Dyrektywy
XX Zjazdu KPZR

Nauki XX Zjazdu
RZEZ wiele dni z napiętą uwagą czytaliśmy referat
sprawozdawczy KC KPZR, śledziliśmy z ogromnym
zainteresowaniem przebieg dyskusji, poruszającej
szeroki zakres tematów od, zdawałoby się drobnych, te
renowych, aż do podstawowych, dotyczących zagadnień
teoretycznych, rozwijających twórczo teorią marksizmuleninizmu, wzbogacających naszą wiedzę o działaniu
praw rozwoju społecznego. Wgłębialiśmy sie w myśli za
warte w rezolucji XX Zjazdu, które podsumowują ana
lizę zjawisk dokonaną przez KC KPZR w referacie spra
wozdawczym oraz dyskusję i wytyczają dalszą drogę dzia
łania awangardy wielkiego mocarstwa socjalistycznego
i narodów radzieckich w budowie komunizmu.
Dla każdego z nas jest jasne, że ogromne bogactwo
myśli i doświadczeń, jakie przyniósł nam historyczny
XX Zjazd KPZR, jeden z najdonioślejszych w dziejach
tej partii, najbardziej twórczy od czasów Lenina — ma
olbrzymie znaczenie dla międzynarodowego ruchu robot
niczego, dla wszystkich partii komunistycznych i robot
niczych zarówno w krajach budujących socjalizm, Jak
i w krajach, w których walka o władzę ludu pracującego
jeszcze trwa. I każdy z nas zastanawiał się, jakie wnio
ski z XX Zjazdu wyciągniemy dla nas samych, dla na
szych konkretnych warunków.
Aby to sobie uzmysłowić, spróbujmy w tym pierw
szym, na gorąco przygotowanym artykule, ująć w pewne
ramy ogrom materiału XX Zjazdu. Zjazdu, który w każ
dym wystąpieniu, w każdej myśli, w każdym słowie prze
niknięty był głęboką troską o jak najpełniejsze wprowa
dzenie w życie leninowskich norm życia partyjnego
i państwowego.
Z grubsza blorąc, dorobek XX Zjazdu można ująć
w następujące punkty:
4 Oparta na marksistowsko-leninowskiej metodzie ana* liza obecnej sytuacji w świecie i teoretyczne jej uogól
nienie.
O Ujawnienie i oświetlenie źródeł wszelkich wypaczeń
“ 1 odstępstw od leninowskich norm życia partyjnego
i państwowego.
Ocena dotychczasowych osiągnięć w dziedzinie bu
downictwa socjalistycznego i wytyczenie zadań dla
dalszego budownictwa ustroju komunistycznego,
*
*
*
AA CENA istniejącego układu sil w świecie, analiza konkretnych wydarzeń doprowadziła do stwierdzenia, że
w obecnych warunkach możliwe Jest sparaliżowanie dzia
łania awanturniczych kól imperializmu, pchających ludz
kość do wojny, możliwe jest utrzymanie trwałego pokoju.
W przeciwieństwie do dawnych słusznych stwierdzeń
opartych na analizie układu sił sprzed 40, 30 czy 20 laty,
kiedy to imperializm narzucał światu zbrojne rozstrzyga
nie spornych spraw — dziś twierdzimy, że wojna nie jest
nieunikniona. Powstała bowiem w świecie potężna „strefa
pokoju", obejmująca państwa socjalistyczne 1 niesocjalistyczne, strefa licząca ponad połowę ludzkości. Ona to,
w oparciu o potęgę militarną i moralną państw obozu
