
Plenum KW PZPR w Koszalinie
W dniu 15 kwietnia odbyło się plenarne zebranie Ko

mitetu Wojewódzkiego PZPR w Koszalinie, poświęcone 
omówieniu pracy kierownictwa partyjnego PGR woje
wództwa koszalińskiego. W obradach plenum wzięli tak
że udział: członek Biura Politycznego KC, minister PGR 
tow. Stanisław Radkiewicz oraz, zastępca kierownika Wy
działu Rolnego KC tow. Zofia Staroś.

Referat Egzekutywy KW „O zadaniach instancji i or
ganizacji partyjnych w dziedzinie zabezpieczenia wyko
nawstwa planów produkcyjnych na rok 1955 w PGR woj. 
koszalińskiego** wygłosił sekretarz KW PZPR w Kosza
linie, tow. Gawor. W dyskusji nad referatem zabierali 
głos tow. tow.: Zóltak — sekretarz do spraw PGR KP 
Drawsko, Tomaszewski — sekretarz do spraw PGR 
KP Koszalin, Owczarczyk — tkacz ZPW Złocieniec — 
członek KW, Sielicki — sekretarz do spraw PGR KP 
Miastko, Kapuściński — dyrektor Zjednoczenia PGR Pol- 
czyn-Zdrój, Borys — sekretarz do spraw PGR KP Słupsk, 
Bondarewicz — przewodniczący Prezydium PRN w Szcze- 
cińku. Stolarski — sekretarz KZ w zespole PGR Prze
chlewo, Kosarzewski — zastępca komendanta wojewódz
kiego MO, Kowalski — dyrektor zespołu PGR Dobrowo, 
Krajewski — zastępca dyrektora Centralnego Zarządu 
PGR Koszalin, Jankowski — przewodniczący Prezydium 
PRN w Słupsku, Wojdyło — dyrektor Zjednoczenia PGR 
Wałcz, Sobierajski — sekretarz oddziałowej organizacji 
partyjnej w PGR Słosinko.

W dyskusji zabrała także glos zastępca kierownika 
Wydziału Rolnego KC partii tow. Staroś.

Podsumowania dyskusji dokonał członek Biura Poli
tycznego KC, minister PGR tow. Radkiewicz.

Plenum zleciło Egzekutywie KW opracowanie planu 
realizacji głównych problemów pracy partyjnej i gospo
darczej PGR na rok 1955, w myśl wytycznych plenum.

Komunikat radziecko-austriacki 
o pobycie w Moskwie 

austriackiej delegacji rządowej
MOSKWA. Agencja TASS 

ogłosiła następujący komuni
kat:

W dniach 12—15 kwietnia 
1955 roku toczyły sią w Mo
skwie rokowania między au
striacką delegacją rządową na 
czele z kanclerzem federalnym 
inżynierem Juliuszem Raabem 
i wicekanclerzem dr Adolfem 
Schaerfem z jednej strony, a 
radziecką delegacją rządową 
na czele z zastępcą przewodni
czącego Rady Ministrów ZSRR 
i ministrem spraw zagranicz
nych ZSRR W, M, Mołotowem 
oraz zastępcą przewodniczące
go Rady Ministrów ZSRR 
A, I. Mikojanem z drugiej stro

Odznaczenie
N. M. P jego w a
Orderem Lenina

MOSKWA. W związku z 50- 
leciem urodzin sekretarza Pre 
zydium Rady Najwyższej 
ZSRR N. M. Piegowa i w u- 
znaniu jego zasług dla partii 
i państwa radzieckiego. Pre
zydium Rady Najwyższej 
ZSRR odznaczyło N. M. Pla
gowa Orderem Lenina.

Delegacja CliRL 
na konferencję 
krajów Azji i Afryki 
przybj la do Indonezji

PEKIN. Z Dżakarty dono
szą:

Dnia 16 bm. przybyła do In
donezji delegacja chińska na 
konferencję krajów azjatyc
kich i afrykańskich w Ban- 
dungu. Na czele delegacji 
stoi premier Rady Państwo
wej i minister spraw zagranic?, 
nych Chińskiej .Republiki Lu
dowej — Czou En-Iai.

Na lotnisku i na ulicach 
Dżakarty Czou En-laia witały 
manifestacyjnie wielotysięczne 
tłumy mieszkańców.

Agenc’a
France Presse 
o nocie Francji 
do r/.łjdów 
Anglii i USA

PARYŻ. Agenaja France 
Presse podaje, że „według in 
formacji ze źródeł wiarogod- 
nych, rząd francuski przesiał 
14 kwietnia do rządów Anglii 
i USA notę dotyczącą ewen
tualnej konferencji czterech 
mocarstw". Jak stwierdza a- 
gencja, „w nocie tej rząd fran 
cuski wyraża swój pogląd na 
ewentualną konferencję ze 
Związkiem Radzieckim i propo 
nuje m. in., aby eksperci an
gielscy, francuscy i amerykan 
scy zebrali sią w tym miesią
cu dla przygotowania takiej 
konferencji".

ny. Rokowania przebiegały w 
przyjaznym duenu.

W wyniku rokowrń strony 
stwierdziły, że zt równo rząd 
Związku Radzieckiego, jak i 
rząd Republiki Austriackiej u- 
ważają za pożądane jak naj
rychlejsze zawarcie traktatu

(Dokończenie na 4 str.)

WARSZAWA. Minister Obro
ny Narodowej Marszałek Polski 
Konstanty Rokossowski wydał 
następujące rozkazy do: szere
gowców i podoficerów, podcho-

Oficerska Szkolą Lotnicza Nr 4 
otrzymała imię Jana Krasickiego 
Techniczna Szkoła Wojsk Lotniczych 
— imię Walerego Wróblewskiego

Rozkazy Ministra Obrony Narodowej

Szeregowcy i podoficerowie, 
podchorążowie i oficerowie Ofi
cerskiej Szkoły Lotniczej nr 4.

Chlubny i zaszczytny jest 
szlak bojowy naszego ludowego 
lotnictwa. Wraz z całym woj
skiem polskim rosło ono i har
towało się u boku bohaterskiej 
Armii Radzieckiej w ogniu zwv 
cięskich walk przeciwko na- 
jeżdżcohi hitlerowskim o wol
ność i niepodległość naszej oj
czyzny.

Poważne zasługi w dziele roz 
woju i umacniania naszych sił 
powietrznych położyła Oficer
ska Szkoła Lotnicza nr 4. Wy
szkoliła ona liczne zastępy pi
lotów i nawigatorów posługu
jących się mistrzowsko nowo
czesnym sprzętem bojowym, wy 
chowała nowe szeregi wzoro
wych dowódców, wiernych 
obrońców granic naszego kraju 
1 pokojowej pracy naszego na
rodu.

Dla upamiętnienia zasług Ofi
cerskie! Szkoły Lotniczej nr 4

MINISTER OBRONY NARODOWEJ 
KONSTANTY ROKOSSOWSKI 

MARSZAŁEK POLSKI
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Szeregowcy i podoficerowie, 
podchorążowie i oficerowie 
Technicznej Szkoły Wojsk Lot
niczych.

Techniczna Szkoła Wojsk Lot 
niczych ma poważne zasługi w 
umacnianiu gotowości bojowej 
sił powietrznych Polskiej Rze 
czypospolitej Ludowej. Ofiarna 
praca jej dowódców, wykładów 
ców i instruktorów sprawia, że 
nieustannie rosną szeregi tech
ników i mechaników, którzy 
mistrzowsko opanowali skompli 
kowany, nowoczesny sprzęt lot
niczy, zapewniając jego nieza
wodne działanie we wszelkich 
warunkach bojowych.

W związku z 10 rocznicą pow 
stania szkoły, w uznaniu jej za

Za pokojem — przeciw wojnie!
Wielka manifestacja narodu polskiego

Już ponad 13 milionów podpisów
WARSZAWA. W dniu 16 bm. w niezliczonych 

punktach przygotowanych przez komitety Frontu 
Narodowego na terenie całego kraju społeczeń
stwo polskie masowo składało podpisy pod Ape
lem Wiedeńskim. Łącznie w ciągu trzech dni Apel 
podpisało już 13 171 351 osób.

Jak wynika z meldunków wszystkie warstwy 
społeczeństwa spełniają swój patriotyczny obo
wiązek z pełnym poczuciem wagi tego aktu.

Apel Wiedeński podpisał I Sekretarz Komitetu 
Centralnego PZPR — Bolesław Bierut oraz człon
kowie Biura Politycznego KC PZPR,

BYDGOSZCZ. We wsi Wie
le, w pow. Chojnice, już o 
godz. 6 rano w dniu 16 bm. 
panował ożywiony ruch przed 
siedzibą Gromadzkiej Rady 
Narodowej i budynkiem szko
ły. Bez przerwy zajeżdżały wo 
zy gospodarskie, zaprzęgi z na 
rzędziami rolniczymi itp. Miej

MINISTER OBRONY NARODOWEJ 
KONSTANTY ROKOSSOWSKI 

MARSZAŁEK POLSKI

scow*i chłopi przed wyrusze
niem w pole do prac wiosen
nych zatrzymywali się tutaj, 
aby w specjalnie przygotowa-

(Dokończenle na 2 str.)

Franciszek Jóźwiak - Witold 
wiceprezesem Rady Ministrów 

Roman Zambrowski 
ministrem kontroli państwowej

WARSZAWA. Rada Państwa 
na wniosek Prezesa Rady Mi
nistrów postanowiła powołać 
na stanowisko wiceprezesa Ra 
dy Ministrów obywatela Fran
ciszka Jóźwiaka-Witolda, do
tychczasowego ministra kontro 
li państwowej. Na stanowisko 
ministra kontroli państwowej 
Rada Państwa na wniosek Pre 
zera Rady Ministrów powołała 
obywatela Romana Zambrów-, 
skiego. W związku z nomina
cją na członka rządu, ob. Zam
browski zwrócił się do Rady 
Państwa o zwolnienie go ze sta

Artykuł Iow.
Bolesława Bieruta
w »Prawdzic«

MOSKWA. „Prawda** z dnia 
14 bm. zamieściła obszerny 
artykuł Pierwszego Sekreta
rza KC PZ1PR Bolesława 
Bieruta pt. „Rewolucyjne idee 
leninizmu są nieśmiertelne *.

Artykuł 1 Sekretarza KC PZPR 
tow. Bolesława Bieruta 

p. t.
»Rewolucyjne idee leninizmu 

są nieśmiertelne* 
zamieszczamy na 5 i 4 stronie

Mieszkańcy Ziemi Koszalińskiej 
odpowiadają na Apel Wiedeński

Dni 16 i 17 kwietnia stały się wielką manifestacją ludzi 
pracy Ziemi Koszalińskiej za pokojerr^przeciWko Wojnie. 
Już od 6 rano wpadały do błękitnych urn kartki Apelu.- 
Robotnicy i chłopi, urzędnicy, kobiety, młodzież — wszys
cy z głębi serca nienawidzący atomowych podpalaczy 
świata, składali swe podpisy pod uchwałą Światowej Ra
dy Pokoju. Wiele gromad i zakładów pracy podejmowało 
zobowiązania.

Według niepełnych danych nadesłanych do Biura Wo
jewódzkiego Komitetu Frontu Narodowego, Apel Wiedeń
ski podpisało w pierwszym dniu plebiscytu 230 355 osób. 
W tym samym dniu zakończono składanie podpisów w 501 
punktach. Do godziny 17-ej w dniu 17 bm. ogółem zło
żyło karty plebiscytowe 365 tysięcy obywateli Ziemi Ko
szalińskiej. W tym w powiecie Białogard — 20 287. By
tów _ 12 911, Człuchów — 22 229, Drawsko — 20 106, 
Kołobrzeg — 22 965, Świdwin — 19 374, Miastko — 17 800, 
Sławno — 32 534, Szczecinek — 40 307, Wałcz — 29 310, 
Złotów — 23 062, Koszalin-miasto — 20 050, Koszalin- 
powiat — 21 592, Słupsk-miasto — 25 000, Slupsk-po- 
wlat — 38 657. " - • ' “.............. *

nowiska członka Rady Pań
stwa. Rada Państwa przyjęła 
to do w-adomości i postanowiła 
przedłożyć odpowiedni wnio
sek na najbliższej sesji Sejmu.

Utworzenie Ministerstwa 
Przemysłu Motoryzacyjnego

WARSZAWA. Mając na ’1- 
wadze konieczność dalszego 
rozwoju przemysłu motoryza
cyjnego i jego znaczenio dla 
gospodarki narodowej. Rada 
Państwa uchwaliła dekret o u- 
tworzeniu obok dotychczaso
wego resortu przemysłu ma
szynowego odrębnego Mini
sterstwa Przemysłu Motoryza
cyjnego.

Na nowoutworzony urząd mi 
nistra przemysłu motoryzacyj
nego Rada Państwa na wnio
sek Prezesa Rady Ministrów 
powołała obywatela Juliana 
Tokarskiego, dotychczasowego 
ministra przemysłu maszyno
wego, a obywatela Romana Fi-

KOSZALIN. Ludzlo idą do 
pracy i po drodze wstępują do 
udekorowanych blęki em loka
li składania podpiśów pod A- 
pelem Wied ńskiip. Uroczysty 
akt złożenia kartki ze znak'em 
picassowskiego gołąbka jest 
fragmentem zwykłego, robocze 
go dnia. Znalazła w tym wyraz 
powszechna prawda o tym, że 
pokoju broni się swoją praca.

Punktualnie o godz. 6 przy
chodzi do nunktu nr 43 siwo
włosa Magdalena Skrobi-an<'a.

Dzisiejszy dzień Jest dla 
mn'o wl Iklm przeżyciem. Zm-' 
znnieło, ludzie. Moh córkę sną 
liii zbrodniarze w Ośwł“','min..l 
Ja nie ehcę, żebr takie nie
szczęścia spadły na łakzknl- 
w'ek mstke — mówi Magdale
na Skrobiranda 1 wszv$flk»eh. 
którzy przyszli tu zaprofgoto
wać przeciw zbrodni, ogarila 
sprawiedliwy gniew-.

Młody prąwrfik. Janusz Ru- 
siniak, nazywa skład an le p<vU 
plsów wielką sztafetą pokoju, 
która nrzvbvła d.o Polski. „Ja. 
wv wszyscy, przejmujemy tę 
sztafet- od naszych przyjaciół, 
obrońców nokoip w kmja-h 
calem świata. Poczucie miedz- 
narodowe I solidarności lodzi 
pragnących pokoju hudzl we 
mn’e wiarę w przyszłość bet 
wojen".

(Dokończenie na 2 »tr.) .

dolskiego, dotychczasowego 
podsekretarza stanu w tym mi 
nisterstwie — na ministra przo 
mysłu maszynowego. ,

CRZZ 
zgłosiła akces 
do europejskiej 
konferencji 
robotniczej przeciw 
reinilitarj zac i 
Niemiec zachodnich.

WARSZAWA. W dniu 15 
bm. przewodniczący CRZZ — 
Wiktor Kłosiewicz w ihlieniu 
Centralnej Rady Związków Za 
wodowych w Polsce przesłał 
do komitetu organizacyjnego 
ogólnoeuropejskiej konferen
cji robotniczej przeciw remiji- 
taryżacji Niemiec zachodhlch, 
która odbędzie się w Lipsku w 
dniach 22—24 bm., ptsmoi w 
którym zawiadamia, iż CRZZ 
postanowiła wziąć udział w tej 
tak ważnej dla pokojowej przy 
szłoścl narodów europejskich 
konferencji

w rozwoju sił powietrznych Pol 
skiej Rzeczypospolitej Ludowe], 
umocnienia jej więzi z bogaty
mi tradycjami rewolucyjnymi 
młodzieży polskiej nadaję szko
le nazwę: '

„Oficerska Szkota Lotnicza 
imienia lana Krasickiego".

