II Zjazd PZPR
zakończył
obrady
Przemówienie końcowe Bolesława Bieruta
wygłoszone dnia 17 marca 1954 r. na II Zjeździe PZPR
TOWARZYSZE DELEGACI 1
II Zjazd naszej partii za
kończył swoje obrady. Obra
dy te potwierdziły całkowitą
Jedność myśli, nieugiętą Jed
ność
woli,
niewzruszoną
zwartość i spoistość dążeń
\1
uczuć,
które ożywiały
wszystkich bez wyjątku uczest
nlków tego Zjazdu, które
kierowały natężoną, ale tak
niezwykle doniosłą dla partii,
dla całego kraju, dla narodu
pracą Zjazdu.
Cóż odzwierciedla ten takt,
że mimo ostrych niekiedy
słów krytyki, jakie
padały
z trybuny Zjazdu — krytyki
pożytecznej i twórczej, ,bljącej śmiało w nader liczne jesz
cze braki I niedomagania w
naszej pracy państwowej
i
partyjne| — Zjazd podejmo
wał swoje uchwały
z tak
pełną
Jednomyślnością?
O
czym świadczy, czego dowo
dzi ta przepojona
wspólną
troską i serdeczną miłością
dla partii postawa delegatów
na Zjazd, miłością dla jej
dzieła,
dla jej wielkich za
dań, które ustala! 1 wytyczał
nasz II Zjazd?
Świadczy ona, że partia
nasza etala eię wielką,
nie
złomną. twarda Jak tkała, spo
Joną do glębj z narodem,
lsezgranicznie wierną jego po
trzebom silą, nieugiętą 1 niezawodną.
II Zjazd wykazał, że od
I tongresu
Zje cln oc zen iow ego
partia nasza przeszła wielką
drogę przewodząc narodowi

w Jego potężnej 1 ofiarnej
pracy nad budownictwem so
cjalizmu w Polsce Ludowej,
pomnożeniem Jej sił Jako nie
złomnego ogniwa wielkiego
obozu pokoju 1
socjalizmu,
któremu przewodzi Związek
Radziecki.
II Zjazd wykazał, że nie
zwyciężona ideologia marksi
zmu - lenlnlzmu przepala sze
regi nasze) partii 1 jest jej
natchnieniem
i' drogowska
zem.
II Zjazd wykazał, że partia
nasza kroczy niezłomnie po
wypróbowanej,
leninowskiej
drodze umacniania sojuszu ro
botniczo - chłopskiego.
Jako
Jedyne) drodze prowadzącej
do zwycięskiego budownictwa
socjalistycznego.
II Zjazd wykazał. Jak w nie
łatwych bojach o socjalizm z
wrogiem klasowym i agentura
mi Imperializmu umocniły się
szeregi naszej parli],
wyro
śli. okrzepli 1 zahartował) się
lej ludzie.
II Z|azd był
wspaniałym
wyrazem
Internacjonalizmu
proletariackiego, naszej więzi
i solidarności z masami pra
cującymi krajów kapltallstyc/
nych, naszej braterskiej współ
pracy z krajami
demokraci!
ludowej, naszego coraz głęb
szego I silniejszego
braterstwa I oddania dla twierdzy
I opoki całej postępowe! lttdz
kości w |ej walce o pokój,
postęp i demokrację — wiel
kiego Związku Radzieckiego.
II Zjazd podsumował do
tychczasowe nasze owocne wy

silki w realizacji planu 6-letniego 1 wytknął Jasny pro
gram działania na najbliższe
lata.
II Zjazd wskazał na bez
względną konieczność podnie
sienia rolnictwa 1 szybszego
wzrostu stopy życiowej
lud
ności.
II Zjazd wniósł
niewąt
pliwie twórczy wkład w pod
stawowe zadanie naszego bu
downictwa socjalistycznego —rozwijanie 1 umacnianie soju
szu rolx>tnlczo • chłopskiego.

WARSZAWA. W dniu 17
marca br. II Zjazd Polskiej
Zjednoczone). Partii Robotni
cze! wznowił obrady w godzi
nech popołudniowych.
Przewodnictwo obrad obej
mtije, witany długotrwałymi,
serdecznymi oklaskami wszyst
kich
zebranych,
Bolesław
Bierut.
•Przemówienia powitalne wy
głaszają gorąco witani" przed
stawlciele bratnich partii: Ko
munlstycznej Partii
Austrii,
Komunistyczne)
Partii * Nor
wegii, Komunistycznej Par
tii Danii. ■ Szwajcarskiej Par
tii
Pracy.
Komunistycznej
Partii Trfestu i Komunistycz
ne! Partii Argentyny.
Członek Biura Polityczne
go Komunięlycmel
Partii
Austrii Erwin Zttcker Schflłlng stwierdza m. In.. że pro
pozycje Związku Radzieckie-

wybranej na II Zjeździe PZPR
w dniu 16 marca 1954 roku
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Olszewski Józeł
Pawlak Stanisław
Popławski Stanisław
Pszczólkowski Edmund
Radkiewicz Stanisław
Rapacki Adam
Reczek Włodzimierz
Rokossowski Konstanty
Romkowski Roman
Rybicki Marian
Skrzeszewski Stanisław
Strzelecki Ryszard
Sztachelski Jerzy
Szymanowski Zygmunt
Szyr Eugeniusz
Świetlik Konrad
Titkow Walenty
Tokarski Julian
Wasilkowska Zofia
Wierbłowski Stefan
V/itaszewski Kazimierz
Wojas Paweł
Zambrowski Romon
Zawadzki Aleksander
Żółkiewski Stefan

Komisja Skrutacyjna stwierdza, że na zastępców członków
wybrani tow. tow.:

Komitetu Centralnego

Bendek Bolesław
Bodalski Mieczysław
Brodziński Stanisław
Budzyńska Celina
Domagała Czesław
Domiński Jerzy
Finkelsztajn Julian
Granas Romana
Jabłoński Jan
Jagielski Mieczysław
Jaszczuk Bolesław
Jaworska Helena
Kaczmarski Wilhelm
Kalinowski Józef
Klecha Jan
Kowalski Bolesław
Krajewski Michał

35. Sendek Jan
36. Skowroński Ignacy
37. Sokorski Włodzimierz
38. Starewicz Artur
39. Staszewski Stefan
40. Stawiński Eugeniusz41. Szymański Stanisław
42. Tatarkówna Michalina
43. Tepicht Jerzy
44. Tkaczow Stanisław
45. Trusz Jan
46. Wachowicz Franciszek
47. Węgrowski Mieczysław
48. Werblan Andrzej
49. Werfel Roman
50. Wysokiński Stanisław
(Dokończenie na 5 sir.)

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Kruczkowski Leon
Lewińska Pelagia
Lorek Feliks
Łaszewicz Arkardiusr
Minor Marian
Moczar Mieczysław
Musiatowa Alicja
Nagórzański Józef
Nieszporek Ryszard
Pilawka Stanisław
Piwowarska Irena
Popiel Mieczysław
Pryma Jerzy
Ptasiński Jan
Putrament Jerzy
Rumiński Bolesław
Schaff Adam

zostali

clowy i kulturalny mas pra
cujących, podnośmy nieustan
nie moc gospodarczą | obron
ną naszego państwa ludowego.
Pogłębiajmy wśród miliono
wych mas ludowych,* wśród
członków partii 1 bezpartyj
nych zrozumienie roli naszej
partij w budownictwie nowego
życia w Polsce Ludowejl
Budźmy w całym narodzie
zrozumienie olbrzymiego zna
czenia Jednoczących
naród
nasz wielkich Idol, które opromleniaja całe nasze życie,
a którymi partia oświetla
drogę rozwoju | ruzjcwltu na
szej ojczyznyf Wyrazem tych
idei Jest statut naszel partii
przyjęty przez II Zjazd.
Umacniajmy codziennie ] w
każdej dziedzinie nasz sojusz
ze Związkiem Radzieckim, umacniajmy codziennie i w każ
dej dziedzinie naezą braterską,
bojową więź z bohaterską i wy
tyczająca drogę całej ludzko
iści
liomunlstyczną
LJartlą
Związku Radzieckiego!
Niech żyje Polska Zjedno
czona Partia Robotnicza —
przewodniczka narodu polskie
go!
Niech żyje Komitet Central
ny — kolektywne kierownictwo
naszej partii!
Niech żyje Polska Rzeczpo
spolita Ludowa!
Niech żyje naród polski!
Naprzód do nowych zwy
cięstw!
Naprzód do socjalizmu!
(Wszyscy wstają. Burzliwa,
długo niemilknąca owacja).

Ludzie pracy Ziemi Koszalińskiej
w dniach II Zjazdu partii
BIAŁOGARDZCY KOLEJARZE NA WARTACH
PRACY

Komisja Skrutacyjna w składzie tow. tow. Cebo Wojciech - przewodniczący, Grudziński
Jan, Kozłowska Janina, Malinowski Bolesław, Piasecki Stanisław, Makowski Henryk, Baldys
Narcyza, Walczak Czesław, Malicki Alojzy - członkowie, stwierdza co następuje:
Na konferencjach powiatowych i miejskich oraz dzielnicowych w Warszawie i Łodzi wy
branych zostało na II Zjazd PZPR 1277 delegatów. W głosowaniu brało udział 1262 delega
tów. Głosów ważnych oddanych 1262. Nieważnych nie było.
Komisja Skrutacyjna stwierdza, że na członków Komitetu Centralnego zostali wybrani
tow. tow.:

27. Kalinowski Stefan
23. Kasman Leon
29. Klosiewicz Wiktor
30. Kole Julian
31. Kowarz Jan
32. Kozłowska Helena
33. Kruczek Władysław
34. Kuligowsk! Antoni
35. Lange Oskar
36. Lewikowski Wacław
37. Łapot Stanisław
38. Machno Józef
39. Matwin Władysław
40. Mazur Franciszek
41. Mietkowski Mieczysław
42. Mijał Kazimierz
43. Minc Hilary
44. Misiaszek Stefan
45. Modzelewski Zygmunt
46. Morawski Jerzy
47. Motyka Lucjan
48. Naszkowski Marian
49. Nowak Roman
50. Nowak Zenon
51. Ochab Edward
52. Oks Mateusz

zaprzeczalna ! potwierdzona
przez cały przebieg naszego
rozwoju prawefa, że od siły i
zwartości naszej partii zależy
postęp j szczęście wszystkich
ludzi pracy, postęp j szczęście
całego narodu. To partia prze
wodziła narodowi w lego wal
ce wyzwoleńczej, to partia
przewodziła narodową w dźwi
ganiu całego krain z ruin 1
zniszczeń wojennych, to partia
była duszą wielkiego dzieła
uprzemysłowienia Polski, to
partia mobilizuje dziś wszyst
kie siły w narodzie dla reali
zacji wielkiego zadania szyb
szego podniesienia rolnictwa,
szybszego wzrostu stopy życio
wej. zwycięskiego zakończenia
go na Berllńsklel Konferencji wielkiego planu 6 letniego.
ministrów spraw
zagranicz
Kontynuując najpiękniejsze,
nych zgodne są z interesami
postępowe tradycje narodu pol
nie tylko narodu austriackie
go, lecz również wszystkich skiego. partia stanowi dziś
narodów, które padły ofiarą trzon Frontu Narodowego i
agrosii hitlerowskiej po mar lest główną siłą, klerttląca w
cu 1938
roku.
Oklaskami śclslel łączności z narodem
przyjmują zebrani oświadcze wszystkim, organizacjami mas
nie mówcy, że naród austrlac pracujących, państwowymi 1
ki hie pozwoli, by frymarczo społecznymi.
no Jogo wolnością w Interesie
Tą świadomością winna się
Imperializmu
amerykańskie
kierować cała partia, tą świa
go.
Just Llppc, p-kretarz Korni domością będzie kierować się
tetu Centralnego Komunistycz wybrany przez Zjazd Komitet
ne| Partii Norwegii, podkre Centralny naszej partii przv
śla, że każdy sukces I każde nowym rozstawieniu naszych
zwycięstwo narodu polskiego sit. przy realizowaniu zadań,
Jest dla norweskiej klasy ro wytyczonych przez Zjazd.
botniczej potężnym bodźcem
Krocząc drogą wytkniętą
do wzmożenia walki o przy przez II Zjazd, umacniajmy so
jaźń między wszystkimi naro jusz robotniczo-chłopski, pod
dami.
nośmy nieustannie naszą pro
dukcję rolną oraz poziom ży(Dokończenie na 5 ttrj

Z ostatniego dnia obrad
II Zjazdu PZPR

Protokół Komisy Skrutacyjnej

1. Albrecht Jerzy
2. Alster Antoni
3. Baranowski Feliks
4. Berman Jakub
5. Bierut Bolesław
6. Blinowski Franciszek
7. Bordzilowski Jerzy
8. Chetchowski Hilary
9. Cyrankiewicz Józef
10. Daniszewski Tadeusz
11. Dąbrowski Konstanty
12. Dietrich Tadeusz
13. Dłuski Ostap
14. Doliński Adam
15. Dworakowski Władysław
16. Fiedler Franciszek
17. Gajzler Roman
18. Gede Tadeusz
19. Gierek Edward
20. Hoffmann Mieczysław
21. Izydorczyk Jan
22. Jabłoński Henryk
23. Jarosiński Witold
24. Jaroszewicz Piotr
25. Jędrychowski Stefas
26. Jóżwiak Franciszek

II Zjazd wykazał, że kry
tyka 1 samokrytyka Jest po
tężnym narzędziem w walce
partii o jej ciągłe doskonale
nie się, usuwanie błędów
i
wypaczeń oraz
pogłębianie
więzi z masami pracującymi
i z całym narodem.
II Zjazd wykazał, że Pol
ska Zjednoczona Partia Itohotnlcza Jest
przewodnią siłą
narodu, dźwignią rozwoju Je
go mocy i dobrobytu.
Na II Zjeździe bardziej niż
kiedykolwiek ujawniła się nie-

Kolejarze węzła białogardzkiego pracują
w dniu Zjazdu ze wzmożonym wysiłkiem, reali
zując podjęte zobowiązania. Czerwone tarcze
na przodzie każdego parowozu mówią, że
wszystkie drużyny parowozowe zaciągnęły war
ty zjazdowe. Treścią wart jest walka o 100-procentową punktualność pociągów, oszczędność
węgla oraz realizacja hasła - „Mój parowóz
świadczy o mnie". Zadania te są przez więk
szość drużyn w pełni realizowane. Wśród ma
szynistów przodują: Kazimierz Chomicki - ma
szynista parowozu Ty 2-207, Włodzimierz Parys
na pcrowozie PK 2-17, wzorowy maszynista
Pk 2-29 Michał Ławrynowicz, Jan Bialomysy,
Adam Amilkiewicz i inni.
Wydajnie procują również warsztaty parowo
zowni, realizując liczne dodatkowe zadania. Za
pałem wyróżnia się tutaj brygada młodzieżowa
im. Hanki Sawickiej pod kierownictwem Wło
dzimierza Pusio. Remontuje ona poza planem
starą sprężarkę, którą lada dzień odda do
użytku.
Realizują swe zobowiązania pracownicy ru
chu, odcinka energetycznego, telekomunikacyj
nego i innych.
Pięknie uczcili Zjazd pracownicy rejonu bu
dynków, przeprowadzając remonty mieszkań
pracowników, stawiając piece, naprawiając stu
dnie itp.
W dniach Zjazdu wzmogło się znacznie tęt
no życia politycznego na bialogardzkim węźle
kolejowym. Grupy związkowe, brygady czytają
materiały z II Zjazdu, żywo jo omawiają i ko
mentują.
Szczegó'ny zapał wzbudziło wystąpienie na
Zjeździe ich delegata tow. Jana Kocota. Wy
mownym też jest takt, że w dniach Zjazdu
przyjęto do partii szereg kandydatów - wzoro
wą konduktorkę Drzastkową, przodownika pracy
z parowozowni Twerta, młodego technika Woj
ciechowskiego i innych. Na stacji wąskotoro
wej utworzono koto TPPR, do którego wstąpiło
30 członków.
W taki sposób kolejarze bialogardzcy w
dniach II Zjazdu PZPR dokumentują swą mi
łość i przywiązanie do partii - przeworłnk-lr'
naszego narodu.

WYREMONTOWALI DODATKOWO MASZYN
ROLNICZE
Załoga warsztatu zespołowego PGR Skarszów w powiecie słupskim, realizując podjęte

na czesc II Zjazdu partu zobowiązania, wyko
nała plan remontów zimowych do dnia 28 lu
tego, a więc 15 dni przed terminem przewi
dzianym w harmonogramie.
Warsztatowcy
z PGR Skarszów nie ograniczyli się tylko do
wykonania planu. Pragnąc jak najgodniej
uczcić II Zjazd w dniach jego obrad, wyremon
towali dodatkowo poza planem 1 ciągnik, dwie
mlocamie, 2 siewniki, 7 snopowiązałek i 5 ma
szyn uprawowych.
Na wszystkie wyremontowane maszyny mon
terzy wydali listy gwarancyjne, realizując w ten
sposób hasło Soja: „Ja nie wypuszczę braku".
Do przedterminowego wykonania planu re
montów przyczynili się szczególnie przodownicy
pracy: mistrz warsztatu - Oskar Heppner, mon
ter traktorowy Władysław Y/epryk, monter trak
torowy - Emil Lange, monter maszyn rolniczych
- Adam Bujak, tokarze - Roman Kopp i Ale
ksander Heppner, spawacz Stanisław Kantyka
oraz pomocnicy Karol Prien, Adam Wopryk,
Bruno Router i inni.
PRZYŚPIESZYLI PRZYGOTOWANIA
DO SIEWÓW, SKRÓCILI TERMIN REMONTU
MASZYN
Pracujący chłopi gm. Krajenka (pow. Złotów)
w dniach obrad II Zjazdu partii poważnie
wzmogli swe wysiłki, aby lepiej i w terminie
przygotować się do siewów wiosennych. Zało
ga naszego gminnego ośrodka maszynowego
przed terminem dokonała remontu maszyn
siewnych, a w dniach U Zjazdu dodatkowo wy
remontowała kilka maszyn, m. In. również snopowiązałki.
Zobowiązanie swoje wykonali także kolejarze
na stacji Krajenka, poważnie skracając cios
robót budowlanych, zaś członkowie naszej spół
dzielni produkcyjnej w Źeleżnicy całkowicie
zwieźli nawozy sztuczne potrzebne do siewów
wiosennych, przygotowali ziarno siewne oraz
podjęli dodatkowe zobowiązanie. Mianowicie
wraz z załogą młyna oczyszczą 1 km bieżący
rzeki, aby podnieść wydajność łąk.
W dniach II Zjazdu wszystkie kobiety z gro
mady 2eleźnica, zrzeszone w kole gospodyń,
postanowiły przystąpić do konkursu hodowla
nego.
W ten sposób rw'ęk« •;;.p
.•Al w
racy, wyrażamy naszą gotowość wp.awuJzę.
nia w czyn uchwał II Zjazdu partii.

