22 lipca, w dniu Święta Odrodzenia — otwarcie
Stadionu
Festiwalowego
Pałacu
Kultury i Nauki
Otwarcie
konferencji
szefów rządów
czterech wielkich
mocarstw
GENEWA. Dnia 18 lipca br.
o godzinie 10 rozpoczęły się
w Pałacu Narodów obrady
szefów rządów czterech wiel
kich mocarstw.
Już na długo przed godzi
ną 10 w okolicach Pałacu Na
rodów zaczęły gromadzić się
tłumy ciekawych. Na dziedzin
cu Pałacu, u wejścia, którym
miały wjechać wozy delega
cji, stanęli gęstym szpalerem
dziennikarze.
Spośród szefów rządów przy
jechali najpierw Premier bry
tyjski A. Eden 1 Premier fran
cuski E. Faure. Następnie ukazały się samochody wiozą
ce delegację radziecką: N. A.
Bułganina, N. S. Chruszczowa, G. K. Źukąwa, W. M. Mo
tetowa i ich otoczenie. Wresz
cie jako ostatnia przybyła de
legacja amerykańska z Pre
zydentem Eisenhowerem na
czele.
Delegaci przybywali z uśmie
chem na ustach i pozdrawiali
przyjaźnie ręką zebranych
przedstawicieli prasy między
narodowej.
Do stołu obrad zasiedli ze
strony radzieckiej przewodni
czący delegacji N. A. Bulganin
i członkowie delegacji N. S.
Chruszczów, W. M. Mołotow,
G. K. Zuków i A. A. Gromyko.
Ze strony Stanów Zjednoczo
nych w konferencji biorą udział: D. Eisenhower, J. Dulles,-Mac Arthur, C. Bohlen i
inni.
Wielką Brytanię reprezentu
je na konferencji delegacja, w
skład której wchodzą: A. Eden, II. Macmillan, Kirkpatrick i inni.
Ze strony Francji w konfe
rencji uczestniczą: E. Faure,
A. Pinay, L. Joxe i inni.
Przed rozpoczęciem prac
konferencji udzielono wstępu
na salę obrad na krótki czas,
przedstawicielom prasy.
Otwarcia pierwszego posie
dzenia dokonał Prezydent • Sta
nów Zjednoczonych D. Eisen
hower.
(Dokończenie na 2 tir.)

Uroczyste przygotowania
do Święta Lipcowego
WARSZAWA. W miastach i
wsiach całego kraju w pełnym
toku są przygotowania do uro
czystego obchodu Święta Odro
dzenia — 22 Lipca. Szczególnie
wiele imprez przygotowują korni
tetv Frontu Narodowego. Odbv
wają się już uroczyste akade
mie, na których ludzie pracy
podsumowują swój dorobek. Na
wielu akademiach najofiarniejsi
pracownicy otrzymują odznaczę
uia państwowe i nagrody.

Młodzież
Polonii zagranicznej
przybędzie do kraju
WARSZAWA. W związku z
V Światowym Festiwalem Mło
dzieży i Studentów spodziewa
ny jest przyjazd ok. 20 lipca
br. kilkuset młodych chłopców
i dziewcząt z Polonii zagranicz
ne, — z krajów Europy zachód
niej i Ameryki.
Młodzież ta weżnrie również
udział w uroczystościach Swię
ta Odrodzenia l przed rozpoczę
ciem Festiwalu zwiedzi kraj. .

budowę szkoły
w Słupsku

Meldunki z wielkiej batalii

Ekipa kontrolno-sprawozdawcza
» Głosu Koszalińskiego« donosi:

Uczniowie Szkoły Podsta
wowej im. Kolejarza Polskie
go rozpoczną rok szkolny w
nowym, luksusowo urządzo
7. okazji 11 rocznicy wyzwo nym budynku przy ul. Sobie
lenia, 18 bm. odbyła się w Min. skiego. Przedsiębiorstwo ZBM
Rozpoczynamy wielki raid... W dniu wczorajszym wy
PGR uroczystość wręczenia wy Gdynia, które prowadziło bu
jechała w teren lotna ekipa kontrolno-sprawozdawcza,
sokich odznaczeń państwowych
składająca się z przedstawiciela PZR, gazety i korespon
pracownikom PGR. Minister dowę nowego gmachu, pracę
denta. Ekipa informować będzie czytelników o ostatnich
PGR — Stanisław Radkiewicz swą wykonało bez. żadnych uprzygotowaniach do kampanii żhiwno-omłotowej, ujaw
— udekorował Krzyżami Zasili sjęręk. Jest to przede wszyst
niać istniejące braki i pomagać w ich przezwyciężaniu,
qi i Medalami Dziesięciolecia kim zasługa brygad murar
a następnie informować o przebiegu wielkiej batalii
CO najofiarniejszych i najbar
o chleb. Oto pierwszy meldunek z powiatu człuchowdziej zasłużonych w umacnianiu skich i stolarskich oraz kie
skiego:
oraz rozwoju gospodarstw pań rownika budowy ob- Pawłów
stwowych — pracowników ipi skiegoW BRZEŹNIE
będzle jej przebieg? W Brzeż
nisterstwa, dyrektorów zjedno
NIE MA BAGNETÓW
nie jest do skoszenia prawie
Nowa szkoła wyposażona
czeń j zespołów, kierowników
PGR Brzeźno nie ma 300 hektarów zbóż. Na te 300
gospodarstw oraz czołowych jest w dobrze urządzony ga
bagnetów. A jak bez ha są tylko 2 snopowiązałki
mechanizatorów.
binet fizyko - chemiczny i bio
bagnetów, bez stalek i jeden kombajn. Kombajn
Minister Radkiewicz złożył u logiczny. Ponadto posiada ona ruszy żniwna ofensywa, jaki jest gotowy — snopowiązałki
nie. Dlaczego? Rozmawialiś
dekorowanym serdeczne życzę izbę harcerską, salę gimna
my z kowalem warsztatu re
nia dalszych sukcesów w pra styczną itp.
montowego Franciszkiem Pocy, a zwłaszcza w okresie żniw,
KeYcrat
Na obszarze 2 ha projektu
trackim, rozmawialiśmy z kie
kiedy to wysiłek każdego pra
równikiem gospodarstwa Bro
cownika PGR decyduje o szyb je się również urządzenie
nisławem Krytkowskim, roz
mawialiśmy z innymi ludź
»O zadaniach w
mi. Cóż oni mogą zrobić, sko
dziedzinie dalszego ro dobijali się w zespole o
Związku Radzieckiego
bagnety, o stalki i do dziś ich
rozwoju przemysłu, nie mają'. Ale chodzi nie tyl
postępu technicz ko o to...
NOWY JORK. Do Nowego ministra rolnictwa ZSRR W. nego i usprawnienia
KRAWCY I BANK
Jorku przybyła 16 lipca delega Mackiewiczem na czele.
organizacji
"1^7 ŚRODĘ, tzn. jutro, kie
Na lotnisku w Nowym Jorku
cja rolników ZSRR z zastępcą
rownictwo gospodar
delegację wita wiceminister
produkcji*
stwa chce przystąpić
rolnictwa USA Carl Boots.
do małych żniw, tzn. do żę
wygłoszony na
Witając'delegację rolników
radzieckich wiceminister rolnic Plenum KC KPZR cia rzepaku. 27 ha — pójdzie
szybko.
Tylko, co potem.
twa USA. Boots, oświadczył m.
Do rzepaku od biedy wystar
in.: „naród amerykański cieszy
zamieszczamy
czą stare, zużyte już, zastęp
wasz przyjazd, który ma na ce
na stronie 2
cze płótna do snopowiązałek.
lu zapoznanie eię z rolnictwem
Ale zaraz zaczynają się żniwa
zbóż. Co będzie jednak ze
(Dokończenie na 2 itr.)
snopowiązałkaml, skoro od
nie wiadomo kiedy, w spół
czestników Festiwalu, których
dzielni krawieckiej w Człu
dotychczas wybrano ok. 75 tys.
chowie leżą gotowe, uszyte
BERLIN. Agencja ADN ogłosiła o 12 proc., w tym produ' :ja ener płótna, tylko PGR Brzeźno
komunikat Pańslwowej Komisji gii elektrycznej - o 12 proc., rudy nie może ich odebrać, ponie
i
Planowania NRD o wykonaniu pla żelaza — o 11 proc., wyro waż bank... nie chce zrealizo
Polsko-bułgarska
nu gospodarki narodowej na dru bów walcowanych — o 14 proc., wać przelewu. Zapytajcie się
gi kwartał 1955 roku.
maszyn rolniczych - o 56 proc, młodszego mechanika Stani
współpraca
Komunikat stwierdza, ie plan maszyn dla przemysłu włókienni sława Wyki, był w tej spra
przemysłowej wykonany czego — o 34 proc., towarów po wie i w KP i w zespole. I nic.
naukowo-techniczna produkcji
zrobili swoje. A
został w 104,7 proc. W porówna wszechnego użytku - o 12 proc, Krawcy
bank? Czy też zrobił swoje
WARSZAWA. W pierwszej niu z drugim kwartałem 1954 r. itd.
i może spać spokojnie? Prze
połowie lipca br. obradowała w produkcja przemysłowa wzrosła
cieź chodzi o chleb.
Warszawie polsko-bułgarsJca ko
misja naukowo-techniczna.
POMOC, LUDZIE...
W wyniku obrad został pod
7
BRZEŹNIE ludzie mypisany protokół przewidujący
IV ślą o wszystkim. Mi
wzajemne przekazywanie doku
mo
niezawinionych
na XXIV MTP
mentacji technicznej i odbywa
braków, żniwa w tym gospo
nie praktyk, w różnych dziedzi
POZNAŃ. W ciągu soboty i
przekroczyła 250 milionów darstwie będą z pewnością za
nach gospodarczych obu zaprzy niedzieli polskie centrale hand qów
rubli, (62,5 min. dolarów).
kończone jak się należy. Su
jażnionych krajów.
lu zagranicznego na XXIV
szarka gotowa, transport za
1 tak — Polska Rrzeczpospoli MTP odwiedziło wielu kupców
pewniony (7 ciągników na
ta Ludowa udzieli pomocy tecb z różnych krajów prowadzać ochodzie), magazyny przygoto
nicznej Ludowej Republice Buł żywlone rozmowy i pertrakta 960 lys. osób
wane na przyjęcie bogatego,
garii w dziedzinie budowy sta cje handlowe. W wyniku tych zwiedziło juz Tarjji większego niż w zeszłym ro
tków, budownictwa itp.
_ _ rozmów zawarto szereg nowych
ku plonu. I będą ludzie: 110
POZNAŃ. W ciągu 15 dni studentów z Warszawy, 20 oLudowa Republika Bułgarii kontraktów, dzięki którym ogól
udzieli pomocy technicznej PRL na suma obrotów w handlu za trwania XXIV MTP zwiedziło je sób ze szkoły technicznej w
m. in. w dziedzinie przemysłu granicznym w okresie dwóch ponad 960 tys. osób ze wszyst Rzeszowie — to duża pomoc.
pierwszych tygodni trwani* Faz kich stron Polski
I dla tych ludzi zrobiono już
maszynowego, rolnlctwą. -

W

N. A. Bułganina

Delegacja pracowników rolnictwa
przybyła do Nowego Jorku

Wybory delegatów i uczestników
dobiegają końca
Dobiegają już końca wybory
delegatów i uczestników V
Światowego Feątiwalu Młodzie
ży i Studentów w Warszawie.
Wybory zakończyła już mło
dzież 15 województw. Do dnia
15 bm. wybrano w całym kra
ju ponad 1 270 delegatów na
ogólną liczbę 1 380. Zbliżają się
ku końcowi również wybory u-

kim i sprawnym przeprowadze klombów i zieleńców. Przy
niu zbiorów.
szkoło wybudowany będzie
także stadion sportowy z bież
Sn cześć 22 Lipca nią, skocznią itp.
II. K.
przyśpieszono

Sukcesy gospodarki NRD

250 milionów rubli
osiągnęły obroty handlu zagranicznego

niemal wszystko: w pobli
skich Krzyżankach mają za
pewnione mieszkania, a kie
rownictwo PGR Brzeźno „wy
typowało" już dla nich tucz
niki. Żeby było smacznie i sy
to...
LENIUCH
jej: Keplin.
Dlaczego Keplin nie bie
rze przykładu z Zosi Mi
kołajczyk, czy z Jadźki Gawinówny? Przecież młodzież z
Brzeźna żyje swoim Festiwa
lem i już teraz myśli o tym,
jakby tu — właśnie dla ucz
czenia Festiwalu — pomóc w
dobrym przygotowaniu do
żniw. Ale myśląc o żniwach
nie traci czasu. Przecież te
raz, zanim ruszy zbożowa ofen
sywa, trzeba np. dbać o bu
raki. I to jest właśnie festi
walowe zobowiązanie brzeżneńsklej młodzieży: Mikołaj
czyk pielęgnuje 50 arów, Ga
win — 20, a Cecylia Eliasz,
mimo że ma 1 tak dość robo
ty przy 20 krowach, sumien
nie pracuje na 50 buraczanych
arach. Tacy ludzie 1 przy żni
wach nie zawiodą...
azwisko

N

JEDZIEMY
DO „PRZYJAŹNI"
OŃCZYMY pierwszy mel
dunek. Jesteśmy lotną
ekipą, a czasu jest ma
ło. Następna wiadomość ju
tro, ze spółdzielni produkcyj
nej „Przyjaźń" w Nieżywięci. Tam są ładne zboża 1 lu
dzie są dobrzy, pracowici, ofiarni. Tylko tam jest jedna
rzecz zła. Ale o tym jutro...
<x)

K

Pierwsza tona
rudy żelaznej
kopalni Łęczyca
WARSZAWA. Z szybu nr 3 bu^
dującej s'ę kopolnl „Łęczyca"
wydobyto 17 bm. pierwszy wózek
z rudą żelazną.
..Łęczyca" Jest p'erwszq z 10
wielkich kopalń, które powstaną
w planie 5-letnim na ciągnącym
się przeszło 30 kilometrowym pa*
sie złóż rudy. W przyszłym roku
hutnictwo otrzymać ma z Łęczycy
1200 tys. ton rudy. Ilość ta p<*ś
koniec planu 5-lełniego kllkakro*
lnie wzrośnie*

O zadaniach w dziedzinie dalszego rozwoju przemysłu,
postępu technicznego i usprawnienia organizacji produkcji
(SKRÓT)