Głębokie umiłowanie ojczy
zny, niezłomna wierność spra
wie jej niepodległości, sprawie 
walki z przemocą i uciskiem, 
sprawie budownictwa szczęśli
wego narodu, to najpiękniejsze 
tradycje młodzieży polskiej, 
Wcieleniem tych tradycji był 
Komunistyczny Związek Mło
dzieży i‘ jego kontynuator w 
okresie walk z hitlerowskim 
okupahtem — Związek Walki 
Młodych, którego organizato
rem i przywódcą był wierny 
syn partii i narodu Jan Krasic
ki. Niech jego życie i działal
ność będzie dla Was wzorem 
i przykładem oddanej służby dla 
dobra i szczęścia ojczyzny.

ROZKAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ NR 8/MON 
Z DNIA 13 KWIETNIA 1955 ROKU

rąż^cir i oficerów Oficerskiej 
Szkoły Lotniczej nr 4 oraz sze
regowców i podoficerów, pod
chorążych i oficerów Technicz
nej Szkoły Wojsk Lotniczych, 

sług w pracy nad przygotowa
niem personelu technicznego 
lotnictwa nadaję nazwę:

„Techniczna Szkoła Wojsk Lot 
niczych imienia gen. Walerego 
Wróblewskiego".

Niech postać Walerego Wrób 
lewskiego. wybitnego działacza
1 żołnierza powstania narodo
wego 1863 r., sławnego gene
rała rewolucyjnej armii Komu
ny Paryskiej, wiernego szermie
rza idei socjalizmu, będzie dla 
kadry i wychowanków szkoły 
wzorem bezgranicznego oddania 
sprawie wolności i niepodległo
ści ojczyzny, sprawie międzyna 
rodowej solidarności wszyst
kich ludzi walczących o wol
ność i socjalizm.



Wielka manifestacja narodu polskiego
Już ponad 13 milionów podpisów

(Dokończenie z 1 atr.) 

nych punktach złożyć podpi
sane karty z Apelem Wiedeń
skim.

Pierwszy złożył podpis pod 
Apelem Wiedeńskim znany na 
Kaszubach 86-letni pieśniarz 
i poeta Wincenty Rogala, Nie 
opuszczał on jednak szkolnej 
świetlicy, otoczony przyjaciół
mi.

— Musimy przeciwstawiać 
się tym, którzy chcą wywo
łać wojnę, bo wojna niszczy i 
dom i człowieka, ziarno i 
książkę — mówił on — dlate
go też ze wszystkimi, którzy 
mają gorące ludzkie serce, do 
magam się zaprzestania pro
dukcji bomb atomowych.

• • •
LUBLIN. W Treblince, miej 

scowości, gdzie w założonym 
przez siebie obozie hitlerowcy 
wymordowali tysiące ludzi, 
wszyscy mieszkańcy złożyli 
już swe podpisy pod Apelem 
Wiedeńskim.

— Ludzkość nie dopuści, 
aby gdziekolwiek na świecie 
powstały obozy śmierci w ro
dzaju Treblinki czy Oświęci
mia. Jesteśmy silni potęgą o- 
bozu pokoju, silni miliardem 
podpisów ludzi pragnących po 
koju — powiedział mieszka

niec tej wsi, były więzień 
Treblinki. 

* • •
OPOLE. Na Opolszczyźnie 

odbyły się liczne manifestacje 
kobiet. Tysiące kobiet pracu
jących, gospodyń domowych, 
matek i żon na wiecach, wy
rażało protest przeciwko kno
waniom imperialistów.

DĄBROWA GÓRNICZA. We 
wszystkich punktach składa
nia podpisów na terenie Dą
browy Górniczej, a jest ich 
przeszło 40, trwał rano 17 bm. 
nieprzerwany ruch. Setki mie 
szkańców przychodzą tutaj, 
by złożyć swe podpisy pod 
Apelem Wiedeńskim.

Na stole w Obwodowym Ko 
mitecie Frontu Narodowego 
nr 2 rośnie stos podpisanych 
kart. Przybywa jeszcze jed
na. Przynosi ją żona zamor
dowanego w Oświęcimiu re
wolucjonisty Edmunda Cedle- 
ra. „Dożyłam lat — mówi ona 
składając kartę — w których 
widzę, jak pod naporem mas 
wpływy podżegaczy wojen
nych maleją coraz bardziej. 
Miliony ludzi pragnących po
koju zduszą każdą próbę roz
pętania nowej wojny. Nie 
bomba wodorowa, ale ludzie 
decydować będą o przyszło
ści".

sposób czynem potwierdzą 
swój protest przeciw użyciu 
bronj atomowej.

Mieszkańcy powiatu sław- 
neńskiego w różny sposób wy
rażali swe poparcie Apelu 
Wiedeńskiego. Ob. Helena 
Tejchman z PGR Kczewo o- 
prócz podpisu, po drugiej stro
nie kartki dopisała słowa: 
„Pragnę całą siłą pokoju. 
Niech żyje pokój! Precz z bro
nią atomową i wodorową!"

Edward Krygier — elektryk 
z PGR Bzowa oddając kartkę 
wyraził przekonanie, żo podpi
sy miliarda ludzi pod Apelem 
pokrzyżują plany imperiali
stów i pomogą w zjednoczeniu 
Niemiec.

Willi Parotut z tego samego 
PGR, obok swego podpisu na
pisał słowo: pokój.

Rybacy darłowskiego „Ku
tra" przed wyruszeniem w rejs 
już 15 bm. wieczorem składali 
podpisy. Do punktu, który mie 
ścił się w Domu Rybaka w 
Darłówku, przyszli razem z ro
dzinami.

W Boryszewie (gromada Do
biesław) do godziny 14 dnia 
16 bm. złożyli podpisy pod A- 
pelem wszyscy mieszkańcy. W 
Glężnowie jako pierwszy przy
był do lokalu Frontu Narodo
wego ob. Łukaszewicz, a do 
godz. 14.30 podpisali Apel 
wszyscy chłopi. Nie zabrakło 
również ani jednego podpisu 
spośród rybaków z Bukowa i 
ich rodzin.

Precz z wojną atomową

Głos młodych matek
(Dokończenie z 1 str.)

W jasnych i lśniących czy
stością salach Szpitala Miej
skiego przy ul. Fałata jest wła 
śnie pora karmienia. Młode 
matki tulą małe i niezdarne 
jeszcze istotki. Kiedy w rozmo 
wie pada słowo wojna, silniej 
przyciskają do piersi swe ma 
leństwa, jak gdyby chciały 
własnym ciałem zasłonić je 
nawet przed dźwiękiem tego 
wyrazu.

„Jestem matką czworga 
dzieci — mówi Maria Szlaków 
ska, żona pracownika PGR 
Mścice — i dlatego podpisuję 
Apel Wiedeński. Wiem, że wo 
la narodów może nie dopuścić 
do wojny".

Około 2 tys. młodzieży szkol 
nej i z zakładów pracy z tera 
nu Koszalina zebrało się w 
sobotę o godz. 16.00 na wiel
kim wiecu młodzieżowym. 
Przyszli grupami i pojedyn
czo, aby zamanifestować swą 
wolę utrzymania pokoju. Na 
transparentach widnieją ha

Napotkana w korytarzu dr 
Pappelbaum wychodzi właś
nie z sali porodowej, gdzie 
przed chwilą urodził się jesz
cze jeden obywatel.

„Zadaniem moim i wszyst
kich lekarzy jest likwidować 
ludzkie cierpienie — powie
działa ona — i nie możemy 
dopuścić do tego, by wojna 
przyniosła ludzkości tysiące 
nowych chorób, kalectwa i 
śmierć. Pracując na oddziale 
położniczym z przerażeniem 
myślę o tym, co w wypadku 
rozpętania nowej pożogi cze
kałoby te wszystkie maień- I 
stwa. Dlatego też całym ser
cem pragnę dla nich pokoju.

sła: „Nauką i pracą bronimy 
pokoju". „Pokój to sprawa 
uczciwych ludzi".

Na wiecu przemówił do mło 
dzieży delegat na III Kongres 
Obrońców Pokoju tow. Alek
sander Petryk. Opowiedział 
on o przebiegu obrad III Kon 
gresu Pokoju.

Dużo zależy od nas
SŁUPSK. W punkcie Nr 11 

przy ul. Dworcowej jako jed
ni z pierwszych złożyli swe 
kartki lekarz dr Leopold Groń 
ski, aktywistka Ligi Kobiet 
Sobczak, zegarmistrz Barański 
oraz kolejarz Antoni Sztauer.

„Dzisiejszy swój podpis pod 
Apelem — mówi Sztauer — 
traktuję jako deklarację soli
darności z kolejarzami kra
jów kapitalistycznych walczą
cych jak 1 my o pokój i pra
wa. które myśmy już zdobyli. 
Mam już 60 lat. Myślę teraz 
przede wszystkim o szczęśli
wej przyszłości dla swych dzic 
ci i wnuków i wierzę, że mój 
podpis pod Apelem przyczyni 
sę do tego".

W punkcie plebiscytowym 
Nr 31 przy ul. Grottgera przy

szli oddać swe kartki robotni
cy Fabryki Mebli, wielu z nich 
z dziećmi i żonami. Włady
sław Orlewicz jest najstar
szym pracownikiem fabryki. 
Razem z nim przyszedł palacz 
Antoni Fronczas.

„Mam za sobą służbę w woj 
sku, w jednostce, która wcho
dziła w skład Frontu Białoruś 
kiego, dowodzonego przez 
Marszałka Rokossowskiego •- 
mówi Fronczas. Już wtedy 
walczyłem o pokój. Dziś de
klaruję to złożeniem podpisu. 
Jednak najważniejsze jest po
parcie Apelu czynem. Wiele 
może zrobić załoga naszej fa
bryki, walcząc o bezbrakową 
produkcję. Dużo zależy od nas 
palaczy, bo w kotłowni nie 
jest najlepiej".

Wśród składających podpisy 
w punkcie plebiscytowym 
nr 29 przy ulicy Mariana 
Buczka, przeważała młodzież. 
To mieszkańcy hotelu robotni
czego SFNR. Tu podpisali w 
sobotę swój protest: Sroka, 
Bobocki, Kędzierski i ich kole 
dzy, a w niedzielę poszli do 
pracy popierając czynem swą

SZCZECINEK. Nauczyciele 
szczecineccy wyrazili swoje u- 
czucia ustami młodego nauczy 
cielą szkoły ćwiczeń Francisz
ka Uczułka, który powiedział:

„My, nauczyciele, kochamy 
życie i piękno. Nie mamy za
miaru ginąć na wojnie ani 
patrzeć jak umierają nasi wy
chowankowie. Nienawidzimy 
wojny, której wynikiem jest 
zniszczenie".

W uroczystym nastroju skła 
dali swoje podpisy pod Ape
lem kolejarze węzła szczeci

neckiego. Edward Pielka, mło 
dzieżowy brygadzista brygady 
oględzin technicznych, długo
letni przodownik pracy mówi:

„Mój udział w walce o po
kój rozumiem w ten sposób, 
aby coraz wiccej i coraz le
piej pracować. A tych co 
chcą wojny, zmusimy do od
wrotu. Chciałbym doczekać 
chwili, kiedy parowozy będą 
poruszane energią atomową, 
energia atomowa zamiast znisz 
czenia i śmierci przynosić 
będzie pożytek i szczęście".

ZŁOTÓW. W sobotą już od 
wczesnych godzin rannych sze 
reg gromad meldowało o za
kończeniu składania podpisa
nych kartek z tekstem Apelu 
Wiedeńskiego. Do 8 rano zło
żyli podpisy wszyscy mieszkań 
cy gromad Sokolno, Buczek i 
wsi Węgierce.

Punkt składania podpisów w 
gromadzie Górzno. Składają 
podpisy ludzie, którym dopie
ro władza ludowa powróciła 
wolność i ojczyznę. Franciszek 
Prostak i wielu innych rolni

ków, chcąc jeszcze mocniej za
dokumentować swą wolę utrzy 
mania pokoju i miłości Ojczyz
ny piszą na odwrocie kartek 
z tekstem Apelu Wiedeńskie
go: „Precz z wojną atomową, 
nie chcemy znowu hitlerow
skiej niewoli!". Kazimierz Al- 
bercki, oddając kartę plebiscy
tową, zwraca się do wszyst
kich zebranych: „Pamiętacie. 
Straciłem syna i swoich bli
skich na wojnie. Nie chcę wi
dzieć nigdy W życiu Wehr
machtu".

Podpis i praca
Do godziny 13-tej w niedzielę 

w Szczecinku podpisało Apel 
Wiedeński ponad 10^ tysięcy 
mieszkańców. Największy ruch 
panował w obwodzie nr 1 obej
mującym dzielnice zamieszkałe 
głównie przez kolejarzy. Gro
mada miejska Wybudowanie 
należąca do Szczecinka zakoń
czyła podpisywanie Apelu w 
sobotę do godz. 10-tej.

Również w sobotę o godz. 
8.40 zakończyli podpisywanie 
Apelu Wiedeńskiego mieszkań
cy gromad Pławno, Psie Gło
wy oraz PGR-ów: Grzmiąca. 
Gwiazdowo, Ziemianowo i in
nych

Podpisując Apel spółdzielcy 
RZS w Pile zobowiązali się 
zwiększyć wydajność buraka 
cukrowego z 1 ha do 300 q. 
Ponadto wprowadzą płodozmian 
i rozszerzą uprawę zbóż motyl
kowych do 30 proc.

Przodująca w spółdzielni pro
dukcyjnej brygada traktorowa 
Edwarda Łokociejewskiego zo
bowiązała się zorganizować pra 
cę dwuzmianową i wykonać 
plan prac wiosennych w 102 
proc, w terminie 6-dniowym.

Ogółem w powiecie szczeci
neckim 17 kwietnia do godz. 
13-tej oddało swe głosy za po
kojem ponad 80 proc, wszyst
kich mieszkańców wsi.

Moja gotowość do obrony 
pokojowego życia

KOŁOBRZEG. Rano otuliła 
miasto gęsta mgła. Kołobrzeg. 
Miasto, na którym niszczy
cielska siła wojny wywarła 
najmocniejsze piętno. Ale co
raz bardziej znać tu jeszcze po 
tężniejszą siłę pokojowego bu
downictwa. Wysoko pną się 
mury kołobrzeskiej chłodni, je 
dnej z największych na Wybrze 
żu, tętni pracą rybacki port..

Większość kołobrzeskich ry
baków złożyła swe podpisy 
pod Apelem Wiedeńskim już o 
siódmej rano.

— Podpisuję Apel Wiedeński 
— mówił szyper „Koł 47" Mie
czysław Sawicki — aby rosła 
nasza flota rybacka, aby moje 
dziecj mogły żyć w pokoju i 
dobrobycie. Wiem, że i mój 
glos pod Apelem wiele znaczy. 
Razem z glosami milionów lu
dzi na całym świecie będz'e 
on przestrogą dla szaleńców 
atomowych, którzy by całe 
miasta chcieli obrócić w perzy 
nę. Wiem również, te sam pod
pis nie wystarczy. Trzeba go 
poprzeć czynem. Mój kuter bę

dzie łowił jeszcze więcej i ta
niej. Oto moja odpowiedź pod
żegaczom atomowym.

— Z gniewem — mówił szy
per „Koł 51“ Zygmunt Bernard 
— śledzę wysiłki imperialistów 
uzbrajających hitlerowski 
Wehrmacht. Hitlerowcy roz
strzelali mi ojca, odebrali mi 
moją młodość. Składam swój 
podpis pod Apelem, wyraża
jąc swój protest przeciw u- 
zbrajaniu Wehrmachtu — tej 
nikczemnej zbrodni imperiali
stów. Alo mój podpis, to nie 
tylko żądanio położenia kresu 
zbrojeniom atomowym —• to 
także moja gotowość do obrony 
naszego pokojowego życia, na
szego pokojowego budownic
twa.