socjalizmu, krępuje ruchy imperializmu, zmusza go do
rejterady z dawnych pozycji, zmusza do uznania zasady
pokojowego współistnienia państw o różnych systemach
polityczno-społecznych, narzuca rozstrzyganie spornych
spraw nie zbrojnie, lecz w drodze rokowań.
Ta nauką, którą w oparciu o analizę współczesności
przyniósł światu XX Zjazd, pozwoli na lepsze zrozumie
nie zadań w dziedzinie polityki międzynarodowej, przy
czyni się do wzmożenia walki o pokój, do rozszerzenia
współpracy ze wszystkimi siłami pragnącymi pokoju —
niezależnie od różnicy poglądów w innych sprawach. Po
zwoli każdemu z nas spojrzeć po nowemu na walkę o po
kój, na nasze również wysiłki wzmacniające siły obronne
naszego kraju. Rozumiemy, że walka, jaką toczymy, że
ofiary, jakie w tej walce ponosimy, mają na celu nie
tylko pokonać napastnika, który by się pokusił o rozpę
tanie wojny, ale utrwalić pokój raz na zawsze.
Nową, wynikającą z analizy sytuacji w krajach kapi
talistycznych, Jest nauka XX Zjazdu, że możliwe jest
obalenie władzy kapitalistów w poszczególnych krajach
nie w drodze wojny domowej, pociągającej za sobą prze
lew krwi, lecz również w drodze parlamentarnej. Nie jest
to, jak szeroko wyjaśnił tow. Mikojan, jakiś reformizm.
Doświadczenia lat powojennych uczą, żc w poszczegól
nych krajach kapitalistycznych może powstać większość
parlamentarna, oparta o szeroki ruch inas pracujących.
Większość ta, której przewodzić musi klasa robotnicza
1 której podstawą jest jej Jedność z pracującym chłop
stwem i postępową inteligencją, jest w stanie przepro
wadzić rewolucyjne zmiany w stosunkach produkcyjnych.
Charakter rewolucji zależny Jest w takich warunkach od
tego, czy aparat wojskowo-policyjny burżuazjl jest słaby,
czy też nie. Jeśli jest jeszcze dość mocny — walki w obro
nie władzy ludowej mogą przenieść się z parlamentu na
ulice, w przeciwnym razie rewolucja nie musi mleć prze
biegu gwałtownego. Oto nauka, nowa nauka dla proleta
riatu na całym świecie, nauka dla partii komunistycznych
i robotniczych.
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Plenum Komitetu Centralnego
Komunistycznej Partii
Związku Radzieckiego
MObKWA. W dniu 27 lutego 1956 roku od
było się Plenum Komitetu Centralnego KPZR,
wybranego przez XX Zjazd Komunistycznej
Partii Związku Radzieckiego.
Plenum wybrało PREZYDIUM KC KPZR
w następującym składzie:
CZŁONKOWIE PREZYDIUM:
N. A. Bułganin, N. S. Chruszczów, Ł. M. Kaganowicz, A. I. Kiriczenko, G. M. Malenkow,
A. I. Mikojan, W. M. Mołotow, M. G. Pierwuchin, M. Z. Saburow, M. A. Susłow i K. J. Woroszyłow;
ZASTĘPCY CZŁONKÓW PREZYDIUM:
G. K. Zuków, L. I. Breżniew, N. A. Muchitdinow, D. T. Szepiłow, J. A. Furcewa i N. M.
Szwernik.
Plenum wybrało SEKRETARIAT KC KPZR
w następującym składzie:
N. S. Chruszczów (pierwszy sekretarz KC

