Pomagajmy «oble w przygotowaniach
do wiosennej kampanii łiewnei
/

Organizujemy międzywarsztatówą
wymianę części zamiennych
do maszyn rolniczych i Iraktorów
Niezwłocznie przy»tqpić do rozdziałów
zgłoszonych częici

Przewodniczący KC PZPR, Prezes Rady Ministrów

Bolesław Bierut

delegatem dzielnicy PZPR Warszawa-Śródmieście

na II Zjazd PZPR
WARSZAWA. Dnia 27 ub. m. odbyła się konferencja
dzielnicy PZPR Warszawa Śródmieście, na której wybra
ny został delegatem na II Zjazd PZPR Przewodniczący
KC PZPR, Prezes Rady Ministrów — Bolesław Bierut.
Po otwarciu konferencji przewodniczący obrad odczytał
skierowany do jej uczestników Ust Przewodniczącego KC
PZPR — Bolesława Bieruta. List ten brzmi:
DRODZY TOWARZYSZE!
moje pozdrowienia.
II Zjazd naszej partii, która
Nie mogąc wziąć osobiście Jest dziś przodująca siłą naro
udziału w Waszej konferencji du polskiego j kieruje wielki
partyjne| — pragnę przesłać mi przeobrażeniami, dokony-

Na cześć II Zjazdu PZPR

Załogi POM-ów i warsztatów PGR
przyspieszają remont
ciągników i maszyn rolniczych
kończeniu remontu w war
W POtf Dobrzjro...
Brygada naprawcza skła
dająca się z tow. tow. Mie
czysława
Żmudzińskiego,
Stanisławą Nawrota 1 Jana
Węgrzyna zrealizowała Już
swoje przędz lazdowe zobo
wiązanie. Wyremontowała
ona 12 ciągników ,,Ursus"
w czasie o 22 dni krótszym
od przewidzianego harmo«
nogramerrt.
Stówą uznania należą się
także brygadzie złożonel z
tow. tow. Stanisława Włodygi, Tadeusza Zarychty,
Stanisława Zarychty, Józe
fa Luszczyńsk!e?o | Mieczy
sława Tchorka. Brygada ta,
pomyślnie realizując zobo
wiązanie podjęte dla ucz
czenia II Ziazdu partii, za
kończyła remont 19 ciągni
ków „Zetor" już w dniu 30
stycznia br.. czyli o 26 dr.l
przed terminem.
Remont ciągników został
przeprowadzony sumiennie
I dokładnie. Na każdy ciąg
nik wystawiono listę gwa
rancyjną.
Podobnymi sukcesami w
realizacji przedzjazdowych
zobowiązać poszczycić się
mogą także brygady tow.
tow. Jana Talapsklego, Am
brożego Karpowicza 1 Eu
geniusza Rawskiego.

W POM Świdwin...
Dzięki pomyślnej realtza
cji zobowiązań przedzjazdo
wych podjętych przez za
łogę warsztatów, tempo re
montów zimowych zostało
znacznie przyśpieszone. Bry
gada naprawcza tow. G|mona. w 6klad której wcho
dzą tow. tow. Szot. Tarnow
ski. Jedliński oraz, trakto
rzyści Gullk 1 Ploska, dla
uczczenia Ii Zjazdu syste
matycznie realizuje plany
dekadowe w 180 proc. Bry
gada tow, S z eterlaka wyko
nuje plany dekadowe w
175 proc.

Ponadto w realizacji zo>>ow|ąztiń przedzjazdowych
wyróżnia się brygada re
montowa tow. Stroslna 1
brygada kowalsko « ślusar
ska tow. Kulnisa.

W warsztatach zespołu
PGR Stanomino •••
—podjęto wiele dodatko
wych zobowiązań przedzja,zdowych po zrealizowaniu
poprzednich. M. In. bryga
da remontowa maszyn rol
niczych partMDWflB po «-

sztatach pomóc w napra
wach maszyn, znajdujących
sle w poszczególnych go^po
darstwach zespołu.
Dla
poprawienia „małej mecha
nizacji" w zespole, bryga
da zobowiązała się tak
że wyremontować wszystkie
pompy.

wającyml się we wszystkich
dziedzinach życia gospodar
czego 1 społecznego w na
szym kraju — będzie m|ał
wielkie znaczenie dla dalszej
naszej pracy. Podstawowe za
dania, stojące przed partią w
obecnym okresie, zostały sfor
mulowane przez IX Plenum
KC. Jest to przede wszystkim
zadanie przyspieszenia wzro
stu stopy życiowej mas pracu
jących w mieście 1 na wsi
przez podniesienie rolnictwa
i dalszy rozwój uprzemysło
wienia naszego kraju z szer
szym rozwinięciem w najbliż
szych latach produkcji arty
kułów masowego użytku I spo
życia. Polska klasa robotni
cza umacniając i pogłębiając
swó| sojusz z podstawowymi
masami chłopstwa pracujące
go. niewątpliwie potraf! zabez
pleczyć swym ofiarnym wysil
kiem szybkie 1 ptomyślne 0slągnięcie tych zadań.

Zadania te wiążą 61ę niero
zerwalnie z ogólną walką mas
pracujących całego świata o
utrwalenie pokoju, o okiełzna
nie Imperialistycznych porlże-

gaczy wojennych, o utorowa
nie ludzkości drogi postępu i
demokratycznego rozwoju, o
wyzwolenie wszystkich uci
śnionych 1 uciemiężonych na
rodów. W.lążą się one z histo
ryczną walka proletariatu całe
go świata o zwycięstwo socjalizmu.
Życzę Wam, drodzy towa
rzysze. pomyślnych obrad.
BOLESŁAW BIERUT
Po odczytaniu listu roz
brzmiały na sali gorące długo
niemilknące oklaski.
Referat sprawozdawczy o
pracy organizacji partyjnych
Śródmieścia nad
realizacją
przedzjazdowych
wskazań
partii wygłosił I sekretarz Ko
mitetu Dzielnicowego — Bo
lesław Rymuza. W ohszemej
dyskusji, w której brało udział przeszło 20 aktywistów
partyjnych, na czoło wysunę
ła się sprawa wcielania w ży
cie przez wszystkie organ i zacle partyjne dzielnicy, przez
wszystkich ich członków uchwał partii, zmierzających
(Dokończenie na 2 str.)

Przeciw remilitaryzacji Niemiec zach.

ZaJoga warsztatów
PGR xv Szczecinki!...

Z. Irzyckiego)

MOSKWA. Prasa radziecka
z 27 ub.m. opublikowała de
kret Prezydium Rady Najwyż
szej ZSRR w sprawie przekaza
nia Ukraińskiej SRR obwodu
krymskiego, który dotychczas
wchodził w skład RFSRR.
Dekret brzmi:

Blorąc pod uwagę wspól
ność ekonomiki, bliskość tery
torialną oraz ścisłe więzy gospodarcze I kulturalne łączące
obwód krymski 1 Ukraińską
SRR, Prezydium Rady N*Jwyż
szej Związku Socjalistycznych
Republik Radzlecklcji postana
wia:
Zatwierdzić wspólny wnio
sek Prezydium Rody Najwyż
sze) RFSRR i Prezydium Ra
dy Najwyższej USRR o prze
kazaniu Ukraińskiej SRR ob
wodu krymskiego, który wcho
dzlł w skład Rosyjskiej Federa,
cyjnej Socjalistycznej Republi
ki Radzieckiej.
Przewodniczący Prezydium
Rady Najwyższej ZSRR
K. W0R0SZYŁ0W
Sekretarz Prezydium Rady
NajwytaeJ ZSRR
U PDBG0W,
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wsporniki przedniej osi
kola zębate rozrządu małe
kola zębate rozrządu duże
pokrywa tylna korpusu silnika
okładzin tarczy spizęgła
wkładów filtra oleju
prowadnic popychacza zaworu
wsporniki przednie walka dźwigni zaworu
wsporniki tylne walka dźwigni zaworu
dźwignie zaworu
DO CIĄGNIKA „URSUS"
tłok R-l
nakrętki wentylatora
nakrętki wentylatory
grusz żarowych
mimośrody stale
kola zębate Z 18
piast osi przednie] (prawa)
piast osi przedniej (lewa)
osłony gruszy
pokrywy pompy paliwnej
tuleje warzące
wąsów zwrotnych (prawych)
łożysk rolkowych
CZĘŚCI DO PUJGÓW
tulei kola
widełek kroju tarczowego
osi widełek kroju
kół zębatych wydżwigowych
pokryw piasty koła

Nr koto!.
602
208
89
70
3017
907
79
152
153
158

26152
26162
10241 K
13187
51134 K
80503L
80513L
10211 K
21460L
21411L
80683K
W. J. 55
9805
V 637
3208
15323
9905

Bardzo obszerny, bo ai 3-stronicowy wykaz różnych części,
postawionych do dyspozycji innych warsztatów, nadesłał nam
kierownik warsztatu zespołowego PGR w Dąbiu, powiat By
tów - Stefan Antoniuk. Ze względu na brak miejsca nie podajomy chwilowo ponad 50 różnych części do żniwiarek, do
ciągników marki „Fordson-Major", „Lanz-Buldog" i in.
A oto pozostałe, naszym zdoniem najbardziej potrzebno
części, postawione do dyspozycji innych warsztatów:

...zobowiązanie na cześć
II Zjazdu partii zrealizowa
ła Już w 90 proc. Remont
ciągników zostanie więc za
kończony do dnia 5 marca
br., czyli o 10 dni przed
tftrmlnem. Szczególnie am
bitnie wykonują 6woje zo
bowiązania monterzy: Anto
ni Sawicki, Julian Gałusz
ko, Marian Szczur 1 Tade
usz. B!nko«
(Oprać, wg korespondencji
J. Jakubika. J. Przydatka i

Dekret Prezydium
Rady Najwyższej
ZSRR

Warsztaty zespołowe PGR i warsztaty POM naszego wo
jewództwa podejmują coraz szerzej inicjatywę warsztatowców
PGR Swierzenko i odpowiadając na apel, przystępują do
wzajemnej wymiany różnych części zamiennych do maszyn
rolniczych i ciągników.
'
Jak jut podawaliśmy, międrywarsztatowa wymiana części
zamiennych wpłynęła na przyśpieszenie remontów zimowych
w wielu warsztatach, m. in. w warsztatach POM w Cza*
plinku.
.
, .
l
Załogi PGR i POM zdają sobie sprawę, ze należy wyko
rzystać wszystkie możliwości, które w większym czy mniej
szym stopniu mogą przyczynić się do przyśpieszenia przy
gotowań do siewów 10-lecia Polski Ludowej, a więc i do
sprawniejszego przeprowadzenia samych siewów.
Ostatnio warsztat POM w Tychowie nadesłał nam zesta
wienie zbędnych mu części do maszyn i ciągników. A oto
pj-zcznaczone do wymiany części:

Przedstawiciele Komitetu Obrony Praw Pracującej i Uczą
cej się Młodzieży Niemiec zachodnich wręczyli przedstawi
cielom Rady Narodowej Frontu Narodowego w NRD memo
randum o trudnym położeniu młodzieży Niemiec zachodnich
i jej walce przeciwko remilitaryzacji.
Na zdjęciu: członek prezydium Rady Narodowel Frontu
Narodowego — Seigewasser w rozmowie z delegatami. Od
lewej: Seigewasser, członek prezydium Rady Narodowej
Frontu Narodowego — Klose, Horst Schmidt z Hamburga
i Emil Sauta z Mannheimu.
(Foto—CAF)

Nota rządu PRL

do rządu Stanów Zjednoczonych
WARSZAWA.
W dniu 27 lutego br. Ministerstwo
Spraw Zagranicznych
przesłało
ambasadzie
Stanów
Zjednoczonych w Warszawie notę następującej treści:
Ministerstwo Spraw Zagraniemych przesyła wyrazy sza
cunku
ambasadzie
Stanów
Zjednoczonych w Warszawie
1 pragnie
zakomunikować
co następuje:
W dniu 25 ub. m. departa
ment stńnu zwrócił się do am
basady Polskiej Rzeczypospo
litej Ludowej w Waszyngto
nie z żądaniem zamknięcia
trzech polskich
konsulatów
generalnych na terenie Sta
nów Zjednoczonych.
Rząd Polskiej Rzeczypospo
lltęj Ludowej uważa powyż
szą decyzje rządu Stanów Zje
dnoczonych za wysoce nie
przyjazny krok zmierzający
do pogorszenia
stosunków
między Stanami Zjednoczony
mi a Polską Rzeczpospolitą
Ludową; stanowi ona dalsze
ogniwo w łańcuchu dyskryml
nacji i systematycznych ata
ków na przyjazne stosunki
między naszymi narodami.
Rząd Polskiej Rzeczypospo

litej Ludowej stwierdza, te
konsulaty polskie w Stanach
Zjednoczonych w całej swo
jej dotychczasowej działalno
ści l>ez zarzutu wywiązywały
się ze swoich olwwlązków
załatwiając rzeczowe sprawy,
wchodzące w zakres zadań pla
cówek konsularnych i działa
jąc w duchu współpracy mię
dzynarodowej mimo poważ
nych trudności 1 przeszkód,
Jakie napotykały w tej pracy
ze strony federalnych I sta
nowych
władz
amerykań
skich. Dlatego też gołosłow
ne 1 nleoparte na żadnych
podstawach żądanie zamknię
cia konsulatów polskich może
być uważane Jedynie Jako no
wy dowód nieprzyjaznej poli
tyki rządu Stanów Zjednoczo
nych. Polityka ta może być
rozumiana tylko Jako chęć
zaognienia stosunków 1 prze
ciwdziałanie
powszechnemu

tlWÓWtt

ł

1175 ogniw z wąsem do siewnika nawozowego „Westfalia"
182 ogniwa bez wąsa do siewnika nawozowego „Westfalia"
75 kół zębatych od nr 1 wzwyż do siewnika nawozowego „Westfalia"
1 koto zębate CR 46 do siewnika nawozow. „Westfalia"
4 piasty koła głównego od 3 m do siewnika zbożowego „Saksonia"
9 piast koła od 2 m-2,5 m do siewnika zbożowego
„Saksonia".
40 kół zębatych od 2,5—3 m do siewnika nawozowego
„Saksonia"
29 kół zębatych rośnych do siewnika czeskiego
41 piąstek koła potowego i bruzdowego do pługa konnego.
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korpusów pompy wodnej
piasty wiatraka
dźwigni zaworów
wirników pompy wodnej
kół zębatych
kół zębatych satelit
prowadnic zaworów
kół rozrządu (duże)
kół rozrządu (małe)
korpusy pompy oleju
sworzni ttoka
sprężyn zaworu
wsporniki osi przedniej
kola zębato pótośki

Nr kotal.
801-802
835
158
804
>345
3513
145
89
208
871
' 231
146
601
3585

DO CIĄGNIKA „URSUS'
8
6
6
4
6
3
20
6
6

osłon gruszy żarowej
kół zębatych półosi
kół zębatych
koła zębate podwóme
bębnów regulatora
pokrywy pompy paliwa
kól zębatych satyrytów
kól zębatych
kół zębatych

1021
5517
4024
5311
1611
2146
5516
5214
5213

Trl“ba stwierdzić, że mimo upływu dość długiego czasu
od chwili zainicjowania apelu załogi PGR Swiorzenko zbirt
mało jeszcze dociera do redakcji meldunków o przeprowadronych już wymianach części zamiennych do maszyn roinjczych i ciągników. Można z tego wysnuć wniosek, że wyPOMy mkecha™a£i! w PGR^h i wydziały techniczne w
POM-ach nie kierują operatywnie akcją wymiany i nie rozdysponowują zgłaszanych części, że zbyt mato interesują
się tym zagadnieniem rolne rady zakładowe i komitety ze
społowe partii w PGR-ach oraz rady zakładowe i organizacje partyjne w POM-ach. Oczekujemy więc dalszych zgło
szeń części przeznaczonych do wymiany eree meldunków
o dokonanych już wymianach.