Do godziny 14 niemal 
wszyscy kołobrzescy rybacy i 
ich rodziny złożyli już swe pod 
pisy pod Apelem. Szyprowie 
prosto od urny, do której skła 
dali podpisy, szli do portu do
wiedzieć się, jaka jest pogoda, 
czy można będzie wyjść w mó
rz “ł.

Pokój jest potrzebny 
narodowi polskiemu

Prządka Pętlicka 
będzie przekraczać normę

DRAWSKO. W dniu 15 kwiet 
nia ulicami Drawska przeszły 
kolumny młodzieży z transpa
rentami wznosząc okrzyki na 
cześć pokofu. W godzinach wie 
czomych odbył się wiec, w któ 
rym wzięło udział około 500 
osób. Na wiecu ksiądz Julian 
Kalbarczyk w gorących sło
wach wzywał wszystkich do 
podpisywania Apelu, by nie do. 
puścić do powtórzenia się tra
gedii Hiroszimy i Nagasaki.

Pierwsi w powiecie drawskim 
zakończyli składanie podpisów 
pod Apelem Wiedeńskim miesz 
kańcy Kalisza Pomorskiego.

• • •
W Złocieńcu Teresa Pętlicka, 

prządka PZW Złocieniec, skła
dając swój podpis zobowiązała 
się do końca roku wykonywać 
w 104 proc, swoje plany pro
dukcyjne.

Depesza Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

<Io Wszech chińskiego
Stowarzyszenia Dziennikarzy

Zarząd Główny Stowarzyszę 
nia Dziennikarzy Polskich wy 
słał następującą depeszę do 
Wszechchińskiego Stowarzyszę 
nia Dziennikarzy.

„Zarząd Główny Stowarzy
szenia Dziennikarzy Polskich 
w Imieniu ogółu dziennikarzy 
naszego kraju, wstrząśnię
tych potworną zbrodnią doko
naną przez wrogów pokoju na 
dziennikarzach i członkach de 
legacji chińskiej na konfe
rencję w Bandungu, przesy
ła Wam wyrazy współczucia I 
braterskiej solidarności.

Katastrofa samolotowa, w 
której na posterunku pracy 
dziennikarskiej zginął również 
nasz towarzysz Jeremi Starec, 
dotknęła boleśnie całe polskie 
dziennikarstwo.

Przesyłając wyrazy współ
czucia Wam i rodzinom pole
głych na posterunku towarzy
szy, zapewniamy Was, że żad
ne zbrodnicze knowania nie po 
trafią osłabić naszej wspól
nej walki o pokój między na 
rodami wszystkich kontynen
tów świata".

deklarację. Najlepszym popar 
ciem Apelu Wiedeńskiego — 
mówi technik Stanisław Skiba 
— będzie przedterminowe wy
konanie zobowiązań 1-majo- 
wych. Zobowiązaliśmy się wy 
konać plan kwietniowy na 
dwa dni przed terminem. 
Wszyscy prawie ZMP-owcy 
pracowali w niedzielę w cza

SŁAWNO. W Staniewi- 
cach już w pierwszym dniu 
podpisywania Wiedeńskiego 
Apelu Światowej Rady Po
koju wszyscy spełnili swój 
patriotyczny obowiązek. Mie
szkańcy Tania o godz. 7 ra
to przed wyruszeniem do pra
cy w pole podpisali kartki ple 
biscytowe.

W Wilkowicach kartki zbie
rano w nowowyremontowanej 
świetlicy. Przedtem była to za
niedbana sala. W kilka dni po 
ogłoszeniu Apelu Światowej 
Rady Pokoju mieszkańcy Wil
kowic postanowili, że zbioro
wym wysiłkiem całej wsi wy
remontują świetlicę i w ten

Dnia 11 kwietnia 1955 r. na posterunku pra
cy w służbie pokoju i socjalizmu polegli towa
rzysze:

JEREMI STAREC — dziennikarz polski 
FRITZ JENSEN — dziennjkarz austriacki 
SZEN CZIEN-TU — dziennikarz chiński 
HWANG TSO-MEI — dziennikarz chiński 
TU HUNG — dziennikarz chiński 
LI PING — dziennikarz chiński 
HO FENG-KE — dziennikarz chiński.
Podstępny cios imperialistycznych skryto

bójców wyrwał ich z naszych szeregów, ale 
walka, w której brali udział, trwać będzie na
dal z niesłabnącą siłą*

CZESC ICH PAMIĘCI!
Zarząd Główny Stowarzyszenie 

Dziennikarzy Polskich 
Redakcja „Trybuny Ludu"

sle plebiscytu, aby przyspie
szyć wykonanie zobowiązań.

Wzywam całą młodzież na
szych zakładów, a szczególnie 
kuźni oraz załogi innych fa
bryk do przedterminowego wy 
konania zobowiązań. Niech to 
będzie naszym czynnym popar 
ciem podpisanego w dniu wczo 
rajszym Apelu.» « w

W pierwszym dniu plebiscy

tu zakończono składanie pod
pisów w 16 gromadzkich ra
dach narodowych , powiatu 
słupskiego. Jako pierwsze za 
kończyły: Żychlin, Zalaski, Bę- 
dzichowo i Siecie. W dniu 17 
do godz. 16-tej zakończono 
składanie podpisów w 4 gro
madach. Ogółem do godz. 17-ej 
w powiecie słupskim złożyło 
swe podpisy ponad 95 proc, 
mieszkańców.

W obronie młodości
BIAŁOGARD. Kilka kro

ków od dworca mieści się 
punkt składania podpisów pod 
Apelem. Parę domów dalej — 
następny. Oba łatwo dostrzec 
dzięki ładnej i starannej de
koracji na zewnątrz. Ta de
koracja, to zasługa młodzieży 
ZMP-owskiej, która czuwała 
nad starannym przygotowa
niem tych 1 innych punktów 
na terenie Białogardu.

Bardzo aktywne włączenie 
się młodzieży do różnorodnych 
prac w toku wielkiej kam
panii, to chyba jeden z naj
bardziej charakterystycznych 
momentów akcji podpisywania 
Apelu Wiedeńskiego w mie
ście i w powiecie białogardz- 
kim. Stwierdzają to zgodnie

w miejskim i powiatowym 
komitetach Frontu Narodowe
go, widać to zresztą na każ
dym kroku.

o * »
Manifestacyjnie głosowała 

za pokojem wieś białogardzka. 
W niektórych PGR-ach i gro
madach, jak np. w Rotowie 
czy Zaspach Małych już w so 
botę przed południem złożyli 
swe podpisy wszyscy mieszkań 
cy. W wielu wsiach tak jak 
w Pomianowie lub Kościerni- 
cy, uczyniło to w tym samym 
czasie 70—80 proc, chłopów. 
Również na wsi przodowała 
młodzież, a swą aktywną po
stawą wyróżnili się ZMP-ow- 
cy.

Najbliższa i najdroższa sprawa

Mieszkańcy Ziemi Koszalińskiej 
odpowiadają na Apel Wiedeński

Nauką i pracą bronimy pokoju

Zobowiązania przed terminem



Rewolucyjne idee leninizmu są nieśmiertelne
Międzynarodowy ruch robotniczy 1 cała po

stępowa ludzkość z najgłębszą czcią obcho
dzić będą 85 rocznicę urodzin wielkiego Wo
dza Rewolucji Socjalistycznej Włodzimierza 
Itanina. Wespół z narodami Związku Radziec
kiego, które z imieniem Lenina wiążą jak 
a ajściślej bohaterską 1 sławną drogę swego 
n owego życia — masy pracujące wszystkich 
1< rajów ogarniać będą myślą wielki okres 

ydarzeń związanych z działalnością naj- 
lększego rewolucjonisty, najgenialniejszego 

ną 'śliciela 1 niezłomnego twórcy pierwszego 
W, świecie Państwa Socjalistycznego.

1 mię Lenina wiąże się nierozerwalnie 
B n ajgłębszym przełomem w dziejach ludz- 
kol ci, z najbardziej burzliwym i twórczym 
okn sem walk społecznych, które przygotowa
ły fl utrwaliły zwycięstwo Rewolucji Proleta
riat :iej i budowę nowego socjalistycznego 
ustr< ju społecznego. Niezwykle wielka rola 
Lenił ta jako twórczego kontynuatora i nie- 
»rówi ;anego bojownika ideologii j nauki mar- 
lesisto wskiej polegała nie tylko na nieprze- 
jedtou iej walce o tę ideologię, o jasność i czy
stość (zasad teoretycznych marksizmu, ale 
i na m ieustannym rozwijaniu tych zasad teo
retycznych w procesie praktyki rewolucyj
nej. W iązanie teorii z praktyką, nieustanne 
spraw tlzanie jej w świetle konkretnej prak
tyki, pozwijanie i wzbogacanie teorii na 
podstalńe doświadczeń walki i praktyki ru
chu roa otniczego — oto nieodłączna cecha 
leninlzmt l. W tym właśnie duchu, w duchu 
zgodnośd teorii rewolucyjnej z praktyką re
wolucyjną wychowywał Lenin od pierw
szych chi ril tworzoną pieczołowicie partie, 
w żywej i namiętnej dyskusji teoretycznej 
hartowsśł, sprawdzał, podnosił zarówno jej 
kadry, j;sk i kadry działaczy międzynarodo
wego rucJąu robotniczego.

Po śmierć, i twórców naukowego socjalizmu 
Marksa A Engelsa — którzy swe naukowe 

przewidywania i pajję rewolucyjną wiązali 
z rosnącą at tywnością i świadomością kla
sową proletai iatu w urzeczywistnieniu jego 
misji historyamej, wśród wielu przywódców 
zachodnio-eurąpejskiego ruchu robotniczego 
wzmogły się nastroje oportunizmu, wyrasta
jące z odrywania się tych przywódców od 
mas i z ulegania nadstawi obcej ideologii. 
Od wczesnej młodości w ciągu całej swej 
działalności społecznej, Lenin jako konsek
wentny i bojowy marksista zwalczał ostro 
i nieubłaganie wszelkie rewizjonistyczne po
glądy i teorie, ktcfre; wypaczały ideologię so
cjalistyczną i odrywały się od szerokiego nur
tu walki klasowej,, od' ruchu milionowych 
mas. Był nieprzejednanym pogromcą opor
tunizmu, wnoszonego do ruchu robotniczego 
przez pewne odłamy inteligencji drobno- 
mieszczańskiej i bazującego ma tzw. „arysto
kracji robotniczej!'. ’ '

Z pozycji rewolucyjnego marksizmu dema
skował Lenin fałszywych „przyjaciół ludu" — 
na rodników, propaga tonów ciasnego „ekono- 
mizmu", mieńszewików, późniejszych likwi
datorów i trockistów? oraa oportunistów wszel
kiej maści w rosyjskim i zachodnio-europej
skim ruchu robotniczym. Z pogardą piętno
wał tych drobnomfctszczańskich i socjaldemo
kratycznych ideologów, którzy usiłowali od
ciągać masy od walki przez wnoszenie zamętu 
b ich świadomość klasową. Tępił z pasją 
płytki, powierzchowny, nonszalancki, lekko
myślny stosunek do teorii; marksizmu, zjadli
wie wyśmiewał i demaskował wszelkie szybko 
upieczone „teoryjki" wyssane z palca, oderwa
ne od doświadczenia, od praktyki ruchu re
wolucyjnego, od konkretnej analizy zjawisk 
społecznych.

Walkę o jasnośćlldeologiczną, o ścisłość nau 
kową teorii rewolucyjnej traktował Lenin z 
najwyższą troską, strzegł czystości ideologicz
nej z największym pietyzmem i stawiał ją na 
pierwszym planie w walce o stworzenie rewo
lucyjnej partii proletariackiej.

Z
„Bez rewolucyjnej teorii niemożliwy fest 

również ruch rewolucyjny" — stwierdzał w po
lemice z miefiszewicką teorią „żywiołowości ru
chu".

Olbrzymi wysiłek poświęcił Lenin stworze
niu partii, która umiała wnosić w żywiołowy 
ruch mas robotniczych rewolucyjną świado
mość socjalistyczną i organizować te masy 
do walki o ich najżywotniejsze interesy, pro
wadząc je stopniowo i wytrwale do walki o 
władzę.

Leninowska nauka o partii J o jej kierow
niczej roli w sojuszu robolniczo-chłopskim, 
W walca o dyktaturę proletariatu — jest po 
dziś dzień dla całego międzynarodowego ru
chu robotniczego niezrównanym orężem i nie
ocenioną skarbnicą teorii i praktyki rewolu
cyjnej, Szczególnie wielkie i doniosłe znacze
nia miała ona dla polskiego ruchu robotni
czego, któremu Lenin poświęcał tyle uwagi, 
dla jego wzrostu ideologicznego i organizacyj
nego. Polski ruch robotniczy, jego nurt rewo
lucyjny — rozwijał się zawsze w poczuciu 
ścisłego braterstwa broni z rosyjskim ruchem 
rewolucyjnym. Leninowi, jego niezmordowa
nej trosce o wzrost 1 rozwój rewolucyjnego 
nurtu w polskim ruchu robotniczym, jego 
rzeczowej krytyce błędów teoretycznych lu- 
ksemburgizmu w najbardziej podstawowych 
zagadnieniach strategii i taktyki rewolucyjnej 
— zawdzięcza polska klasa robotnicza i jej 
partia swe wychowanie ideologiczne i stop
niowa przezwyciężanie zasadniczych błędów, 
hamujących jej rozwój i dojrzewanie rewo-
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lucyjne. Dotyczy to w pierwszym rzędzie wę
złowego w warunkach polskich tak samo jak 
w rosyjskich zagadnienia sojuszu robotniczo- 
chłopskiego oraz taktyki i poglądów SDKPiL 
w kwestii narodowej.

Potężną teoretyczną zdobyczą genialnego 
umysłu Lenina była jego naukowa analiza 
imperializmu, jego twórcze rozwinięcie mar
ksizmu w zastosowaniu do nowych zjawisk 
ekonomicznych w rozpoczynającym się okre
sie schyłkowym kapitalistycznego systemu go
spodarczego. Z gruntownej i głębokiej analizy 
nowych zjawisk ekonomicznych wyprowadzał 
Lenin nowe teoretyczno-polityczne wnioski 
dla ruchu robotniczego, formował nowe za
sady strategii i taktyki rewolucyjnej. W swej 
przewidującej, wnikliwej, genialnej analizie 
przeciwieństw i sprzeczności wewnętrznych 
kapitalizmu Marks sygnalizował konsekwen
cje ich dalszego rozwoju. Ale dopiero w po
czątkach nowego stulecia mogły przejawić się 
w pełni skutki tych przeciwieństw, warun
kujące nowy etap działania praw i zjawisk 
gospodarczych, politycznych i społecznych 
właściwych imperializmowi w jego rozwinię
tym już stadium. Lenin scharakteryzował to 
nowe stadium i jego polityczny sens jako o- 
okres wojen imperialistycznych i rewolucji 
proletariackich. Doświadczenia historyczne 
potwierdziły całkowicie słuszność leninow
skiej analizy imperializmu 1 wyprowadzo
nych z niej przez Lenina wniosków politycz
nych.

Pod przewodem Lenina, pod kierownic
twem stworzonej przez Niego partii, proleta
riat odniósł w Wielkiej Rewolucji Październi
kowej swe pierwsze historyczne zwycięstwo, 
które zapoczątkowało zasadniczy zwrot w sto 
sunkach społecznych, w dalszym ich rozwoju. 
Zwycięstwo to wytyczyło w sposób trwały 
dalszy kierunek biegu historii, zgodny z dą
żeniami proletariatu 1 z postępowymi ideami 
ludzkości. Zwycięstwo proletariatu rosyjskiego 
podcięło zdecydowanie i ostatecznie monopol 
Imperialistycznego panowania nad światem, a 
baza eksploatacji i tyranii kapitalizmu kurczy 
się nieprzerwanie. Rewolucja ludowa toruje 
sobie odtąd nieprzerwanie drogę w ogniu nie
ustannych walk klasowych i antyimperiali- 
stycznych, które wciągają w swą orbitę coraz 
nowe dziesiątki 1 setki milionów ludzi, nowe 
warstwy społeczne, nowe terytoria i narody.