Referat N. A. Bulganina wygłoszony na Plenum KC KPZR

Mówiąc o niektórych wyni
W r. 1954 wschodnie rejony
kach pracy przemysłu Bułga- żytku zostaną wykonane z
Komitet Centralny partii i nie dla robotników przemy
nin stwierdził, że mimo o- nadwyżką.
Rada Ministrów ZSRR po słowych wszystkich kategorii kraju wytworzyły około jednej
Rozwój przemysłu, a prze wzięły niedawno uchwalę o takiego trybu wynagrodzenia, trzeciej globalnej produkcji
gromnych strat, jakie poniósł
przemysł ZSRR w czasie dru de wszystkim przemysłu cięż polepszeniu studiów i wpro który by stanowił bodziec do przemysłowej ZSRR. W rejo
giej wojny światowej, pań kiego — powiedział Bułganin wadzeniu do gospodarki na podniesienia wydajności pra nach tych wydobyto ponad 60
stwo radzieckie dzięki wyż — pozwolił jeszcze bardziej rodowej doświadczeń i osiąg cy oraz do wprowadzania do procent ropy naftowej, pra
szości socjalistycznego syste umocnić zdolność obronną na nięć przodującej nauki i tech produkcji nowej techniki i wie 30 proc, węgla, wyprodu
mu gospodarki zdołało nie tył szej ojczyzny. Siły zbrojne niki.
kowano przeszło połowę ca
Utworzono Państwowy technologii.
ko szybko odbudować, lecz w Związku Radzieckiego otrzy
łej ilości stali i walcówki,
Rady
Ministrów
W następnej części referatu przeszło 40 proc, energii elek
znacznej mierze przekroczyć mują od przemysłu najnowo Komitet
przedwojenny poziom produk cześniejszy bojowy sprzęt tech ZSRR do Spraw Nowej Tech omawiając sprawy kierowa trycznej. Jeśli globalna pro
niczny. Armia Radziecka i niki. Wszystko to odegra nie nia przemysłem Bułganin ocji przemysłowej.
dukcja przemysłowa ZSRR
XIX Zjazd Partii Komuni Marynarka Wojenna wyposa wątpliwie dodatnią rolę w świadczył, źo zapoczątkowana wzrosła w r. 1954 w porówna
stycznej dal dyrektywę podnie żone są we wszystkie niezbęd dziedzinie postępu technicz została wielka i skompliko niu z r. 1940 — 2.8 raza, to
sienią poziomu produkcji prze ne rodzaje nowoczesnego u- nego. Sprawa wprowadzenia wana praca nad ulepszeniem w rejonach wschodnich pro
przodującej techniki do gospo struktury i potanieniem apa
myślowej w ZSRR w ciągu zbrojenia.
Szybkie tempo rozwoju prze datki narodowej — to nie ja ratu administracyjnego. Jed dukcja ta zwiększyła się czte
pięciolecia w przybliżeniu o
70 proc. Zadanie to zostało mysłu ZSRR świadczy o zasad kaś kolejna kampania. Chodzi nakże w tej dziedzinie istnieją rokrotnie.
wykonane przed terminem. niczej wyższości ekonomiki so o to — powiedział Bułganin — jeszcze poważne niedociągnię
Bułganin wskazał na wiel
Piąty plan pięcioletni został cjalistycznej nad ekonomiką że zdecydowanie dążymy do cia. Aby kierowanie przemy kie znaczenie właściwego geo
krajów
kapitalistycznych.
Pod
zrealizowany w zakresie glo
rozmieszczenia
zastosowania najwyższej tech słem było bardziej fachowe, graficznego
balnej produkcji przemysło czas gdy w Związku Radziec niki, stawiamy zadanie nasy konieczne jest zbliżenie apa przedsiębiorstw
przemysło
kim
globalna
produkcja
prze

wej do dnia 1 maja 1955 ro
cenia wszystkich gałęzi prze ratu administracyjnego do pro wych. Podkreślił on koniecz
mysłu
w
1954
roku
przekro

ku, tj. w ciągu czterech lat
ność opracowania opartego na
czyła poziom 1929 r. 18-krot- mysłu najnowocześniejszymi, dukcji.
i czterech miesięcy.
zasadach naukowych schema
nie, to w Stanach Zjednoczo wysoko wydajny mi typami ma
Należy nastawić się zdecy tu rozwoju i lokalizacji naj
N. A. Bułganin przypomniał, nych produkcja przemysłu szyn .i urządzeń, odpowiada
że J. W. Stalin w przemówie wzrosła w tym samym czasie jącymi współczesnym wymo dowanie na usunięcie nadmier ważniejszych gałęzi przemy
niu na zebraniu wyborców 2,1 raza, w Anglii — o 72 gom naukowo - technicznym. nej centralizacji w kierowa słu na okres 10—15 lat. Przy
niu przemysłem. Trzeba zwięk
w dniu 9 lutego 1946 roku wy proc., we Francji — o 14 proc.,
Podkreślając szczególnie do szyć rolę republik związko opracowywaniu tego schema
sunął zadanie, aby roczna pro a we Włoszech — o 77 proc.
tu punktem wyjścia powinno
niosłe znaczenie wprowadze
dukcja surówki sięgała 50 mi
Sukcesy osiągnięte we wszy nia przodującej techniki do wych i wzmóc odpowiedzial być zadanie zbliżenia przemy
lionów ton, stali — 60 mi stkich gałęziach przemysłu
ność organów republikańskich słu do źródeł surowców, pali
lionów ton, węgla — 500 mi socjalistycznego możliwe były gospodarki narodowej, Komi w dziedzinie kierowania przed wa i do rejonów spożycia.
lionów ton, ropy naftowej — dlatego, że partia komunisty tet Centralny partii wychodzi siębiorstwami. Aparat admi
Po omówieniu zagadnień
60 milionów ton. „Trzeba bę czna konsekwentnie reali z założenia, żó walka o po nistracyjny w przemyśle, po partyjnego,
kierownictwa w
dzie na to — mówił J. W. zowała leninowskie wskaza stęp techniczny w ZSRR, to wal dobnie jak i w całej gospodar przemyśle, Bułganin
stwier
Stalin — chyba trzech nowych nie dotyczące prymatu rozwo ka o zbudowanie Społeczeń ce narodowej .winien być pro dził;
pięciolatek, jeśli nie więcej11. ju przemysłu ciężkiego.
stwa komunistycznego. Wielo sty, oszczędny i jak najmniej
W naszym przemyśle socjaW roku 1955, tj. po upływie
uwagi poświęcił Bułganin pro
Druga część referatu N. A. blemowi rozszerzenia specjali szy, lecz jednocześnie opera
dwóch powojennych pięciola
tywny
i
elastyczny.
tek, poziom przemysłu ZSRR Bułganina dotyczy zagadnień zacji i kooperacji w przemy
wzrasta przeszło trzykrotnie związanych z dalszym postę śle. Obszernie omawiając to
Bułganin oddzielnie omówił
w porównaniu z rokiem 1940. pem technicznym w przemy zagadnienie Bułganin podkre zagadnienie rozszerzenia praw
śle.
ślił, że tworzenie w szerokim dyrektora, podniesienia roli
Przedterminowo i ze znacz
Bułganin stwierdził, że ra zakresie przedsiębiorstw wy majstra i kierownika odcinka
ną nadwyżką zrealizowano
(Dokończenie z 1 sir.)
nakreślony plan wydobycia dzieccy uczeni i inżynierowie, specjalizowanych nie zawsze produkcyjnego.
wynalazcy,
i
racjonalizatorzy,
ropy naftowej, które już w
wymaga budowy nowych fa
Następnie szefów rządów,
Podkreślając następnie ko ministrów
roku bieżącym wyniesie 70 nieustannie posuwają naprzód bryk. Przeciwnie, celowe jest
spraw zagranicz
naukę
i
technikę,
tworzą
no

nieczność
ulepszenia
pracy
z
milionów ton.
oprzeć specjalizację produk kierowniczymi kadrami i spe nych i ich współpracowników
we
maszyny,
mechanizmy,
na
sekretarz generalny
W 1955 roku wyprodukuje
i materiały, opanowu cji na bazie istniejących fa cjalistami w przemyśle Buł- powitał
ONZ
Dag
Hammarskjoeld w
się przeszło 33 miliony ton su rzędzia
bryk,
a
w
niektórych
wypad

bardziej wydajne procesy
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Przypadł mi zaszczyt powi
Jednakże nauka i technika cowano wnioski w sprawie fikowanych specjalistów. Pod tania
przeszło 390 milionów ton wę
Was serdecznie w imie
gla. W roku bieżącym przy — kontynuował Bułganin — specjalizacji przedsiębiorstw czas gdy w 1913 roku liczba niu Organizacji Narodów Zje
rost wytopu surówki wynie nie stoją na jednym miejscu. i kooperacji przemysłu, zgod specjalistów z wyższym i śre dnoczonych w gmachu tym,
sie około 3 milionów ton, sta Rozwijają się, idą naprzód nie z wymogami obecnego eta dnim wykształceniem specjal który jest obecnie ośrodkiem
li — około 3,5 miliona ton i to, co dziś było nowe i przo pu rozwoju ekonomiki socja nym nie sięgała w Rosji 200 naszej
działalności w Europie,
i wydobycia węgla — ponad dujące, jutro jest już prze listycznej.
tysięcy, to obecnie specjali a który był niegdyś siedzibą
starzałe, nie nadąża za ży
40 milionów ton.
stów takich Jest w kraju prze organizacji wyrażającej w oTaki poziom produkcji i o- ciem. Szczytem współczesne
Omawiając sprawy wydaj szło 5 milionów.
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otrzy
mysłu hutniczego i węglowe
ślił, że w latach powojennych, cej ilości. Zadanie obecnie po — nadzieję, która jeszcze się
go dowodzą — powiedział mywania i wykorzystywania podobnie jak 1 w latach pię lega na tym, aby w sposób nie ziściła. Cieszymy się, że
N. A. Bułganin — że możemy energii atomowej. Znajduje ciolatek przedwojennych — właściwy wykorzystywać spe możemy oddać do dyspozycji
wcześniej niż do końca trze my się u progu nowej rewo wydajność pracy w przemyśle
czterech czołowych członków
ciej pięciolatki powojennej do lucji naukowo-technicznej 1 ZSRR wzrasta nieprzerwanie cjalistów, aby lepiej ż nimi ONZ, ten gmach dla konferen
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dobycie węgla — do 500 mi
Narodów Zjednoczonych i któ
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ca trzeciej pięciolatki powo
obchodzi wszystkich człon
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również zadanie zapewnienia
W Kraju Rad odbywa
Jestem przekonany, że mó
produkcji surówki w wysoko się stale techniczne doskona 90 proc, w porównaniu z ro niejszych młodych specjali
w imieniu wszystkich na
ści 50 milionów ton rocznie.
lenie przemysłu, transportu, kiem 1940.
stów. Należy ustalić, aby mło wię
rodów,
których nadzieje i dą
budownictwa
i
rolnictwa
—
Podkreślając, że pomyślnie
Jeśli chodź! o tempo wzro dzi specjaliści po ukończeniu żenia są życiodajną siłą tej
wykonywany jest także plan wprowadza się do produkcji stu wydajności pracy w prze zakładu naukowego z reguły organizacji, gdy życzę Wam
telemechanikę,
pięcioletni w dziedzinie elek automatykę,
myśle, Kraj Rad wyprze kierowani byli do pracy w pro sukcesów w Waszych donio
tryfikacji, Bułganin wymie radiotechnikę, elektronikę i dza kraje kapitalistyczne. Dzię dukcji.
słych obradach.
nił potężne elektrownie wod inne najnowsze osiągnięcia kl temu ZSRR zdołał dorów
W
części
referatu
zatytuło

techniczne.
Na prośbę delegacji ZSRR,
ne 1 wielkie elektrownie ciepl
nać przodującym krajom ka wanej „Plan państwowy —
ne, uruchomione w ciągu mi
Jednocześnie w wielu gałę pitalistycznym Europy zacho prawem dla każdego mini Wielkiej Brytanii i Francji
pierwsze posiedzenie otwo
nionych czterech lat. Poważ ziach przemysłu istnieją po
dniej pod względom poziomu sterstwa, centralnego zarządu rzył prezydent Stanów Zjed
nym sukcesem okresu powo ważne niedociągnięcia.
wydajności
pracy
w
przemyśle.
i
przedsiębiorstwa"
—
Bułga

jennego jest budowa gigan
Dwight Eisen
Następnie Bułganin omówił Zadanie sprowadza się do tego, nin podkreślił, że wytyczone w noczonych
tycznych elektrowni wodnych
hower. Postanowiono, że na
zadania
rozwoju
nowej
tech

aby
Jak
najbardziej
podnosić
planie państwowym zadania dalszych posiedzeniach będą
na Wołdze — w Kujbyszewie
1 Stalingradzie oraz na rze niki w hutnictwie żelaza i me wydajność pracy i zapewnić w zakresie rozwoju przemy przewodniczyli kolejno szefo
tali
nieżelaznych,
w
przemy

bezwzględne
wykonanie
za

słu w ZSRR są rokrocznie nie wie wszystkich delegacji.
kach Syberii.
Elektrownie
kujbyszewska, gorkowska, ka śle naftowym, samochodowym dań odnośnie wzrostu wydaj tylko realizowane, ale 1 prze
i
w
przemyśle
traktorowym,
ności pracy w całym przemy kraczane. Byłoby jednak błę
Otwierając pierwsze posie
chowska i szereg Innych już w
roku bieżącym zasilą prze w transporcie, w przemyśle śle, w każdej jego gałęzi oraz dem, gdyby ogólne pozytyw dzenie, Eisenhower wyraził
mysł w prąd elektryczny. budowy maszyn i w innych w każdym przedsiębiorstwie. ne wskaźniki pracy przemysłu nadzieję, że będzie miał moż
Moc budowanych obecnie w gałęziach przemysłu.
ność wznowienia nie tylko odo przemy przesłoniły liczne fakty nie ficjalnych, lecz także przy
kraju elektrowni wodnych
Nie możemy i nie mamy słuWprowadzenie
wykonywania planu przez po
nowych,
bardziej
dosko

przekroczy prawie trzykrotnie prawa zapominać — powie
szczególne przedsiębiorstwa, a jaznych kontaktów z uczest
moc wszystkich elektrowni dział Bułganin — że technika nałych maszyn, mechanizmów nawet przez całe gałęzie prze nikami konferencji. Stwier
wodnych, czynnych w ZSRR w krajach kapitalistycznych 1 przodującej technologii, mo mysłu.
dził on, iż jest przekonany, że
na początku 1954 roku.
demizacja istniejących urzą
uczestnicy konferencji upo
nie
stoi
na
miejscu,
lecz
pod
Stale zaopatrywane jest w
dzeń, a także automatyzacja
Nie należy również zapomi ważnią go do podziękowania
nowy sprzęt techniczny rów wpływem wyścigu zbrojeń, produkcji — będą również na nać o jakości produkcji. Plan rządowi szwajcarskiemu i se
nież rolnictwo. Podczas gdy konkurencji i pogoni kapita dal najważniejszym źródłem państwowy można uważać za
w końcu 1940 roku kołchozy, listów za maksymalnymi zy podniesienia wydajności pracy. wykonany Jedynie w tym wy kretarzowi generalnemu ONZ
za gościnność.
MTS i sowchozy posiadały 684 skami w szeregu gałęzi posu
Ogromne znaczenie dla o- padku, jeśli Jakość produkcji
tysiące traktorów w przeliczę nęła się naprzód. Nasze zada
odpowiada ustalonym wymo
Uzgodniliśmy — powiedział
niu na 15 KM — obecnie jest nie polega na tym, aby w o- siągnięcia wysokiej wydajno gom. Zadanie polega na tym, prezydent
Eisenhower — że
ich ponad 1 400 tysięcy — ilość parciu o wyższość naszego u- ści pracy ma poziom technicz aby w przemyśle nie było ani
przyjmujemy procedurę obrad
kombajnów zbożowych wzro stroju prześcignąć osiągnięcia
sła w wymienionym okresie z nauki i techniki zagranicznej. nego przygotowania, kultury jednego działu, ani jednego ustaloną przez czterech mini
182 tysięcy do 350 tysięcy. W Należy stale studiować wszyst i wykształcenia robotników. przedsiębiorstwa pozostające strów spraw zagranicznych epodobnym tempie wzrosła rów ko to, co jest nowe w nauce W tej dziedzinie — jak wia go w tyle.
raz że stworzony został współ
W ostatniej części referatu ny sekretariat czterech mo
nież liczba innych maszyn roi i technice światowej. Należy domo — dokonano w Związ
Bułganin poruszył sprawę sił
niczych.
ulepszać informację naukową
Osiągnięty w piątej pięcio i techniczną; należy rozsze ku Radzieckim olbrzymiej produkcyjnych w kraju. W carstw. Kierownikiem sekre
latce wzrost przemysłu cięż rzyć kontakty z instytutami pracy. Konieczne jest — po Rosji przedrewolucyjnej prze tariatu jest Peter Wilkinson.
kiego i rolnictwa stworzył naukowo - badawczymi i po wiedział następnie Bułganin szło trzy czwarte produkcji Jego zastępcami są przedsta
trwałą bazę dla pomyślnego
przemysłowej pochodziło z za
rozwoju przemysłu lekkiego i stępowymi uczonymi za gra — zlikwidowanie niedociąg ledwie 4 rejonów kraju: z re wiciele delegacji ZSRR, Wiel
spożywczego. Przewidziane w nicą. Należy zwiększyć zakup nięć w organizacji i normo jonu moskiewskiego, Iwanow kiej Brytanii i Francji. Na
dyrektywach XIX Zjazdu par zagranicznej literatury tech waniu pracy, uporządkowanie skiego, petersburskiego i z U- podstawie oficjalnych decyzji,
tii, zadania w zakresie produk nicznej i jej publikacje w
które będą powzięte na konpłac zarobkowych, ustanowie I krainy.
cji towarów powszechnego u- ZSRR.