Spotkania
radzieckich
b udouniczych
Pałacu Kultury i Nauki
z polskimi robot ni katu i
WARSZAWA. W dniu 25 ub.
m. delegacja radzieckich bu
downiczych Pałacu Kultury 1
Nauki im. J. Stalina odwie
dziła załogę Polskich Zakła
dów Optycznych w Warszawie,
Goście po zwiedzeniu zakła
dów wzięli udział we wspólnej
wieczornicy, która upłynęła w
serdecznej atmosferze.
W tym samym dniu radziec
kich budowniczych Pałacu Kul
tury i Nauki odwiedził m’o
dzleżowy zewpół pleśni i tań
ca przy Zakładach Metalo
wych Im. gen Waltera w Ra
domiu. Występy artystyczna
amatonsklcgo zespołu, które od
były się w klubie osiedla
..Przyjaźń", przyjmowane by
ły przez radzieckich budowni
czych Pałacu gorącymi okla
skami.

Z kroniki
dyplomatycznej
WARSZAWA. W dniu 27
ub.m. poseł nadzwyczajny 1 mi
nteter pełnomocny Szwajcarii
w Polsce p. dr Werner Fuchss
■ łożył wizytę kierownikowi Mi
nisterstwa Handlu Zagranicz
nego wiceministrowi Czesła
wowi Bajerowi,

Konstruktywne propozycje ZSRR
są zgodne z wolą milionów Niemców
Oświadczenie kierownictwa KPD w sprawie Konferencji Berlińskiej
BERLIN.
Agencja ADN
donosi z Dusseldorfu, te 23
lutego na posiedzeniu klerów
nictwa Komunlstycznei Partii
Niemiec (KPD) uchwalono oświadczenie dotyczące konfe
rencji ministrów spraw za
granicznych
czterech
mo
carstw w Berlinie.
Konferencja
mln|6trów
spraw zagranicznych — stwjer
dza oświadczenie — dała na
rodowi niemieckiemu moż
ność zrozumienia, kto Jest Je
go przyjacielem, a kto wro
giem. Przebieg obrad kon

Szeroki rozwój ubezp eczeń na wsi
jedną z ważnych form pomocy państwa
dla pracujących chłopów
Około 3,5 miliona gospodarstw rolnych
korzysta z ubezpieczeń
WARSZAWA. Setki milio
nów złotych rocznie wynoszą
odszkodowania wypłacane pra
cującym chłopom przez Pań
stwowy Zakład Ubezpieczeń.
W ub. roku co 9-te gospodar
stwo rolne skorzystało z od
szkodowania.
W wypadku padnięcia ko
nia czy krowy, gradobicia,
pożaru — państwo ludowe
6p[eszy z pomocą pracujące
mu chłopu. V/ okresie przed
wojennym wysokie stawki u-

Nota rządu PRL

do rządu Stanów Zjednoczonych
(Dokończenie z 1 str.)
dążeniu do zmniejszenia na
pięcia
międzynarodowego
• Polityka taka oczywiście go
dzi w ostatecznym rachunku
również w interesy narodu
amerykańskiego.
Rząd Polsklef Rzeczypospo
litej Lądowej składa ostry
protest przjeciwko nleprzyjaz
nemu zarządzeniu władz Sta
nów Zjednoczonych 1 stwier
dza, że odpowiedzialność za
lego skutki obciąży wyłącz
nie rząd Stanów Zjednoczo
nych.

ślane Jako poważny krok na
drodze do dalszego odpręże
nia międzynarodowego, jako
sukces ducha rokowań w sto
sunkach
międzynarodowych
przyjęte zostały przez te koła
z niczym nlernaskowaną wro
gością. Postanowiły one. nie
zwlekając
przeciwdziałać 1
wzmóc wysiłki, by tymi czy ln
nymi posunięciami zatruwając
atmosferę międzynarodową nie
dopuścić do dalszego odpręże
nia w stosunkach mlędzynaro
dowych. Wyrazem te| tenden
cji jeM wzmożony nacisk USA
Jednocześnie rząd Polskiej na Francję,
by francuskie
Rzeczypospolitej Ludowej p-a Zgromadzenie Narodowe ratycnie zakomunikować, że w I f‘kowało układ w sprawie „ar
konsekwencji decyzJJ
rządu mii europejskiej". Wyrazem
Stanów Zjednoczonych
nie teł tendencji Jest szczególnie
widzi możliwości kontynuowa demonstracyjne
afiszowanie
nla działalności na terenie przez Waszyngton swego po
Polski placówek konsularnych parcia dla Adenauera 1 Jego
Stanów Zjednoczonych.
wojennej polityki. „Prezydent
W związku z tym rząd Pol Eisenhower 1 Ja — oświadczył
sklej Rzeczypospolitej Ludo przed paru dniami amerykań
we | prosi rząd Stanów Zje ski minister 6praw zagranicz
dnoczonych o zamknięcie Je nych, Duli es — uważamy kan
go konsulatu w Gdańsku o- clerza Adenauera za Jednego z
raz o zakończenie likwidacji największych mężów stanu na
tego urzędu w * rozsądnym szych czasów". A jednym z oterminie.
statnlch kroków
Adenauera
Lista antypolskich, nieprzy było przeforsowanie w borijaznych wobec naszego naro eklm Bundestagu rewizji kon
du posunięć rządu amerykań stytucji Niemiec zachodnich w
skiego wydłuża się. Zamknię kierunku konstytucyjnego żale
ciem trzech polskich konsula gallzowanla poboru do wojska.
Pozbawiona wszelkich pod
tów generalnych w USA rząd
Starów Zjednoczonych dał do staw decyzja rządu USA w
wód. że zamierza kontynuo sprawie konsulatów PRL w
wać politykę wrogości wobec Stanach Zjednoczonych to Je
naszego kraju. Nie pierwszy den z elementów tej polityki,
to krok rządu USA godzący w stawiającej na zatruwanie at
stosunki między obu naszymi mosfery
międzynarodowej,
knafaml. Wystarczy przypom „polityka ta — stwierdza no
nieć szpiegowską działalność ta protestacyjna rządu pol
amerykańskich placówek dy skiego — może być rozumiana
plomatycznych w Polsce, fi tylko Jako chęć zaognienia sto
nansowanie przez rząd USA eunków 1 przeciwdziałali.a po
działalności szpiegowskiej
I
dążeniu
do
dywersyjnej w Polsce, szyka wszechnemu
zmniejszenia
napięcia
między
ny.
których
przedmiotem
był w USA statek „Batory", narodowego. Polityka Jaka 0czy też współudział władz a- czywlścle godzi w ostatecznym
merykańsklch w pirackiej na- rachunku również w Interesy
oaści kuomlntangowsklch pu narodu amerykańskiego". Jest

pilków USA na polski statek
„Praca".
Byłoby rzeczą niesłuszną ro
zjjątrywać ten nowy wybryk
antypolski władz amerykań
skich ledynle na płaszczyźnie
stosunków polsko - amerykań
kich. Decyzja w sprawie poikich konsulatów generalnych
< USA jest niewątpliwie zwlą
•ana z niepokojem Jaki w pe
wnych wpływowych kolach w
USA wywołały przebieg 1 wy’ nikł Berlińskiej Konferencji.

ferencji wykazał, że zjedno
czenie Niemiec Jest możliwe
tylko na zasadzie demokraty
cznej 1 tylko pod warunkiem,
że dokona tego sam naród
niemiecki.
Kierownictwo KPD podkre
śla następnie w swym oświad
czenlu. że konstruktywne pro
Pożycie W. M Mołotowa są
zgodne z wolą milionów Nlcm
ców zarówno wschodniej • Jak
zachodniej części kraju.
„Politycy z koalicji adenauerowskipf — stwierdza da
lej oświadczenie — starali

to polityka sztucznego podsy
cania wrogości między narodu
ml. izolowania narodu amery
kańskiego od świata demokra

tycznego.
Protestacyjna nota rządu
polskiego wyraża stanowisko
całego polskiego epołeczeń
stwa, które Jednomyślnie po
tępia decyzję rządu Stanów
Zjednoczonych widząc w niej
próbę uniemożliwienia pokojo
wej wspó‘p—ey między naro
dami, mię l 'y narodem ameryWyniki te aawaicchnle okre kad&klm i polskim.

bezpieczeniowe nie pozwala
ły gospodarstwom chłopskim
na korzystanie z ochrony ubez
pieczeniowe! (poza obowiązko
wy ml ubezpieczeniami budyń
kow od ognia). Plony, narzę
dzia pracy, uprawy 1 zwierzę
ta nie były na ogół objęte
ochroną ubezpieczeniową. Ubezpleczenla
przedwojenne
służyły przede
wszystkim
ochronie większej własności
kapitalistycznej. Celem tych
ubezpieczeń było osiągnięcie
Jak największych zysków.
W Polsce Ludowej ochrona
ubezpieczeniowa obejm
pra
wje całe mienie w ok. 3.5 mi
liona indywidualnych gospo
darstw
rolnych.
Niska sto
sunkowo składka ubezpieczęnlowa powoduje, że ubezpie
czenia na wsi są popularne 1
powszechne.
Chłopi korzystają z następujących Ubezpieczeń: koni i
bydła od padnięcia, podstawo
wych zbóż — żyta, pszenicy,
Jęczmienia 1 owsa od gradobi
cia, budynków i mienia ru-‘
chomego — od ognia, huraga
nu. powodzi 1 uderzenia pio
runu. Za pieniądze otrzymywa
ne z odszkodowań chłopi mo
gą nabyć zwierzęta gospodar
skie, narzędzia pracy, odbudo
wać budynki 1 szybko zagoepo
darować się. W ten sposób ubezpleczenla przyczyniają się
do rozwoju produkcji rolnej.
Chłopi mogą również ubez
pieczyć siebie 1 członków swo
jej rodziny od nieszczęśliwych
wypadków, ubezpieczyć trzodę
chlewną, owce, kozy, ziemio
płody kontraktowane,
sady,
warzywa.

się wszelkimi sposobami unie
możliwlć zwołanie konferen
cji ministrów spraw zagra
nicznych 1 spowodować fia
sko rokowań. Prowadzili oni
tajną grę z Dullesem i czy
nili wszystko, co w ich mo
cy, aby głos narodu niemiec
kiego nie został wysłuchany.
Prześladowali oąl wszystkich
Niemców, którzy na czele na
rodu walczą przeciwko poli
tyce militaryzacji 1 faszyzacjl, o demokrację, Jedność i
pokój".
„Konferencja Berlińska do
wiodła, że polityką siły Jest
skazana na fiasko.
Rokowa
nia są możliwe.
Propozycje
ministra Mołotowa wskazują
narodowi niemieckiemu dro
gę do szczęśliwej przyszłości.
Naród niemiecki wkroczy w
najbliższym czasie na te dro
gę. Jeśli pod kierownictwem
zjednoczonej niemieckiej kia
sy robotniczej położy kres po
lltyce Adenauera 1 ujmie w
swe

ręce sprawę pokojowe

go
zjednoczenia
Niemiec,
wnosząc przez to samo cen
ny wkład
do zapewnienia
bezpieczeństwa w Europie
na całym świecie.

1

Oświadczenie
Magistratu
Wielkiego Berlina
BERLIN, Magistrat Wiel
kiego Berlina opublikował ośwladczenie, które stwierdza,
że na konferencji czterech mo
carstw w Berlinie ministro
wie zachodni odrzucili kon
struktywne propozycje radzie
ckie, zmierzające do pokojo
wego rozwiązania problemu
niemieckiego. Nie rozwiąza
ny pozostał
także problem
Berlina, którego rozstrzygnie
cle Jest niemożliwe w oder
waniu od problemu niemiec
kiego.

Pokojowe rozwiązanie pro
blcmu niemieckiego — głosi
Państwowy Zakład Ubeziple oświadczenie — Jest sprawą
czeń — zgodnie z wytycznymi przede
wszystkim
samych
IX Plenum KC PZPR — pro Niemców.
wadzi obecnie prace nad dalszą przebudową systemu ubez
Oświadczenie demaskuje
pieczeń w celu rozszerzenia, ochrony Indywidualnych gospo antynarodową mlHtarystyczną
rządu bońskiego.
darstw 1 spółdzielni produkcyj politykę
nych. Aparat PZU, zarówno Ludność Berlina zachodniego
centralny Jak 1 terenowy, czy — stwierdza oświadczenie —
ni wysiłki, aby usprawnić sy przekonuje się coraz bardziej,
stem ubezpieczeń na wsi, przy
że układy z Bonn 1 Paryża
spieszyć
likwidację szkód,
są główną przeszkodą na dro
przyjść chłopom pracującym z
dze do pokojowego zjednoczę
leszcze wydatniejszą pomocą.
nla Niemiec 1 stanowią wiel
W roku bież. PZU objął u- ką groźbę dla ludności nie
bezpleczenlem resztę koni 1 mieckiej.
bydła. Ubezpieczenie koni 1 by
dla objęło cały kraj. Odszko
W zakończeniu oświadcze
dowania za padłe bydło zosta nie podkreśla, że kwestia
ły podwyższone w stosunku do normalizacji życia w Berlinie
1953 r. o ok. 20 proc.
może być z łatwością rozwią
zana przez samych Niemców
pod warunkiem, iż władze
Berlina zachodniego zanie
chają prowokacyjnych wystą
pień przeciwko Niemieckiej
Republice
Demokratycznej,
zakażą działalności wszelkich
ośrodków szpiegowskich kon
RZYM.
Sekcja włoskiej centrujących się w Berlinie
partii
socjaldemokratycznej
w Colfello^ (prowincja Frosl- zachodnim, jak również zli
none)
zerwała z kierowni kwidują mjlltarno - faszystow
ctwem tej partii 1
przeszła skie organizacje.
Realizacja
do szeregów Włosklei Partii tych postulatów odpowiada
Socjalistycznej. W liście do
kierownictwa partii socjalde żywotnym interesom całej lud
mokratyczne! sekretarz sekcji noścl Berlina. Przyczyniłoby
s‘twlerdza. iż powodem zerwa sie to do przywrócenia Jedno
nla Jest fakt, że {Jrzywódca
socjaldemokratów
Saragat litej administracji miasta, do
blerze udział w rządzie Scel- normalizacji stosunków gospo
i
■ ■

Przeu oilnirziry KC PZPR, Prezes Rady Ministrów

Bolesław Bierut

delegatem dzielnicy PZPR Warszawa-Śródmieście

na II Ziazd PZPR
(Dokończenie z 1 str.)
do przyspieszenia wzrostu sto
py życiowej
ludzi pracy.
Szczególnie wiele uwagi po
święcono sprawią rozszerzania
pracy
polityczno-wychowawczej organizacji partyjnych 1
zacieśnienia Ich więzi z masa
ml, są to bowiem — Jak pod
kreślano — podstawowe wa
runki skutecznej walki o usprawnlenie działalności apa
ratu admfnistracyjnego i zlik
widowanie biurokratyzmu, o
wyższy poziom
wychowania
młodzieży, o pełną realizację
planów produkcyjnych przed
siębiorstw
budowlanych I
przemysłowych. Wskazywano
też na konieczność silniejszej
więzi Komitetu Dzielnicowe
go z poszczególnymi podstawo
wymi organizacjami, gdyż do
tychczas pomoc
Komitetu
Dzielnicowego dla organizacji
Jest niedostateczna. Wielu dy
skutantów zwracało uwagę
również na to. że organizacja
partyjne Śródmieścia utrzymu
Ją słabą łączność ze wsią 1 dla
tego na zacieśnianie tej łącz
ności trzeba obecnie położyć
mocny nacl6k.
Wśród szeregu mówców,
którzy wystąpienia 6we po
święcili sprawom lepszej pra
cy administracji gospodarczej,
dużo uwag na ten temat
wniósł w dyskusji przedstawi
ciel organizacji partyjnej Mi
nisterstwa Przemysłu Maszynowego Brandes.
Oświadczył on m. In., że
pracownicy tego ministerstwa
zgodnie z wytycznymi IX Ple
num KC PZPR zwracają
szczególną uwagę na dalsze
rozszerzenie produkcji maszyn
1 narzędzi dla rolnictwa 1
przemysłów konsumcyjnych,
„Pragniemy przyczynić się
— mówił m — do tego by
nasz przemysł na 10 marca
oddal rolnictwu do pracy przy
siewach' wiosennych 3500 no
wych slewnlków, 2 tys, płu
gów ramowych, około 5 tys.
nowych bron 1 inne narzę
dzia".