85 rocznica urodzin Lenina zbiega się z 
10-Ieciem wielkiego historycznego zwycię
stwa bohaterskiej Armii Radzieckiej nad fa
szyzmem hitlerowskim. Zwycięstwo to posu
nęło niezmiernie naprzód zmianą układu sił 
w świecie, wzmocniło ruch wyzwoleńczy lu
du pracującego na wszystkich kontynentach 
globu i rozszerzyło zasięg oddziaływania sił 
postępu społecznego.

10 lat temu powstała w Polsce i w krajach 
europejskich, wyzwolonych przez Armię 
Radziecką pierwsza w dziejach tyćh narodów 
władza ludowa, oparta na sojuszu robotni
czo-chłopskim.

Niespełna 5 lat później ugruntowała się 
władza robotniczo-chłopska w największym 
kraju azjatyckim — powstała Chińska Repu
blika Ludowa. Powstał nowy, o ileż bardzie i 
korzystny niż dawniej, układ sił w Europie 
i Azji. Partia, którą budował, wychowywał 
i uzbrajał ideologicznie Lenin utorowała dro
gę Rewolucji, była wzorem 1 natchnieniem 
w dokonywaniu coraz potężniejszych wyło
mów w całym systemie kapitalistycznym, 
wywarła olbrzymi wpływ na kształtowanie 
historii w ostatnim 50-leciu i w ten sposób 
najdobitniej zadokumentowała swą przodu
jącą rolę w walce o sprawiedliwość społecz
ną, o wolność i równouprawnienie narodów.

Rewolucyjne idee leninizmu stają się na
tchnieniem, ożywiają niezłomną wiarę 
w zwycięstwo mas pracujących w całym 
świecie, pobudzają je do aktywnej walki spo
łecznej, przekształcając się w coraz potężniej
szą siłę materialną. W oparciu o tę rosną
cą wciąż siłę aktywności twórczej mas ludo
wych, rozwija się dziś wielkie dzieło budow
nictwa socjalistycznego, obejmujące swym 
zasięgiem już przeszło trzecią część ludności 
świata. W budownictwie socjalizmu uczestni
czy dziś również z niezłomną energią i gorą
cym zapałem patriotycznym cały polski lud 
pracujący, pod kierownictwem Polskiej Zjed
noczonej Partii Robotniczej, która kieruje 
w konkretnych warunkach walki klasowej 
złożonym procesem rozwoju narodu polskie
go do pełnego zwycięstwa socjalizmu w opar
ciu o jego chlubne, postępowe tradycje i o 
cały rewolucyjny dorobek polskiej klasy ro
botniczej. Strzeże ona twardo i nieugięcie 
zasad ideologicznych marksizmu-leninizmu 
jako niezawodnej busoli swego działania. 
Marksizm-leninizm stał się drogowskazem 
dla mas pracujących wszystkich krajów de
mokracji ludowej, jest ich gwiazdą przewod
nią w budownictwie nowego życia, rękoj
mią dalszych i coraz wspanialszych osiąg
nięć. Klasa robotnicza w krajach kapitali
stycznych walczy mężnie i wytrwale pod 
sztandarem leninizmu o swe prawa, łącząc 
z hasłami walki o wyzwolenie społeczne 
sprawę walki o pokój i o zagrożoną przez 

imperializm oraz zdradę rządzących klik su
werenność narodową. Leninowska zasada 
o prawie każdego narodu do samostanowie
nia o swym losie wywiera na świadomość 
milionowych mas narodów wciśniętych w 
kleszcze imperializmu coraz silniejszy 
wpływ, pobudzając je do walki. Rośnie i roz
szerza coraz bardziej swój zasięg potężny 
światowy ruch obrońców pokoju, stawiając 
zapory zbrodniczym knowaniom wojennym 
imperializmu.

Lenin — jako twórca 1 organizator partii 
proletariackiej nowego typu, jako teoretyk, 
strateg 1 wódz międzynarodowego ruchu ko
munistycznego — nie tylko przewidział traf
nie rozwój tych procesów i wydarzeń społecz
nych, które stanowią najistotniejszą treść o- 
becnych dziejów ludzkości, ale całą swą dzia
łalnością rewolucyjną tworzył przesłanki dla 
dzisiejszego układu sił i dalszych zwycięstw 
ludu pracującego.

Pod kierownictwem Lenina Komunistyczna 
Partia Związku Radzieckiego stała się pierw
szą „brygadą szturmową" światowego ruchu 
robotniczego, wzorem bojowości i hartu re
wolucyjnego, natchnieniem proletariuszy 
wszystkich krajów w ich walce wyzwoleń
czej. Pod przewodem Lenina i KPZR powsta
ło, ugruntowało się, zwyciężyło pierwsze pań
stwo dyktatury proletariatu, państwo wyro
słe z sojuszu robotniczo-chłopskiego i z bra
terstwa narodów, państwo zwycięskiego so
cjalizmu, które jest dziś największą potęgą 
materialną i moralną w świecie.

Lenin wypracował nie tylko strategię i tak
tykę walki rewolucyjnej proletariatu o zdo
bycie władzy, ale również strategię 1 taktykę 
budownictwa socjalistycznego, opartego na 
rosnącej nieustannie aktywności najszerszych 
mas ludowych w tym budownictwie, które 
jest ich dziełem.

„...Nasza rewolucja — pisał Lenin w liście 
do robotników amerykańskich w 1918 r. — 
...wejdzie do dzletów ludzkości — jako rewo
lucja wielka i niezwyciężona, albowiem po raz 
pierwszy nie mniejszość, nie sami bogacze, nie 
sami tylko ludzie wykształceni, lecz prawdziwe 
masy, olbrzymia większość ludzi pracy, sama 
buduje nowe życie, w oparciu o własne do
świadczenie rozstrzyga najtrudniejsze zagad
nienia organizacji socjalistycznej".

Od czasu, gdy wypowiedziano te słowa, u- 
płynęło z górą 36 lat i dziś już setki milio
nów ludzi pracy w wielu krajach buduje no
we życie i świadomie decyduje o najtrudniej
szych sprawach swego kraju. Rewolucja so
cjalistyczna rozszerza swój zasięg, a wraz z 
tym i swe niezwyciężone siły.

W obecnym przełomowym okresie lepiej niż 
kiedykolwiek rozumiemy słowa Lenina, który 
uczył nas, żo w obliczu decydującego rozsta
wienia sił:

' „...Trzeba liczyć na miliony I na dziesiątki 
milionów. Tutaj trzeba zapytać siebie nie tylko 
o to, czy przekonaliśmy awangardę klasy rewo
lucyjnej — ale jeszcze i o to, jak rozmieszczo
ne są historycznie aktywne siły wszystkich 
klas, bezwarunkowo wszystkich bez wyjątku 
klas danego społeczeństwa".

Cały swój niezrównany talent organizacyj
ny i swą olbrzymią wiedzę skierował Lenin 
po zwycięstwie rewolucji na opracowanie pro 
gramu przeobrażeń gospodarczych w wielkim 
kraju dla pokonania wielowiekowego zacofa- ’ 
nia gospodarczego, zbudowania potężnego prze 
mysłu socjalistycznego, dla rozwiązania naj
trudniejszego problemu, którym była przebu
dowa rolnictwa, opartego wówczas na rozpro
szonych, wielomilionowych drobnych gospo
darstwach chłopskich. Program leninowski 
kładł nacisk na konieczność jak najszybszej 
odbudowy i rozbudowy ciężkiego przemysłu 
jako podstawy rozwoju sił wytwórczych, na 
elektryfikację kraju, na rozwój techniki ma
szynowej. Szybką rozbudowę przemysłu cięż
kiego i jego rdzenia — przemysłu maszyno
wego uważał Lenin za warunek podniesienia 
poziomu całej gospodarki narodowej — w tym 
również i rolnictwa. Leninowski plan spół
dzielczy wysuwał zadanio stopniowego roz
woju spółdzielczości na wsi, poczynając od pro 
stych form kooperacji aż do spółdzielczości 
produkcyjnej włącznie. Plan ten, podobnie jak 
plan socjalistycznego uprzemysłowienia, par
tia pod kierownictwem Józefa Stalina — 
wielkiego kontynuatora dzieła Lenina — zrea
lizowała. Zacofana i rozpylona gospodarka 
chłopska przekształcona została w wielkie, 
nowocześnie zmechanizowane i przodujące roi 
nictwo kołchozowe.

• • •

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza kie 
rujo się w całej swej działalności naukami 
leninizmu i całym bogactwem doświadczeń 
KPZR w dziedzinie dróg i metod budownic
twa socjalizmu

85-lecie urodzin Lenina zbieaa się z datą 
10 rocznicy Układu o Przyjaźni i Pomocv Wza
jemnej między Polską i ZSRR, zawartego 21 
kwietnia 1945 roku. Przemawiając z okazji pod
pisania tego układu Towarzysz Stalin nodkre- 
ślił jego wielkie, historyczne znaczenie pole
gające na tym. że znamionował on „zo^^d-ł/czy 
zwrot w stosunkach między Związkiem Radziec
kim a Polską w kierunku sojuszu I przrla^nf, 
stanowił „rękojmię niepodległości nowel, de
mokratycznej Polski, rękojmię jej potęgi, jej 
rozkwitu".

Głęboka i twórcza siła tego przełomu1 no- 
lega nie tylko na pełnej zbieżności interesów 
państwowych, braterskiej przyjaźni naszycł 
narodów wykutej we wspólnej walce, wspól
nych troskach i wspólnych radościach, ak 
oparta Jest na granitowej podstawie niero
zerwalnej jedności ideowej w walce o budo
wę nowego, lepszego życia w myśl zasad le 
ninizmu.

Idąc za wskazaniami leninizmu. zbudowa
liśmy dzięki wydatnej pomocy ZSRR nas- 
przemysł socjalistyczny — podwalinę naszeg 
rozwoju gospodarczego.

Podstawą joolitykl PZPR w stosunku d< 
chłopstwa jest leninowska nauka o umacnia
niu sojuszu robotniczo-chłopskiego jako fun
damentu władzy ludowej i o kierown’cze 
roli klasy robotniczej w tym sojuszu. Par
tia prowadzi nieustanne wysiłki organizacyi- 
ne i propagandowe w kierunku rozwoju spół
dzielczości produkcyjnej na wsi Jako jedyne 
drodze do socjalistycznej przebudowy wsi i de 
trwałego podniesienia poziomu gospodarki 
rolnej w oparciu o wyższą technikę.

Aby zabezpieczyć trwały wzrost stopy ży
ciowe!, partia troszczy się o stałe zwiększanie 
wydajności pracy, pamiętając o słowach Leni
na, że „wydajność pracy to w ostatecznym wy
niku rzecz najważniejsza, najgłówniejsza dlc 
zwycięstwa nowego ustroju spoleczneao". Nie
docenianie i osłabianie walki o wzrost wydaj
ności pracy jest sprzeczne z podstawowymi za
łożeniami nauki Lenina. Walka z marnotraw
stwem, brakoróbstwem, niew!aściwvm stosun
kiem do mienia społecznego, svstomatvczna 
walka o obniżkę kosztów własnych produkrii. 
o podnoszenie fakoścf produktów, — oto treść 
i kierunek wysiłków polskie) klasy robotnicze!, 
która w większości swe) zdaie sobie snrawe. 
że te wysiłki są dźwignia daiszeao szyhkieon 
rozwoju gospodarki socjalistyczne). Olbrzymia 
większość robotników dale tej świadomości 
wyraz poprzez rozwój współzawodnictwa socja
listycznego.

W warunkach władzy ludowej szybko roś
nie inicjatywa i aktywność twórcza mas pra
cujących, które zdaią sobie sprawę ze swej 
odpowiedzialności, wiedzą, że same wykuwa
ją swój los 1 są rzeczywistymi gospodarzami 
swego kraju. I zgodnie z tym, co powiedzla’ 
tanin — talentów 1 uzdolnień twórczych 
wśród mas ludowych istnieją nrz«bogatz źró
dła i niewyczerpane pokłady. Wielką aktyw
ność twórczą przejawia młodzież polska, peł
na gorącego umiłowania dla swej ojczyzny lu
dowej, która szeroko otworzyła Jej możliwość' 
nauki, pracy 1 radosnego współuczestnictwa 
w działalności społecznej i rozwijającej sie 
coraz szerzej rewolucji kulturalnej.

Cały naród szykuje się do obchodu 10-lecia 
historycznego polsko-radzieckiego paktu przy
jaźni.

Wielkim i radosnym przeżyciem całego pol
skiego narodu będzie otwarcie w Warszawie 
w dniu święta narodowego Polski — 22 Lip
ca — wspaniałego Pałacu Kultury 1 Nauki 
przepięknego i wzruszającego daru narodów 
radzieckich dla zburzonej przez hitlerowców 
w czasie wojny polskiej stolicy. Na każdym 
kroku swego nowego życia naród nasz odczu
wa dziś braterską i ożywczą siłę przyjaźni 
1 pomocy narodów radzieckich.

Pod przewodem wielkiego Kraju Rad u- 
macnia się i rozszerza wielki i twórczy sojusz 
narodów, walczących o pokój i socjalizm. Po
twierdza się i dziś wielka prawda słów Le
nina, wypowiedzianych w dniach Wielkiej 
Rewolucji Październikowej: „Sprawa pokoju 
jest najbardziej palącą sprawą obecnych cza
sów". Prawdę tę rozumieją dziś i odczuwają 
jej głęboki sens setki milionów ludz’, łączą
cych się w jedną, coraz bardziej zwartą, po
tężną i niezmierzoną siłę, gotową bronić po
koju i przeciwstawić się zdecydowanie wszel
kim zakusom imperializmu, usiłującego wciąż 
rozpalać żagiew nowej wojny.

Lenin uczył, że podstawowym warunkiem 
skutecznej mobilizacji mas ludowych w celu 
należytego pokierowania Ich wielką zbiorową 
siłą — jest przeniknięta rewolucyjnym du 
chem partia robotnicza. Partia jest kierow
niczą i przewodnią siłą ruchu, przeobrażają
cego cało dzisiejszo życie społeczne. Aby pra
widłowo kierować ruchem milionów, aby pro-

(Dokończenle na 4-ej str.)



Rewolucyjne idee leninizmu 
są. nieśmiertelne

(Dokończenie z 3-cie/ str.)

wadzić niezawodnie masy do zwycięstwa w 
walca o socjalizm — partia musi umieć na
leżycie i sprawnie władać orężem przodującej 
teorii rewolucyjnej, musi umacniać nieustan
nie hart ideowy, ofiarność i męstwo swych 
kadr, podnosić na coraz wyższy poziom swą 
zdolność organizacyjną i propagandową, po
głębiać więź swych kadr i swych organizacji 
z najszerszymi masami pracującymi.

Lenin wypracował ideologiczne, organiza
cyjne i taktyczne zasady działalności partii, 
które są dla wszystkich partii robotniczych 
wzorem i rękojmią prawidłowego kierownic
twa partyjnego.

III (styczniowe) Plenum Komitetu Central
nego PZPR zmobilizowało uwagę całej partii, 
na konieczność przestrzegania w codziennej 
pracy leninowskich zasad życia partyjnego, 
zawartych w Statucie naszej partii, uchwa
lonym przez II Zjazd. Partia wzywa wszyst
kie swe organizacje i najszersze masy do wal
ki o przezwyciężenie wszelkich wypaczeń 
biurokratycznych w aparacie państwowym 
j partyjnym. Uchwały III Plenum KC mają 
doniosłe znaczenie dla konsekwentnej realiza
cji zasad demokratyzmu socjalistycznego w 
całym życiu społecznym i politycznym nasze
go kraju. Przyczynią się one niewątpliwie do 
spotęgowania twórczej inicjatywy szerokich 
mas w ich walce o zbudowanie socjalizmu w 
Polsce jak również we wspólnej walce naro
dów’ o zabezpieczenie pokoju w świacie.