S. Paw.
korespondent „Głosu"

Przemówienie członka Biura Politycznego KC PZPR

Jakuba Bermana
wygłoszone dnia 16 marca 1954 r. na II Zjeździe PZPR
TOWARZYSZE
DELEGACI!
Zadaniem II Zjazdu naszej
partii Jest obecnie takie ukształtowanie statutu, aby od
powiadał rosnącej dojrzałości
|X>lityczne| partii i eta! się
pomocą dla każdego członka
partii w realizacji Jej wska
zań.
Sensem naszego Zjazdu —
Jest zrealtzowanje zwrotu w
naszej polityce gospodarczej,
w ustawieniu 1 formach naszej
pracy politycznei w kierunku
wielkiej koncentracji
sił j
środków celem podciągnięcia
pozostającego znacznie w ty
le grepodarczo 1 politycznie
tsilnego odcinka naszego fron
tu, celem znacznego wzmoc
nienia
sojuszu
robotniczochłopskiego.
Twarda 1 konsekwentna re
alizacja przełomu na tym od
cinku Jest kluczem do osiągnfęcla głównego zadania
o
heenego okresu: przyspiesze
nia wzrostu stopy życiowej
najszerszych
mas
pracują
cych.
Osiągnęliśmy Już rzecz nie
małą: miliony ludzi w Polsce
tyją naszym Zjazdem, wyra
żają pełną zgodę z Jego kon
kretnym programem działa
nia, wierzą, że dzięki realiza
cji uchwał II Zjazdu uzyska
się dobre rezultaty j stopnio
wo lepiej się u nas będzie ży
lo człowiekowi pracy. Ujął tę
postawę w kilku słowach war
szawwki kolejarz: „wszystkie
go od razu nie da się zrobić,
ale Ja Jestem pewnv, że będą
dobre rezultaty". Plany nasze
są całkowicie realne, ale co
zdecyduje o Ich powodzeniu
lub niepowodzeniu?
Zadecyduje o tym
fakt,
ery uruchamiając
wszystkie
mzporządżalne bodźce natury
materialnej, politycznej 1 mo
ralnej potrafimy bardzo wy
datnie ZYlfkszyć
aktywność
produkcyjną 1 polityczna wie
tu milionów ludzi — robotni
ków przemysłowych, chłopów
indywidualnych.
spółdziel
ców, pracowników PGR-ów,
agronomów
i zootechn'ków,
uczonych i pisarzy. Zadani"
Jest olbrzymie. Nie szczędzi
my też środków materialnych,
aby je wykonać.
Pamiętamy
równocześnie,
to bodźce materialne osiąga
ją »wó| cel w pełnej mierze
tylko wtedy, kiedy w perze z
nimi działają bodźce politycz
ne.
Szczególnie uruchomienie
rezerw tkwiących w chłopsklei gospodarce' drobnotowarowej wymaga zarówno bezpo
średnich bodźców
material
nych jako też mocnego prze
ciwdziałania wpływom kułac
kim, taktownego,
cierpliwego a zarazem wytrwałego od
dzlaływanla na chłopa mało
i średniorolnego, w sensie
zmniejszenia jego chwjejno
ścl | nadmiernej wrażliwości
na wszelakie wersje i sytua
cje polityczne, rynkowe I at
mosferyczne, w sensie umoc
nienia Jego zaufania i więzi
’ klasą robotniczą.
Czego
dokonaliśmy
pod
tym względem
w kllkumiedęcznym okresie między IX
Plenum a II Zjazdem:
Czego
dokonaliśmy pod
względem goepodnnezym?
Stworzyliśmy szereg poważ
nych bodźców
materialnych
dla rozwoju produkcji zbóż,
kortcrfll. hodowli, kultur tech
nicznych.
Cnego
dokonaliśmy pod
względem polityczno - organlacyjnym?
Przyjęliśmy do partii ponad
17 tysięcy ęhłopów. Założyli
śmy gru-y partyjne w z gó-ą 2.000 wsi, które dotąd sta
rowiły „białe plamy". ZMP
wzrósł na wsi o 76 tysięcy
członków. Tysiące młodych
chłopów zgłosiło się do ZMP
fuż w czasie trwania Zjazdu.
Założyliśmy w tym okresie
’72 nowe apoldzteliąle pnoduk
vjne, z tego Już w czasie
vania Zjazdu 68.
Wzmógł się niewątpliwie
ich łączności miasta ze wsią,
iośnle kolportaż naszej pra
♦y na wsi, wzmaga się aktyw

ność kulturalna wsi, jej zain
teresowanie dla wiedzy agro
technicznej, zarysowały
się
pierwsze objawy
przełomu
wśród chłopstwa Indywidual
nego w kierunku pędu
do
wzmożenia produkcji.
To wszystko prawda, ale
czy bilans tych osiągnięć mo
żna uznać za wystarczający?
W żadnym razie nie. Takie
tempo umacniania naszych
pozycji na wsi nie Jest zado
walające 1 z takim tempem
nie chcemy i nie możemy &ię
pogodzić.
Każdy z obecnych na sali
delegatów na nasz Zjazd chy
ba przyzna, że pewien nad
miar deklaratywności w do
tychczasowej dyskusji zjazdowel raczej zasłonił Istniejące
w terenie realne osiągnięcia,
tym niemniej nie będzie mógł
zaprzeczyć temu, że prawdzi
wego przełomu w pracy wciąż
leszcze nie ma, że przełom mu
s! być dopiero dokonany po
Zieźdzle. na fali realizacji uchwał zjazdowych.
Co więc należy robić, aby
przełomu dokonać, aby szybclel się posuwać naprzód?
Trzeba twardo 1 nieugięcie
realizować wskazania Zjazdu.
Trzeba twardo i bezlitośnie
tępić puste gadulstwo, infla
cję bezpłodnych zebrań 1 pil
nować realizacji
dyrektyw
partlL
Trzeba wzmóc naszą agita
cję 1 skończyć ze złym zwy
czajem omijania ostrych kan
tów w propagandzie. Trzeba
opanować
niełatwą sztukę
zwięzłego 1 ścisłego formuło
wania dyrektyw, walczyć z
szablonem i uczyć samodziel
nego wyciągania
wniosków,
konfrontowania dyrektyw z
faktami. Trzeba nasze dyrek
tywy opierać na głębokim,
wnikliwym poznaniu faktów i
to konkretnych faktów z da
nej dziedziny 1 danego terenu.
Trzeba kontrolować realizację
w terenie tych dyrektyw.
Trzeba ośmielać
oddolną
krytykę j sprzyjać jej konkret
nie tj. przez wyciąganie
z
nlel wniosków rzeczowych '
personalnych. Chodzi też o sn
mokrytykę, ale nie o formal
na samokrytykę, lecz połączo
ną z konkretnymi twórczymi
wnioskami dla
przełamania
stwierdzonych
zaniedbań
i
błędów.
Nie da się tego wszystkiego
osiągnąć natychmiast 1 za je
dnym izamachem, ale o to
warto 61ę bić 1 nasz aktyw zdol
nv Jest ta zadania wykonać.
Trzeba Jednak usuwać wszel
kie przeszkody.
Pewno, że potrzebne 1 to
bardzo potrzebne nam są sta
re doświadczone, teoretycznie
„podkute" kadry, ale pod wa
runkiem. że uczą się nowych
wymagań, że uczą się techni
ki w dziedzinie Ich działalno
ści. że nie mają pogardy dla
praktyki 1 szczegółów 1 umie
ją łączyć teorię z praktyką.
Rutynlarstwo stało się w te
renie u nas w wielu dziedzi
nach ciężką chorobą, która
ciąży Jak kula u nogi.
Czy aby nie warto poprzesuwać rutyniarzy, którzy nie
umieją się przekształcić, z za
siedziałych miejsc I otworzyć
śmielej drogę młodym, rosną
cym, prężnym kadrom? Trze
ba tę drogę otworzyć — śmie
le I 1 szerzej.
Czy nie da to trwalszych
I głębszych skutków w usuwa
nlu błędów 1 słabości w pra
cy?
Nie jest przypadkiem, że
wysuwając przed partią tak
wielkie, przełomowe zadania
II Zjazd wprowadza równo,
cześnje szereg' zmian 1 popra
wek do statutu partit, czyniąc
zeń Jeszcze ostrzejszy instru
ment wychowywania 1 ubojawlania członków partii. Sens
tych zmian — to wzmocnie
nie kolegialności, to pełne
poczucie odpowiedzialności za
całokształt pracy. Aby spro
stać swym zadaniom każdy
członek partii musi mleć po
czucie odpowiedzialność] za
całość naszej gospodarki, mu
si rozumieć ścisły związek, Ja
ki zachodzi między walką

o szybszy wzrost stopy życio
wej a walką o wykonanie pla
nu produkcyjnego w Jego war
sztacie pracy, o wzrost pro
dukcji zbożowej 1 hodowli, o
lepszą gosjwdarkę w PGR-ach,
o wzrost liczby członków par
tii na wsi, o wzrost liczby
spółdzielń produkcyjnych.
'Wszyscy zdajemy
sobie
sprawę, że tak wielkich zadań,
Jakje wysuwa nasz. II Zjazd
njejiodobna zrealizować wy
łącznie silami aktywu partyj
nego 1 członków partii.

Realizacja zadań o takim
zasięgu wymaga rozkołysania
ruchu ogólnonarodowego.
Jakie są części składowe
tego ruchu ogólnonarodowego
o osiągnięcie przełomu w rol
nictwie, o
wydatny
wzrost
produkcji artykułów szerokie
go spożycia, o ezyhszy wzrost
stopy życiowej ludzi pracy?

Osią tego ruchu ogólnonaro
dowego Jest nasza partia, jej
masowe transmisje na wsi 1 w
mieście i jej
sojusznik —
ZSL. Ta armia liczy milion
żołnierzy.
Jedną z dźwigni tego ruchu
ogólnonarodowego Jest wielo
krotnie wzmożony ruch łącz
ności między miastem a wsią,
łączności politycznej, produk
cyjnej i kulturalnej.
Trzon
tego ruchu stanowią robotni
cy, realizując kierowniczą rolę
klasy robotniczej w
sojuszu
robotniczo - chłopskim.
Obok robotników w tym
coraz szerszym ruchu uczest
niczy inteligencja — pracow
nicy państwowi 1 lekarze,
nauczyciele, oficerowie i stu
denci. pisarze i artyści.
Na
ruchu tym ciąży Jeszcze nie
mało szablonu 1 formalizmu,
ale z każdym tygodniem treść
jego, jak wskazuje doświad
czenie Warszawy 1 Łodzi, sta
je się bogatsza, formy
bar
dziej urózmalcone j wlelostron
ne, oddziaływanie — w sensie
wzmagania aktywności samych
chłopów — głębsze. Szefo
stwo nad POM-ami w okresie
przygotowań do 61ewu dało Jtiż
cenne wyniki.

Niemałą rolę ma do spełnie
nia w oparciu o wzory ra
dzieckie — pionierski ruch
młodzieży, kierujący do PGR,
POM-ów. spółdzielni i
pań
stwowej służby rolnej na wsi
najbardziej oflame 1 ideowe
kadry. Tę pionierską akcję
wlpna spopularyzować nasza
prasa. A resorty gospodarcze
muszą przygotować odpowied
nie warunki pracy 1 życia tym
ludziom.
Coraz aktywniej włącza się
do akcji nauczycielstwo wiej
skie, wykazując dużą ofiarność
w pracy. O tym. Jak wielkie
możliwości tkwią w ruchu przo
downlctwa chłopskiego, świad
czy fakt, że ruch przodowni
ków hodowli objął Już blisko
pół miliona gospodyń wiej
skich. A Jakie rezerwy tkwią
leszcze w ruchu mlczurlnowców, w rozbudowie pólek do
świadczalnych przy szkołach,
chat-laboratoriów itp.
Jakże doniosłe wyniki daje
|uż 1 może dać Jeszcze włącze
nie przedstawicieli nauki agrotechnlcznej, studentów uczelnf rolniczych do tego ru
chu ogólnonarodowego!
Chodzi o stworzenie takie
go klimatu, aby każdy chłop
pracujący zdawał sobie spra
wę, że na to, Jak on gospoda
ruje — dobrze czy źle. staran
nie czy niedbale — patrzy ca
ły kraj.
Chodzi o stworzenie takiego
klimatu, aby załoga każdego
PGR, każdego POM, członko
wie spółdzielni produkcyjne! uważaJt siebie za wysunięty posterunek na froncie walkj o
wyższe plony, o lepszą hodo
wlę. A przecież w gospodarce
PGR-owsklej' są Jeszcze ukry
te wielkie rezerwy wzrostu
plonów i hodowli.
Omawiany ruch ogólnonaro
dowy jest nieodłączny od sze
rokiej ofensywy . ideologicz
nej.

Aby wzmóc nasze oddziały
wanie na chłopstwo, aby zwię

kszyć aktywność klasy robot
niczej, aby zacieśnić naszą
współpracę z ZSL, trzeba roz
bijać doszczętnie teoryjki agrarystyczne, oczyszczać grunt
ze szczątków koncepcji luksemburglstowsklch, zwalczać fał
szywe poglądy socjaldemokra
tyczne, demaskować najnowsze
c>szustwa imperialistyczne
1
neohitlerowskle o naszym krar
Ju i położeniu rolnictwa, de
maskować straszaki i kłamstwa
wrogiej propagandy na temat
przymusowej
kolektywizacji,
pokazująo naszą drogę pomo
cy małorolnym i średniorol
nym chłopom i rozwoju spół
dzielczości w oparciu o utwier
dzenie się w głowach 1 duszach
chłopów poczuc,la wyższości
spółdzielczości.
Ofensywa ideologiczna roz
wija się na całym froncie 1
oliejmuj© naszą szkołę podsta
wową i średnią. Ich programy
I metody wychowawcze, obej
muje szkoły wyższe, co znala
zło również wyraz w dyskusji
na Zjeźdzle.
Ale czy możemy uznać za
i idowalającą aktywność ideolo
giczną naszej wielkiej, 120-tyslęcznej armii młodzieży stu
denckiej? Wystarczy wskazać
na bardzo skromny Jeszcze, bo
tylko 10 proc, wskaźnik jej
upartytnlenia.
Czyż nasza kadra naukowa,
a w szczególności nasza mło
da kadra naukowa, nie wyma
ga większej troski 1 opieki,

nowych form pracy
ideolo
gicznej?
Czyż nasz system dokształ
cania kadr fachowych nie wy
maga znacznej rozbudowy, w,
•szczególności w ramach szko
lenia zaocznego?
Wszystkie
te zadania winny być zreallzo
wane Jeszcze w bieżącym ro
ku.
Nasz masowy ruch kulturaJ
no-oświatowy może Już wy
kazać się niemałym dorob
kiem. ale czy nie ciążą Jesz
cze na nim wpływy
młodej
bezpłclowel
ośwlatowoścl,
„kulturnlctwa"
bez
ostrza
antyburżuazyjnego?
Dużej, większej niż dotych
czas pomocy oczekujemy w
obliczu nowych zadań od na
szych pisarzy.
Nie chcemy ani lakierowa
nej ani nlelaklerowanej łatwi
zny. Mamy dosyć nagich sche
matów 1 naturallstycznych ru
pieci.
Jakżeby się przydało użyć
ostrej 1 zjadliwej broni pi
sarskie! przeciw małym 1 du
żym drapieżcom i obłudnikom,
którzy grasują na naszej wsi.
Jakżeby pomogło nam w
walce naświetlenie
mocnym
reflektorem
pisarskim
no
wych ludzi naszel wsi, poko
nywujących wahania 1 hartu
jących się w walce, 1 naszych
aktywistów robotniczych, Ich
niełatwej drogi. Ich niepowo
dzeń 1 zwycięstw.
2ywa prawda- II Zjazdu, Je
go hasła dotrą do najdalszych
zakątków naszego kraju, prze

nikną do najgłębszych zak»
marków ludzkich serc i umy
słów.
I to, co wielokrotnie pomnoży nasze siły, to przeświadl
czenle, że nie jesteśmy samlI chclaloby się, żeby bli
ska 1 droga nam młodzież ra
dziecka. która, powędrowała,
do Kazachstanu, aby zaorać
miliony hektarów ziemi, żeby
robotnicy Moskwy i Lenlngra
du, Kijowa. Donbasu, Miń
ska 1 Władywostoku. żeby radzieccy uczeni 1 pisarze wie
dzieli że ich twórcza praca
jest dla nas źródłem siły 1 CH
parciem.
, .
Chclaloby się, żeby robot#
nlcv Paryża
1
Mediolanu,
chłopi sycylijscy 1 londyńscy
dokerzy, metalowcy rurscy I
japońscy
stoczniowcy
wie
dzieli, że pracujemy dla po
koju.
Ze najgorętszym na
szym pragnieniem Jest, »by
lepiej się żyło
człowiekowi
prący, że cały nasz obóz Jest
dość czujny 1 dość silny, aby
sparaliżować każdą prowoka
cję wroga.
W niewyczerpa
nych siłach naszej klasy robohjiezej, chłopstwa 1 Inteli
gencji. w solidarności między
naroifwwej klasy robotniczej,
w rozmachu światowego ru
chu pokoju, w potędze wleL
kiego obozu pokoju i socjali
zmu któregki twierdzą 1 eztan
darem Jest Związek Radziec
ki, widzimy rękojmię zwycię
stwa wielkiej, wspólne! spra
wy, któref służy H Zjazd na#
szej partii, (Burzliwe oklask)).

Przemówienie
I sekretarza Komitetu Warszawskiego PZPR

Stanisława Pawlaka
wygłoszone dnia 11.III.1954 na II Zjeździe PZPR
Odbywający się II Zjazd
będzie dla każdego członka
partii, dla każdego obywatela
mibijącego
Polskę Ludową
wielkim przeżyciem osobistym.
Spośród tu obecnych delcga
tćw i gości Jest niewątpliwie
wielu takich, którzy od czasu
I Zjazdu nie byli Jeszcze w
Warszawie, względnie przyje
chali tu po raz pierwszy. Na
miejscu potwornych ruin i wy
palonych pustkowi widzą dziś
nowe ulice, osiedla, szpitale,
szkoły, teatry, kina, parki,
dzleclńce. nowe fabryki. Wi
tają Was w Warszawie dzie
siątki tysięcy rodzin
1 #Uśmlechnięte dzieci, rodziny,
które mieszkały
w piwni
cach 1 walących się domach,
a dziś zamieszkały w nowych
domach na Marszałkowskiej
Dzielnicy Mieszkaniowej, Ma
riensztacie, Muranowie, Żera
niu 1 wielu innych dzielnicach.
Widoczna z daleka wita Was
strzelista wieża Pałacu Kultu
ry, wspaniałego daru dla naro
du ]x>lsklego
od narodów
Związku Radzieckiego. (Okla
sk1).
Wita Was, towarzysze dele
gaci, klasa robotnicza Warsza
wy’, w której dla uczczenia
II Zjazdu 120 tysięcy robot
ników stanęło na wartach pro
dukcyjnych.
Zadania związane z budow
nictwem socjalizmu, z dalsza
odbudową 1 -budową Warsza
wy, uczynienia z olej miasta
Dnomleniującego na cały kraj,
m'asta, w którym jej ludności
żyłoby się Jak najwygodniej,
jak najkulturalniej, zadania ta
wymagają większego 1 wzmo
żonego wysiłku całej organiza
cji warszawskiej.
Przed warszawską organlza
cj i, szczególnie po IX Plenum,
stanęło z całą ostrością zagad
nienie, Jak warszawska orga
nizacja może przyczynić się
do podniesienia kultury rol
nej, do podniesienia rolnic
twa. Wspólne plenum Komi
tetu Warszawskiego f Woje
wódzkiego Komitetu Warszaw
skiego ujawniło wielo braków
1 wskazało słuszną drogę dal
szej pracy w kierunku jsodnle
nienia kultury rolnej, zacieś
nienia
sojuszu robotniczo
chłopskiego.
<

słyszy się krytyczne uwagi pou
adresem organizacil partyfnei t
całego ministerstwa, to jednak
pozostawia się sprawy bez kon
kretnych posunięć organizacyj
nych czy administracyjnych,
co wytwarza niewiarę w skute
czność stawiania krytycznych
uwag. Są głosy: „po cóż mówić
i tak nie zmieni sytuacji" albo:
„trzeba być pod względem kry
Dla warszawskiej organiza tyki wstrzemięźliwym, gdvż
cji wlolkle znaczenie ma pro może to pociągnąć za sobą na
bJcm pracy politycznej w mi stępstwa".
nisterstwach i centralnych za
Trzeba stwierdzić, towarzy
rządach. Po pierwsze dlatego
że stopień uświadomienia poli sze, że z uwagi na ważną rolę,
tycznego 1 postawa pracowni jaką powinny spełniać organi
ków aparatu jiaństwowego w zacje partyjne w ministerstwie
dużej’ mierze decyduje o roz — Końłitet Warszawski i komi
woju życia ekonomicznego I tety dzielnicowe w daleko jesz
kulturalnego całego kraju. Po cze niedostateczny sposób inte
d’ugie dlatęgo, że w lnstytu resowały się ich pracą. Zbyt
mało popularyzowało się dobre
cjach tych skupia się poważny
doświadczenia niektórych orga
odsetek członków warszaw nizacji partyjnych w minister
skiej organizacji.
stwach. Instruktorzy komitetów
Skutki działalności aparAtu dzielnicowych,
jak
również
państwowego odczuwają na so KW, zbyt mało wnikali w pro?
bie niemal wszyscy, toteż są blematykę pracy w tych orga
dzą oni 1 oceniają partię, rząd nizacjach. Komitet Warszawski
wprawdzie w ubiegłym roku
luaowy w dużej mierze na pod spowodował uzdrowienie sto
stawie pracy aparatu państwo sunków w kilku centralnych
urzędach — w Ministerstwie
wegoGórnictwa, Ministerstwie Han
W przeszło 5-letnlm okre dlu Zagranicznego, gdzie wystę
sie od I Zjazdu, szereg orga powały przejawy kllkowości.nizacji jiartyjnych w minister rozrabiactwa i łamania demo
stwach i urzędach nagromadzi kracji
wewnątrzpartyjnej.
ło sporo doświadczeń w rozwl- Stwierdzono, że przenika wróg
lanlu pracy politycznej i pod klasowy do aparatu państwo
noszeniu poziomu pracy ajta- wego. Należy więc szczególnie
ratu pańątwowego. Szczególne zaostrzyć czujność i nie dopu
o+ywionle nastąpiło po IX Ple ścić do prowadzenia dywersyj
num. kiedy do dyskusji nad nej roboty.
tezami włączyła się znaczna
W walce o wychowanie no
część członków partii 1 bezpar wego obywatela Polski Ludo
tyjnych. Poważnie usprawniły wej, urzędnika — działacza,
w tym czasie swą pracę orga organizacje partyjne w mini
nizacje partyjne Ministerstwa sterstwach mają duże możliwo
Przemysłu Maszynowego. Mi ści. Jest wśród nich dość du
nisterstwa Rolnictwa, Minister ży, na wysokim pozionjie poli
siwa Handlu Wewnętrznego 1 tycznym i fachowym, ofiarny
inne. Tak np. podstawowa or aktyw.
ganizacja partyjna Minister
Organizacje partyjne, komi
stwa Przemysłu Maszynowego tety dzielnicowe i Komitet War
.est systematycznie informowa szawski wówczas spełnią swe
na przez ministra o swydlF za zadanie wobec partii, jeżeli w
daniach, a sekretarz podstawo oparciu o wskazania II Zjazdu
wej organizacji partyjnej u- potrafią Coraz więcej żyć z ma
czestnlczy w naradach kole sami, żyć ich życiem, coraz le
gium, jest informowany 0 ak piej rozumieć je, kierować ni
tualnej problematyce resortu. mi i kształtować na nieustępli
W szeregu ministerstw istnie wych bojowników o Polskę sil
je jeszcze małe przekonanie do ną świadomością ludu pracują
krytyki. Gdy na zebraniach cego miast i wsi (oklaski).
Komitet Warszawski
od
IX Plenum znacznie wzmógł
pomoc Komitetowi Wojewódz
kiemu; podwoił ilość ekip ro
botniczych. Obecnie na wieś
woj. warszawskiego wyjeżdża
3J0 ekip, wysyłamy na dłuż
szy okres setki robotników do
pracy politycznej i organlza
torsklej na wsi.