Mówca podkreślił jedno
cześnie, że w roku przyszłym
przemysł ten ma dać o wiele
więeel maszyn 1 narzędzi rol
niczych niż w roku ubiegłym.
Wymaga to od pracowników
Ministerstwa pełnego zespole
nia się z wysiłkami załóg ro
botniczych. Mówca wskazał,
że w przemyśle maszynowym
istnieją Jeszcze rezerwy pro-,
dukcyjne, dla wykorzystania
których pracownicy Minister
stwa mogą zrobić bardzo wie
le. Zapewnił on, że organiza
cja partyjna będzie o to wy
trwale walczyć.
Wielu dyskutantów, mó
wiąc o pracy
politycznej
swych organizacji partyjnych,
podawało 6zereg przykładów,
świadczących o decydującym
wpływie tej pracy na umoc
nienie organizacji, na podnle
sienie ich kierownicze!
roli
w życiu załóg, na walkę o
produkcję.
Zagadnienie to
poruszył m. In. robotnik z
MDM — Napferzyńskl. Wska
zał on, że dzięki dobrze zor
ganizowanemu szkoleniu ideo
logicznemu, na które uczęsz
czają partyjni i bezpartyjni
pracownicy przedsiębiorstwa,
dzięki częstym otwartym ze

braniom organizacja partyjna
budowy MDM wpływa na wy
chowywanie załogi 1 pomaga
lej w uzyskiwaniu znacznych
osiągnięć produkcyjnych. O,
mawiając pracę swej organi
zacji Napterzyńskl zwrócił uwagę na zbyt slaby wzrost
|e| szeregów, który fest
m.
ln. wynikiem niedostateczne)
opieki nad organizacją ZMP.
Szeroko omawłano w dy
skusji sprawy
związane
2
wychowaniem młodzieży, pra*
cą 6zkół 1 wyższych uczelni.
Zabierali glos na ten temat
m. in. Derandowlcz z Poli
techniki Warszawskiej, Bog
danowicz z Technikum Flnan
sowego, nauczycielka Krzywo
błocka 1 przewodniczący za
rządu dzielnicowego ZMP —
Kopyt.
Derendowlca,
pod
kreślając coraz to lepsze wy*
nikt w nauczaniu na Polltech
ntce, wskazał Jednocześnie na
szereg niedociągnięć w pracy
teł uczelni 1 jej organizacji
partyjnej.
Mówił m in. © zaniedba
niach w szkoleniu pcśltycznym 1
pracy kulturalnej
wśród młodzieży studenckiej.
Stwierdził też, że Minister
stwo Szkolnictwa
Wyższego
nie okazuje uczelni dostatecz
nej pomocy w jej pra'y. Krzy
woblocka podkreśliła, że wy
niki w nauczaniu 1 wychowy*
wanlu młodzieży szkolne) są
w ogromnym stopniu uzależ
nione od współpracy rodzi
ców ze szkołą.
„Świadectwo szkolne dzieo
ka — oświadczyła ona — Jest
też świadectwem obywatel
skim rodziców".
Serdecznie przyjęto m. ln.
wystąpienie wybitnego zasłu
żonego artysty Zelwerowicza,
który mówił o wielkim rozwo
|u teatru w Polsce Ludowej
t lego poważnej roli w wy*
chowaniu nowego społeczeń
stwa.
Długotrwale
oklaski
wywołała także wypowiedź
wicedyrektora szpitala pol
skiego, który pracował w Ko
rei — Stefanii Sen Iow. Dr
Seniow w krótkim przemówi®
ni u podzieliła się z zebrany
mi swymi wrażeniami z po*
bytu w Korei 1 w gorących
słowach nakreśliła
bohater
stwo 1 głęboki patriotyzm lu
du koreańskiego.,
Dyskusie
podsumował
pierwszy sekretarz Komitetu
Dzielnicowego
Śródmieście,
Bolesław Rymuza,
czym
dokonano wyboru delegatów
na II Zjazd PZPR.
W chwili, gdy przewodni
czący komisji
skrutacyjnej
ogłosił wybór na delegata
przewodniczącego KC PZPR,
Prezesa
Rady
Ministrów,
Bolesława Bieruta — na sali
rozbrzmiały długo niemilkną
ce gorące oklaski. Delegata
mi na zjazd wybrani zostali
również m. ln.: przewodniczą
cy Prezydium Stołecznej Ra
dy Narodowej — J. Albrecht,
zasłużony działacz polskiego
ruchu robotniczego — F. Fie
dler.
przodujący
ślusarz
MPK (trolejbusy), L. Gróżew
skl, murarz z MDM, wielo
krotny przodownik pracy —
St. Krzymlńekl, I sekretarz
KW PZPR S. Pawlak, naczel
ny architekt Warszawy J. S|galln, znany
artysta ecen
Teatru Polskiego — Aleksan
der Zelwerowicz.

Przebywający u boku Adenauera — pretendent do tronu austriac
kiego — Otto von Habsburg ogtoslt szereg artykułów, w których
zdradza chęć „wyzwolenia- krajów Europy Wschodniej przy pomo
cy tzw. armii europejskiej,
(Z prasy)

Rozłam
we włoskiej partii

socjaldemokratycznej

dw

Otto von Hcbsburg: - Zrobimy „Anschluss” z Europą Wichodr.iq,
(..Trybuna Ludu-)

Przekazanie Ukrainie obwodu krymskiego
jest konkretnym przejawem
przyjaźni między narodami ZSRR
Posiedzenie Prezydium Rady Najwyższej ZSRR.
MOSKWA. Dnia 10 lutego 1954 roku odb.yło się
pod przewodnictwem K. J. Woroszylowa posiedzenie
Prezydium Rady Najwyższej ZSRR, na którym rozpa
trzono wspólny wniosek Prezydium Rady Najwyższej
RFSRR i Prezydium Rady Najwyższej USRR 0 prze
kazaniu Ukraińskiej SRR obwodu krymskiego, który
dotychczas wchodził w skiad RFSRR.
Na posiedzeniu prezydium Rady Najwyższej ZSRR
do
jako przedstawiciele RFSRR zatwierdzenia.
obecni byli: przewodniczący
Przewodniczący Prezydium
Prezydium Rady Najwyższej Rady Najwyższej USRR D. S.
RFSRR M. P. Tarasów, za Korotczenkc oświadczył,
że
stępca przewodniczącego Ra Prezydium Rady Najwyższej
dy Ministrów RFSRR W. A. USRR
j
Rada Ministrów
Maslow, sekretarz
Prezy USRR omówiły ■ wniosek Pre
dium
Rady
Najwyższej zydium
Rady
Najwyższej
RFSRR I. N. Zlmln, Jako RFSRR w sprawje przeka
przedstawiciele
Ukraińskiej zania Ukraińskiej SRR obwo
SRR — przewodniczący Ra du krymskiego, który wcho
dy Najwyższej USRR D. S. dził
dotychczas w skład
Kcwotczenko, pierwszy zastęp RFSRR, 1 uważają, że wnio
ćar przewodniczącego
Rady sek ten Jest aktem przyjaźni,
Ministrów USRR M. S. Gre- świadczącym o . bezgranicz
-tzucha. sekretarz Prezydium nym zaufaniu 1 miłości naro
i Rady Najwyżsaej USRR W. du rosyjskiego do narodu u*J. Niżnik.
kralńsklego.
W dyskusji nad wspólnym
Na
posiedzeniu
Prezy
dium obecni byli również: wnioskiem Prezydium Rady Naj
pierwszy zastępca przewodni wyższej RFSRR i Prezydium Ra
trącego Komitetu Wykonaw dy Najwyższej USRR wzięli
czego Krymskiej Obwodowej udział: członek Prezydium Ra
‘Rady Delegatów Ludu Pracu dy Najwyższej ZSRR — N. M.
jącego P. N. Lal ln, przewód Szwernik, zastępca przewodni
nlczący komitetów wykonaw czącego Prezydium Rady Naj
czych SymferopolskleJ Rady wyższej ZSRR — S. Raszidow i
Miejskiej, N. N. Kątków i O. W. Kuusinen.
N. M. Szwernik podkreślił
Sewastopolskle|
Rady Mlejw swym przemówieniu, te wnio
sJclej S, F. SosnlcklJ.
sek o przekazaniu Ukraińskiej
Przewodniczący Prezydium SRR obwodu krymskiego, któ
Rady Najwyższej RFSRR M. ry dotychczas wchodził w skład
P. Tarasów poinformował, te RFSRR, ma doniosłe znaczenie
Prezydium Rady Najwyższej historyczne, Jest świadectwem
RFSRR 1 Rada
Ministrów braterskiej przyjaźni narodów
RFSRR,
blorąc pod uwagę dwóch wielkich republik so
bliskość terytorialną
Krymu cjalistycznych. W gospodarce
■i Ukrainy, wspólność
Ich narodowej ZSRR — powiedział
ekonomiki oraz łączące Je ścl N. M. Szwernik — obwód krym
sle więzy gospodarcze 1 kul ski odgrywa poważną rolę jako
turalne, uznały za celowe okręg hutnictwa, żelaza, upra
przekazanie obwodu
krym wy winnej latorośli, przemysłu
skiego Ukraińskiej SRR. Prze winiarskiego, konserwowego i
kazanie obwodu
krymskiego rybnego, hodowli, jako okręg
Ukraińskiej SRR — powie produkujący wysokogatunkową
dział M. P. Tarasów — przy pszenicę. Przekazanie rozległe,
czyni sl: do dalszego umoc go obwodu o wielkich bogact
nienia
więzów
braterstwa wach naturalnych, o rozwinię
między narodami ukraińskim tym wielkim przemyśle, posia
i rosyjskim oraz odpowiada dającego cenne uzdrowiska, mo
ogólnym interesom państwa żliwe jest tylko w warunkach
radzieckiego. M. P. Tarasów naszego kraju socjalistycznego,
odczytał uchwałę Prezydium który wyzwolił się na zawsze
Rady Najwyższej RFSRR o z ucisku kapitalistów i obszarni
praekazaniu obwodu
krym ków, w kraju, gdzie na pierw
skiego
Ukraińskiej
SRR szym planie znajduje się troska
przedkładając Ją Prezydium o człowieka oraz o zaspokoje
Około 10 dni minęło od chwili zakończenia Konferencji Ber
lińskiej ...
— Pan Dulles, a wraz z nim panowie Eden i Bidault nie żało
wali słów, by przekonać opinię publiczną, że niczego bardzie] nie
pragnę, jak współpracy ze Związkiem Radzieckim.
I dla potwierdzenia tej jakże pięknej zasady... opublikowali
separatystyczny komunikat, naszpikowany większymi i mniejszymi
inwektywami. Słowem komunikat świadczący o tym, że podobnie
jak i w przeszłości tak i teraz mocarstwa zachodnie zamierzają
kontynuować przy pomocy tych czy innych metod politykę pod
kopywania współpracy międzynarodowej.
PARĘ SŁÓW PRAWDY
Opublikowany przez nich komunikat nie odniósł jednak zamie
rzonego skutku. Nawet burżuazyjna prasa nie kryje, że odpowie
dzialność. za nieosiągnięcie porozumienia w sprawie niemieckiej
czy austriackiej spada na przedstawicieli mocarstw zachodnich.
I tak np. „Socialist Outlook", tygodnik iabourzystowski, stwierdza,
że „Konferencja Berlińska nie doprowadziła do pokojowego zje
dnoczenia. Niemiec dlatego, że mocarstwa kapitalistyczne pragną
wciągnięcia Niemiec zachodnich do sojuszu wojskowego, kiero
wanego przez USA, a wymierzonego przeciwko ZSRR". Opinię
tę podziela bardzo poważna część prasy, stwierdzając, że mini
strowie zachodni nic dosłownie nie uczynili, by posunąć naprzód
sprawą rozwiązania problemu niemieckiego. A jeśli chodzi o pro
blem austriacki?
Oddajmy gfoj miarodajnemu w tej sprawia członkowi dele
gacji austriackiej Kornhuberowi, który oświadczył, żo „Mołotow
i Figi mogliby rozwiązać cały problem austriacki w ciągu jednej
godziny". Opinię tę w innych słowach wyraża angielski tygodnik
„New Statesman and Natleń**, stwierdzając, że „według infor
macji z wtarogodnych kół konferencji wszelki kompromis w spra
wie traktatu austriackiego został udaremniony przez Duilesa".
Jednym rłowem, jeżeli dziś - ku wielkiemu rozczarowaniu narodu
austriackiego - minister Figi powrócił do Austrii z pustymi rę
kami, nie przywożąc tak upragnionego przez naród austriacki
traktatu pokojowego, to odpowiedzialność za to spada wyłącznie
aa Duilesa. A w pewnym stopniu również na samego pana Figla,
na którego postawę w Berlinie Dulles działał usztywniająco,
działa), jak to powiedziała pewna dowcipna dziennikarka, niCIym krochmal.
SŁOWA A RZECZYWISTOŚĆ

Pan Dulles, a wraz z nim panowie Eden i Bidault, nie żało
wali rlów, bv dor.ćef’ Li
oni prtecłwnłkcml milltaryzmu nie
mieckiego i io r.izyslH robią cifofc’; zetpoba: i-"0 odrodzeniu.
I dta potwierdzenia tej juiue ptęknej zasady pan Dulles
~''wsze swo kroki pa Konferencji Berlińskiej skierował do..,

nie Jego potrzeb materialnych
i kulturalnych.
Po N. M. Szwerniku zabrał
głos S. Raszidow, który oświad
czył m. in.:
Partia nasza zespoliła wszyst
kie narody Związku Radzieckie
go w jednolitą, zgodną rodzinę,
na wszystkich etapach swej bo
haterskiej walki strzegła ona
i umacniała przyjaźń narodów
ZSRR i przekształciła ją w po
tężną, niezwyciężoną siłę, na
której opiera się potęga nasze
go państwa radzieckiego. Partia
nasza uczy, że dopóki istnieje
i rozkwita ta przyjaźń, nie są
dla nas straszni wrogowie ani
wewnętrzni, ani
zewnętrzni.
Przekazanie obwodu krymskie
go Ukraińskiej SRR Nastę
puje w pamiętnych dniach,
gdy cały naród
radziecki
obchodzi 300 rocznicę zjedno
czenia Ukrainy z Rosją i.będzie
nowym dobitnym
przejawem
mądrej polityki narodowościo
wej realizowanej przez Partię
Komunistyczną, polityki, której
celem jest wszechstronny roz.
wój i rozkwit twórczych sił
wszystkich narodów naszego
kraju.
Z kolei zabrał głos O. W.
Kuusinen. —’ Wspólny wniosek
Prezydium Rady Najwyższej
RFSRR i Prezydium Rady Naj
wyższej USRR — powiedział
O. W. Kuusinen—zasługuje na
szczególnie wielką uwagę pod
względem zasadniczym, a mia
nowicie z tego względu, że jest
to nowe i dobitne świadectwo
wysokich zalet realizowanej w
naszym kraju demokracji socja
listycznej, leninowskiej polity
ki niewzruszonej przyjaźni na
rodów. Tylko w naszym socjali
stycznym kraju możliwe Jest, źe
wielki naród — taki jak naród
rosyjski — bez wahania i wiel
kodusznie przekazuje innemu
narodowi jeden ze swych naj
cenniejszych obwodów. .
Tylko w Kraju Rad możliwe
jest, że tak niezwykle doniosłe
sprawy dotyczące terytorialnej
przynależności poszczególnych
obwodów i okręgów do tej czy
innej republiki rozwiązuje się
między bratnimi
republikami
bez żadnych trudności, zgodnie
i harmonijnie, kierując się wy
łącznie względami celowości z
punktu widzenia rozwoju eko
nomiki, kultury, kierując się o-

gólnymi interesami państwa ra
dzieckiego i interesami dalsze,
go umocnienia przyjaźni i zau
fania między bratnimi naroda
mi.
Z tego więc zasadniczego
punktu widzenia można tylko
powitać wspólny wniosek Pre
zydium Rady Najwyższej RFSRR
i Prezydium Rady Najwyższej
Ukraińskiej SRR w sprawie
przekazania Ukraińskiej SRR ob
wodu krymskiego. Z punktu wi
dzenia zaś celowości praktycz
nej i politycznej wniosek ten
fest całkowicie uzasadniony.