W twórczej pracy i walce naszego narodu

promiennym wzorem jest życie i działalność 
Lenina — nieugiętego bojownika o sprawę lu
du, uczącego partię czerpać siły i mądrość z 
nierozerwalnej. więzi z masami, wnikliwie 
wsłuchiwać się w ich myśli i uczucia.

Z pobytem Lenina w Polsce w latach 
1912—1914 związane są zarówno wspomnienia 
o jego bliskiej łączności z polskim ruchem ro
botniczym, jak tei| o jego skromnym, a tak 
czynnym i wielkin| życiu. Był prawdziwym 
przyjacielem i nauczycielem prostych ludzi, 
znali go i robotnicy Krakowa 1 górale tatrzań
scy i dzieci polskie. Dziś setki tysięcy ludzi 
z czcią i miłością zwiedzają miejsca, w któ
rych Lenin mieszkał i pracował, zamienione 
w muzea jego imienia.

Jakże bliska 1 wiecznie droga dla każdego 
bojownika socjalizmu jest promienna postać 
Lenina — jego krzepiąca mądrość i jego pło
mienne serce rewolucjonisty, który uczył nas 
kierować się przepiękną dewizą:

„Jasnoić mylił I płomienna tarltwoif... bez
graniczne oddanie w walce".

Dziś masy pracujące całej Polski, jak i cała 
postępowa ludzkość składają hołd wielkości 
Lenina.

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza wal
czy o wychowanie młodego pokolenia, nowe
go człowieka w Polsce Ludowej, bojownika o 
szczęście swej ojczyzny i całej ludzkości — 
wzorując się na świetlanej postaci Wielkiegc 
Lenina.

Komunikat radziecko-austriacki 
o pobycie w Moskwie 

austriackiej delegacji rządowej

Na Tydzień Polski w NRD

Sprawa przyjaźni — sprawa pokoju

(Dokończenie z 1 sir.) 

państwowego w sprawie odbu
dowania niezależnej, demokra
tycznej Austrii, co powinno siu 
żyć narodowym interesom na
rodu austriackiego i przyczy
nić się do utrwalenia pokoju 
w Europie.

Delegacja austriacka zapew
niła, że Republika Austracka 
w duchu deklaracji złożonej 
już na konferencji w Berlinie 
w 1954 roku zamierza nie przy
łączać się do żadnych sojuszów 
wojskowych i nie dopuszczać 
do zakładania baz wojskowych 
na swoim terytorium. Austria 
prowadzić będzie w stosunku 
do wszystkich państw nieza
leżną politykę, która powinna 
zapewnić przestrzeganie tej de 
klaracji.

Strona radziecka wyraziła 
zgodę na to, by wojska oku
pacyjna czterech mocarstw po 
wejściu w żyefe traktatu pań
stwowego z Austrią zostały wy 
cofane z Austrii najpóźniej do 
31 grudnia 1955 roku.

Biorąc pod uwagę oświadczę 
nio rządów Stanów Zjednoczo
nych, Francji i Anglii, opubli
kowano 5 kwietnia br., o ich 
dążeniu do jak najrychlejsze
go zawarcia austriackiego trak 
tatu państwowego, delegacje 
Związku Radzieckiego i Austrii 
wyrażają nadzieję, że obecnie 
istnieją możliwości sprzyjające 
uregulowaniu kwestii austriac 
kiej przez osiągnięcie odpowied 
niego porozumienia między 
czterema mocarstwami a Au
strią.

Rząd radziecki, w duchu 
swej deklaracji złożonej na 
konferencji w Berlinie w 1954 
roku, zgodził się następnie na 
przyjęcie ekwiwalentu sumy 
150 milionów dolarów, przewi
dzianej w art. 35 traktatu pań 
stwowego, całkowicie w dosta
wach towarów austriackich.

Rząd radziecki oświadczył, 
że poza przewidzianym już po
przednio przekazaniem mienia 
niemieckiego w radzieckiej 
strefie okupacyjnej Austrii go
tów jest natychmiast po wej
ściu w życie traktatu państwo
wego przekazać Austrii za od
powiednią rekompensatą rów
nież mienie Towarzystwa Że
glugi na Dunaju (DDSG), w 
tym stocznie w Komeiburgu, 
wszystkie statki i urządzenia 
portowe. Zgodził się on dalej 
na odstąpienie Austrii przysłu
gujących mu, zgodnie z art. 35 
traktatu państwowego, praw 
do pól naftowych i rafinerii 
nafty, właczajac w to Towarzy 

stwo Akcyjna dla Handlu Pro
duktami Naftowymi (OROP) w 
zamian za dostawy ropy nafto
wej w ilościach uzgodnionych 
między "tronami. Poza tym e- 
siągnięto porozumienie w spra 
wie rozpoczęcia w najbliższym 
czasie rokowań mających na 
celu unormowanie stosunków 
handlowych między Austrią a 
Związkiem Radzieckim.

Delegacja radziecka zakomu
nikowała delegacji austriac
kiej, że Prezydium Rady Naj
wyższej ZSRR wyraziło zgodę 
na przychylne rozpatrzenie 
prośby prezydenta Austrii dr. 
Koernera w sprawie repatria
cji Austriaków, którzy odby
wali karę na mocy decyzji ra
dzieckich organów sądowych. 
Po wycofaniu radzieckich 
wojsk okupacyjnych z Austrii 
nie pozostanie na terytorium 
Związku Radzieckiego nikt 
spośród jeńców wojennych lub 
zatrzymanych osób cywilnych 
mających obywatelstwo au
striackie. « • •

WIEDEŃ. 15 bm. powróciła z 
Moskwy do Wiednia austriac
ka delegacja rządowa. Powi
tali ją na lotnisku prżedstawi- 
clelo rządu i partii politycz
nych oraz szefowie szeregu 
przedstawicielstw dyplomatycz 
rych akredytowanycn w Wie
dniu.

Witając delegację rządową 
austriacki minister rolnictwa 
Thoma oświadczył, że rokowa
nia w Moskwie z przedstawi
cielami rządu radzieckiego 
stworzyły przesłanki dia po
myślnych rokowań czterech 
mocarstw z udziałem przedsta
wicieli Austrii oraz dla zawar
cia traktatu państwowego.

Następnie zabrał glos kanc
lerz Raab, który powiedział:

„Delegacja austriacka przy
wozi pomyślna nowiny. Będzie 
my wolni, do czego dążyliśmy 
i czego pragnęliśmy od 10 lat. 
Będą wolni również ci, którzy 
nio mogli powrócić do ojczyz
ny i przebywają obecnie w Ro
sji jako jeńcy wojenni i więź
niowie. Otrzymamy nasze bo
gactwa w Austrii Dolnej — ro
pę naftową. Otrzymamy Towa
rzystwo Żeglugi na Dunaju, ja
ko własność austriacką oraz 
wszystkie przedsiębiorstwa 
znane tu pod nazwą „USIA“. 
Tak więc odnieśliśmy całkowi
ty sukces i dołożymy wszel
kich starań, aby dnć narodowi 
austrlaCkfetnu pokói. Rokowa
nia, które toczyły Się w sto
licy Związku Radzieckiego, ma 
ją wielkie znaczenie nie tylko

Stało się już piękną trady
cją, że w Niemieckiej Republi
ce Demokratycznej obchodzi 
się co roku Tydzień przyjaźni 
z narodem polskim, zamieszka 
jącym po drugiej stronie Odry. 
Mija już pięć lat Od czasu, gdy 
wielkie święto narodu polskie
go — 22 Lipca — obchodzimy 
i my, u nas, w Niemieckiej 
Republice Demokratycznej, ja 
ko dzień święta i przyjaźni. 
Warto zastanowić się nad tym, 
jak wielkie przemiany nastą
piły od tego czasu w świado
mości naszych narodów.

Pewnego kwietniowego dnia 
1948 roku stałem — jako jedy
ny Niemiec wśród setek tysię
cy Polaków — w centrum 
straszliwej pustyni ruin War
szawy. Widząc te zniszczenia, 
dokonane przez hitlerowców, 
musiałem sobie wówczas za
dać pytanie, które stawiali nie 
mieccy antyfaszyści — więźnio 
wie obozów koncentracyjnych 
— jak wielka praca musi być 
dokonana i ile czasu potrzeba, 
aby między narodem pol
skim i niemieckim nawiązane 
zostały stosunki przyjaźni.

Nie można nie docenić w tej 
dziedzinie siły oddziaływania 
ruchu robotniczego w przeszło

To jednak, co ruch robotni- 
zy obu krajów uczynił w ostat- 

r ch latach dla ustalenia przyja 
< elskich stosunków między na- 
f żytni narodami, jest dziełem 
na miarę historyczną. Przyjaźń 
polsko-niemiecka jest dziś waż 
nym czynnikiem pokoju, czyn
nikiem, który w znacznej mie
rze krzyżuje zbrodnicze rachu
by angło-amei^kańskicb pod-

24 kwietnia rozpocznic się w NRD 
kampania zbierania podpisów 
pod Apelem Wiedeńskim

dla Austrii i Związku Radziec
kiego. Są one niewątpliwie 
także cennym wkładem do 
sprawy pokoju na całym świę
cie. Naród austriacki pragnie 
pokoju. Chcemy pracować w 
spokoju, jako naród niezależ
ny, dla lepszej przyszłości la- 
szego kraju".

• • •
MOSKWA Agencja TASS 

podają teks; depeszy wystoso
wanej przez kanclerza Austrii 
Juliusza Ha a ba i wicekancle
rza Adolfa Schaerfa do prze- ! 
wodniczącegn Rady Ministrów 
ZSRR marszałka N. A. Bulga- 
nlna:

Prosimy Pana, Tanie Mar
szalku, o przyjęciu wyrazów 
szczerej i z serca płynącej 
wdzięczności za okazaną nam 
i członkom delegacji niezw, - ■ 
kio serdeczną gościnność.

Jesteśmy głęboko przekona
ni, że nasza podróż przyczyni 
się do szybszego zacieśnienia 
przyjaznych stosunków między 
Austrią a ZSRR, a tym samym 
stanowię będzie konstruktyw
ny wkład do sprawy pokojo
wego wspólistn’enia narodów.

• • •
MOSKWA. Agencja TASS 

podaje tekst depeszy kan
clerza Austrii — Kaaba 
i wicekanclerza Schaerfa, do 
zastępcy przewodniczącego Ra 
dy Ministrów i ministra spraw 
zagranicznych ZSRR W. M. Mo 
lotowa:

Po powrocie do Austrii pra
gniemy wyrazić Panu, Ranie 
Ministrze, naszą szczerą wdzię
czność za tak przyjazne przy
jęcie zgotowano nam i delega
cji austriackiej;

Mamy nadzieję, że nasze roz 
mowy zapoczątkują owocną 
współpracę oraz stanow ć będą 
pożyteczny wkład do sprawy 
pokoju w Europie.

BERLIN. W Berlinie odby
ła się 14 bm. konferencja pra 
sowa zorganizowana przez se
kretariat Niemieckiej Rady 
Obrońców Pokoju. Sekretarze 
Niemieckiej Rady Obrońców 
Pokoju Frierl i Zenkner po
informowali przedstawicieli 
prasy o przygotowaniach do 
kampanii zbierania podpisów 
pod Apelem Wiedeńskim w 
NRD.

Walki na ulicach Saigonu
PARYŻ. Z Saigonu donoszą:
Sytuacja w Wietnamie po

łudniowym jest silnie napięta. 
Na ulicach Saigonu i w kilku 
miejscowościach na południe 
od tego miasta trwają walki 
między „prywatnymi" oddzia
łami sekt religijnych a wojska 
mi rządowymi. Artyleria ar
mii sekty Hoa-Hao ostrzelała 
port saigoński, zatapiając znaj 
dujące się tam statki z ładun
kami ryżu. Po silnych walkach 
oddziały rządowe zostały wy
parte z kilku punktów miasta.

Saigon w dalszym ciągu jest 
odcięty od pozostałych części 
kraju. Wszystkie drogi i linie 
kolejowe zostały zablokowa
ne przez oddziały sekt. Do
wództwo tych oddziałów ogło 
siło, że za dostawę żywności 
do miasta grozi rozstrzelanie. 
W samym mieście szaleje spe 
kulacja. Ceny wszystkich ar
tykułów spożywczych wzrosły 
niebywale. Część ludności Sai 
gonu w obawie przed głodem 
oraz przed zaostrzeniem się 
walk opuszcza miasto.

Zachodnie agencje prasowe 
stwierdzają, że rząd Ngo Dinh 
Diema znajduje się w bardzo 
ciężkim położeniu. Amerykań

Sprawozdania ocalałych członków 
załogi potwierdzają:

Katastrofa w pobliżu Borneo 
była sabotażem

LONDYN. Agencja Reutera 
donosi z Bombaju, że towarzy
stwo lotnicze „Air India" c- 
glosiło komunikat o katastro
fie samolotu ..Kashmir Prin- 
cess". Komunikat stwierdza, 
że badania oraz, sprawozdania 
złożone przez trze'ch członków 
załogi, którzy ocaleli — dowlo 
dły, iż przyczyną katastrofy 
nie był defekt motoru, lub 
jakiejkolwiek innej części sa
molotu. Samolot „Kashmir

Prinćess*' stanął w płomie
niach z przyczyn nie mających 
nic wspólnego z jego konstruk 
cją. Przyczyn katastrofy na
leży więc szukać — stwierdza 
komunikat — w czynnikach 
zewnętrznych".

Powyższe oświadczenie to
warzystwa lotniczego „Air In
dia" potwierdza fakt sabota
żu, który był przyczyną kata
strofy samolotu.

KARL WŁOCH
Kierownik Urtędu do Spraw 

Literatury i Wydawnictw 
przy Radzie Ministrów NRD

egaczy wojennych i zachodnlo- 
niemietkich rewizjonistów. U- 
czucia przyjaźni i sympatii, ja
kie żywi ludność Niemieckiej 
Republiki Demokratycznej do 
sąsiadującego z nią narodu poi 
skiegO sprawiają, że włącza 
się ona do wspólnej obrony 
granicy pokoju na Odrze i Ny
sie, że gotowa jest przeciwsta
wić się każdemu zamachowi 
na tę granicę.

Knowania kliki adenauerow- 
skiej 1 jej amerykańskich po
pleczników napotykają na zde
cydowany opór nie tylko ze 
strony ludności Niemieckiej 
Republiki Demokratycznej, ale 
ludności wszystkich krajów, 
wyzwolonych przez Armię Ra
dziecką.

My, antyfaszyścl niemieccy, 
wiemy, że mamy silnych sprzy 
mierzeńców w narodach całe
go obozu pokoju, a przede 
wszystkim w narodzie radziec
kim. I Jesteśmy przekonani, 
że wspólnie z naszymi potężny 
mi przyjaciółmi doprowadzimy 
do pokojowego zjednoczenia 
naszej ojczyzny.

— Kampanię zbierania pod
pisów pod apelem pokoju 
koordynować będzie komitet 
powołany przez Niemiecką Ra 
dę Obrońców Pokoju i Front 
Narodowy Niemiec Demokra
tycznych. Powstają terenowe 
komitety akcji zbierania pod
pisów pod Apelem Wiedeń
skim.

Kampania rozpocznie śię w 
NRD 24 kwietnia br.

ska agencja United Press o- 
świadcza, że „wrogowie Ngo 
Dinh Diema rzucili wyzwanie 
jego upadającej władzy, któ
rą popierają Amerykanie". Ko 
respondent „Humanite" pisze, 
że Stany Zjednoczone chcia- 
łyby zastąpić Ngo Dinh Die
ma przez jakiegoś innego poli 
tyka, gdyż Ngo Dinh Diem 
nie jest zdolny „zaprowadzić 
porządków". Nie mogą jednak 
znaleźć odpowiedniego kandy
data na nowego premiera.