listycznym jako całości i w
każdej jego gałęzi tkwią ogromne możliwości. Jeżeli
możliwości te przekształcimy
w rzeczywistość — a bez wąt
pienia tak będzie — szybko
doprowadzimy do nowego, po
tężnego rozwoju przemysłu —
niezawodnej bazy wzrostu ca
łej gospodarki narodowej i
dalszego umocnienia potęgi
wielkiego Związku Radziec
kiego.
Stały wzrost i doskonalenie
produkcji socjalistycznej na
bazie najwyższej techniki nie
zbędne są dla nas dlatego, aby
żapewnić maksymalne zaspo
kojenie stale rosnących po
trzeb materialnych 1 kultu
ralnych cółego społeczeństwa
radzieckiego.
Hucznymi,
długotrwałymi
oklaskami uczestnicy Plenum
przyjęli następujące słowa
N. A. Bulganina;
Gwarancją tego, że zapew
niony zostanie nowy, potężny
rozwój przemysłu, są praco
witość i talent twórczy naro
du radzieckiego, jego bezgra
niczna wierność dla ojczyzny
i sprawy zbudowania komu
nizmu jak również wypróbo
wane kierownictwo okrytej
chwałą partii komunistycznej,
uzbrojonej w nieśmiertelną
naukę marksizmu-leninizmu i
zdecydowanie prowadzącej na
ród do komunizmu.

Otwarcie konferencji szefów rządów
czterech wielkich mocarstw
ferencji, sekretariat opracuje
uzgodniony komunikat.
Następnie Eisenhower stwier
dził, że w pierwszym dniu
obrad odbędą się dwa , posie
dzenia szefów rządów. Po
czynając od 19 lipca ministro
wie spraw zagranicznych bę
dą obradowali przed połud
niem, a szefowie rządów po
południu. Prezydent dodał, że
ten porządek obrad będzie
mógł oczywiście być w każ
dej chwili zmieniony przez
szefów rządów.
N. A. Bułganin, A. Eden i
E. Faure zgodzili się na ten
porządek obrad.
Następnie prezydent Eisen
hower złożył oświadczenie w
imieniu delegacji Stanów Zje
dnoczonych. Po prezydencie
przemawiał premier Francji
E. Faure.
Na posiedzeniu popołudnio
wym, które rozpoczęło się o
godzinie 14.45, przemawiał pre
mier Wielkiej Brytanii A. Eden i przewodniczący Rady
Ministrów ZSRR N. A. Buł
ganin.

Delegacja
pracowników rolnictwa
Zwigzku Radzieckiego
przybyła
do Nowego Jorku
(Dokończenie z 1 sir.)

amerykańskim. Dołożymy wszel
kich starań, aby wasz sześcioty
qc dniowy pobyt w USA bvł dla
was zarówno przyjemny,, jak i
korzystny. Jesteśmy przekonani,
że lepsze wzajemne zrozumie
nie przyniesie pozytywne rezul
taty".
«
•
•
NOWY JORK. Radziecka dele
ąacja rolnicza przybyła do sto
licy stanu Iowa-bes-Moines.
Delegację witał tłum składa
jący się z około 3 000 Ameryka
nów, którzy przybyli mimo pa
nującego upału. U wyjścia z lo
tiiiska zebrali się nie tylko mie
szkańcy Des Moines, lecz także
rodziny farmerów z różnych
części stanu. Serdecznymi, przy
jaznyml oklaskami witali zebra
ni członków delegacji radziec
kiej. '

Bierzmy z nich przykład

O czym zapomniano przed Festiwalem

Wnioski wpływają żywiołowo
E też ci ludzie tak przy
zwyczaili sie do protokó
łów ... Westchnienie mi
mo woli wyrywa się z głębi
piersi.
Wiceprzewodnicząca
rady zakładowej jak gdyby
nigdy nic:
— Przejrzyjcie, towarzyszu,
te sprawozdania.
Na biurku pojawia się zie
lona teczka z bibułkami. Cy
fry, cyferki, procenty, nazwi
ska. Wiceprzewodnicząca za
chęca:
— Znajdziecie w tym całą
analizę naszej pracy.
Zdobywam się na nieśmiały
odruch protestu:
— Ależ ja chcę człowieka,
żywego człowieka, towarzysz
ko.
Żywego człowieka nie ma,
bo. . przewodniczący koła
ZMP wyjechał i nie wiadomo,
kogo szukać ...

Z

GDZIE POZYTYWNE
FAKTY?

ł

y BTERAŁEM materiał do
artykułu, któremu dałem
roboczy tytuł „Młodzi pionie
rzy postępu technicznego".
Artykuł miał być (ostatnie dni
już dzielą nas od Warszaw
skiego Festiwalu Młodzieży i
Studentów) serdeczny i pozy
tywny. Poszedłem do Zarządu
Miejskiego ZMP w Koszalinie
po pozytywne fakty.
— Przejdźcie się, towarzy
szu — powiedziano mi w za
rządzie — do Koszalińskiej
Fabryki Mebli. Tam jest do
bry klub techniki i racjonali
zacji' Cały klub opiera się na
pracv młodzieży.
Wiceprzewodnicząca
rady
zakładowej Koszalińskiej Fa
bryki Mebli, jak wyżej:
— Mogę służyć tylko spra
wozdaniami. Jedyny człowiek,
który się y- tym orientuje, to
towarzysz Czajka, przewodni
czący koła ZMP i przewodni
czący Komisji Racjonalizacji i
Wynalazczości. Szkoda, że ten
towarzysz Czajka akurat wy
jechał

Młodzież świata
przed

Festiwalem
• ITnitrwajciyk
Pedro
Rechnk z Montewideo w
czasie przygotowań
do
V Światowego Festiwalu
Młodzieży i Studentów ze
brał 30 tysięcy podpisów
pod Apelem Wiedeńskim.
Pedro Reehuk przyjedzic
jako
delegat młodzieży
urugwajskiej na Festiwal
do Warszawy.
' '
1
• • •
(B „Mile głodu" — taki
tytuł nosi australijski film
nadesłany na konkurs fe
stiwalowy. Treścią jego
zaczerpniętą z codziennego
życia robotników porto
wych w Sydney, jest wal
ka dokerów o poprawę wa
runków pracy i bytu.
Film ten pokazuje mię
dzy innymi strajki doke
rów Sydney, broniących
swych słusznych praw do
pracy, chicha i ludzkiego
traktowania.

Znalazł się jednak 1 drugi
w fabryce poinformowany
Towarzysz Piaczka, kierownik
planowania.
— Klub racjonalizacji? —
towarzysz Piaczka robi zdzi
wioną minę — rzeczywiście
istniał taki. Jeszcze rok temu.
Ale od czasu jak mu odebra
no lokal, praca w klubie za
marła.
— Więc od tej pory ani jed
nego wniosku racjonalizator
skiego?
— Nie, tak źle nie jest
Wnioski wpływają, że tak po
wiem, żywiołowo
Interesuje nas, ile wnio
sków racjonalizatorskich skła
da młodzież.
— Przynajmniej 50 proc.
Towarzysz Piaczka podajc
przykład Mieczysława Okrut
nego. Do stycznia bieżącego
roku Okrutny pracował w fa
bryce jako stolarz. Dzisiaj,
dzięki swoim zdolnościom i
swojej pracy, jest mimo dwu
dziestu trzech lat, majstrem.
Ostatnio opracował proces
zmechanizowania
natrysku
mebli. Pomysł zastosowany
w praktyce dał 5800 roboczo-*
godzin i około 20 000 złotych
rocznie oszczędności.
Inny ZMP - owiec. to
warzysz
Czesław
Cegliński — kierownik technicz
ny produkcji — skonstruował
przycisk do wiertarki wyko
nującej sękowanie obłogu i okleiny. Wynalazek przyniósł
4300 złotych
oszczędności,
stworzył możliwości szybszego
tempa produkcji, zwiększył
bezpieczeństwo pracy.
— I oba te projekty wypły
nęły samorzutnie? Bez żad
nych uprzednich rozmów, bez
żadnych dyskusji?
— Samorzutnie, najzupeł
niej samorzutnie.
PIASEK MORSKI
I KAFLE Z CEMENTU

V OSZALIŃSKIE Zakłady
Kruszyw
Mineralnych
produkują lastrikowe płytki
posadzkowe dla potrzeb bu
downictwa. Rozchodzą się te
płytki na cały kraj. Do NoI wej Huty, do Nowych Tych,
• na budowle Warszawy. Do tej
I pory do wyrobu płyt był sto| sowany jako kruszywo głów
nie dolomit- Dolomit ma jed
nak niski stopień twardości i
jest zbyt siny w wyglądzie.
Zastosowano więc w tym ro
ku dla uszlachetnienia płytek
surowiec wyższej jakości: mar
mur z Ustronia Śląskiego,
marmur, który daje barwę
idealnie białą. Ten marmur
jednak jest o 100 procent
twardszy i wskutek tego o po
Iowę spadła „na szlifie" wy
dajność. Zakładom groziło za
walenie i tak już wygórowa
nego planu, groziło zwiększe
nie kosztów produkcji. Od cże
góż jednak doświadczone gło
wy. Dyrektor zakładów towa
rzysz Iskrzycki postanowił za i
stosować do szlifowania za
miast piasku kopalnianego ostrzejszy piasek morski. Na
pierwszą linię walki o utrzy
manie dotychczasowej wydaj
ności pchnął, oczywiście, mło
dzież. Pod przewodnictwem
najlepszych: Franciszka Bła
szczyka, Józefy Rek, Stanisła
wy Sobieraj. Bój o wydajność
został wygrany.
Kierownictwo zakładów ma

duże i zdrowe ambicje Prag
nie co roku powiększać fabry
kę, co roku wprowadzać do
produkcji nowy rodzaj fabry
katów’. Nadarza się właśnie
ku temu najlepsza sposobność
Inżynier Rzeżniacki, kierow
nik produkcji doświadczalnej,
wpadł na pomysł wyrobu ka
fli piecowych z cementu po
mieszanego z gliną i glazurorow’anych cementem. Kafli ta
kich ńie potrzeba by było wy
palać. Wystarczyłoby tylko do
bre wysuszenie. Kafle takie
byłyby o wiele tańsze od ka
fli normalnie dotąd stosowa
nych. O jakieś 70 procent tań
sze .., Młodzież najbardziej
się zapaliła do pomysłu inży
niera. Cała brygada doświad
czalna przy próbnej produk
cji nowych kafli składa się z
młodzieży. Młodzi pracują go
rączkowo i z wielkim zainte
resowaniem.
— Jak nam się Uda wcielić
w czyn projekt inżyniera —
mówią — przysporzymy kra
jowi wielt milionów złotych
oszczędności.
NIE LUBIĄ SIĘ CHWALIĆ

IV BIURZE
fabrycznym
’ ’ Pierwszej ZachodnioPomorskiej Spółdzielni Me
chaników rozmowa młodego
ze starszym:
Młody: — W zeszłym ro
ku jak było zaćmienie słońca,
to
masowo fabrykowałem
przyczernione szkiełka.
Starszy: — Pomyśleć, po
myśleć. Zdarza się raz na pa
rę setek lat i tak dokładnie
potrafią astronomowie wszyst
ko wyliczyć.
Młody: — I nawet o
sekundę się nie omylą.
Podziw dla notęgi geniuszu
ludzkiego.
Zainteresowanie
wspaniałą dziedziną nauki,
problemami, które rozszerzają
myślowe horyzonty. Ciekawe
jak za podobnymi zaintereso
waniami młodzieży podąża
organizacja ZMP-owska. Nie
mamy jednak czasu pytać.
Oto przed nami przewodniczą
cy koła ZMP. Wokół grupka
młodzieży.
— Ruch młodych racjonali
zatorów produkcji? Ależ oczy
wiście!
— Wnioski? Nowe pomysły?
Kto by tam pamiętał, ile po
mysłów zastosowaliśmy. Jak
coś przeszkadza w pracy, ha
muje robotę, to się to ulepsza,
no i już- Nie lubimy się zre
sztą chwalić.
Dopiero na siłę wydobyliś
my informację, że ostatnio
Zygmunt Pstrągowski i Hen
ryk Zalewski, dwaj młodzi
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dobrze, ale istnieją warsztaty, które mogą posłużyć innym za
przykład.
Takimi m. in. są warsztaty zespołu PGR Karścino w Mołtowfe. Minio, że warunki pracy w warsztatach nie są najlepsze
przygotowania do żniw są tu na ukończeniu. Tak np remonty
ciągników wykonane są w 90 proc., a kombajny zbożowe wy
magają jedynie przeglądu. Remont innych maszyn jest również
na ukończeniu.
,

DZIELNĄ MAMY MŁODZIEŻ

IV IĘC jednak zdobyłem po
ł* zytywne fakty. Przykła
dy młodzieńczej pomysłowo
ści, entuzjazmu, troski o pro
dukcję i o oszczędność pro
dukcji, zainteresowania wspa
niałym ruchem racjonalizator
stwa- Przekonałem się,
że
„młodych pionierów postępu
technicznego", jak nazwałem
młodzieżowych racjonalizato
rów, planując ten artykuł,
znajdzie się w każdej naszej
fabryce, w każdym koszaliń
skim zakładzie pracy. I prze
konałem się również, że nie
dużo o nich wiedzą, że nie
dużo się nimi opiekują (przy-,
kład klubu racjonalizatorów
w fabryce mebli), władze
ZMP-owskie i ZMP-owskie
organizacje zakładowe- Ruch
trwa, ale trwa ruch żywioło
wy. Brak mu należytej orga
nizacji.
Dziwna historia. Przez cale
województwo niosą się przedfestiwalowe zawołania. W ca
łym województwie trwa wiel
ka akcja ostatnich praedfestiwalowych
przygotowań.
Młodzież, dzielna nasza i głę
boko patriotyczna młodzież
składa zobowiązania produk
cyjne idące w setki tysięcy
złotych oszczędności. Nie prze
widują te zobowiązania, nie
stety, nowych pomysłów ra
cjonalizatorskich. Czyżby się
nie liczono z możliwością 1 ta
kich właśnie zobowiązań?
Nie! O takiej możliwości po
prostu zapomniano. Młodzież
pomysły racjonalizatorskie, oczywiście zgłasza. Nie znaj
dujemy ich tylko na festiwa
lowej liścieJERZY KARPIŃSKI

TOW. Fabian Szupa, który przed kilkoma dniami swansował z pracownika warsztatów na kierownika, ma wie
le chęci i zapału. Całymi dniami „kręci się" wokół maszyn do
pilnowując ich remontu. Równocześnie mechanik zespołowy
piawie codziennie odwiedza Warsztaty i wspólnie z kietownikiem starają się usuwać wszystkie przeszkody utrudniające
pracę w warsztatach.

