Drugi dzień obrad

RZS Nielep
podejmuje apel
bialogórzańskich
spółdzielców
Na apel spółdzielców z
Białogórze, którzy wezwali
wszystkie spółdzielnie w na
szym województwie do termi
nowego sprzętu zbóż, szybkie
go dokonania cmłotów i
przedterminowego wywiązania
sę z obowiązkowych dostaw
edpowiedz'eli
ostatnio
członkowie spółdzielni produk
cyjnej w Nielepie.
Zobowiązali się ąnl zakoń
czyć całkowicie żn!wa w skro
conym terminie oraz 5 dni
przed t-rminem wwwiazać się
z obowiązkowych dostaw zbo.
ża w 140 proc., to zn. zorzedać państwu 4 4f?0 kg zboża.
Zboże to zobowiązań sle mól
dtielcy doriorczyć do punktu
skupu manifestacyjnie.
Ponadto .gpółdz:elck z Nletepu postanowili wywiązać się
w PO proc, z dos*owv z’emr>'nkńw, oraz zasiać cały cre"ł zbożem j«'ęk~'łnvm stosu
jąc przy Fm no ?0 nr-c. nr,.
a’u *’rw krzyżowy. So<i*dzieJcv
m«ldu’r'. ż? slewn'ki st~'a w
Ich snóldż'e!ri aotow* da «kc'| siewne! e.pr<-\«iad’!,i rńw.
n'eź już 23 ton nawozów
sztucznych.

Dalsze delegacje
młodzieżowe

opuszczają Warszawę
WARSZAWA. Z Warszawy odje
chały dalsze grupy delegatów za
granicznych z różnych krajów.
O gpdzinie Sl-IJ opuściła Warsza
wę tM-Mobowa grupa młodzieży
norweskiej, a w godzinę później
odjechały dziewczęta 1 chłopcy z
krajów arabskich. Daleka droga
czeka delegatów z krajów Amery

kl Łacińskiej m. In. t Brazylii i
Ferii, którzy wieczorem opuścili
Polskę pociągiem Warszawa —
Berlin — Paryż. Wyjechało rów
nież *75 Belgów, blisko 100 delega
tów Albanii 1 około 60 osób z Ira
nu 1 Traku.
Późnym wieczorem młodzież
polska żegnała 58 sportowców
chińskich udających się do swe
go kraju.
Ogółem opuściło już

warszawę

ponad 10 tys. delegatów na V Fe

stiwal.
Wraz z delegatami odjeżdżają do
swych krajów liczne grupy zagra
nicznych dziennikarzy, fotorepor
terów l filmowców, którzy ■ prze
bywali w Warszawie w okresie Fe
stiwahi.

Rady Światowej
Federacji Młodzieży Demokratycznej

Energia atomowa winna służyć
szczęściu ludzkości

WARSZAWA. 17 brn;, w dru
gim dniu obrad Rady Światowej
Federacji Młodzieży Demokra
tycznej zakończona została dv
skusja nad sprawozdaniem zło
zonytn w dniu
poprz.edn .1
przez Bruno Berninieąo w imię
nni Komitetu Wykonawczego
$FMD,
W dyskusji zabierało glos kil
kujjziesięciu członków Rady i

Ponad 650 milionów
podpisów

zebrano dotychczas
pod Apelem Wiedeńskim
WIĘDEK. Sekretariat
Światowej Rady Poko
ju opublikował komuni
kat, w którym podaje
ilość podpisów zebra
nych dotychczas pod
Apelem Wiedeńskim.
„W chwili, gdy cały
świat obchodzi 10 tocz
nicę nalotu atomowego
na Hiroszimę — głosi
komunikat — Sekreta
riat Światowej Rady Po
koju podaje pierwszy
bilans podpisów zebra
nych pod Apelem Wie
deńskim z 19 stycznia
1955 roku, wzywają
cym do walki przeciw
przygotowaniom
do
wojny atomowej.
Do dnia 6 sierpnia ze
brano 655 963 811 podpi
sów. Liczba ta przekra-

cza o 173 miliony ilość
podpisów
złożonych
pod Apelem Sztokholm
skim.
Jak wynika z niżej
przytoczonych
liczb,
bpinia publiczna z co
raz większym zapałem
bierze udział w kampa
niach organizowanych
przez Światową Radę
Pokoju.
Pod Apelem Sztok
holmskim zebrano
482 482 199 podpisów,
pod apelem o zawarciu
paktu pokoju między
wielkimi mocarstwami
— 612 522 504 podpi
sów,
pod Apelem Wiedeń
skim (do 6. 8. 55) —
— 655963 811 podpi
sów".

Porozumienie ogólnoniemieckie
i wspólna inicjatywa
mogą pokrzyżować

plany remilitaryzacji
BERLIN. Biuletyn informacyjny
partii
sccjal-demokratycznej
(SPD) w artykule pt. „Inicjatywa
Niemców jest konieczno" doma
ga się wspólnego stanowiska ar-

Podorywki — sprawą palącą

Jednym z podstawowych wa rynków należyte! uprawy roli
I skuteczne! walki z chwastami. jcsl natychmiastowe prze
prowadzanie podorywek po sp rzęcie zboża.

ganizacji robotniczych w obu
częściach Niemiec przed przyszlg
konferencję ministrów spraw za
granicznych.
Artykuł podkreśla, że zarząd
zachodnio-niemieckich związków
zawodowych i kierownictwo par
tii socjal-demokratycznej powin
ny podjąć rozmowy ze wschodnio
niemieckimi organizacjami robot
niczymi, czy też z ketami rządo
wymi NRD, w oparciu o własne
żądania i postulaty.Przypominając stanowisko sze
fów rządów na konferencji w Ge
newie w sprawie inicjatywy N'ęm
ców artykuł stwierdza, ża poro
zumienie między Niemcami sta
nowiłoby .niezawodną rękojmię
pokojowego zjednoczenia kroju,
ponieważ samr Niemcy znajda
najszybciej właściwą drogę zjed
noczenia ojczyzny.
Gdyby cale
Niemcy wspólnie wystąpiły z inicjatywa, w.elkift mccnrit>.vn n **
mogłyby nie respektować woli
narodu niemieckiego. Porozumę
nie ogólno-nieminckie, wspólna
inicjatywa i rozwinięcie potężne
go ruchu ludowego n« rzecz
zjednoczenia pokrzyżowałyby pla
ny remilitaryznri; Niemiec i usu
nęły tę przeszkodę na drodze do
zjednoczenia.
I■ przemysłów lenie

J ugosla wii
Dobra, wczesna pokrywka - to niezastąpiony żabie*
agrotechniczny, który w znacznej mierze decjdujc # pmszłvcli plonach. Dzięki podorywce chronimy ziemię przed
utratą cennej wilgoci, poprawiamy strukturę Sleb\*n‘sz"'
my chwasty. Doświadczenia wykazały, że na polach podoranrch użytkujemy plony przeciętnie o 2 q z hektara
wyższe, niż na polach, gdzie zaniedbano wykonania tego
" w” br° na ogół sprawnie przebiegają podorywki w P<>I*
nąwego województwa. Dzięki należytemu wykorzystań U
Jrtu maszynowego, organizacji pracy traktorów na Jwte
Imiaiis nasze PGR-y wykonały juz podorywki na 40 P™<pól. na których skoszono zboża. Charakterystycznym jest
f«kt t» w pełni doceniają wykonanie podorywek przodu
Jee spółdzielni, produkcyjne. Itak np słynąc. « wyn
(Dokończenie na 2 str.)

MOSKWA. W ostatnich lalach
Jugosławia osiągnęła poważne
hnkeesy w rtziertzlMie Industriali
zacji. W okresie od 13M roku rto
1951 roku zbudowano ponad 2H
nowych przedsiębiorstw, w t»m
zakłady hutnicze, kombinaty kok
sochemiczne, fabryki samocho
dów lid. przemysł jugosłowiański
produkuje obecnie samochody clę
żarowe, rowery oraz szereg wyro
bów elektrotechnicznych: odbior
nlkl radiowe, aparaty telefoniczne
I maszyny do Uczenia. W 1634 roI ku wyprodukowano U razy wię! cej wyrobów elektrotechnicznych
niż w roku 1631.

MIĘDZYNARODOWA
KONFERENCJA W SPRAWIE
POKOJOWEGO
WYKORZYSTANIA
ENERGII ATOMOWEJ
Na zdjęciu: na sali obrad.
Na pierwszym planie (od le
wej) prof. Otto Hahn i prof.
Gentner (Niemcy).
(Foto-CAF)

obserwatorów
reprezentują
cych organizacje międzvnarodo
I we jak Mló^yn^codowy Zwlą
1 zek Studentów i Międzynarodo
wa Służba Cywilna oraz kra jo
we i lokalne organizacje mło
dzieży ze wszystkich
części
świata. Uczestnicy dyskusji wy
rażali w imieniu młodzieży
swych krajów i delegacji przy
byłych na Festiwal gorące po
dziękowania młodzieży polskiej
oraz mieszkańcom Warszawy za
serdeczność i gościnność z taką
•□odejmowani byli uczestnicy
tego wielkiego spotkania przy
jaźni.
Wielu mówców podkreślało
1 w swych wystąpieniach ogromI ne znaczenie V Festiwalu dla
umocnienia iedności młodzieży
w walce o pokói i przyjaźń.
Mówiąc o wynikach Festiwa
hi dyskutanci podkreślali też ogromne znaczenie niezliczonych
spotkań międzynarodowych i
środowiskowych oraz występów
artystycznych, które odbyły się
w Warszawie.
z

Honorowa lista
przodujących dostawców zboża
Podajcmy następną listę tych rolników gospodarujących
indywidualnie, którzy jako jedni z pierwszych w woje
wództwie, wykonali całoroczny plan dostawy zboża.
ZLOTÓW

Po decyzji
rządu ZSRR
NOWY JORK. 16 sierpnia od
była się w Waszyngtonie kon
ferencja prasowa w departamen
c:e stanu. Nu konferencji tej
sekretarz stanu USA Duller zło
żył oświadczenie stwierdzające,
ze Stany Zjednoczone z wdowo
leniem witają decyzję rzędu ta
('Zie.ckieąo w sprawie zreduko
wania liczebności sił zbrojnych
Związku Radziackiugo o 640 ty
sięey żołnierzy.
• • •
LONpYN. Londyński kores
pondent agencji France Piesie
cicnosi, że w brytyjskich ko
łach jkditycznych przypuszcza
sit;, Jż Anglik zamietta w bieżę
cym roku zmniejszyć wydatki
na celo wojskowe, a być może
również j>lan liczebny armii. De
i yzja ta miałaby stanowić od
powiednik uchwały rządu ra
dzieckiego, który zmniejszy;
swe siły zbrojne o 640 tys.
żołnierzy. Oprócz tego na decy
zję taką miałyby wpłynąć wząfę
iiy polityki wewnętrznej, jak
również trudności gospodarcze
jakie prztż.vwa obecnie Atiąlia.
Korespondent, dowiaduje się.
że sprawa tu była przedmiotem
konferencji.'jaką 13 bm. odbyt
ntr-.mior Eden z ministrem obro
ny Lloydem.

Należy do nich w pierwszym rzędzie średniorolny go
spodarz Franciszek Kamiński ze wsi Sowi Gaj, gromadą
Krajenka. W 107 proc, wykonał dostawy zbóż Stanisław
Bąk z Tarnówki. W powiecie złotowskim roczne plany
wykonali Już: Maria Panczak, Michał Dorsz i Józef Kul
pa z Międzybłocia. Jan Kokowski ze Stawnie?, Jan Lisowy (76 kg ponad plan), Andrzej Cisek i Paweł Wend
ze Złotowa Wybudowanie.

SZCZECINEK

W szczecineckim roczny plan dostawy zbóż wykonali
ostatnio: wdowa Bronisława Kalużna ze wsi Gwda Wiel
ka. Stanisława Tkaczuk. Henryk Kowalewski, Stefan
Czarkowski ze Szczecinka i Jan Dobski z Moralina.
WAŁCZ
.Tako jeden z pierwszych roczny pian wykonał w ca
łości Telęsłor (.hec z Lubna..
ROLNICY! B1ERZCIE PRZYKŁAD Z TYCH PRZO
DUJĄCYCH CHŁOPÓW. WYKONUJCIE PRZEDTER
MINOWO ROCZNE PLANY DOSTAW ZBÓ2.

1'rzelmżcic narodowi radzieckiemu

nosze serdeczne pozdrowienia

Z pobytu delegacji
rolników radzieckich w USA
NOWY JORK. Podróż delegacji
rolników radzieckich po Stonoch
Zjednoczonych zbliża s ę-rttu koń
cowi. Ostatn o zwiedzili oni ob
szary rolnicze w rejonie Wielkich

Obfite połowy koszalińskich rybaków
7 ' dolekich łowisk Morza Pół ' miesiąca.
Kutry po dwudniowe
nocnego codziennie nadchodzę i przerwie dopiero wczoraj rozpo
radosne meldunki. Załogi naszych częły normalne połowy. Wydajtraulerów i lugrolrculerów osią ; ność w dalszym ciągu utrzymuje
gają bardzo dobre wyniki. Po się na dobrym poziomie. Na ło
rad 30 ton na trauler i 20 ton wisku w kwadracie J-7, kołobrze
na lugrotrauler nie należą już skie tuki łowiły po 90-100 skrzyń
do rekordóv/. Dwom statkom—bo śledzia z jednego zaciągu. Jesz
rom: ,,Morskiej Woli" j „Fryde cze lepszy wynik miota para „Kol
rykowi Chopinowi" zmieniającym 65" i „Koł 48" na Rynnie Słup
się co kilka dni, pomagaią osta skiej. Z jednego zac ągu złowiły
tnio transportowce Polskiej Mary one 120 skrzyń.
norki Handlowej, które zaopatru
W Kołobrzegu jeden zespól łu
ją- jednostki łowere w paliwo, pu kowy w składzie „Kol 43" i „Kol
ste beczki i żywność, a ze stat 44" z szyprami Stanisfąwem Solków baz zabierają tysiące peł k:em i Stefanem Szymańskim
nych beczek śledzie.
wykonał j"ż 106,1 proc, planu
N e tylko na Morzu Północnym miesięcznego. W Darłowie, mie
trwa w pełni sezon śledziowy. sięczny plan wykonał w 122.9
Również flotylla kutrów bałtyc proc. , Dar 3" t szyprem Czesła
kich ma pełne ręce roboty. Spo wem Ferdkiem I w' 109,5 proc.
śród przedsiębiorstw, których jed. „Dor 32" z szyprem Janem Pa
nostki łowią no Bałtyku najle włowskim.
psze wyniki w wykonywaniu pla
Wyniki rybaków darłowskich
nu sierpniowego mnją rybacy
koszalińskiego wybrzeża. Do 17 byłyby niewątpliwie dużo wyższe,
gdyby łowili oni w tukę. Dowo
Sierpnia wykonali już oni„Kuter" - 78 6 proc, planu mieś. dem na to jest porównanie Ich
, Barka" - 69.1 proc, planu mięs. wczorajszych najlepszych wyni
„Korab" - 68,2 proc, planu mieś. ków (30-35 skrzyń z jednego za
Warto dodać, że są to wyniki ciągu) z wynikami kołobrzeskich
pierwszych dwóch tvaodni tego tuk.