Z dyskusji na II Zjeździe

Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
Przemówienie I sekretarza KW PZPR
Przemówienie I sekretarza KW PZPR w Opolu
w Stalinogrodzie - Józefa Olszewskiego
Romana Nowaka
wygłoszone dnia 11. III.1S54 na II Zjeździe PZPK wygłoszone dnia 11. III. 1954 na II Zjeździe PZPR
(Skrót)
Stallnogrodzkl okręg prze
mysłowy, stanowiący dzięki
swemu potencjałowi główną
naszą bazę ekonomiczną w
okresie budowy fundamentów
socjalizmu, szybko
rozwija
się i rośnie, na gruncie głę
bokiej rekonstrukcji starych
zakładów 1 uruchamiania sze
regu nowych,
wyposażonych
w najnowocześniejszą techni
kę — przekształca się w po
tężną twierdzę socjalistyczną.
Nigdy Jeszcze w swych
dziejach Śląsk nie osiągnął
1 nie mógł osiągnąć takiego
rozwoju 1 rozkwitu, Jak w clą
gu 9 lat istnienia władzy lu
dowej. W ciągu 5 lat, które
minęły od Kongresu Zjedno
czeniowego. Śląsk dał dla na
szego budownictwa socjalisty
cznego z korzyścią dla gospodarkl całej
Europy łącznie
390 milionów ton węgla,
przy czym roczne wydobycie
w ubiegłym roku było na Ślą
sku o 16 milionów ton wyż
sze, niż w roku 1948. Stall
dał Śląsk łącznie 13,5 milio
na ton, surówki 8 min. ton,
przy czym*w ubiegłym roku
blisko dwa razy wlęce| niż w
roku 1948, koksu 17 min.
ton, cementu 5,5 min. ton,
energii elektrycznej 27 mi
liardów kilowatogodzln.

Wraz z rozwojem przemy
słu zmienia się też nie do
poznania oblicze Ziemi Sląsklej, wzrasta zamożność 1
poziom kulturalny
polskiej
klasy robotniczej.
Z dawnej półkolonii kapi
tału międzynarodowego, gnę
bionej, wyzyskiwanej wyjąt
kowo ciężkimi warunkami by
towania
przekształca
elę
Śląsk pod. troskliwą opieką
władzy ludowej w nowocze
sny ośrodek przemysłowy z
szybko rozwijającym się bu
downictwem
mieszkaniowym
i socjalnym, z bogatą sie
cią 6zkół, bibliotek 1 Innych
urządzeń kulturalnych 1 ochro
ny zdrowia.
W roku 1938 wybudowano
na Śląsku 540 Izb mieszkal
nych, w ubiegłym zaś roku
21 tysięcy, a łącznie od wy
zwolenia 76 tys. Izb.
Prócz
miast Nowe Tychy i Pyszkowlce, buduje się obecnie 1
rozbudowuje na Śląsku 80 ostedli 1 dzielnic mieszkanio
wych.
O rozmiarach'
rewolucji
kulturalnej,
dokonywującej
się na Śląsku świadczy fakt,
że w naszym województwie
uczy się obecnie w różnego
typu szkołach 475 tys. osób,
że liczba widzów w teatrach
1 na koncertach przekroczy
ła w ub. roku 1.650 tys. osób.
Wbrew
adenauerowsklej
propagandzie, w trakcie bu
downictwa
socjalistycznego
rozwija się coraz bardziej pro
ces całkowitego zrastania się
Śląska z resztą kraju, histo
ryczny proces, którego żad
na siła nie Jest w stanie po
wstrzymać.
Mamy na Śląsku organiza
cję partyjną liczącą 157 tys.
członków i kandydatów, ma
my liczną 230-tysięczną or
ganizację ZMP-owską. Nasza
partia
kierując
budowni
ctwem socjalistycznym zdoby
ła sobie niezachwiany autory
tet wśród mas pracujących.
Znacznie poprawiła się frek
wencja na zebraniach partyj
nych. Wpływy ze składek
partyjnych wzrosły od r. 1950
2,5 raza.
Dużą słabością w ‘ naszej
pracy partyjnej Jest stan na
szej pracy na wsi. Świadczy
o tym chociażby skład partii.
Mamy w organizacji 62,9 pro
cent robotników, ale tylko
1,4 proc, chłopów, a ogółem
na wsi mamy tylko 6.900
członków. Jedna trzecia gro
mad Jest bez organizacji par
tyjnej. Długoletnie zaniedba
nia w naszej pracy spowodo
wały, ż« mamy na wsi bez po
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ścle tętno pracy politycznej. wymaganiami, Jakie dyktuje
Pozostajemy w tyle za in nam obecny okres.
nymi województwami w roz
Czy może np. zadowalać
woju spółdzielczości produk
członka partii istny zalew ze
cyjnej.
brań występujący dla przykła
Niedomagali naszej pracy du w hucie ,,Kościuszko"? Ob
na wst nie potrafiliśmy sku liczyliśmy, że przeciętnie aktecznie przełamać, gdyż nie t\wny członek partii w hucie
stawialiśmy tej sprawy w cen „Kościuszko" powinien był w
trum uwagi klasy robotniczej ciągu stycznia uczestniczyć w
1 organizacji partyjnych. Po ld-ciu różnych zebraniach.
IX Plenum uczyniliśmy pierw
Również liczne akcyjne dy
sze kroki
w tej
sprawie.
M. In. skierowano dla doraź rektywy, wychodzące z Komi
nej
pomocy
organizacjom tetu Centralnego. Idą często w
wiejskim setki aktywistów, w kierunku organizowania nad
zebrań.
Przykład
ciągu 10 tygodni br. przyję miaru
to do partlj 400 chłopów,, tj. partii, stanowiącej chlubę 1
połowę ljczby przyjętych do wzór dla całego międzynarodo
partii w ciągu
ubiegłych wego ruchu robotniczego, Ko
4 lat. W 50 gromadach zltkwl munistycznej Partii Związku
dowano białe plamy. Podję Radzieckiego — uczy, że |kato kroki dla wzmocnienia służ mieniem węgielnym tej pracy
by rolnej, wzmocniono
ka Jest krytyka 1 samokrytyka
drowo POM-y. Zakłady pra U nas dużo mówi się 1 pisze
cy, za wyjątkiem bardzo waż na ten temat, ale wciąż Jesz
nych zakładów chemicznych cze słabo Jest z tą sprawą.
im. Pawła Findera, regular
Plenarne posiedzenia Komi
nie wywiązują się z dostaw
tetu Wojewódzkiego pow!nnv
dla wsi 1 dla fabryk maszyn
bjć szkoła rzeczowej krytyki,
rolniczych.
Opracowano me
zwłaszcza krytyki oddolnej dl i
todę uzyskiwania z żużla wiel
całej partii, winny stwarzać
koplecowego nawozu sztucz
nego, którą to sprawą, mimo klimat dla śmiałego posługi
pomyślnych wyników 1 prób, wania się tym orężem. Nie za
mimo stałych nalegań Komi wsze tak u nas wychodzi. Nie
tetu Wojewódzkiego, Minister zawsze wychodzi tak nawet na
stwo Rolnictwa, jak dotąd, plenarnych posiedzeniach Ko
Centralnego,
gdzie
nie zajmuje się.
Poprawiła mitetu
się praca z robotnikami do również słaba Jest krytyka
pud adresem KC, czy jego ajeżdżającymi ze wsi,
•
pttratu. A Jest przecież co kry
Nie możemy pochwalić się tykować, np. z wyjątkiem Wy
na Zjeździe poważniejszymi działu Organizacyjnego 1 Wy
osiągnięciami
w dziedzinie działu
Przemysłu Ciężkiego
rozwijania produkcji artyku KC inne wydziały mają bar
łów jjowszeciinego użytku. I dzo kiepski kontakt zi naszym
tutaj 'trzeba przyznać, że wlę- województwem,
ograniczają
cel energii poświęca się u nas się najczęściej do listów, teróżnym wystawom, notatkom letonów i dalekopisów. Więk
prasowym 1 opracowywaniu szość kierowników wydziałów
planów, aniżeli konkretnej pra 1<C 1 ich zastępców po roku
cy w dziedzinie szybkiego roz i więcej nie pokazuje się na
winięcia produkcji tych arty Śląsku, to samo dotyczy nie
kułów, których wytwarzanie których sekretarzy Komitetu
pozostałe daleko w tyle *?a Centralnego. możliwościami naszego prze
Towarzysze! II Zjazd naszej
mysłu kluczowego 1 drobne
partii — oświadczył mówca
go.
na zakończenie ’— nakreśla
Na naszej organizacji — p- wrpaniałe perspektywy Jeszcze
śwjadczył dalej Józef Olszew szybszego niż dotąd rozwoju
ski — spoczywa główny ciężar naszego kraju, wzrostu zamoż
odpowiedzialności
za zaopa ności i kultury mas pracują
trzenie kraju w węgiel 1 stal. cych miast i wsi, jeszcze, bar
Sprostać temu zadaniu można dziej wzmacnia w masach po
tylko pod warunkiem prawi czucie słuszności dróg), którą
dłowego
ustawienia" pracy kroczymy. Przeszło milionowa
partyjnie], prawidłowego pap armia ludzi pracy wojewódz
tyjnego kierowania'gospodar twa stalinogrodzkjego wraz ze
ką.
swą organizacją partyjna nl-u
W ostatnich’ 5 latach nasza poskąpi wysiłków i trudów, by
organizacja zrobiła duży krok pod kierownictwem Komitetu
naprzód w tej dziedzinie. O- Centralnego z honorem wywią
Etągnlęto postęp w dziedzinie zać się z zaszczytnych I odpo
lepszego rozmieszczenia orga wledzialnych zadań, jakie sta
nizacji partyjnej w głównych wiają przed nią na obecnym
gałęziach przemysłu, poprawił etapie rozwoju partia i kraj,
się jej skład, np. w górnictwie (tujzllwe oklaski)..
zwiększył się znacznie odsetek
członków partu zatrudnionych
w przodkach oraz pracowni
ków inżynieryjno - technicz
na ch. Tym niemniej odsetek
czionków partii wśród za^pgi
Jest ciągle niewystarczający.

•
Ludność Opolszczyzny doce
nia w pełni wagę 1 znacze
nie zadań, Jakie stawia przed
nią partia 1 wciela Je w ży
cie.
Ludność
Opolszczyzny
wyciąga naukę z
historii
swej walk| przeciw germani
zacji, o wolność. Związków}
Radzieckiemu 1 Jego bohater
skiej armii zawdzięcza lud
opolski zrzucenie Jarzma nie
woli. przebytej w warunkach
okrutnego ucisku
klasowego
i narodowego.

W ciągu ostatnich ^bległych lat, na tle ostatnich wy
darzeń międzynarodowych, a
zwłaszcza na tle Konferencji
Berlińskiej, ugruntowane zo
stało w świadomości
mas
pracujących Opolszczyzny mo
cne przekonanie, że polityka
Związku
Radzieckiego,
a
szczególnie wysuwany
przez
Związek Radziecki
program
zjednoczenia Niemiec 1 zapew
nlenla bezpieczeństwa zboro
wego
Europie,
odpowiada
całkowicie interesom niepo
dległości 1
bezpieczeństwa
Polski oraz Interesom poko
ju w Europie. Poparcie, Ja
kiego lud Opolszczyzny wraz
z całym narodem polskim udziela tej polityce, wypływa
z tragicznych Jego przeżyć 1
Iwgatych doświadczeń.
W zjednoczeniu Niemiec w
myśl propozycji
radzieckich
widzi on Jedyną drogę do li
kwidacji niebezpieczeństwa agręŚJL , gwaran<lt . ,tcgQ, że
nigdy Już więcei stopa Junkrów pruskich | neohitlerowców bońskich nie będzie plu
gawić Ziemi Opolskiej, złą
czonej raz na zawsze ze 6wą
Macierzą. (Huczne oklaski).
Po zwycięstwie nad faszy
zmem
hitlerowskim
przeję
liśmy nieliczne Istniejące na
Opoiszczyźnle duże zakłady
przemysłowe 1 rolnictwo
w
stanie kompletnego zrujnowa
nia. Jeśli dziś przemysł zo
stał nie tylko odbudowany,
alo 1 rozbudowany, a rolni
ctwo, dźwignięte z ruiny, wy
szło na drogę szerokiego roz
woju, Jeśli każdy robotnik,
chłop 1 inteligent otrzymał
pracę na miejscu.
Jeśli dla
ludności Opolszczyzny stworzo
ne zostały warunki dalszego
rozwoju materialnego i kul
turalnego — to Jest najwy
mowniejszy wyraz zwycięstwa
polityki naszej partii i wła
dzy ludowej, które legło u
podstaw przeobrażeń rewolu

(Skrót)
cyjnych, dokonanych
wysił 2 rolniczych szkołach podsta*
kiem ludu pracującego miast wowych kształci etę około
1 wsi Opolszczyzny.
1.400 młodzieży,
ale brak
Wielkie osiągnięcia
poli wyższel szkoły rolniczej
w
tyczno-gospodarcze, z Jaki województwie powoduje, że
mi przychodzimy na II Zjazd
młodzież nie widzi w te| dzle
partii, zadafy kłam propagan
dzle. Jaką szerzył wśród lud dżinie takie) perspektywy jak
nośct miejscowej okupant nie w Innych dziedzinach nauk.
miecki o niezaradności gospo Dlatego też utworzenie wyże
darki polskiej,
Jak również szej szkoły rolniczej Jest Jed»
powojennej propagandzie an- ną z palących potrzeb.
glo - amerykańskich
Imperia
W ostatnim okresie czasu,
listów | adenauerowskich pa
chołków o niemożność) zago mimo poprawy w umocnieniu
spodarowania Ziem Odzyska istniejących spółdzielni
proe
nych. W roku 1950 mieliśmy dukcyjnych, nastąpiło osłabłe
czynnych 119 zakładów prze nje
w dalszym
rozwoju
mysłu kluczowego, a w ro spółdzielczości
produkcyjnej,
ku 1953 ilość zakładów wzro
szczególnie w powiatach auto
sła do 600. Obok dumy na
Nie ma co ue
szego województwa — Zakła chtonicznych.
dów Przemysłu Azotowego w krywać, że winne Jest klerów
Kędzierzynie powstały
dzie nlctwo KW 1 naszego wy«
siątki nowych zakładów 1 działu rolnego, że wszyscy
nowych gałęzi przemysłu.
razem nie potrafiliśmy Jesz*
cze
skoncentrować niezbędnej
Poważne osiągnięcia uzy
skane dzięki pomocy i opiece części pracy na odcinku wiej
naszej partii 1 władzy ludo skim. Nie potrafiliśmy roze
wej mamy w dziedzinie roz wiązać wielkiego problemu
woju rolnictwa.
ścisłej współpracy
między
Dowodem rosnącej świado pracownikami przemysłu a roi
poprzez pracę z roJ
mości mas chłopskich Opol nlctwa
szczyzny 1 zrozumienia przez botnlkaml przemysłowymi do
chłopów pracujących kierun jeżdżającymi ze wsi, którzy
ku rozwojowego wsi Jest fakt, w tych powiatach stanowią
że prawie w co drugiej gro większość naszych załóg.
madzie istnieje
spółdzielnia
produkcyjna. Sektor socjali
Zdajemy sobie sprawę z te
styczny naszego rolnictwa o- go, że musimy ulepszyć pod
bejmuje dziś 37 proc, ogól
wielu względami 6tyl naszej
nego. obszaru ziemi
upraw
pracy, musimy wzmocnić kle«
nej.
rownlczą rolę naszych
pode
W ostrej walce z wrogiem stawowych organizacji partyje
wyrośli nowi ludzie w mie nych w PfflR-ach, POM-tch
ście | na wsi, umocniła się na 1 radach narodowych.
sza organizacja partyjna, któ
ra przyjęła w swe szeregi w
Odbyty niedawno w Opolu
ostatnich miesiącach . 2.700 proces agentów adenauerownajlepszych robotników 1 chło sklch, odsłonił całą perfidię
pów pracujących.
metod 1 sposobów działalno*
Jednakże byłoby błędem
ści wroga, powiązania reak*
oświadczył następnie Roman cjl miejscowej
z ośrodkami
Nowak — nie widzieć naszych wywiadu imperialistycznego.
braków 1 niedomagać.
Dlatego też niezmiernie denio
A przecież szereg powia głe są dla nas wskazania
tów, szczególnie zamieszka towarzysza Bieruta na II Zjeź«
łych przez napływową lud dzle, o konieczności poprawie
przeciętnej
ność nie osiąga
nia działalności naszych orga
wydajności z hektara w na
nizacjl partyjnych,
przede
szym województwie 1 stan ho
wszystkim Jeśli idzie o pracę
dowli ma najniższy.
w terenie | na odcinku kadr.
Równocześnie nie potrafi
liśmy pobudzić wśród
mło
W szeregach' partyjnych f
dzieży
wiejeklei
takiego wśród bezpartyjnych uwidacz
pędu do opanowania zawo nia się coraa bardziej wzmo
dów rolniczych. Jak to mamy żenie krytyki naszych braków
w przemyśle.
W
naszych
i niedomagać. Jednakże
8 technikach
rolniczych 1
mało Jeszcze Jest krytyki ln.
stancji partyjnych i samego
Komitetu Wojewódzkiego.

Mówca przedstawia sprawę
niedostateczne| pracy organi
zacji partyjnych 1 kierownic
twa
przemysłu
górniczej
nad rozszerzeniem stosowania
tzw. podsadzki płynnej 1 mechiuilzacji robót w kopalniach.

Nasza partia — mówił dalej
sekretarz KW PZPR w Stallnogrodzle — znacznie wzrosła
w ciągu ubiegłych pięciu lat.
Osiągnięty dotąd poziom pra
cy politycznej 1 styl kierow
nictwa organizacjami nie od
powiadają, Jednak często wzra
stającym wymaganiom. Wystę
pujący w niektórych ogniwach
elementy zurzędnlczenia, biu
rokratyzowania się metod pra
cy partyjnej, zastępowania bez
pośredniego kontaktu z człon
kiem partii przez potop dyrek
tyw telefonicznych, sprawo
zdań, Instrukcji, przez admini
stracyjne metody kierownic
twa, naruszanie zasady kole
gialności — wszystko to nie
Delegat Ziemi Koszalińskiej na n Zjazd partii tow. S. Górski (pierwszy z prawej) w rozmowie
(CAF)
* IWW1 z prof, Marchlewskim 1 red. Mostowiczem z Krakowa,
mte dej*

W zakończeniu swego prze
mówienia Roman Nowak o«
świadczył:
Opolska organizacja partyj
na 1 olbrzymia większość mas
pracujących Opolszczyzny, któ
ra wyraża bezgraniczne od*
danie wielkiemu dziełu budów
nlctwa socjalistycznego w na
szym kraju, która aprobować
ła dyrektywy IX Plenum KC,
uzbrojona w uchwały II Zjaz
du nasze; partii Jeszcze bar*
dziej spotęguje swą aktyw

ność.

_ Ludzie pracy naszego woje
wództwa nie będą szczędzić
sił 1 energii, by pod klerów*
nictwem naszej partii wnieść
swó| godny wkład do dzieła
umocnienia niepodległości i
pomnożenia sił naszej ojczy*
zny oraz do zwycięstwa idei
pęJwjti jwlątowej^ |QklMkR*

Przemówienie

Przemówienie

zastępcy przewodniczącego PKPG

ministra Państwowych Gospodarstw Rolnych

Eugeniusza Szyra

Hilarego Chełchowskiego

wygłoszone dnia 16. III. 1954 na II Zjeździe PZPR wygłoszone dnia 16. III. 1954 na Ii Zjeździe PZPR
Głównym ogniwem walki o
założone proporcje
rozwoju
gospodarki narodowej, o szyb
szą poprawę stopy życiowej
Jest na obecnym etapie rolni
ctwo. Najistotniejszym i najtru
dnlejszym zadaniem
w tej
dziedzinie Jest planowanie I
zabezpieczenie wykonania pla
nu w indywidualnej gospodar
ce chłopskiej, obejmującei w
końcu 1953 r. ok. 80 proc,
obszaru .użytków rolnych.
Czy można 1 należy walczyć
o wzrost produkcji w gospo
darce drobnotowarowej? Czy
można i należy piany tereno
we doprowadzać do gromad 1
chłopów i w jakf sposób na
dać im charakter mniej lub
bardziej wlążący?

Stwierdzić należy, że Pań
stwowa Komisja Planowania
Gospodarczego również nie
znalazła na czas właściwego
rozwiązania dla tego, proble
mu 1 zadowalała się Jałową
krytyką aparatu Ministerstwa
Rolnictwa. Stwierdzić należy,
że PKPG nie potrafiła ode
grać pionierek lei roli w opra
cowaniu metod
planowania
pośredniego 1 bezpośredniego
w rolnictwie w naszych skompiikowanych warunkach. Nie
potrafiła również zapewnić w
Innych działach środków, któ
re by ułatwiały Min. Rolni
ctwa dotarcie do gromad 1
zwiększyły materialne zainte
resowanie chłopów w rozwoju
produkcji.

Mówimy o tym dlatego, że
w praktyczne! działalności ple
nlły się teoryjki o niemożli
wości dalszego wzrostu pro
dukcji w chłopskiej gospodar
ce drobnotowarowej, a równo
legle krzewił eię pogląd o rze
kornej sprzeczności między za
daniami rozwoju spółdzielczo
ści produkcyjnej i zadaniami
wzrostu produkcji oraz poprą
wy poziomu życia małorolnych
1 średniorolnych chłopów, że
Jadowite powiedzonko:
,,jm
gorzej, tym lepiej" miało sze
roki obieg, choć w różnej wa
łucie u kułaków i u hurra rewolucyjnych sekclarzy.

Oddolna inicjatywa
mas
chłopskich, poparta przez ak
tyw partyjny na wsi, wskaza
ła drogę, metody i środki wła
ściwej organizacji walki
o
wykonanie zadań planowych
dla gromady w oparciu o pla
ny województwa i
powiatu.
W wielu gromadach powstały
często żywiołowo komisje zło
żonę przeważnie z przodują
cych chłopów
pracujących,
kierujące walką o wykonanie
gromadzkich zadań . rozwoju"
rolnictwa.

Partia 1 państwo mogą, w
onanclu o siłę Związku Ra
dzieckiego 1 obozu
pokoju,
które skutecznie walczą o od
prężenie w sytuacji mlędzyna
rodowej onaz w oparciu o oslągnięty, stosunkowo wysoki
poziom sił wytwórczych w usDołecznlonei gospodarce, sto
sując szereg nowych form dla
planowego powiązania gospo
darki drobnotowarowej z go
spodarką socjalistyczną t za
cieśnienia spójni ekonomicznej
ze wsią, stworzyć taki system
oddziaływania politycznego l
ekonomicznego na gospodarkę
drohnotowarową, który zapsw
nla szybszy wzrost produkcji
rolniczej, zapewnia
bardziej
skuteczne ograniczanie i izo
lację polityczną kułaka, aprzy
Ja równocześnie dobrowolne
mu przechodzeniu chłopów pra
cujących na tory socjalistycz
nej, zespołowej go-podarki.