N. M. Szwernik, S. Ra6zldow i O. W. Kuusinen zgłosi
li wniosek o zatwierdzenie
wspólnego wniosku Prezydium
Rady Najwyższej RFSRR 1
Prezydium Rady Najwyższej
USRR w sprawie przekazania
Ukraińskiej SRR obwodu krym
sklego.
Po zakończeniu
dyskusji
Prezydium Rady Najwyższej
ZSRR, Jednomyślnie zatwier
dziło dekret w sprawie prze
kazania Ukraińskiej SRR ob
wodu krymskiego, który do
tychczas wchodził
w skład
RFSRR.
Na zakończenie posiedzenia
wygłosił przemówienie prze
wodniczący Prezydium Rady
Najwyższej ZSRR, K. J. Wonoszyłow.
Uchwała Prezydium Rady
Najwyższej ZSRR — stwier
dził K. J. Woroszyłow — w
sprawie wspólnego wniosku
Prezydium Rady Najwyższej
RFSRR 1 Prezydium
Rady
Najwyższej Ukraińskiej SRR o
przekazaniu Ukraińskiej SRR
obwodu krymskiego, który do
tychczas wchodził w skład
RFSRR, Jest świadectwem dal
szego umocnienia Jedności 1
niewzruszonej przyjaźni naro
du ro6y|.:klego 1 ukraińskiego
w wielkiej, po'ężnej bratniej
rodzinie naredów Związku So
cjalistycznych Republik
Ra
dzieckich. Ten doniosły akt
o wielkim znaczeniu państwo
wym potwierdza raz Jeszcze,
że stosunki między suweren
nymi związkowymi republika
mi socjalistycznymi w ZSRR
oparte 6ą na prawdziwym równouprawr.'j?n!u oraz rzeczy

Przegląd wydarzeń
Adenauera, z którym spotkał się na lotnisku Wahn pod Kolonią.
O czymże to obaj panowie mówili w czasie półtoragodzinnej roz
mowy? Jak wynika z doniesień bońskiej agencji informacyjnej,
tematem rozmów była sprawa zawarcia między Niemcami za
chodnimi a USA separatystycznego układu, który by przyśpieszył
remilitaryiację Niemiec zachodnich. „Bonner Nachrichten-lnformatfondienst**, powołując się na oświadczenie Duilesa, złożone
w czasie spotkania z Adenauerem, stwierdza, że uzgodniono
również współpracę wywiadu amerykańskiego i bańskiego.
Pan Dulles, a wraz z nim ponowie Eden i Bidault, nie żałowali
słów, dowodząc, i-i, jak mówił Dulles, „jest rzeczą słuszną danie
i ludziom i narodom rzeczywistej swobody decyzji". M. in. rów
nież w sprawie tzw. europejskiej wspólnoty obronnej, którą mi
nistrowie zachodni usiłowali przedstawić jako pokojową im
prezę.
I dla potwierdzenia tej zasady, jak wynika z głosów prasy ame
rykańskiej I zochodnio-europejskiej, Waszyngton postanowił
wzmóc nacisk w kierunku ratyfikacji przez francuskie Zgromadze
nie Narodowe układu w sprawie „armii europejskiej".

I tak np. agencja „United Press" stwierdza, że „Dulles uezyni
wszystko, co w jego mocy, dla uzyskania ratyfikacji przez wciąż
wahające się francuskie Zgromadzenie Narodowe". Tygodnik
angielski „New Statesman and Nation" potwierdza tę opinię,
dodając, że Dulles bardzo liczy na akcję ministra Bidault, który
w Berlinie „współzawodniczył z Edenem w lojalnym trzymaniu
się linii amerykańskiej".
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OBURZENIE BEZ POKRYCIA

>

Pan Dulles a wraz z nim panowie Eden i Bidault czuli się bar
dzo dotknięci, gdy minister Mołotow mówił o amerykańskich ba
zach wojennych tworzonych wokół Związku Radzieckiego I gdy
podkreślał, że twe.zenie tych baz ma charakter wybitnie agre
sywny. Nie posiadali się z oburzenia, gdy minister Mołotow, na
zywając po imieniu pewne pakty i układy narzucane swym part
nerom prici USA, wykazywał ich dgresywny charakter.
I jakby dla potwierdzania, że chodziło tu o oburzenie, mające
na celu li tylko zamaskowanie zakłopotania ministrów zachod
nich, nadeszła ostatnio wiadomość o podpisaniu pewnego ukła
du pomiędzy Turcją a Pakistanem. W całej snrny.Ia nie byłaby
nic dziwnego, gdyby nie to, że zc podplsanerr lego układu kry
je się pewna, skoordynowana akcja. Po prostu układ turecko-

wistym zrozumieniu j poszano
wanlu wzajemnych interesów,
mających na celu rozkwit
wszystkich republik związko
wych.
W historii nie było I nie mo
gło być podobnych stosunków
między państwami, dawniej, a
zwłaszcza za czasów kapitali
zmu, u samej podstawy stosun
ków między państwami leża
ły dążenia do zaborów teryto
rialnych,
dążenia
6llnych
państw do rozszerzenia swego
terytorium kosztem państw sła
bych.
Przekazanie Ukrainie obwo
du krymskiego Jest władnie
konkretnym przejawem przy
jaźni między narodami nasze
go kraju, przyjaźni którą w
ciągu całej swej 50-letnIej hi
storii wykuwała Komunistycz
na Partia Związku Radzieckie
go. Obwód krymski ze wzglę
du na swój rozwój historycz
ny. , swą sytuację terytorialną
1 ekonomiczną ma doniosłe
znaczenie dla całego państwa
radzieckiego. Zarówno w dawne| Jak i w niedawnej prze
szłości wrogowie nlejednoknot
nie usiłowali odebrać Rosji
Półwysep Krymski, wykorzy
stać go dla grabienia 1 rujno
wania ziem rosyjskich 1 ukra
ińskich. usiłowali stworzyć
tam bazę wojskową dla napa
ści na Rosję i Ukrainę. Ale na
rody rosyjski 1 ukraiński za
każdym razem we wspólnej
walce bezlitośnie gromiły na
jeźdźców 1 wypędzały Ich z
Krymu, który był 1 pozostanie
na zawsze twierdzą radziecką
na Morzu Czarnym.
Ten akt przyjaźni — powie
dział w zakończeniu K. J. Wo
roszyłow — następuje w okre
sie. gdy ludzie radzieccy uro
czyście obchodzą pamiętną hi
storyczną datę — 300 roczni
cę zjednoczenia Ukrainy z Ro
sją, wielkie święto narodowe
nie tylko narodu ukraińskiego
1 rosyjskiego, lecz również
wszystkich narodów Związku
Radzieckiego.
Nlechal więc krzepnie 1 roz
kwita nasza ukochana wielka
ojczyzna — Związek Socjali
stycznych Republik Radziec
kich.

VIII Zjazd
Komunistycznej
Partii Litwy
MOSKWA. W tych dniach
zakończył się VIII Zjazd Ko
munistyczne! Partii Litwy.
Referat sprawozdawczy
KC
Komunistycznej Partii Litwy
wygłosił sekretarz KC Snleczkus.
, ,
A. Snleczkus 1 delegaci, któ
rzy zabierali głos w dyskusji,
przytoczyli
wiele
faktów
świadczących o tym. że w brat
nie| rodzinie narodów radziec
kich masy pracujące Litwy osiągają wciąż nowe sukcesy w
życiu ekonomicznym i kultu
ralnym. W okresie sprawo
zdawczym
wzrósł znacznie
przemysł republiki, a szczegół
nie przemysł stoczniowy, prze
mysi budowy turbin, przemysł
artykułów powszechnego użyt
ku. Plan 1953 r. przemysł Litwy wykonał w 105 proc.
Dzięki stałej pomocy pań
stwa rośnie i rozwija się spo
łeczne mienie kołchozów, umacnia się baza materialnotechniczna rolnictwa. Na Li
twie czynnych Jest obecnie
przeszło 140 ośrodków maszy
nowo-traktorowych, wyposażo
nych w tysiące maszyn rolni
czych. Przodujące kołchozy 1
sowchozy zwiększyły produk
cję zboża 1 roślin przemysło
wych, podniosły produktyw,
ność hodowli.
Na zjeździe wybrano nowy
Komitet Centralny Komuni
styczne | Partii Litwy 1 komi
sję rewizyjną. Na Plenum KC
Komunistycznej Partii Litwy,
które odbyło się po zje2<±zle.
pierwszym sekretarzem KC
wybrano A. Snleczkusa. sekre
tarzaml KC — M. Szumauska,
sa 1 W. Niunke.

Niezadowolenie
we Francji
z polityki Bidault
PARY2. Jak donosi dzlennlk „Liberation", po Kon
ferencji Berlińskiej między
ministrem spraw zagranicz
nych Bidault z Jednei strony
a ambasadorem Francji w
ZSRR Joxem 1 sekretarzem
generalnym francuskiego mini
steretwa spraw zagranicznych
Parodl z druglei — doszło do
„ostrych tarć na temat pew
nych doniosłych zagadnień po
Utyki międzynarodowej". ..Li
beratlon" podkreśla, że Joxe
1 Parodl odnoszą się bardzo
krytycznie do polityki Bi
dault.

pakistański jest pierwszym krokiem na drodze montowania przez
Waszyngton agresywnego bloku państw Bliskiego i Środkowego
Wschodu, jest wskrzeszeniem w innej formie, ale z tą samą agre
sywną treścią zbankrutowanej koncepcji tzw. dowództwa Środ
kowego Wschodu, o czym zresztą pisze prasa amerykańska bez
obsłonek.
Tych parę wydarzeń z ubiegłego tygodnia jeszcze raz jaskrawo
ilustruje przepaść, jaka dzieli słowa przedstawicieli mocarstw za
chodnich od ich rzeczywistych planów, od Ich czynów. Ale pozostaje faktem, a podkreśla to niemal że cała prasa światowa, żo
Konferencja Berlińska była wyrazem pewnego odprężenia w sytu
acji międzynarodowej, że, jak to musi przyznać nawet socjalde
mokratyczne pismo francuskie „Łe Populaire db Paris", „sprawa
pokoju posunęła się nieco naprzód".
NIEPRZYJEMNE, LECZ PRAWDZIWE

Dziennik „New York Times" zamieścił ostatnio ciekawy artykuł,
w którym zastanawiając się nad wyrażeniem zgody przez Duilesa
na odbycie konferencji genewskiej z udziałem pięciu wielkich
mocarstw, a więc także Chin Ludowych, pisze: „Sztywna polityka
zagraniczna doprowadziłaby... do utraty sojuszników i światowe
go zaufania w bardzo krótkim czasie. Polityka USA musi byćPdrisiaj bardziej elastyczna... Opinie naszych sojuszników muszą być
brane pod uwagę. Realizm wymaga uznania czynników siły, na
wet, jeśli są one dla nas nieprzyjemne...".
O czym świadczy to „wyznanie wióry" reakcyjnego dziennika
amerykańskiego? Jest to przyznanie się do bankructwa osławione]
„polityki siły". Jest to przyznanie się do trudności, na jakie Wa
szyngton natrafia w stosunkach ze swymi partnerami. Jest to
przyznanie się do uczucia respektu amerykańskich polityków wo
bec ZSRR, wobec całego obozu pokoju. A respekt ten dyktuje po
tęga kroju socjalizmu, dyktuje wciąż rosnący autorytet ZSRR,
wciąż rosnąca siła, wciąż rosnące wpływy światowego obozu po
koju.
O czymże, jak nie o słabości obozu wojny świadczą takie wy
darzenia ostatnich dni, jak to, że frakcja parlamentarna brytyj
skiej Labour Party większością zaledwie 9 głosów przy 217 glo
sujących poparła projekty remiiltaryzacjl Niemiec, jak to, że gru
pa francuskich wybitnych dzialoczy politycznych, reprezentują
cych różne opinie polityczne, wystosowała apel o zwołanie naro
dy przedstawicieli krajów Europy zochodniej w sprawie „armii
europejskiej". Takich wydarzeń jest więcej. Jest ich coraz więcej.
Ma rację „New York Times" twierdząc, że tego rodzaju rozwój
wydarzeń nie należy do przyjemnych zjawisk dla amerykańskich
rzeczników „polityki siły*'. Nieprzyjemnie jest być zrius-onym roz
stać się z ukochanym dzieckiem. A była nim dic cnerykońskleh
polityków „polityka
kłórcj bankructwa staje s;ę faktem
nieodwracalnym,
TADEUSZ GUMOWSKI

Czytelnicy i korespondenci o sprawach mieszkaniowych

Zbliżający się termin rozpo
częcia II Zjazdu naszej partii
mobilizuje masy pracujące Zie
mi Koszalińskiej do nieustan
nego wzbogacania wyników
swej pracy, do pomnażania
osiągnięć produkcyjnych.
0 Załoga BPP-u w Szczecinku podjęła dalsze zobowią
zania dlo uczczenia II Zjazdu.
I tak: młodzieżowa brygada
Z. Gajka zobowiązała się wy
konać 8 rozjazdów wąskotoro
wych przy jednoczesnym za
oszczędzeniu
584 roboczogodzin.
A Cenne są zobowiązania
załogi Spółdzielni Szewskiej
im. Nowotki w Złocieńcu. Za
łoga ta postanowiła wykonać
poza planem 55 par obuwia.
0 W dniu 2 lutego br. dział
skupu i kontraktacji PZGS w
Kołobrzegu wykonał plan kon,
traktacji roślin za rok 1954.
0 W powiecie Miastko wy
konano w dniu 15 lutego plan
kontraktacji ziemniaków
na
rok 1954.
0 Załoga Oddziału Centrali
Wyrobów Tytoniowych w Szcze.cinku w III kwartale ub. roku
uzyskała pierwsze miejsce w
skali krajowej we współza
wodnictwie. Załoga ta już po
raz drtigi w ciągu ub. roku
zdobyła proporzec przechodni.
0 W wyniku realizacji zobo
wiązań załoga PZGS Złotów
zaoszczędziła 32.225 zł. Zało
ga ta po wykonaniu pierwszych
zobowiązań podjęła dalsze, a
szczególnie na odcinku wer
bunku nowych członków
do
GS-u, likwidacji mank, uspraw.
nienia działalności handlo
wej.
0 W dniu 23 lutego br. Po
wiatowy Zakład Mleczarski w
Szczecinku wykonał operatywny
plan skupu mleka za luty w
103 proc. Ponadto dział skupu
zobowiązał się skupić dodat
kowo 75 tysięcy litrów mleka.
0 J. Bohdziewicz, M. Roszko
I t. Walczak — pracownicy
działu planowania PCD w
Szczecinku w ramach zobo
wiązania zjazdowego zebrali i
^kolekcjonowali 40 ekspona
tów wcd technicznych drew
na.
0 Załoga Rejonu Lasów Pań
stwowych w Wałczu na cześć
II Zjazdu partii zobowiązała
się zakończyć bilans roczny do
dnia 18 lutego br. Zobowią
zanie zostało wykonane w
dniu 14 lutego br.

Najwyższy czas przystąpić
do sprawniejszej gospodarki mieszkaniowej Piekarnie GS zwiększają usługi
dla chłopów

To musisz zobaczyć. 2e na
rynku, który nagle wydaje się
Jakiś duży, rozleglejszy — po
Jawiły się sterty drzewa 1 ce
gły, że zza prowizorycznego
parkanu, na którym w lal ogro
mna tablica ..Zjednoczenie Bu
downlctwa Miejskiego'* — wi
dać spokojną sylwetkę nowowybudowanego gmachu, te otacżające koszaliński rynek ru
mowjska znikają.
Cały rynek — to Jeden plac
budowy. Tu zamieszkają lu
dzie. którzy dale| budować bę
dą lepsze Jutro naszego mia
sta. Ale zanim w nowych do
mach będą nowe mieszkania...