Jezior. Dnia 15 bm. delegacja
udała się drogą lotniczą z Chi
cago do East-Lanslng (stan Mi
chigan), Wz ęla tom ono udział
w otwarciu wystawy „Wiek me
chanizacji rolnictwo", zorganizo
wanej przez uniwersytet stanu
Michigan.
Wiadomość o przybyciu dele
gacji radzieckiej szybko rozeszło
się po wystawie. Wszędzie, gdzie
utozywali się delegaci radzieccy,
witono ich prryiaźnie. „Przełtoicie narodowi radzieckiemu nasze
serdeczne pozdrowienia" - mó
wili fermerzy michigańscy żegna
jąc się z delegatami radzieckimi.
— Powiedtce narodowi radziec
kiemu, że my szczerze w;erzymy,
iż pragnie on pokoju na równi
z narodem amerykańskim".
Dnia 16 bm. delegacja radziec
ka uda się drogą lotniczą do
Son Francisco.

Nowy okres
zwalczaniu sionki
WARSZAWA. Larwy stonki zie
mniaczanej, które przed kilku ty
godni aur. I zeszły do ziemi 1 prze
obrażają <lę Już w chrząszcze, wy
chodzą na powierzchnię 1 atakują
na nowo krzaki ziemniaczane. W
związku z tym — jak stwierdza
Min. Rolnictwa — konieczne Jest,
aby każdy rolnik często przeszu
kiwał plantacje ziemniaków I po
midorów. Skrupulatne przegląda
nie plantacji 1 niszczenie wszyst
kich odkrytych ognisk stonki ma
duże znaczenie dla powodzenia
akcji pizeciaatumŁOAaJ w ijm
rat*

Społeczeństwo Indii
protestuje przeciwko represjom
policji portugalskiej w Goa
DELHT. Jak podaje komitet
wyzwolenia Goa, od pocisków
wojsk portugalskich podczas
pokojowej manifestacji zorga
nizowanej 15 bm. przez człon
ków ruchu wyzwoleńczego zgi

Zaniepokojenie
Anglii

z powodu wzmożeni’’,
działalności
Irlandzkiej Armii
Republikańskiej
LONDYN. Cała prasa angiel
ska w dalszym ciągu z zaniepo
kojeniem komentuje przeprowa
dzone ostatnio akcje przeciw
ko wojskom brytyjskim przez
grupy IRA (Irlandzkiej Armii
Republikańskiej — podziemnej
ceganizacji walczącej o przyłą
czenie Irlandii północnej do re
publiki irlandzkiej). W ciągu ostatnich kilku dni grupy IRA do
konały napadu na magazyny
armii brytyjskiej, przy'czym udalo się im zabrać znaczne iloś
ci uzbrojenia.
Dzienniki podają, że sprawa
wzmożonej działalności IRA by
ła również przedmiotem obrad
na poniedziałkowym posiedze
niu rządu brytyjskiego.
Do podniecenia nastrojów w
Londynie, przyczyniły się pog
łoski o podminowaniu przez
członków IRA gmachu parlamen
tu. Brytyjska tajna policja —
Scotland Yard, zawiadomiona
. tf efonicznie o projektowanym
jakoby zamachu na parlament,
wysłała oddziały policyjne, któ
re przeszukały cały budynek
parlamentu włącznie z jego pod
ziemiami. Alarm okazał się fał
szywy.
Dziennik „News Chronicie" pi
ste. że do Irlandzkiej Armii Re
publikańskiej należy około 8
tys. członków, z czego 2 tys. za
mieszkuje terytorium Wielkiej
Brytanii. Zdaniem dziennika,
Organizacja ta ściśle współdzia
łli z nacjonalistyczną partią ir
landzką Sinn Fein.

Li Svn Man
prowokuje...
NOWY JORK. Jak donosi z
Seulu agencja United Press, 17
bm bandy lisynmanowców usi
łowały dwukrotnie wedrzeć się
do siedziby grupy inspekcyjnej
Komisji Nadzorczej Państw Ne
utralnych na malej wysoie Wol
mi w porcie Inczon. Oddziały
amerykańskie osłaniające drogę
wiodącą do wyspy Wolmi użv
ły gazów łzawiących i zmusiły
napastników dó ustąpienia.

nęło 31 osób, zaś ponad 100 od
niosło rany.
Wiadomość o krwawej ma
sakrze spokojnie idących uczestników pochodu wywołała
falę oburzenia w szerokich
kręgach społeczeństwa hindu
skiego. W wielu miastach In
dii odbywają się wiece i de
monstracje protestacyjne.
W Bombaju, w wiecu zorga
nizowanym przez miejscowy
komitet wyzwolenia Goa i or
ganizacje związkowe wzięło udział około 10 tys. ludzi. Ucze
stnicy wiecu zorganizowali de
monstrację, podczas której do
magali się ogłoszenia powszech
nego strajku protestacyjnego.
Wielu deputowanych do par
lamentu domaga się od rządu,
by podjął energiczne kroki
przeciw represjom wiedz por
tugalskich. Niektórzy deputo
wani domagają śię wszczęcia
natychmiastowej akcji w celu
wyzwolenia Goa.
Dziennik „Times of India"
donosi, że wieczorem 15 bm.
premier Nehru omówił prze
bieg wypadków w Goa z mini
strem spraw wewnętrznych
Pantem i ministrem oświaty
Azadem.
Dzienniki hinduskie w arty
kułach wstępnych ostro potę
piają represje stosowane przez
władze portugalskie.

Jednolite i demokratyczne Niemcy
mogą być utworzone
w drodze osiągnięcia wzajemnego zrozumienia
i zbliżenia między obu częściami kraju
Oświadczenie delegacji ogólnoniemieckiej na V Festiwal
BERLIN. Pismo „Jungę Welt" z 15 bm. opubliko
wało oświadczenie złożone w dniu 14 sierpnia przez dele
gację ogólnoniemiccką na V Światowy Festiwal Mło
dzieży i Studentów.
— My, uczestnicy Festiwalu
z Niemieckiej Republiki Fede
ralnej, z okręgu Saary i z Nie
mieckiej Republiki Demokra
tycznej — głosi oświadczenie
— wyrażamy wobec całego
świata naszą wspólną wolę
zjednoczenia naszej ojczyzny.
Miłując ojczyznę, pragniemy
całym sercem, aby Niemcy
były jednolite 1 niezależne, i
ze wszystkich sił dążymy do
tego, by żyć w przyjaźni i
współpracować z młodzieżą ca
lego świata.
Dlatego też w dniu otwarcia
Festiwalu przedstawiciele mło
dzieży niemieckiej zjednoczyli
się we wspólnej ogólnonieraieckiej delegacji.
Przybyliśmy z różnych stron
naszego kraju 1 należymy do
56 rozmaitych organizacji mło
dzieżowych. Mimo różnic po
glądów,
wszyscy
jesteśmy
Niemcami i łączy nas wola
stworzenia jednolitych, pokojo

Młodzież Indii, Portugalii
i kolonii portugalskich
domaga się

pokojowego rozwiązania sprawy Goa
WARSZAWA. Siedzibę delega
cji młodzieży hinduskiej na V
Światowy Festiwal w Warszawie
odwiedziły 15 bm. w dniu święta
narodowego Indii — liczne, prze
bywające jeszcze w Polsce grupy
dziewcząt i chłopców z różnych
krajów.
Przedstawiciele młodzieży hin
duskiej, młodzieży z Goa, Portu
galii oraz kolonii portugalskich
w Afryce złożyli w tym dniu w
czasie spotkania wspólne oświad
czenie w sprawie pokojowego
rozwiązania problemu enklawy
portugalskiej w Indiach.
W oświadczeniu tym młodzież
domaga się rozwiązania .proble
mu Goa, Damanu I Diu w dro
dze pokojowych rokowań między
rządami Indii i Portugalii, zgo
dnie z interesami I pragnieniami
młodzieży oraz narodów zamiesz
kujących te terytoria.
,,2ądomy również przywrócenia
w pełni wolności obywatelskich
oraz położenia kresu represjom
przeciwko wszystkim zwolennikom
goańskiego ruchu wyzwoleńcze
go, bez względu na to czy są oni
Goańczykami, obywatelami Indii,

Portugolczykaml lub przedstawi
cielami narodowości zamieszku
jących terytoria portugalskie w
Afryce — czytamy w oświadcze
niu. - Zobowiązujemy się uczy
nić wszystko, co leży w naszej mo
cy, aby jeszcze bardziej zacie
śnić przyjaźń oraz wzmóc wśród
młodzieży naszych krajów ruch
solidarności i pomocy dla mło
dzieży Goa".

Napięta sytuacja w Maroku
Prasa ostrzega przed stosowaniem represji
PARYŻ. Francuski „komitet ko
ordynacyjny" do spraw Afryki pól
nocnej powzigł decyzję położe
nia kresu napiętej sytuacji w
Afryce północnej w ciggu . kilku
tygodni, w drodze przeprowadze-

Po -wykryciu spisku
w Argentynie
Policja
aresztowała
200 osób
NOWY JORK. Jak Jut po
dawaliśmy, rząd Argentyny opublikował komunikat o wy
kryciu spisku, który miał na
celu dokonanie zamachu na
prezydenta Pe^ona i niektó
rych dowódców armii argen
tyńskiej.
Zachodnie agencje prasowe
donoszą, że spiskowcy rekru
towali się spośród zwolnio
nych z wojska 1 marynarki
wojennej oficerów, z partii
opozycyjnych 1 kół katolic
kich. W celu dokonania za
machu na prezydenta spisków
cy wynajęli szereg mieszkań
przy ulicy, którą Peron jeździ
zawsze do pałacu rządowego.
Zamach miał być dokonany
między 15 a 17 sierpnia.
Po wykryciu spisku policja
przeprowadziła rewizję w wie
lu mieszkaniach i skonfisko
wała znaczne ilości broni.
Liczba aresztowanych — we
dług danych oficjalnych —
przekracza 200 osób.

Jak za rządów
Hitlera

Gołąb: — nie naprężaj się szczekaczko,
prężenie.

terai Jest od

wych 1 demokratycznych Nie
miec.
Wiemy, że rozstrzygnięcie
problemu niemieckiego jest
najściślej związane z zapew
nieniem bezpieczeństwa naro
dów Europy i że decydować
o tym powinny one same. Uważamy za konieczne, aby
wszystkie państwa europej
skie przystąpiły do systemu
bezpieczeństwa, aby przystą
piły do niego na równych pra
wach oba państwa niemieckie
i uczestniczyły w nim dopó
ty, dopóki nie powstanie je
dnolite, demokratyczne pań
stwo niemieckie.
Nie ulega wątpliwości, że
jednostronne układy wojsko
we stojące na drodze do stwo
rzenia ogólnoeuropejskiego sy
stemu bezpieczeństwa zrodziły
wiele trudności również na
drodze do rozwiązania próbie
mu niemieckiego. Dlatego też
stawiamy sobie za cel walkę
o zbliżenie obu państw nie
mieckich, o zrozumienie wza
jemne między Niemcami, a
w szczególności o zrozumienie
wzajemne między młodzieżą
niemiecką. Wszyscy jesteś
my przeświadczeni, że przy
szłe Niemcy powinny być nie
zawisłe i demokratyczne. Ta
kie Niemcy powinny żyć w
przyjaźni ze wszystkimi na
rodami. Mogą one być two
rzone jedynie drogą osiągnię
cia zrozumienia wzajemnego
i zbliżenia między obu czę
ściami kraju.
Taka jest nasza wola. Do
tego będziemy dążyć.
Dalej oświadczenie wzywa
wszystkie organizacje, ugrupo

BERLIN. Jak podaje agencja
ADN, piloci lotnictwa wojsko
wego frankistowskiej Hiszpanii
przybyli do Niemiec zachod
nich. Zostaną oni przeszkoleni
w pilotażu na najnowszych amerykańskich odrzutowcach. A
gencja przypomina, że również
za czasów Hitlera szkolono w
Niemczech żołnierzy faszystów
skiej Hiszpanii. W Niemczech
zachodnich szkoli się już od
dłuższego czasu pilotów wożsko
wvch innych państw. z

nia pewnych nieznacznych reform
pod egidą obecnego sułtana
Maroka - Ben Arafy.
Jak donosi agencja Reutera,
zarówno w kołach kolonizatorów
jak i wśród Marokańczyków, no
wa decyzja rządu francuskiego
została przyjęta z niechęcią.
Agencja podkreśla, że szczegól
ne niezadowolenie wśród ludno
ści marokańskiej wywołuje osoba
sułtana, który zgodnie z nowym
planem ma pozostać na swoim
stanowisku.
Zarówno agencje zachodnie,
jak prasa francuska z dużym za
niepokojeniem oczekują daty 20
bm. — rocznicy detronizacji by
łego sułtana, Ben Yussefa cie
szącego się sympatią nacjonali
stów marokańskich.
Dzienniki
francuskie obawiają się, że w
dniu tym może dojść w Maroku
do nowych starć, co Jest szcze
gólnie prawdopodobne wobec
rosnącego wśród ludności rozgo
ryczenia.
W związku z tym „Combat"
prsze: — „Wszystko wskazuje na
to, iż nacjonaliści marokańscy
odmówią uczestnictwa w rządzie
utworzonym pod egidą Ben Ara
fy. „Aurorę” stwierdza: „Doczwar
tku musi zostać utworzony rząd
koalicyjny, w przeciwnym wypad
ku będziemy musieli podjąć inne
środki".
„Liberation" ostrzega
kolonizatorów przed stosowaniem
prowokacji wobec Marokańczy
ków w dniu 20 sierpnia. „Humanite" podkreśla napiętą sytuację
trwającą w Maroku. W Casablan
ce zostały rozrzucone ulotki na
wołujące do sttojku w dniu 19
bm. Dnia 15 bm. wybuchła bom
ba w jednej z dzielnic miasta.
Szereg bomb wybuchło w Meknes i okolicy.
PARYŻ. Jak donosi dziennik
„Monde", władze francuskie w
Maroku przygotowują się do
ewentualnych wystąpień ludności
w dniu 20 bm. — w rocznicą de
tronizacji b. sułtana Ben Yussefa.
W tym celu zostały wysłane do
Maroka znaczne siły wojskowe z
Indochin. Oprócz tego w Casa
blance wylądowały oddziały pie
choty morskiej.
Nad dzielnicą
arabską tego miasta krążą sa
moloty. Nowe jednostki wojsko
we przybyły również do Ma roko

wania i stowarzyszenia mło
dzieżowe do zjednoczenia się
w celu opracowania wspólne
go stanowiska w sprawie przy
wrócenia
Jedności Niemiec
drogą pokojową oraz w celu
wspólnego zastanowienia się
nad tym, jakie powinny być
przyszłe Niemcy.
My, uczestnicy Festiwalu,
reprezentujący młodzież nie
miecką — czytamy w zakoń
czeniu oświadczenia — uchwaliliśmy, aby utworzone
w Warszawie Jednolite kierów
nictwo delegacji ogólnonie
mieckiej kontynuowało swą
działalność oraz, by przyczy
niło się do opracowania współ
nego stanowiska. Opowiada
my się za tym, aby do kie
rownictwa tego mogli wćjść
przedstawiciele rozmaitych de
mokratycznych organizacji mło
dzieżowych. Wzywamy mło
dzież całych Niemiec, by wy
tężyła wszystkie siły dla zrea
Hzowania szczytnego celu —
osiągnięcia wzajemnego zrozu
mienia między Niemcami, aby
przyjaźń między narodami,
między młodzieżą zatriumfo
wała nad nieufnością i roz
biciem.