Nadszedł
obecni®
czas
dla uogólnienia
1 organiza
cyjnego ujęcia całości zagad
nień planowego 1 operatyw
nego zarazem kierownictwa
produkcją rolną w gospodar
stwach indywidualnych. Wy
maga to stosowania elastycz
nych, giętkich form i
poło
żenia nacisku na zespól środ
ków zabezpieczających wy
konanie planu w skal) powia
tu i gminy, bez uciekania
sle do sprzecznych z charak
terem gospodarki drobnotowarowei prób narzucania szcze
gółowych planów w
formie
wiążących nakazów dla chło
pa.

Tym zmianom w gromadach
wiejskich, noszącym Jeszcze
charakter zalążkowy, odpowia
dać musi reorganizacja służ
by rolnej w województwach
1 powiatach, nowe nastawie
nie Ministerstwa Rolnictwa.
. Podjęte w styczniu
br.
przez niektóre wojewódzkie
rady narodowe uchwały o roz
woju
rolnictwa w latach
1954—1955 świadczą o trwaJącel Jeszcze chorobie biuro
kratycznego planowania
bez
uwzględnienia warunków tere
nu 1 środków realizacji oraz bez
ponoszenia odpowiedzialności
za wykonanie planów.

Osłabienie produkcji w go
spodarce drobnotowarowej na
tomlast sprzyjałoby rozwojo
wi kułackiej spekulacji, roz
szerzaniu się wpływów kułac
kich na wieś, (pogłębiałoby
chwlelność średnlaka., podry
wałoby zaufanie do władzy lu
dowej u biednlaka, stanowiło
hv w konsekwencji poważny
Punkt ciężkości leży nie w
hamulec dla rozwoju spóidzlel opracowaniu planów, lecz w
czoścl produkcyjnej.
wykonaniu planów. Zapewnić
. Uchwały IX Plenum wyja należy pełną dyscyplinę wyko
śniły sprawę możliwości po nywania zadań, przypadają
mocy państwa dla procesów m cych państwowym wykonaw
westycyjnych w gospodarst com planu rolnictwa, tj. pań
wach chłopskich.
stwowym ośrodkom maszyno
wym, służbie ochrony roślin,
Wielokrotny wzrost długo
wodno-melioracyjnej,
terminowych kredytów umożli służbie
weterynaryjnej.
Terminarze
wia coraz większej liczbie chlo
rad narodowych,
pów. przede wszystkim mało czynności
z
kampaniami
rolnych, zaopatrzenie się w związane
przychówek 1 krowy. Kredyty slewnymt, sianokosów, żniw,
te wystarczą w r. 1954 na za muszą być traktowane Ja
kup co najmniej 70 — 80 ty ko żelazne prawo 1 pod
sięcy sztuk bydła. Rosną kre legać bezustannej, uporczy
dyty na budownictwo wiejskie. wej kontroli. Tylko pod tym
Rosną nakłady państwowe na warunkiem plan w rolnictwie
melloraclę i pomoc dla mello- stenie się prawem niezłomnym,
racll, dokonywanych
przerą programem działania 1 walki
Chłopskie
zespoły łąkowo • o Unię naszej partii, o intere
melioracyjne,
spółki wodne sy narodu.
ttP.
Rewizji wymagają również
Przechodzę do zagadnienia metody | formy planowego kie
metod 1 praktyki planowania rownictwa w państwowych go
produkcji rolnej w goepodar- spodarstwach rolnych. W cią
»twach
indywidualnych. Był gu kilku lat produkcja tych
taki okres, kiedy Mlnlster- gospodarstw może przy rosną
itwo
Rolnictwa
zamierzało cym wyposażeniu w nowoczes
planować produkcję każdego ną technikę osiągnąć wzrost
gospodarstwa chłopskiego. Ta ok. 50 proc.
biurokratyczna I
szkodliwa
Należy podkreślić opiesza
praktyka
została szybko ułość w likwidacji odłogów.
krócona. jednak na tym tle
Jesienią 1953 roku zasiano
w służbie rolnej powstaJą z jedynie 19.000 ha odłogów. Na
kolei tendencje do dmucha
wiosnę rady narodowe zapla
nia na zimne. Nastąpiło „unowały likwidację Jedynie 48
proszczenfe" obiegu planowa
nia. Obieg dokumentów koń tysięcy ha odłogów. W walce
czył się w gminie.
Brakło o rozszerzenie powierzchni pod
rzeczywistego powiązania za uprawy potrzebny Jest większy
dań planowych z walką o Ich rozmach i większe nasilenie
wykonania* brak dotarcia do środków. Należy tu skończyć
Z powolnością. Traktory 1 manwnądyj

szyny rolnicze państwowych ośrodków maszynowych i pań
stwowych gospodarstw rolnych
milszą wejść do akcji bieżą
cej wiosny. Natychmiast uru
chomić
należy pomoc dla
PGR-ów, spółdzielń produkcyj
nych 1 POM jiodejmujących
pracę na słabo zagospodarowa
nych terenach, zapewnić do
raźne warunk] dla ekip zago
spodarowujących odłogi w wo
jewództwie lubelskim i rzeszow
sklm, przygotować stałe bu
downictwo na tych terenach w
najbliższym okresie.

Dla likwidacji odłogów i za
gospodarowania terenów rzad
ko zaludnionych należy orga
nizować wielką kampanię za
ciągu ochotniczego, zwłaszcza
wśród ZMP-owców 1 sprawić,
by POM i PGR położone w te
renach o najtrudniejszych wa
runkach miały najlepsze ka
dry.
Rozszerzyć także należy sy
stem ulg dla chłopów podej
mujących
likwidację odło
gów.

Podstawą walki o wzrost
plonów zbóż, głównego czyn
nik# rozwiązania probiemu zbo
żowego, Jest wdrożenie prawi
dłowej agrotechnlkl uprawy.
Wiadomo, że walka z chwa
stami stanowi w wielu woje
wództwach
ważny
czynnik
wzroetu plonów.
Walkę
tę
można wygrać tylko gromadz
kim wysiłkiem. Istnieją praw
ne podstawy dla organizacji
walki z chwastami 1 powszech
nego zaprawiania ziarna siew
nego, ale jak widać przepisy
te także porosły chwastami.
Bitwa o zboże
może być
wygrana, ieśll sprawie te; po
święcona będzie największa
uwaga, Jeśli toczyć się będzie
walka o każdy skrawek grun
tu nadający się pod uprawę
zbóż, Jeśli wielkie dni robót
polnych, decydujące o wyniku
zblorow, będą wielkimi dniami
partyjnej i państwowej mobi
lizacji. (Oklaski).'

Jednym z głównych niedo
ciągnięć i zaniedbań w pań.
stwowych gospodarstwach rol
nych jest niewykonywanie pla
nów produkcji roślinnej.
Nie zagospodarowaliśmy w
pełni i należycie obszarów zie
mi, przydzielonych przez pań
stwo. Przykładem tego jest
okręg Przemyśl, w którym na
posiadane w 1953 roku 148 tys.
ha użytków rolnych, powierz
chnia zbiorów wynosiła zaled
wie 41 tys. ha oraz wojewódz
twa szczecińskie i zielonogór
skie, gdzie nie zagospodarowa
liśmy ponad 30 tys. ha łąk. O
nienależytym zagospodarowa
niu świadczą plony zespołów
woj. lubelskiego, gdzie mimo
lepszych gruntów zbiory 4 pod
stawowych zbóż są o połowę
niższe od plonów zespołów
okręgu łódzkiego. Nierówno
mierny jest wzrost plonów w
zespołach już zagospodarowa
nych w poszczególnych okrę
gach.
Jakie są źródła tych nledomagań i zaniedbań?
PO PIERWSZE — nie skon
centrowano wysiłków na zago
spodarowanie
na|większych
obszarów i najlepszych gleb na
terenach ciężkich gleb: Żuław,
madów nadodrzańskich i lessów
lubelskich. Nie przydzielono
odpowiedniej ilości 1 odpowied
nich typów maszyn 1 narzędzi.
PO DRUGIE: nie sklerowa.
no tam najlepszych, oddanych
politycznie kadr inżynieryjnotechnicznych 1 robotników. Nie
stworzono na tych terenach dla
pracowników odpowiednich wa
runków bytowo-socialnych i
warunków do pracy.
•

PO TRZECIE: nie opracowa
no dla tych terenów kierunków
rozwolu produkcji 1 wytycz
nych planu urządzeń rolnych.
PO CZWARTE: upowszech
nianie doświadczeń i osiągnięć,
uzyskanych przez przodujące
gospodarstwa i zespoły PGR
nie stało się metodą kierowania
produkcją w PGR-ach, a tym
samym nie stworzono warun.
ków do pełnego wykorzystania

rezerw i możliwości produkcyj
nych.
Zaniedbania w produkcji roś
linnej zaciążyły w poważnym
stopniu na wynikach w produk
cji zwierzęcej. Siabo rozwinięta
baza paszowa,' niewykorzysta
nie należyte łąk i pastwisk, czę
ste wypadki niewłaściwego roz
mieszczania inwentarza, niezabezpieczenie budynków, brak
należytej pielęgnacji zwierząt
wpływa na niską wydajność
mleka od krów, niskie przyro
sty tuczu i bekonów oraz nad
mierną jalowość i wysokie
upadki.

' W wyniku tych zaniedbań
państwowe gospodarstwa rolne
nie wykonują planów produkcji
i dostaw dla państwa.
Niewykonywaąśg planów po
woduje olbrzymie straty gospo
darcze i polityczne.

Błędy organizacyjne I sła
bość w kierowaniu polegają na
funkcjonalizmie, kancelaryjnobiurokratycznej metodzie kie
rowania, beztroskim stosunku
do powierzonych zadań, braku
rozeznania terenu i obiektyw
nej kontroli, braku pomocy,
braku dyscypliny państwowej i
odpowiedzialności osobistej u
wielu pracowników aparatu
kierowniczego i specjalistów za
wykonanie powierzonych im
zadań.
Tow. Nowak krytykując kie
rownictwo Ministerstwa PGR
za błędy i zaniedbania, wskazał
również na zaniedbania w po
lityce kadrowej i na brak tro
ski
człowieka pracy. Wyraża
się to przede wszystkim w bra
ku stałej, przemyślanej polity
ki w rozmieszczeniu kadr, ich
wykorzystywaniu 1 stabilizacji.
Nie zabezpieczyliśmy należytej
organizacji pracy, nie urucho
miliśmy w porę dostatecznych
bodźców materialnych w celu
zainteresowania załóg wzro
stem wydajności pracy i wyni
kami produkcji. Miała też miej,
sce niedostateczna znafomość
kadr specjalistów i przodowni
ków pracy, a w wyniku tego—

Przemówienie tow. Ruggiero Grieco
członka

Biura Politycznego

Komunistycznej

Partii

Włoch

wygłoszone dnia 12. III. 1954 na IT Zjeździe PZPR
31 grudnia 1953 roku, w
Towarzysze
delegaci
na
II Zjazd Polskiej Zjednoczo roku naszego wielkiego zwy
cięstwa wyborczego. Komuni
nej Partii Robotniczej.
styczną Partia Włoch liczyła
Pozwólcle ml z tej trybuny w swych szeregach 2.134.203
powitać w Imieniu Komitetu członków, w tym 566.360 ko
Centralnego
Komunistycznej biet. Nasza Komunistyczna Fe
Partii Włoch i osobiście towa deracja Młodzieżowa pod ko
rzysza Palmiro Togllattlego niec roku ubiegłego liczyła
wasz II Zjazd, który przystę 442.355 członków. Nasz dzien
puje do przeglądu wielkich o nik „Unita" ma największy
elągnlęć waszej procy w ciągu nakład ze wszystkich pism co
ostatnich lat 1 do dyskusji nad dziennych we Włoszech. Dnia
podstawowymi zagadnieniami 7 czerwca głosowało na naszą
polskiego państwa ludowego, partię 6.100.000 wyborców.
nad zagadnieniami życia gospo Nasza sojuszniczka — Socjali
darczego 1 kulturalnego wa styczna Partia Włoch — otrzy
szego kraju, od których roz mała około 3.500.000 głosów.
strzygnięcia zależę przyszłe
Staliśmy się potężną
siłą)
sukcesy wielkiego, historycz polityczną naszego kraju, a
nego marszu nowej Polski, dziś bljemy się o to, aby wy
Polski robotników, chłopów, niki wyborów z 7 czerwca sta
przodującej Inteligencją
ły się podstawą włoskiej poli
My, włoscy komuniści, wal tyki zarówno wewnętrznej. jak
czyliśmy 1 walczymy na Jed i zagranicznej.
nym i odcinków frontu demo
Staliśmy się wielką partią
kracji 1 Pokoju, gdzie stolmy narodową, pierwszą partią lu
w obliczu zagadnień odmien dową naszego kraju. A obec
nych od waszych. Doniosłe za nie, kiedy podżegacze wojenni
gadnienia
walki przeciwko w obliczu groźby ostrego kry
wzrastającemu w naszym kraju zysu gospodarczego pragnęliby
bezrobociu,
obrony
fabryk przyśpieszyć ratyfikację osła
przed unieruchomieniem w wy wionego układu o tzw. euro
niku katastrofalnej polityki pejskie! wspólnocie obronnej
„atlantyckiej""; problemy odro również 1 przez nasz parla
dzenia naszej gospodarki naro ment, oczy patriotów włoskich
dowej na nowej podstawie zwrócone są przede wszystkim
strukturalnej, nowocześniejszej w naszą stronę. Wiedzą oni
I bardziej postępowej pod bowiem, że i tym razem zro
względem społecznym: doniosłe bimy wszystko, , co w naszej
zagadnienia obrony swobód de mocy, aby obronić pokój, ho
mokratycznych, obrony pokoju nor i niezawisłość naszego kraI niepodległości narodowej — jU. 2aden miłujący wolność,
oto sprawy, które przykuwały miłujący niezawisłość narodo
i przykuwają obecnie baczna
wą Włoch, nie może się zgo
uwagę partii w wytrwale pro
wadzone) przez nią akcji ma dzić na remllltaryzację 1 fasowej, która dała poważne wy szyzaeję Niemiec zachodnich
niki zarówno dla włoskich mas za parawanem tzw. europej
pracujących, jak i dla włoskie skiej wspólnoty obronnej. W
go 1 międzynarodowego fron tej „wspólnocie" brak Europy
tu demokracji i pokoju.
— stad wniosek, że wspólnot*'

ta skierowana Jest przeciw Eu
ropie. Każdy, kto pragnie rze
czywiście bronić pokoju w
Europie. — teń musi się zgo
dzić na rozsądny system bez
pieczeństwa zbiorowego dla
całej Europy zaproponowany
przez ministra
Związku Ra
dzieckiego. — Mołotowa na
Konferencji Berlińskiej. Pro
pozycja towarzysza Mołotowa
jest nader korzystna dla inte
resów
narodowych naszego
kraju j dla odzyskania naszej
utraconej pozycji w życiu mię
dzynarodowym. Remllltaryz*cJa Niemiec bońskich zamiast
traktatu pokojowego, defaszyzacJi Niemiec 1 Ich zjednocze
nia na zasadach demokratycz
nych — stanowi wyzwanie rzu
cone Europie, stanowi groźbę
dlł wszystkich krajów euro
pejsklch. Patrioci włoscy nie
dopuszcza do rozpuszczenia się
armii włoskiej w tzw. zjedno
czonej armii europejskiej, ar
mii bezojczyźnlanej, walczącel
pod piracką flagą w celach ar
presji, w interesie Imperializ
mu amerykańskiego.
TOWARZYSZE,

zapewniamy was, że w tej
naszel bitwie iść będziemy na
przód z wytrwałością 1 ener
gią właściwą komunistom.

Niech żyje II Zjazd Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotni
czej | Jc| przewodniczący to
warzysz Bolesłuw Bierut!
Klech żyje przyjaźń między
narodem włoskim j narodem
polskim!

Niech żyje Związek Radziec
ki — ostoja pokoju i siła prze
wodnia narodów w Ich walce
o pokój, demokrację i socja
lizm!

zanie»jwuue awansowania, oaznaczai^a i nagradzania tych
pracowników. Mtorzy w pełni
na to zasłużyli. Z winy zarów
no ministerstw'^, jak i instancji
partyjnycn brdk jest również
systematycznej pi^cy politycz
nej wśród załóg.

Jak zamierzamy przezwycię
żyć te trudności, popraifrjć me
tody 1 styl pracy, aby wykonać
zadania,
postawione
pęzez
ii Zjazd partii?
Wprowadzono nową struktu
rę organizacyjną resortu, dal
szym środkiem poprawy jest
uchwala Prezydium Rządu o
poprawie organizacji pracy i
warunkach wynagradzania za
pracę w PGR.
Byłoby jednak błędem twler
dzić, że nowa struktura orga
nizacyjna oraz nowy system
płac automatycznie usuitj błę
dy, niedociągnięcia i trudności
w PGR-ach. Zapoczątkowana
praca w kierunku przezwycięży
nia naszych trudności i błędów
i polepszenia metod pracy po
IX Plenum i w myśl jago wyty
cznych dała nam pewną poprą,
wę już jesienią 1953 r. Wyraża
się ona w lepszej uprawie, ter
minowo przeprowadzonym sie
wie, w ponad 40 tys. ha siewu
krzyżowego, w obsianiu ponad
50 tys. ha granulowanym Superfosfatem wraz z wykona
niem orek zimowych lepiej niż
w latach poprzednich.
Najbliższym naszym zada
niem jest polepszenie stylu pra
ty kierownictwa poprzez powtą
zanie go z terenem, podnosze
nie kwalifikacji aparatu kierów
niczego, zapobieżenie nadmier
nej ilości zarządzeń poprzez
operatywną pomoc i kontrolę
wykonania, zwiększenie roli go
spodarstwa jako jednostki pro
dukcyjnej.
•" ''
W zakresie
agrotechniM
skoncentrujemy wysiłki, aby
doprowadzić tio zasadniczego
przełomu w jakości i termino
wości prac.

Dalszym zadaniem jest sy
stematyczne
wprowadzanie
urządzeń rolnych, zmianowinia
i płodozmianów trawopolnych.
Celem zabezpieczenia bazy pa
szowej dla rozwoju hodowli bę
dziemy traktować uprawę i na
wożenie łąk i pastwisk na rów
ni z uprawami polowymi I sy
stematycznie uprawiać wielkie
tereny łąkowo-pastwiskowe.
Głównym warunkiem wyko
nania zadań produkcji roślin
nej i zwierzęcej w PGR-ach jest
konsekwentne
przestrzeganie
uchwały rządu o poprawie i
organizacji warunków pracy
przez umocnienie istniejących
i zorganizowanie nowych bry
gad — tam gdzie ich brak,
wprowadzenie 1 przestrzeganie
brygadowego systemu pracy,
O wykonaniu zadań, posta
wionych przez II Zjazd, decy
dować będą ludzie, kadry.
Mamy w państwowych gospo
darstwach rolnych tysiące ro
botników wyróżnionych odzna
ką przodownika pracy i racjo
nalizatora pracy oraz mistrzów
wysokiego urodzaju i hodowli,
przodujących pracowników me
chanizacji nagrodzonych odzna
czeniaml państwowymi.
Państwo wykształciło 1 skie
rowało do państwowych gospo
darstw rolnych liczną kadrę
agronomów, zootechników i in
nych specjalistów rolnictwa, z
których wielu Już awansowało
na odpowiedzialne stanowiska.
Mimo tych pewnych osiągnięć
państwowe gospodarstwa rolne
odczuwają nadal poważny brak
wykwalifikowanych kadr. I tak
w agrotechnice zatrudnionych
fest inżynierów i techników za
ledwie 30 proc, w stosunku do
ogólnej ilości etatów tego pio
nu, w zootechnice tylko 25
proc, a w mechanice rolnej —
zaledwie 12 proc.
Zadaniem naszym Jest w peł
ni wykorzystać zwiększone w r.
1954 środki przydzielone przez
państwo na remonty i budowę
mieszkań, bezwzględne popra
wienie higieny 1 bezpieczeń.
stwa pracy oraz stworzenie na
leżytych warunków kultura!-

Niech żyje Internacjonalizm nych 1 socjalnych dla nich |
pioletariacklj
dla Ich rodzin.