...PROBLEM MIESZKANIO
WY KOSZALINA JESZCZE
ISTNIEJE

Swjadcza o tym listy, w któ
rych czytelnicy „Głosu" pro
szą redakcję o Interwencję w
‘■prawach mieszkaniowych. W
listach tych ludzie upominają
się o szybkie załatwianie ich
mieszkaniowych
kłopotów.
Nie chcą 1 nie mogą czekać.
Żądają od MRN. by Jak naj
szybciej załatwiła Ich poda
nia.
Ob. Rychlik, który zamiesz
kuje wraz z żoną | małym
dzieckiem w Słupsku (w trud
nych warunkach mieszkanio
wych) otrzymał od MRN w Ko
szalfnle 'zawiadomienie, że otrzymą 1 pokój z uzyskanych
nadwyżek mieszkaniowych.
— Kiedy? — pyta ob. Ry
chlik. Czekam Już rok — do
jeżdżam do pracy, Tnam nakaz
pracy — obecna sytuacja Jest
przyczyną w'elu
rodzinnych
nieporozumień ’ kłopotów. Ob.
P. W. plsze: „Nigdy nie mogę
zastać kierownika Wydziału
Kwaterunkowego Prez. MRN
w Koszalinie. Wiele Już zeló
wek zdarłem chodząc do Prez
MRN. wiele godzin pracy gtraclłem. podawałem adresy wol
nych mieszkań, na które przy
dział chclałem otrzymać. Nie
stety — przeważnie nie uda
wało ml 6fę mówić z kierow
nikiem, a jedyna rozmowa, któ
ra doszła do skutku — nie
przyniosła oczekiwanego prze
ze mnie rezultatu.
Mieszkańcy Słupska 1 In
nych miast naszego wojewódz
twa skarżą się na opieszałe,
biurokratyczne
załatwianie
spraw mieszkaniowych przez
referaty kwaterunkoweO takim biurokratycznym,
przewlekłym załatwianiu spra
wy przez Prez. MRN w Słup
sku plsze ob. Rytwlński. W
odpowiedzi udzielonej na In
KOSZALIN — „Nowa HuU“ —
terwencję
„Głosu"
Wydz.
nieczynne.

„Młoda Gwardia"—Rokossowo —
nieczynne.
SŁUPSK — „Polonia** —
„Dumna królewna**.
Seanse godz. lf, 18 1 34.
SŁAWNO — „Sława** —
„Noc niespodzianek**.
Seans godz. 18.
DARŁOWO — „Bajka** —
„Aleksander Newski**.
Seans godz. 11.
BIAŁOGARD — „Bałtyk** *~
„Danka** — godz. 17 1 1S.
BYTÓW
—
„Albatros" —
nieczynne.
CZŁUCHÓW — „Uciecha** —
nieczynne.
DRAWSKO
—
„Drawa—
nieczynne.
MIASTKO — „Grażyna- —
nieczynne.
KOŁOBRZEG — „Wybrzeże" —
„Skandal w Clochemerle-—godz.
1S ł 24.
SZCZECINEK — „Przyjaźń" —
„Pod tureckim Jarzmem** — godz. 1
17 1 11.
ZŁOT0W
—
„Rodło"
—
nieczynne.
WALCZ
—
„Tęcza**
—
„Śpiewają skowronki" — godz.
17 1 11.
CZAPLINEK
—
„Piast" —
nieczynne.
ZŁOCIENIEC
—
„Mewa** —
nieczynne.
USTKA
—
„Delfin"
—
„Wiosna** — godz. 11.

UWAGA! Repertuar kin podaJemy na podstawie komunikatu
Okr. Żarz. Kin w Koszalinie.

Dla lepszego zaspokojenia
potrzeb konsumentów

Kwaterunkowy Prez. MRN w
Słupsku zawiadomił mnie, że
mieszkanie dostanę w styczniu
br. Potem powiedziano, że w
marcu. Zachodzi pytanie, czy
w ogóle dostanę Je w tym ro
ku?
Inny przykład bezduszności
1 biurokratyzmu w załatwianiu
najżywotniejszych spraw byto
wych ludzi pracy, braku kon
sekwencji w realizowaniu wła
snych decyzji 1 papierowego
odfajkowywanla roboty — to
załatwienie (niestety tylko na
papierze) — Interwencji ob.
St. JankleWcza ze Sławna.
Prez’. MRN w Sławnie wpro
wodziło w błąd redakcję do
nosząc, że załatwiło sprawę
przekwaterowania sublokatorkl z mieszkania ob. Jankiewi
cza do Innego mieszkania. kle
dy w rzeczywistości wszystko
— pozostało po dawnemu.
Sprawy mlewkanlowe — to
sprawy, od których zależą wa
runki naszego życia codzien
nego a więc 1 wydajność pra
cy. Nie można więc ich lekce
ważyć,'należy — Jak się tego
domagają mieszkańcy Koszali
na I Słupska — załatwiać je
szybko, widząc potrzeby ludzi
pracy. Ob. Rychlik, Rytwlńskl. Jankiewicz 1 inni oczeku
jący na mieszkanie, dojeżdża
jący do pracy. żąda’ą od Pre
zydiów
MRN w Koszalinie,
Słupsku f Sławnie szybkiego
załatwiania Ich podań.
NAJBLIŻSZA DROGA —
NADWYŻKI MIESZKA
NIOWE

W Jaki sposób można Już
teraz zaspokoić w poważnej
mierze Tn'eszkantowy głód Ko
szalfne? Droga ta fest znana
Prez. MRN — ujawnianie nad
wyżek mieszkaniowych.
Bu
dujemy nowe osiedla. Kosza
lin otrzyma wiele nowych mle
szkań Ale — Jak Już powie
dzieliśmy — nie rozwiązuje to
sprawy „od zaraz". Na nowe
domu trzeba czekać. A ludzie
Już ohcą mieszkać w odpowled
nich warunko-h.
XV Kcszallnle — <o dosko
nałe wiadomo Jest Prez MRN
— *a znaczne, rezerwy miesz
kaniowe. W trakcie akcji ewl
denclonowanla mieszkań | za
kładania kartotek mieszkanio
wych okazało się np., te w
trzypokojowych mieszkaniach
Czarnlawskiego. Pawłowskie
go. Gaburklewlcza 1 Innych
m-rn lesz kufą po dwie osoby.
Wiele Jest Jeszcze obszernych
mieszkań,
których lokatorzy
np. odnajmują pokoje za dość
wysoką opłatą — sublokato
rom, albo na noclegi, o czym
mówił w dyskusji na IX Ple-

Zespół PGR Sianomino

wykonał plan dostawy męka
i tuczu z nadwyżką
Realizując zobowiązania na stawy tuczu w styczniu 1 w lu
cześć II Zjazdu w dostawie tym.
AdamowskL
mleka dla państwa — zespół
PGR Stanom Ino wykonał w
styczniu br. 103,2 proc, pla
nu. Dostawy mleka zostały
zwiększono w stosunku do ety
cznla ub. roku o 25 proc, prze
ciętnle od jednej krowy, a o
gółem o *8,9 proc.
W lutym zespół przekro
czył plan do dnia 12 lutego o
4.5 proc. mimo, że plan do
stawy mleka został w tym mle
slącu zwfęk-szony o 12.8 proc,
w stosunku do stycznia br.
Do tych osiągnięć przyczy
niły alę przede wszystkim za
łogi hodowlane, oraz codzien
na kontrola nadzorujących. Ale w pierwszym rzędzie na
te osiągnięcia wpłynęło szko
lenie zawodowe 1 współzawod
nictwo hodowlane.
Zespól Stanomlno wykonał
również z nadwyżką plan do-
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Mikołaj Niekrasow. Komu się na
Rusi
dobrze
dzieje.
Przełożył
Julian Tuwim. Warszawa 1433.
„Książka 1 Wiedza". Redaktor I
autor wstępu Samuel Fiszman.
Opracowanie graficzne Andrzej
Rudziński. Str. KL + 335. Cena
4 «l.
Poemat „Komu się na Rusi do
brze dzieje** jest czołowym utwo
rem Niekrasowa 1 należy do naj
większych arcydzieł literatury ro
syjskiej. Jest to wielka epopeja
niedoli ludu rosyjskiego z okresu
po
reformie
uwłaszczeniowej.
„Komu się na Rusi dobrze dzieje*'
Jest epopeję ludowa, stworzoną
dla ludu, pisaną jego Językiem.

ntlm tow. Matuszewski. Prez.
MRN w Koszalinie 1 prezydia
nad narodowych w Innych mla
stach przystąpiły Już do upo
rządkowania gospodarki mie
szkaniowej, ujawniania nadwy
żek 1 dokwaterowywanla do
większych mieszkań ludzi, któ
rzy Już od dawna czekają na
przydział mieszkania.

W myśl uchwały Zarządu ZSS
w sprawie środków zmierzających
do zapewnienia zdecydowanej po
prawy jakości pieczywa oraz usprawnienia zaopatrzenia konsu
mentów, gminne spółdzielnie wpro
wodziły — obok dotychczas stoso
wanych form wymiany mąki na
chleb — nową formę, a mianowi
Opanowanie przez MRN sy cie — wymianę zboża na chleb.

tuacjt mieszkaniowej — do
tychczas puszczonej „na ży
wioł" — starannie i systema
tycznie, 1 porządnie prowa
dzona gospodarka mieszkania
mi — to droga rozwiązania pro
blemu mieszkaniowego.
Nie
można usppkajać 61ę perspek
tywami nowych mieszkań. Nie
można mówić: „wszystko bę
dzie rozwiązane, kiedy wybu
dujemy nowe domy". Bo Ko
szalin będzie wciąż rósł 1 roz
wijał elę. Wciąż przybywać w
nim będzie 1 domów i miesz
kańców. I domami tymi trze
ba będzie odpowiednio do ro
snących potrzeb miasta gospo
darzyć.

(z. c.)

Uwaga słuchacze •
Wieczorowego
Uniwersytetu
Marksizmu-Leninizmu
Dul* 3 marca br. odbędą się ko
lokwia s historii KPZR. Kolokwia
trwają cały dzień według podzia
łu na grupy seminaryjne.
Słuchacze, którzy nie zdali po
przedniego kolokwium zdają w
pierwszej kolejności z zaległych
materiałów Nie przystępujący do
kolokwium będą skreśleni z listy
słuchaczy.

Warunki w jakich gminne spół
dzielnie będą dokonywać tę wy
mianę są następujące:
1. Za 100 kg dostarczonego ży
ta przy opłacie za wypiek w go
tówce rolnik otrzymuje:
(5) przy wymianie na
ni 60 proc. GS wydaje
ba 1 37 kg otrąb, oraz
płatę za wypiek w
60 zl.

chleb żyt
40 kg chle
pobiera owysokości

f| przy wymianie na chleb
43 proc. — 115 kg Chleba 1 13 kg
otrąb, oraz 80 zł za wypiek.

ty skupu zboża gminnych spół
dzielń, młyny podległe Zarządów*
Młynów Gospodarczych oraz pun
kty wymiany zboża na produktu
przemysłowe.
Przemiału zboża dostarczonego
przez rolnika, celem wymiany no
chleb, dokonywać będą młvny ooe
ległe Zarządowi Młynów Gospo
darczych na podstawie zlecenia
wystawionego przez gminną spół
dzielnię. Należne rolnikowi, zgod
nie z warunkami otręby, wydawo
ne będą bezpośrednio po przyję
ciu zboża. Chleb w ilości określo
nej warunkom! wymiany wydawa
ny będzie rolnikowi w branżowych
sklepach piekarskich, bądź w skle
pach gromadzkich GS w ilości ja
ką będzie sobie życzył rolnik.

przy wymianie
na
chleb
97 proc. — 138 kg Chleba oraz
87 zł za wypiek.

2. Za 100 kg dostarczonego ży
ta przy opłacie w naturze za wy
piek rolnik otrzymuje:

f| przy wymianie na Chleb żyt
nl GS wydaje fo kg chleba 1 37 kg
otrąb.

f|

przy wymianie na chleb 83
proc. — 85 kg chleba
1
U kg
otrąb,
0 przy wymianie

na

Chleb

87 proc. — 103 kg chleba.

Prowadzenie nowe) formy wy
miany zboża na chleb jest obo
wiązkiem każdej gminnej spółdziel
ni bez ograniczenia ilości dostar
czonego zboża. Zboże na wymia
nę przyjmować będą: stołe punlr-

Dystrybucja nawozów sztucznych
w powiecie białogardzkirn

PROGRAM I
3 marzec 1834 (wtorek)
Wiadomości 5.45, 8.00, 7.44, 7.65.
12.04, 16.00, 30.00, 33.04.

5.10 Aud. dla wsi. 5.30 Pleśni 1
tańce ludowe. 6.14 Muzyka poran
na. 8.50 Gimnastyka.
7.24
Muz.
rozrywk. 7.54 Kalend. 8 00 Dla mto
dzieży szkól podstawowych, aud
pt. „Błękitna sztafeta**. 8 20 Wło
ska muzyka operowa. 0.00 Dla
klas VII stuch. pt. „Jak hartowa
ła się stal". 8.4(1 Dla przedszkoli
— zatawy rytmiczne pt. „Nasze
mamy pracują". 11.05 Dla klas
I — II słuch.
pt.
„W tartaku"
11.23 Muzyka 1 aktualności. 12.15
Muz. 12.25 Na swojską nutę. 12.43
Aud. dla wsi. 13.00 Konc. 13.40
Utwory
skrzypcowe.
15 30 Dla
dzieci ode. pow. W. Przyborowsklego pt. ..Szwedzi w Warsza
wie". 18 10 Pogadanka lekarska
16 30
Koncert
16 44
z cyklu

Zgodnie z
wytycznymi
Po 10-tym marca nawozy
IX Plenum KC PZPR — dla będą sprzedawane wszy^kim
zabezpieczenia dalszego wzro gospodarstwom, bez względu
stu produkcji
roślinnej — na ich powierzchnię W obce
zostały na rok 1954 znacznie ne| chwili spółdzielnie pro
zwiększone przydziały nawo dukcyjne otrzymują
nawozy
zów sztucznych dla powiatu z dostaw bezpośrednich —
„Pleśni masowe różnych narodów
biaiogardzkiego.
całowagono\vych i dlatego w
—
Czechosłowacja. 17 oo „z tycia
Rozdział nawozów na po tej akcji trzeba wykazać Jak
najwięcej
energii,
by
przyj