Bliskie sq nam
wasze uczucia “
pragnienie pokoju
i przyjaźni
między narodami
Oświadczenie delegacji
związkowców
miasta Greenwich
MOSKWA. Na zaproszenie
ąorkowskiej obwodowej rady
związków zawodowych w ZSRR
bawiła przez 15 dni delegacja
związkowców z Greenwich z se
kretarzem rady związków zawo
dowych tego miasta A. Wellar
dem na czele. Jednym z człon
kćw delegacji był burmistrz
Greenwich — B. Engell.
Przed odjazdem do Anglii de
legaci złożyli oświadczenie, w
którym zwracają się do miesz
kańców miasta Gorki.
— Macie przed sobą wspania
lą przyszłość — czytamy w oświadczeniu — gdyż sami decy
dujecie o swym losie, albowiem
nie ma u was klas wyzyskują
cych cudzą pracę.
Bliskie są nam wasze uczucia
— pragnienie pokoju i przyjaz
nych stosunków z mieszkańcami
Greenwich i z całym narodem
angielskim. Będziemy starać się
o to, aby społeczeństwo Green
wich mogło w najbliższej przy
szłości podejmować u siebie
przedstawicieli waszego miasta.

16 bm. delegacja żegnana
przez związkowców radzieckich
odleciała samolotem z Moskwy
do Londynu.

Prezydent Indonezji wypowiada się
za przeprowadzeniem
wyborów we wrześniu b. r.
PEKIN. Jak donoszą z Djakar
ty, prezydent Indonezji, Soekar
no. wygłosił z okazji święta nie
podległości tego kraju przemó
wienie na wiecu,
w którym
wzięło udział 100 tysięcy osób.
W przemówieniu tym Soekar
no domagał się powrotu Irianu
zachodniego do Indonezji. Oświadczył on, że rząd indonezyj
ski jest gotów do prowadzenia
w tej sprawie rokowań z Ho
landią. Soekarno podkreślił, iż
Indonezja pragnie uregulować
kwestię Irianu zachodniego w
dredze rokowań.
Prezydent Indonezji napiętno
wał w swym przemówieniu po
stępowanie kólonizatorów inspi

rujących działalność band pod
ziemnych w kraju.
Soekarno wypowiedział się za
przeprowadzeniem wyborów 29
września br. oświadczając: „Nie
wolno znowu odraczać terminu
wyborów. Ktokolwiek próbuje
utrudnić przeprowadzeni,® wybo
rów, ten jest zdrajcą rewolucji,
zdrajcą narodu indonezyjskiego,
zdrajcą demokracji, zdrajcą re
publiki". (Korespondent agen
cji United Press podaje, że obecny premier Harahap nie wy
powiedział się dotychczas w spra
wie ścisłego terminu wyborów,
natomiast poprzedni premier In
donezji, Sastroamidjojo, prowa
dzi kampanię na rzecz wyborów
we wrześniu br.).

Podorywld — sprawą palącą
(Dokończenie z 1 str.)

sokich plonów spółdzielnia produkcyjna w Lejkowle w P«w.
kołobrzeskim, podoruje pola tego samego dnia po sprzęcie
zbóż, podobnie zorganizowano pracę w spółdzielni pro
dukcyjnej Miarynck w pow. kołobrzeskim i wielu innych
zespołowych gospodarstwach.
Niestety, na ogół podorywki w spółdzielniach produk
cyjnych i wsiach indywidualnych naszego województw:',
przebiegają źle. Tak służba rolna POM i PZR, zarządv
spółdzielni produkcyjnych jak i chłopi Indywidualni, nie
doceniają znaczenia tego ważnego zabiegu. Według infor
macji WZR w spółdzielniach produkcyjnych i wsiach in
dywidualnych województwa, podorano dotychczas zaledwie
3,6 (!) proc, pól, z których zebrano zboża. Obok powiatu
wałeckiego, gdzie wykonano 10 proc, podorywek, w powia
tach koszalińskim, miasteckim, sławneńskim i szczecineckim
— zaledwie 1 proc.
Przyczyna tego niezadowalającego zjawiska tkwi w lekce
ważeniu podorywek przez nasz aparat agrotechniczny. By
najmniej nie do wyjątków należą brygady traktorowe. Jak
np. w POM Koczała i Miastko, gdzie zapomniano je zaopa
trzyć w sprzęt... podorywkowy. Niektórzy agronomowie
słaby przebieg podorywek tłumaczą szybkim wysychaniem
gleby. To fakt, ź.e na wyschniętej, skawalonej glebie, trud
no dokonać podorywki, ale nie wolno dopuszczać przede
wszystkim do tego, by gleba wyschła. Najlepszym lekar
stwem przeciw wysychaniu Jest wczesna podorywka, bez
pośrednio po sprzęcie zboża.
Niedostatecznie wykorzystany jest do podorywek *r.rk
maszynowy POM. Do wyjątków należą traktory, które
by pracowały na dwie zmiany. Podorywki opóźniają nie
kiedy i sami spółdzielcy, ustawiając niedbale, w nierów
nych, zbyt wąskich odstępach stygi na polu.
Przed żniwami z cenną inicjatywą wystani!! traktorzyści
POM w Złocieńcu, Zobowiązali się oni mianowicie wyjeż
dżać na pola do sprzętu zbóż ze snopowiązałkami i agr°gatami podorywkowymL rano i wieczorem dokonywać pndorywek — w dzień zaś kosić. Trzeba, by ta cenna inicja
tywa została szeroko unowszcchnlona.
W br. kończymy ostatnie żniwa planu 6-letniego. Tego
roczne siewy jesienne zapoczątkują realizacje następnego,
5-letniego planu rozwoju rolnictwa. W planie tym nasze
mu województwu przypadają szczególne zadania. W sto
sunku do innych województw osiągamy plony znacznie niż
sze, w planie 5-lctnlm winniśmy podnieść wydajność zbóż
z ha przeciętnie o 3.6 g. Aby to zadanie wykonać, musimy
zdecydowanie zerwać z zaniedbaniami w dziedzinie upra
wy gleby, szeroko stosować tak podstawowy zabieg agro
techniczny jakim są podorywki.
Sytuacja w dziedzinie podorywek w naszym wojewódz
twie, musi ulec radykalnej zmianie. Jest to zadanie palą
ce, którego realizacją w dużej mierze zadecyduje o plo
nach przyszłego rolni.

Gdyby nie brakoroby...
AŻDEGO mieszkańca Kosza’
lina cieszy niezmiernie, że
miasto nasze rośnie, że z
każdym miesiącem zmienia swój
wygląd rozbudowujące się śród,
mieście.
Wesoła czerwień nowopowsta
jących budynków jest nadzie.ą
wielu mieszkańców Koszalina,
którzy z utęsknieniem czekają na
przydział nowych mieszkań. Set
ki rodzin już mieszkania otrzy
mało.
Problem budownictwa
mieszkaniowego w Koszalinie Jest
jednym z zasadniczych postula
tów programu wyborczego Woje
wódzkiego Komitetu Frontu Naro
dowego. Całe społeczeństwo na
szego miasta dumne jest z tego,
że jego własny program nie zo
stał tylko na papierze, że przy fi
nansowej pomocy rządu w szyb, kim tempie likwiduje się w Kosza
linie deficyt mieszkaniowy.
Ale często bywa tak, że gdy z
Jednej strony uczciwi ludzie sta
rają się włożyć maksimum wy
siłków w to, by życie nasze
kształtowało się coraz lepiej i
radośniej, to z drugiej strony są
i tacy, którzy hemują naszą twór
czą procę, na przykład brakoroby
croz różnego typu ignoranci,
traktujący swe zadania i obowią
zki „aby zbyć".
Przykładam togo w naszym bu
downictwie jert w pierwszym
rzędzie koszalińska „Starówka".
Dowcipni twleidzą, że gdyby
mieszkańcami „Starówki" byli
sami architekci i pracownicy bu
dowlani — wydaliby „świętą woj
nę" swym kolegom po fachu,
którzy ją budowali i wykańczali.
Zgadzamy się. Budowlanych wad
c
różnych usterek niesposób
tu >czyć.
W czym tkwi więc przyczyna
takiego pobłażliwego stosunku
do budowniczych „Starówki" z o
strony, dyrekcji ZBM nr 5? Braki
w budownictwie są przecież wi
doczne gołym okiem. Nie potrze
ba lornetki, by stwierdzić na przy
kiad, że n ektóre kominy zostały
już przez deszcz i inne działania
atmosferyczne rnocno nadwyrę
żone.

0 dalszy, szybszy rozwój rolnictwa

K

To okno zostało tok „wpaso
wane", że pa wybiciu przez nie
znanego rprawcę szyby nikt nie
jest w stanie wyjąć ram, by wpra
wić nową. Co w tym przeszka
dza?
Otóż bezpośredno do
dworu okiennego, na połowie
jego wysokości przylega muro
wana podłoga klatki schodowej.
Czyżby fantazja projektantów?
Naszym zdaniem
planowanie
„bez głowy”.

Z problemów narady aktywu partyjnego
w sprawie 5-letniego planu rozwoju rolnictwa (I)

na Ziemi Koszalińskiej
ARADA aktywu partyjne
qo, która odbyła się w
tych dniach w Koszalinie
rozpoczęła w naszym wojewó
dztwie dyskusję nad wytyczny
mi IV Plenum KC do opracowa
nia 5-letnieąo planu rozwoju
rolnictwa. Dyskusja ta toczyć
się będzie wśród szerokiego
aktywu partyjnego, społecznego
i państwowego Ziemi Koszaliń
skiej. Śledzić ją będą pilnie wszy
stkie instancje i organizacje par
tyjne — rejestrować i uogól
niać wszystkie cenne wnioski,
wszystkie uwagi 1 propozycje
naszych dobrze gospodarują
cych chłopów indywidualnych,
spółdzielców, przodujących ro
botników PGR. doświadczonych
praktyków-rolników,
agrono
mów i zootechników.
Dyskusja ta stanie się więc
twórczym poszukiwaniem dróg
dla rozwiązania skomplikowa
nych zadań podniesienia rolnic
twa w naszym województwie.
W jej toku ujawnione zostaną
nowe
rezerwy produkcyjne,
przekazane nowe, coraz dosko
nalszc metody pracy i doświad
czenia w walce o stały wzrost
produkcji rolnej na naszej wsi.

N

V/ większości mieszkań wmon
towano kaloryfery w taki oto spo
sób. Wb to dwa haki, zawieszono
kaloryfery, a o zamurowaniu
otworu w ścianie nikt nawet nie
pomyślał.
Przyczynę tych wszystkich „krucz
ków" odkryła nam w pewnej czę
ści jedna z mieszkanek „Starów
ki", pracownica Wydziału Oświa
ty Prezydium MRN, ob. Malczew
ska. Otóż po wprowadzeniu się
do mieszkania znalazła w pale
nisku kuchni... dw e puste póllitiówki po wódce.

sprawnienie działalności na
szych rad narodowych w dzie
dżinie regulowania stosunków
własnościowych, przekazywanie
nowoosiedlonym w szybkim ter
minie aktów nadania itp.
W tej dziedzinie — jak po
twierdziła dyskusja na naradzie
notowaliśmy dotychczas po-, trte niedopatrzenia, złą orgaiiiza
etę oracr. a często wręcz i bez
troskę wielu rad narodowych 1
towarzyszy odpowiedzialnych
za ten odcinek pracy. Tak no.
pomimo — jak mówi oficjalna
ewidencja — rozdysponowania
w r. 1954 z 49 tys. ha istnieją
cych odłogów, ponad 37 tys. ha,
zarejestrowano ponownie w na
szym województwie około 40
tvs. ha odłogów. Zdarzały się
również Wypadki — są tego li
czne przykłady — że przejęte
przez niektóre PGR odłogi były
przedmiotem różnych spekula
cji. Dość częste są również wy
padki przekazywania dobrej zle
mi pod zalesienie lub na pastwi
ska.
Likwidacja tego stanu rze
czy wymagać będzie poważne
go wysiłku ze strony naszych
rad narodowych. Rzecz jasna.
ż» jest tu potrzebna również
daleko Idąca pomoc naszych
oTinizacji i instancji partyj
nych.
y WTĘKS7ENIE powierzch*"1 nł zasiewów. to jednak
tylko jedna z licznych dróg
podniesienia produkcji zbóż, w
naszym województwie. Podsta
wowym kierunkiem uderzenia
jest i musi być zwiększenie
plonów z hektara. Wotewódz
twn nasze powinno średnio
podnieść wydajność samychtylko podstawowych zbóż o
3,4 q z ha.