KPZR), A. B. Aristow, N. I. Bielajew, L. I. Breż
niew, J. A. Furcewa, P. N. Pospiełow, M. A.
Susłow i D. T. Szepiłow.
Plenum wybrało N. M. Szwernika przewod
niczącym komisji kontroli partyjnej przy KC
KPZR oraz I. T. Komarowa jego zastępcą.

Młodzież Koszalina przygotowuje się
do Miejskiej Konferencji ZMP
W dniu 24 bm. odbyła się w ZM ZMP miejska narada semina
ryjna z przewodniczącymi kół ZMP i instruktorami nieetatowymi.
Uczestnicy narady dyskutowali nad zagadnieniem — ZMP jako
rnasow* i ideowo-wychowawcza organizacja młodzieży.
Ostatni punkt porządku narady obejmował omówienie instruk- '
cji Zarządu Głównego ZMP oraz projektu planu pracy Zarządu
Miejskiego. Dyskutowano także o przygotowaniu zebrań wybór- |
czych, wyborze delegatów na konferencję miejską ZMP i o przy
gotowaniach do samej konferencji, która odbędzie się Już w najbliższym czasie.
<ln> .

Zamiast cegły
płyty żużlowe
Ostatnio ZBM w Ko
szalinie zaczął stoso
wać przy budowie stro
pów płyty żuż!owo-be
tonowe, zbrojne. Zasto
sowanie
prefabrykatu
poważnie
przyspiesza
pracę, eliminuje drze
wo potrzebne do desko
wania (szalowania) i
cen>r-
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Najbardziej doświadczeni

Trzeba zaznaczyć, że
płyty produkuje się na
razie systemem gospo
darczym na placu bu
dowy koszalińskiego te
atru.

stoczniowcy gdańscy
otrzymali tytuły
inżynierów stoczniowych
GDAŃSK. Zgodnie z „Kar
tą Stoczniowca", 20 stocz
niowcom gdańskim pracują
cym od szeregu lat na kie
rowniczych
stanowiskach
przy budowie statków mor
skich przyznano tytuły inży
nierów stoczniowych.
Tytuł inżyniera stocznio
wego I klasy przyznano Ber
nardowi Rekowskiemu, kie
rownikowi wydziału kadłubowni-2, gdzie budowane są
„dziesięciotysięczniki".
Kierownikowi wydziału ka
dłubowni-3 Janowi Grabanowi przyznano tytuł inży
niera stoczniowego II klasy,
zaś dalszym 18 stoczniowcom przyznano tytuły inży

nierów stoczniowych III kla
sy.

Załoga koksochemii
pierwszym milionerem

wkombinacieim.Lenina
KRAKÓW—NOWA HUTA.
W Hucie im. Lenina za
łoga wydziału koksoche
micznego, który najwcze
śniej rozpoczął pracę dla
naszej
gospodarki, jest
pierwszym milionerem w
kombinacie.
Od chwili podjęcia pracy
wyprodukowała ona w kil
ku bateriach koksowni
czych 1 000 000 ton koksu.

XX Zjazd KPZR. Na
zdjęciu: w przerwie w ob
radach. Członkowie dele

gacji Komitetu Centralne
go Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej: I sekre
tarz KC PZPR Bolesław
Bierut, Józef Cyrankiewicz
i Jakub Berman, przy stoi
sku z książkami.
(Fot — CAF)

WARSZAWA. Wczoraj rano
— jak zwykle — dyżurny sy
noptyk PIHM w Warszawie
otrzyma! meldunki z wiciu
miejscowości rozsianych po ca
łej Europie. Nctowane tempe
ratury przez stacje meteorolo
giczne świadczą, te tegoroczni
zima sprawia coraz większo
niespodzianki. Okazuje się, tc
o pótnocy w Norwegii termo
metr wskazywał... plus 4 st.,
u w Islandii — plus 6 st. Tym
czasem przyzwyczajeni do ła
godnych zim mieszkańcy Bu
dapesztu
mieli temperaturę
minus 8 st., a paryżan.e — mi
nus 4 st. Najzimniej, bo aż
minus 21 st., było w Moskwie.
Jak wynika
z informacji
UHM, wczorajszej nocy jed
nym z najchłodnlcirzych tere
nów Europy była Polska, gdzie
r.p. w Warszawie notowano o
północy minus 15 st. O godz. 7

w stolicy rtęć w termometrze
spadła Jeszcze ba dziej wska
zując temperaturę minus 19 st.
O tej porze najcieplej w kra
ju było na Wybrzeżu — ok.
minus 2 st. Na pozostałym ob
szarze Polski notowano od mi
nus 12 do minus 24 st.
„Uprzywllejowrni" byli jedynlo mieszkańcy Jeleniej Góiy, którzy wczoraj rano w.tl_
ożyli z 25-stopnlowym mrozem
Miejscowość ta znana Jest z
niskich temperatur, gdyż leży
ona w kotlinie, do której spły
wa zimne powietrze.
PIHM przewiduje, te w cią
gu dnia
na całym obsza-ze
Polski nastąpi znaczne ocie
plenie. Temperatura maksy
malna może dojść do minus
3 st. w Warszawie, minus 4 st.
w pozostałych rejonach kraju,
a nawet powyżej zera na Wy
brzeżu.

Chłopi
od wywózki ZSL-owcy
organizują
drewna
spółkę
z lasu
W wywózce dre maszynową

His uchylać się

wna z lasu na te
renie GRN Barko
wo przodują chło
pi Antoni Halko
1 Marcin Eiscnbart z Barkowa
oraz Franciszek
Malmon 1 Włady
sław Kolsud z Uniechowa.
Od tego obowią
zku uchylają się
natomiast Michał
| Nabereżny,
Mli chał
Moskalik,
Maks
Sykutera
oraz Piotr Mazur
kiewlci.

Szczecinek
w XI rocznicę
wyzwolenia
Dzień 28 lutego, dzień wy
zwalenia Szczecinka i w
tym roku będzie obchodzo
ny uroczyście. Przy Miej
skim Komitecie Frontu Na
rodowego
ukonstytuował
się Komitet Obchodu XI ro
cznicy wyzwolenia miasta.
W dniu dzisiejszym o
godzinie 18 w PDK odbę
dzie się uroczysta akade
mia. W godzinach wieczór
nych w sali hotelu pomor
skiego odbędzie się zabawa
ludowa.
J. M.