T EDNYM z przodujących pracowników warsztatów jest
J monter silnikowy Stanisław Dobrowolski, który od wie
lu już lat wykonuje ponad 160 proc, normy.
Dla uczczenia Święta 22 Lipca załoqa postanowiła własnymi
siłami wyremontować stary budynek w Karścinie 1 przystoso
wać qo do prac warsztatowych. Nowe warsztaty usuną wiele
trudności i pozwolą załodze jeszcze lepiej remontować maszy
ny. Jak nas informuje bryqadzista tow. Marian Kaczoruk, bu
dynek już byłby dawno oddany do użytku gdyby nie trudno
ści w nabyciu cementu i gwoździ.
•
•
•

Takich warsztatów jak w Mołtowie jest w naszym woje
wództwie więcej. Trzeba więc, aby inne pozostające w tyle
z remontami warsztaty wzięły przykład z dzielnej mołtowskiej
załogi.
___
Tekst. W. Tybura
Zdjęcia Zbigniew Rogowski

H

"Wybrałem
wolność"

*

•

PAŹDZIERNIKA wieczorem przy
byłem do Hannoweru. Gdzie tu
przenocować, kiedy nie ma ani te
nisa.
— Przepraszam — zagadnąłem jakie
goś kolejarza. — Chciałbym przenoco
wać. Pieniędzy, niestety, nie mam.
Zagadnięty, jakgdyby od niechcenia,
rzucił krótko: — Tam na dole w bun
krach jest miejsce. Można się darmo
przespać.

1

- TE ZABAWKI SCHOWAJ DLA

kilka dni nadejdą żniwa. POM-y. GOM-y i warsztaty
naprawcze PGR-ów dokładają wszelkich starań, aby re
ZAmonty
maszyn ukończyć na czas. Nie wszędzie wprawdzie jest

ISTORIA U nie ma w sobie nic nad
Tuż. przy stacji znajdowały się wko
zwyczajnego. Tak, Jak nic nadzwy pane w ziemię żelbetonowe schrony, oczajnego nie było w życia Leona Run becnie zamienione na mieszkania. Do
ge — antora tego krótkiego pamiętnika.
Młodego człowieka, który, Jak tysiące mto tarłem do jakiejś pryczy i zasnąłem.
Następnego dnia zgłosiłem się do ko
dych Indzi urodzonych na naszych Zie
miach Zachodnich za czasów hltlerowskicn. misji, która rejestrowała uchodźców. W
uczących rię w hitlerowskiej szkole, nie wygodnych fotelach, przy okrągłym sto
umiał sobie Jasno i ostatecznie uświado le, siedziało sześciu ludzi. Trzech w
mić, *e Jego ojczyzną Jest ziemia, na któ mundurach i trzech w cywilu. Wszyscy
rej się urodził — potska ziemia... Ze poza biegle mówili po niemiecku — berliń
Polską będzie człowiekiem obeym, że nciekając z kraju, znajdzie się na obczyź skim akcentem. Poczęstowano mnie pa
pierosami.
nie.
Leon Runge uetekł z kraju. Dlaczego?
Trudno mn już driś odpowiedzieć katego
rycznie na to pytanie. Trochę zaważyło na
tej decyzji czyjeś obrażllwe słowo... Tro
chę tęsknota za ojcem, który mieszkał w
Niemczech zachodnich... Trochę młodzień
czej pasji prrygód... A także — i to może
najważniejsze — do decyzji Leona Runge przyczyniły się kłamliwe, oszukańcze
stówa rozgłośni „Wolnej Europy" o dohrobycte w Niemczech zachodnich, o opiece
nad „uchodźcami", o „wolności"...
— Panie Runge — rozpoczął cywil.
Warto przeczytać ten pamiętnik. Prosty, — Wiemy, że przyjechał pan z Polski.
szczery pamiętnik człowieka, któremu w
Zdajemy sobie sprawę, że przybył pan
Niemczech zachodnich trudno było zwy
kłą, nezeiwą drogą — poprzez pracę wła-f tu po to, by znaleźć wolność i ludzkie
nyeh rąk — stwerzyć sobie normalne wa warunki bytowania. Nim jednak zaczniemy mówić o pana perspektywach,
runki tycia,

•

,

ślusarze samochodowi, udo
skonalili mechanizm napędo
wy do pomp dla produkowa
nych w warsztatach spóldziel
ni polewaczek. Udoskonalenie
zaoszczędziło dużo godzin pra
cy ślusarzy, tokarzy i spawa
czy. Zaoszczędziło dużo regla
mentowanego materiału. Moż
na by z zaoszczędzonego su
rowca i z zaoszczędzonych go
dzin (jeśli to przeliczyć na pie
niądze) wyprodukować dodat
kowo jedną polewaczkę.
Drugi pomysł (dowiedzie
liśmy się o nim niemal przy
wyjściu z warsztatów): kie
rownik brygady młodzieżowej
Bogdan Dziuba zastosował
prasę ręczną do wytłaczania
otworów w blasze zamiast
wiertarek. Rezultat wynalaz
ku: oszczędność prądu, wier
teł, pracy, czasu, razem 175
złotych dziennie.

Maszyny żniwne w Moltowie
gotowe do pracy

chcielibyśmy się wpierw dowiedzieć
czegoś o panu, a ściślej mówiąc, o daw
nym miejscu pańskiego zamieszkania.
Interesuje nas, co tam słychać, jak lu
dzie żyją, jak myślą.
Zacząłem opowiadać. Wyczytałem z
ich min, że nie o to chodzi.
— Przepraszam, pan pozwoli, że za
dam kilka pytań. Pan jest człowiekiem
młodym. Ukończył pan dopiero 20 lat.
W tym roku miał pan prawdopodobnie
iść do wojska. I tak, jak każdy czło
wiek w pańskim wieku, interesował się
pan jednostkami wojskowymi. W wa-

szym mieście było kilka jednostek. In
teresują nas ich numery oraz rodzaje
broni. My, rzecz jasna, orientujemy się
w tym wszystkim. Obcięlibyśmy usły
szeć trochę szczegółów.
— Ależ panowie, ja... ja... — zaczą
łem się jąkać. — Ja tymi sprawami się
nie interesowałem.
— Niewiele, bardzo niewiele nam
pan powiedział, panie Runge. Może zechce pan opowiedzieć coś więcej o swo
ich znajomych, względnie krewnych.
— W Opolu zostawiłem narzeczoną.
Mam tam wielu przyjaciół i znajo
mych.
— Przepraszam — wtrącił cywil — a
czy pan ma zamiar z nimi utrzymywać
kontakt?
— Owszem.
Pod koniec polecono mi zgłosić się do
biura uciekinierów, gdzie dostanę żyw
ność i skierowanie do pracy.

•

«

•

J7LUECHTLINGSLAGER (obóz dla
x uchodźców), do którego zostałem
skierowany, leżał w Tyrolu. Tuż nad
szwajcarską granicą, w miejscowości
Hommelburg niedaleko Bodensee.
Obóz mieścił się w baraku zwanym
„Turistenheim". W jednym pokoju mie
szkało 9, a nieraz i 10 osób. Dwu albo
trzy piętrowe prycze sięgały aż do su
fitu. Mieszkały tu przede wszystkim ro
dziny przesiedleńców. Byli tu jednak
także zbiegowie z Polski, Czechosłowa
cji, Rumunii. Wielu z nich miało na su
mieniu jakieś przewinienia z okresu
wojny.
( Dokończenie na 4 str.)

Aby grupy wzajemnej pomocy
W każdym gospodarstwie
zbiornik do kiszenia pasz nie istniały tylko na papierze
Przyrządzanie kiszonek —
to jeden z najlepszych i naj
tańszych sposobów zabezpie
czenia wartościowej paszy na
okres zimowy.
Jakie korzyści przynosi go
spodarstwu sporządzanie ki
szonek?
1) Dzięki kiszonkom może
my żywić inwentarz tanią
i zdrowa, zieloną paszą przez
cały rok.
2) Sporządzając kiszonki,
magazynujemy paszę w okre
sie, gdy jest jej pod dostat
kiem (jesienią) na okres, kie
dy jej przeważnie brakuje
(na wiosnę).
3) Sposób ten umożliwia
przechowanie
takich pasz,
które nie dadzą się przerobić
na siano, np. liście buraczane
1 inne.
4) Kiedy deszcze unlemożli
wlają zebranie trawy na sia
no, dzięki zaklszeniu można
całkowicie uniknąć strat, ja
kie powoduje gnicie trawy.
6) Silosowanie paszy umożli
wla gospodarzowi uprawę ro
ślin, które dają wysokie plo
ny zielonej masy, np. kukury
dza.
Sporządzanie kiszonek stało
się sprawą szczególnie ważną
w roku bieżącym, ponieważ
znacznie zwiększył się u nas
areał uprawy kukurydzy. Zic
loną masę kukurydzy zebraną
z pól trzeba będzie w całości
zakisić. A do zakiszenia po
trzebne są zbiorniki, choćby
najprostszej konstrukcji. Taki
zbiornik trzeba wybudować
jeszcze w ciągu lata, ponie
waż zbiorniki zarówno cemen
towe, jak i budowane z in
nych materiałów muszą długo
wysychać.
Tymczasem w wielu groma
dach, spółdzielniach 1 PGR-ach
bagatelizuje się tę ważną
sprawę, często nie poczynio
no tam jeszcze żadnych przy
gotowań do budowy zbiorni
ków. Niektórzy uważają, że
ponieważ trudno nabyć ce
ment — budowa dołu siloso
wego Jest w ogóle niemożli
wa. Jest rzeczą zrozumiałą,
że przy ogromnym zapotrzebo
wanlu na cement w całym
kraju, nie można czekać na
przydział tego cennego ma
teriału. Podobne kłopoty ma
ją również gospodarstwa ra
dzieckie. Radzą sobie one w
ten sposób, że stosują różne

materiały zastępcze: szlakę z
wielkich pieców, kamień, gli
nę, cegłę i inne materiały miej
scowe.
W naszych warunkach do
budowy dołów silosowych moż
na z powodzeniem używać gli
ny, kamienia polnego i pro
stej słomy.
Najważniejsze,
aby zbiornik był szczelny, nie
przepuszczał powietrza ani
wilgoci z zewnątrz.
Szczególnie zaleca się budo
wę zbiorników tzw. glinobitych. Są one tanie, łatwe do
wykonania i dość trwałe. Ta
ki zbiornik można budować
wszędzie, gdzie jest glina. Za
kładać go trzeba w takim
miejscu, gdzie ziemia przy
kopaniu prawie pionowych
ścian nie obsypuje się. Jeden
metr sześcienny zbiornika star
czy na przechowanie około
000 kg kiszonki — można więc
łatwo obliczyć, jak duży zbiór
nlk będzie nam potrzebny, za
leżnie od ilości kiszonej pa
szy.
Głębokość i szerokość wy
kopanego dołu nie powinny
przekraczać 2,5 m, ponieważ
głębsze i szersze doły są nie
wygodne. Długość dołu zaś
nie powinna przekraczać 10
metrów. Jeśli pasza nie zmie
ści się w dole O takich roz
miarach — lepiej jest wybu
dować dwa doły krótkie.
Przy kopaniu należy dół za
okrąglić przy ścianach i ką
tach, po czym ściany i dno
wyłożyć zaprawą z gliny. Za
prawa taka — gdy grunt jest
ścisły — może być cienka, w
przeciwnym razie trzeba uło
żyć znacznie grubszą war
stwę. Po narzuceniu wypra
wy kropi się ją wodą 1 wy
gładza tak długo, dopóki ścia
na nie stanie aię gładka i je
dnolita. Kiedy ściany 1 dno
należycie wyschną, dobrze jest
wysmarować cały dół gęstym
mlekiem wapiennym.
Tam, gdzie grunt jest mniej
ścisły, dół powinien mleć ścia
ny skośne. Ponieważ w takim
wypadku wykładanie ścian i
dna gliną byłoby utrudnione
— należy cały dół wyłożyć
kamieniem lub cegłą układa
ną na tłustej glinianej zapra
wie. Jeśli brak cegieł i ka
mienia — można wyłożyć dół
matami ze słomy, a nawet
warstwą długiej, prostej sło
my.

v (Dokończenie z 3 str.)
Zakwaterowano mnie w jednym po
koju z rodziną niemiecką, pochodzącą z
Czech.
Rozpoczęło się „nowe tycie".
W ciągu pierwszych dni poszukiwa
łem ojca, który gdzieś tutaj mieszkał w
pobliżu. Dowiedziałem się w końcu, że
od kilku miesięcy leży w szpitalu.
O moim przyj eżdzie zawiadomić go
miał ksiądz Heller z Hommelburga.
Zdawałem sobie sprawę, że ojciec nie
będzie mógł mi pomóc. Zacząłem więc
w ciągu następnych dni szukać poprzez
„Arbeitsamt" jakiejś pracy. Ale zasta
wałem tam codziennie kilka tysięcy lu
dzi, wyczekujących — jak ja — na zdo
bycie jakiegoś zajęcia.
»•,
Wieczorem wracałem do obozu. Przed
barakiem siedzieli mężczyźni i grali w
karty. Zmęczony łażeniem po mieście
i głodny szedłem do stołówki. Dostawa
łem tam stale jako obiad „grochówkę",
a właściwie nieokreślonego smaku wodziankę. Zresztą ta „grochówka" była
1 tak lepsza, niż kawałek chleba z mar
garyną, którą dawano nam na śniada
nie i kolację.

•

•

•

Po dwu, czy trzech miesiącach takie
go życia Scharf — komendant obozu —
oznajmił mi, że jakkolwiek nasz barak
nazywa się „Turistenheim" — nie jest
schroniskiem. Można tu mieszkać bez
płatnie przez jakiś czas — ale nie za
wsze.
Co z sobą robić? Można byłoby iść do
Industrie — Polizei... Przychodzili do
obozu przedstawiciele władz okupacyj
nych, namawiali... Ale ja wiedziałem,
jak Ciężkie, więzienne niemal życie pę
dzi mój kolega, który zaciągnął się do
Industrle-Pollzei. Odrzucałem stanow
czo taką perspektywę...
Cały obóz aż mienił się od barwnych
afiszy, agitujących uchodźców do Legii
Cudzoziemskiej. Przedstawiały one mło
dych zadowolonych chłopców, ubra
nych w amerykańskie mundury. W le
wej ręce trzymali spory pakiet pienię
dzy, u boku — ładną dziewczynę... Ale
wiadomo — Legia Cudzoziemska — to
dobrowolne pójście na wojnę. To także
nie uśmiechało ml się...