A zadania postawione przed
naszym województwem są nie
łatwe. Jak bowiem wiadomo,
średnie plony zbóż i okopo
wych oraz obsada pogłowia na
100 ha jest na naszym terenie
daleko niższa od średniej w kra
ju. Tym samym też wzrastają
dla nas dość poważnie wskaźni
ki rozwoju całej produkcji roi
net.
Województwo nasze, w znacz
nei części uspóldzielczone, z du
żą ilością
dobrych już dziś
PGR-ów, ma pełne warunki ku
temu, aby osiągnąć określone
Oprócz wielu dobrych spół
Jok w’dać na zdjęciu, przewo dla nas wskaźniki wzrostu pro dzielni, PGR i gospodarstw in
dukcji
rolnej.
dy do kuchni gazowej zamonto
dywidualnych
osiągających
wano odwrotnie.
Zamiast pół
•
•
•
wysoką wydajność z ha, jest
metra gumowej rurki, koniecznej
jeszcze dużo gospodarstw o ni
w celu przeprowadzenia gazu od
skich plonach. Aby podnieść
przewodu do palników, potrzeba y ASTANÓWMY się jakimi produkcję w tych gospodar
dysponujemy rezerwami dla
teraz około dwóch metrów. Na
stwach trzeba irn udzielić kon
prawdę „pomysłowa racjonali wykonania tych zadań. Oprzyj kretnej pomocy.
zacja" i „dobra rada" na... my się zresztą na wypowie
oszczędność gumowych przewo dziach lowarzyszy biorących
Towarzysze biorący udział
udział we wspomnianej nara w naradzie, a m. in. kierow
dów.
dzie. Wielu z nich; stwierdziło, nik PZR w Słupsku tow. Kno
Takich „dowodów rzeczowych" iż poważną rezerwę wzrostu pro
belsdorf, mówił o poważnych
jakie znalazia eb. Malczewska, dukcji roślinnej, a tym samym zaniedbaniach w niesieniu tej
i
zwierzęcej
stanowią
nie
zago
na
„Starówce"
znajdowano
pomocy przez służbę rolną.
dotychczas odłogi. Praca służby rolnej ogranicza
więcej. Rozprzestrzenione pijań spodarowane
W samym powiecie szczecinec się często do mówienia co trze
stwo wśród poważnej części ro kim naliczyć ich można, kilkaset
ba robić. Służba ta jednak nie
botników budowlanych, brak kon hektarów. Podobnie przedstawia często
bierze udział w kon
troli ze strony majstrów i przym się sytuacja i w człuchowskim kretnym organizowaniu robo
i
w
sławneóskim.
Dlatego
słu

knięto oczy kierownictwa budowy,
ty. Nowe metody agrotechnicz
sznym jest twierdzenie, że bar
*q włośnie powodem, że miesz dzo poważnym zadaniem, szcze ne, jak siew krzyżowy, kwakańcy „Sterówki" mają bordzo gólnie dla PGR i spółdzielń pro dratowo-gniazdowe sadzenie
ziemniaków, prawidłowa pielę
zle zdan e o budowniczych ich dukcyjnych, jak również i dla gnaćja roślin, to metody do
gospodarstw
Indywidualnych,
osiedla.
jest przystąpienie jeszcze w tvm brze w naszym województwie
To zresztą nie wszystkie pre roku do pełnej upływy wszyst znane. Niestety, z ich zastoso
kich tych ziem, tak, by wiosną waniem nienajlepiej u nas
tensje.
jeszcze wygląda. Służba rolna
Plagą „Starówki" są nagroma przyszłego roku wszystkie odło powinna więc nie tylko nau
gi były obsiane. Łączy się z
dzone na obszernym dziedzińcu tym sprawa opuszczonych i nie czać, ale 1 organizować pro
t nie wywożone śmieci.
zasiedlonych jeszcze gospo dukcję w spółdzielniach. PGR
indywi
darstw. które w jak najkrót i gospodarstwach
szym czasie winny być przeię dualnych. Przed radami naro
te przez osadników z bardziej dowymi, przed organizacjami
zaludnionych okolic naszego partyjnymi stoi zaś na tym od
kraju. Na szybsze zasiedlenie cinku zadanie pobudzania od
Ziemi Koszalińskiej — o tym dolnej inicjatywy członków
trzeba pamiętać — będzie tnia- spółdzielń, robotników PGR i
fo niewątpliwie duży wpływ u- chłopów indywidualnych do odrrwi bez klamek, dymiących ple
ców, kranów be- wody, parkietu
„chcrego na szkorbut’ i jakże
radzić. By w budujących «'ę n e licujących z otoczeniem no
obecnie domach nie było w ścia wych domów — śmietnisk.
r.ach dziur, w piwnicach wody,
Państwo ludowe przeznacza na
budownictwo mieszkaniowe olbrzy
mię sumy pieniędzy. Ile domów
więcej moglibyśmy wybudować,
gdyby nie ciągłe, kosztowne po
prawki i „wyusterkowoma".
Należałoby w pierwszym rzę
dzie „wyusterkować" projekty no
wych domów, zbędne w budownletwie metody „zakrapiania" każ
dego dnia pracy c'koholem,
wzmocnić nowoinie kontrolę na
poszczególnych odcinkach, za
dbać o wyższe kwalifikacje robot
nlków budowy, a brakoróbstwu
położy się kres. Budowniczowie
zaś znajdą ze strony mieszkań
ców nowych domów należne 'm
ra dobrą pracę uznanie.
...leży kilko zdatnych do użytku pojemników.
Znów dewój
„troski", a szczególnie „skrupu lotnej ewidencji" pos adonego
dobra.
Jesteśmy przekonani, że takich przykładów na tcren’e
ZBIGNIEW ROGOWSKI
Koszalina znalazłoby się więcej.
(zdjęcia autora)
RZYKRE to wszytko tęcz
prawdziwe fakty. A piszęmy
P
o tym po to, by wreszce złu za

Lokatorzy zmuszeni tą wynosi'
wiadra ze śmieciami na kilka ta
kich oto, rosnących z każdym
dniem pryzm. Jest rzeczą jasną,
że nie sprzyja to warunkom zdro-"
wotnym mieszkańców „Sterówki",
a tym bardziej ich samopoczuciu.
Rada na śmieci mogłaby się
znaleźć. Mieszkańcy „Starówki"
kilkakrotnie zwracali się z prośba
do dyrekcji MPGK o przydz'at
pojemników blaszanych, z których
śmieci z kolei mogłyby być wy
wożone regularnie poza miasto.
Niestety, odpowiedź MPGK jest
zawsze jednakowa. Pojemników
takich rzekomo jest brak. A tym
czasem na dziedzińcu położone
go w sąsiedztwie „Starówki" do
mu przy ulicy Brackiej 27, prze
znaczonego jak nas informowano
do remontu czy rozbiórki...

[

Umożliwi to kompleksową
mechanizację kolejnych pro
cesów produkcyjnych związa
nych z produkcją zbóż, ziem
niaków, buraków cukrowych
»
•
*
w PGR. spółdzielniach produk
cyjnych, a także pozwoli na
' YLKO wzrost produkcji udzielenie poważnej — w zna
ziarna może pozwolić na cznie szerszym niż dotychpoważniejszy wzrost produkcji (Dokończenie na 4 str.ł
hodowlanej. IV Plenum KC
stawia za cel osiągniecie w etą
gu 5-kcia wzrostu produkcji
żywca i mleka o blisko 40 pro
cent. I w tej wielkiej bitwie
zarówno o Chleb, jak i mięso
szczególnie poważną rolę w na
szym województwie odgry
wać będą PGR-y obejmujące
ponad 40 proc, wszystkich
gruntów ornych w Koszaliń
skiem. Wzrost produkcji zbożo
Pięknie obrodziły w tym
wej PGR powinien być osiąg
rcktf zboża w PGR Mołtowo
nięty w drodze dużej zwyżki
(zespół Karścino. pow. koło
plonów’ czterech podstawo
brzeski). Zdaniem kierowni
wych zbóż oraz znacznego roz
ka PGR, rzepak sypie 2) q z
szerzenia uprawy kukurydzy.
ha. żvto 18 a, ieczmleń 19 q,
Rok bieżący stanowi począ
pszenica 24, owies 33, a bu
tek rozszerzenia uprawy tej
raki ęukrnwe dadza co nalrośliny
na Ziemi Koszaliń
mniei 230 q z ha. Tylko ta
skiej. Od tego jak będą doko
kukurydza...
nane pielęgnacja i zbiory ku
Właśnie kukurydza Zasia
kurydzy w bieżącym roku za
li ja na 5-hektarowvm polu,
leży w dużym stopniu dalsze
’»ż r>rzv drodze wiodące i do
rozszerzenie uprawy tej rośli
Kzrścfna. Zasiali 1 pa'cem
ny. Tymczasem już dziś występu
nie tknęli. No i kukurydza
ją poważne zaniedbania ze stro
wojuje z chwastami. Miejsca
ny służby rolnej, rad narodo
mi z te| walki wyszła zwy
wych, POM i PGR szczególnie
cięsko, miejscami chwasty ją
w pielęgnacji kukurydzy. Zda
pożarły j rośnie tuż nory sa
rzają się wypadki koszenia
mef ziemi, najwyżei 20 cm.
kukurydzy tylko dlatego, że
— Ta kukurydza to wielki
nie była pielęgnowana i prze
wstvd — mówią rhłoni z o
rosły ją chwasty. A przecież
kolicznych wsi. PIonv zbóż
— raz jeszcze trzeba podkreś
w Mołtowie maja piękne. bu
lić — roślina ta ma stanowić
raki ładnie obrodzą, tylko
w naszym województwie po
kukurydzę zaniedbali...
ważną pozycję w wyrównaniu
braków pasz treściwych, na
— Ludzi do roboty nie bv
które wzrośnie zapotrzebowa
łn — tłumaczył kierownik
nie wraz z planowanym rozwo
PGR Mołtowo ob. Wiśniew
jem hodowli. Trzeba bowiem
ski
wiedzieć, że zadania dla nasz?
— Ludzi nie było? — za
go województwa w zakresie
gadnęliśmy. — A przecież
wzrostu hodowli ze względu
buraków cukrowych mecie
na niski poziom okresu wyjś
chyba 20 ha i zostały obro
ciowego będą o wiele wyższe
bicne na czas?
od przeciętnej krajowej.
— Ano kukurydza rzadko
Oprócz tego — szczególnie powschodziła...
przed
PGR, spółdzielniami
— A czy nie można było
produkcyjnymi — bardzo po
dosiać no. słonecznik pa
ważnie
postawiona została
stewny. który również Świn
sprawa produktywności krów, tnie
n-idale sie na kiszonki?
co ma zasadniczy wpływ na
— Można było tylko... w
opłacalność hodowli. W wal- cahnm
nactym ze'nole kuku
cc zaś o zwiększenie mleczno -:
ści krów centralnym zagad-' rvd?a taka zarośnięta. Nie
nieniem jest podniesienie ilo-1 udała się...
T tak w kółko. —- ,,Nie uści i jakości paszy objętością
wej. Sprawa zwiększenia aren ■ dała się". W Mołtowie jedłu uprawy kukui-ydzy jest- na.k jakieś 10 arów kukury
więc tym bardziej
pilna.' dzy opięli H. T wyrosła pięk
Szczególną przy tym uwagę i nie. na półtora metra wyso
kości. Udała się.
trzeba zwrócić na silosowanie
Pytaliśmy kierownika PGR
kukurydzy w stanie mleczno-1
Mołtowo jak sie do jogo ku
woskowej dojrzałości.
Niezmiernie ważną dla nas kurydzy ustosunkował star
szy agronpm zęspołu Zdzi
sprawą jest również dokona
sław Okławski i dyrektor,
nie bez strat sprzętu roślin
Iow. Zamowski.
motylkowych. Nasi PGR-owcv
— Nie pozwolili zaorać —
zdają sobie chyba sprawę z te
odpowiedział.
go jak wielkich wysiłków in
— A nie kazali oczyścić z
westycyjnych dokonało pań
chwastów?
stwo w tej dziedzinie w br.
— Ano nie...
Ponadto skończyć się wresz
— Dlaczego?
cie musi skupywanie nasion
— Chyba dlatego, że się
tych roślin w Innych wojer.ie udaie. I nie opłaci się
wództwach naszego kraju. Na
jej pielić.
przyszłe lata muslmy być za
— Jeśli sie ..nie udaje” to
opatrzeni we własne nasiona.
Druga sprawa — to sprawa nrrecież trzeba by zaorać.
Szkoda ziemi...
należytego obsiania planowego
— Kiedy zaorać nie wol
r.reał j roślinami motylkowy
mi. Ma to duże znaczenie w
no.
Słusznie. Nie wolnol Trze
związku z niedoborem w na
szym województwie obornika.
ba opiebć! Nawet teraz, choć
I zaopatrzeniem w dostateczną i jest późno. Kukurydza jesz
ilość pasz. Wysiewając mo
cze sio „podciągnie", moż
tylkowe, poprawimy również | na będzie z niej zrobić ki
strukturę gleby w wielu zespo
szonki. A towarzyszom z ze
łach PGR posiadających słabe
społu Karścino radzimy udać
ziemie.
się na wvcieczke do pobli
skiej wsi Linkowice do śred
•
•
•
n'orołnego chłoną Antoniego
Chmielewskiego. Plantacja
AK w całym kraju tak i
Chmielewskiego test piękna,
w naszym wojewódz
kukurydza ponad 2 metry
twie zapewnienie
rozwojuwysoka, kaczanów bez l.b«.
rolnictwa — zarówno
jego1
A może towarzysze z zes
sektora socjalistycznego jak i ‘ połu będą sie wstydzić Je
gospodarstw indywidualnych i chać na naukę do indywi
— wymaga poważnej pomocy
dualnego chłopa? Przecież to
ze strony państwa ludowego.
PC-R-y w zespole Karścino
Znacznie zatem zwiększone powinny dawać przykład In
zostaną dostawy sprzętu me
dvwidualne| wsi, a nie od
chanicznego i nawozów sztucz wrotnie...
nych. Pod koniec roku 1960
Nie powinni lednak. Kilku
w województwie naszym pra
dziesięciu hektarów zachwa
cować
będą
33
POM—.
szczonej kukurydzy. Jak wi
Planuje się również znacz
dać. nie wstydzą się...
ny rozwój sieci placówek usłu I
J. t.
gowych.

strej walki z brakami, do sto
sowania najnowszych metod
uprawy i przestrzegania lenni
nów agrotechnicznych.

1

A jednak
sie uda je...

J

Jeszcze raz o tuce
Po wywiadzie z rybakami
kołobrzeskimi — entuzjastami
połowów w tukę (patrz „Głos"
nr 178 z 28 lipca) postano
wiłem jeszcze raz wrócić do
tego tematu i przeprowadzić
rozmowę, tym razem z prze
ciwnikami tuki, Zaopatrzony
we wszyetjcie
rterskie ak
cesoria udałem sie do Dar
łowa i Ustki. Byłem prze
konany. że tam spotkam
ich
najwięcej.
Wróciłem
jednak rozczarowany. Staran
nie przygotowane argumenty
dla bezpośredniego przekony
wania „niedowiarków" na nic
Kie zdały.
W eołym Darłowie na kilku
dziesięciu szyprów znalazł sie
jeden, iedyhv Władysław Wicens. który „ma zastrzeżenie"
W Ustce za wyjątkiem Kopickiego z nikim nie mogłem
dyskutować. Wszyscy są prze
konani. Wszyscy chcą łowić w
tukę, nawet wyliczają jej za
lety. ale w praktyce łowi t*lko
jedna parą „Ust 10" 1 „Ust
38".