Chłopi ZSL-ow
cy ze wsi Swlerzenko pow. Mla
stko postanowili
na cześć II Kon
gresu ZSL zorga
nlzować
spółkę
maszynową. We
wsi tej powstał
ponadto
zespół
łąkarskl, którego
członkowie prze
jęli do uprawy
10 ha łąk.
S. Gierczyna
czytelnik

W zespole
PGR Wyczechy
zakończono
remonty maszyn
W zespole PGR Wyczechy
ukończono remont maszyn
do wiosennej akcji siewnej.
Wyremontowano 24 siewniki
zbożowe, 21 siewników nawo
zowych, 18 kultywatorów, oraz 220 pługów, dołowników
itp. Przygotowano też 12 sadzarek do ziemniaków.

Jan Koczmała
czytelnik

Dyrektywy XX Zjazdu KPZR
w sprawie szóstego pięcioletniego planu rozwoju gospodarki narodowej ZSRR
MOSKWA. XX Zjazd KPZR uchwalił Jedno
rnyslnie dnia 25. 2 br. dyrektywy w sprawie
szóstego 5-letniego planu rozwoju gospodarki
narodowej ZSRR na lata 1956—1960. Uchwala
XX Zjazdu oparta na projekcie opracowanym
przez KC KPZR uwzględnia liczne poprawki,
zgłoszone w toku dyskusji na Zjeździe Poniżej
podajemy streszczenie dyrektyw.

XX Zjazd Komunistycznej Partii Związku Ra
dzieckiego — czytamy w dyrektywach —
stwierdza, że nakreślone przez XIX Zjazd partii
zadania piątego pięcioletniego planu rozwoju
gospodarki narodowej ZSRR zostały pomyślnie
wykonane.

W ciągu ubiegłego pięciolecia produkcja prze
mysłowa ZSRR zwiększyła się o 85 proc., przy
czym produkcja środków produkcji wzrosła o
91 proc., zaś produkcja przemysłu budowy
maszyn i obróbki metali zwiększyła się
w 1955 r. 2,2 raza w porównaniu z rokiem
1950. Produkcja przemysłowa w 1955 r. była
3,2 raza większa niż w 1940 r. Wykonano z
nadwyżką zadania planu pięcioletniego w za
kresie szczególnie ważnych rodzajów produkcji
przemysłu ciężkiego — stali, walcówki, węgla,
ropy naftowej, energii elektrycznej, cementu,
aluminium, samochodów, traktorów i wielu in
nych.
W wyniku realizacji doniosłych posunięć
partii i rządu, mających na celu zwiększenie
produkcji zbożowej i hodowlanej stworzono wa
runki radykalnego podniesienia socjalistycznej
gospodarki rolnej. Dzięki zagospodarowaniu ugorów i odłogów powierzchnia zasiewów roślin
zbożowych zwiększyła się w 1955 roku prawie
o 24 miliony hektarów w porównaniu z rokiem
1950. Wzrosły globalne zbiory podstawowych
roślin uprawnych i zwiększyła się produkcja ho
dowlana.
Pomyślny rozwój przemysłu ciężkiego i
wzrost produkcji rolnictwa umożliwiły zwięk
szenie w ciągu pięciolecia produkcji artykułów
powszechnego użytku o 76 proc., co oznacza
wzrost przeszło dwukrotny w porównaniu ze
stanem przedwojennym. Wykonano z nadwyżką
zadania planu pięcioletniego w zakresie tran
sportu. W oparciu o nieustanne doskonalenie
techniki, usprawnianie organizacji produkcji i roz
wijanie współzawodnictwa socjalistycznego pod
niosła się wydajność pracy w przemyśle, rol
nictwie i transporcie.
W okresie piątej pięciolatki dochód narodowy
ZSRR zwiększył się o 68 proc. Place realne
robotników i urzędników wzrosły o 39 proc.,
a dochody realne kołchoźników — o 50 proc.
Z nadwyżką wykonano zadania planu pięciolet
niego w zakresie handlu detalicznego. Pomyśl
nie rozwijała się radziecka nauka i kultura.