Protokół Komisji Skrutacyjnej

wybranej na II Zjeździe PZPR
w dniu 16 marca 1954
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

(Dokończenie z 1 str.)
Komisja Skrutacyjna stwierdza, te na członków Komisji Rewizyjnej zostali wybrani tow. tow.i
Arski Stefan
9. Łęczycki Franciszek
16. Stachacz Stanisław
Balicki Zygmunt
17. Stasiak Leon
10. Marzec Mieczysław
Bgkowski Karol
11. Matuszewski Stefan
18. Wicha Władysław
Bielski Leon
19. Wojciechowski Grzegorz
12. Orłowska Edwarda
Czerwiński Marian
20. Zarzycki Janusz
13. Projierowa Eugenia
Elczewski Maciej
21. Zieleniec Leon
14. Rózga Wacław
Góralski Władysław
Kowalczyk Stanisław
22. 2aruk-bjichalski Aleksander
15. Rygliszyn Józef

Przemówienie
członka Biura Polityczneqo Niemieckiej Socjalistycznej
Partii Jedności

Willy Stoph'a
wygłoszone dnia 12. III. 1954 na II Zjeździe PZPR
(Skrót)
DRODZY towarzysze i

W imieniu Niemieckiej So
cjalistycznej Partii Jedności,
w Imieniu jej Komitetu Cen
tralnego
przekazuję Wam,
drodzy towarzysz® delegaci,
najserdeczniejsze, braterskie,
bojowe pozdrowienia
Pozdrawiają Was również
za naszym pośrednictwem kiasa robotnicza 1 masy pracują
ce Niemieckiej Republiki De
mokratycznej, złączone Jak
najściślej, poprzez granicę po
koju ne Odrze 1 Nysie, B ma
sami pracującymi Polaki Lu.
dowej.
Niemiecka
Socjalistyczna
Partia Jedności 1 wraz z nią
patriotyczne, pokó| miłujące
siły Nfemlec śledzą ze szczerą
sympatią wielkie postępy osiągnięte w dziele budowy so
cjalizmu przez naród polski
ood przewodem swojej partii.
Dziś ludzi® pracy Polski
Ludowej j Niemieckiej Repu
bliki Demokratycznej walczą
1
pracują pod eztandanem
internacjonalizmu proletariac
kiego wspólnie z ludźmi pra
cy innych krajów demokracji
ludowej, pod przewodem wiel
kiego | niezwyciężonego Zwią
zku Radzieckiego, o zachowa
nie pokoju, o przyjaźń między
narodami. o demokrację 1 so
cjalizm.
W ostatnich’ dniach" 1 ty
godniach odbywały się w mia
stach 1 wsiach NRD potężne

liczne manifestacje, podczas
których ludzie pracy zobowlązywall się do wzmożenia wal
ki z podżegaczami wojenny
mi 1 przeciwko odradzającemu
się w Niemczech zachodnich
szowinizmowi 1 mllltaryzmowl. Klasa robotnicza w Nie
mieckiej Republice Demokra
tycznej 1 wszyscy ludzie pra
cy pod przewodem Niemiec
kiej
Socjalistycznej Partii
Jedności oraz rząd
naszego
państwa
robotniczo - chłop
skiego nigdy nie dopuszczą
do naruszenia granicy pokoju
,na Odrze 1 Nyele 1 d<> zakłó
cenia ścisłych przyjaznych sto
sunków między naszymi obu
krajami.
Potęgując własne wysiłki
oraz umacnlająę i
pogłębia
jąc Jeszcze bardzlel przyjaźń
z narodami Związku Radzlec
kiego,
masy pracujące Nlemlecklef Republiki Demokra
tycznej dają wyraz wdzięczno
ści Związkowi Radzieckiemu
za nieocenioną pomoc 1 po
parcie.
•Bezinteresowna pomoc naro
du polskiego w dziedzinie politycznej, gospodarczej 1 kul
turalnej ma również wielką
wartość dla narodu niemiec
kiego w Jego słusznej walce
o przywrócenie jedności naro
dowej na zasadach demokra
tycznych 1 pokojowych.
Po
moc Wasza sprzyja także umocnlenlu stosunków politycz
nych 1 gospodarczych w Nlemlecklei Republice Demokra-

I wozy chłopskie
sq bardzo ważne...
(Korespondencja własna z Warszawy)
czasie przerwy obiadowej
delegaci mieli okazję wy
słuchać w sali kinowej,
położonej w pobliżu sali obrad
Zjazdu, fragmentów przemó
wień wygłoszonych na I Zjeź
dzle partii. Jakież ogromne
wzruszenie ogarnęło wszyst
kich słuchaczy, kiedy ‘taśma
magnetofonowa przeniosła lob
do tych chwil, kiedy prokla
mowano rozpoczęcie history
cznej bitwy o zbudowanie ba
zy przemysłowej, pozwalającej
na osiągnięcie szybszego pod
niesienia poziomu życiowego
mas pracujących, — bitwy o
rozbudowę przemysłu środków
wytwórczości, o zbudowanie
podstaw socjalizmu.
Wzruszenie \ym większe, iż
właśnie delegaci, przodujący
żołnierze tej bitwy, wysłucha
li referatu tow. Minca, mó
wiącego o nowych zadaniach,
które można będzie rozwiązać
właśnie dlatego, że kampania,
o której mowa była na Kon
gresie Zjednoczeniowym, zo
stała w zasadzie rozstrzygnię
ta zwycięsko. „W żadnym kra
Ju kapitalistycznym zadanie ta
kie nie byłoby wykonalne" —
mówił głos z taśmy magneto
fonowej. g?®i, z auli Politech
niki w grudaiu 1940 roku.
Dziś stolmy wobec zadań no
wych. ogromnych, porywają
cych.
Alę właśnie dlatego,
że
pierwszy etap walki zakończył
się zwycięstwem, wszyscy uczestnicy Zjazdu, po wysłucha
niu szczegółowych wywodów
tow. Minca o głównych za
daniach gospodarczych dwóch

W

najbllższych lat, mówili: „Wie
le pracy przed nami. Ale za
daniom tym podołamy". Licz
ba mnoga: „Podołamy" — oznacza naród polski, partyj
nych 1 bezpartyjnych,
nas
wszystkich...
KRYTYKA, KTÓRA LECZY
W grudniu 1948 roku mó
wiono przede wszystkim
o
gigantycznych inwestycjach, o
ciężkich obrabiarkach, o samo
chodach, turbinach, o metalu,
zwłaszcza stali. Czy ta tema
tyka zeszła z porządku dnia?
Nie! I o tym wiele się mówi
w czasie obrad II Zjazdu. O
zagadnieniach tych mówił m.
łn. tow. Minc, mówił tow. To
karski, minister przemysłu ma
szynowego, mówił tow. Kostuj
— dyrektor wielkiej Stoczni
Gdańskiej.
Obok tych spraw, nazwa
nych przez tow. Minca kon
tynuowaniem rozwoju „pod
stawy podstaw", głównego mo
toru całej gospodarki narodo
wej, stanęły zagadnienia no
we. inne. A więc — nawozy
sztuczne, Jeszcze więcej nawo
zów fosforowych, potasowych,
azotowych dla rolnictwa, wię
cej przetworów
mlecznych.
Więcej naczyń
kuchennych,
więcej fajansu, więcej punk
tów usługowych. Więcej wo
zów chłopskich, więcej gwo
ździ. wiader.

Zadania, które postawił Ii
Zjazd, wymagają ogromnego
napięcia wysiłków, ogromnego

(Dokończenie na 6 str.)

tycznej, stanowiącej podstawę
dla utworzenia Jednolitych,
pokó| miłujących 1 demokra
tycznych Niemiec, w których
nie będzie Już miejsca
dla
militarystów, monopolistów 1
Junkrów.
Jesteśmy
przekonani,
że
wspólnym wysiłkiem
można
będzie wywalczyć zwycięstwo
nad siłami militarystycznymi
i imperialistycznymi w Nlem
czech zachodnich, cp niewąt
pliwie przyczyni się do za
pewnienia pokoju w Europie.
Zwłaszcza przebieg 1 wyniki
Konferencji Berlińskiej
po
twierdzają, że można osiąg
nąć odprężenie
międzynaro
dowe w drodze rokowań.
Sukcesy gospodarcze dopre
wadziły do wzmocnienia Nie
mieckiej Republiki Demokra
tycznej. Fakt ten posiada Jed
nak znaczenie nie tylko dla
mas pracujących naszej repu
blikl.
Rosnąca silą naszej
władzy robotniczo-chłopskiej
1 rozkwit gospodarczy dodąją
otuchy wszystkim siłom* de no
kratycznym Niemiec zachod
nich, przyczyniając 61ę do
sukcesów w ich ciężkiej I oflarnej walce przeciwko lmpe
riallstom 1 mllitarystom. Jed
ność klasy robotniczej w Nie
miecklef Republice Demokra
tycznej, znajdująca tak potęż
ny wyraz w Niemieckiej So
cjalistyczne! Partii Jedności,
Jest przykładem dla stworze
nia Jedności działania klasy
robotniczej w Niemczech za
chodnich.
Z podziwem i radością śle
dzą ludzie pracy naszej repu
bliki sukcesy socjalistycznego
budownictwa w Polskiej Rze
czypospolitej Ludowej. Wal
ka o realizację nauki MarksaEngelsa-Lonlna-Stallna.
waJka o demokrację 1 socjalizm—
Jest naszą wspólna sprawą. O
wspólne! waloe polskich 1 nie
mleoklch robotników świad
czy współpraca położone! na
terytorium Niemieckiej Repu
blikl Demokratycznej
elek
trowni Hlrschfelde z kopal
nią „Turów" znajdującą się
na terytorium Polskiej Rze
czypospolitej Ludowej.
Ro
botnicy elektrowni Hlrschfelde
donieśli nam z uczuciem du
my, że w marcu przystąpili
do współzawodnictwa pracy
ze swymi polskimi towarzysza
ml pod hasłem
„Pokó| na
Odrze 1 Nysie". Przy tej spo
sobności pragnęlibyśmy ser
decznie podziękować wszyst
kim
polskim
towarzyszom,
wszystkim
robotnikom,
w
szczególności zaś polskim gór
nlkom. którzy okazują nam
tak wydatną pomoc.
Uchwały waszego
Zjazdu
będą pomocą również dla na
sze! partii — Niemieckiej So
cjallstycznej Partit Jedności
w walce o realizację narodo
wych 1 społecznych zadań na,
szego narodu. Jesteśmy prze
konani,
że nasza
wspólna
sprawa demokracji 1 socjali
zmu zwycięży, bowiem kleru,
je nią okryta chwałą partia
Lentna-Stallna — Komunistycz
na Partia Związku Radzieckie
go, nasz wzór i nauczyciel.
Życzymy wam dalszych suk
cesów w walce o zachowani®
i utrwalenie pokoju oraz w
budownictwie socjalizmu dla
dobra całego narodu polskie
go.
Niech żyje mocna, nlezłom
na przyjaźń między narodami
polskim 1 niemieckimi

Z ostatniego dnia obrad
II Zjazdu PZPR
kach maszynowych I państwo sze podniesienie produkcji na
wych
gospodarstwach
rol szego rolnictwa, o zwycięskie
„Niechaj każdy z nas — nych — ludzie pracy calei Pol zakończenie planu 6-letnlego.
mówi Just Llppe — każdy w ekl stają do nowego, doniosłe Wkraczają na drogę do no
\
swoim kraju i w swej dzie go etapu walki o szybszy wych zwycięstw
dzinie pracuje
tak,
ażeby wzrost 6topy życiowej o szyb
przez naszą działalność prze
konać nowe tysiące 1 setki
tysięcy ludzi o tym, że sprąwa
pokoju leży w Ich rękach".
Dokoriczenle sprawozdania <v ZMP rozrywek
kultura!
„Potężnieje w naszym kra z przebiegu obrad siódmego nveh upowszechnienia -sportu
Ju opór przeciwko udziałowi dnia II Zjazdu PZPR.
ib
Danii w pakcie atlantyckim—
Serdecznie witany zabiera
stwierdza członek Biura Poli
Pierwszy w dyskusji nad następnie głos Stefan Matutycznego Komunistyczne! Par referatem Edwarda
Ochaha Miewski. zastępca członka Biu
tli Danii. Johannes Hansen. zabiera głos Leon Tyburski, ra Politycznego Komitetu Cer
Nie sądzę, aby udało się im- I sekretarz Komitetu Powiało tralneeo PZPR
perjalistom amerykańskim u- wego we Włocławku. Kreśli
Józef Bularz, I sekretarz
rzeczywistnlć ich zamiary wo on dotychczasowe osiągnięcia
KM PZPR w Bielsku, cytubec naszego narodu. Nie uda i niedomagania pracy
wło jąc
postanowienia
projektu
ło się to Hltleręwi i Jego „nad cławskie! organizacji partyj
Statutu Partii o roli PZPR
ludziom"’i tak samo nie uda nej.
Realizacja wytycznych w umacnianiu soJuwu robot
się to Mc Carthy'emu 1 jego IX Plenum KC PZPR poważniczo-chłopskiego.
omawia
„nadludziom".
nie wzmocniła organizację pierwsze rezultaty zapoczątko
Etienne Lentfllon, członek partyjną powiatu oraz poszczę wane| po IX Plenum KC szergromadz szef współpracy blelskiei or
Biura Politycznego Szwajcar gólne organizacje
skiej Partii Pracy, zapewnia kie. Do partii przyjęto kilku ganizacji partyjnei z robotni
Polską Zjednoczoną Partię set pracujących chłopów i kil kami zamieszkałymi na wsi
Robotniczą i za jej pośrednie kudzleslęciu nauczycieli; po
Mówca wskazuje na brak
twem cały naród polski, że wstało 68 nowych organizacji ze strony KC dostateczne! po
szwajcarska klasa robotnicza gromadzkich. Nawiązując do mocy w organizowaniu pracv
walczyć będzie wraz ze wszyet referatu, mówca wskazuje, że z robotnikami zatrudnionym
kimi narodami o utrwalenie projekt nowego statutu nakła na wal. Podkreśla on, te an’
pokoju.
da na członków partii 1 na po Wydział Organizacyjny,
ant
Marla Bernettl,
zastępca szczególne jej organizacje no Wydział Propagandy KC nie
sekretarza
Komunistycznej we poważne obowiązki. Reall przejawiły .pod tym wzglę
Partii Triestu, przekazuje w zacja nowych zadań wymaga dcm inicjatywy.
Imieniu
włoskich,
słoweń dalszego usprawnienia 1 stał®
Przewodniczący obrad nskich 1 chorwackich komuni go podnoszenia poziomu pra
stów 1 całej ludnoścf Wolnego cy politycznej, dopomoże to dzielą głosu .członkowi Biura
Politycznego
KC
PZPR
Obszaru Triestu gorące pozdro w skuteczne! walce o dalsze
Jakubowi Bermanowi, które
podnoszenie
stopy
życiowej
wienla dla narodu polskiego
go delegaci wttaja długotrwa
i Jego partii. Zapewnia o.ia, mas pracujących.
Józef Orlik, sekretarz Ko łymi serdecznymi oklaskami
ż® ludność Triestu nie zaprze
stanie walki z anglo-amery- mltetu Wojewódzkiego PZPR Gdy Jakub Berman kończy
kańsklmi 1 tltowsklml oku w Kielcach mówi o tym. że przemówienie na salt zrywa
pantami o wolność i niezawi kielecka organizacja partyjną fa się burzliwe oklaski
Przemawia Ludwik Puzoń
miała poważne zadania w usłość.
szef Narządu Politycznego Ko
macnlaniu
zwartości
szere

Alelra de La Pena, członek
gów partyjnych, gdyż w clą lei Stwierdza on lź przedło
Biura Politycznego Komuni gu ostatnich czterech lat kla żony Zlawdowl do uchwalenia
stycznej
Partii
Argentyny
sa robotnicza tego wojewódz Statut PZPR pomoże kolelo
podkreśla m. <ln. iż układy twa wzrosła — drogą przecho wej organizacji pertyInei Uhandlowe zawarte ostatnio mię dzenla pracującego chłopstwa aprawnlć I podnieść na wyWa
dzy Argentyną a Związkiem 1 elementów drobnom lesze zań poziom pracę partyjną.
Radzieckim, Polską 1 Czecho sklch do przemysłu — o 120
Jako ważne zadania atnjąc*
słowacją przekonują cały na tye. ludzi.
Spowodowało to
ród argentyński o możliwości przenikanie wpływów ideolo prze*' organizacjami partyjny
mi w kolejnictwie mówce wy
rozwofu parodowel ekonomik! gii burżuazyjnej do klasy ro
mienia potrzebę
wzmriżw*
bez potrzeby podporządkowa
pracy wśród kolejarzy mmie
nla się dyktatowi USA. Nawią botniczej.
Mówca przytacza szereg szk.ujących na wsi: jest ich •
zując do fiaska polityk! ame
rykańskie! na konferencji w przykładów usiłowań przeni skali kraju około 40 proc
Po przemówieniu Ludwika
Caracas, de La Pena mówi: kania wrogich WRNowsklch
o
„Minęły Już czasy, kiedy mo wpływów do szeregów partyj P.uzonla. przewodniczący
nych. Elementy WRN-owskie znajmia, iż do Prezydium Zjażna było bezkarnie ujarzmiać
usiłowały szerzyć
tieoryjkt. zdu wpłynął wniosek n przer
narody".
Jakoby po 1X Plenum miało
Po odczytaniu depesz od sle Już nie rozwijać spółdziel wanle dyskusji oad piątym
partu komunistycznych
Ho czoścl, bo rzekomo tylko przez punktem porządku dziennego
Wniosek ten delegaci przyl
landii, Izraela 1 Japonii, Bole pogorszenie warunków
bytu
sław Bierut
udziela głosu chłopów można pchnąć do mują jednomyślnie.
Serdecznie witają delegaci
przewodniczącemu
Komisji spółdzielczości.
Dzięki czuj
trybunie
Skrutacyjnej — Wojciechowi ności organizacji — rozbito ukazanie elę na
przedstawiciela Komunistycz
Cebo. Odczytuje on protokół te wrogie teoryjkl.
nel Partii Meksyku F.ncarna
komis fi skrutacyjnej z wybo
Józef Orlik przyznaje, że
rów do Komitetu Centralnego w dziedzinie doboru kadr tak tlon Pereza.
Polskiej Zjednoczonej Partii do apęratu partyjnego, jak
Wskazując na próby impe
Robotniczej oraa Komisji Re 1 na odpowiedzialne stanowi rialistów amerykańskich — uwizyjnej.
ska w przemyśle polityka KW farzmfenia ludu meksykańskie
Ogłoszone wyniki wyborów Jest niewłaściwa, niewłaści go. oświadcza on: „Naród me
delegaci przyjmują długotrwa wi® prowadzone jest także ksykańsk! dwukrotnie w 1052
i 1953 roku odrzucił
pskt
szkolenie kadr.
łymi oklaskami.
wojskowy ze Stanami Zjedno
Tadeusz
Rudolf,
sekretarz
Obrady II Zjazdu PZPR do
czonyml Nie podpisaliśmy i
biegają końca. Na trybunę Zarządu Głównego ZMP zwra nie podplszemy tego nlewolni
uwagę
wchodzi, witany owacyjnie, ca przede wszystkim
czego układu...". Słowa te Wy
Bolesław Bierut. 1 wygłasza na to, iż nowy rozdztat w wołu |ą na sali długotrwale oStatucie PZPR: „Partia a
przemówienie końcowe.
ZMP" określa charakter do k laski.
W czasie przemówienia raz niosłych przemian, Jakie do
W celu zreferowania wnira
po raz zrywają się gorące o- konały się w organizacji mło *ków Komlsfl Statutowe! f prze
klaskl. Gdy padają słowa o dzleżowej w okresie między riłożenln pno|ekt.ti nchwąły o
twierdzy i opoce całej postę I a II Zjazdem parttl. W o- Stawicie Polskiej Zjednoczonej
powej ludzkości w jej walce o kresl® tym ZMP wyrósł w Partii Robotnicze! przewodni
pokój, postęp 1 demokracje — wielką siłę 1 wychowawcę mlo ezacv udziela głosu Jerzemu
o Wielkim Związku Radziec dzieży,
w wiernego pomoc Morawskiemu.
kim — długo trwa manifesta nika 1 rezerwę partii.
Informuje on. że krtmtsja
cja braterstwa i oddania dla
Ten nowy rozdział w sta
pierwszego kraju socjalizmu.
tucie partii — stwierdza mów rozpatrzyła projekt Statutu
partii ze zmianami i uzupeł
Na bojowe wezwanie Bole ca — nakłada na każdego
sława Bieruta: „Naprzód do członka partii odpowiedzial nleniami zgłoszonymi do de
nowych zwycięstw!
Naprzód ność za socjalistyczne wycho cyzji II Zjazdu, a także uwa
do socjalizmu! — delegaci od wanie młodzieży, a jednocze g| l wnioski zgłoszone w cza
powiadają entuzjastyczną owa śnie zobowiązuje młodzież do sle dyskusji przedzjazdowej ocją.
Jeszcze aktywniejsze!
walk! raz w toku obrad Zjazdu. Po
o realizację planów budowni rozważeniu wszystkich uwag
Bolesław Bierut ogłasza II
i wniosków, komie la propanu
Zjazd Polskiej Zjednoczonej ctwa socjalistycznego w na Jo 6zereg poprawek.
szym kraju.
Partii Robotniczej za zamknlę
Komisja Statutowa przed
Tadeusz Rudolf podkreśla,
ty.
Potężnie
rozbrzmiewa
iż przyczyny niedostatecznej kłada Zjazdowi projekt ucbwa
śpiew Międzynarodówki.
treści: „II
pomocy 1 opieki partii
nad ły następującej
II Zlazd PZPR — przewód ZMP tkwiły często w niezro Zjazd Polskiej ZJednoczooei
nlel elły narodu polskiego — zumieniu zadań ZMP przez Partii Robotnicze| zatwierdza
zakończył obrady. Delegaci — niektóre Instancje partyjne, a Statut PZPR w
brzmieniu
przedstawiciele polskiego ludu także w zarozumialstwie ak przedstawionym przez Kom!
pracującego wracają do swych tywu młodzieżowego.
sję Statutową wraz, z popraw
warsztatów pracy w miastach,
Systematyczne
kierowni kami zgłoszonymi przez ko
dó swych gospodarstw na wsi
misję".
— świadomi nowych wielkich ctwo partii poważnie wpłynie
na
usprawnienie
stylu
I
metod
Następuje głosowanie. «d>
zadań,
Jakie przed nimi,
pracy ZMP — mówi Tadeusz przewodniczący ogłasza, że U
przed wszystkimi członkami
partii, przed całym narodem Rjtdolf. Z naciskiem podkre Zlazd PZJHt zatwierdził jed
śla on potrzebę
wyrugowa- nomyślnie Statut Polskiej Zje
postawił Zjazd.
nla nudy z zebrań młodzieżo dnoczonel Part!! Robotniczej
W kopalniach 1 hutach, w wych, szerszego organizowa sala rozbrzmiewa długotrwała
fabrykach artykułów poważę- nia żywych, twórczych 1 fra mt, gorącymi oklaskami.
chnego użytku, w indywlduał pujących młodzież dyskusji
Na tym zakończy’ ale aiód
nvch i zespołowych gospodar nad książką, filmem, aztuką, my dzień obrad I! Zjazdu
stwach chłopskich, w ośrod- szerszego wniesienia do pra. PZPR.
(Dokończenie z 1 str.)