Nasi korespondenci
o przebiegu
żniw
20 ą Z HA
RZEPAKU OZIMEGO

W zespole Marcinkowice,
pow. Wałcz trwają Omłoty
rzepaku ozimego. Dzięki su
mienne) pracy robotników
zespołu, którzy Omłoty prze
prowadzają na dwie zmiany,
omłócono rzepak ze 140 ha,
uzyskując po 20 q z ha. Do
punktu skupu natomiast, od
stawiono już 1 8?3 q, przekra
czając plan dostaw o przesz
ło 500 q. Ponieważ członko
wie zespołu odstawią w na i
bliższych dniach jeszcze 300
q rzepaku, plan pbowiązko
wych dostaw zostania prze
kroczony o 900 q.
W akcji żniwnei na tere
nie powiatu Wałc? przodują
zespoły Mirosławiec i Mar
cinkowice. W obydwu tych
zespołach pracownicy koń
czą koszenie żyta i przystą
nuią do zwózki i młocki. Ro
botniknm tych gospodarstw
przyszedł z pomocą przy ora
rach w nolu zesnół studen
tów z Łodzi i Krakowa.
Kierownictwo PGR Marcin
kowiee winno sią jednak
zatroszczyć o ponrawą za
opatrzenia stołówek pracow
niczych. na które narzekalą
przyjezdni studenci i miajsco
—> pracownicy
K. Dzikowski
korespondent
i
• • •
PIERWSZE ZBOŻE
DLA PAŃSTWA

Przodujący rolnik pow.
człuchowskietfo Kornobis z
Debrzna, jako pierwszy z go
spodarzy indywidualnych do
starczył do punktu
skunu
GS w Debrznie 1 060 kff zbo
ła pierwszorzędnej jakości.
W ślad za nim poszli rolni
cy Butowski, Zvch i Zent*/
był, wszyscy z Debrzna, od
stawiając zboże do punktu
skupu.
Jako pierwsza z powiatu
Człuchów odstawiła 1 tonę
zboża spółdzielnia produkcyj.
na z Sąpólna.
_
(kojot)

ZAKOŃCZYLI KOSZENIE
PSZENICY OZIMEJ
T OWSA

W PGR Łomczewo, pow.
Szczecinek, zakończono już
koszenie żvta I przystąpiono
do omłotów. Do tef porv omłócono ponad 380 q tvta.
które dostarczono do punktu
skupu.
Robotnicy lego trosnodarrt
wa zakończyli już także ko
szenfe pszenicy ozimej I ow
sa. Koszenie jączmlenfa jare
go dobiega końea,
Wo/e/eehowsM
• • korespondent „Głosu"

Dlaczego tak sią dzieje? Ja
kie są tego przyczyny?
Okazuje się, że jest ich wie
le. Różnych. Mnie) j bardziej
poważnych. Najmniej tych,
które zwvkli#my nazywać obiektywnymf. Zn to iest wiele
niedbalstwa, beztroski i bała
ganu.
Aie wróćmy do Wicensa. bo
skoro szyper ma zastrzeżenia
i iest przeciwny stosowaniu nę
wej metody, to już sprawa po
ważniejsza,
W dniu, w którym rozmawia
łem z nim wróeił z łowiska
J — 7. Przywiózł ponad 5 ton
śledzia Kołobrzeskie kutry ło
wiły na swych pobliskich ło
wiskach. Zgodnie z prognoza
mi MIR-u w okresie tym na
stępuję tam zanik śledzia.
Przenosi się on na głębszą wo
dę w rejony kwadratów J — 7
i MN-9-10. Nic więc dziwnego,
i? miejl słabe wyniki. Wlcens
złowił w jednym zaciągu w po
Jedynkę 40 skrzyń i tym jed
nym argumentem zbijał wszy
stkie p-zemawiaiące za tuką.
Cóż, jeśli ktoś upiera się przy
jednym, oderwanym przykła
dzie, to naprawdę trudno go
przekonać. Jest takie przysło
wie: „I Salomon z próżnego nie
naleje". Jakże mogli kołobrze
scy rvbacy łowić więcej skoro
r.ie było ryb. Ich wina jest w
tvm. że nie szukali lepszych
łowisk. A tuka już wielokrot
nie udowodniła, że jest o wie
le skuteczniejsza.
Bronisław Kopicki, szyper z
Ustki, chociaż jest zwolenni
kiem tuki ma także swoje zda
nie o nowj metodzie.
Uważa on, że zdąje ona do
skonale egzamin w okresie,
kiedy śledź jąst rozproszony.
Sieć rozpięta na kilkadziesiąt
metrów między dwoma kutra
mi obejmuje większą prze
strzeń i łowi rozproszone śle
dzie, Inaczej — jego zdaniem
—. przedstawia sią sprawa w
okresie wielkich skupisk śle
dzia. Wówczas zwykłą „modelówką" można złowić tyle sa
mo co tuką bez dodatkowego
zachodu,
Kopicki twierdzi że tuka mu j
si dać trzy razy tyle co poje
dynka. Inaczej nie warto tru
dzić się. Można by także zasta
nowić się nad „sezonowością"
tuki, gdyby nie... wyniki.
W tym okresie są duże sku
piska śledzia na Rynnie Słup
skiej. Wieczorem kiedy roz
mawiałem z Kopickim więk
szość kutrów wyszła na to ło
wisko. Następnego dnia naj
lepszy wynik to 40 skrzyń z je
dnego zaciągu. Jedyna ustecka tuka w zaciągu o tej samej
godzinie otrzymała równo 120
skrzyń. Średnia całego dnia
dla YzszYstkich pojedynek wy
nosiła 21 skrzyń z zaciągu, dla
tuk — 68 skrzyń (były tam tak
(Dokończenie z 3 str.) ’

czas zakresie — pomocy ma
szynowej gospodarstwom indy
widualnym. Zwiększenie bo
wiem produkcji gospodarstw
indywidualnych wymaga głę
bokiej troski o racjonalną agrotechnikę
i zootechnikę.
Troska ta winna się między
innymi przejawiać w posta
wieniu (przede wszystkim za
pośrednictwem GOM i POM.
a także przy szerokim uwzględ
r.ieniu prostej kooperacji) —
do dyspozycji indywidualne
go rolnictwa nowoczesnego
sprzętu rolniczego wytwarza
nego vr stale rosnącej ilości
przez nasz socjalistyczny prze
mysł.
Ważnym problemem, nlestc
ty, zbyt wąsko poruszonym na
naradzie aktywu partyjnego,
jest problem wprowadzania,
pierwszy raz w tym roku, od
dolnego systemu planowania
w PGR 1 spółdzielniach pro
dukcyjnych. Jeżeli dotąd ustalano odgórnie obszar zasie
wu, co nie zawsze wpływało
na stały wzrost plonów, to
obecnie, przez oddolną inicja
tywę robotników FGR i spół
dzielców
ustalać będziemy
areał poszczególnych zasiewów
i omawiać środki podniesie
nia wydajności z ha. I tutaj
szczególnie ważne zadania sto
ją przed organizacjami partyj
nymi w spółdzielniach produk
cyjnych i FGR, które winny
sumiennie zbadać i pokazać

że kołobrzeskie) to jest, towa
rzyszu Kopiękj. nawet więcew
jak „trzy razy 1v]e eo poiedyn
ka“ i warto za-hodu by ta nre
mfa w postaci znacznej dodat
kowej ilości ryby wpadla do
sieci.
Nie „kręciliby nosami" ani
Wicens, ani Kopicki, gdyby
znalazł się w bazach ktoś, kto
by zachęcił ich do połowów
nowa metodą, przekonał i co
najważniejsze stworzył warun
ki.
Chce łowić tuką Jermakowlcz, Jefmow, Kustosz i lesz
cze wielu innvch. Ale kiedy
Jefimow porozumiał «ie wresz.
cie z Kustoszem to otrzymał
polecenie rozbrojenia kutra i
odesłania go na stocznie. Jer
makowicz nrzez. dwa miesiące
siedział na lądzie, bo jego kuter
dano innemu szyprowi. I tak
w kółko.
Kuter Jefimowa powinien
pójść na stocznię nie teraz, a
już cały miesiąc wcześniej, ale
przecież nie dopiero w sier
pniu łowi się w tukę. Sezon
trwa już od kilku miesięcy.
W kierownictwie baz rybac
kich w Darłowie i Ustce, każ
dy potrafi wyliczyć trudności
wynikające z przestawienia
się na nową metodę połowu,
ale ieszcze nikt nie zabrał się
szczerze do pracy, by je usu
nąć.
Bodaj że najpoważniejszą tru
dnością jest brak sieci. Szczu
płe zespoły sieciarzy są tak
przeciążone pracą, że nie mają
możliwości rozszerzenia pro
dukcji tuk. Nie pomyślano je
dnak, że większość czasu tracą
one na żmudna reperacje modelówek, w których każde ocz
ko trzeba naprawiać ręcznie.
Natomiast do tuki, która zbu
dowana jest z płótna sieciarfkiego, jeśli rozedrze się, wy
starczy wstawić nowy kawa
łek, co trwa o wiele krócej.
Bałagan w dziale głównego
mechanika, brak troski o wła
ściwe rozplanowanie pracy w
sieciamiach i zaopatrzenie ich
w odpowiedni mn-teriał oraz
popadanie w rutyniarstwo, nie
chęć do stosowania nowych
metod pracy oto przyczyny,
które spowodowały, że w Dar
łowie i Ustce rybacy w dal
szym ciągu łowią w pojedyn
kę, pnr"~r. co bazy tracą setki
ton śledzia.
Jest w tym także wina
CZRM, który zapatrzony we
flotyllę dalekomorską po ma
coszemu traktuje bazy środko
wego wybrzeża i biernie przy
patru.je się istniejącej sytuacji.
Sezon śledziowy zbliża się
ku końcowi. Niewiele da się
jeszcze naprawić, ale tam,
gdzie można, to trzeba już i
natychmiast , a wnioski z tego
sezonu niech będą nauką na
następne lata.
Władysław Łuczak

Ziemie Zachodnie rozkwitają życiem
W kędzlerzyńskich »Azoiach«

Już 30 proe. krajowej proćukcji nawozów sztucznych otrzymuje rolnictwo z zakładów w Kę
dzierzynie.
Na zdjęciu: wlete absorbcyjne kwasu azotowego.
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IE słychać przeciągłego
zawodzenia dmuchów
w pobliskim oddziale
kwasów,
zawodzenia
przypominającego głos
fabrycznej syreny, a odgłosy
z oddziału saletrzaku docho
dzą również przytłumione. Ale tu, w podręcznym laborato
rium na wieży granulacyjnej
— w królestwie szklanych am
pułek i kolorowych odczynni
ków — Elfryda Pyrllk nie jest
odcięta od życia „Azotów".
Przeciwnie — w wynikach ana
liz chemicznych, długich ko
lumnach liczb, skrupulatnie
notowanych przez nią, widać
jak w zwierciadle przebieg
produkcji nawozów azoto
wych.
Zanim saletrzak, ten zielonoszarawy proszek, dostanie się
do pakowni, a stamtąd na
wieś, w laboratorium badają,
ile zawiera azotanu amonu,
wilgoci czy pyłu Najczęściej
— bo co kwadrans — ustala
się w próbkach nawozów pro
cent amonu.
23,68 — 23,97 — 24,30 cyfry
te kilkanaście dni temu znala
zły się w zeszycie Elfrydy po
raz pierwszy w historii kędzle
rzyńskiego kombinatu. Wtedy
właśnie rozpoczęto w „Azo
tach" pierwsze próby wytwa
rzania saletrzaku 25-procento
wego. Dotychczas do rąk chło
pów w całym kraju docierały
partie nawozów 20,5-procentowych. Nowy produkt zawie
ra więcej azotanu, amonu, a
zatem pod rośliny okopowe,
czy pod zboże wystarczy podsypać 82 kg saletrzaku za
miast, jak dotąd, 100 kg.
Te nowe próby z saletrza'

O dalszy, szybszy rozwój rolnictwa
na Ziemi Koszalińskiej
wszystkie niewykorzystane re
zerwy, środki i formy, dzię
ki jakim możemy ustalić i
wykonać zadania na najbliż
szy rek i cały okres planu
5-Ictniego. Każdą nową for
mę, każdy dobry pomysł, każ
dą zdrową inicjatywę należy
poprzoć i udzielić im wszech
stronnej pomocy.
*
*
*
IV Plenum KC położyło
szczególny nacisk na konkret
ną formę zespolenia interesów
ogólnospołecznych 1 interesóy.
osobistych chłopa indywidual
nego, jaką stanowią np. ze
społy uprawowe i melioracyj
ne zespoły hodowców 1 plan
tatorów, spółki ląkarskie itp.
Jeżeli jednak na naradzie
wiele czasu i słusznie zresztą,
poświęcono sprawie umocnie
nia i podniesienia poziomu go
spodarki spółdzielń istnieją
cych oraz zakładaniu nowych
gospodarstw zespołowych, o ty
le zbyt mało mówiło się właś
nie o tych prostych formach
kooperacji chłopskiej, które
zapewniają wzrost gospodar
czy wsi. A przecież — jak
wykazał to na przykładach
prezes ZSCh tow. Jankowski
— formy te posiadają na na
szej wsi poważne tradycje

I doświadczenia, cieszą się
dużą popularnością wśród chło
pów. Przed całym zatem ak
tywem partyjnym i bezpartyj
nym naszego województwa,
stoi zadanie ożywienia i akty
wizacji pracy wszystkich tego
rodzaju zespołów, do tworze
nia nowych, do zachęcania i
pobudzania wszelkich form ze
społowej aktywności chłop
skiej przy równoczesnej tro
sce o to, by nie stawały się
one narzędziem elementów ku
lackich lub spekulancko-kombinatorsklch.
a

•

•

•

Okres rozpoczynającej się
dyskusji nad uchwałami IV
Plenum KC, to praktycznie
realizacja początkowych za
dań 5-letniego planu rozwoju
rolnictwa. W tym roku dobre
są urodzaje, a to wymaga zwię
kszonego wysiłku ze strony
naszych organizacji partyj
nych, aparatu państwowego i
gospodarczego w sprawnym
przeprowadzeniu żniw, omło
tów, planowej dostawy zboża.
Towarzysze występujący na
naradzie wskazali na wiele
braków 1 zaniedbań już w pier
wszym okresie tej dużej kam
panii. Potwierdzają to zresztą

kłem bardziej skoncentrowa
nym — to radosne chwile dla
budowniczych kombinatu, to
przede wszystkim pełne niepo
koju oczekiwanie, jak powio
dą się doświadczenia.
Takie chwile przeżywali już
nieraz. Na przykład półtora
roku temu, zanim ruszył pierw
szy ciąg azotowy, zanim pierw
sze tony saletrzaku powędro
wały na transporterach do pa
kowni... Lub jeszcze wcześniej,
gdy budowano na wydziale ga
zowym, wydziale amoniaku
czy kwasów, rozległe, pełne
światła hale fabryczne, gdy
w oddziale saletrzaku przyby
wało coraz więcej nowych urządzeń z kraju i zagranicy —
z NRD, Czechosłowacji.
Kilkadziesiąt tysięcy ton no
woczcsnej aparatury wchłonął
już dotychczas kędzlerzyńskl
olbrzym. Samych torów kole
jowych, przecinających kom
binat wzdłuż i wszerz, ułożo
no tu aż 85 kilometrów. Gdy
by ustawić je w prostej linii
zajęłyby one odcinek dłuższy
od trasy Stallnogród—Kraków.
Nad ziemią i pod ziemią
biegnie długimi kilometrami
sieć rurociągów. Dwa lata te
mu, przed Świętem Odrodze
nia, popłynęła po raz pierw
szy podziemnymi rurociągami
woda dla „Azotów". Kędzierzyńskie brygady monterskie
uruchomiły wówczas jedną z
największych pompowni w
kraju.
Budowa tej pompowni — to
jeden z wycinków nieustępli
wej walki ludzi Kędzierzyna
o nowe, socjalistyczne „Azo
ty".
5 lat temu wszystko tu, jak