Kina
KOSZALIN — „Nowa Huta" — 

„Wołga — Doft“. Seanse godz. 1*, 
11 i 20.

Rokossowo — „Młoda Gwardia” — 
Kino nieczynne.

SŁUPSK — „Świadectwa doj- 
rzalolcf".

SZCZECINEK — „Kurs na Mar
lo”.

SŁAWNO — „Kłopoty ref. Trzl- 
skl”.

WALCZ — „Zdobycie góry”. 
DARŁOWO — „Cyrkowcy”. 
MIASTKO — Kino nieczynne. 
ZŁOTOW — Kino nieczynne. 
CZŁUCHÓW — Kino nieczynne. 
USTKA — „Tajemnica krwi”.
KOŁOBRZEG — „Wyjęci spad 

prawa”.
BYTÓW — Kino nieczynne.
ŚWIDWIN — Kino nieczynna.
DRAWSKO — Kino nieczynne.
CZAPLINEK — Kino nieczynne.
ZŁOCIENIEC — Kino nieczynne.
JASTROWIE — Kino nieczynne.
POLCZYN-ZDROJ — Kino nie

czynne.

Obchodząc w bieżącym mie
siącu Tydzień przyjaźni nie
miecko-polskiej, podczas licz
nych manifestacji i imprez kul 
turalnych wyka żerny, jak da
lece jesteśmy świadomi ogroda 
nego znaczenia naszej przyjaź
ni. Nie są nam już dzisiaj 
obce wielkie osiągnięcia pil
skiej kultury. Kochamy pol
ską muzykę klasyczną 1 nowo
czesną. Z zachwytem' czytamy 
książki polskich pisarzy. Z u- 
wagą studiujemy nowatorskie 
doświadczenia polskiego prze
mysłu i rolnictwa. Setki ty
sięcy naszych chłopców i dziew 
cząt ubiegają aię o zaszczyt 
reprezentowania naszego naro
du na wielkim festiwalu mło
dzieży w Warszawie.

Mogę z całą powagą oświad
czyć, że chcemy żyć w przyjaź
ni z narodem polskim, że dum 
nl jesteśmy z tej przyjaźni. — 
Wszyscy patrioci niemieccy 
świadomi są, te walcząc o przy 
Jaźń i pokój, wałczą równocze
śnie o swoją jasną przyszłość.

Wybory w Anglii
LONDYN. Premier rządu 

brytyjskiego Anthony Eden 
wygłosił w piątek przemówie
nie radiowe, w którym oświad 
czył, że prosił królową Elżbie
tę o rozwiązanie obecnej Izby 
Gmin w dniu 8 maja br. No
we wybory do Izby Gmin wy
znaczone zostały na dzień 
26 maja.

Wykaz obligacji 
NPHSP 

wylosowanych do 
premiowania 

w dniu 15 kwietnie 1955 roku 
1 000 złotych
Nr Nr 340275 3?8713 540563 

606846 614038 614089 922586 
941348

500 złotych
Nr Nr 179476 230091 247448 

378717 431118 520531 520535 
540562 540569 614081 794363 
794369 843735 876233 922583 
954099

Ponadto wylosowano 25 premH 
po złotych 250.— 1 301 premii po 
złotych 150.-4
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Radio
PROGRAM I

18 kwiecień 1»5S r. (poniedziałek) 
Program dnia: 8.SS, 15.25.
Wiadomości: 5.05, 6.00, 7.00, 7.40, 

13.04, 16.00, 20.00, 33.00.
5.14 Poranna rozmaitości rolni

cze. 5 34 Tańce ludowe. 5.48 Gim
nastyka. 6.15 Muzyka rozrywko
wa. 6.33 Kalendarz radiowy. 6.40 
Z piosenką do praey. 7.15 Kon
cert poranny. ł.45 Radiowy kurs 
języka rosyjskiego. 8.05 Koncert 
rozrywkowy. 8.45 Arie operowe. 
9.00 „U Czeiborą w zageodzte” 
słuch, dla klas V. 9.30 Zespoły 1 
soliści. 10.30 Koncert solistów. 
11.00 „Zielenią się pola, gaje” 
aud. dla klas I i II. 11.30 Muzyka 
I aktualności, 12 10 Przegląd pra
sy Stoleczńej. 12.20 ,,Na swojską 
nutę”. 12.40 D14 wychowawczyń 
przedszkoli. 12.45 Audyeja dla w*l. 
13.00 Przerwa. 15.30 „Luneta astro 
nomiczna”, słuch. d:a dzieci. 16.05 
Koncert rozrywkowy. 16.50 Omó
wienie ostatniego zeszytu ..Hory
zontów techniki”. 17 00 Porady 
praktyczne dla kobiet. 17.15 Aud. 
dla rodziców. 17.30 Fletni o partii. 
17.45 Koncert popołudniowy. 13.20 
Na młodzieżowej antenie. 18.50 Fe 
lieton. 19.00 Czego chętnie słucha 
my. 20.25 Audycja dla wsi. 20.35 
Koncert muzyki operowej. 31.15 
Muzyka taneczna. 32.00 Reettal 
skrzypcowy Ireny DubisMej. 23.35 
Muzyka taneczna.



Podpisując Apel 
Wiedeński...

Trzej sportowcy draw
skiej Sparty J. Chiluta. 
St. Szulc i M. Popardow- 
ski, podpisując Apel Wie
deński zobowiązali się do 
końca roku systematycimłe 
przekraczać plany dzien
ne. Chiluta postanowił wy
konywać plan w 120 proc, 
oraz miesięcznie zaoszczę
dzać po 100 zł na materia
łach. M. Popardowskl zobo 
wiązał się przekraczać nor 
mę o 30 proc, a Szulc o 50 
proc. Ten ostatni podjął się 
także wyremontowania 2 
ciągników marki „Ze tor".

Tymi zobowiązaniami 
sportowpiy-robotnlcy draw
skiego TOR-u postanowili 
wnieąfe swój wkład w dzie
ło umacniania naszej Ludo 
wej/Ojczyzny.

Polska szóstka przed Wyścigiem Pokoju
Za dwa tygodnie nastąpi w 

Pradze start do największej 
amatorskiej imprezy świata — 
VIII Wyścigu Pokoju „Trybu
ny Ludu", „Neues Deutsch- 
land i „Rudeho Prava“. Za
szczytu reprezentowania barw 
Polski w tym pięknym sporto 
wym pojedynku rozgrywa
nym na trasach trzech brat
nich krajów dostąpiło sześciu 
kolarzy — STANISŁAW 
KRÓLAK,, HENRYK HADA
SIK, GRZEGORZ CHWIEN- 
DACZ, HENRYK LASAK, 
MIECZYSŁAW WILCZEW
SKI i WŁADYSŁAW KLA- 
BINSKI.

Tegoroczne • przygotowania 
oraz wyścigi kontrolne wyka
zały. że obecnie w najlepszej 
formie znajdują się Królak i 
Hadasik, jednak pozostali nie
wiele ustępują tej dwójce. Na 
wet Wilczewski, który ze 
względu na egzaminy miał za-

O1 mistrzostwo klasy A

Przodownicy umacniają 
swoje pozycje

W dniu wczorajszym na sta
dionach naszego województwa 
rozegrano czwartą kolejkę spot
kań o mistrzostwo piłkarskiej 
klasy A. W Ko
szalinie miejsco 
wy Start od
niósł kelajne 
Zwycięstwo wy
grywając z out
siderem ta’. rli 
•— połczyńską 
Spartą w stosun 
ku 5:0 (2:0). Star 
łowcy posiadali 
przez cały czas
meczu wyraźną przewagę. Łu
pem bramkojyym podzielili się 
napastnicy Dubicki, Pertyński, 
Bardyga, Rychłowski i Siewo- 
iściejanow. W Drawsku przo
downik tabeli zdobył dalsze 
dwa punkty wygrywając ze 
słupskim LZS-ein 2:0 (1:0). Bram 
ki zdobyli: Bulczyński w 22 
min. oraz Szulc ze strzału wol
nego (w 47 min.). Zawody pro
wadził dobrze ob, Sikorski ze 
Słupska.

W drużynie pokonanych wy
różnił się Butrym, natomiast u 
zwycięzców najlepiej wypadli 
Popardowski i Kuczerawy. Trze 
ba jednak dodać, że Sparta nie 
zachwyciła. W II połowie me
czu zespół ten grał wybitnie na 
utrzymanie wyniku, co odbijało 
się na poziomie spotkania.

W Wałczu miejscowa Sparta 
uległa 0:5 (0:2) szczecineckie
mu Kolejarzowi. Do przerwy 
gra na ogół była wyrównana. 
Natomiast do zmianie boisk go-

Z biegów 
narodowych 
w pow. drawskim 

w pięciu gromadach po
wiatu drawskiego przepro
wadzono wczoraj pierwszy 
etap biegów narodowych. 
Osółem w gromadach tych 
startowało 350 osób.

spodarze zostali zepchnięci cał
kowicie do defensywy i nie 
mieli już wiele do powiedzenia. 
W zespole Sparty słabo wypadl 
zwłaszcza atak, który zawiódł 
strzałowo.

W Słupsku Kolejarz wygrał 
ze swym imiennikiem z Darło
wa również w stosunku 5:0. 
Wynik został ustalony w pierw 
szej połowie gry. Porażka goś
ci byłaby jeszcze wyższa, gdy
by nie postawa sędziego Winiar 
skiego ze Szczecinka. Miał on 
wyraźnie słaby dzień. Dopatru
jąc się nie istniejących „spalo
nych" paraliżował akcję napa
du słupszczan. Słabo również 
wywiązywał się z roli sędziego 
bocznego Rojek z Ustki.

W Człuchowie Budowlani 
zwyciężyli białogardzkiego 
Kolejarza 2:1, prowadząc do 
przerwy 1:0.

Nie otrzymaliśmy jeszcze 
wyniku spotkania pomiędzy 
LZS Grapice, a Spartą Zło
tów. Dlatego też w zamieszczo 
nej poniżej tabelce pominęliś
my to spotkanie, uwzględnia
jąc natomiast walkowery przy 
znane z poprzedniej kolejki 
spotkań.

Charakterystycznym dla po 
niższej tabelki jest fakt, że za
szły w niej bardzo małe zmia 
ny. Tylko Kolejarz Białogard 
i ŁZS Grapice zamienili się 
miejscami. Przodownicy tabe
li ugruntowali swoje pozycje. 
Obecnie do grupy czołowej na 
leży drawska Sparta, zespoły 
Kolejarza ze Szczecinka 1 Słup 
ska oraz koszaliński Start. W 
dołach tabeli w dalszym cią
gu znajdują się zespoły Spar
ty koszalińskiej, złotowskiej i 
połczyńskiej. Drużyna z Poł- 
czyna-Zdroju nie zdobyła do
tąd ani jednego punktu, nie 
strzeliła też ani jednej bram
ki. Te dane powinny być wy
starczającym sygnałem dla kie 
rownictwa zespołu połczyń
skiego. Trzeba przeanalizować 
przyczyny dotychczasowych 
porażek i jak najwcześniej 
zabrać się do solidnej roboty.

ległości w treningu nie dał się 
zdystansować kolegom. Miej- 
my nadzieję, że niewielkie 
zresztą zaległości treningowe, 
zdołają nasi zawodnicy uzupe! 
ęić i wystartują do VIII Wy
ścigu Pokoju w pełnej formie.

Z dotychczasowych zgłoszeń 
widać, że tegoroczny Wyścig 
będzie rozgrywany w bardzo 
silnej konkurencji. Nasi kola
rze będą musieli więc wykazać 
maksimum ambicji i woli zwy
cięstwa, aby utrzymać się w 
czołówce amatorskiego kolar
stwa światowego. Zadanie to 
będzie tym trudniejsze, że ze 
względu na nieodpowiednie 
warunki atmosferyczne plan 
treningu nie został całkowicie 
wykonany. Dotkliwe zimno, 
częste deszcze i opady śnieżne 
na obozie w Polanicy uniemo
żliwiły naszym reprezentan
tom przejechanie zaplanowa
nej ilości kilometrów. Te bra
ki będą oni uzupełnia’ na zgru 
powaniu w Warszawie, które 
trwać będzie od dnia 19 bm. 
do wyjazdu do Pragi (24 bm.l.

W roku ubiegłym drużyna 
Polska jadąca w prawie iden
tycznym składzie (jedynie za
miast Chwiendacza jechał Gra 
bowski) wywalczyła duży suk
ces zajmując drugie miejsce 
za Czechosłowacją, a przed ta
kimi potęgami kolarskimi jak 
Belgia, Dania i Holandia. W' 
punktacji indywidualnej naj
lepiej spisał się Królak wygry 
wając jeden etap i zajmując 
ostatecznie 6 miejsce. W51czew 
ski, który wygrał dwa etapy, 
a na jednym zajął drugie miej 
sce był w końcowej klasyfika
cji 7. Klabiń«ki wygrał etap 
z Łodzi do Stalinogrodu, zajmu 
jąc ostatecznie 17 miejsce, La
sak był 25, a Hadasik 36.

Popularny Elek Grabowski, 
który na pierwszych etapach 
był wielką rewelacją wyścigu, 
musiał na skutek kontuzji — 
odniesionej na etapie do Lip
ska — zrezygnować z dalszej 
walki.

Tak więc większość naszej 
drużyny brała już udział w 
tej imprezie w latach ubieg
łych. Klabfński startował już

w pięciu Wyścigach Pokoju, 
Hadasik w czterech, Królak w 
trzech, Wilczewski w dwóch, 
a Lasak w jednym.

Ostatnia partia 
meczu
Smysłow — Heller

Ostatnia, szósta partia meczu 
szachowego o 

mistrzostwo 
ZSRR między 
arcymistrzamj 

Smysłowem i 
Hellerem zosta
ła odłożona. 
Stan meczu w 
dalszym ciągu 
2,5:2,5 pkt.
Wszystkie do
tychczas roze

grane partie tego meczu zakoń. 
czyły się wynikiem nierozstrzy
gniętym. Jeśli i ostatnia gra 
przyniesie remis, tytuł mistrzów 
ski przypadnie Smysłowowi, 
obrońcy tytułu z roku ubiegłe
go.

Ligi piłkarskie
I LIGA

I^chia Gdańsk — Stal So
snowiec 0:0.

Gwardia Warszawa — 
CWKS Warszawa 1:5.

Górnik Radlin — Polonia 
Bytom 0:0.

Gwardia Kraków — Gwar
dia Bydgoszcz 2:0.

Kolejarz Poznań — Garbar
nia Kraków 2:0.

Ruch Chorzów — Włókniarz 
Łódź 1:0.

TABELKA
Stal Sosnowiec 6:2 5:0
Ruch Chorzów 6:2 6:2
CWKS Warszawa 5:3 8:2
Lechia Gd. 5:3 3:1
Kol. Poznań 4:4 2:1
Wł. Łódź 4:4 4:3
Garbarnia Kr. 4:4 3:5
Pol. Bytom 4:4 3:7
Górnik Radlin 3:5 2:5
Gw. Bydgoszcz 3:5 1:4
Gw. Warszawa 2:6 10:11
Gw. Kraków 2:6 2:5

II LIGA
CWKS Bydgoszcz — Sparta 

Warszawa 0:2.
Górnik Bytom — AKS Cho

rzów 4:0.
Górnik Zabrze — Górnik 

Wałbrzych 0:1.
Gwardia Kielce — Stal 

Gdańsk 2:1.
Kolejarz Leszno — Naprzód 

Lipiny 1:2.
Cracovia — CWKS Kraków 

3:2.
Tarnoyla — Bud. Opole 2:3.

