostało przerwa
ne 7. powodu deszczu.
Po zwycięstwie Gardlnlego,
Włochy, prowadząc 3:1 wy
grały finał strefy europej
skiej;

GREMLOWSKI

W TÓŁFINALE 400 M DOW.

W eliminacji 400 m. dow. do
półfinału zakwalifikowało się
24 pływaków z najlepszymi
czasami. Gremlowskj osiągnął
czas 4.49,3. Wynik ten, którym
Polak zakwalifikował się do
półfinału, był 13 z kolei. Serię
w której startował Gremlowski wygrał wardrop (Ang.) —
4.43,7 przed Yasuo Tanaka
(Jap.) — 4.44,3. Gremlowskl
był trzeci.

Półfinały w koszykówce
Pierwsze półfinałowe spot
kania w koszykówce przynio
sły następujące wyniki:
gr. I: Argentyna — Bułga
ria 100:56 (53:29). Francja —
Urugwaj 68:66 (38:30),
gr. II: USA — ZSRR 86:58
(39:22). Brazylia — Chile

75,44.

Trzy medale USA
w skokach z trampoliny
W skokach z trampoliny
w konkurencji mężczyzn od
było się 6 ćwiczeń obowiązko
wych i 6 dowolnych. Ostatecz
na klasyfikacja:
1) Browning (USA) —
205.29, 2) Andersson (USA)
— 190,84, 3) Clotworthy
(USA) - 184.92. 4) Captlla
(Meksyk) — 178,33. 5) Brener (ZSRR) »- 165,63, 6) Busin (Brąz.) — 155,91.

Polaka jest na deskach do
8-miu, a w końcu rundy jest
wyraźnie zamroczony. W dru
gim starciu Antkiewicz zwięk
sza jeszcze tempo i za wszel
ką cenę dąży do wygrania
przez nokaut. Filipińczyk jest
jednak bardzo odporny i wy
trzymały i mimo zainkasowania wielu silnych ciosów wy
trzymuje spotkanie do końca.
Kudłacik w wadze 4ekkopółśredniej trafił na silniejszego
fizycznie Francuza łFeisauwtnnti. Polak przegrał wyraźnie
dwa starcia, a dopiero w poło
wie ostatniej rundy rozpoczął
finisz, który jednak nie mógł
zmienić wyniku walki.

Szokę (Węgry) mistrzynią
na 100 m. dow. kobiet
W finale 100 m. dow. duży
sukces osiągnęły
pływaczki
węgierskie, zdobywając złoty
1 brązowy medal. W finale
triumfowała Szokę przed Holcnderką Termeulen. O ko
lejności na mecie zdecydowali
sędziowie dopiero po kilkumi
nutowej naradzie.
Wyniki finałów: 1) Szokę
(Węgry) — 1.06.8, 2) Termeu
len (Hol.) — 1.07,1, 3) Temes
(Węgry) — 1.07.1,4) Harrlson
(Afr. Pol.) — 1.07,1, 51 Alder
son (USA) — 1.07,1. 6) Schu
macher (Hol.) — 1. 07,3.

I. Elek wlcemistrzynlą
we florecie
Na niezwykle wysokim i wy
równanym poziomie stały fina
lowe walki we florecie kobiet.
O zdobyciu złotego medalu
rozstrzygnęła dopiero dodat
kowa walka między Włoszką
Camber i Węgierką Iloną Elek. Zwyciężyła Camber 4:3,
zdobywając ostatecznie pierw
sze miejsce — 5 zwycięstw.
Srebrny
medal
zdobyła
Elek — 5 zwycięstw, brązowy
Dunka Lachman — 4 zwyc.,
4) York (USA). 5) Gahrile
(Fr.), 6) Mitchell (USA) —
wszystkie po 4 zwycięstwa.

Dwa medale Węgrów
w strzelaniu do sylwetek
W strzelaniu do sylwetek na
dystansie 25 m (60 strzałów)
dwa 'pierwsze miejsca zajęli
Węgrzy. Złoty medal zdobył
Takacs — 579 pkt. (na 600 rno
żliwych), srebrny — Kun —
578 pkt. Trzecie miejsce i brą
zowy medal zdobył Rumun Lichiardopol 578 pkt. O drugim
miejscu zadecydowała dogryw
ka między Kunem i Lichiardo
polem.
Takacs i Kun wysunęli się
na pierwsze miejsca dopiero w
drugim dniu zawodów. W nie
dzielę Takacs był 5, a Kun —
10.

CSR zdobywa złoty
i srebrny medal
w Jedynkach i dwójkach
Rozgrywane w dalszym cią
gu finały kajakarskie przynio
sły sukces
reprezentantom
CSR, którzy, zdobyli złoty me
dal w jedynkach kanadyjskich
na dystansie 1000 m przez do
skonałego Bolecka oraz srebr
ny medal w dwójkach kanady]
skich na dystansie 1000 m
przez Brznaka i Kudme, W fi
nale jedynek kajaków na dy
stansie 500 m w konkurencji
kobiet Sawina (ZSRR) zdoby
ła brązowy medal.

BRACIA MANGIAROTTT
ZWYCIĘŻAJĄ W SZPADZIE

Indywidualny turniej szer
mierczy w szpadzie zakończył
się sukcesem braci Mangiarotti (Włochy): Eduardo zdobył
złoty medal olimpijski, a Da
rio — srebrny.
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