W ZSRR utworzono
Ministerstwo
Szkolnictwa Wyższego
MOSKWA. "Prezydium Ra
iły Najwyższe! ZSRR na wnio
eek Rady Ministrów ZSRR utworzyło
ogólnozwiązkowe
Ministerstwo
Szkolnictwa
Wyższego ZSRR na bazie in
stytucji, organizacji i zakładów podlegających
departa
mentowi ogólnemu szkół wyż
szych 1 departamentowi spe
cjalnych szkół średnich Mini
sterstwą Kultury ZSRR.
Ministerstwu
Szkolnictwa
Wyższego ZSRR przekazani
uczelnie, instytucje, organi
zacje 1 zakłady według wyka
zu zatwierdzonego przez Rade
Ministrów ZSRR.
Ministrem Szkolnictwa Wyż
szegó ZSRR został mlanowa-ny W. P. Jelutlp.
Prezydium Rady Najwyż
szej ZSRR mianowało G. F.
Aleksandrowa ministrem Kul
tury ZSRR.
Prezydium Rady Najwyż
szej ZSRR zwolniło P. K. Ponomarenkę z pełnienia obo
wiązków
ministra
Kultury
ZSRR w związku z wybra
niem go na pierwszego sekre
tarza KC KP Kazachstanu.

rządu polskiego
Ludność Niemiec zachodnich Echawoświadczenia
sprawie projektu układu

protestuje przeciwko

o bezpieczeństwie zbiorowym w Europie

„europejskiej wspólnocie obronnej^
BERLIN. Rucn protestacyjny przeciwko układowi
o „europejskiej wspólnocie obronnej” 1 przymusowej re
krutacji młodzieży w Niemczech zachodnich trwa nadal.
Agencja ADN donosi, że
Komitet Frontu Narodowego
w Niemczech zachodnich
w
odezwie do ludności zachod
nio - niemieckiej wzywa do
walki przeciwko układowi o
„europejskiej wspólnocie obronnej", odbudowie mlllta
ryzmu niemieckiego 1 propa
gandzie wojennej.
Nawołuje
on fednocześnie ludność Nie
miec zachodnich do walki o
pokojowe zjednoczenie
Nie
miec.
W poniedziałek wieczorem
w Spandau (brytyjski sektor
Wielkiego Berlina) odbyło się
zebranie, na którym przewod
niczący Bundestagu
Ehlere
wystąpił jako rzecznik układu
o „europejsiktej
wspólnocie
obronnej". W dyskusji, która
rozwinęła się p© przemówie
niu Ehlersa, prawie wszyscy

Z posiedzenia Centralnego
Zarządu Towarzystwa
Przyjaźni Niemiecko-Radzieckiei
BERLIN. W Berlinie odbyło Niemiecko-Radzieckiel. Referat
•ię posiedzenie Centralnego Za o zadaniach, jakie stoją przed
rządu Towarzystwa Przyjaźni Towarzystwem w związku z Ber
lińską Konferencją ministrów
spraw zagranicznych czterech
mocarstw, wygłosił przewodni
czący Towarzystwa Przyjaźni
Niemiecko-RadzieckieJ
Erie,
NOWY JORK. Jak donosi drich Ebert.
z Meksyku dziennik „New
Konferencja ministrów spraw
York Dally Worker", przewo
zagranicznych — stwierdza
dniczący meksykańskiej par opublikowany po posiedzeniu
tii ludowe! 1 konfederacji Rra
komunikat — dowiodła, że Je
cy Ameryki Łacińskiej—Lombardo Toledano, przemawia dynie przedstawiciel ZSRR mi
jąc na wiecu w mieście Moro nister Mołotow poparł żądanie
lla oświadczył, ż© groźba In narodu niemieckiego zawarte w
terwencji wojskowej przeciw memorandum rządu Niemiec
ko Gwatemali stanowi poważ kiej Republiki Demokratycznej.
ne zagrożenie bezpieczeństwa Stanowisko delegacji radzie
wszystkich krajów
Ameryki ckiej na konferencji jest zgod
Łacińskiej. Toledano podkre ne z interesami miłujących
ślił, lż powodem ataków prze
pokój sił całego świata
clwko Gwatemali Je<st fakt,
że Jeżeli program reform de
Komunikat stwierdza dalej,
mokratycznych
opracowany że w dyskusji nad referatem
przez rząd Gwatemali zosta przewodniczącego przemawiali
nie wprowadzony w życie, to członkowie Centralnego Zarządu
również inne kraje Ameryki
Łacińskie) będą chclaly wpro Towarzystwa: J. Dieckman, R.
wadzić u siebie analogiczne Kirchner, E. Jakob, J. Graffaton,
E. Puckert oraz dr Winter.
reformy.

W obronie
Gwatemali

mówcy wypowiedzieli się Jed
nak przeciwko temu układo
wi. Jeszcze w trakcie prze
mówienia wśród publiczności
wznoszono okrzyki: „Nie chce
my europejskie!
wspólnoty
obronnej, żądamy traktatu po
kojowego”.
W próbnym
głosowaniu
przeprowadzonym w Ilgen w
pobliżu
Heidelbergu.
289
mieszkańców tei miejscowości
wypowiedziało się przeciwko

układowi o
„europejskiej
wspólnocie obronnej” i za za
warciem
traktatu pokojowe
go. Tylko 15 osób wypowie
działo się za układem o „eu
ropejskiej wspólnocie obronnej".
O licznych protestach lud
ności zachodnio • niemieckiej
przeciwko układowi o
„eu
ropejskiej wspólnocie obron
ne] i obowiązkowej służbie
wojskowe! donoszą również z
Norymbergl,
Ludwlgshafen,
Wuppertalu, Fterth, Fuerth
11 Innych miejscowości.

Komunikat
Centralnej Komisji Wyborczej
o wyborach do Rady Najwyższej ZSRR
MOSKWA. Agencja TASS
podale następujący komunikat
Centralnej Komlsfl Wyborczej
o wyborach do Rady Najwyż
szej' ZSRR:
W niedzielę 14 marca 1954
roku odbyły się w całym kra
in wybory deputowanych do
Rady Najwyższej- ZSRR.
W celu przeprowadzenia wy
borów utworzono 1.347 okrę
gów wybiorczych, w tym 708
okręgów wyborczych do Rady
Związku oraz 639 okręgów’
wyborczych do Rady Narodo
wości.
Wybory odbyły się we
wszystkich okręgach wybor
czych. Głosowanie rozpoczęło
się w całym kraju ó godz. 6
rano czasu miejscowego 1 za
kończyło się o godz. 24.
Według danych. Jakie nar
płynęły od okręgowych komlSj'1 wyborczych, w wyborach
do Rady Najwyższej ZSRR
wzięło udział 120.321.192 wy
borców, co stanowi 99,98 proc,
ogólnej liczby uprawnionych
do głosowania.
Według danych tymczaso
wych, na kandydatów
na
deputowanych do Rady Naj
wyższej ZSRR, zgłoszonych
przez ogólnonarodowy blok
komunistów
j
bezpartyj
nych, glosowało przeszło 99
procent wyborców blorących
udział w wyborach. Tak więc
ogólnonarodowy blok komuni
stów j bezpartyjnych odniósł
całkowite zwycięstwo.
Wybory do Rady Najwyższej

ZSRR odbyły się we wszyst
kich okręgach w atmosferze
duże! aktywności politycznej
ludności i wykazały Je! wyso
ki poziom organizacyjny.

Ostateczne wyniki wyborów
I listę imienną deputowanych
wybranych do Rady Najwyż
sze! ZSRR Centralna Komisja
Wyborcza opublikuje 18 marca
1954 r.

Amerykanie
budują
bazy wojskowe
w Hiszpanii
LONDYN. Madrycki kores
pondent dziennika „Flnanclal
Times” donosi, że przewidzia
na
hlszpańsko-amerykańsklm
układem wojskowym z ub. ro
ku dostawa broni dla frankistowsklch sił zbrojnych 1 bu
dowa -baz amerykańskich w
Hiszpanii jest w pełnym toku.
Stany Zjednoczone — stwier
dza korespondent — wysyłają
do Hiszpanii samoloty odrzuto
we, czołgi, sprzęt wojskowy 1
Instruktorów. Amerykanie or
ganizują obecnie misję woj
skową w Hiszpanii...

W maju rozpocznfe «lę bu
dowa portów w morskich ba
zach wojskowych w Cartagenie, Kadyksie i w El Ferrol.

I wozy chłopskie są bardzo ważne..*
(Dokończenie z 5 str.)

nakładu energii,
likwidacji
wielu zakorzenionych głęboko
braków. Ile tu dokonać trze
ba. świadczy krytyka pod adrescm wielu resortów nasze
go przemysłu. A krytykowano
ostro, bezkompromisowo 1 bar
dzo konkretnie. Krytykowano
hutnictwo, przemysł lekki, spo
żywczy,
elektrotechniczny.
Tow. Minc mówił o kierowni
kach gospodarczych, którzy u-

ważają, źe mogą formalnie
zgadzać się z zadaniami posta
wlonymi przez partię, a w pra
ktyce zadania te ignorują.
Rolnictwo nasze podoła no
wym’ wielkim zadaniom, Jeśli
otrzyma m. In. dostateczną Ilość nawęzów sztucznych. Ale
nawet teraz, kiedy sprawa ta
stanęła w centrum uwagi ca
łego kraju, po IX Plenum,
plan zaopatrzenia rolnictwa w
nawozy azotowe nie Jest rea
lizowany. Nie został wykona

Komentarze zbyteczne!

Londyński tygodnik „Observer" tak pisie w artykule poświę

canym trudnościom gospodarczym Wielkiej Brytaniil

„W walce o rynki rbytu Anglio
rostaje wypierana
przet
Niemcy, USA i Japonię, które iagarniajq życiowo ważne rynki
ekonomiczno spoza strefy dolarowe). Podczas gdy wartość świa
towego eksportu wzrosła w okresie ostatnich dwóch- trzech lat,
Indeks angielskich wyrobów ekłoortowgnych znacznie sl« skur-

ny ani w roku 1953, ani nie
jest wykonywany w pierw
szych miesiącach roku bieżą
cego. Towarzysz Minc ośwlad
czył, źe przedstawiciele Mini
sterstwa Przemysłu Chemicz.
nego 1 Przemysłu Nawozów Azotowych winni
powiedzieć
Zjazdowi, jakie środki zamie
rzają przedsięwziąć dla napra
wlenfa zaniedbań.
Z tego, co usłyszeliśmy z
ust tow. Rumińskiego wynika
jasno, do czego prowadzi
brak zainteresowania warun.
kami życia 1 pracy załóg ro
botniczych, brak pracy poli
tycznej wśród nich.
„Nie
umieliśmy mobilizować załóg
do nowych zadań” — mówił
tow. Rumiński. „Nje Intere
sowaliśmy się trudnościami
mieszkaniowymi załogi Zakła
dów Chorzowskich. Nie lnteresowraliśmy się złym syste.
mem płac w tych zakładach.
Nie Interesowaliśmy się fa
talnymi warunkami
bezple.
czeństwa w fabryce chorzow
skiej...”
A przecież o osiągnięciach
naszych, o zwycięstwach w
produkcji
decyduje przede
wszystkim człowiek. Jego -to
sprawie służymy. O człowie
ku zapominać nigdy nic wol
no,
t
NIE MA SPRAW
NIEWAŻNYCH
Sprawa coraz lepszego za
spokajania potrzeb ludzi pra
cy jest centralnym zagadnie
niem dyskusji.
Jest to za
gadnienie ogromne. Nie ma
tu
spraw
„nieważnych",
„błahostek”, zagadnień, nn
które można machnąć
ręką.
Tq przecież Wlelę uczy, Jeśli

tow. Minc
w podstawowym
referacie o zadaniach gospo
darczych na najbliższe
dwa
lata mówił o spodkach wy
produkowanych tak, że ich
kształtu nie umiałby nazwać
sam twórca geometrii — Eu
klides.
Do czego prowadzi
dzielenie zadań na „ważne"
i „mniej ważne” wyjaśnia
przykład wozów chłopskich.
Zagadnienie, jak niektórzy są
dzili „mało ważne” w okre
sie, kiedy montuje sle gi
gantyczne piece hutnicze, pro
dukuje statki dalekomorskie.
Istotnie technikę produkcji
tych wozów opanowano Już
w czasach faraonów. Cóż,
kiedy w niektórych zakładach
przemysłowych
o
wozach
chłopskich
„zapomniano".
I teraz stale zadanie: cztero
krotnie zwiększyć produkcję
tych wozów.
A ileż podobnych spraw
wskazano w czasie dyskusji.
Chłodzenie mleka w czasie
transportu, usterki w wyko
nawstwie budownictwa miesz.
kanio we go (tow. J. Albrecht),
złe, nieestetyczne opakowanie
produktów spożywczych (tow.
M. Hoffmann),
niechęć do
studiowania potrzeb i upo
dobań konsumenta ujawniona
przez organizację naszego han
dlu (tow. Gede), brudy w za
kładach zbiorowego żywienia,
czyli po prostu w restaura
cjach.
O tych wszystkich zagadnie
nlach dawniej „zapominano”.
Dziś stają one w całej ostro
ści. Potrzeby tudz| pracy,
troska o lepsze Ich zaspokaja
nie Jest sprawą główną. Tak
nakazuje partia. Tego uczą
obrady II Zjazdu.

P. M.

MOSKWA. Dziennik „Pra
wda" zamieścił w całości tekst
oświadczenia rządu Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej
z
dnia 9 bm., wyrażającego go
towość wzięcia udziału w układzle ogólnoeuropejskim o
bezpieczeństwie zbiorowym w
Eufopie, w myśl pro)ektu zgło
szonego przez delegację ra
dziecką na KonferencśiyĆerllń
sklej, iłównleż Inne dzienniki
radzieckie opublikowały
oświadczenie rządu PRL.
*
*
*
PRAGA. Cała prasa' czecńo
słowacka zamieściła tekst o
świadczenia rządu polskiego w
sprawie całkowitego poparcia
radzieckiego projektu układu
ogólnoeuropejskiego o bezple
czeństwie zbiorowym w Euro
pie.
A
Również z Budapesztu, Bu
karesztu, Sofii 1 Tirany, dono
szą o zamieszczeniu oświad
czenia rządu PRL przez całą
tamtejszą prasę.
* * *

Oświadczenie rządu PRL
przeciwstawia* układ o bezpie
czeństwie zbiorowym w Euro
pie. który może rzeczywiście
zapewnić Europie pokój — układowf o rzekomej „europej
skiej wspólnocie obronnej”,
który nie może mleć charak
teru ani obronnego, ani rokolowego 1 w którym dominują
ca rola przypadłaby mllltaryzmowi niemieckiemu.

schau” pełny tekst oświadczę
nla ukazał 61ę pod tytułem:
„Polska Rzeczpospolita Ludo
wa za bezpieczeństwem w Eu
ropie — oświadczenie rządu
PRL w sprawie propozycji Mo
tatowa", a w „Neue Zeit" —
pt.:
„Polska 7,a bezpieczeń
stwem zbiorowym zgodnie z
propozycją Mołótowa". „Natlonal Zęitung" donosi o oŚwiadczeniu rządu PRL, pod
kreśla |ąc w tytule, że rząd
polski „lest gotów do współ
udziału w układzie ogólnoeu
ropejskim'' i że zrealizowanie
bezpieczeństwa
zbiorowego
fest „obowiązkiem Europy".
W podobny sposób uwypukla
zasadnicza treść oświadczenia
rządu PRL pozostała niemiec
ka prasa, demokratyczna.
Reakcyjna prasa zachodnlonfemlecka. starając się prze
milczeć oświadczenie rządu
PRL, ograniczyła się do krót
kich wzmianek na ten temat.
• • *
PARYŻ. Dziennik „Humanlte” zamieścił na pierwszej
stronie w bardzo obszernym
.streszczeniu tekst oświadcze
nia rządu PRL popierającego
radziecki projekt ogólnoeuro
pelsklego układu o bezpie
czeństwie zbiorowym, podkre
ślając w tytule, że rząd PRL
wyraża gotowość udziału w ta
kim układzie z uwagi na fakt,
że utrzymanie pokoju w Euro
pfe leży w żywotnym intere
sie narodu polskiego.
Kładac nacisk na tę część
oświadczenia rządu PRL, któ
ra podkreśla, że agresywny ml
litaryzm niemiecki wymierzo
ny był zawsze przeciwko Frań
cl! i Polsce, dziennik plsze m.
In.: Rząd Polski wskazuje, że
Interesy Polski są zbieżne z
interesami Francji. Oba te kra
fe kilkakrotnie w ciągu 6tule
cla padały ofiarą mllltaryzmu
niemieckiego.

Dzienniki „Unita", ,,Avanti‘’
i „Paese" podały na widocz*
nych miejscach streszczenia
deklaracji polskie! oraz yriadomość o wręczeniu deklaracji
wiceministrowi Benvenuto. Wło
ska prasa rządowa pomija mil
czeniem oświadczenie rządu
PRL.

Spośród
innych
ustępów
oświadczenia dziennik cytuje
ni. m. wyjątki dotyczące grani,
cy pokoju na Odrze i Nysie.
Streszczenie
oświadczenia
rządu PRL ukazało się również
w dzienniku „Liberation",
* * *
PEKIN.
Agencja NowycK
Chin ogłosiła tekst oświadcze
nia rządu polskiego, popierają*
cego radziecki projekt ogólno-*
europejskiego układu o bezpie
czeństwie zbiorowym w Euro*
pie. Za agencją Nowych Chin
tekst oświadczenia rządu pol
skiego podała cala prasa cen.
BERLIN. Niemiecka prasa tralna i liczne dzienniki prowin
demokratyczna
zamieściła cjonalne.
bądź w całości, bądź też w ob
• • «
ozemvch skrótach oświadcze
nie rządu PRL na tehiat 'KonRZYM.
Włoska
agencja
ferenclf Bierllńsklel I w spra urzędowa
ANSA zakomuni
wie poparcia radzieckiego pro kowała, źe ambasador PRL Jan
fektu układu ogólnoeuropej Druto przyjęty został przez wi
skiego o bezpieczeństwie zb'o ceministra spraw zagranicz
rowym w Europie.
nych Benvenuti, któremu wrę
„Neues Deutschland" mo
czył tekst oświadczenia rządu
patrule pełny tekst tego oPRL w sprawie konferencji
świadczenla
nagłówkiem:
berlińskiej oraz w sprawie ra
„Polska gotowa Jest do udzia
dzieckiego projektu ogólno
łu w ogólnoeuropejskim uktadzle o bezpieczeństwie zbioro europejskiego układu o bezpie
wym". s W „Taegllche Rund- czeństwie w Europie.

9 MOSKWA
Dnia 13 bm. odbyło (tę otwarcia
dwóch nowych utaejl Metra Meiklewsklego: „Kijowskiej Okrętnej‘< i „Krasnopresnieńsklej". W
ten sposób zakończona została bu
dowa 20-kllometrowej llnlt okręt
nej metra, łączącej 7 dworców
moskiewskich i 1S dzielnic stoli
cy ZSltR.

• RZYM
W teatrze Pirandello w Rzymie
wystawiona została sztuka Ga
brieli Zapolskiej „Moralność pani
Dnlsklej". Reżyserem Jest Lam
berta Picasso, w roU głównej wy
stępuje słynna aktorka włoska
Paola Borbonl. Przedstawianie cla
szy się wielkim powodzeniem.
• PARYŻ
Agencja „France Presse" donos
si z Sewilli, te w dniu 13 bm. od
były się tam manifestacje zorga
nizowane przez studentów, którzy
protestowali przeciwko podwyżce
taryf tramwajowych. Policja za
atakowała demonstrantów, raniąc
kilku studentów.
O KAIR
Niektóre dzienniki tamtejsze,
jak m. In. „Akhbar El Yom“, do
noszą, ż.e po blisko półrocznej
przerwie w rokowaniach anglel*
sko-egipskich w sprawie strefy
Kanału Suesklego, Anglia wysunę
la ostatnio „nowe propozycje**
w sprawie wznowienia tych roko
wań.