Jednocześnie stwierdza się poważne niedo
ciągnięcia w poszczególnych dziedzinach gospo
darki.
W wyniku realizacji piątego planu pięciolet
niego wzrosła potęga ekonomiczna kraju, jesz
cze bardziej umocnił się socjalistyczny system
gospodarki, podniósł się materialny i kulturalny
poziom życia narodu radzieckiego. Rozszerzyły
się stosunki gospodarcze ZSRR z krajami de
mokracji ludowej, umocniła się pozycja mię
dzynarodowa Związku Radzieckiego i całego
obozu socjalistycznego.
Związek Radziecki dysponuje obecnie potężną
i wszechstronnie rozwiniętą produkcją socjali
styczną, znacznie większymi niż kiedykolwiek
zasobami materialnymi, jak również wykwalifi
kowanymi kadrami.
Osiągnięty poziom rozwoju produkcji spo
łecznej umożliwia państwu radzieckiemu rozwi
janie w szybkim tempie nie tylko produkcji
środków produkcji, która była i pozostaje nie
zachwianą podstawą całej gospodarki narodo
wej, lecz również produkcji artykułów powszech
nego użytku, znaczne pomnożenie majątku spo
łecznego i tym samym dalszy marsz naprzód
drogą budowy społeczeństwa komunistycznego
w ZSRR.

XX Zjazd Komunistycznej Partii Związku Ra
dzieckiego uważa, że Kraj Rad ma obecnie
wszystkie warunki do tego, by w drodze poko
jowego współzawodnictwa ekonomicznego roz
wiązać w historycznie jak najkrótszym okresie
podstawowe zadanie ekonomiczne ZSRR — do
ścignąć i prześcignąć najbardziej rozwinięte
kraje kapitalistyczne pod względem produkcji
na głowę ludności.

Naczelne zadania szóstego pięcioletniego
planu rozwoju gospodarki narodowej ZSRR po
legają na tym, by na bazie prymatu rozwoju
przemysłu ciężkiego, nieustannego postępu tech
nicznego i podnoszenia wydajności pracy za
pewnić dalszy potężny wzrost wszystkich gałęzi
gospodarki narodowej, doprowadzić do zdecy
dowanego podniesienia produkcji rolnej i na
tej podstawie osiągnąć znaczny wzrost dobro
bytu i kultury narodu radzieckiego.
Szósta pięciolatka powinna być pięciolatką
dalszego potężnego rozwoju sił wytwórczych
Kraju Rad, przejścia gospodarki narodowej na
wyższy techniczny poziom produkcji, pięciolat
ką poważnego zwiększenia wszystkich wskaźni
ków jakościowych i usprawnienia kierownictwa
gospodarczego.

W rozdziale dotyczącym przemysłu dy
rektywy przewidują wzrost produkcji przemyałowej w ciągu pięciolecia w przybliżeniu o 65