ZSRR**,
17.30 Muz. rozrywk. ll.oi
szczególne gminy sporządzo
ny został według potrzeb da mowanie nawozów odbyło się Mikrofonem po kraju. 18.15 Aud
nej gminy z uwzględnieniem sprawnie i terminowo.
GS-y, GRN-y winny dbać w wyk. słynnych solistów. 18.4!
zapotrzebowania
spółdzielni
produkcyjnych, upraw kon o sprawne rozprowadzanie na Koncert. 19.45 Aud. dla wsi. 30.28
traktowanych oraz areału pod wozów 1 ple dopuścić do Ja Wlad. sport. 24.43 Muł taneczna
zasiew w gospodarstwach in kichkolwiek niedociągnięć.
31.08 „Ożenek** komedia M. Go
dywidualnych.
G. WILCZEK
kler. Sekcji Art. Masowych gola. 33.30 Muzyka symfoniczna
Rozdzielniki
otrzymały
PZGS Blaołgard
wszystkie GS-y 1 prezydia
GRN. które mają obowiązek
rozpracowania sprawiedliwe
OGŁOSZENIA
go podziału
nawozów w
swoich gromadach, • bez przy
PRACOWNICY POSZUKIWANI
wileju dla gromad najbliżej
położonych, jak to zdarzało
się dawniej.
MURARZY, cieśli, malarzy, blacharza, robotników w dowolne
W tej chwili w magazy ilości - zatrudni od zaraz Budowlane Przedsiębiorstwo Powiatowe
nach GS-ów znajdują się po w Łobezie, woj. Szczecin. Wynagrodzenie według układu zbioro
ważne Ilości nawozów sztucz
wego w budownictwie. Hotel robotniczy I stołówka no miejscu
nych wszystkich gatunków.
____ _____________
K-55-f
Mamy duże zapasy wapna na
wozowego, które jest sprzeda
STARSZEGO KSIĘGOWEGO poszukuje Oddział Zaopatrzenia Rc
wano bez żadnych ograniczeń,
botniczego „KUTER" w Darłowie. Oferty prosimy kierować na odrę.*
a tak potrzebne do wysiewu
CZR „Kuter” w Darłowie, ul. Żeromskiego 25, tel. 299.
(K-59-i
na łąki i pola, ponieważ gle
bą naszego powiatu wymaga
wapnowania.
CHEMIlfA-TECHNIKA o wysokich kwalifikacjach zatrudni od zora?
Sprzedaż nawozów sztucz
Związek Broniowy Spółdzielni Wytwórczych w Słupsku, ul. W, Pol
nych do 10-go marca 1954
skiego nr 1. Zgłoszenia należy kierować do sękcjl kadr Związku
noku odbywa się wyłącznie
Branżowego, gdzie zostaną omówione warunki płacy według urno
dla spółdzielni
produkcyj
wy taryf. Min. Przem. Drobnego I Rzem.
K-58-’
nych, upraw
-kontraktowa
nych, mało- 1 średniorolnym
7nu}AąRSpEG° KS,^9OWECO zaongożują od zaraz Sławneński
gospodarstwom chłopskim
1
Zakłady Przemysłu Terenowego z siedzibą w Darłowie. Worunl
na reprodukcję zbóż 1 użytki
według umowy. Mieszkanie zapewnione.
K-57zielone.
Nawozy są sprzedawane w
OGŁOSZENIA DROBNE
Ilościach
wyznaczonych
In
strukcją Ministerstwa Han
ZGUBY
KOŚCIELNIAK
Władysław dlu Wewnętrznego i rolnicy
winni Je nabywać we wszyst
zgubił zaświadczenie do prawa
BANACH
Marian
tam.
w
strzekich asortymentach.
kęcinlc (St. Selekcji Roślin) pow. jazdy Nr 01M/31, wydane przez
Zwiększenie plonów może Koszalin zgubił prawo jazdy kat.
my uzyskać Jedynie wtedy, Ula Nr 0075/53, wydane przez Pre Prezydium Wojewódzkiej Rady
gdy będziemy stosowali pra- zydlum Powiatowej Rady Narodo Narodowej Kraków.
G-88-i
wej Koszalin.
G-98-1
wldlowcF wszystkie nawozy.

Glos KowaiiAsFi Organ Komoetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
Redaguje Kolegn-n Wydawca RSW - 810 1 wewn m los
Dział Ekonomiczny - 4M Dział Miejski ■entrala tfi »80 Redaktoi Nacaelny - 714 , wewn 23 Sekretarz Redakcji - 114 i wewn 387
Odął Partyjny
283
Dział
Rolny przyjmuje w godz II - 18 Sekretarz Redakcji • godz
13 —14
rewo 18. Dział Korespondentów Listów i Interwencji -254-1 wewn 381. 382. Telefon nocny - 115 i wewn 87 Naczelny Redaktor .Prasa
- Redakcja Koszalin ui Alfreda Lampe 80 Telefony
Administracja; Koszalin, ul Alfreda Lampe 30 II piętro — Ogłoszenia - Biuro Ogłoszeń RSW „Prasa' Koszalin ul Alfreda Lampe 20 tel 281 834 Biuro czynne od 8 e* do 18 tej. w soboty do 14-tej
Za dział ogłoszeń redakcja nie odpowiada Kolportaż 1 prenumerata — PPK „Ruch" ul Świerczewskiego 14, tel 200 Prenumerata zakładowa miesięcznie 3,50 zl Wpłatj na prenumeratę pocztową w
wys- » zl przyjmują urzędy pocztowe 1 listonosze. Prenumeratę zakładową 1 pocztową można uiszczać kwartalnie, półrocznie lub rocznie. — Tłoczono: Koszalińskie Zakłady Graficzne w Koszalinie
‘ — Przedsiębiorstwo Państwowe, KoszaHn. uL Alfreda Lampe W*.
£-5-10223. Nr zamówienia 88.

Biegacze polscy Udana impreza „Głosu Koszalińskiego”
triumfują
w NRD
W dalszym ciągu między
narodowych mistrzostw nar
ciarskich NRD odbył się w
sobotę bieg na 15 km otwar
ty 1 do kombinacji oraz bieg
10 km kobiet.
Polacy odnieśli wielki suk
ces, wygrywając
wszystkie
trzy konkurencje, przy czym
w biega na 15 km narciarze
polscy zajęli pierwsze cztery
miejsca.
Bieg na 15 km — 1) Holeksa 58,15; 2) Rubls 58,28;
3) Krzeptowski 58,51; 4) Kwa
pleń 59,30: 5) Forkel Herman
(NRD) *59,46; 7) Dąbrowski;
9j Bukowski.
Najlepszy wynik do kombi
nacji osiągnął Krzeptowski.
Według nieoficjalnych obli
czeń pierwsze miejsce w kom
binacji klasyczne! zajął Ko
walski przed
Leonhardtem
(NRD) i Krzeptowskim.
W biegu na 10 km kobiet,
triumfowały również Polki.
1) Bukowa Marla
51,56;
2) Krzeptowska — 53,33; 3)
Bochert (NRD) 53,35; 5) Gą
sienica Helena; 6) Dominiak.

Sukcesy łyżwiarek
radzieckich
w Sztokholmie
Na stadionie Johanneshof w
Sztokholmie odbyły się międzyna
rodowe zawody w Jeździe szybkiej
ęa lodzie między szwedzkimi i ra
dzieciarni łyżwiarkami. Zawody za
kończyły się sukcesem reprezentan
tek ZSRR. W biegu na 500 m za
jęły cifie 8, a ną. 3000 n> — 6 czo
łowych miejsc. Obydwa biegi wy
gi afa Żukowa (ZSRR).

i WKKF dla uczczenia II Zjazdu.PZPR

Pełka najlepszy
w błyskawicznym turnieju .szachowym
Wczoraj w sali WDK w Ko
szalinie. dla uczczenia II Zja
zdu Polskiej
Zjednoczonej
Partii Robotniczej, został ro
zegrany ,,Błyskawiczny Turnle| Szachowy** zorganlzow;*
ny przez Sekcję Szachów
WKKF i redakcję ,,Głosu Ko
Szalińskiego".
Nad długimi rzędami sza
chownic pochyleni uczestnicy
turnieju, reszta sali wypełnio
na kibicami. Za chwilę ka<żdy
z zawodników, w niecałe 3 ml
nuty, będzie muslal zrobić 34
posunięcia.
Uwaga! —- Zaczynamy woła
sędzia.
Białe... ruchl Czarne... ruchl
Białe... ruch! Sędzia patrzy na
stoper 1 dyktuje co 5 sekund
ruch. Co 5 sekund na 22 sza
chownicach przesuwają się fi
gury. Tempo gry wymaga od
szachistów skupienia całej ewo
jej uwagi. Wygrana zależy tu
bowiem od błyskawicznej orientncj! 1 szybkiej decyzji. Za
wodnik, który nie wykona ru
chu w przepisanym czasie
przegrywa partię.
Mimo, lż dla wielu zawod
ników turniej
błyskawiczny
był nieznaną dotąd praktycz
nie formą gry, to Jednak dla
niewielu tylko tempo sprawia
ło początkowo trochę kłopotu.
Najmłodszym uczestnikiem

Z meczu hokeja na lodzie
w Koszalinie
Jak sle okazało „nieco"
za późno pomyśleli nasi dzia
łacze o zorganizowaniu w Ko
szalinie meczu w hokeju na
lodzie. Mróz minął j hokei
ści Budowlanych, którzy wy
stąpili wczoraj w parku Jor
danowskim, mieli trudne za
danie, lodowisko było bowiem
zalane wodą. Nic też dziwne
go. że mecz nie spełnił tej ro
li na Jaką liczyli organizato
rzy — nie wywołał większego
zainteresowania koszalinian.
Mimo ambitnych usiłowań
hokeistów, spotkanie stało na
bardzo niskim poziomie. Top
niejący lód i małe wymiary
lodowiska uniemożliwiały sto
czenie Interesującego spotka
nia.
W meczu wystąpiły repre
zentacje Budowlanych z Wał
cza 1 Koszalina obi© zresztą
składające się z zawodników
wałeckich. Wygrał Wałcz w
stosunku 8:6.
Wczorajszo spotkanie jest
Jeszcze Jednym ostrzeżeniem
dla działaczy, że nie wolno

zwlekać
z przygotowaniami
aż.
„mróz chwyci", gdyż
wówczas przeważnie Jest za
późno. Uwagę tę kierujemy
pod adresem WKKF-u l rad
okręgowych zrzeszeń z ape
lem. aby już jesienlą br. przy
stąpiły do przygotowania się
do sezonu zimowego.
Nasz ruch sportowy wkro
czył w nową kampanię, a mia
nowicie w całej Polsce orga
nizuje się zebrania sprawo
zdawczo-wyborcze, mające na
celu ocenę działalności kół
sportowych za nok ubiegły oraz wybór nowych władz zwią
zkowych instancji sportowych.
W naszym województwie kam
pania ta trwa już od kilku dni.
Mamy Już szereg kół, które
dokonały podsumowania swych
osiągnięć i wybrały nowe wła
dze. Najeżą do nich takie koła.
Jak: Budowlanych przy BPP
w Białogardzie, Ogniwa przy
elektrowni w Jastrowiu 1 inne.
ZS Budowlani Jako Jedyne
zrzeszenie w naszym woje
wództwie przeprowadziło ze-

W Krytrfęy odbyły s/ę ostatnio V Ogólnopolskie Zimowe
Igrzyska Harcerskie. W Igrzyskach tych startowali również
harcerze naszego województwa, którzy w klasylikacjl ze
społowej zajęli 14 miejsce.
Na zdjęciu-, drużyna z woj. koszalińskiego na Igrzyskach.
(Foto — CAP)

turnieju był Zygmuś Jastrzęb
ski. Ma dopiero 9 lat 1 Jest
przodownikiem nauki. Przyje
chał tu z Kołobrzegu razem ze
swoim bratem 1 ojcem, którzy
również biorą udział w turnie
ju. Szybka gra nie sprawią mu
wiele trudności. To nic, że
właśnie w tej chwili przegrał
partię. Może wygra następną,
bowiem turniej
rozgrywany
Jest systemem ,,każdy z każ
dym", przy czym szachiści po
dzieleni zostali na grupy, z
których najlepsi wejdą do fi
nału.
Jedyna kobieta na turnieju
— Heleną Gajda zawodniczka
koszalińskiego ..Ogniwa", mla
ła niemało kłopotu z ,,naj
młodszymi", których było bar
dzo wielu.
— Mają dobre zdecydowa
ne posunięcia. — mówiła —
Nie myślałam. te przyjdzie
mi rozegrać z „młodzikami"
tak trudne partie.
Na sali panuje cisza, prze
rywana Jedynie głosem sędzio
go: białe... ruchl
Czarne...
ruch!
Stojący za zawodnikami
sympatycy niecierpliwią się
często bardziej
niż sami
grający. Błyskawiczne tem
po Jest źródłem nlelada emo
cjiW ciągu 4 godzin 44 za
wodników z Koszalina.
Ko
łobrzegu. Słupska, Szczecin
ka 1 Człuchowa,
stoczyło
wstępne boje o miejsce w fi
nale. Do finału zakwalifiko
wało się 10 szachistów.

Jut oo Pięciu rundach fi
nałowych prowadzenie obej
muje Marian Pełka z koło
brzeskiego Kolejarza
przed
Ignacym Szyszko
(Ogniwo
Koezalin).
Krąg obserwujących zacie
śnia
się coraz
bardziej.

Wszystkich nurtuje Jedno py
tanie: Kto zdobędzie pierw
6ze miejsce 1 '14-tomowy kom
piet, pięknie wydanych dziel
Juliusza Słowackiego?
Emocja wzrasta, kiedy w
drugiej połowie finałów
do
czołówki dochodzi pięknie fi
niszujący Rafał
Majkowski
ze szczecineckiego Kolejarz,a.
Maszkowski wygrywa Jedną
partie za drugą 1 ostatecznie
wyprzedza Szyszkę, zajmując
drugie miejsce za Pełką. Dal
sze miejsca zajęli: 4) Kroker.
(Kolejarz Słupsk), 5) Kuczyń
ski (PDK Sławno).
6) Zaradzki (Kol. Słupsk), 7) Kldalińskl (Zryw Słupsk), 8) Uli
cki (Ogn. Koszalin), 9) Pa
siecznik (Kol. Saczec.) i 10)
Bajcar (SKS Koszalin).

Pierwsza szóstka otrzyma
ła dyplomy 1 szereg cennych
nagród w pcetaci książek.
(o-z)

rozpoczęte
W piątek na stadionie lodo
wym w Sztokholmie nastąpi
ło uroczyste otwarcie mi
strzostw świata i Europy w
hokeju.
Otwarcia dokonał
książę Bertll, witając druży
ny 8 państw.
Po wciągnię
ciu flag narodowych na masz
ty. uczestnicy mistrzostw prze
defilowali wokół stadionu w
kolejności: Kanada. Czechosło
wacja, Finlandia, Niemcy za
chodnie, Norwegia, Związek
Radziecki, Szwajcaria i Szwe
cja.
Mistrzostwa zainaugurował
mecz Czechosłowacja—Szwaj
caria, który
zakończył
się
zwycięstwem drużyny
CSR
7:1.
W drugim meczu, debfutuJąca w mistrzostwach świata
drużyna ZSRR pokonała Fin
landię również 7:1 (2:0, 3:1,
2:0). Hokeiści radzieccy pa
nowali całkowicie na lodowi
sku, strzelając 'bramki przez:
Uwarowa i Bobrowa — po 2
oraz Krylowa, Kuzina 1 Guriszewa.
W trzecim spotkaniu pierw
sziego dnia mistrzostw Szwe
cja pokonała Norwegię 10:1
(3:0, 4:0. 3:1).

Komitet Kultu
ry Fizycznej i Spor
tu w ZSRR przyz
nał tytuły zasłu
żonego mistrza
sportu triumfato
rom ostatnich mi
strzostw narciar
skich świata w
Falun. * .Zaszczytny ty
tuł otrzymali: Wio
dzimierz
Kuzin,
Lubow Kozyrewa,
Margarita
Masiennikowa i Wa
lentyna Carewa.

bywania odznak SPO czy kla
syfikacji. nie można pomijać
osiągnięć członków koła w rea
lizacji zadań produkcyjnych,
że koło będzie pracowało le
piej, o Ile rada koła będzie
pracowała kolektywnie. Tow.
Sitka powiedział, iż wszyscy
członkowie koła powinni przy
gotowywać się do zdobywania
horm na odznakę SPO. a tym
samym podnosić swą tężyznę
fizyczną, niezbędną w codzien
nej pracy zawodowej.

W skład rady koła weszli
ludzie, cieszący się zaufaniem
całej załogi BPP-u, ludzie, któ
rzy dzięki swemu umiłowaniu
spoił u potrafią poprowadzić
koło po drodze ciągłego roz
woju.
Jak więc z tego wynika,
przy dobrym aktywie blałogardzktego BPP-u, zebranie
wzorcowe mogło wypaść dużo
lepiej. Jest to przykład dla in
nych zrzeszeń, aby przygoto
wywały swe zebrania z więk
szą starannością, aby zebrania
wzorcowe były naprawdę wzor
cowymi.

W drugim dniu mistrzostw,
tj. w sołx>tę, Czechosłowacja
wygrała z Niemcami zachod
nimi 9:4, zaś zespól Związku
Radzieckiego pokonał Nor
wegię 7:0 (2:0. 4:0, 1:0).