sygnały z terenu — prosto z
frontu walki o chleb i przy
szłe urodzaje. Poważnie opóź
nione w żniwach są np. takie
powiaty jak: Bytów, Słupsk i
Sławno. Niezdrowe i niczym
nie wytłumaczone samouspoko
jenie panuje wśród aktywu,
jeżeli chodzi o planowy skup
zboża. Większość powiatów nie
potrafiła zorganizować równo
czesnego prowadzenia wszyst
kich prac, To powoduje, że opóźniają się Omłoty, zwózka
zboża, zaś podorywkl w PGR
naszego województwa wykona
no w 40 proc., a w spółdziel
niach 1 wsiach indywidualnych
zaledwie w 3,6 nroc. w stosun
ku do areału skoszonego zbo
ża.
Instancje partyjne i aparat
partyjny winny wypracować
codzienną kontrolę i pomóe
wsi koszalińskiej w sprawnym
wykonaniu wszystkich obo
wiązków. Szczególną uwagę
należy zwrócić na zwózkę zbo
ża, omłoty 1 planowe dostawy,
na prowadzenie omłotów 1 w
nocy. Przez rozszerzenie pracy
politycznej organizować zbio
rowe dostawy zboża. Wydzie
lić stałe brygady traktorowe
do
podorywkl i głębokich
orek.
Wczesne bowiem i dobrze
przeprowadzone siewy zabez
pieczą urodzaje roku 1958 —
pierwszego roku planu 5-let
niego. ...
ZENON KARPIŃSKI

okiem sięgnąć, zalane było wo
dą. Wyciągami wydostawało
się gruzy z głębokości kilku
metrów poniżej poziomu Odry,
a z jej dna wydobywało się
setki metrów sześciennych
mułu zwykłą pompą, zamiast
przystosowaną do tego kopar
ką. Trzeba było mieć wówczas
wicie twórczego optymizmu.
Monterzy z wydziału wo
go
odbywali wewnątrz rui „cią
gów pod ziemią kilometrowe
wędrówki... Przy świetle lata
rek elektrycznych wykrywali
pęknięcia płaszcza rurociągu.
Naprawa uszkodzeń trwała
równo rok.
Podobnych trudności, zwią
zanych nieraz z brakiem do
kumentacji, z brakiem odpo
wiednich urządzeń, z opóźnia
niem dostaw itp., naliczyć
można w ZPA wiele. Ale dziś
we wspomnieniach Elfryd?Pytlik, mistrza Cyby, doktora
Romualda Dobrowolskiego i
tylu innych — trudności te za
traciły swoją dawną ostrość.
Sprawą najważniejszą było,
że znikają ponure zgliszcza 1
ślady wojny, że na gruzach
dawnych fabryk I. G. FarbenIndustrle
powstaje
nowy
największy na Opolszczyźnie
kombinat, który dostarczać
będzie
naszemu
rolnictwu
sztucznych nawozów, pomr-ać
w walce o wyższe urodź
W niedalekiej przyszłości
,,Azoty", dostarczające już te
raz krajowi setek tysięcy ton
nawozów sztucznych oraz wos
ków syntetycznych dla sześciu
gałęzi przemysłu, zaopatrywać
będą nasz rynek w syntetycz
ne mydło i doskonałe środki
do prania. Uruchomiona tu
ostatnio synteza surowych
kwasów tłuszczowych — to
pierwszy poważny krok w
tym kierunku; już 22 lipca
br. kombinat dostarczył prze
mysłowi pierwsze tony suro
wych kwasów tłuszczowych.
Synteza
surowych kwasów
tłuszczowych — to już wielka
chemia organiczna, a więc —
nowy awans kędzierzyńskiego
giganta.
n’4’" 3. KUŚNIERZ

Stosowanie

atomów znaczonych
w rybołówstwie
Pracownicy naukowi Wszech
związkowego Instytutu Ba
dawczego Gospodarki Rybnej
i Oceanografii wespół z pracewnikami ośrodka eksperymentalno-produkcyjnego hodowli jesio-tra (w Azerbejdża
nie) przeprowadzili niedawno
ciekawe doświadczenie nad sto
sowaniem atomów znaczonych
w celu zbadania zjawiska wę
drówki ryb.
Ośrodki hodowli ryb Związ
ku Radzieckiego rokrocznie
wpuszczają do morza w du
żych ilościach zarybek cen
nych odmian. Jednak dotąd
nie wiedziano, jak ryby roz
mnażają gię i przystosowują
do nowych warunków. Dotych
czasowe metody znaczenia nie
mogły być stosowane do rybek
wielkości od 2 do 5 cm. Toteż
zastosowano metodę atomów
znaozonych, która okazała się
bardzo skuteczna.

O zaopatrzenia w napoje chłodzące
Wojewódzki Ośrodek Szkole
uia Partyjnego PZPR zawia
damia, że w dniu dzisiejszym
o godz. 17 w calj ośrodka
odbędzie się szkolenie kan
dydatów part.) z m. Koszalina
na temat:
„ZASADY CENTRALIZMU
DEMOKRATYCZNEGO
I DEMOKRACJI
WEWNĄTRZPARTYJNEJ"
Obecność wszystkich kan
dydatów partii obowiązkowa.

Hodowla owiec
popłaca
Hodowla owiec jest opłacalna.
Dobrze prowadzona przynosi jut
w niedługim czasie duło korzy
ści. Świadczą o tym liczne, do
skonale rozwijające się circbne
hodowle tych pożytecznych zwie
rząt A oto co o hodowli owiec
mówi Regina Żukowska z Komi
na paw. Sławno:
„Hodują 8 owiec, które mi dają
duże korzyści. Za sprzedaną w
GS
wysokowartościową wełnę
otrzymałam w br. blisko 3 400 zł.
Prócz tego, z uboju gospodarskie
go każdą skórę z owcy sprzeda
ją w GS, uzyskując dobre ceny.
Mięso mam na własny użytek lub
na dostawy".
Regina Żukowska jest przodują
cą hodowczynią owiec w powie
cie Sławno.
Z jej osiągnięciami można bę
dzie się zapoznać na Powiatowej
Wystawie Rolniczej w Sławnie,
we wrześniu br,
Regina Żukowska wzywa wszyst
kie gospodynie wiejskie w nabprym województwie do racjonal
niej hodowli owiec.

Dlaczego tylko „jasne”

, caytdntk ze Świdwina. — Zwróć
t-te się do dyrekcji zespołu PGR
kr Świdwinie. Ne pewno znajdzie
Pilą dis Was dorywcze praca na
{przeciąg jednego tygodnia.
I Jan Kola — Jarosław. — Plsząe
ji» brudnych bańkach z mlekiem
,łdo podajecie czyją są one właaenSelą. Naplszcte więc jeszcze raz
na ten temat 1 podajcie nazwiska
tych, którzy dostarczają do mle
czami mleko w brudnych bań
kach.

KOSZALIN — „Nowa Huta" —
„Babią"; godz. 16, 18 1 20. „Młoda
Gwardia" — nieczynne; WDK „Rb
aerwowy gracz"; SŁUPSK—„Polo
nia" — „Wesołe gwiazdy". „1 Maj"
— „Próba wierności". BIAŁO
GARD — „Głos przeznaczenia".
SZCZECINEK — „Pierwszy po Bo
gir", WAŁCZ — „Rio Escondldo".
USTKA — „Urok szatana". SŁAW
NO — „Małżeństwo Kretyńskie
go". DARŁOWO — „Neapolltańczy
ey w Mediolanie". BYTÓW —
„Wróg publiczny Nr 1". MIAST
KO — „Natchnienie". CZŁU
CHÓW — „Opowieść atlantycka".
ZŁOTO W — „Fort Eureka". JA
STROWIE -e „Noc w Wenecji".
ŚWIDWIN — „Godziny nadziel".
ZŁOCIENIEC — „Jutro będzie za
późno". DRAWSKO — „Niebez
pieczne ścieżki". CZAPLINEK —
„Okrutne morze".

PROGRAM I
na dzień 19. 8. 1555 r. (piątek)

pojawią się
w sklepach cukierniczych

tora miesiąca, a jej koszt wyno
sił tylko 3 tys. zł mniej, niż ko
Przeszło 42 tys. cukierków pro spotykane w sklepach* „pomadki
sztuje takzi sama nowa aparatu dukuje w ciągu 8 godzin wytwór mleczne".
ra sprowadzona z NRD.
nia cukierków przy ul. EstkowJuż wkrótce, na rynku ukażg
Wniosek z tego wydaje się ja skiego 7. Są nimi najczęściej się nowe asortymenty cukierków.
sny. W jednym z koszalińskich
Jak np. w tych dniach pojawią
punktów usługowych naprawy
się w sprzedaży doskonałe „mew
aparatów i maszyn powinien
ki koszalińskie" oraz rozpoczęta
znaleźć
się
fachowiec,
który
po
O OBOTA, dnia 6 bm., zlej sytuacji zaopatrzenia w na
zostanie produkcja lizaków. We
trafiłby
dokonać
remontów
i
godz. 20. Do bufetu reslą szym województwie w napoje
wrześniu natomiast będzie moż
napraw maszyn i urządzeń roz
uracji „Europa' w Kosza chłodzące.
na nabyć cukierki „orzechowe"
lewniczych. Skutki byłyby od
linie podchodzi dwóch męż
I „mocca" wyprodukowane rów
razu widoczne. Np. koszaliński
GDY aparaturę;
czyzn.
nież w miejscowej wytwórni.
Przy Powiatowym Domu Kul
browar mógłby wtedy osiągnąć
REPERUJE
— Proszę dwa małe jasne.
Załoga wytwórni cukierków pod
tury
w
Drawsku
powstała
pełną
wydajność
aparatów
do
PRZYGODNY
CZŁOWIEK
— Nie ma, jest tylko słodo
legajgca Koszalińskim Zakładom
ostatnio 32-osobowa ekipa
butelkowania
piwa
i
dziennie
we.
Spożywczym Przemysłu Tereno
artystyczna, która wyjeżdżać
IZ OSZALIŃSKI browar, roz- wypuszczać na rynek nie 7 tys.
— Dlaczego?
wego może poszczycić się poważ
będzie
w
okresie
kampanii
butelek,
jak
to
jest
obecnie,
ale
— A cóż ja na piwie zarobię! ** lewnia PSS i pozostali pro
nyml osiągnięciami. Tek np. w
żniwno-omłotowej,
trry
razy
20
tys.
butelek.
Już
ta
tylko
porównaniu z kwietniem br.
Dwu innych piwoszów wstępu ducenci napojów chłodzących zmiana w znacznym stopniu roz
w
tygodniu
do
PGR-ów,
spół

zwiększono produkcję cukierków
je do restauracji „Polonia". Tu posługują się na ogół wysłużo ładowałaby trudności z piwem
dzielni produkcyjnych i wsi
o 3,5 tony. Analiza zaś wykazała
z kolei jest tylko piwo jasne, nymi maszynami. Rzecz jasna, w naszym mieście. Powiększy
indywidualnych. Kierownictwo
stały wzrost jakości produkowa
ponieważ beczki ciemnego nie że maszyny te są rozregulowa łaby możliwość sprzedaży wszy
PDK
opracowało
już
specjal

nych przez wytwórnię słodyczy.
chciało się obsłudze rozpieczę ne i wymagają jeśli nie poważ stkich asortymentów napojów
ny
program
artyityczno-propa
tować. Kierownictwo restaura niejszych napraw, to umiejęt w punktach, które nie mają apa
gandowy.
Wytwórnia boryka są jednak
cji „Świt" nie śpieszy się na od nej opieki: regulacji, uszczelnia ratury rozlewniczej do beczek.
z poważnymi trudnościami, M. in.
Ekipa wyposażona została
nia
i
szeregu
podobnych
prac.
mianę z kupnem pompki i dla
dlatego, że Koszalińskie Z PT od
Naprawy wymaga również
ponadto w wóz techniczny,
tego wydaje tyiko jeden gatu
6 miesięcy nie wykonują schodów
SZYBCIEJ ROZPOCZĄĆ
wiele urządzeń rozlewniczych, z
mikrofon. wzma^róacz I ndap
nek beczkowego piwa.
w odremontowanych budynkach
których korzystają większe pun
ter.
Poza tym, członkom
PRODUKCJĘ ZAMKNIĘĆ
W gospodzie ludowej w Ro- kty sprzedaży. Ale ludzi, któ
wytwórni, co uniemożliw.a korzy
•kipy oddany został do dy
kossowie była znów inna sy rzy by umieli fachowo się tym
stanie z szeregu koniecznie po
spozycji powielacz, który po
tuacfa. W magazynie stały becz zająć nie ma u nas. Dochodzi D UTELKI z napojami mają
trzebnych pomieszczeń, jak umyzwoli na wydawanie we
dwa
rodzaje
zamknięć.
ki. ale nie chciano ich na wie do takich absurdalnych sytua
walnie i świetlica. Miejskie Przed
wsiach
gazetek
I
„błyskawic".
czór odpieczętować, bo... przez cji, że rozlewnia PSS była zmu Pierwsze to stałe zamknięcia
siębiorstwo Oczyszczania nato
Będzie w nich kolegium re
noc piwo wietrzeje. Nie było szona oddać maszynę do ocyn tzw, pająkowe, drugie tzw. ko
miast, nie wywozi śmieci z po
dakcyjne piętnować epomych
ronkowe
—
zwykła
blaszka
za

również piwa butelkowego, któ kowania przygodnemu człowie
dwórka zakładu. To oczywiście
lub opieszałych, a przodują
ciskana
automatycznie
na
szyj

rego przyjęcia kierowniczka go kowi. Robota trwała Około pół
nie sprzyja higienie, koniecznej
cych wyróżniać.
ce butelki, którą po zdjęciu wy
spody poprzednio odmówiła.
przy tego rodzaju produkcji.
rzucamy. Otóż obu tych gatun
Kierownictwo Powiatowego
Od września br. część zakładu
Oto przykłady niewłaściwego
ków zamknięć jest brak. Bro
Domu Kultury w Drawsku
stosunku sprzedawców do .,piw
zostanie przeniesiona do nowego
war, który posiada maszyny
wzywa wszystkie PDK na te
nych" potrzeb klientów. W jed
gmachu przy ul. Asnyka, gdzie
przystosowane do zamknięć ko
renie naszego województwa
znajdują się odpowiednio wypo
nym wypadku zwykła niesuronkowych jakoś dotąd sobie
by
utworzyły
podobne
ekipy,
mlenność, w drugim — ślarnasażone hale produkcyjne, kotłow
radzi, częściowo dzięki temu,
które
jeszcze
bardziej
pogłę