Do zbiornika-dołu nie może
się przedostawać woda zaskór
na, dlatego powinien być on
płytszy od najwyższego lustra
wody co najmniej o 30 cm.
Przed rozpoczęciem budowy
dobrze jest poradzić się kogoś
ze służby rolnej. Do pracy
tej trzeba przystąpić jak naj
szybciej. Żniwa za pasem,
a w trakcie żniw nie będzie,
oczywiście, czasu na to, by za
jąć się budową zbiorników.
Zbiornik zaś jest niezbędny
w każdym gospodarstwie, któ
re chce zabezpieczyć paszę dla
swego inwentarza i prowadzić
racjonalną hodowlę.
B. B.

Pracownicy lasów
zbierają

złom

Plan roczny
wykonano
w około 300 proc.
Do akcji zbiórki surowców wtór
nych żelaza i stali prowadzonej
przez różne zakłady pracy, włą
czyły sie również wszystkie Jed
nostki administracyjne służby leś
nej naszego województwa.
Dotychczasowe wyn’ki zbiórki
fiwladcza, że pracownicy służby
leśnej podeszli do tej sprawy z
dużym zrozumieniom. Tak np. na
daiert 30 cżerwca br. plan roczny
został
wykonany
następująco:
złom stalowy w 110 proc., złom że
liwny w 2S7 proc., złom metali
nieżelaznych w 131 proc.
Rejon LI* Miastko plan pierw
szego kwartału br. wykonał z po
ważną nadwyżką, dostarczając do
składnic złomu ponad 100 proc,
rocznego planu zbiórki złomu sta
lowego, ponad ROO proc, złomu że
liwnego i ponad 400 proc, złomu
metali kolorowych. Równocześnie
Rejon LP w Miastku wezwał po
zostałe jednostki Je*ne
naszrro
województwa do współzawodnic
twa, zobowiązując się do wyko
nania planu rocznego w 500 proc.
I znowu, jak poprzednio, przekro
czył w II kwartale kilkakrotnie
plan roczny.
Dobre wyniki w zbiórce złomu
posiadają równ'eż pracownicy re
jonów: Wałcz. Szczecinek, Bytów,
Złotów i Drawsko.
Niezadowalająco natomiast prze
biega zbiórka złomu w Rejonie
I.P
Sławno. Kierownik admini
stracyjny tego rejonu tow. Nor
bert Celiński zbiórkę złomu uwa
ża z.a sprawę tak mało ważną, że
do V*J pory placówka, która on
kieruje, nie odstawiła ani kilo
grama metalu, szmat czy makula
tury.
F. RZALRK-NARZYCKI

Pewnej niedzieli ojciec wyszedł ze
szpitala. Kiedy opowiedziałem mu, że
nie mam pracy, a nie chcę iść do Legii
Cudzoziemskiej, ani do policji, oburzył
się.
— Dureń jesteś. Myślisz, że cię będę
utrzymywał. Mam tylko rentę inwalidz
ką. Sam z trudem z niej żyję.
Ojciec jednak, jak to ojciec, chciał
ml pomóc. Poszliśmy do księdza Helle
ra. Ten usiłował mnie namówić:
— Przecież policja — tłumaczył — to
zalążek przyszłej naszej armii. Jesteś
młody, powinieneś tam iść. Co ja cl mo
gę poradzić? Kościelnych mam już
i tak czterech.

"Wybrałem
wolność"
TV A drugi dzień otrzymałem jednak
i’ od księdza wiadomość, te jest pra
ca. Skierował mnie jako laboranta
aptecznego do niejakiego doktora Pau
la.
— Laborant —- hm. Dla laboranta nie
mamy miejsca. Ale może za chłopca do
pomocy?
Zgodziłem się. Ale pracowałem tam
tylko dwa miesiące. Nastąpiła redukcja
pracowników.
Chodziłem znowu bez pracy. Gdy w
Arbeitsamcie i prywatnie pytałem o ja
kiekolwiek zajęcie, wszędzie odpowia
dano, te nie ma, że dziś wielu szuka
pracy. Kląłem w duchu swoje położe
nie. Wściekałem się, że nie przyjąłem
propozycji do Industrie-Polizei. Dopusz
czałem już nawet możliwość zaciągnię
cia się do Legii Cudzoziemskiej.
Od tej ostateczności uratowała mnie
choroba. Poszedłem do szpitala. Leżał
tam obok mnie człowiek, a raczej Cień
człowieka. Był w Legii. Wrócił właśnie
z Wietnamu. Jego opowiadania wyle
czyły mnie raz na zawsze z myśli o pod
pisaniu kontraktu z Legią.
Po opuszczeniu szpitala postanowiłem
wyjechać, i to jak najszybciej, do West

■V7 IEWIELE już czasu dzleI \ li nas od rozpoczęcia
kampanii żniwno-omłotowej. Sprawny i szybki prze
bieg żniw 1 omletów zależy
przede wszystkim, o czym już
niejednokrotnie
wspomina
liśmy, od właściwego i maksy
malnego wykorzystania wszyst
kich posiadanych maszyn koś
nych i agregatów młocarnianych. Tymczasem doświad
czenie lat ubiegłych wskazuje,
że nie zawsze potrafimy w
pełni wykorzystać nasz bo
gaty park maszynowy, szcze
gólnie na wsi indywidual
nej.
Czy istnieje możliwość lep
szego wykorzystania maszyn?
Niewątpliwie tak. Już od
dawna chłopi różnych gromad
samorzutnie łączyli się w gru
py i wspólnie wykorzystywa
li maszyny, wymagające więk
szego sprzężaju i obsługi,
wspólnie wykonywali pewne
prace połowę dla podniesie
nia produkcji rolnej. Poma
gali sobie wówczas wzajem
nie siłą roboczą i końmi. Prze
konywali się jednocześnie, że
dzięki wspólnemu wysiłkowi
można łatwiej i
szybciej
sprzątnąć zboże, dokonać omło
tów itp., nabierali nawyków
zespołowego gospodarowania.
Od wiosny bieżącego roku
oddolna inicjatywa pracujące
go chłopstwa ujęta Już zosta
ła w pewne formy organiza
cyjne.
GOM-y przystąpiły do orga
nicowania formalnych grup
wzajemnej pomocy złożonych
z ch>općw którzy korzystali
z usług GOM. We wsiach
woj. koszalińskiego powstało
379 tego rodzaju grup, a obec
nie liczba grup wzajemnej po
mocy wzrosła do 483. Należy
do nich ponad 3 600 chłopów.
Najwięcej grup powstało w
rejonie zespołu GOM Słupsk
i Dygowo, a najmniej w re
jonie zespołu GOM Tychowo.

CZY SĄ OSIĄGNIĘCIA?

Jakie są dotychczas osiąg
nięcia grup wzajemnej pomo
cy naszego województwa? Na
to pytanie trudno odpowie
dzieć. Ogólnie wiadomo, że
dzięki grupom wzajemnej po
mocy gomowski sprzęt zostaje znacznie lepiej wykorzy
stany, ale jakie są formy wza
jemnej pomocy, jak konkret-

nie pracują poszczególne gru
py — na to pytanie towarzy
sze z WZR, ZSCh i ROM nie
potrafią odpowiedzieć. Panu
je jednak przekonanie, że
część grup istnieje tylko na
papierze, ogranicza się wyłącz
nie do kolejnego wykorzysty
wania przez członków przy
dzielonych maszyn GOM. Na
tomiast często nie stosuje się
w grupach wzajemnej pomocy
w sile roboczej i sprzężaju.
O braku rozeznania świad
czyła także ostatnia woje wódz
ka narada aktywu GOM po
święcona
przygotowaniom
GOM do kampanii żniwnoomłotowej, z uwzględnieniem
organizacji grup wzajemnej
pomocy. Niestety, zastępca
kierownika
Woj.
Zarządu
ROM do spraw GOM tow. Bro
nisław Szarpiński w refera
cie swym nie omówił pracy
grup na naszym terenie, nie
pokazał stosowanych w na
szym województwie form pra
cy, nie wymienił nawet dla
przykładu choćby jednej gru
py wzajemnej pomocy, a ogra
nlczył się tylko do przedsta
wienia niektórych ogólnych
form pracy tych grup.
Jaki był referat, taka była
1 dyskusja. Zabierało w niej
głos wielu kierowników ze
społów GOM i kierowników
GOM, którzy niewiele powie
dzieli o konkretnej pracy grup
wzajemnej pomocy na swoim
terenie. Niewątpliwie narada
przyniosłaby więcej korzyści,
gdyby wzięli w niej także udział przewodniczący przodu
jących grup naszego woje
wództwa. Niestety, organiza
torzy nie potrafili sobie zapew
nić odpowiedniej frekwencji.
W naradzie wzięło tylko udział 2 przewodniczących, któ
rzy w dodatku nie zabierali
głosu w dyskusji. Zabrakło
na naradzie między innymi
przewodniczącego grupy wza
jemnej pomocy z Bydlina po
wiat Słupsk, ob. Daniela Ląda, który niedawno jako je
dyny przedstawiciel wojewódz
twa uczestniczył w spotkaniu
przewodniczących przodują
cych w kraju grup wzajemnej
pomocv z ministrem rolni
ctwa Edmundem Pszczółkowskim. A szkoda. Mógłby on
opowiedzieć o formach pracy
i doświadczeniach różnych
grup w kraju.

cy fachowe). Służba rolna rad
narodowych winna bezwarunko
wo omawiać w grupie bieżące
zalecenia agrotechniczne. orga
nizować pogadanki fachowe.
Pizecież łatwiel udzielać porno
cv grupie zoraanizowanej, ani
żeli oddzielnie poszczególnym
chłopom.
Przodujące orupy wzajemnej
pomocy już obecnie omawiają
przygotowania do kampanii
żniwno-omłotowej, ustalają plan
płacy. Oto jak zorganizowała
sobie pracę jedna z grup, która
wspólnie korzystać będzie ze
snopowiązałki.
Ustalono, że
przy snooowiązałce pracować
będą przed południem 3 — 4
konie, a po południu inny kump
let koni. Maszynę obsługiwać
będą stale ci sami ludzie, a in
na grupa ludzi ustawiać będzie
skoszone zboże w sztygi. Zbo.' i
koszone będzie kolejno w miarę
dojrzewania u poszczególnych
członków grupy oraz niezwłocz
nie ustawiane w sztygi. W mię
dzyczasie grupa przystąpi do
wykonania podorywęk w tej sa
mej kolejności, w jakiej były
koszone pola, a następnie do
siewu poplonów. Tak zorganizo
wana praca przyczyni się do
szybkiego i sprawnego sprzętu
zbóż, uniemożliwi jakiekolwiek
marnotrawstwo.
Chodzi jednak o to, ążeby pra
cownicy POM i GOM wspólnie
z ZSCh i służbą rolną rad naro
dowych zainteresowali się wre
szcie bliżej tym zagadnieniem,
poznali dobre formy pracy grup
wzajemnej pomocy, ażeby szero
ko upowszechniali je i pomagali
w przezwyciężaniu niektórych
trudności organizacyjnych. Cho
dzi o to, żeby w pełni zaintere
sowały się tym zagadnieniem
wszystkie instancje i organiza
cje partyjne.

NAJWAŻNIEJSZE
ZADANIA ZSCH
Poważne zadania stoją przed
wszystkimi ogniwami i całym
aktywem Zw. Samopomocy
Chłopskiej. MasoWa organiza
cja chłopów pracujących win
na czuć się w pełni odpowie
dzialna zarówno za dalszy roz
wój jak i umocnienie istnieją
cych grup wzajemnej pomocy.
Aktyw samopomocowy powi
nien inicjować powstanie no
wych grup, czuwać wspólnie z
oiganizacjami partyjnymi nad
ich właściwym składem klaso
wym, pomagać w organizowa
niu kolektywnej pracy, brać ak
tywny udział w upowszechnia
niu dobrych form pracy grup
wzajemnej pomocy. Praca nad
rozwojem grup wzajemnej po
mocy musi stać się na (ważniej
szym zadaniem Związku Samo
pomocy Chłopskiej,
Jednocześnie należy populary
zować i rozwijać wszelkie inna
formy zespołowego działania,
jak zespoły uprawy łąk, zespo
ly likwidacji odłogów, zespoły
uprawowe itp.

ROZSZERZAĆ T UMACNIAĆ
CENNĄ INICJATYWĘ
Przytoczone fakty świadczą,
*
<
#
że kierownictwo gospodarcze
naszego województwa, niektóre
EŹDZIŁEM po całej Westfalii. Szu
instancje i organizacje partyjne,
kałem, pytałem, lecz ciągle z tym
nie doceniając niższych form
samym skutkiem. Wszędzie kolejki zespołowego gospodarowania,
przed Arbeitsamtaml.
zbyt mało też interesowały się
Herne — to dość duża miejscowość.
pracą grup wzajemnej pomocy
Lecz tak, jak i inne miasta, zniszczona
i nie udzielały im dostatecznej
na skutek działań wojennych. Chodzi
pomocy. I ten stosunek musi ułem po mieście. Przyglądałem się lu
lec radykalnej zmianie. Przecież
dziom, oglądałem domy. Nie powiem,
grupy wzajemnej pomocy oże się tu nic nie buduje, owszem budu
prócz zabezpieczenia lepszego
je się.
wykorzystania maszyn gwaran
Prawie w każdym mieście Zagłębia
tują także lepszą opiekę nad
M. REBELKA
Ruhry rosną szare bloki koszar wojsko
sprzętem gomowskim, ogranicza
wych i luksusowe wille dla amerykań
ją zdarzające się jeszcze wypad
skich oficerów i ich rodzin. W centrum,
ki kułackiego wyzysku, a prze Lampa naftowa
na głównych ulicach, tuż obok strzela
de wszystkim wyrabiają nawyki
jących w niebo kikutów kominów oraz
dostawcą.
zespołowego organizowania pra
ruin, widać odremontowane kawiarnie,
cy, pozwalają przekonać się prądu elektrycznego
bary, lokale rozrywkowe. Ulicami mkną
praktycznie chłopom o wyższoś
samochody, w których jadą wygodnie
Twórca lampy naftowej — Łuka
cl zespołowych form pracy.
rozparci miejscowi dygnitarze i amery
Należy oczywiście pamiętać, slewtcz nigdy z pewnotelą nto
przypuszczał,
te lampa przez nie
kańscy oficerowie. Nocą miasto rozbły
że grupy powstały z inicjatywy go skonstruowana
będzie kledyS
ska setkami neonów. Przyglądałem się
samych chłopów i powinny dostawcą prądu elektrycznego.
A
wystawom. Co tu mówić — luksus. Luk
mleć zupełną swobodę w rozwi Jednak tak Jest. To pomysłowe ususowo urządzone są zwłaszcza lokale
laniu różnych form wzajemnych rządzenlc Jest Jednym z licznycn
rozrywkowe i sklepy z maleńkimi ta
świadczeń oraz rozliczania się esksponatów, które w pawilonie
bliczkami „American only" — „Tylko
na ustalonych przez siebie wa Związku Radzieckiego budzą zro
dla Amerykanów".
runkach. W żadnym wypadku zumiałe zainteresowanie zwiedza
Targi Poznańskie.
Po przeszło miesięcznej tułaczce, onie należy usztywniać i zwężać jących
Całe urządzenie, noszące kom
trzymałem na próbę pracę w Kroneform pomocy, narzucać je chło plikowaną
nazwę „termoelektroapotheke. „Nie możemy z panem za
pom odgórnie.
generator”, składa się z popular
wrzeć umowy" — oznajmiono mi po
Naszym obowiązkiem jest na nej lampy naftowej, na której
miesiącu.
tomiast rozszerzać i umacniać zbudowana Jest termoglowlca,
cenną inicjatywę chłopów, pod przypominająca swoimi żeberka
I znów bez pracy, wśród ludzi, którzy
patrywać różnorodne formy pra mi zewnętrzną obudowę cylindra
są mi obcy...
cv grup wzajemnej pomocy, a motocykla, wraz z niewielkim
Wreszcie — postanowiłem. Za ostat
tworzy ona kom
najlepsze popularyzować i upo transformatorom
piet oświetlający pokój, a takZe
nie pieniądze kupiłem bilet. Wsiadłem
wszechniać.
Grupa
wzajemnej
zasilający w energię elektryczną
do pociągu i pojechałem w kierunku
pomocy winna wspólnie korzy bateryjne odbiorniki radiowe, li
granicy NRD. Nocą przekroczyłem ją,
stać z wszelkich usług GOM i kwidując konieczność stosowania
udając się do Bitterfeld, skąd przez
zespołowo przeprowadzać wszel suchych baterii.
Cottbus, Zgorzelec, Murzaków — do
kie trudniejsze prace. Wymaga
Energia elektryczna powstaje w
Polski.
to właściwego składu klasowe tej lampie przez odpowiednie wy
• * *
korzystanie
ciepła wydzielanego
go grapy, która poza tym musi
podczas spalania nafty, w ciągu
posiadać
wystarczający
sprzężaj
7 GŁOSIŁEM się w WOP-ie. Po 7
Jednej godziny ta „unowocześnio
i siłę roboczą, potrzebne do ma na" lampa I.ukaslewlcza spala oko
miesiącach aresztu, taką karę bo
ksymalnego wykorzystania ma to ss gramów nafty, dostarczając
wiem otrzymałem za nielegalne prze
szyn.
prąd o napięciu od s« do 130
kroczenie granicy, 14 lipca 1953 roku
wolt. Tak więe termoelektrogeneprzybyłem do Opola. 15 lipca już pra
rator Jest niezwykle oszczędnym
KONIECZNA
cowałem.
urządzeniem,
pozwalającym aa ko
WSZECHSTRONNA POMOC
> LEON RUNGE
rzystanię z radia tam, gdzie nie
Naszym obowiązkiem jest ma elektryczności, a jednocześnie
, (Opole)
również udzielanie grupie poujo oewletla pomieszczenia.