Pokrótce...
W klasie B piłkarze slawneń- 

sklego LZS-u pokonali wczoraj 
Budowlanych Białogard 7:2.

• • •
W meczu koszykówki o Puchar 

polski drawska Sparta przegra
ła wczoraj na własnym boisku z 
wałeckim Zrywem 30:60. W pierw 
azej połowie goście prowadzili 
3S;7.

Sp. Drawsko 7:1 9:1
Kol. Szczecinek 7:1 12:5
Kol. Słupsk 6:2 15:3
Start Koszalin 6:0 10:3
Bud. Człuchów 4:4 13:6
LZS Słupsk 3:5 4:7
Sn. Wałcz 3:5 4:8
LZS Grapice 2:2 5:3
Kol. Białogard 2:4 8:5
Kol. Darłowo 2:6 5:15
Sp. Koszalin 1:5 5:13
Sp. Złotów 1:5 2:10
Sp. Połczyn 0:8 0:13

Na boiskach III ligi
Chojniczanka przegrała 1:3 z 
gdyńską Spartą, a Kolejarz 
Gdynia zremisował ze swym 
imiennikiem z Torunia 2:2.

...
W towarzyskim spotkaniu 

międzynarodowym węgierski 
Honved pokonał belgradzkie
go Partyzanta 4:2.

skim) uzyskał czas poniżej 
5 minut W finale zwyciężył 
Gremlowski (4.49,8) a Boniecki 
i Kociszewski uzyskali jedna
kowy czas — 4.56,0.

Dużą niespodzianką było za
jęcie I miejsca na 100 m mo- 
tylk. przez juniora Raczyń
skiego (1.11,0). Zawodnik ten 
płynąc delfinem, zwyciężył 
wielokrotnego mistrza Polski 
i rekordzistę Cichońskiego
(1.11.1) . Trzecie miejsce zajął 
18-letni Salamon z Floty, usta
nawiając rekord Wojska Pol
skiego (1.11,5).

Emocjonujący przebieg miał 
finał 100 m dow. mężczyzn. 
Zwyciężył Tołkaczewski (59,11, 
a drugie miejsce zajął niespo
dziewanie Belczyk z Fioły 
(1.00,6). Mistrz Polski Mrocz
kowski zajął dopiero trzecie 
miejsce (1.00,7).

W konkurencjach kobiecych 
jedyną niespodzianką było za
jęcie trzeciego miejsca na 
200 m motylk. przez najmłod
szą uczestniczkę zawodów 
Aluchnę z warszawskiej Spar
ty (3.31,0). Na dystansie tym 
zgodnie z przewidywaniami 
zwyciężyła Klemlńska bijąc re 
kord Polski — 2.59,8. Drugie 
miejsce zajęła Krukówna
(3.18.2) . Na 200 m dow. jedyną 
zawodniczką, która nawiązała 
pralkę ze zwyciężczynią tego wy 
ścigu 1 reknrdzistką Polski We 
rakso (2.38,6) była Szulcówna, 
która zajęła drugie miejsce 
(2.39,7).

...

Największą niespodzianką 
drugiego dnia mistrzostw Pol
ski w pływaniu był zacięty 1 
pełen emocji pojedynek Gry- 
kówny (Polonia Warszawa) z 
rewelacyjną Gawronówną (Gór 
nik Janów) na 200 m klas. Po 
starcie nieznacznie na czoło 
wysunęła się Grykówna przed 
Malinowską z Łodzi. W takiej 
kolejności zawodniczki płynęły 
całe 100 m. Następnie na czo
ło wysuwa się zdecydowanie 
Grykówna i odrywa się coraz 
bardziej od przeciwniczek. Te
raz przy ogromnym dopingu 
publiczności rozpoczyna finisz 
płynąca dotychczas na dal
szym mieiscu 14-letnia Gawro 
nówna. Zbliża sie ona coraz 
bardziej do prowadzącej bieg 
Grykówny i ostatecznie prze
grywa z nią nieznacznie, uzy
skując bardzo dobry czas 
3.00,2. co jest nowym rekor
dem Polski młodzików i junio
rów.

Drugi bardzo dobry wynik 
uzySkeła Olejnikowa (Gw. Sta- 
linogród) na dystansie 200 m 
grzb. Jej czas 2.46.0 jest no
wym rekordem Polski i jed
nym z dziesięciu najlepszych 
wyników w Europie.

Pozostałe konkurencje koble 
cc przyniosły niespodzianki, 
ale... w sensie ujemnym. Na 
starcie stanęła znikoma Ilość 
zawodniczek. I tak w biegu 
na 100 m st. dow. zgłoszono 
zaledwie... 4 zawodniczki, a w 
biegu na 400 m st. zmiennym 
tylko 3.

Bardzo dobry wvnik uzyskał 
na 100 m grzb. Sambala Stal 
Szczecin (1.08,6) po zaciętym 
pojedynku ze startującym po 
dłuższej przerwie Bonieckim 
GWKS Łódź (1.09,2) i Lutom
skim Sparta Poznań (1.09,8).

Ostatni rekord Polski w dru 
gim dniu zawodów ustanowiła 
pierwsza sztafeta zrzeszenia 
sportowego Sparta na dystan
sie 4 X 200 m dow., która pły
nąc w składzie: Tołkaczewski, 
Gremlowski, Lutomski i Kos
sowski, uzyskała dobry czas 
— 9.10,5.

Porażki 
polskich siatkarek 
i siatkarzy w Rumunii

Pierwszy występ polskich siat 
karek i siatkarzy w Bukareszcie 
w niedzielę 17 bm. przyniósł 
nam porażki w międzypaństwo
wych spotkaniach z Rumunią. 
Siatkarki przegrały 1:3 (10:15, 
15:11 13:15 6:15), a siatkarze 
2:3 (15:5, 17:15, 12:15, 10:15,
15:17), Należy podkreślić, że ze
społy polskie przybyły do Bu
karesztu o 21 wieczorem w so
botę, a już o godz. 10 rano na
stępnego dnia stanęły na bois
ku.

W spotkaniu mężczyzn nasi 
siatkarze mimo porażki zagrali 
dobrze, znacznie lepiej niż w 
ostatnim meczu z reprezentacją 
Francji. Po wygraniu przez Pola 
ków dwóch pierwszych setów, 
w trzecim przy stanie 12:12 w 
końcówce zabrakło naszym re
prezentantom sił i przegrali go 
12:15. Słabiej natomiast wypa
dli nasi zawodnicy w następ
nym secie, a dopiero w piątym 
stoczyli ponownie zaciętą wal
kę. Prowadziliśmy nawet 12:8, 
jednak w końcowej fazie więcej 
z qry mieli gospodarze rozstrzy
gając seta i cale spotkanie na 
swoją korzyść. Najlepszym na 
boisku był Szołomicki.

Dziennikarze 13 pism 
zagranicznych 
pojadą
z Wyścigiem Pokoju

Komitet organizacyjny VIII 
Wyścigu Pokoju Praga—Berlin 
—Warszawa, otrzymał dotych
czas zgłoszenia imienne spra
wozdawców sportowych 8 wie! 
kich redakcji zachodnio-euro
pejskich. Przedstawicielem agen 
cji Reutera będzie stały kore
spondent tej agencji w Pradze 
red. Ranald Farguhar. Najwię
ksze pismo sportowe Francji 
„L’Eguipe" reprezentowane bę
dzie przez snecjalistę kolarskie
go red. Alberta Baker disy, 
który był ostatnio specjalnym 
wysłannikiem swego pisma na 
wyścig dookoła Egiptu. Francu. 
ska agencja AFP reprezentowa
na będzie przez red. Roberta 
Desaens'a. Specjalnym wysłan
nikiem brukselskiego „Le 
Sport" będzie sekretarz redakcji 
Jean Corhumel. Drugie pismo 
belgijskie „Drapeau Rouge" re
prezentowane będzie przez red. 
Jean Louisa, Ponadto przyjadą 
red. Gile Christian Kroman z 
duńskiego „Land of Folk", red.

Panlsen z norweskiego 
„Friheten" oraz red. Istvan 
Sambat z węgierskiego „Nep 
Sport".

Redakcje- „Daily Worker" 
(Anglia), „Oesterreichische 
Volksstimme" (Austria), ,,1'Hu- 
manite" (Francja), „Freies Volk" 
(NRF) j ,,Avanti" (Włochy) przy 
słały bezimienne zgłoszenia.

Spod kosza
Wczoraj w Sławnie odbył się 

mecz koszykówki w ramach 
rozgrywek o Puchar Polski po
między Zrywem I Białogard a 
Budowlanymi Sławno. Po cieką, 
wej i na dobrym poziomie sto
jącej grze wygrał Zryw w sto
sunku 74:36.

W zespole gospodarzy wyróż
nili się Mangiel i Nietrzepko, 
a wśród gości: Jung i Świetlik.

Młodzieży! Pamiętaj o przygotowaniach do ZMP-owskich Kolarskich Raidów Pokoju!

12 rekordów Polski 
na basenie w Ostrowcu

W dniu wczo
rajszym pauzo
wała połowa 
drużyn startu
jących w HI li
dze gdańskiej. 
Odbyły się tyl
ko 3 spotkania. 
Nie doszedł do 
skutku mecz 
Gwardii Kosza
lin ze Spartą 
Szczecinek, gdyż gwardziści 
■występują w mistrzostwach 
WOP-u. Z tego samego’powo
du przełożono mecz Gwardii 
gdańskiej.

Występujący w Gdańsku kar 
liński LZS poniósł wysoką po
rażkę w meczu z tamtejszym 
Kolejarzem 0:8. Drużyna kar- 
lińska tylko w pierwszej poło 
wie była'równorzędnym prze
ciwnikiem dia przodownika ta 
beli, kiedy to pozwoliła sobie 
strzelić tylko jedną bramkę. 
Po przerwie piłkarze LZS-u 
wyraźnie się załama‘1 i w re
zultacie zeszli z boiska z po
kaźnym bagażem bramek.

W pozostałych spotkaniach

W Ostrowcu Świętokrzyskim 
rozpoczęły się w piątek ogólno 
polskie zawody pływackie w 
hali krytej. Mimo, że na star 
cie zabrakło kilku czołowych 
zawodników (Petrusewicz, Jaś 
kiewicz, Mrozówna, Milnikie- 
lówna * Cedro) zawody stały 
na bardzo wysokim poziomie. 
W pierwszym dniu ustanowio
no 9 rekordów Polski. Oto ich 
autorzy: — seniorzy: 200 m 
st. dow. kobiet — Werakso - 
2.38,6; 200 m st. motylk. — Kle 
mińska — 2.59,8, 100 m grzb.
— Olejnikowa — 1.16,3, 400 m 
zmiennym — Kossowski — 
5.33,3, 4 X 100 m st. zmiennym 
kobiet — Gwardia I — 5.25,9.

Juniorzy,: 200 m dow. kobiet
— Furnal — 2.49,3, 400 in 
zmiennym mężczyzn — Bana
sik — 5.55,4, 100 m dow. męż
czyzn — Frendler — 1.01,7.

Młodzicy: 100 m klas. — Ga- 
wronówna — 1.26,8.

Pierwszym finałem zawodów 
był wyścig 400 m dow. męż
czyzn. W eliminacjach Koci 
szewski jako trzeci z Polaków 
(po Gremlowskim i Tołkaczew



Na cześć 1 Maja 
i V Festiwalu

Na zebraniu LZS w Czaplin 
ku jeden z członków tego ze
społu, Romańczuk, zapropono 
wał aby zebrań) odpowiedzie
li na apel LZS w Nowym Dwn 
rzc, wzywają :y sportowców 
całego województwa do po
dejmowania zobowiązań na 
cześć 1 Maja i V Festiwal <i 
Młodzieży i Studentów w 
Warszawie.

Wniosek został przyjęty jed 
nomyślnie. Członkowie LZS w 
Czaplinku zobowiązali się n- 
porządkować bieżnię na sta
dionie, wyremontować ławki 
na widowni, szatnię oraz og
rodzenie stadionu. Ponadto 
zbudują oni skocznię lekko
atletyczną i zorganizują sek
cję lekkoatletyki. To ostatnie 
zobowiązanie zostało już wy
konane.

Członkowie sekcji tenisa 
stołowego zobowiązali się wy 
remontować i uruchomić kort 
tenisowy, który już od kilku 
łat jest nieczynny. Kierownik 
sekcji siatkówki męskiej 
Szulc postanowił zwerbować 
do zespoiu 25 osób.

Wszystkie prace postanowić 
no wykonać systemem gospo
darczym. Pomoc w realizacji 
czynu majowego i festiwalo
wego przyrzckli obecni na ze 
braniu: przewodniczący Prezy
dium MRN—W. Łączny, prezes 
GS — .1. Kowalski, oraz dyrck 
torzy gazowni i fabryki torfu 
— Malarz i Wierzbiński. Przy 
Ich pomocy sportowcy Cza
plinka z pewnością w krót
kim czasie wykonają podjęte 
zobowiązania.

W kilku 
wierszach...
ZARZĄD Okręgu Gdańskie

go PZMot. organizujo w 
dniu 22 maja br. I elimi- 

nacj; samochodowych mi
strzostw strefowych. Impreza 
ta oprócz charakteru sporto
wego ma na celu wyrobienie 
wśrój kierowców sprawności 
jeździeckiej, znajomości tech
nicznej i dbałości o przygoto
wania maszyn.

Patrona*, nad zawodami ob
jął „Głos Wybrzeża", który u- 
funduje puchar przechodni ja
ko nagrodę zespołową.

W eliminacji wezmą udział 
reprezentanci ckręeu gdańskie
go, olsztyńskiego, bydgoskiego 
i koszalińskiego.

« « •

ZBLIŻA się termin zawo
dów o Puchar Ziem Nad
bałtyckich i Nadodrzań- 

kich. W maju startują m. In. 
także lekkoatleci i tenisiści. 
Tenisiści są nawet gospodarza
mi zawodów, w których, jak 
wiemy, startować btaą repre
zentacje siedmiu województw. 
A tymczasem przygotowania 
posuwają się w iście żółwim 
tempie. Sekcje WKKF powin
ny przyspieszyć prace przygo
towawcze. a przede wszystkim 
wyznaczyć kadrę reprezenta
cyjną. Jeśli chodzi o tenis, 
to trzeba również pomyśleć o 
przygotowaniu kortów.

Kolarze czekają na imprezy
Już za trzy tygodnie w całym kraju wystartują tysiące 

młodzieży na trasy ZMP-owskich Kolarskich Raidów Po
koju. Ta masowa Impreza organizowana w dniach Wy
ścigu Pokoju, obok poważnego znaczenia politycznego ma 
również na celu popularyzację sportu kolarskiego. War
to więc, w przededniu jej rozpoczęcia dokonać analizy 
obecnej sytuacji sportu kolarskiego w naszym wojewódz
twie, zapoznać się z możliwościami rozwojowymi tej dy
scypliny na naszym terenie.

JEŚLI chodzi o obecną sy
tuację, to z góry trzeba 
sobie powiedzieć, że nie 

jest ona różowa. W całym o- 
kręgu mamy zaledwie trzy 
sekcje, a mianowicie: Startu 
— w Słupsku, Gwardii — w 
Koszalinie i LZS — w Miast
ku, przy czym te dwie ostat
nie skupiają zaledwie po kil
ku kolarzy.

Obraz, jak na województwo 
— niezbyt imponujący. Musi- 
my przecież jamiętać, że sek
cje te na ogół organizują bar 
dzo mało imprez.

Nie wysila się sekcja kolar
stwa WKKF w Koszalinie. Np. 
na bieżący sezon zaplanowano 
tylko 3 imprezy i to wyłącz
nie w obsadzie wojewódzkiej.