nie i odpowiednie magazyny.
zamość w zakupie potrzebnego
że dużą ilość zamknięć wykona
bia
więź
łączącą
miasto
ze
Na
drzwiach
biura
MZBM,
ul.
przyrządu, w trzecim — wadli
Ta korzystna zmiana przyczyni
la
z
własnej
blachy
przypadko
wsią.
Zwycięstwa nr 187, wisi tablicz
we zamawianie towaru.
się do wzrostu jakości I ilości
JAN NOWAK
ka Informująca, że urzędowanie wo jedna ze spółdzielń pracy.
słodyczy oraz zapewni bardziej
Taka jest pierwsza przyczyna rozpoczyna się tam o godz. 12. Ale zapasy te kończą się i spra
korespondent „Głosu"
higieniczne warunki procy zało
Tymczasem 9 bm. w biurze nie wa zamknięć będzie z dnia na
dze wytwórni cukierków.
problemem coraz bardziej
było tego dnia nikogo. Ponie dzień
waż nie jest to pierwszy wypa palącym.
dek nieprzestrzegania godzin
Rozlewni PSS brakuje znów
urzędowania przez pracowni zamknięć pałąkowych. Dostała
ków biura MZBM, warto im ona jedynie minimalną część
Wojewódzki Zarząd Rolnictwa świadczenie o stanie majątkowym,
przypomnieć ustawę o socjali przydziałów przyznanych na przy Prez. Woj. RN — Zarząd opinią kierownictwa szkoły 1 2 fo
Szkolnictwa
Rolniczego w Kosza tografie.
stycznej
dyscyplinie
pracy.
ubiegły
i
bieżący
rok.
A
brak
tę świetlicę. Kupy śmieci, po
zamknięć zmniejsza ilość butę linie z siedzibą w Słupsku, zawia
Kandydatów obowiązuje egza
H. Mackiewicz
przewracane stoły i krzesła,
damia o rozpoezęelu zapisów do
korespondent „Głosu" lek napoi wypuszczanych co klas pierwszych na rok 1953'36 do min wstąpny z Jeżyka polskiego
wybite szyby w oknach oraz
i
matematyki — ustny 1 pisemny
dziennie przez rozlewnię.
brak zabezpieczenia przeciwpoTechnikum Rachunkowości Rolnej oraz z nauki o Konstytucji —
SŁAWNO
w
Białym
Borze,
pow.
Człuchów
torowego, oto w laklch warun
Produkcją obu rodzajów zam
ustny.
kach musiała pracować ekipa.
W odremontowanej z począt knięć powinny jak najprędzej I Technikum Hodowli Roślin w
Sławnie.
Trzeba, by pracownicy Prez. kłem roku świetlicy Powiatowe zająć się przedsiębiorstwa Wo
w technikach trwa 4 lata.
GRN w Mścicach wzięli przy go Przedsiębiorstwa Budowlane jewódzkiego Zarządu Przemysłu PoNauka
ukończeniu absolwenci otrzy
kład z sąsiedniej choćby groma go w Sławnie, znajduje się bi Terenowego. Wytwarzanie zam mują tytuł technika z pzawem
dy Dobre, gdzie świetlica utrzy blioteka. Niestety, znajdujące knięć pałąkowych przewidziały wstępu na wyższe uczelnie.
mana jest w należytej czystoś się w niej książki nie były wy one nawet już na letni sezon
Przy obu technikach są Interna
ci.
pożyczane od roku 1951. Z tych br. ale w wyniku późnego roz ty. Młodzież może ubiegać się o '
Borys Gorbatow: „Arktyka na
też powodów bibliotekę zamk poczęcia prac nad przygotowa stypendium.
« *3. Kurzawskl
*
Podanie o przyjęcie należy skła codzień". Jest to trzecie wydanie
nięto. Sprawa powtórnego uru niem aparatury, oraz napotka
dać do 15 września br. w Zarzą popularnej w Polsce książki, uka
MPRB w ZłocieAcu
ciągle chomienia biblioteki była swe nych trudności z otrzymaniem dzie Szkolnictwa Rolniczego w zującej życie mieszkańców radztec
klej Arktyki. Do wydanych do
zwleka z zakończeniem remon go czasu omawiana na zebra drutu z Fabryki Siatki w Łobe- Słupsku, ul. Szczecińska 82.
tychczas 13 opowiadań redakcja
tu Powiatowego Domu Kultury niu rady zakładowej. Od czasu zie planują rozpoczęcie produk
Technika
przyjmują
młodzież
w Drawsku, a tymczasem pod zebrania upłynęło jednak 3 mie cji dopiero zimą. Trudności te obojga pici w wieku 13 — 18 lat. dodała 2 nowe. Postacie występu
czas deszczu wskutek niepos- ślące, a biblioteka w dalszym są jednak do pokonania i dla
Do podania należy załączyć wy jące w opowiadaniach Gorbatowa,
tego produkcja zamknięć powin ciąg z aktn urodzenia, świadectwo to ludzie zmagający się z żywioła
marowania dachu smołą zacieka ciągu jest nieczynna.
W. Opiła
nkończenla 7 klas szkoły podstawo mi północy, pokazujący trudnoś
ją sulity i ściany. W niektórych
korespondent „Głosu" na ruszyć wcześniej aniżeli pla wej, świadectwo lekarskie, zadrzwiach brak jest również zam
ci w niebezpiecznych wędrów
nuje WZPT.
ków.
kach po tundrze 1 wśród bezkre
ŚWIDWIN
Najwyższy czas, by kierow
» • •
snych lodów. B. Gorbatow znany
Słabo zaopatrzony jest sklep
nictwo MPRB przyśpieszyło re
już jest polskiemu czytelnikowi ja
GS w grom. Gawronlec. Okoli
mont PDK.
Te trzy przeszkody powodu
ko autor książek dla młodzież?:
czni chłopi ze wsi i spółdzielni
San Nowak
produkcyjnej narzekają na brak Jąeę ubogie zaopatrzenie aa„Moje pokolenie", „Donbas", „Du
artykułów pierwszej potrzeby. szych punktów sprzedaży w
sze nleuj arzmlone" 1 Innych.
Kierownictwo PZGS w Świdwi napoje chłodzące muszą być
*
»
•
Stary, chiński aforyzm, zawie
nie winno zainteresować się tą
Edward Ligocki: „Obczyzna*.
pokonane,
spiawą i bezwzględnie popra jak najszybciej
rający wiekową mądrość, mówi:
wić zaopatrzenie GS w Gawroń gdyż istnieją realne ku temu „parasol noś i przy pogodzie, nie „Obczyzna" — to powieść poru
szająca niezmiernie ciekawy, a le
cu,
możliwości.
tyiko gdy deszcz poda". Ma on żący dotąd odłogiem temat — dzle
M. Prokoclm
korespondent „Głosu"
ciągle pełną aktualność. Posia je wychodźstwa polskiego we
K. Kunicki
Program dnia S.SS, 15.25. Wlad
dacze parasoli mogą dziś rano Francji w latach 1934 — 1936. Po
5.05, a.00, 7.00, 7.40, 12.04, 10.00, 30.00,
wziąć go ze sobą, ale po chmur przez losy bohatera, autor przed
23.00.
nym ranku przewidziane są roz stawia stosunki panujące w naj
5.10 Poranne rozmaitości rolni
cze. 5.30 Muz. 5 48 Glmn. 0.15 W ty
pogodzenia.
Będzie dzisiaj cie większych skupiskach wychodź
Ponieważ zbliża się jesień,
Mieszkańcy naszego miasta
ców — w kopalniach, lasach 1 za
wych rytmach. 0.33 Kalendarz ra
płej i pogodniej niż dnia wczoraj kładach przemysłowych. Książka
diowy. 0.45 Glmn. 7.15 Muzyka roz dobry gospodarz winien już po nie doceniają jednak w pełni
myśleć
o
zaopatrzeniu
się
w
wę
tego
udogodnienia
1
nie
zawsze
siego. Mak.,molna temperatura wykazuje, źe klasę robotniczą łą
rywkowa. 7.50 Błękitna sztafeta.
8.05 Koncert. 3.45 Zespół „MazoW giel na zimę. Przemawia jesz chcą korzystać z usług spółdziel dojdzie do 25 stopni C., a słabe czy na całym świecle wspólna
cze
za
tym
fakt,
że
rozpoczęta
ni. Ulegają przy tym podszep
sze“. 9.00 Koncert symf. 9.40 Dla
przedszkoli 1 dzlecińców wiej 21 maja br. wyprzedaż pierwsze tom, że prywatny woźnica wy wiatry ze zmiennych kierunków walka o wyzwolenie społeczne 1
skich. 10.00 Koncert Małej Ork. go rzutu węgla trwać będzie stara się o węgiel szybciej i że nie przekroczą szybkości 4 m na pokój. Powieść ta jest Interesują
Rozgł. Śląskiej PR. 10.40 Utwory li tylko do 15 października br.
będzie on lepszy, a tymczasem selamdę.
cą i pożyteczną lekturą.
ryczne Griega. 11.00 „Antosia 1
Jak informuje nas kierownik kontrola przy wydawaniu węg
my" — fragm. opow. 11.30 Muz. i
aktualn. 12.10 Przegl. prasy. 12.15 Okręgowego Biura Handlu Opa la uniemożliwia dokonywanie
OGŁOSZENIA
Piosenki. 12.30 Na swojską nutę. łem w Koszalinie ob. Kwaśnicki. tego rodzaju kombinacji. Ko
12.50 Aud. dla wsi. 15.30 „Dzieci ka składy są dostatecznie zaopa rzystanie natomiast z prywatne
pltana Granta"—słuch. 16.05. Utw. trzone w węgiel i koks różnego go transportu przysparza nie
PRACOWNICY POSZUKIWANI
kompozytorów polskich. 16.20 Kon gatunku w cenie od 35 zł do potrzebnych kosztów, gdyż za
cert muz. poi. 17.00 Słuchacze pi
dostawę 1 tony płaci się 50 zł.
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO zatrudni od 1 września Od
szą. 17.05 Muz. 17.20 Porady prakt. 250 zł za tonę.
Nie należy zatem zwracać udział Powiatowy PZZ Koszali n. Warunki pracy, płacy 1
17.30 Śpiewamy pleśni 1 piosenki.
Aby ułatwić mieszkańcom Ko wagi na plotki rozpuszczane
mieszkaniowe do omówienia. Oferty kierować do Koszaliń
17.55 Beethoven: Sonata fortepia szalina dostawę węgla do do
przez prywatnych „przedsiębior
skich Okręgowych Zakładów Zbożowych PZZ, Koszalin, ul.
nowa G-dur op. 31 nr 1. 18.20 Na
Młyńska 37.
K—321-0
młodzieżowej antenie. 16.45 „Smu mu ! OBHO zawarło umowę z ców".
Warto i trzeba natomiast za
tek" — opow. A. Czechowa. 19.00 Pomocniczą Spółdzielnią Prze
KIEROWNIKA ZAKŁADU z 10-letnią praktyką kroju 1 szy
się już teraz w opał
Muz. 20.25 Aud. dla wsi. 20.35 „Kan wozową
„Transportowiec". opatrzyć
na zimę.
cia zatrudni Dyrekcja Szczecineckich Zakładów Przemysłu
dydat" słuchów, wg komedii B. Koszt dostawy tony węgla w ob
tgost)
Terenowego w Czaplinku, ul. Jeziorna 5. Warunki pracy i
Shaw'a. 22.00 Muz. tan.
rębie Koszalina wynosi 30 zł.
płacy do omówienia na miejsc u.
K—322-0

W restauracjach, w sklepach i kloakach Koszalina,
a jeszcze częściej w gospodach i sklepach wsi i miast na
szego województwa spragnieni mieszkańcy czy przechod
nie, często nie mogą dostać piwa ani innych napojów
chłodzących. A nawet Jeśli mogą, to do wyboru jest tylko
jeden gatunek. Jakie są tego przyczyny?

Czyn godny
naśladowania

Nasi czytelnicy
i korespondenci piszą:
8 Lipca do Miele przyjechał
twóz propagandowy Kom. Woje
wódzkiei Powszechnej Organiza
cji „Służba Polsce" — by wy
iwletlać film pt. „Kurs na Mar
ko". Film miał być wyświetlony
(w świetlicy gromadzkiej. Roz
czarowała się jednak obsługa ru
trhomego kina kiedy zobaczyła

Już wkrótce „mewki koszalińskie"

Zapisy do techników rolniczych

Nie odkładać »na potem«
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numeratę zakładową 1 pocztową można uiszczać kwartalnie,półrocznie, lub rocznie. Tłoczono: Koszalińskie Zakłady Graficzne w Koszalinie — Przedsiębiorstwo Państwowe. Koszalin, ul Alfreda
Lampe 18/20,
C-6-348. Nr zam. 196.

INAŁOWE spotkanie w pił
ce nożnej Bukareszt —
Budapeszt zakończyło się zwX
cięstwrm Rumunów 1:0. Dzięki
temu zdobyli oni tytuł mi
strzowski II MIS.tl 1 zloty me
dal.
Na zdjęciu: fragment meczu.

F

Ostatni dzień i przedostatnia noc
warszawskiego spotkania młodych

Czeka nas

wielka impreza kolarska

W dniu 14 bm. na Placu Stalina w Warszawie od byle
się zamkniecie V Światowego Feslayalu Młodzieży i Stu
dentów o Pokój i Przyjaźń.
Na zdjęciu: delegacje i mieszkańcy Warszawy na
Placu Stalina.
(CAF — fot. Tymiński)

Sekcla kolarska szczecińskie
go WKKF organizuje w przysz
tym miesiącu 4-etapowv kolar
ski „Wyścig Przyjaźni'. Miłośni
cv kolarstwa w naszym woje
wództwie przyjmą niewątpliwie
z dużym zainteresowaniem wia
domość, że imprezę tę będzie
można zobaczyć również w na
szym województwie.
Zapoznajmy się z mapką wyśegu:
I etap rozpoczyna się w Szcze
ćmie, a meta znajdować się bę
dzie w Gryficach. Start i meta
w dniu 8 września. Następnego
dnia kolarze wyruszają z Gryfic,
wjeżdżają na teren naszego wo
jewództwa. Przez Karlino, Koszą
lin i szereg innych miejscowoś
ci dojeżdżają do Szczecinka,
gdzie znaidgwać się będzie mc
ta drugiego etapu. 10 września
zostanie rozegrany III etap na
trasie Szczecinek — Czaplinek
— Złocieniec — Drawsko — Star
gard, a 11 — ostatni etap na
trasie Stargard — Szczecin.
Tak więc kolarze prze jadą
drogami dwóch województw,
przebywając łącznie ponad 600km.
W wyścigu startować będą za
wodnicy posiadający klasę mist
rzowską, 1 lub U. Ponadto woje
wództwa szczecińskie i kosza
lińskie reprezentowane będą
przez dwie drużyny każde.
Sekcja kolarska WKKF w Ko
szalinie w najbliższym czasie
ustali reprezentacyjne zespoły.
Każdy z nich będzie się składał
z pięciu zawodników.
Niewątpliwie ta atrakcyjna i
zakrojona na szeroką skalę im
preza
kolarska
zgromadzi
wzdłuż fasy szerokie rzesze
mieszkańców Ziemi Koszaliń
skiej, przyczyniając się do dal
szej popularyzacji kolarstwa.
Warto, aby w nrzyszlrm ro

ku organizację „Wyścigu Przy
jaźni" przejął w swe ręce
WKKF w Koszalinie. Chcielibyś
mv bowiem zobaczyć za rok
start i powrót kolarzy po prze
byciu całej trasy.