falii. Tam przecież uruchamia się fabry
ki — może prędzej znajdę jakąś pracę.

J

Większej troski o bezpieczeństwo pracy
domagają się budowniczowie Starówki
Państwo łoży rokrocznie mi
lionowe sumy pieniędzy na
urządzenia ochronne, zatru
dnia specjalnych ludzi, któ
rych zadaniem jest zajmować
się wyłącznie sprawami BHP.
Niestety, wielu kierowników
lekceważy sobie sprawy BHP,
uważając je za „niepotrzebne
zawracanie głowy". Traktują
oni bezpieczeństwo i higienę
pracy marginesowo, jako coś,
o czym (niestety) trzeba cho
ciażby wspomnieć w sprawo
zdaniach.
Aby nie być gołosłownym
przytoczymy kilka przykła
dów z budowy koszalińskiej
Starówki, której wykonawcą
jest ZBM odcinek V.
Referat BHP na Starówce
objął dyspozytor ruchu tejże
budowy ob. Stanisław Pargęda i interesuje się nim jak
przysłowiowym „piątym kojem
u wozu". ZBM faktycznie więc
nie posiada ani referatu BHP,
ani referenta BHP. W rezulta
cie tego:
—4 czerwca przy wyciągu ta
czek naładowanych cegłą, je
dna z nich rozleciała się i ła
dunek jej ciężko poranił robot
nika Jerzego Pęka. Powód:

taczki nie nadawały się do użytku;
...dekarze i cieśle pracują na
nie zabezpieczonych dachach, a
kierownik budowy ob. Mackie
wicz twierdzi, że zabezpiecze
nie nie jest im potrzebne, po
nieważ są fachowcami.
Podobne przykłady świad
czą o poważnym zaniedbaniu
spraw bezpieczeństwa i higie
ny pracy w ZBM. Czy tylko
w ZBM? Wypadki podobne
również mają miejsce i na nie
których budowlach prowadzo
nych przez WZBPP i MPRB.
A tymczasem robotnicy do
magają się szybkiej i radykał
nej zmiany na lepsze.
Rozmowa z robotnikiem Je
rzym Pękiem z ZBM jest tego
dowodem.
Powiedział
on
wprost:
— „Gadało się nie raz, nie
dwa, zwracało się uwagę, ale...
nasze żądania gdzieś ginęły"...

Wystawa grafiki

Stanisława Łuczaka
w Wałczu

Staraniem archeologicznej gru
py związkowej, Związku Zawodo
wego Nauczycielstwa Polskiego
przy Uniwersytecie
Poznańskim
zorganizowano w Wałczu (Powia
towy Dom Kultury) w dniach od
17 do 24 bm. wystawę grafiki
art. mai. Stanisława Łuczaka.
Wystawa w ogólnych zarysach
obrazuje dotychczasowy dorobek
Zakończył się już ogólnopolski artysty w grafice.

Trzystu nowych
czytelników
w pow. Koszalin

^Konkurs Czytelników Wiejskich.
Podsumowani* wyników tego kon
kursu dokonano w powiecie ko) szallflsklm na zlocie czytelniczym,
który odbył się w Mielnie. Omó
wione były tam rezultaty kon
kursu, toczyła się dyskusja, wrę
czono nagrody przodującym czy
telnikom. Konkurs cJeszył się du■żym zainteresowaniem. W powie
cie koszalińskim wzięło w nim udział <1 zespołów czytelniczych z
,48 miejscowości. Liczba czytelnl*ków w bibliotekach gromadzkich
01 punktach bibliotecznych zwięk
szyła się w tym okresie o przertizło 300 osób.
Ogromna zasługa za prowadze
nie konkursu przypada terenowe
mu aktywowi kulturalnemu. Np.
we wal Labusz kierownik punktu
bibliotecznego — Jan Stępień, z
liranta zespołu czytelniczego or
ganizował z braku świetlicy we
własnym mieszkaniu. Umiał
on
dobrze poprowadzić dyskusję, do
bierać książki odpowiednio do po
trzeb 1 zainteresowań czytelników,
i Kierownik punktu W Pobądziu
U— nauczyciel Bronisław MalinowMkM osiągnął duże sukcesy w pracy
rnad rozpowszechnieniem książek.
Obecnie nie ma tam rodziny, do
ftktórej nie docierałyby książki.
>Xudzi takich jest wielu 1 nie da
5«ię ich tu oczywiście wszystkich
śwymlenić. Praca ich wydawałaby
bjeszcze lepsze wyniki, gdyby nie
■przeszkody w postaci braku odIpowlednlch lokali 1 braku wypo*sażenia tych lokali. Zbyt mało Jefszczc miejsca poświęca się w bl'bllotekach wiejskich prasie. Zbyt
Imało wykorzystuje się literaturę
(piękną do krzewienia iflel postęypn 1 przyjaźni między narodami.
fNle zawsze
istnieje
należy.ta współpraca
szkoły, blblio• tekl, świetlicy i organizacji masoiwycn. Konkurs czytelników wiej
skich spełnił Jeszcze i tę ważną
i rolę, te braki te i wiele Innych
s wyciągnął na światło dzienne i
łatwiej będzie je obecnie rozwią
zywać.

Wartownicika —
złodziejem mienia
państwowego
W marcu br. wykryto, że i ma
gazynu
Państwowych Zakładów
Zbożowych w Koszalinie zginęła
znaczna ilość pszenicy i gryki. W
wyniku śledztwa stwierdzono, że
Zofia Maciejak wartowniczka PZZ,
która odpowiedzialna była za bez
pieczeństwo magazynu sprzeda
wała państwowe zboże Cecylii
Rukszy. Ta z kolei ze znacznym
zyskiem sprzedawała je w Gmin
nej Spółdzielni „Sam. Chłop."
Ponieważ tego rodzaju machina
cje przynosiły duże zyski, kredzie
że powtarzały się kilka razy. Do
pomocy Zofia Maciejak i Cecylia
Ruksza wciągnęły wóźnicę - Ber
narda Jóźwiaka, palacza magazy
nu PZZ - Józefa Kraśkiewicza i
Jana Krawczyka.
Oskarżeni przyznali się do winy.
Mocą wyroku wydanego przez
Sąd Powiatowy, Zofia Maciejak
została skazana na 5 lat więzie
nia, utratę praw publicznych i
obywatelskich praw honorowych
na trzy lata. C&cyiia Ruksza ska
zana została na 4 lata więzienia
i 1000 zł grzywny, Bernard Jóżwiak na 2 lata, Józef Kraśkiewicz
’1 rok i Jan Krawczyk 1 rok.

Zdrowie ludzi pracy jest
nam droższe ponad wszystko,
a wypowiedziane przez robot
nika Jerzego Pęka słowa —
świadczą o niedostatecznym
zajmowaniu się bezpieczeńst
wem i higieną pracy przez kie
rownictwo ZBM odcinek V.
Dlatego też kierownictwo te
go odcinka winno jak najszyb
ciej zająć się tą sprawą, gwa
rantując pracownikom na bu
dowlach należyte warunki ora
cy.
R-a.

Uroczysta sesja
wojewódzkiej,
powiatowej i miejskiej
rad narodowych
w Koszalinie
Dnia 21 bni. o godz. 15 w
sali Wojewódzkiego Domu
Kultury w Koszalinie odbę
dzie się uroczysta sesja wo
jewódzkiej, powiatowej i
miejskiej rad narodowych.
Sesja poświęcona jest
uczczeniu Święta 22 Lipca,
XI rocznicy Manifestu Pol
skiego Komitetu Wyzwole
nia Narodowego.

Festyny ■ Zloty Miczurinowskie
Występy białoruskich
zespołów artystycznych

w Miesiącu Pogłębienia Przyjaźni
Polsko-Radzieckiej

TFPR przygotowuje w tym
roku bogaty program obcho
du Miesiąca Przyjaźni PolskoRadzieckiej. Obchód Miesiąca
rozpocznie się 9 września. Zor
ganizowana zostanie wtedy
akademia wojewódzka i aka
demie powiatowe,' gromadzkie
i zakładowe. Na dzień inau
guracji Miesiąca Pogłębienia
Przyjaźni projektowany jest
raid motocyklowy szlakiem
wybrzeża bałtyckiego. W Ko
szalinie odbędzie się poza
tym wielki Festyn Przyjaźni.
W innych miastach i wsiach
województwa również odby
wać się będą festyny i im
prezy sportowe.
11 września rozpocznie się
Miczurinowski", w
MKPG, że należy roślinność wy „Tydzień
kosić, korzenie wyciągnąć haka ramach którego zorganizowa
mi, wyrównać skarpy i zasiać na ne zostaną wystawy rolnicze
nich trawę, że przez założenie pokazujące radzieckie metody
zastawki należy podnieść poziom stosowane w rolnictwie oraz
naszego rolnictwa.
wody o 80 — 90 cm. Oni przecież dorobek
odpowiedzialni są za wykonaną Zorganizowane będą ponadto
pracę. Oni też ponoszą winę za 3 zloty miczurinowskie: w Bia
łogardzie, Szczecinku i Słup
to. że staw wygląda dziś tak. jak
sku. W zlotach wezmą uprzed rokiem. Prezydium Miej
dział przodujący rolnicy, ho
skiej Rady Narodowej powinno
dowcy, agronomowie, trakto
ze swej strony pomyśleć o dozor
rzyści
i kombajnerzy. Spotka
cy, który by dbał o to, aby park ją się tam oni z przedstawi
I staw nie ulegały zniszczeniu cielami instytutów naukowych
wskutek chuligańskich wybryków. i wyższych uczelni rolniczych.
Na zlotach planowane są wy(w)
I stawy obrazujące osiągnięcia

Ćwierć miliona złotych
idzie w wodę
W ubiegłym roku staw w Parku
Przyjaźni w Koszalinie był grun
townie oczyszczony.
Pracownicy
Wojewódzkiego Zarządu WodnoMelioracyjnego wyszlamowali dno
usunęli roślinność wodnq, na
skarpach zasiali trawę. Następnie
napuszczono wody i oddano staw
do użytku. Zimq trawa na skar
pach wymarzła, a na lodzie pokrywajqcym powierzchnię wody
bawiły się dzieci. Kamienie, cegły
i inne śmieci narzucane przez
nie, wiosnq poszły na dno.
Równocześnie z nastaniem cie
płych dni, zniszczona została
skarpa od strony „Wesołego Mia
steczka", na której Wielobranżo
wa Spółdzielnia urzqdziła... przy,
stań kajakowq. Reszty dopełniły
dzieci, oraz dorośli amatorzy kqpieli i opalania. Nielepiej wyglqda również wysepka na środku
stawu, na które] uporzqdkowanie
w ubiegłym roku wydano sporo
pieniędzy. Zanieczyszczona róż
nymi odpadkami, przedstawia ża
łosny widok. f
Brak nadzoru przy wykonywa
niu robót melioracyjnych, prze
prowadzanych wczesnq wiosnq
spowodował, że nie założono za
stawki na śluzie spustowej koło
młyna. Niski poziom wody pozwo
lił słońcu dotrzeć do samego dna.
Takie warunki sprzyjały wzrostowi
roślin, I dziś cały staw jest już za
chwaszczony.

Dziwnym nam się wydoje fakt,
że pracownicy Wojewódzkiego Za
rzqdu Wodno-Melioracyjnego ma
jqc w pobliżu tego stawku swoją
siedzibę, mogq spokojnie patrzeć
jak ponad ćwierć miliona złotych
włożonych w jego oczyszczenie,
idzie powoli w wodę.

Dlaczego, aby zapobiec za
chwaszczeniu, nie założyli zastaw
ki na śluzie spustowej? Przecież
jak sami oświadczyli, jest to kwe
stia założenia jedne] deski. Dla
czego później, gdy już zielsko za
częło róść nie podpowiedzieli

Wyższe studia zaoczne drogą do zdobycia
dyplomu magistra-inźyniera
Wyższe techniczne studia zaoczne przy Politechnice w Gdań
sku są jedną z form zdobycia wyż
szego wykształcenia. Zakres wie
dzy koniecznej dla
uzyskania
stopnia magistra-inżyniera jest tu
taki sam, jak na studiach normal
nych. inaczej tylko przebiega na u
czanle. Studia trwają 5 lat, a za
oczne 6 lat. Program pierwszych
2 lat studiów odpowiada 3 latom
studiów zaocznych. Ułatwia to
przyswajanie trudnych przy stu
diowaniu zaocznym
wstępnych
przedmiotów teoretycznych.
Na studia zaoczne przyjmowani
są pracownicy uspołecznionych za
kładów pracy, skierowani przez
komisję rekrutacyjną. Kównocześ
nie kandydaci muszą mieć ukoń
czoną szkołę stopnia licealnego i
złożyć egzamin ustny.
Uczestnicy studiów zaocznych
muszą samodzielnie opanować ma
teriał nadsyłany przez szkołę. Na
byte wiadomości studenci wyka
zują w pracach kontrolnych, któ
re co 10 dni przesyłają do uczelni.
Tu prace są przeglądane, popra
wiane, a następnie odsyłane stu
dentom. W razie odrzucenia pra
cy, studenci wykonują ją ponow
nie.
Dla ułatwienia nauki, stosowane
są konsultacje pisemne i ustne udzielane w uczelni oraz w tzw.
punktach konsultacyjnych istnie
jących w ośrodku o większej licz
bie studentów. Uzupełnieniem sa
modzielnej nauki są specjalne
dwudniowe seminaria.