Gwardia Koszalin Gwardia Gdańsk
1:2
Rozegrane wczoraj w TTo*
szallnie towarzyskie spotka
nie piłkarskie pomiędzy Gwar
dią Koszalin, a jej imiennicz
ką z Gdańska zakończyło się
zwycięstwem gości 2:1 (2:0).
Mecz, ze względu na zły etan
boiska, stał nc niskim pozio
mie. Koszallnianie mieli po
ważne szanse poprawienia wy
niku, gdyż w drugiej połowie
meczu mieli wyraźna przewa
gę. Atak koezalinian na śli
skim boisku nie potrafił Jed
nak wykorzystać szeregu do
godnych sytuacji do zdobycia
bramki.
Bramki strzelili: dla Gdań
ska — Baran 1 Kupczyn, dla
Koszalina — Czechowicz.
Zawody prowadził dobrw
ob. Stolarczyk.

Narciarski
policzek
W sprawozdaniach praso
wych z narciarskich mi
strzostw świata z Falun
(Szwecja) szczególną uwagę
zwróciła pewne pozornie nie
wielkie, ale bardzo charaktery
styczne wydarzenie. Otóż w
deliladzie otwierającej zma
gania najlepszych narciarzy
świata wystąpiły wspólnie
reprezentacje Niemiec za
chodnich i NRD; ramię przy
ramieniu maszerowali mło
dzi Niemcy z obu stron Ła
by, rzeki, z której Dullis,
Adenauer i spółka pragną
na stałe uczynić granicę dzie
lącą Niemcy.

Na
zdjęciu:
zwycięzca w bie
gu na 30 i 50 km
- W. Kuzin na
tzasie.

Na marginesie zebrania wzorcowego
które nie było... wzorcowym
branie wzorcowe, które odby
ło się przy blałogardzktm BPP.
Zebranie wywołało duże zain
teresowanie wśród członków 1
działaczy zrzeszenia. Obecni
na nim byli przedstawiciele
prawto wszystkich kół Budow
lanych z terenu województwa
l dość liczna grupa sympaty
ków tego zrzeszenia. Tę dużą
frekwencję należy uznąć za
poważne osiągnięcie organiza
torów.
Dość obszerną listę braków
i błędów otwiera brak punk
tualności. Prawie dwugodzin
ne opóźnienie spowodowało, iż
kilku uczestników opuściło ze
branie długo przed jego za
kończeniem.
Samo sprawozdanie rady ko
ła 1 komisji rewizyjnej było
zbyt ogólnikowe i nie wyczer
pało wszystkich zagadnień. Za
rząd koła ograniczył się do po
dania faktów, które na ogól
były wszystkim zrutne. W spra
wozdaniu nie wskazano środ
ków zmierzających do popra
wienia stylu pracy kota, za
mało, a właściwie wcale nie
było samokrytycznych uwag
pod adresem rady koła.
To
braki sprawiły, że zebranie nie
odegrało roli wzorcowego, że
nie stało na takim poziomie.
Jakiego oczekiwano. Sytuacja
uległa poprawie dopiero po dy
skusji, która stała na dobrym
poziomie | wniosła wiele no
wego.
Dyskutanci wskazywali, że
mówiąc o pracy kola, o Jego
netasnkelach w.drledzlnie zdo-

Hokejowe mistrzostwa świata

pracy zawodowel 1 dzlałalności społecznej. Nie wolno ogra
niczyć się do powiedzenia, że
„oh. X jest ogólnie znany".
Przy typowaniu kandydatów
należy dokładnie przeanalizo
wać każdą kandydaturę. W
darłowskfm Kolejarzu „komisja-matka" nie zrobiła tego t
podała takich kandydatów, któ
rzy zupełnie nie odpowiadali
większości członków koła. W
rezultacie zebranie musiano
odłożyć do następnego dnia.
Przykład ten świadczy również,
że i sprawozdanie nie było do
bre, że przygotowaniem zebra
nia zajęły się Jednostki, a nie
kolektyw ściśle związany z ogółem członków kola.

Działacze kół winni wskazy
wać w dyskusji, w Jaki sposób
koło zamierza realizować swo
je zadania planowe. Jak nale
ży uatrakcyjnić działalność ko
la, aby zyskało ono sobie sym
patię i zaufanie całej załogi.
Kampania
sprawozdawczowyborcza w kołach związko
wych nie fest sprawą wewnątrz
zrzeszeniową. Dlatego też obok
troski o umasowlenie sportu w
zakładach pracy, zebrania wy
borcze winna cechować troska
o nawiązanie ścisłych kontak
tów z Ludowymi Zespołami
Sportowymi, aby kampania ta
przyniosła nie tylko przełom
w rozwoju zrzeszeń związko
wych, ale przyczyniła się rów
nież do znacznego podniesie
nia poziomu sportu wiejskie
go.
Tak postawione 1 należycie
przygoiowane zebrania spełnią
swoją rolę.

Jeśli Już mowa o zadaniach
stojących przed naszym akty
wem sportowym w tegorocz
nej kampanii sprawozdawczowyborczej słusznym wydajo się
zwrócenie uwagi na kilka mo
mentów Chodzi przede wszyst
kim o to. aby komlsje-matkt,
przedstawiając kandydatury do
władz koła, umiały scharakte
T. GUMIENNY
ryzować kandydatów. iapo
jńaćjrebranrch z.jr»aikan» ich sekretarz WKKF w KosiaHnłe]

Wydawałoby się, że sam
takt nie ma w sobie
nic
szczególnego. Cóż bardziej
naturalnego, jak widok spor
łowców niemieckich kroczą
cych na zawodach zagrani
cą pod wspólnym sztanda
rem?
Ale już tak się składa, że
to, co wydalę się wszystkim
naturalne,
dla niektórych
jest wręcz nienaturalne i na
odwrót. Do tych niektórych
należy tmć pan Adenauer
I jego pomagierzy na odcin
ku sportowym.

Podcaas, gdy sportowcy
NRD i Niemiec zachodnich
dążą do nawiązania jak naj
ściślejszych kontaktów, Ade
nauer stara się jak może prze
szkodzić — podobnie jak w
innych dziedzinach — wszel
kiemu zbliżeniu
między
Niemcami ze wschodu i za
chodu.

A mimo to kanclerz boń.
skl przekonuje się ostatnio
coraz częściej, że życie jest
silniejsze od jego zakazów.
Również i w sporcie.
Rozgrywają ze sobą zawo
dy piłkarze, bokserzy i ping
pongiści obu części Niemiec.
Lekkoatleci postanowili zor
ganizować wspólne mistrzo
stwa i wystawić wspólną re
prezentację na mistrzostwa
Europy, mające się odbyć w
Bernie latem br. A narcia
rze w Falun zademonstrawn
li panu Adenauerowl, co my
ślą o jego polityce.
Policzek był dotkliwy. Je
szcze przed rozpoczęciem m>
strzostw świata w narciarz
wie znany był ich pierwszy
rezultat. Przegrał Adenauer.
SBK.

Dla uczczenia H Zjazdu PZPR

Gimnastycy ZSRR Nie traćmy ani jednego dnia
wygrywają trójmecz

Zobowiązania i czyn sportowców
z CSR i Finlandią Zwiększone zadania wymagają
wojew. koszalińskiego

Na stadionie zimowym w Lenin
gradzie zakończyły się dwudniowe
zawody gimnastyczne między mę
skimi drużynami ZSRR, CSR i Fin
landię.

lepszej, systematycznej pracy

Będziemy pracowali
aby osiągnąć

jak najlepsze
wyniki
Kochana Redakcjo! Jako
Twój' stały prenumerator chcę
Cl napisać o pracy naszego
LZS-u. Zespół nasz pracuje
Już prawie cztery lata 1 liczy
24 członków. Mamy sekcję
lekkoatletyki, siatkówki 1 teni
sa stołowego, zaś ną wl<»nę
założymy sekcję piłki nożnej.
Początkowo praca nasza była
dość trudna, ponieważ nie mie
liśmy żadnego sprzętu sporto
wego, a i ludność gromady by
ła słabo zainteresowana pracą
naszego LZS-u. Wszelkie trud
ności pokonaliśmy Jednak 1 obecnle posiadamy sprzęt spor
towy, wybudowaliśmy boisko
do siatkówki oraz skocznię do
skoku w dal. W ub. r. druży
na siatkówki zdobyła mlstrzoslwo województwa LZS. Obec
nie mamy piękną świetlicę,
gdzie nasz zespół artystyczny,
zorganizowany przy LZS-le,
rozpoczął przygotowania do
występów 1 jut niedługo mie
szkańcy Swlerczyny będą mo
gli oglądać przedstawienia.
Obecnie, w okresie zimo
wym, przeprowadzamy trenin
gi w sali, a w świetlicy gramy
w tenisa stołowego, szachy 1
warcaby.

Zapewniamy Clę, kochana
Redakcjo, że w roku bieżącym
również będziemy pracowali
nad tym,- aby osiągnąć Jak naj
lepsze wyniki w sporcie.
“S <
E. STAWOWSKI
Swlerczyna, powiat Drawsko

O pełnym Wykonaniu pla
nów zadecyduje w znacznym
stopniu poziom fachowy 1 Ide
ologiczny naszej kadry lnstruk
tomskie] i sędziowskiej. Nie
zbędne Jest także jsodnleslenie poziomu pracy terenowych
komitetów KF. Powiatowe i
Miejskie Komitety Kultury Fi
zycznej muszą zdecydowanie
skończyć z pracą zza biurka,
ruszyć w teren 1 tam, w bezpo
średnim kontakcie z członkakami kół 1 zespołów kierować
ruchem sportowym.

Ubiegły rok, sportowcy wo Zwiększenie liczby zrzeszo
nych sportowców o poned 15
tys. osób osiągniemy poprzez
liczbowe wzmocnienie Istnieją
cych Już kół oraz założenie
około 200 nowych ogniw.

W pierwszych dnioch zawodów jewództwa koszalińskiego za
w ćwiczeniach na kółkach wysoką mknęli z ujemnym wynikiem.
ocenę - 9,9 pkt otrzymał zawod Mimo gorączkowych wysiłków
nik radziecki Azarian. Fin Lappa- w ostatnich tygodniach ub. r.
lainen w ćwiczeniach na porę plany nie zostały wykonane
czach uzyskał notę 9,6 pkt
— całorocznych zaniedbań nie
W trójmeczu pierwsze miejsce udało się — rzecz jasna — od
zajął młody zawodnik radziecki robić krótkotrwałym zrywem.
Szachlin. Drużynowo zwyciężył ze Brak systematyczne | pracy
spół radziecki - 690,55 pkt przed wykazała realizacja planu zdo
bywania odznak SPO i norm
Czechosłowacją - 671,4 pkt

klasyfikacyjnych. Zarówno w
jednej Jak 1 w drugiej dzie
dzinie, do pełnego wykonania
limitów „zabrakły" dziesiątki
procent.
Pisaliśmy Już o tym niejed
nokrotnie. P leżem y Jeszcze
raz, aby na przykładzie sła
bych, daleko niedostatecznych
rezultatów zeszłorocznej pra
cy wykapać, że realizacja pla
nów wymaga sumiennej, syste
matyczne.1 pracy, że ożywiona
działalność tylko w końcu ro
ku. nie może dać 1 nie daje oczeklwanych rezultatów. Wnlo
sek nasuwa się sam: działacze
muszą nauczyć 61ę pracować
systematycznie.
Jest to szczególnie ważne,
tym bardziej, że zadania pla
nowe na rok bieżący, ustala
ne zresztą oddolnie, 6ą powa
żnie zwiększone w stosunku
do roku ubiegłego. Tak np.
plan zdobywania klas eporto
wych
przewiduje
zdobycie
6044 norm, tj. 2,7 raz więcej
niż w roku 1953. Wzrosły rów
nleż zadania w zakresie zdo
bywania odznak SPO i BSPO,
których w tym róku sportowcy
wol. koszalińskiego mu6zą zdo
być 12.435. Ponadto, kosza
liński ruch sportowy w ciągu
tego roku ma ogarnąć swym
zasięgiem bll6ko 50 tys. osób.

Narciarze polscy
na mistrzostwach
NRD
Narciarskie mistrzostwa NRD w
konkurencjach klasycznych rozpo
częły się w Oberhof biegiem na
60 km. Mimo stosunkowo łatwej
trasy uzyskano słabe czasy, ponie
waż bieg rozegrano w bardzo cięż
kich warunkach atmosferycznych,
w czasie silnej zadymki.
Z trzech zawodników polskich
Bukowski 1 Holeksa zajęli miejsca
w pierwszej dziesiątce. Bukowski
był pięty, a Holeksa — dzlewlęty.
Trzeci nasz reprezentant Dąbrow
ski zajął 13 miejsce.
Cztery czołowe miejsca zajęli za
wodnicy NRD. Zwyciężył Merlng.
Najlepszy biegacz z Niemiec
zach. — Heun był 30.

Już pobieżny przegląd pla
nowych zadań, szczególnie pla
nu
klasyfikacji.
pozwala
stwierdzić, że aby zadania te
gonoczne mogły być zrealizo
wane w 100 procentach, kola
muszą
rozwinąć
bardziej
wszechstronną, aktywną dzia
łalność. Jeśli np. w ub. r. skla
syfi kowano zawodników w 13
dyscyplinach, tó w tym roku
1'czbia gałęzi sportu objętych
planem klasyfikacji
wzrosła
do 25. Między innymi ujęto
takie dyscypliny Jak: gimna
styka (plan 231 norm klasyfi
kacyjnych). nfłka ręczna (114)
pływanie (172), itp. Najwięk
sze zadania spoczywają na lek
koatletech. którzy mała do zdo
bycia Co najmniej 2.388 od
znak klasyfikacji sportowej.
Zadania te — Jak Już wspomi
naliśmy na wsitępte — zostały
ustalone oddolnie, ich wzrost
podyktowali członkowie najnlż
szych ogniw sportowych —
kół 1 zespołów. Ustalenie za
dać dla kół przez ich człon
ków, nakłada na wszystkie ko
lektywy sportowe pełną od po
wledzlalność za całkowite i
sprawne Ich wykonanie.
To, że plany te wytyczyli
sobie sami sportowcy pozwala
stwierdzić, że są one w pełni
realne. Podstawowym warun
kiem jest jednak codzienna tro
6ka o wykonawstwo nakreślo
nych zadań, sumienna 1 syste
matyczna praca nad wykona
niem przyjętych na siebie obowlązków. Nie wolno stracić
bezczynnie ani Jednego dnia.
Każdy trening winien być prze
prowadzany z myślą o nowych,
lepszych klasach spbrtowvch
o nowych odznacacn SPO i
BSPO, każde zawody winny
przynosić nowe normy klasy
fikacyjne. Organizatorzy 1 sę
dziowie winni rygorystycznie
przestrzegać przepisów o nie
dopuszczaniu
do zawodów
sportowców nie posiadających
odznaki SPO i BSPO i jedno
cześnie dbać, aby ani Jeden
lepszy wynik nie został zaprze
pasze zony.
Szeregowi członkowie kól
winni znać zadania swych kól.
a obowiązkiem członków rad
kół jest ciągłe przypominanie
członkom kół o planach 1 ołx>
wlązku ich realizacji.

Zwiększone plany wymaga
ją także większej opieki nad
ruchem sportowym ze strony
organizacji politycznych i spo
łecznych. Doświadczenia
ubległego roku uczą, że opieka
ta w powiatach i gminach po
zostawiała leszcze wiele do ży
czenla. że leszcze nie wszędzie
zostały wprowadzone w życie
cenne dla ruchu sportowego
uchwały Biura Politycznego
KC naszel partii, sekretariatu
CRZZ 1 ZG ZMP. Dlatego też
instruktorzy WF [ sportu KW
PZPR. ZW ZMP 1 ORZZ mu
szą bliżej niż dotąd Intereso
wać się pracą swych Instancji
terenowych w dziedzinie WF |
sportu, kontrolować systematy
cznle wykonawstwo wspomnia
nych uchwał.