DULLES: — Takie światowe bezpieczeństwo, to mo/t ma*
rżenie.
KAB9A »AhA3UCKZ
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Pomaga mi partia

RANEK, wstawaj synku,
Jut po czwartej. Wiesz,
że ojcu trzeba
pomóc
— wołała matka, potrząsając
twardo śpiącego chłopca za
ramię.
Dwunastoletniego chłopaka
trudno było nieraz dobudzfć.
I-eniwle przeciągał się, prze
cierał zaspane oczy. Ale gdy
tylko oprzytomniał — nie
zwłocznie zrywał się z łóżka.
Spracowanemu ojcu
trzeba
było pomóc.
Gdy póżnlef doił w oborze
krowy, miał przy tym nawet
ucjechę.
Lubił to zajęcie.
Białe strumienie mleka aż
tryskały do wiadra, pieniąc
się 1 burząo. Z oborą ze
tknął się od najmłodszych lat.
Mąjąc 8 lgt potrafił Już sam
wydoić 2—3 krowy. Niekie
dy zajrzał do obory dziedzic,
poklepał Franka po plecach,
mówiąc: „dobry będzie z de
ble dojarz". Zdarzało się też,
że w chwilach dobrego hu
moru wsuwał chłopcu do kie
szeni 10-groszówkę.
Ot, tak
dla zachęty.
Po wydojeniu
8 do 10 krów, Franek masze
rował do odległej 0 4 km
szkoły.
Mimo trudnych wa
runków, z nauki nie chciał
absolutnie zrezygnować.
By
ło też wiele fnnej roboty.
— OJ, narobił się człowiek,
narobił, a 1 biede miał przy
tym.
Gdy dizfslai wspomnę
te czasy, to aż mi łzy w
oczach stają. — mówi o swej
przedwojennej doli tow.-Frań
clszek Klawjter z PGR Ce
cenowo. najlepszy
brygadzi
sta oborowy naszego wolewództwa I Jeden z przodują
cych w Polsce.
Głęboko utkwiły w pamię
ci tow. Klawltera wspomnie
nia nędzy, upokorzenia 1 po
niewierki, lata tułaczki po
różnych obezamlczych mająt
kach, niskiego kłaniania się
1 całowania po rękach dzie
dziców, świst bata ekonoma.
Dobrze pamięta śmierć ojca,
który zmarł
z przepracowa
nia 1 wyczerpania Już
w
■40-tym roku życia. Takich
spraw łatwo się nie za
pomina.
Szczególnie utkwił mu w
Pamięci Incydent w malątku
Clerznlewo. Miał wtedy 9 lat.
Zblera-Jac na polu rzepak
został bez powodu uderzony
przez starszego od niego sy
na dziedzica. Oczywiście, że
zrewanżował się,
Wówczas
na pole przyjechał dziedzic
1 zbił młodego chłopaka do
nieprzytomności.
...Od tego czasu zacząłem
leniej przyglądać się życiu.
Nieraz zastanawiałem się, dla
czego Jedni nie pracują, a
tylko bawla się,
urządzają
uczty, mieszkają w pałacach,
a drudzy muszą żyć w nę
dzy 1 poniewierce, znosić uPokorzenla.
Nie rozumiałem
Jeszcze, na czym polega Isto
ta zła, niesprawiedliwość spo
łeczna. Zaciskałem pięść w
kieszeni 1 bezsilnie zgrzyta
łem zębami. Pracowałem Jed
nsk z różnymi, bardzlel uśwladomlonyml
robotnikami.
Byli też wśród nich komuni
ści. Przez częste z nimi roz
mowy zrozumiałem, że dopó

F

ty nie będzie w Polsce do
brze, dopóki nie wypędzimy
z malątków „grubasów", a
władzy nie obejmą robotnicy
l chłopi, jak to Jest w Zwląz
ku Radzieckim.
Przez usta
komunistów przemawiała wte
dy do mnie partia 1 wskazy
wała drogę do lepszego ży
cia. Toteż kiedy przy końcu
drugiej wolny śwlatowel Ar
mia Radziecka I wałówce
przy jej boku Wojsko Pol
skie wkraczały do Polski,
przeczuwałem, że nie będzie
to tylko wyzwolenie od oku
panta. Domyślałem się. że
nr.dchodzl wreszcie prawdzi
wa wolność, że rozpoczntemy
nowe życie w naprawdę w >l
nej ojczyźnie...
7 IŚCIŁY, się
marzenia
/J tow. Klawi tera, marzenia
milionów robotników 1 chło
pów. Twardo ujął w 6we ręce
władze lud pracujący miast I
wsi. Skończył się okres niewoli
kapttaljstyczno • obszamicze.l,
lata ucisku i wyzysku, nędzy
i zacofania.
Pełen zapału I ofiarności
stanął od razu tow. Klawlter
na swym posterunku w cecenowsktej oborze. Rozpoczął
pracę po raz pierwszy nie pod
batem ekonoma i nie dla dzle
dzlca, ale dla Polski Ludo
wej, dla siebie.
Zrozumiał,
że Jest teraz współgospoda
rzem całego krajn. odpowie
dzialnym za Jego szybki roz
wój | postęp, że Jego obowląz
kłem Jest troszczyć się o sy
stematyczne
wykonywanie
wszystkich nakreślonych pla
nów.
Oborę z 40-ma krowami
przejął w stanie bardzo za
niedbanym. W pierwszym ro
ku średnia wydajność od każ
dej krowy wyniosła zaledwie
około 2.100 litrów mleka.
Dzięki jednak wytrwałej pra
cy tow. Klawltera, wykorzy
staniu jego długoletniej prakty
kl, korzystaniu z przodujących
doświadczeń radzieckich —
mleczność krów z każdym ro
kiem wzrastała.
W październiku 1947 r.
tow. Klawjter przyjęty został
w poczet członków partii. Od
tąd zaczął pracować
jeszcze
lepiej, rozumiejąc, że przy
należność do partii nakłada
na niego nie tylko obowiązek
przodowania w pracy zawodo
wej, ale również pobudzania
bezpartyjnych do zwiększenia
wydajności 1 dyscypliny pra
cy, do troski o mienie społecz
ne. W oborze przebywał co
raz dłużej. Trzymał się bo
wiem zasady:
„pierwszy do
obory — ostatni z obory". Do
glądając bydła rozmyślał sta
le w jaki sposób Jeszcze bar
dziej zwiększyć
mleczność
krów. Jego zapał udzielił się
również pozostałym członkom
brygady. Nieraz, gdy wracał
późnym wieczorem do domu,
żona gderała.
— Ee. dałaby$ wreszcie spo
kój ze swoim gadaniem — od
powiadał zwykle. — Przypom
nij sobie lepiej, Jak to ży
liśmy kiedyś.
W" KAŻDEJ wolnej chwili
’v
pracował też nad pod
niesieniem
poziomu swojej
świadomości politycznej, opa
nowywał zasady markslzmuleninlzimu, które stały się dno
gowskazem w Jego życiu i
pracy. Dużo pomógł mu w
tym ówczesny sekretarz orga
nizacji partyjnej, tow. Wła
dysław Dziedzic.
Spędzali z
sobą dłupfe godziny,
wyjaś
nia ląc różne wątpliwości.
Tow. Klawiterowl pomagały
także w pijacy zebrania orga
nizacji partylnej. Na Jednym
z nich omawiano zagadnienie
współzawodnictwa pracy—tej
„komunletycznel metody bu
downictwa socjalizm u". Kla
wlter pierwszy stanął na we-

Nowoczesne agregaty natryskowe
do malowania olejnego i klejowego
Wytwórnia aparatów natrysko
wych lm. 1 Maja w Gdyni rospocsęla produkcję nie wytwarza
nych dotychczas w kraju nowo
czesnych asregatów „wan-A" do
natryskowego
malowania
po
wierzchni farbami olejnymi 1 kle
Jowyml.

Projekt arresatu natryskowej
został opraeowany przea lnt. win
eentego Bączkowskiego z Central
Btfo
Biura
Konstrukcyjnej
Nr I z Wrocławia oraz majstrów
tokarskich Pawła Itetzlafa 1 MleMpiiawą Mąką ■ Wytwórni APł-

r«t6w Natryikowych lm. 1 Maja
w Gdyni.
Agregat
natryakowy
potlada
dwa zbiorniki wymienne na far
bę olejną 1 klejową oraz spręiar.
kę powietrzną napędzaną moto
rem elektrycznym. Konztrukcja
aparatu pozwala prowadzić pra
ce malarzkle do wyzokolel I me
trów bez utycia drabin lub ruez
towad oraz równomiernie rozpro
wadzić farbę nawet w miejscach
trudno dostępnych.
Próby pracy aąreiatu wykaialy
|«(o dwtą wyiajaoiie

zwanie partii. Wraz ze swą
brygadą przystąpił do współ
zawodnictwa z brygadą oboro
wą w PGR Wolinln, która do
tychczas uzyskiwała
średnio
od każdej krowy po 300 li
trów mleka więcej. Wkrótce
nie tylko zrównał 61ę z lep
szą brygadą, a'e wyprzedził
Ją znacznie.
Odtąd współza
wodnictwo stało sję nlerozłączną metodą pracy cecenow.
sklej brygady. Każdego roku
podejmowano 1 z honorem rea
Rzowano zobowiązania
pro
dukcyjne. wyrażając w ten
sposób czynem — jak powie
dział
towarzysz
Bolesław^
Bierut — ,jswó| stosunek do
polityki partii 1 władzy ludo
wej i wywierając swó| wpływ
na przyspieszenie tempa mar
szu naprzód — ku socjalizmo
wi".
SZCZEGÓLNIE wzmogła
się troska ‘o podniesie
nie mleczności krów oraz ofen
sywność w likwidowaniu nie
dociągnięć w 1951 roku, kie
dy to kraj nasz odczuwał pe
wne trudności w zaopatrzeniu
klasy robotniczej w niektóre
artykuły spożywcze oraz po
VII Plenum KC PZPR, kiedy
ostro 6tanęło zadanie znacz
nego -zwiększenia produkcji
rolniczej, pozostajnce| w ty
le za przemysłem. W tych la
tach obora
uzyskała
śre
dnio od każdej krowy pra
wie Po 5 tysięcy litrów mle
ka, osiągając najlepszy wynik
udo|u w województwie. Bry
gada zrealizowała w pełni

wskazania partii. Tow. Kla
wlter udekorovany zastał zło
tym Krzyżem Zasługi.
Robotnicy z PGR Cecenowo mówią, że nie ma żadnej
odprawy czy narady w gospo
darstwie 1 zespole, na której
tow. Klawlter nie zabierałby
głosu, nie walczył o usunię
cie różnych niedociągnięć 1
braków. To partia nauczyła
go posługiwać 6lę orężem kry
tyki 1 samokrytyki, ujawnia
nia braków w pracy j walcze
nia o Ich usunięcie.
Kiedy w 1953 roku bryga
da realizowała swole zobowią
zanie uzyskania od
każdej
krowy średnio po 5.350 li
trów mleka — IX Plenum
KC PZPR wysunęło zadanie
szybszego podniesienia stopy
życiowej mas
pracujących.
Zbliżał się II i#jazd partii.
Pragnąc godnie uczcić to hi
storyczne wydarzenie,
czy
nem wykazać zaufanie 1 popar
cle dla poczynań partii —
tow. Klawlter podjął z bryga
dą nowe wspaniałe zobowią
zanie: 5.450 litrów mleka.
5.458 lltrów mleka średnio
od każdej krowy — to osiąg
niecie naprawdę wspaniałe i
imponujące. Zrodziło sle w
Czynie Przedzjazdowym. Zro
dziło się z miłości 1 wdzięcz
ności do partii, która wyzwo
liła miliony pracujących z nie
woli
kapltallstyczno - obszar,
nfczel | prowadzi do nowego,
lepszego życia.
MARIAN REBELKA

Szczęście
Wiktorii Rybisz
Synek obudził się z płaczem.
Wzięła go na ręce zaniepoko
jona. Może chory? Twarzyczkę
ma rozpaloną. Trzeba natych
miast do lekarza — zadecydo
wała.
Lekarz stwierdził zapalenie
oskrzeli, wydał receptę, zapew
nił, że do domu Wiktorii przvjedzie pielęgniarka, aby zastrzyknąć penicylinę. Pielęgniar
ka istotnie zjawiała się co kilka
godzin — nawet w nocy. Jure
czek szybko wrócił do zdrowia,
a Wiktoria po kilku dniach
prz.erwy — do pracy.
Pracuje już od 5 lat w ko
szalińskiej roszarni. Sumienna
i pilna, jest jedną z przodują
cych robotnic. Kiedy dziecko
miało przyjść na świat martwiła się trochę jak sobie dalej po
radzi w życiu. Jest sama 1 ma
łym nie miałby się kto zaopie
kować.
Okazało się Jednak, że moż
na doskonale połączyć pracę
zawodową z obowiązkami mat
ki 1 gospodyni domu. Podczas
kiedy idzie do pracy, synek zostaje pod opieką pielęgniarek
w jasnym, przyfabrycznym żłób
ku. Dobrze mu tam. Najlepszy
dowód — to wygląd dziecka
Regularnie przybiera na wadze,
ma pełną buzię.
* * •

Wiktoria Rybisz z zatntereso
waniem przegląda modele su
kien w numerach „Przyjaciół
ki". Chciałaby się przecież ele
gancko ubierać, jak zresztą każ
da kobieta. Dotychczas nie bar
dzo jej się to udawało. Przy*
fechała przecież do Koszalina
w jednej jedynej, mocno pod
niszczonej sukience. Poza tvm
nie miała nic. Dziś ma jut
skromnie urządzone mieszka
nie. nie- jedną suknię .. Trzeba
było „dorabiać się" od począt
ku. Wiktoria mówi po prostu:
„Wpierw niż elegancka suk
nia ważna była odbudowa i roz
budowa naszej fabryki. Bo od
tego przede wszystkim zależy
jak będą żyć. Jak się będą ubłe
rać robotnicy. W miarę jak roś
nie produkcja w fabryce, rosną
i zarobki..."

Ze swoich zarobków zamie
rza w najbliższym czasie kupić
sobie jakieś meble na raty, wó
zek dla Jureczka i — jasne, że
coś z ubrania.
Ale to nie są jej najważniej
sze troski. Najważniejszy jest
synek i praca. Swoją sumienną
pracą zapewnia przyszłość syn
kowi. Już niedługo Jureczek
pójdzie do przedszkola, potem
do szkoły. Napewno nie czeka
go los matki, która fnogła za
ledwie
skończyć 2 oddziały
szkoły pędąlawowej.
W niewielkim pokoiku Wik
* * •
torii Rybisz jest ciepło i przy
Wiktoria
Rybisz wie doskona
tulnie. Wieczorem, kiedy synek
już śpi, Wiktoria zabiera się do le komu zawdzięcza radość swe
czytania gazet. Znajduje czas go życia To partia polskiej kia
na wszystko — 1 na drobne go sy robotniczej wydźwignęła pro
stą kobietę z nędzy i upoko
spodarskie zajęcia — 1 na pie
lęgnację dziecka — i na czyta rzenia. Wiktoria Rybisz — pro
sta kobieta o Jasnych oczach i
nie.
łagodnym uśmiechu kocha par
Często robi obrachunki z tię. Nie szuka wielkich słów na
przeszłością. Była córką jedgo- wyrażenie tej miłości. Ona czu.
morgowych chłopów z lubel- je tę miłość całą swoją istotą,
skiei wsi i w dodatku sierotą jak człowiek, który był „ni
od pierwszego roku życia. Do czym", a stał się „wszystkim".
brze poznała gorycz cudzej li
ALICJA ZATRYBOWNA
tości, bezrobocie, nędzę... Do
piero 9 lat temu pozbyła się
dawnych nawyków służalstwa i
pokory. Mogła sama decydo
wać o swoim losie.
Wiktoria Rybisz — robotni
Pracownicy spółdzielń prze
ca koszalińskiej roszarni naj mysłu ludowego I artystycz.
bardziej ceni w nowym życiu nego w 120 proc, zrealizowa
poczucie niezależności kobie‘v li zobowiązania podjęte dla
Otrzymuje przecież płacę taką uczczenia II Zjazdu
PZPR,
jak i mężczyźni. Mimo to, że wykonując ponad plan dzie
jest samotna, nie jest sama.
siątki tysięcy metrów tkanin
7najduje pomoc i opiekę nie u
użytkowych 1 dekoracyjnych,
litościwych sąsiadek, ale u Pań
dziesiątki tysięcy
wyrobów
stwa, które wyzwoliło kobietę
ceramicznych, sztucznej biżu
z dawnego poniżenia.
terii, zabawek 1 Innych przed
miotów.

Przedzjazdowy Czyn
pracowników SPL i A

Na zdjęciu: brygadzista oborowy PGR Cecenowo tow.
Franciszek Klawlter wraz z rekórdzistką „Baśką1*, która
w 1953 roku dała 11.483 litry mleka. Lepszy od niej
wynik uzyskała w 1953 roku w cecenowskiej oborze jedy
nie „Cerera" — 12.097 litrów mleka.

Załoga SZSO organizuje
pogotowie techniczne dla wsi
W styczniu br. Słupskie Zakłady
Sprzętu Okrętowego objęły szefostwo
nad niedawno zorganizowanym POM-em
w Komnlnle. pow. Słupsk. Chcę powie
dzieć o formach pracy, Jakie zastoso
waliśmy dotychczas 1 o naszych pla
nach na przyszłość. Pierwszej, konkret
nej pomocy udzielili POM-owl pracow
nicy księgowości. Pewnego dnia przy
jechał do nas księgowy t POM-u 1 po
prosił, by mu pomóc w opracowaniu
bilansu rocznego, gdyż trudno mu się
z tą pracą uporać.

Następnego dnia trzej nastt pracow
nicy, m. In. młoda kontystka Derczyńska wyjechali do POM-u, gdzie pozo
stali aż do wyprowadzenia bilansu, jak
to się mówi, „na czysto".
Jeśli chodzi o pomoc techniczną, wy
produkowaliśmy dla załogi POM-u 60
odlewów klamer do zębów kultywatorów i kilkadziesiąt uchwytów do płu
gów. W najbliższym zaś czasie doko
namy gruntownego przeglądu maszyn,
będących w naszym zakładzie, a nie
przydatnych nam do produkcji.
Np.
gdzieś w magazynie są u nas sortowniki do ziemniaków, które chętnie przekażerny załodze POM-u. Ponadto wszel
kie części zamienne, leżące u nas bez
użytecznie, przekażemy również POMowj.

Trzeba stwierdzić, że do przeprowa
dzenia zimowych remontów maszyn 1
przygotowania ich do kampanii wlosenno-slewnej nie przyłożyliśmy ręki głów
nie dlatego, że w chwili, gdy obejmo
waliśmy szefostwo nad POM-em, miął
on remonty w zasadzie ukończone. Ma
szyny dobrze zabezpieczone przed szko
dliwym wpływem zmian atmosferycz
nych czekają w pełnej gotowości tech
nicznej na wyruszenie do pracy w po
lu.

Jednaikże dla uniknięcia przykrych
niespodzianek nasza ekipa remontowa,
składająca się z trzech fachowców:
Władysława Laskusa, Stanisława Sadow
skiego 1 Mikołaja Struka, wyjedzle w
najbliższych dniach do POM-u w celu
dokładnego sprawdzenia stanu maszyn
1 ewentualnego usunięcia na miejscu
dostrzeżonych usterek.
Chclalbym zaznaczyć, że ekipa re
montowa 6tanowlć będzie coś w rodzaju
pogotowia technicznego, przychodzące
go POM-owl z pomocą w wypadkach
grożących załamaniem planu robót w
spółdzielniach produkcyjnych 1 gospo
darstwach indywidualnych. Jest to no
wa forma niesienia pomocy POM, no
wa forma zaoleśnjanta spójni między
miastem a W9ią. ,Jakie ona przyniesie
korzyści, będziemy mogli powiedzieć
za kilka tygodni, gdy akcja wiosennosiewna będzie Już w pełnym toku.
Nie chcemy bynajmniej ograniczać
naBe| pomocy wyłącznie do pon-ocy
technicznej: omówiliśmy j*uż z kierow
nictwem POM-u sprawę przeszkolenia
w naszym zakładzie Jednego Ich pra
cownika na wykwalifikowanego spawa
cza, którego Jak dotychczas POM nie
posiada. Chcemy też usprawnić pracę
kuźni i na okres największego nasilenia
robót oddelegować do pracy w POM-ie
Jednego dobrego kowala.
Na razie opracowaliśmy miesięczny
plan wyjazdów ekipy remontowej 1 pro
pagandowej, której kierownikiem Jest
kierownik dziiału mechanicznego. Iow.
Krygier. Na marzec zaplanowaliśmy wy
jazd zespołu artystycznego i ekipy re
montowej. a także komisji KO, która
pomoże załodze POM przygotować
świetlicę do ostatniego zebrania przed
wyjazdem w pole.
Następnie, po specjalnej naradzie z

prącpwalKftmi POM uitajlroy kwartąd-

ny plan pracy, który winien objąć we
dług mnie tematykę pogadanek polltyczno-uświadamjających oraz z zakresu
agrotechnlkl ltp.; ważna Jest także pra
ca związkowa 1 kulturalno-oświatowa
na wsi.
Powinniśmy doprowadzać do tego,
aby zarówno POM Komnlno, j'ak 1 ob
sługiwane przez niego spółdzielnie pro
dukcyjne dorobiły się własnych zespo
łów artystycznych, aby się usamodzloinlły w pracy organizacyjnej 1 związko
wej. Naisze ekipy powinny pamiętać e
tym, że Ich zadanie polega przede
wszystkim na umiejętnym kierowaniu
pracą na tych odcinkach, a nie wyrę
czaniu w niej miejscowego aktywu
Z tego, co powiedziałem, wynika,
żeśmy Już coś niecoś zrobili: zrobiliś
my Jednak mniej, niż można było zro
bić. Trzeba otwarcie powiedzieć, że to
warzysze, wyjeżdżający do POM-u, za
dowoleni są, lż obecnie wszystko Jest
tam w porządku Jeśli chodzi o stan
parku maszynowego 1 uważają, że wo
bec tego niewiele pozostało dla nich
do zrobienia.
Jest to objaw nieco niepokojący. Oczywlścle należy przyjąć z zadowole
niem fakt należytego przygotowania się
POM Komnlno do siewów. Ale to prze
cież nie wszystko.
Pozostają jeszcze
GOM-y
pracujące słabiej j okoliczne
gromady, w których Jest na pewno z ty
mi przygotowaniami nienajlepiej. I na
ten odcinek ekipy nasze powinny zwró
cić uwagę. Kiedy lepiej poznamy za
łogę POM-u, warunki Jej pracy, bo
lączki 1 Plany na przyszłość, na pewno
wysuną się nowe zadania, do których
musimy się dobrze przygotować.

ANTONI GŁOWCZEWSKI
przewodu, rady zakładowej Słupskich
Zakł. Sprjętu Okrętowego w Słupska

Kromka*partyjna

ODCZYT
Ośrodek Szkolenia Partyj
nego przy KW i KM w Kosza,
linie zawiadamia wszystkich
sekretarzy podstawowych orga
nlzacji partyjnych, wykładów,
ców szkolenia partyjnego, pro
pagandystów ZMP, prelegentów j agitatorów oraz aktyw
Zw. Zaw. i Frontu Narodowe
go, że w płatek, dnia 19 bm.
o godz. 17-cJ, w sali ośrodka
odbędzie się odczyt
lektora
KW tow. Jabłońskiego pt.
„Zaostrzenie problemu rynków
w krajach kapitalistycznych
oraz perspektywy handlu mię
dzynarodowego".