Pod koniec semestru studenci
uczestniczą w sesji epzaminacyjno-lahoratoryjnej, podczas której
przerabiają skrócone ćwiczenia 1
zdają egzaminy.
Trzeba zaznaczyć, te studia za
oczne wymagają od kandydatów
obok zdolnoAd, także zdyscypli
nowania. Trzeba samemu rozłożyć
naukę tak, aby poza pracą zawo
dową i życiem osobistym znaleźć
na nią 25 godzin tygodniowo. Tyle
bowiem czasu potrzebują zwykle
studenci na studia zaoczne.

Pożarod uderzenia
piorunu
Podczas szalejącej ostatnio
burzy — w gromadzie Popowo
pow. Koszalin od uderzenia
pioruna spaliła się obora ob.
Jana Łącznego.
W akcji ratowniczej udział
brały Ochotnicze Straże Po
żarne z Popowo, Parnowa, Do
brzycy, Wierzchomina, Dobre
go i Cieszyna. Mimo natych
miastowej akcji ratowniczej pło
nącego budynku nie udało
się uratować.
Pożar w Papowie jest wyni
kiem nieprzestrzegania prze
pisów, zalecających mstalowa
nie odgromników. Jest to, bo
wiem już drugi wypadek w tej
gromadzie pożaru od piorunu.
Ciur)

naszych miczurinowców. Pla
nowane są też stoiska litera
tury fachowej. Po każdym ze
zlotów zorganizowana będzie
część artystyczna.
Komisja
Wojewódzka „Miesiąca" pra
gnie też zorganizować wy
cieczki do przodujących PGR,
spółdzielni produkcyjnych oraz Stacji Doświadczalnej w
Strzelinie. Odbędą się ponad
to spotkania z uczestnikami
wycieczki na wystawę rolni
czą w Moskwie.
„Dom Książki" ma zorgani
zować w tym czasie kolportaż
książek rolniczych. Jednocze
śnie w całym województw! j
odbywać się będą odczyty i po
gadanki ilustrowane przezro
czami i filmami.
Przewiduje się następnie zor
ganizowanie dziesięciodniówki
poświęconej radzieckiej racjo
nalizacji i technice. Pokazana
wtedy będzie przede wszyst
kim popularyzacja radzieckich
metod produkcji w naszych
zakładach i fabrykach. Odbę
dą się także wieczory dysku
syjne, połączone z praktycz
nymi pokazami. Główny wy
siłek organizatorów skiero
wany zostanie na wymianę do
świadczeń między zakładami
pracy, na pokazywanie posta
ci racjonalizatorów i przodow
ników.
W dniach od 30 września do
9 października obchodzić bę
dziemy dni kultury białorus
kiej.
Największą
atrakcją
tych
dni będzie przyjazd
Białoruskiego Zespołu Pieśni
i Tańca oraz Białoruskiego
Teatru
Dramatycznego im.
Janka Kupały. Wydział Kul
tury Woj. RN i klub TPPR
opracuje specjalny repertuar
pieśni, tańca i literatury bia
łoruskiej. Biblioteki, świetli
ce, domy kultury organizo
wać będą wieczory literackie,
koncerty poświęcone kulturze
Białorusi. W ramach festiwa
lu filmów radzieckich odbę
dzie się festiwal filmów bia
łoruskich.
Miesiąc Pogłębienia Przy
jaźni będzie obfitować także
w imprezy sportowe. Najcie
kawsze z nich, to wyścig ko
larski „Przyjaźni" o puchar
przechodni Wojewódzkiej Ko
misji Wykonawczej Obchodu
Miesiąca oraz impreza lekko
atletyczna — zawody o puchar
Zarządu Wojewódzkiego TPPR.
Szczegółowy program im
prez będzie opracowany jesz
cze w tym miesiącu. Powoła
no już wszędzie komisje po
wiatowe, a obecnie powstają
komisje zespołowe, gromadz
kie i zakładowe. Orientacyj
ny plan obchodu jest napraw
dę atrakcyjny a realizacja nie
powinna wyglądać gorzej.
3. Rawicz

OGŁOSZENIA
PRACOWNICY POSZUKIWANI
KOSZALIN — „Nowa Huta" —
Pierwszy po Boru; g. 16, 1* i 20.
„Młoda Gwardia** — Nierozłączni
przyjaciele. Kino-Teatr WDK —
Preludium sławy;
seanse o go
dzinie 17.30 i 10.30.
SŁUPSK
— „Polonia" — Łut szczęścia.
„1 Maj** — Czarodziejski kape
lusz. BIAŁOGARD — Jednodnio
wi milionerzy. SZCZECINEK —
Małżeństwo
Kreczyńskłego.
—
WAŁCZ — Sprawa dr. Wagnera.
USTKA
—
Wesołe
gwiazdy.
SŁAWNO — Północny port. DAR
ŁOWO — Tajemniczy wrak. KO
ŁOBRZEG — Dltta. BYTÓW —
Przygoda w tajdze. MIASTKO —
Ważna Zeleznowa. CZŁUCHÓW —
Znak życia. ZŁOTÓW — Ostatni
Mohikanin. JASTROWIE — Ostat
nia bitwa. ŚWIDWIN — Tajem
nica krwi. ZŁOCIENIEC — Re
zerwowy gracz. DRAWSKO
—
Witaj słoniu. CZAPLINEK — Mło
dzieńcze lata. POŁCZYN-ZDRÓJ
— Cyrk.
MIELNO — Podstęp
swatki. USTRONIE MORSKIE —
Na łaskawym Chlebie.

PROGRAM I
na dzień 20 Upca 1055 r. (środa)
Z przyczyn technicznych pr. I
rozpoczyna nadawanie od 15.25.
Program dnia 15.25. Wiadomości:
16.00, 20.00, 23.00. 15.30 „Błękitna
sztafeta". 16.05 Pleśni dziecięce.
16.20 Koncert popołudniowy. 17.00
Pogadanka filozoficzna. 17.15 „li
czymy się piosenek na Światowy
Festiwal". 17.30 Muz. rozr. w wyk.
sekstetu PR. 10.00 Utwory wiolon
czelowe. 10.20 Kronika kulturalna.

10.50 Koncert życzeń.

20.25 Aud.

dla wsi. 20.40 Polska muz. ludowa.
21.10 Koncert chopinowski w wyk.
R. Bak sta. 21.40 „Wspomnienia
dworcowe" — fragm.

opow.

S.

Wygodzkiego. 22.00 Mnz. taneczna.

MURARZY, BETONIARZY, ROBOTNIKÓW niewykwali
fikowanych zatrudni od zaraz Zjednoczenie Budownictwa
Miejskiego — Odcinek Budowlany Nr 5 w Kogzrilnle.
(K-251-0)
KRAWCÓW, CZELADNIKÓW 1 MAJSTRÓW krawiectwa
miarowego zatrudni od zaraz Spółdzielnia Pracy Wlókiennlczo-Odzleiowa „Czerwony Sztandar" w Kołobrzegu przy
ul. Cyrankiewicza Nr 1. Warunki płacy do omówienia na
miejscu. Podania należy kierować na wyżej wym. adres.
Reflektujemy na samotnych.
(K-277-0)

Przyjnilemy pracowników na stanowiska GŁÓWNEGO
MECHANIKA, KIEROWNIKA DZIAŁU TECHNIKI i IN
STRUKTORÓW RACHUNKOWOŚCI, możliwie z praktyką
w przemyśle mleczarskim. Warunki plac do omówienia na
miejscu. Zgłoszenia przyjmuje Dział Kadr Zjednoczenia
Przemysłu Mleczarskiego w Koszalinie, ul. Rokossow
skiego 10 — godz. 9—12.
K-271-0

\

CENTRALNY ZARZĄD PRZEMYSŁU GARBARSKIEGO
posiada do upłynnienia odpadki skór garbowanych
kk III — twardych 1 miękkich po cenie 90 zł za tonę
loco garbarnia. Na składzie są większe ilości od
padków skór twardych, juchtowych, bukatowych,
świńskich, cielęcych, wierzchnich i podszewkowych.
Zamówienia na ilości co najmniej 500 kg przyjmuje nraz |
udziela informacji CZP Garbarskiego, Dział Zbytu,
Łódź, ul. Piotrkowska 260.
OGŁOSZENIA DROBNE
ZGUBY
UNIEWAŻNIA się
zagubioną
pieczątkę o następującej treści:
Rada
Zakładowa
przy KOZZ
„PZZ“ Oddział Pow. w Koszali
nie.
K-283-1
TUPIKKO Józef zgubił prawo
jazdy kat. I Nr 0024/50.
Gp-224-1
CZAUS Mieczysław, zam. w Ko
szalinie, Ul. Mieszka I 24, zgubił
pokwitowanie Nr lłi2 na odebra
nie zegarka.
G-225-1

PODZIĘKOWANIA
POLSKIEMU Związkowi Węd
karskiemu w Miastku, organizato
rom
pogrzebu
mego
męża
Wilhelma Surowlaka oraz wszyatklm, którzy brali udział w po
grzebie 1 oddali mu ostatnią przy
sługę — składają najserdeczniejste podziękowanie — żona, córki
1 rodzina.
P-226-’
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Na przełaj przez tereny targowe

0 targowych tradycjach, fregacie z tkanin
i osiągnięciach przemysłu lekkiego
olbrzymiej hali
nr 2, hali przemysłu włó
ŚRODEK
kienniczego, odzieżowego

1 skórzanego, zajmuje wymo
delowana z tkanin fregata.
Tęczowa fregata z flauszów,
gabardin, jedwabi, kretonów,
aksamitów, flanel. Jej rozwi
nięte stubarwne żagle zdają
się przypominać wielowieko
we tradycje kupieckie i targo
we Poznania.
Już we wczesnym średnio
wieczu kupcy poznańscy wła
snymi okrętami wysyłali w
świat — do Francji, Turcji,
Portugalii — wyroby skórzane
oraz sukna, z których słynęło
miasto. Książę Władysław
Odonicz wydał na pergaminie,
opatrzonym wielkimi pieczę
ciami i datą 1230 r., przywi
lej zwalniający od opłat cel
nych zagranicznych kupców,
przybywających do Poznania
na doroczny, połączony z wici
kiml targami, odpust św. Do-

Dzieciom
należy się
słońce
Straszliwe niebezpieczeństwo
zawisło nad dziećmi zachodnlo-nlemlecklmll Oto, jak podaje ze zgrozą rewizjonistycz
ny tygodnik przesiedleńców ze
Śląska — „Der Schlesler".
dzieciom tym grozi .,. moż
liwość spędzenia niemal za
darmo wakacji w najpiękniej
szych okolicach Niemieckiej
Republiki
Demokratycznej,
pod opieką fachowych wycho
wawców. w dobrych warun
kach, przygotowanych przez
Istniejące w NRD „Robotni
cze stowarzyszenie wesołych
wakacji dla wszystkich dzie
ci".
„Der Schlesler"
przyznajc
się zresztą otwarcie, co w tej
całej sprawie napawa rewi
zjonistów przerażeniem: cho
dzi o to, że dzieci zobaczyć
mogą
osiągnięcia demokra
tycznego państwa niemieckie
go, potem opowiedzą o tym
rodzicom i — o zgrozo! — mo
że to się przyczynić do usu
nięcia niektórych uprzedzeń
w stosunku do NRD.
„Do nas należy pokrzyżowa
nie tej niedwuznacznej akcji!"
— stwierdza z poczuciem od
powiedzialności wobec historii
„Der Schlesier". No cóż, krzy
żujcie ... Tylko — co dacie
dzieciom w zamian’
Bo oto bratnie pismo — re
wizjonistyczny „Ost-West-Kurier" — w numerze z i lipca
br. blje na alarm z powodu
okropnych warunków
życia
dzieci przesiedleńców 1 ucie
kinierów.
łyjacych w bara
kach. „Czy nasze dzieci bara
ków — czytamy tu — mogą
rosnąć zupełni" bez słońca,
bez chwili radości?"
I aby zaradzić tej tragicznej
sytuacji „Ost-Wcst-Kurler" apefuje do rodzin żyjących w
dobrych warunkach, by brały
do siebie dzieci z baraków ...
„choć na 14 dni".
Wydaje się. żo W państwie,
gdzie sprawa pomocy dzie
ciom spychana Jest na filan
tropijne uczucia „ąobrych lu
dzi",
lepiej nie oburzać się
rzeczywista pomocą niemiec
kich organizacji robotniczych
dla dzieci niemieckich.
(*)

minika. Książę Przemysław I,
w dwadzieścia lat później, ka
zał wybudować specjalny bu
dynek dla przyjezdnych kup
ców. W ruinach Starego Ryn
ku wykryto po wojnie resztki
sukiennic,
prawdopodobnie
właśnie owego wybudowane
go na rozkaz Przemysława do
mostwa...
Ale oderwijmy się od histo
rycznych „wspominków" i po
wróćmy do rzeczywistości. Rze
czywistości, która zaskakuje
nas różnorodnością, pięknem
barw i doskonałością gatun
ków naszego przemysłu włó
kienniczego.
Nie wszystkie gatunki i wzo
ry znamy ze sklepów. Niektó
re z pokazanych na Targach
tkanin przeznaczone są na
razie wyłącznie na eksport.
Eksport artykułów włókienni
czych wysokiej jakości ma dla
nas ogromne znaczenie. Im
więcej bowiem eksportujemy,
tym więcej możemy sprowa
dzać do kraju niezbędnych
nam surowców i towarów. Ol
brzymią większość surowców
dla przemysłu włókienniczego
importujemy
z
zagranicy.
W chwili obecnej eksportuje
my tkaniny wełniane do 34
krajów, jedwabie — do 37
krajów, materiały bawełniane
zaś aż do 48 krajów. Produk
cja eksportowa jest potężnym
bodźcem ulepszania jakości
wyrobów, unowocześniania urządzeń i sposobów wytwa
rzania.
Większość jednak z rozłożo
nych lub efektownie udrapowanych tkanin w hali nr 2 —
to nasi znajomi z półek do
mów towarowych i sklepów.
Niejedna z nas ma już sukien
kę z „kory" w biało-szafirową kratę, bluzkę z piki, palto
z flauszu... Monotonia panu
jąca w pierwszych powojen
nych latach w dziedzinie prze
mysłu lekkiego, a więc i w
dziedzinie tkanin, ustępuje
stopniowo miejsca coraz peł
niejszemu i lepszemu zaspoka
janiu stale wzrastających po
trzeb i wymagań naszego
społeczeństwa.
Jeśli chodzi o przemysł ba
wełniany, to produkuje on o
ponad 50 asortymentów tka
nin więcej, niż przed pięciu
laty, a ich wzory i zestawienia
kolorystyczne są coraz ładniej
sze.
Bardzo szeroki jest asorty
ment produkowanych przez
nasz przemysł jedwabi. Od
prawdziwego jedwabiu, wy
twarzanego w Milanówku, po
przez — jedwab wiskozowy, o
ciekawych efektach sploto
wych i ’ dużej gamie kolorów
i deseni, jedwab octanowy,
do złudzenia przypominający
prawdziwy, aż po prześliczne
tkaniny stilonowe, przezroczy
ste, powiewne, jak mgła, a je
dnocześnie niezwykle mocne
i trwałe.
Równocześnie ze stałą poprą