Kolarze nie mają kontak
tów z silnymi przeciwnikami, 
brak więc dobrych wzorów 
do naśladowania. Od szeregu 
lat bezkonkurencyjnym jest u 
nas Matuszewski. Czy brak 
młodzieży? Nie, brak sprzętu 
w zrzeszeniach, które dotych
czas nić potrafiły postarać się 
o rowery wyścigowe. Wyjąt
kiem jest tutaj Start. Rada 
Okręgowa tego zrzeszenia w 
Koszalinie dostarczyła sekcji 
w Słupsku 5 rowerów i zabie
ga o dalsze.

Ale wróćmy jeszcze do sek
cji WKKF. Instancja ta nie

Sportowcy polscy, reprezentu
jący wszystkie dyscypliny obję 
te programem II Międzynarodo
wych Igrzysk Sportowych Mło
dzieży, pilnie przygotowują się 
do tej olbrzymiej imprezy. Są 
to zarazem pierwsze przygoto
wania do Igrzysk Olimpijskich, 
które odbędą się w grudniu 
1956 r. w Melbourne.

Sekcje sportowe GKKF opra
cowały wspólnie z trenerami 
szczegółowe plany szkoleniowe, 
przydzieliły zawodnikom odpo
wiedzialnych za przygotowania 
trenerów oraz zaprowadziły do
kładną ewidencję sportowców 
przewidzianych do kadry festi
walowej z uwzględnieniem ich 
wyników i specjalnych dla każ
dego zawodnika recept trenin
gowych.

PRZYGOTOWANIA 
SZERMIERZY

Jedną z najsilniejszych ekip 
polskich na Igrzyskach będą nie 
wątpliwie szermierze, których 
dotychczasowe osiągnięcia nie 
wymagają specjalnej reklamy. 
Zwłaszcza szabliści są już od 
dawna naszą silną bronią — 
swą pozycję w szermierce świa
towej zadokumentowali już oni 
wielokrotnie doskonałymi wyni
kami.

Szpadziści I floreciści polscy 
nie mogą poszczycić się tak 
wielkimi sukcesami, ale ostatnie 
turnieje w Wiedniu i Ganda
wie oraz międzypaństwowe 
spotkanie z Belgią wskazują, że 
i oni robią duże postępy.

Podstawowe szkolenie szer
mierzy przed Igrzyskami będzie 
się odbywało w Warszawie, Kra
kowie. Gliwicach i Stalinogro- 
dzie. Kierować nim będą spe
cjalnie wytypowani trenerzy, 
nad całością szkolenia zaś czu
wają: trener państwowy Kevey, 

przewodniczący sekcji szennier

wykazuje ani żywotności, ani 
sądząc z planów — chęci do 
zmiany stylu pracy. Na odby 
tym ostatnio posiedzeniu po
minięto np. sprawę organiza
cji mistrzostw szosowych, z 
braku funduszy (?) postanowio 
no nie wysyłać zespołu re
prezentacyjnego na doroczny 
wyścig po Dolnym Śląsku.

Sekcja pracuje b. niesyste
matycznie. Wydaje się, że 
głównym powodem tego jest 
fakt, iż większość działaczy, 
którzy mają naprawdę coś do 
powiedzenia w kolarstwie, re
krutuje się ze Słupska. A po
nieważ brak pieniędzy na opla 
canie przejazdów, więc słup- 
szczanie niechętnie zaglądają 
do Koszalina. Czyż nie warto 
zastanowić się nad możliwo
ścią przeniesienia s’edziby sek 
cji do Słupska? Wydaje się, 
że takie posunięcie byłoby 
słuszne i celowe. Jak już 
wspomnieliśmy, w Słupsku 
mieszkają czołowi kolarze, 
tam pracuje jedyny bodajże 
w okręgu instruktor kolarstwa 
— Boczkowski, tam wreszcie 
miejscowy MKKF ma bogate 
doświadczenie w organizacji 
imprez kolarskich.

Możliwości rozwojowe z 
pewnością są znaczne. Mamy 
utalentowaną młodzież, mamy 
też wielu prawdziwych fana
tyków sportu kolarskiego. Np. 
Matuszewski poza własnymi 
treningami zamierza zorgani
zować sekcję przy ZS Kole
jarz i pokierować jej pracą. 
Z wielką ofiarnością pracują 
bracia Marksowie w Miastku 
1 inni. Bogate tradycje ma 
słupska Stal. Z pomocą kola
rzom muszą jednak przyjść 
zrzeszenia i WKKF. Zwłasz
cza ten ostatni, zamiast wlec 
się w ogonie poczynań kolarzy, 
powinien kierować pracą, 
wskazywać nowe możliwości, 
dbać o wykorzystanie miejsc 
na centralnych kursach trener 
skich, instruktorskich czy sę
dziowskich.

Jeśli natomiast chodzi o zrze 
szenia, to te przede wszyst
kim powinny zainteresować 
się możliwościami organizacji

Sportowcy polscy przed 
Igrzyskami Festiwalowymi

ki GKKF — mor Fiński oraz 
dr Nawrocki.

NOWOCZESNE MOTORY 
DLA ŻUŻLOWCÓW

Dużą atrakcją Igrzysk będą 
zawody żużlowe, w których 
startować mają czołowi żużlow
cy świata: Anglicy, Austriacy, 
Holendrzy i Szwedzi.

Zawodnicy polscy mają już 
ustaloną markę na torach Euro
py: tak np. żużlowcy szwedzcy 
stawiają Polaków na 3—4 miej
scu w świecie. Czy ocena ta 
jest słuszna, przekonamy się 
m. in. podczas Igrzysk. Obecnie 
żużlowcy polscy trenują w 
swych zrzeszeniach. Po zorien
towaniu się w ich formie zosta
nie ustalona kadra, z której naj- 
lepsi wejdą w skład reprezen
tacji Polski.

Warto wspomnieć, że pod
czas turnieju sierpniowego Po
lacy pojadą na najnowocze
śniejszych maszynach żużlo
wych z silnikami „Jap", spro
wadzonych specjalnie w tym 
celu z zagranicy.

PŁYWACY JADĄ DO ZSRR

Tei klasy co szermierze i żuż
lowcy nie reprezentują jeszcze 
na arenie europejskiej nasi pły
wacy, ale i oni podnoszą stale 
swój poziom. Pragnąc zaprezen
tować się na Igrzyskach Festi
walowych niegorzej od swo
ich koleżanek 1 kolegów z in
nych dyscyplin sportu, pływacy 
przedłużyli sezon zimowy, zmie 
nili regulamin rozgrywek o Pu
char Nfiast.

Jako kolejny etap przygoto

nowych sekcji i zaopatrzenia 
ich w niezbędny sprzęt W 
Szczecinku, Białogardzie czy 
Koszalinie powinny istnieć sek 
cje równie silne jak w Słup
sku. Ale to oczywiście jest 
kwestią przyszłości. Obecnie, 
w pierwszym rzędzie trzeba 
roztoczyć troskliwą opiekę nad 
istniejącymi sekcjami, dostar
czyć kolarzom możliwości star 
tu w silnym, dobranym gro
nie. Pamiętajmy, że do
brze zorganizowane, atrakcyj
ne imprezy są najlepszą for
mą propagandy. Zamiast więc 
ograniczać ilość zawodów, sta
rajmy się ją zwiększać, wysy
łając kolarzy chociażby do są
siednich okręgów, jak gdań
ski, szczeciński, bydgoski czy 
poznański, a w szczególności 
— organizując więcej imprez 
na własnym terenie.

(IR.)

Ustecka Stal na dobrej drodze
Koło sportowe usteckiej Sta

li ma już blisko 5 lat stażu 
organizacyjnego. Niesposób o- 
pisać historii koła z tego dłu
giego okresu. W każdym bądź 
razie po kilku wzlotach i u- 
padkach w końcu ub. r. oka
zało się, że praca koła leży na 
obu łopatkach. Nie pomagały 
zmiany rady koła ani polece
nia, mniej lub więcej słuszne 
wnioski itp. Dopiero gdy w 
skład rady koła weszła mło
dzież, gdy oczyszczono szeregi 
koła z nierobów, pijaków i 
różnego rodzaju „gwiazd", któ 
ro trzeba było prosić o udział 
w meczach, praca ruszyła z 
martwego punktu.

Nowy zarząd postawił sobie 
za zadania ożywienie wszyst
kich sekcji koła. Wyniki tej 
pracy są już widoczne. Np. 
jedna z najżywotniejszych — 
sekcja szachowa — skupia 32 
zawodników i jest głównym or 
ganizatorem imprez szacho
wych w Ustce. Szachy cieszą 
się tutaj dużym zainteresowa
niem. W turnieju o mistrzo
stwo miasta startowało 26 za
wodników, przy, czym najlep
szymi okazali się H. Zawadzki 
i Z. Tencinger (ze Stali) oraz 
Michaluk z Kolejarza.

W świetlicy stoczni odbywa
ją się systematyczne treningi 

wań przewidywany jest wyjazd 
(w kwietniu) czołówki pływa
ków na treningi do Związku Ra 
dzieckiego. Sprawdzianem for
my naszych zawodników będzie 
mecz Polska—Włochy w maju 
w Warszawie. Ostatni egzamin 
tuż przed Igrzyskami — to mię
dzypaństwowe spotkanie Polska 
—Belgia, które odbędzie się w 
lipcu w Poznaniu.

ZAPAŚNICY
1 WIOŚLARZE

Niemniej pilnie przygotowują 
się do udziału w Igrzyskach za
paśnicy, którzy na I Igrzyskach 
Młodzieży w Bukareszcie w ro
ku 1953 zajęli VI miejsce na 
siedemnaście uczestniczących 
państw.

Zapaśnicy rozpoczęli przygo

Z budowy obiektów sportowych na II Międzynarodowe 
Igrzyska Sportowe Młodzieży.

Na zdjęciu: na budowie nowego basenu obok pływalni 
CWKS w Warszawie. (Fot — CAF)

Niedawno zakończył się kolarski wiosenny wyścig na 
trasie Taszkent—Sama: kai.da—Taszkent. Trasa wyścigu 
wynosiła 1 354 km 1 podzielona była na 8 etapów. Zwycię
żył Niemytow (Centralny Klub Min. Obrony).

Na zdjęciu: zwycięska d. użyr a (od lewej) — Czyżyków, 
Sirotin, Niemytow i Wicrszynin.

(Fot — CAF)

I wykłady szachowe. Zwłasz
cza to ostatni? pomagają mło
dzieży w opanowaniu teorii 
szachowej.

Żywotna jest także sekcja pił 
karska, licząca 39 członków.

Rozpoczęli treningi także ko 
szykarze, którzy rozegrali 'a- 
wet pierwsze spotkania. Coraz 
lepiej pracują też pingpongi- 
ści i warcabiś-.i oraz silne li
czebnie sekcje turystyczno- 
krajoznawcza i wędkarska.

Do pracy przystępują lekko
atleci. Wybrali oni nowy za
rząd i opracowali plan działa
nia na rok bieżący.

Rada koła postanowiła zor
ganizować zespoły: pięściarski, 
siatkówki i piłki ręcznej.

Jak więc widać, koło dobrze 
wystartowało w tym roku i 
założenia są piękne. Duży 
wkład w ożywienie pracy ko
ła wniosła dyrekcja, przezna
czając 16 tys. złotych na zakup 
sprzętu. Koło jest dobrze zao
patrzone, gdyż obecnie war
tość sprzętu usteckiej Stali o- 
kreśla się na sumę około 60 
tysięcy złotych.

Wiele pomagała organizacja 
ZMP, z której rekrutuje się 75 
procent członków Stali. Na ze
braniach tej organizacji mło
dzież omawia postawą swych 

towania do Igrzysk w lutym br. 
Kadra festiwalowa obejmuje 24 
zawodników. Główne elementy 
przygotowań zapaśników — to 
rozgrywki ligi zapaśniczej, któ
re rozpoczęły się w marcu, mię 
dzypaństwowe spotkania z Au
strią 1 Bułgarią oraz mistrzo
stwa Polski i mistrzostwa świa
ta w stylu wolnym w Karls
ruhe.

Wioślarze, którzy w dotych
czasowych startach międzynaro 
dowych odnieśli kilka poważ
nych sukcesów (m, in. brązowy 
medal olimpijski i wicemistrzo
stwo Europy zdobyte przez Ko- 
cerkę), przebywali zimą na zgru 
powaniach kondycyjnych w ma 
cierzystych zrzeszeniach. Obec
nie trenują w swoich ośrodkach 
pod kierunkiem trenerów: Ve- 
rey’a, Kobylińskiego, Ciesiel
skiego i Nowotki.

Sprawdzianem formy i sil wio 
ślarzy będą mistrzostwa woje
wódzkie oraz mistrzostwa zrze
szeń sportowych. Czołowi za
wodnicy wyjadą również na 
starty do Rumunii. NRD, Anglii 
i Jugosławii.

8. PIOTROWSKI

sportowców, dbając, by spor
towcy — członkowie Związku 
— dawali przykład pozostałej 
młodzieży.

O tym, ża kolo wkroczyło na 
nowo drogi rozwoju, możo 
świadczyć fakt, iż wykonano 
już 32 procent rocznego planu 
zdobywania odznak SPO, zaś 

plan klasyfikacji — w 18 proc. 
Aktyw koła postanowił w bie
żącym roku przekroczyć wy
konanie zadań planowych o o- 
koło 20 proc. A aktyw ten jest 
ofiarny i chco pracować. Tacy 
ludzie jak Gorączyński, Jaku
bowski, Jawień, Petrusewlcz, 
Kotarski, Mordal 1 wielu in
nych — to naprawdę ofiarni 
działacze, wkładający niemało 
wysiłku w podniesienie pracy 
koła na jeszcze wyższy po
ziom,

(b>

Z okazji X rocznicy pod
pisania historycznego pol
sko-radzieckiego Układu o 
przyjaźni, pomocy wzajem 
nej i współpracy powojen
nej, dwie bratnie organiza 
cje DOSAAF i Liga Przyja 
ciół Żołnierza organizują 
motocyklowy „Raid Przy
jaźni'* na trasie Moskwa — 
Warszawa. Dwie dziesię
cioosobowe ekipy wyruszą 
jednocześnie 21 bm. z Mo
skwy i Warszawy, by spot 
kać się dnia 22 bm. w go
dzinach popołudniowych w 
stolicy radzieckiej Białoru 
si — Mińsku. Stąd 23 bm. 
rano wyruszą w dalszą dro 
gę. Przybycie ekipy radziec 
klej do Warszawy spodzie 
wane jest 24 bm. w godzi
nach popołudniowych na 
Służewcu, gdzie odbywać 
się będą wyścigi motocy
klowe. Tego samego dnia 
polscy motocykliści zamel
dują się na mecie Raidu w 
Moskwie, gdzie ekipa pol
ska weźmie udział w para 
dzie 1-szo majowej.

W czasie swego pobytu 
w Związku Radzieckim 
motocykliści polscy będą 
gośćmi Komitetu Central
nego DOSAAF, zwiedzą 
klubv i ośrodki szkolenio
we DOSAAF oraz zapozna 
ja się z życiom tej organi
zacji. W drogę powrotną 
wyruszą nasi motocykliści 
3 maja. Przyjazd ich do 
Warszawv spodziewany 
jest 6 maja.

ZG LPZ, który będzie goś 
cii motocyklistów radziec
kich organizuje dla nich 
wycieczkę do Zakopanego. 
Po drodze motocykliści 
zwiedzą Kraków oraz tra
sę raidu tatrzańskiego, w 
którym w tym roku wezmą 
udział reprezentanci ZSRR. 
Po powrocie do Warszawy 
roście radzieccy wezmą u- 
dział w uroczystościach 
1-szo majowych a 3 maja 
wystartują w drogę po
wrotną do Moskwy.

Na trasie
Warszawa-Moskwa 

i
Moskwa-Warszawa

Nowoczesna kryta pły
walnia w Pałacu Kultury 
i Nauki Im. J. Stalina w 
Warszawie. (CAF)