KOSZALIN - W sali przy ul
Pawia Findera 12
..Odzyskane szczęście".
Seanse godz. 18 I 20.
„Młoda Gwardia'*—Rokosaowo —
„Tajna misja".
Seans godz. 19.
SŁUPSK — „Polonia" —
„Slratnlca w górach".
Seanse godz. 16. Ił | 20.
SŁAWNO — „Sława" —
„Zagubione melodie".
Seans godz. 19.
DARŁOWO — „Bajka" —
„Domek z kart".
Seans godz. 19.
USTKA
—
..Delfin!'
—
„Przygoda na Mariensztacie".
Seans godz 19.
BIAŁOGARD — „Bałtyk" —
„Nadziel za dwa grosze".
Seanse godz. 18 1 20.
BYTÓW
„Albatros" —
„Łubów Jarowaja" 1 seria.
Seans godz. 19.
*
CZŁUCHÓW — „Uciecha" —
„Śnieżka".
Seans godz. 19.
DRAWSKO
—
„Drawa"
—
„Tajemnica linii okrętowej".
Seans godz. 19.
MIASTKO
—
„Grażyna" —
„Łubów Jarowaja" II seria.
Seans godz. 19.
KOŁOBRZEG — „Wybrzeże" —
„Wiosna w Moskwie".
Seans godz. 19.
SZCZECINEK — „Przyjaźń" —
„Rzym godz. 11-ta".
Seanse godz. II 1 19.
ZŁOTÓW
—
„Rodło"
—
„Trójka trefl".
Seans godz. 19.
WALCZ
„Tęcza" —
„Muzyka I miłość"
Seans godz. 19.
CZAPLINEK
—
„Piast"
—
„Rewizor".
Seans godz. 19.
ZŁOCIENIEC
— „Mewa" „Kotowski".
Seans godz. 19.

Alojzy Sroga

0 lepszą jakość remontu zagród
dla nowoosiedleńców
Pełne zagospodarowanie Zie
mi Koszalińskiej ma duże zna
czenie dla podniesienia produk
cjl rolnej i hodowlanej koszaliń
skiej wsi. Na Ziemię Koszaliń
ską coraz chętniej przyjeżdżają
chłopi z przeludnionych woje
wództw centralnych, szczegól
nie z łódzkiego i kieleckiego.
Na terenie powiatu słupskie,
go wiele gospodarstw czeka
na osiedleńców. Nie wszystkie
jednakże zostały należycie wy
remontowane.
Państwo przeznacza olbrzy
mie sumy na remont 1 odbudo
wę zagród wiejskich dla notwoosiedlonych. W 1951 r. na tere
nie powiatu słupskiego wyre
montowano 126 zagród, w 1952
— 84 zagrody. W bieżącym ro
ku zlecono Budowlanemu Przed
siębiorstwu Powiatowemu wy
remontowanie 30 zagród.
Doświadczenia lat ubiegłych
wykazały jednak, że duże su
my przeznaczone na remont za
gród, nie tylko nie są w pełni
wykorzystane, ale nieiednokrot
nie
wprost marnotrawione
przez przedsiębiorstwa wykonu
iące remonty. Ze 126 zagród re
montowanych w roku 1951
przez BPP w Słupsku, 79 posia
dało poważne usterki, a z 84

Narady
korespondentów
W dniu dzisiejszym (18 bm.)
o godz. 17 w Komitecie Miej
skim PZPR w Koszalinie odbę
dzie się narada koresponden
tów „Głosu Koszalińskiego" z
terenu miasta Koszalina.
* * *
W dniu dzisiejszym (18 bm.)
O godz. 9-tej w sali wykłado
wej Komitetu Powiatowego
PZPR w Szczecinka odbędzie
sie narada korespondentów
„Głosu Koszalińskiego" z po
wiatu Szczecinek I kolegium
„Wiadomości Szczecineckich".
* * *
W dniu 20 bm. (soboto) o
godz. 10-tej, w sali wykłado
wej Komitetu Powiatowego
PZPR w Wałczu odbędzie się
narada korespondentów „Gło
su Koszalińskiego" z powiatu
wałeckiego oraz kolegium
„W adomości Wałeckich".
# * *
Ze względu na ważność na
rad przybycie wszystkich ko
respondentów obowiązkowe.

^Odc' 4)

Jak to było w Kołobrzegu
Przysłana na pomoc 4 Dywizja Piechoty Im. Kilińskiego
naciera na prawym skrzydle, a na- lewym walczy od począt
ku 6 dywizja. Rozpoczyna się na nowo walka o każdy dom
1 pokój. Na drodze polskich piechurów wyrastają potężne
barykady budowane przez zażarcie broniących się faszy
stów. Chyłkiem podbiega do jednej z nich saper uzbrojo
ny w pokaźny ładunek trotylu. Kopie łopatką zmarzniętą
ziemię przygotowując miejsce dla trzymanej paczki. Wyszarpuje lont 1 kr/eszo długo ogień z przemokniętych za
pałek. -Wreszcie błysnęła iskra. Wolniutko sunie płomyk
wzdłuż rozwiniętego lontu Podnieśli żołnierze głowy. Iskra
jest |uż zupełnie wysoko. Huknęło potężnie. Posypały się
kamienie. Odbijając się o ściany rozpryskiwały się kar
wałki cegieł. Porozrzucano na ziemi leżą szczątki nieda
wnej barykady. Droga otwarta. Kryjąc się za wyłomami
domów biegną z automatami fizylierzy, a za n'ml cwałuje
zaprzężono w cztery wspaniałe konie działko 45 mm pod
porucznika Pieńkowskiego. On sam popędza’konie. Sypnę
ła się długa seria w etiwę biegnących. Przysiadły ną- za
dach wystraszone konie.
— Odprzodkowtićf — wrzeszczy Pieńkowski.
Chwyta wraz z. trzema żołnierzami odprz.ęgnlęte działo
i winduje do pobliskiego domu. Na pierwsze piętno. Sły
szał ktoś o tvm, by działo wnosić na piętro? Ale czy to
ważne w tel chwili. Tak trzeba. I tak właśnie robi dosko
nały dowódca.
Odpycha amunicyjnego, sam ładuje pociski j wali w
stronę strzelającego
z przeciwległego domu niemieckie
go CKM. CKM mllknjp Już po pierwszych strzałach. Pod
rywają się fizylierzy, pędzą w kierunku najbliższego za
jętego przez Niemców domu. Wbiegają na parter. Z góry
padają na nich granaty. Prizez izamknlęte drzwi sypią
się serie z rtutomatów. Chwilowe zdezorlentowańle. Ale
Już jeden z fizyllerów chwyta 'pozostawiony przez Niem
ców kilof 1 kilkoma uderzeniami wybija w ścianie dziurę.
Ciska przez nią wiązkę granatów. Ogłuszający wybuch
i cisza. Runęło na drzwi czterech żołnierzy. Pod naporem
ich pęka dotychczasowa przeszkoda. Na podłodze trupy
zabitych hitlerowców. Szybki rzut oka na pokój 1 Już trze
ba biec dalej. Pędem wbiegają na schody wiodące na pię
tra. Na głowy leje się ukrop. Żołnierze cofają się o kilka
kroków, by po chwili próbować ponownie szczęścia, nie
stety z tvm samym skutkiem.
«
Strzelec Hajdukowskl 1 Koslm obchodzą kilka razy dom
dokoła. Jedyne wyjście na" piętro to właśnie owe schody,
na która wstęp zagradza ulewa ukropu i granatów.

— Jest! Je»tl — krzyczy Koslm. — Możemy, aneclel
klapać •lf p?.

remontowanych w 1952 r. po
prawek wymagało aż 61 za
gród. Mimo kilkakrotnych mo
nitów, ponagleń i poleceń ze
strony Prezydium Powiatowej
Rady Narodowej, usterek nie
usunięto.
Fakty te świadczą, że kie
rownictwo BPP-u nie przywiązu
je należytej wagi do znaczenia
akcji osiedleńczej dla gospo
darki narodowej, nie uświada
mia swoich załóg o potrzebie
i konieczności wykonania re
montów szybko i dobrze, nie
kontroluje przebiegu robót i ich
jakości.
Remonty przeprowadzane są
niedbale, nie gwarantują one
zabezpieczenia budynków i w
niektórych wypadkach są nie
dokończone. Pozostawienie bu
dynków w takim stanie powodule zaciekanie, zawilgocenie
i sfonniowe niszczenie.
W gromadzie Bukowo gmi
na Gardna Wielka wyremonto
wano np. 4 zagrody, z czego*
tylko jedna nadaje sie do za
mieszkania. Pozostałe budynki
tylko na pierwszy rzut oka wy
glądają solidnie. Wnętrza ich
pozostawiała wiele do życze
nia. W jednej z zarrród „remon
towanych" przez BPP piec leży
w gruzach, nie otrzclnowano
połowy sufitu — wszystko to
świadczy wymownie o jakości
remontu.
.
Sołtys gromady Bukowo ob.
Tyniec pokazuje nam drugi
„wzorowo" wyremontowany bti
dynek — duży, składający się
z dwu części: jednej walącej
się już, a drugiej grożącej lada
chwila zawaleniem. Wnętrze bu
dynku przedstawia się nielepief. Cały remont — to tylko
postawienie pieca 1 zdarcie ta
pet ze ścian.
Podobnie wygląda remonto
wany przez BPP w Słupsku bu
dynek w Gardnie Wielkiej przy
ul. Żymierskiego 41.
Tych kilka przykładów, świa
dczv jak najgorzej o jakości
remontu zagród, prowadzonych
przez BPP.
Przykłady te mówią również
o nieprzestrzeganiu przez BPP
w Słupsku zarządzenia Minister
stwa Budownictwa Miast i
Osiedli, które mówi, że w wy
padku stwierdzenia złej iakości
wykonanych robót, ntzedsiębior
siwo budowlane ponosi wvnika
iace stad finansowo konsekwen
cje. Tymczasem słupski BPP ka
żę sobie płacić za źle wykona
ne prace, tak jak za prace wy
konane solidnie. Dotyczy to

zresztą nie tylko remontu za
gród dla osiedleńców, ale i in
nych remontów prowadzonych
przez ten BPP.
Prezydium PRN w Słupsku
nie dopilnowało poza tym, aby
częściowo uszkodzone, a chwi
lowo nie remontowane budyn
ki zabezpieczyć przed dalszą
dewastacją.
Z przebiegu remontów miesz
kań dla osiedleńców odpowied
nie wnioski musi wyciągnąć
także dyrekcja Woj. Żarz. BPP,
a mianowicie — zwrócić baczną
uwagę na jakość remontów i
spowodować jak najszybciej usunięcie usterek w wyremonto
wanych już budynkach.
Gminne rady narodowe mu
szą także bardziej opiekować
się odebranymi po remoncie go
spodarstwami, by nie dopuścić
do ich ponownej dewastacji.
(K. J.)

PROGRAM 1
19 marzec 1954 (piątek)
Wiadomości: 5.OS, 6.00, 7.00, 7.55,
12.04, 16.00, 20.00, 23 00.
6.10 Aud. dla wsi.
5.20 Konc.
6.10 Muz. rozrywk. 6.50 GImn. 7.20
Mozaika muzyczna. 7 50 Kalend.
8 00 Dla młodzieży szkół podsta
wowych — aud. pt. „Błękitna
sztafeta".
8.20 Konc. 9.00
Dla
klas X — pog. pt. „Ornitologia
polska". 9 40 Dla przedszkoli „Za
bawy rytmiczne" pt. „Praca w
polu". 11.05 Dla klas IV słuch,
pt. „Z olszowego rogu na łabę
dzie Jezioro". 11.25 Muzyka 1 ak
tualności. 12.15 RimsklJ-Korsakow:
Fantazja z op. „Złoty koguclk".
12.25 „Na swojską nutę". 12.45
Aud. dla wsi. 13.00 Muz. rozrywk.
13.30 Konc. solistów. 15-30 Dla
dzieci ode. pow. E. Nlzlurskiego
pt. „Tajemnica dzikiego szybu".
16.10 Bach — Busonl: Chaconne.
16.25 Muz. rozrywk. 16,45 Skrzyn
ka ogólna.
17.00
Radiowy kurs
Jęz. rosyjskiego dla zaawansowa
nych. 17.20 Muz. rozrywk. 17.30
Pieśni buntu ludu polskiego. 18.00
Na szerokim świecie. 18 20 „Tań
ce fantastyczne" — aud. slow.muz. 18.55 Muzyka taneczna. 19.15
Teatr młodego słuchacza. 20.28
Wlad.
sportowe.
20.38 Edward
Strauss: Doctrlncn — walc. 20.45
„Trzecia jesień" — ode. opow.
M. Dąbrowskiej. 21.05 Retransmi
sja koncertu symfonicznego z sali
Państw. Filharmonii w Krakowie.
21.47 Felieton. 21.57 c, d. koncer
tu. 22.25 Muz. taneczna.

— Słuchaj, słuchaj, przecież... — usiłuje coś tłumaczyć
Hajdukowskl. łocz nadaremnie. Itoelm z przewieszonym
automatem drapie 61ę Już po rynnie. Hajdukowskl ma
chnął ręką. Robi to samo.
Koslm zaczepia się ręką o wystający parapet okna na
pierwszym piętrze. Zagląda przez okno. Prży drzwiach stoi
dwóch esesowców z nastawionymi „Schmeieseraml", a obok dwie baby z olbrzymimi garami parującego wrzątku.
Skuleni w kącie majstrują coś przy zepsutym karabinie
maszynowym 14 — 15-letnl członkowie Hitlerjugend.
Powoli, cicho zdejmuje Koslm automat.
Uczepiony
pod nim Hajdukowskl pogania do szybszego włażenia do
wewnątrz. Koslm przesunął regulator automatu na og'eń
ciągły. Szarpnął zamkiem do tylu. Puścił do pokoju dłu
gą 6erfe.
— Herr Gott... — zacharczał raniony esesowlec.
Koslm, trzymalac sic resztkami sil obmarznlętej rynny
trzepnał p'ęśćią w okno. Wskoczył do pokoju waląc kol
bą automatu przypadłego do podłogi- faszystę. Z rozpę
dem wpgdł za nim Haldukowakl rozglądając się
po po
koju w pośzuklwrnfn wroga.
Z dołu ruszył] znćw fizylierzy wspinając #!ę po scho
dach. Wprawdzie nie lano Już wrzątku, ale z sąsiedniego
pokoju posypały sle granaty.
— Czym tu zrobić dziurę — szukał Hajdukowskl Jakie
goś narzędzia w zdobytym pokoju. Znalazł w szafie ciężką
maszynkę do mięsa. Zamachnął się nią raz i drugi. Posy
pał sic'tylko tynk. Na odgłos walania w ścianę zamilkli
zna|du|ącv sle w drugim pokoju faszyści. Z dołu błyska
wicznie rzucili sle szturmujący żołnierze dopadając drzwi
Koeim wyjrzał na, korytarz.
— To wv^dobrze
Uciekaj Hajdukowskl.
Stojąc w
drzwiach c!«qR 'obronny granat w -ścianę, za którą znaj
dował się wróg. Niemcy w pokoju przypadli do podłogi.
Od korytarza uderzyli w drzwi fizylierzy. Pod kolbami
runęły drzwi. Posypały sle z obu 6t.ron 6trzały, ale juz
pokój był w naszych rękach.
Zaryczała- gdzieś w oddali niemiecka „krowa". Ogłusza
jąc rozrywały sle w pobliżu Je| pociski. Zatrzęsło domem
w posadach. Buchnął wysoki słup ognia. Oślepieni żołnie
rze kręcili 6ię chwilę w miejscu, po czym pędem zbiegli na
dół. Nie spostrzegł tego Koslm zajęty rozprawianiem' się
z Jakimś hitlerowcem. Złowrogo zatrzeszczało coś nad gło
wą. Prysnął kawałek tynku, uderzył metalicznie odłamek
miny 1 huknęło tuż olx>k. Waliły się wszystkie ściany
1 sufity. W ostatnim przebłysku świadomości rozejrzał się
Koslm po rokolu.
Z trzaskiem pękały ramy okienne. Rzucił się w tę stro
nę Koslm i w sam czas bó Już zaczynała się walić podło
ga. Nie namyślając 6lę skoczył w dół 1 padł na rękę ła
miąc Ją powyżej łokcia. Zbiegli już wszyscy koledzy. Na
radzali się nad dalszym pionem akcji. Dom wprawdzie zdo
byty, lecz faszyści go zniszczyli w ostatniej chwili. Trzeba
tóJWW. cel.
.
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Listy harcerzy

wsi koszalińskiej
do Prezydium II Zjazdu PZPR
Z całej Polski, z zakładów
pracy, PGR-ów, spó'dzielń
produkcyjnych,
Instytucji I
urzędów, ludzie pracy piszą
listy do Prezydium II Zjazdu
PZPR. Wśród tych listów znaj
duje się również wiele od mło
dzieży województwa koszaliń
skiego — od ZMP-owców i
harcerzy naszych miast I wsi.
Najmłodsi wyrażają w swych
listach wdzięczność dla partii
za troskę i opiekę, jaką są
otaczani; meldują o wykona
niu zobowiązań podjętych dla
uczczenia Zjazdu; donoszą o
podejmowaniu
dodatkowych
zobowiązań.
Harcerze z Kończewa powiat Słupsk piszą:
„Przesyłamy gorące pozdro
wienia wszystkim uczestnikom
7jazdu. Przesyłając pozdrowie
nia dziękujemy naszej partii
za troskę 1 opiekę, dzięki któlej możemy uczyć się należy
cie i żyć coraz szczęśliwiej.
Chociaż jesteśmy mali, czujem/ się na równi z dorosłymi
gospodarzami naszych Ziem

Zachodnich. Obecnie uczymy
się, ażeby w przyszłości móc
jak najlepiej pracować dla
rozkwitu naszej ojczyzny.
Dla uczczenia II Zjazdu pod
jęliśmy
wiele
zobowiązań.
Wszystkie wykonaliśmy z nodwyżką. I tak np. zebraliśmy
4.500 kg złomu, 500 szt. bute
lek, 132 kg makulatury, 46 kg
szmat I 36 kg kości. Wykona
liśmy trzy pomoce naukowe
do fizyki I chemii oraz trzy po
moce do Języka polskiego, jak
również 30 pitek..."
Harcerze z Ryczewa w po
dobnym liście do Prezydium
II Zjazdu donoszą o podjęciu
dodatkowych zobowiązań:
„Postanowiliśmy dodatkowo
założyć działkę doświadczalną,
na której będziemy się uczyć
uprawy ziemi i hodowli roślin,
oby podnosić na coraz wyż
szy poziom gospodarkę rolną
również w naszej wsi..."
Podobne listy wysłało tokże
w:ele innych drużyn harcer
skich z terenu miast I wsi na
szego województwa.

OGŁOSZENIA
PRACOWNICY POSZUKIWANI
SAMODZIELNEGO starszego księgowego i elektryka oświetlenia
sceny — zatrudni od zaraz dyrekcja Bałtyckiego Teatru Dramatycz
nego w Koszalinie, ul. Armii Czerwonej nr 1 - tel. 820.
(K-81-0)

KIEROWNIKA Zespołu Kolejowych Zakładów Gastronomicznych
na terenie woj. koszalińskiego — zaangażują od zaraz Koszalińskie
Kolejowe Zakłady Gastronomiczne, Zarząd Słupsk, ul. Wojska Pol
skiego 1. (Pierwszeństwo mają ci kandydaci, którzy pracowali | ii
w żywieniu zbiorowym). Podania wraz z życiorysem składać w
dziale kadr Zarządu Kolejowych Zakładów Gastronomicznych w Słupz
sku. Warunki płacy do omówienia na miejscu.
(K-80-0)

2 KONSERWATORÓW GAŚNIC z uprawnieniami zatrudni od
zaraz w podległej bazie Koszalin, ul. Młyńska 26 - Spółdzielnia
Pracy „Tecbrtopoż", Bydgoszcz, ul. Sienkiewicza 39. Podania z od
pisem uprawnień kierować - ul. Młyńska 26, Koszalin.
(K-77-0)

1-go STARSZEGO KSIĘGOWEGO - do Biura Wojewódzkiego
w Koszalinie, 1-go KIEROWNIKA MAGAZYNU względnie MAGA
ZYNIERA do Zakładu Czyszczenia Nasion w Sławnie zaangażuje
od zaraz Biuro Wojewódzkie Centrali Nasiennej w Koszalinie. Zgło
szenia osobiste lub pisemne przyjmuje Centrala Nasienna w Ko
szalinie, ul. Zwycięstwa 151.
K-64-0

UWAGA KOMITENCI!
KOMIS MHD W KOSZALINIE
zawiadamia komitentów, ie od

dane przedmioty do komisu i nie
sprzedane w terminie trzech mie

sięcy należy bezzwłocznie odebrać.
Po upływie wyżej wym. terminu komis będzie pobierał

3 proc, cd wartości przeterminowanego 1 nie odebra
nego przedmiotu za każdy dzień zwłoki.
(K-84-1)

2U2EL POKOTŁOWY
dla celów budowlanych oraz wysypywania nawierzchni
dróg i placów po cenie 4,50 za tonę

DOSTAWA KOLEJOWA NA KOSZT ODBIORCY
Załadunek zmechanizowany po 20 złotych za wagon
Zamówienia należy składać z podaniem warunków płatności
pod adresem

ELEKTROWNIA BIAŁOGARD, ul. Swidwlńska 21
tel. 410 i 411, wewn. 82 lub 72.

K-83-0

OGŁOSZENIA DROBNE
ZASTOCKI Zenon zam. Szcze
cinek — zgubił wkładkę na pro
wadzenie pojazdów mechanicz
WYPYCH Józef — zgubił dowód* nych kat. I wzór B., wydaną
rejestracyjny SHL Nr GJ 74—27, przez Prezydium Powiatowej Ra
wydany przez Prezydium Miej dy Narodowej — wydz. Kom. Dro
skiej Rady Narodowej Koszalin.
gowej w Szczeclnku.
G-131-1
G-129-1
POZNIAK Halina ur. 6.VIII.
1935 r. zgubiła dowód osobisty,
KADŁUBOWSKI Henryk zgubił wydany przez Biuro Dowodów w
legitymację szkolną Nr 169, wy Więcborku.
GP-132-1
daną przez Wyższą Szkolę Ekon.
Szczecin, pokwitowanie na złożo
ŁAPSZEWICZ Antoni zgubił 1«
ne dokumenty do dowodu osobi gltymację służbową Nr 9242, wy
stego, wydane przez rejon mel daną przez Prezydium Miejskiej
dunkowy Nr V Szczecin.
Rady Narodowej w Słupsku.
G-130-1
GP-U3-I

ZGUBY

Czytajcie prasę partyjnę