Zadania planowe na rok ble
żący, mimo, że dużo większe
niż w roku 1953, 6ą — pod
kreślamy to raz Jeszcze — re
alne 1 możliwe do wykonania.
Realizacla ich wymaga Jednak
pełnej mobilizacji całego akty
wu sportowego 1 odpowiedział
nych za rozwój ruchu sporto
wego organizacji masowych. I
tego właśnie wymagamy od ak
tywlstów partyjnych, ZMP-ow
skich 1 związkowych zarówno
w mieście lak I na wsi.

lei bardzo piłkarze koszaliń
skiej Spójni na wiadomość, te
dla
("ŚSTATN1E chwile przed se rada koła zaangażowała
" zonem piłkarskim w na nich trenera.
szym
województwie
Kto
poprowadzi
treningi/
charakteryzują się zazwyczaj Wybaczcie Czytelnicy, te pow
dużym „ruchem" wśród zawod tarzamy nazwisko, ale lakty są
ników. Działacze koszalińscy mocniejsze — ob. Żytnlak. Tak,
„styli się" niestety z pielgrzym ten sam. Bez zwolnienia w Ko
korni piłkarzy od koła do kola lejarzu ob. Żytnlak popracuje
1 zjawiska te na ogół nie wywie w Spójni, no, bo prawdopodob
rafą większego wratenia.
nie „waruneczki" lepsze.
Ostatnio Jednak zdarzył się
wypadek, który zadziwił nawet
Dla ob. Żytnlaka mote tak,
I inspektora Sekcji Piłki Noż ale czy skorzystają na tym pił
nej WKKF, człowieka, Jakby karze Spójni/ Trudno w to wie
nie było, obytego w tego ro rzyć po przeczytaniu notatki
dzaju „zmianach" w drużynach, zamieszczonej 11 lutego br. w
przeniesieniach „czysto służbo „Głosie Wybrzeia". W notatce
wych" itp. Inspektor ów, prze pt. „Występ chuligana Żytnla
glądając zgłoszenia drużyn od ka" zamieszczone/ w tej gaze
krył rzeczywiście niezwykłe zja cie czytamy m. In.: „Z poblis
wlsko.
Na dwóch
listach, kiego Słupska przyjechał do
dwóch różnych kół (Spójnia Ko Sopotu niejaki Żytnlak. Osobi
szalin i Kolejarz Słupsk) tlguru stość znana na naszych boi
Ją nazwiska Żytnlaka i Chodo skach z Jak najgorszej strony.
rowskiego Komentarze są zby Przed kilku laty za ordynarne
teczne. Warto tylko dodać, te
w tym wypadku nawet matę- chuligaństwo został dożywotnie
rr styka zawodzi I równanie ma zdyskwalllikowany. Jakim spo
tematyczne 2 x 2 “ 4 nabiera sobem lenie sam Żytnlak stał
szczególnego wyglądu, a miano się czołowym aktywistą ZS Ko
wiele: 2x 2 " bałagani Nikt
lejarz w Słupsku pozostanie chy
chyba tego nie zaprzeczy.
ba tylko Jego i macierzystego
zrzeszenia tajemnicą".

Już za dwa tygodnie wkro
czymy znowu w gorący, obfi
tujący w wiele emocji, okres
wiosennej rundy
rozgrywek
piłkarskich. 14 marca br. na
wszystkich stadionach 1 boi
skach piłkarze wystartują bo
wiem do walki o pierwszeń
stwo Ug 1 klas.
ZS Spójnia
przejęło od Unii koło w Szcze
cinka. toteż zrzeszenie to po

Wygodny
czy leniwy

JEŚLI chcemy mleć sklasy** likowanych ponad pół ty
siąca osób w strzelnlctwie spor
towym to oczywiście strzelec
two na naszym terenie musi sta
nąć na dobrym poziomie. Aby
to osiągnąć w innych woje
wództwach WKKF powołały do
tycia sekcje społeczne tej dy
scypliny sportu. Koszaliński
WKKF próbował Jut kilkakrot
nie pójść w ślady swych są
siadów. Nie tylko zresztą w za
kresie strzelectwa. WKKF w Ko
szallnle ma ponadto „na warsz
tacie" sekcie szermierki I gim
nastyki. Wszelkie próby rozpo
częcia zorganizowanej
pracy
nad rozwojem tych dyscyplin
sportu rozbijają się Jednak o
Z dalszej części notatki do mur niechęci I obojętności, stwo
ĄTIEWIELE kół w KoszaL* lińskiem posiada własne wiadujemy się, te ob. Żytnlak rzony przez pracowników podla
Kolejarza szczeaólnych rad okręgowych.
go Instruktora. Ucieszyli zie I skanerowa/

„Trener44

Mistrzostwa
powiatowe
LZS-ów w Sławnie
W dniu 21 ub. m. odbyty się w
Sławnie powiatowe
mistrzostwa
LZS-ów w trzech dyscyplinach
sportowych:
tenisie
stołowym,
szachach 1 warcabach. Gospoda
rzem zawodów był LZS Wrześntca.
W tenisie stołowym startowały
cztery drużyny mężczyzn, które
zajęły
następujące
miejsca: J>
LZS przy POM Sławno, 2) LZS
Wrześnie#,
3) LZS Sławno
II.
przed Polanowem. W towarzyskim
spotkaniu z „Ogniwem" Sławno
zwyciężyła reprezentacja LZS-ów.
W rozgrywkach Indywidualnych
kobiet
zwyciężyła
Parustńska
przed Paszkowską 1 Godziewską.
W szachach mężczyzn pierwsze
miejsce zajął zawodnik LZS Wrzea
nlca Robaszek przed Paduszyńsklm z Wrześnlcy 1 Wszatkowsklm (Sławno). Kobiety w sza
chach nie startowały.
W warcabach mężczyzn na pierw
szym miejscu uplasował się Padu
szyńskl przed Brzózką i Podwalsklm. W‘warcabach kobiet zwyclę
żyła Jałochówna przed Duńczyk
i Dzlmburską.
Ogólnie w mistrzostwach starto
wało 4S zawodników 1 zawodni
czek Zawody przebiegły sprawnie
dzięki dobrej organizacji.

14 marca piłkarze rozpoczynają boje
o mistrzostwo województwa

Muru głową nie przebijesz—
mówi przysłowie. 1 słusznie.
iWyda/e się Jednak, te dobrze by
by/o „zastukać" energiczniej do
'głów budowniczych owego muIru. Powinno pomóc. Dalszy ciąg
|meczu: sekcie kontra zrzesze
Słupsk kilku czołowych zawód nia, przyniesie bowiem z pew
nością wynik niekorzystny dla
nlków sopockiego Ogniwa.
ruchu sportowego.
1 tutaj komentarz wydaje się
zbędny. Mamy natomiast pyta
nie do działaczy Spójni: Czy
znacie przeszłość
Żytnlaka/
Czy zdaJecie sobie sprawę Jaki
wpływ wywrze on na waszych fifś KM to za wiele, nawet
dla czołowego kolarza
zawodników/ Wydaje się, te
ani Jedno ani drugie. A szkoda. województwa posiadającego ro
wer wyścigowy. A pociągiem
ze Słupska do Koszalina nie opłaca się Jefdzlć, bo kto zwró
ci pieniądze/

Sekcje kontra
zrzeszenie

czu, zrzeszeni w LZS-le, aby
godnie uczcić II Zjazd naszej
partii,
zobowiązali się do
czerwca wykonać tegoroczny
plan zdobywania odznak SPO
l BSPO w 90 proc. Ponadto
sportowcy technikum zobowlą
zal) się zdobyć klasy sportowe
oraz ożywić pracę wszystkich
sekcji koła.
Jedno z podjętych zobowią
zań, dotyczące udzielenia po
mocy radzie powiatowej LZS
w przeprowadzeniu kampanii
sprawozdawczo - wyborczej, zo
stało już zrealizowane W kam
panll tej żywy udział wzięli
aktywiści koła — E. Podhojskl, J. Tatys, H. Wojtas i W.
Warzecha.

Wylnij i zachowaj!

:

2x2=bałagan

Sportowcy PZGS w Draw
sku, zrzeszeni w kole ZS Spój
nia, postanowili ostatnio uczcić zbliżający się li Zjazd
Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej dodatkowymi zo
bowiązaniami. Doceniając zna
czenie kontraktacji roślin włók
nistych, niezbędnych dla prze
mysłu, sportowcy z drawskiego
PZGS postanowili: w ramach
likwidacji odłogów uprawić I
obsiać lnem 1 ha ziemi; uzy
skać z tej jednohektarowej
plantacji słomę II klasy i do
starczyć ją w terminie do pun
ktu skupu, pieniądze uzyskane
z plantacji przeznaczyć na za
kup sprzętu sportowego.
Jednocześnie członkowie ko
la zobowiązali się do końca
ub. miesiąca przeprowadzić
wśród członków Spójni i LZS
akcję uświadamiającą, aby jak
najwięcej kół I zespołów pod
jęło podobne zobowiązania. Zo
bowiązanie to zostało zrealizo
wane.
* * *
Sportowcy ZS Ogniwo przy
słupskim MZBM postanowili
uczcić II Zjazd partii podnie
sieniem poziomu szkolenia ideo
logicznego, pracą nad upo
wszechnieniem kultury fizycz
nej wśród pracowników przed
siębiorstwa ze szczególnym uwzględnienlem pracy propa
gandowej wśród kobiet 1 na
wiązaniem ścisłej współpracy
szkoleniowo-sportowej z oko
licznymi LZS ami.
Ponadto członkowie słup
skiego Ogniwa podjęli szereg
zobowiązań indywidualnych. B.
Strzębowicz 1 R. Sawko posta
nowili otoczyć socjalistyczną opieką urządzenia instalacji elektrycznej w hali sportowej,
zaś M. Myklis i B. Boratyński,
jako hydraulicy, będą utrzy
mywać w stanie stałej zdatności do użytku urządzenia cen
tralnego ogrzewania 1 natry
sków w hall sportowej.
* * •
Uczniowie
Państwowego
Technikum Rolniczego w Wał

O Ile to drugie stwierdzenie
można przyjąć za słuszne, o ty
le nad pierwszym zastanawiał
sle Jut niejeden z członków
sekcji kolarstwa WKKF. No, bo
Jakże!/ Mlkołajko — o niego
bowiem chodzi — nie mote raz
na miesiąc przejechać 120 km
(w dwóch etapach), aby wziąć
udział w zebraniu sekcji, której
Jest członkiem/ Komu jak nie
kolarzowi powinno zależeć na
rozwoju kolarstwa/
Zdobywanie
pierwszych
mielsc na zawodach nie wy
starcza. Czynny sportowiec mu
si umieć pracować Jako dzia
łacz, gdy tego wymagają oko
liczności. A ob. Mikolajko wia
domo zapewne, że w sekcji pra
cuje aż nazbyt szczupłe grono
entuzjastów kolarstwa i trzeba
im pomóc.

siada swego reprezentanta w
lidze międzywojewódzkiej, a
drugi zespół
szczecineckiej
Spójni (dawna Unia) wystąpi
w klasie A.
Tegoroczne rozgrywki roz
poczynają się z miejsca intere
sującymi spotkaniami. W plerwsze| rundzie
koszalińska
Gwardia przeegzaminuje na
własnym boisku benjamlnka
klasy A — Unię z Połczyna,
Spójnia Karlino spotka 61ę ze
śwldwlńeklm Kolejarzem, Spój
nla Złotów — z Kolejarzem
Słupsk, Spójnia Koszalin go
ścić będzie
blaJogardzklego
Kolejarza, Gwardia «Słupsk —
koszaliński Start. Rezerwy ml
strza województwa — Spójnia
Szczecinek — rozegrają mecz
z miejscowym Kolejarzem, e
Budowlani Człuchów — z darłowsklm Kolejarzem. Tak więc
Już pierwsze boje pozwolą cho
claż pobieżnie zorientować w
obecnym układzie sił.
21.111.54
Kol. Szczec. — Spójnia Koszalin
Kol. Blałog. — Kolejarz Słupsk
Spójnia Zlot. — Spójnia Karlino
Kol. Świdwin — Kol. Darłowo
Budowl. Czluch.—Gwardia Słupsk
Start Koszalin — Gwardia Koszal.
Unia Połczyn — Spójnia Szczec.

28.111.54
Kol. Blałog. — Spójnia Szczec.
Kol. Szczec. — Kol. Słupsk
Spójnia Kosz. — Spójnia Złotów
Kol. Darłowo — Spójnia Karlino
Budowl. Czluch. — Kol. Świdwin
Gwardia Słupsk — Gwardia Kasz.
Start Koszalin — Unia Połczyn

4.IY.54
Spójnia Szczec. — Spójnia Kosz.
Kol. Blałog. — Kol. Szczec.
Kol. Słupsk — Spójnia Karlino
Spójnia Zlotów — Kol. Darłowo
Kol. Świdwin — Start Koszalin
Gwardia Kosz. — Budowl. Człuch.
Unia Połczyn — Gwardia Słupsk

11.IV.54
Spójnia Szczec. — Start Koszalin
Spójnia Złotów — Kol. Szczec.
Spójnia Kosz. — Kol. Słupsk
Kol. Blałog. — Spójnia Karlino
Gwardia Słupsk — Kol. Świdwin
Kol. Darłowo — Gwardia KoszaUn
Unia Połczyn — Budowl. Czluch.

25.IV.54
Gwardia Koszalin — Kol. Szczee.
Unia Połczyn — Kol. Białogard
Spójnia Szczec. — Kol. Słupak
Spójnia Karlino — Spójnia KoszSpójnla Złotów — Kol. Świdwin
Gwardia Słupsk — Kol. Darłowo
Budowl. Człuch. — Start KoszaUn

2.V.54
Spójnia Szczec. — Gwardia Koaz.
Start Koszalin — Kol. Szczec.
Spójnia Koazalln—Gwardia Słupsk
Kol. Blałog. — Spójnia Złotów
Kol. Słupek — Kol. Świdwin
Spójnia Karlino — Bud. Człuch.
Kol. Darłowo — Unia Połczyn

9.V.54
Unia Połczyn — Kol. Szczee.
Gwardia Kosz. — Spójnia Koaz.
Start Kosz. — Kol. Blałog.
Kol. Słupsk — Kol. Darłowo
Budowl. Czluch. — Spójnia Złotów
Gwardia Słupsk — Spójnia Karlino
Kol. Świdwin — Spójnia Szczec.

16.V.54

Spójnia Kosz. — Unia Połczyn
Kol. Blałog. — Kol. Świdwin
Kol. Słupsk — Start Koazalln
Spójnia Złotów — Gwardia Słupsk
Bud. Czluch. — Spójnia Szczec.
Kol. Szczee. — Kol. Darłowo
Spójnia KarUno — Gwardia Kosz.

23.V.54

Gwardia Kosz. — Kol. Blałog.
Spójnia Koaz. — Budowl. Człuch.
Gwardia Słupak — Kol. Słupak
Spójnia Złotów — Spójnia Szczec.
Spójnia Karlino — Kol. Szczec.
Kol. Darłowo — Start Koszalin
KoL Świdwin — Unia Połczyn

30.V.54

Spójnia Szczec. — Kol. Darłowo
Budowl. Czluch. — Kol. Szczea.
Kol. Świdwin — Spójnia Koszalin
Start Koszalin — Spójnia Zlotów
Gwardia Słupsk — Kol. Białogard
Spójnia Karlino — Unia Połczyn
Gwardia KoszaUn — Kol. Słupak

6.YI.54

Spójnia Karlino — Spójnia Saczee.
Kol. Szczec. — Gwardia Słupak
Start Koszalin — Spójnia Koszalin
Kol. Białogard. — KoL Darłowo
Kol. Słupsk — Budowl. Człuch.
Kol. Świdwin — Gwardia Kosz.
Unia Połczyn — Spójnia Złotów

J3.VI.54
Spójnia Szczec.—Gwardia Słupsk
ąpójnla Kosz. — Kol. Darłowo
Unia Połczyn — Kol. Słupsk
Kol. Świdwin — Kol. Szczec.
Kol Blałog. — Budowl. Człuch.
Spójnia Złotów — Gwardia Koaz.
Spójnia Karlino — Start KoszaUn