wą jakości tkanin, produko
wanych przez nasz przemysł,
które — jeśli chodzi o tkani
ny eksportowe — w niczym
nie ustępują renomowanym
tkaninom francuskim czy bel
gijskim, zwiększa się ich
ilość. W 1938 roku polski prze
mysł wyprodukował 37,7 mi
liona metrów tkanin wełnia
nych, a w roku 1954 — 71.9
miliona. Ilość wyprodukowa
nych przez nas materiałów ba
wełnianych wzrosła w tvm sa
mym okresie z 287.6 miliona
metrów do 520,8 miliona, a je
dwabnych — z 23 milionów m
do 74,6 miliona.
Ciesząc się z wszechstronne
go postępu naszego przemysłu
włókienniczego i szczerze po
dziwiając tkaniny eksportowe,
które — rozumiemy to dobrze
— muszą być w doskonałym
gatunku, możemy tylko wyra
zić życzenie, by produkcja włó
kiennicza coraz bardziej „rów
nała“ do produkcji eksporto
wej także i dla rynku we
wnętrznego. A zarazem — by
poprzez import wzbogacany
był stale asortyment znajdują
cych się na naszym rynku to
warów włókienniczych tak,
jak to czynimy np. ostatnio,
kiedy to, dysponując urozmai
coną produkcją jedwabi krajo
wych, importujemy jedwabie
chińskie i francuskie.
W boksach za szkłem oglą
damy też na Targach Poznań
skich dorobek naszego przemy
słu skórzanego. Ma on wpraw
dzie ostatnio pewne osiągnię
cia, jednakże pozostawia wiele
do życzenia i to zarówno pod
względem ilości, jak i asorty
mentu. Nasze obuwie produk
cji fabrycznej nie wytrzymu
je porównania z wyrobami,
wystawionymi w pawilonach
czeskim i węgierskim O ileż
więcej
tam pomysłowości,
rozmaitości i staranności wy
konania! To samo jest, jeśli
chodzi o torebki damskie. Gdy
oglądamy torebki francuskie,
których jest tyle fasonów, ko
lorów, rodzajów, z których
każda ma jakieś indywidualne
piętno — robi nam się przy
kro, że kilkanaście milionów
kobiet w Polsce nosi właści
wie tylko trzy rodzaje tore
bek — w Jecie koszyczek lub
kufereczek z plastiku na rącz
ce. w zimie zaś — jeden i ten
sam fason torby ze świńskiej
skóry. Czy naprawdę nie stać
nas na więcej inwencji?
W dziedzinie konfekcji uj
rzeliśmy na Targach zupełnie
nowe wzory i modele sukien,
spódnic, bluzek, palt, kostiu
mów i odzieży dziecięcej. Po
obejrzeniu wszystkiego tego,
co nasz przemysł odzieżowy
może z łatwością produkować
na rynek wewnętrzny, konsu
menci mają okazję wypowie
dzieć się, czy wzory te odpo
wiadają im bardziej, niż te,

Wspaniałomyślne łajdactwo
ŚRÓD pospolitych łajda
ków rzecz przedstawia się
tak — sterają się zatrzeć
ślady przestępstwa i siedzieć jak
najciszej. Inaczej postępuje wy
rafinowany łajdak: obrabowawszy
kogoś do ostatniej koszuli, pozostaje na nrejscu zbrodni, a na
wet rozpacza nad losem pokrzy
wdzonych, nawołując zgromadza
nq wokół publiczność, aby skła
dała na nie ofiary. A zdarza się
również, że oszust, który doprowa
dzil wielu ludzi do ruiny lub obłą
kania sypie słowami współczucia
dła swoich ofiar, składając ze
łzami w oczach groszowy datek
na „pomoc dla biednych i opu
szczonych”...
Twierdzicie, że tak nie bywa?
No, to posłuchajcie. Londyński
„Dziennik Polski", od lat spełnia
jący za dolary „szczytną” misję
straszenia
emigracji
polskiej
na Zachodzie „czerwonym terro
rem” w Polsce, misję powstrzymy
wonią za wszelką cenę tułają
cych się po świecie ludzi od po
wrotu do ojczyzny, załamywał
ostatnio ręce nad losem 1500
Polaków - emigrantów, przeby
wających w szpitalach dla obłą
kanych w różnych krajach Zacho

W

du. Co prawda „Dziennik Polski"
okazał tyle taktu, że nie napisał
o 5,5 tys. umysłowo chorych emigrantach, przebywających w do
mu z powodu braku środków na
opłacenie pobytu w szpitalu.
Wzruszające wystąpienie „Dzień,
nika" wywołało oddźwięk — do
szpitali napłynęło aż kilkanaście
paczek.
Nie pozostał na uboczu w tej
rywalizacji humanitarnych uczuć
i czynów również mikołajczykowski „Narodowiec". W 144 nume
rze tej „pochodni demokracji poi
skiej” znajdujemy artykulik pod
tytułem - „Co jest przyczyną
obłąkania?”.
•Coraz to więcej umysłowo cho
rych osób znajduje się w szpita
lach...” stwierdza dziennik i wyluszcza dalej przyczyny tego zja
wiska - „zbytni pospiech w życiu
codziennym", „używanie narkoty
ków i alkoholów". Z kolei zupeł
nie słusznie twierdzi, że obłąka
nie nie jost nagłym atakiem cho
roby, lecz „w istocie rzeczy roz
wija się ono stopniowo." W za
kończeniu artykułu gazeta oświad
cza . „obłąkanie danej osoby lub
członka rodziny nie jest, jak wielu

mniema, jakimi poniżeniem."

Kapitalnie brzmi to pociesze
nie, które pozwoli odtąd każdemu
chętnemu wariować ze spokojnym
sumieniem. A przecież któż lepiej
niż „Narodowiec" wie o tym. że
liczba nieszczęśliwych wzrasta z
każdym dniem? Któż inny, niż
„Narodowiec", „Dziennik Polski"
i jak tam się jeszcze nazywają ci
siewcy „prawdy" o Polsce dzisiej
szej. z dnia, na dzień, z miesiąca
na miesiąc, z roku na rok dopro
wadzają dziesiątki tysięcy zdezo
rientowanych ludzi do stanu cał
kowitej depresji duchowej, do raz
kładu duchowego?
łajdak, rabujący ludziom naj
większy skarb — wolę powrotu do
ojczyzny, oszust, szkalujący w
oczach ludzi największą świętość
— Ojczyznę, wylewa krokodyle łzy
nad ofiarami swojej niecnej pro
pagandy i składa jeden funt
(jak to uczynił ostatnio redaktor
tegoż „Narodowca", pan Kwiat
kowski) na głodujące dzieci emi
grantów.

Oni — nazywają to polityką, a
my uważamy, że jest to cynizm i
łajdactwo.

Wlałtycz.

które były dotychczas w sprze
dąży. Handel nasz powinien
wziąć pod uwagę te opinie
przy zamawianiu w fabrykach
nowych partii towarów.
Odzieżą naszą zainteresowa
ła się na Targach zagranica.
Nowe modele spotkały się z
uznaniem kupców z Finlandii
i Holandii oraz Noiwegii, bę
dącej jednym z poważniej
szych naszych odbiorców, jak
również klientów z wielu in
nych krajów. Zamówień na odzież wełnianą dokonała m. in.
Abisynia. Na ogół klienci za
graniczni podkreślają wzrost
poziomu wystawionej na Tar
gach konfekcji w porównaniu
z rokiem 1950.
Patrząc na większość ekspo
natów, zademonstrowanych w
hali Nr 2, możemy być dumni
z poważnego postępu naszego
przemysłu lekkiego. W na
szym codziennym życiu odczu
wamy już efekty stałego
zwiększania
i polepszania
produkcji tego
przemysłu.
Rzecz w tym, aby wiel
kie możliwości, jakie ma
my w tej dziedzinie, zostały
w pełni wykorzystane dla co
raz lepszego zaspokajania po
trzeb ludzi pracy.
Bgr.

DN'U 14. VII. 1955 r. na zaproszenie Polskiej Izby Handlu
Zagranicznego przybył do Poznania laureot Nagrody Poko
jowej Nobla Lord Boyd Orr- przewodniczący Brytyjskiego Komitetu
Popieran a Handlu Międzynarodowego.
Na zdjęciu: Lord Boyd Orr (w środku) w czasie wizyty w pawilo
nie Wietnamskiej Republiki Demokratycznej.

W

No zdjęciu: ekspozycja firmy ..Philips"

Gwardia Gdańsk—
Dynamo Berlin 10:10
Późnym wieczorem 17 bm.
zakończy! cię na kortach w
Sopocie
międzynarodowy
mecz bokserski między gdań
ską Gwardią a Dynamo Ber
lin Spotkanie zakończyło się
wynikiem remisowym 10:10.
Poziom zawodów by! na ogół slaby. Wyróżnić należy je
dynie dwie walki. W wadze
lekkiej dobrze wypadl nie
dawny pogromca Soczewińskiego — Wojciechowski,
który po ładnej walce, utrzy
manej przez wszystkie rundy
w szybkim tempie wysoko
wypunktował Lamplo (Dyna

Kadra florecistek.
i florecistów na
Igrzyska Festiwalowe
ustalona
W Zakopanem odbył się
kolejny turniej klasyfika
cyjny florecistek, w któ
rym Julito (Górnik) ponow
nie zwyciężyła mistrzynię
Polski Adamczyk lepszym
stosunkiem trafień (po 6
zwycięstw). Dalsze miejsca
zajęły: 3. Orzechowska,
4. Kochówna, 5. Walterówna.
Po tym turnieju ustalo
no następującą kadrę flo
recistek na igrzyska festi
walowe: Julito, Kochówna,
Adamczyk,
Pawłowska
Mniechówna, Dziedzic, Orzcchowska i Salbach.
Ustalono również kadrę
florecistów w składzie:
Kaźmierski, Nlelaba, Przeżdziecki Andrzej, Przeżdziecki Zbigniew, Rajchman. Rydz, Szrejder i
Twardokens.

mc). Dobrze również spisał
się w w. ciężkiej Korolewicz zwyciężając wysoko na
punkty Kruegera (Dynamo).
Wyniki walk: w wadze
muszej Justka po słabej wal
ce wygrał z ~antenschlakicm, w koguciej Młyński
przegrał z Buechnerem, w
piórkowej Flisikowski zremi
sował z Pomowskim w lek
kiei Wojciechowski wysoko
wygrał na punkty z Lampio,
w lekkopółśredniej Zieliński
zwyciężył Kauflera, w półśredniej Dampc przegrał nic
znacznie z Bergiem, w lekkośredniej Borejsza po wygra
niu pierwszej rundy w wal
ce z Voitlem, otrzymał w
drugim starciu niespodziewa
ny cios w szczękę i przegrał
ptzez nokaut, w średniej Bor
kowski zremisował z Hecbekerem, w półciężkiej Micha
lak przegrał w drugim star
ciu przez tko z Motzkusem
i w wadze ciężkiej Korcie
wicz wypunktował Kruege
ra.
Sędziowali: w ringu ze
strony polskiej Snowadzki
(Gdańsk), ze strony Dyna
mo Schultz: na punkty. Li
sowski, Portner (Dynamo)
oraz na zmianę Snowadzki
i Schultz.

wyścigu szosowego
Jak już podawaliśmy w
dniu 22 lipca ma sie odbyć
kolarski wyścig szosowy o
mistrzostwo województwa.
Mimo, że termin jest coraz
bliższy, organizatorzy nie otrzymali jeszcze ani jednego
zgłoszenia. Czyżby w woje
wództwie koszalińskim brak
ło kolarzy? Termin nadsyła
nia zgłoszeń został przedłużo
nv do środy włącznie Sadzi
my. że do tego czasu lista
startowa zapełni się.

LZS Karlino
przegrywa
Trzeci reprezentant nasze
go województwa w HI lidze
przeżył w niedzielę gorycz
porażki w spotkaniu z qdyń
ską Arką. LZS-owcy przegra
li 1:6. Łącznie więc nasi
Ill-ligowcy w pierwszej nie
dzieli II rundy zdobyli jeden
punkt, a stosunek bramek
brzmi 2:12.
W Lęborku Kolejarz pokó
nał Kolejarza Toruń 1:0.

Mistrzostwa lekkoatletyczne
R. O. Start
W Wałczu-Bukowinie od
były się w niedzielę mi
strzostwa lekkoatletyczne RO
Start. W'czasie zawodów uzyskano kilka niezłych wyni
ków. Finał 100 m mężczyzn
wygrał Szykowny z Koszali
na w czasie 11,8. W przed-

Mecz bokserski
związkowcy — wojskowi
W piątek 22 lipca zostanie
rozegrany w Koszalinie mecz
bokserski między zawodnika
mi zrzeszeń związkowych i
wojskowych. W poszczegól
nych wagach walczyć bę
dą:
papierowa: Dorsz
(Sp.
Złot.j — Owczarzak;
musza: Pająk (Sp. Zlot.) —
Jarząbek:
kogucia: Zawadzki (Sp.
Kosz.) — Świecki:
piórkowa: Przybyszewski
(Sp. Zlot.) — Sakowski;
lekka: Krzyszkowski (Kol.
Słupsk) — Lademan:
lekkopółśr.:
Gustowski

Jesecze ani
jedno zgłoszenie
nic wpłynęło
do kolarskiego

(Kol. Słupsk) — Grabowski:
półśrednia: Zaiczek (Sp.
Złoi.) — Piotrowski;
lekkośrednia: K. Gotowiecki (Sp. Kosz.) — Grabow
ski,
średnia:
Paszki
(Kol.
Słupsk) — Wilczyński:
półciężka: J. Gotowiecki
(Sp. Kosz.) — Boulge:
ciężka: Kucharski (Kol.
Słupsk) — Hołubicki.
Zawodnicy zbiorą się 22
lipca o godzinie 8 rano w lo
kału WKKF. Pięściarze zło
towskiej Sparty mogą przyje
rhać 21 lipca. Nocleg zapew
niony.

biegu uzyskał on 11,4. Trzy
krotnie triumfowała Danuta
Dembowska z Koszalina, a
mianowicie na 100 m, 400 m.
i w skoku w dal. Również
trzy zwycięstwa odniósł na
stępny koszalinianin Zurawik
na 200 m, 400 rn i w skoku
w dal.
W ostatecznej klasyfikacji
pierwsze miejsce zajął Ko
szalin przed Słupskiem i Pol
czynem.

Piłka rski
Puchar Polski
W 'dalszym ciągu rozgry
wek piłkarskich o Puchar
Polski na szczeblu wojewó
dzkim uzyskano następujące
rozstrzygnięcia: LZS Karlino
— Sparta Bytów 19:0, Sparta Szczecinek — Sparta
Wałcz 4:2. LZS Sławno —
Kolejarz Białogard 4:0, Bu
dowlani Białogard — LZS
Traktor Słupsk 2:1,