Jeszcze o
II MI SM

Igrzyska, które podziwiał cały świat
W dniu zakończenia II Mię
dzynarodowych Igrzysk Spor
towych Młodzieży odbyła się
w Warszawie konferencja pra
sowa, na której przewodniczą
cy GKKF Włodzimierz Reczek
poinformował
dziennikarzy
krajowych i zagranicznych o
pewnych danych podsumowu
jących tę wspaniałą imprezę.
Igrzyska warszawski® wysu
nęły się zdecydowanie na czo
ło wielkich międzynarodowych
imprez sportowych w tym ro
ku. Brało w nich udział 3580
sportowców z 38 krajów, afi
liowanych przez międzynaro
dowe związki 1 federacje spor
towe.
Oczywiście najsilniej obsa
dzoną dyscypliną była lekko
atletyka. W zawodach na sta
dionie CWKS, w tej dziedzinie
sportu brało udział 464 zawód
ników i zawodniczek z 18 kra
jów. Naslępna co do liczębności zgłoszeń dyscypliną było
pływanie — 336 zawodników
z 16 krajów. W zmaganiach
piłkarzy uczestniczyło 252 za
wodników z 11 krajów. a pra

Nie sześć, a dużo więcej...
..tymi sloweml powieli inne
leklcoofec', HóryrS spotkałem
wczoraj w korzefińskim WKKF.
Okalało się, że moja słuszność.
Czołówka norzsgo województwa
w bieżącym rezonia poprawiła
bcw'em kiikanaśco rekordów.
Oto one I icS autorzy: mężczyźni:
700 m - H. Młynarczyk 22,5,
W pncdo:!c'.nią noe festiwalową nad Wisłą, od Cyta- i 400 m - Sak 52,0 MW m - Sak
dęli po krańce C errFakowa, bawiła się młodzież z całego ; 1.97,8, 1 000 i 1 500 m - Krawiec
świata i EiJcszhaócy Warszawy.
, 2.3?,0 i 4.03,0 110 m po’. - Kru
Na zdjęciu: przy fontannie w Centralnym Tarku Kul czyński 15,7, 3 000 m - Majcher
9.04.0. młot - Stecfęr 42,25,
tury' i Wypoczynku na Powiślu.
kobiety: 60 i 200 m — Hajneol
(CAF — fot. Baranowski)
— 7,7 i 26,9, oszczep - J. Mły

EST wczesny ranek. SlonejS
złoci zaledwie wierzchołki oko
licznych górzystych wysepek
i różowymi par.maril kładzie się na
pcmunzozonej toni zatoki. Morze
oddycha cichutko — jakby sennie.
Ale miasto zaczyna się już budzić
do życia. Najpierw ożywa port ry
backi. Skrzypią deski pokładów,
na którymś z kutrów parska motor.
Totem gaśnie i w nagłej ciszy esiro
rozbrzmiewa przeciągły, nawołują
cy, samotny okrzyk: „Ech — Ja —
dzijacal" Odpowiada mu równie
przeciągle chór głosów: „Ech — ja
— dzłja!“ To na barce, którą do
wodzi stery rybak Jun Won O,
kończą ustawianie nowego masztu.
Po co zawracać głowę robotnikom
w stoczni — pcstanowlł Jon Wen O
— tam roboty starczy, a taki dro
biazg raoina źrebić wlasrymt sila
mi. Za dwie godziny barka wypiyni'> na połów.
Spogląd.-.m
w zamyśleniu na
obraz, budzącego się do codzienne.!
pracy wonsańskiego portu rybac
kiego i przestaj” dostrzegać ruiny.
Widzę tylko ludzi, którzy ciężkim
trudem
przywrócili swe miasto
życiu. Kiedy przed niespełna dwo
ma laty nastąpił pierwszy dzień
bez wycia samolotów, świstu bomb
i łoskotu wybuchających pocisków
— port wonaańaki brł cmentarzy
skiem betonu, ‘tali i małych gli
nianych domhów. Nie było tu nic
próez nieludzkiej ciszy zniszczenia,
nie było tu nic, prócz zmasakrowa
nych nabrzeży i tysięcy lejów, któ
rych dno litościwie 'irylo i szcząt
ki dachówek, i stalowe belki stro
pów zabudowań stoczni. Nie było
ani Jednego kutra, ani jednej bar
ki. Bezlitosna statystyka podaje:
falochrony, nabrzeża, przystanie —
zniszczone w 90 proc., stocznia

J

zmieciona z powierzchni ziemi, za
budowania zniszczone w ICO proc.!
Ani Jedna, najnędzniejsza nawet
lepianka rybacka, nic ocalała w hu
raganie stali i ognia. jaki miotał
rozbestwiony najeźdźca na miasto
dumne i bohaterskie. 50 829 bomb
i 45 661 pocisków' ciężkich dział
okrętowych spadło na miasto.
Runęły najpierw domy — ts ma
łe i te wielopiętrowe, stanowiące
niegdyś rozległą dzielnice miasta,
której wspomnieniem sa dziś gdzie
niegdzie widoczne fundamenty. Fo

narczyk 35,36, Ponadto, Hajneol
wymkiem 12,8 wyrównała rekord
okręgu na 100 m.
Jak w'dać, wyniki :g coraz lep
sze i rekordów jert rzeczywiście
dużo więcej niż... sześć jak poda
IJśmy wczoraj.
To wtzyrtko nie
może jednak przesłoni; fakt i, iż
tegoroczny sezon jest ubogi w
imprezy lekkoatletyczne, co z pew
ncścig odbija s’ę ujemn e na po
pu'aryzacji tri dyscypliny sportu.
A więc powtarzamy raz jeszcze:
er) • sekcji l-a V/KKF oczekujemy
więcej inicjatywy.
Od zrzeszeń
równ leż.
L. F.

do ciężkiej i żmndnej pracy nad
odbudową portu! Jak najprędzej
ruszajcie na połowy, hy ci to dźwi
gają kraj z ruin otrzymali ryby.
I rybacy wonsańscy nie zawiedli.
Na wydobytych z dna zatoki,
naprędce
odremontowanych bar
kach wyszli na pierwszy połów,
choć rozminowywanie zatoki jesz
cze nie było ukończone.
XVe.«nlo warczą piły w atoeźniowyłn tartaku. Postukując na szy
nach JaUa wagonetki
załadowano
belkami przeznaczonymi na budo

stocznia w ubiegłym roku wykona
ła plan roczny do dnia 4 grudnia.
Jego brygada wezwała pracowniom
stoczni do walki o wykonanie pla
nu roku bieżącego do dnia 1 listo
pada.
— To nie łatwa sprawa — mówi
Li. — By ją wykonać, trzeba udo
skonalić metody pracy.
Li myślał, kombinował i w rezul
tacie skonstruował przyrząd, dzięki
któremu maszyna tnąca długie śru
by. wykonuję dziś pracę szybciej,
lepiej i dokładniej. Totem zrobił
przyrząd ułatwiający cięcie śrub
o różnej średnicy.
— Chcę, żeby nasza stocznia była
najlepsza w kraju — zapowiada
Li — i to co mówi, popiera czynem.
Dajc z siebie wszystko, by cci ten
został osiągnięty.
Tam, gdzie z belek i desek rosną
5#- i 100-tonowc kutry, pachnie
smolą. Li Sok Am — cieśla okrę
wę kutrów. 1 „Bo na razie — mówi towy, który i ud swego dotychcza •
Pak Tc Ilon, dyrektor stoczni, prze sowego życia zawarł w 100 przeszło
skakując przez sterty desek — bu Lutrach, przygląda się ustawianiu
dujemy jeszcze tylko kutry drew - pomostu na kutrze, przeznaczonym
niane o wadze 50 i 100 ton. Za rok do wodowania w lipcu.
zacznie się budowa statku 1 600-to
— Gdyby nie wojna — mówi Li
nowego. a za 2 — zamierzamy przy Sok Am — budowalibyśmy dziś stat
stąpić do budowy statku handlowe ki po 5 000 ton. A teraz musleliśtny
go o wyporności 2 300 BRT. Nasze wszystko zaczynać od podstaw. Tru.
główne zadanie w chwili obecnej, dno — wzdycha. — Ale przyjedżcie
(o budowa, budowa i jeszcze raz do nas za parę lat, nic poznacie te
budowa... stoczni. Choć o kutrach go miejsca i — poka-ujc ręką w
też nic zapominamy. Zresztą — stronę niewielkiego mola, przy któ
chodźmy je obejrzeć.
ivm stoją nowiusieńkir 3 kutry —
Droga do miejsca budowy kutrów tam zobaczycie nic takie statki.
trwa długo. Trzeba przecież zajrzeć
Na horyzoncie, między górzy
do warsztatu mechanicznego. Bo stymi wysepkami ukazuje się ku
tu pracuje Li Dzień Bu. To on ter wracający do portu. Dzień zbli.
właśnie wraz z tysiącem towarzyszy, ża się ku końcowi. Żmudny, ale owonsańskicli stoczniowców, walczył wocny dzień pracy bohaterskich ro
przeciw najeźdźcom w oddziałach botników portu w Wonsanic.
partyzanckich.
Li Dzień Bu nie zadowoliło, że
MARIAN BIELICKI

Listy koreańskie

Dzień powszedni portu w Wonsanie
tem znikły i wypalone mnry i rui
ny. Pozostali jedynie ludzie — dum
ni i bohaterscy, niculękli i nieugię
ci. I gdy zamilkły działa, ludzie
wyszli z ukrytych w stokaeb wzgórz
lepianek i podziemnych schronów,
z których każ.dy był bojowym po
sterunkiem. Wyszli, by przywrócić
iniar.to życiu.
Kiedy siary rybak Sin Hun Czan
wyszedł owego pamiętnego dnia,
pierwszego dnia rozejmu. na miej
sce skąd niegdyś wyruszał na dale
kie połowy, musial użyć całej siły
woli, by nic zakrzyczeć z rozpa
czy. Od czego tu zacząć, jak tu pra
cować?
Odpowiedź przyszła z Phenianu.
od tych, którzy w dniach wojny
prowadzili naród ciernistą drogą
walki ku zwycięstwu. Odpowiedzi
udzieliła Sin Hun Czanowi i Jego
towarzyszom: — partia. Stawajcie

wic taka sama liczba sportow
ców przewinęła się P' zez boi
ska siatkówki i koszykówki.
Przygotowanie tak ogromnej
imprezy wymagało nie lada wy
siłku. Toteż w pracach przy
gotowawczych brało udział
przeszło 3 tvs. działaczy spor
towych. Ich ofiarna i często
pełna wyrzeczeń praca przy
czyniła się do lego, że pod
względem
organizacyjnym
Igrzyska zakończyły się zdecy
dowanym sukcesem — co pod
kreślą)i również narj goście ze
wszystkich krajów świata.
O rozmiarze warsz.awsk’cj
imprezy może świadczyć fakt,
że Igrzyska oglądało w sunfe
1.700 tys. widzów, C_’fra ta
znacznie przewyższa cyfrę wi
dzów, którzy oglądali ostatnie
Igrzyska Olimpijskie w Hclrinkach.
Również wyniki osiągnięte
na boiskach, bieżniach, czy
pływalniach II Międzynarodo
wych Igrzysk Sportowych Mło
dzieży świadczą, że była to im
proza sportowa nie mająca
sobie równych na świecie w
iym roku. W Warszawie pobi
to ponad 100 krajowych rekor
dów. 2 europejskie i 5 świato
wych.
24 zawodników w sportach
wymiernych (t. zn. w takich,
gdzie wyniki można zmierzyć
przy pomocy centymetrów, ki
logramów czy sekund) uzyska
ło wyniki lepsze niż na olim
piadzie w Helsinkach. 120 wy
ników uzyskanych na Igrzys
kach zaltwaFfikowało sie na
światową listę 10-ctu najlrpc
szych w tym toku, a 133 na
listę europejską.
W aportach niewymiernych
również zanotowano na Igrzy
skach doskonały poziom w wie
lu dyscyplinach, a walki to

czyły się tutai z udziałem czo
łowych sportowców świata.
Wystarczy chociażby wymienić
hokej na trawie czy kolarstwo,
w których to dyscyplinach star
towali zawodnicy znani szero
ko na całym świecie, zaliczają
cy się do światowej czołówki.
Tak więc można powiedzieć,
że pod względem osiągnięć
sportowych Igrzyska nasze da
leko prześcignęły dwie najwię
ksze tegoroczne imprezy spor
towe na świecie — igrzyska
panamerykańskie oraz igrzys
ka śródziemnomorskie.

Ale znaczenie Igrzyrk nłe pc''
lega tylko na osiągniętych*
niejednokrotnie wspaniałych
wynikach. Fakt, że odbyły się
one w czasie V Światowego
Festiwalu Młodzieży i Studen
tów — największego zjazdu
młodzieży świata, przyczyni
się do tego, że słały się one
piękną okazja do popularyza
cji sportu i idei olimpijskiej
wśród młodych wszystkich za
kątków kuli ziemskiej. Mło
dzież ze wszystkich krajów mia
ła możność nie tylko oglądać
■walki sportowe na najwyż=
szym nozJomio. ale również śa
ma uprawiać sport. A że tak
rzeczy wiście było, o tym mówi
cyfra zdobytych 14 tysięcy
„Sportowych Odznak Festiwa
lti".
Obok oficjalnych zawodów
sportowych w ramach II
Igrzysk, komitet organizacyj
ny przeprowadził rozgrywki i
szereg spotkań w różnych dzie
dżinach sportu dla zawodnis:
ków nie afiliowanych przeż'
międzynarodowe
federacje.
Brało w nich udział przeszło
609 zawodników (najwięcej w
piłce nożnej), którzy walczyli
o żetony honorowe.

Dużo uwagi w rozmowie z
dziennikarzami poświęcił prze
wodńićzący GKKF Beczek wy
nikom zawodników i zawodni
czek Polski. Stwierdził .on, że
mimo takich czy innych roz.cz.a
rowań. w sumie ekipa polska
sprawiła organizatorom i sze
rokim rzeszom zwolenników
snortu wiele radoś-i i zńdowo
lenia i nie zawiodła Dokłada
nych w ńiej nadziei. Zawodni
cy nasi uzyskali w sumie 1*1
medal), z czego 27 złotych. Uważamy to — Dowiedział prze
wodnlczący GKKF — za naj
większe osiągnięcie w historii
polskiego sportu.

Obok tych wszystkich wy
żej wymienionych elementów,
które złożyły się na sukces II
Międzynarodowych
Igrzysk
Sportowych Młodzieży jeden
wydaje się być szczególnie
ważny. Otóż Igrzyska przyczy
niły się poprzez nawiązanie
bezpośrednich kontaktów po
między wielu czołowymi spor
towcami świata, do lepsżego
zrozumienia, że możliwa jest
przyjaźń i współpraca oraz
szlachetna rywalizacja w spor
cie pomiędzy młodzieżą róż
nych krajów. W ten sposób na
sze Igrzyska dały swój poważ
ny wkład do idei zbliżenia 1
pokojowej współpracy naro
dów w różnwch dziedzinach ży
cia.
A. Cz.