proc,

na lata 1956 — 1960
Najpilniejszymi zadaniami szóstej pięciolatki
w dziedzinie przemysłu jest dalszy rozwój hut
nictwa żelaza i metali kolorowych, przemysłu
naftowego, węglowego i chemicznego, zapewnie
nie budowy elektrowni w tempie wyprzedzają
cym ten rozwój, szybki rozwój budowy maszyn
zwłaszcza produkcji doskonałych pod względem
technicznym obrabiarek, młotów i pras, środków
automatyzacji oraz przyrządów. Produkcja środ
ków produkcji (grupa „A") powinna się zwięk
szyć w ciągu 5 lat w przybliżeniu o 70 proc.,
produkcja zaś artykułów konsumpcyjnych (gru
pa „B") o około 60 proc.
Dyrektywy przewidują, że w r. 1960 — ostat
nim roku szóstej pięciolatki — wyprodukuje
się w przybliżeniu m. in 53 miliony ton su
rówki (tj. 159 proc, w stosunku do poziomu z
1955 r), 68,3 miliona ton stali (151 proc.),
52,7 miliona ton walcówki (152 proc), 593
miliony ton węgla (152 proc), 135 milionów
ton ropy naftowej (191 proc), 320 miliardów
kWh energii elektrycznej (188 proc.), 280 tys.
ton urządzeń hutniczych (163 proc), turbiny
parowe i gazow'e o łącznej mocy 10.5 miliona
kW (258 proc.), turbiny wodne — 2,6 miliona
kW (173 proc), 200 tys. obrabiarek do skra
wania metali (190 proc), 25.8 tys. miotów I
pras (185 proc), 650 tys samochodów (14o
proc). 322 tys. traktorów (197 proc.), maszyny
rolnicze wartości 9,5 miliarda rubli (176 proc),
140 tys. kombajnów zbożowych (292 proc.), 50
tys. szerokich żniwiarek ciągnikowych (24 razy
więcej niż w 1955 r.).
Przewiduje się Znaczny wzrost produkcji
artykułów powszechnego użytku. W r. 1960,
w porównaniu z rokiem 1955 wyprodukuie
się: 7270 milionów metrów tkanin bawełnia
nych (123 r'roc.), — 363 miliony metrów tka
nin wełnianych (145 proc.), — 556 milionów
metrów tkanin lnianych (182 prbc). — 1074
min m tkanin jedwabnych (204 proc.), wyroby
konfekcyjne na sumę 78 mlrd rubli (152 pro
cent), 580 milionów sztuk wyrobów dzianych
(135 proc.), 455 milionów par obuwia (152
proc.), 33,6 miliona zegarków (171 procent),
10,2 miliona odbiorników radiowych i tele
wizorów (255 proc). C35 tys. lodówek domo
wych (419 proc.). 528 tys. pralek (608 proc.),
3 780 tys. maszyn do szycia (235 proc.), 395
tys. motocykli (182 proc.), 4230 tys. rowerów
(147 proc.), 2722 tys. ton papieru (146 proc.),
mebli wartości 14,6 miliarda rubli (211 proc.),
6530 tys. ton cukru-kryształu (191 procent),
3950 tys. ton mięsa (178 proc.). 4200 tys. ton
ryby (157 proc.),
25 milionów ton masła
i innych artykułów mleczarskich w przeli
czeniu na mleko (186 proc.), 1840 tys. fon
tłuszczów roślinnych (165 proc.), 5580 milio
nów puszek konserw (178 proc.).
W okresie szóstej pięciolatki przewiduje
sie znaczne zwiększenie zastosowania ener
gii atomowej do celów pokojowych, zbudo
wanie w latach 1956—1960 elektrowni atomo
wych o ogólnej mocy 2—2,5 miliona kW.

Budowa elektrowni atomowych nastąp!
przede wszystkim w okręgach nie Posiadają
cych własnej bazy opałowej. Postanowiono
skonstruować
atomowe
urządzenia
siłownicze dla celów transportowych, zbu
dować lodołamacz o napędzie atomowym
oraz zajsewnić wszechstronny rozwój prac w
dziedzinie dalszego wykorzystywania promie
niowania radioaktywnego w przemyśle, rol
nictwie i medycynie, a zwłaszcza dla kontroli
jakości materiałów, dla kierowania procesami
produkcyjnymi 1 automatycznego regulowa
nia tych procesów, jak również dla diagnoslyki i leczenia różnych chorób. Przewiduje
siq stosowanie w szerszym zakresie atomów
znaczonych w pracach naukowo-badawczych,
znaczne zwiększenie
produkcji aparatury
dozometrycznej 1 radiometrycznej oraz przy
rządów do kontroli i sterowania.

Dyrektywy zawierają wskazówki w sprawie
lepszej organizacji produkcji, bardziej racjo
nalnego wykorzystania surowców i materia
łów, rozszerzenia badań geologicznych, roz
woju hutnictwa żelaza i metali kolorowych,
przemysłu węglowego, naftowego i gazownic
twa.
Dyrektywy przewidują znaczny wzrost za
kresu rrac w dziedzinie elektryfikacji, a mia
nowicie:
zwiększenie w ciągu pięciolecia w przybli
żeniu 2,2 raza ogóinei mocy elektrowni turbi
nowych, 2,7 raza elektrowni Wodnych;
zakończenie budowy elektrowni wodnych
kujbyszewskiej i stalingradzkiej i osiągnięcie
ich całkowitej mocy;

przyspieszenie tempa budowy saratowskiej
elektrowni wodnej na Wołdze o mocy milio
na kW;
zakończenie budowy na rzece Kamie wotkińsklej elektrowni wodnej o mocy 540 ty
sięcy kW,
przystąpienie do budowy dolno-kamskiei
elektrowni wodnej o mocy około 900 tys. kW
oraz czeboksarskiei elektrowni wodnej na
Wołdze o mocy około 800 tys. kW;

zbudowanie i uruchomienie elektrowni wo
dne, w Kremieńczugu o mocy 450 tys. kW
) dnieprodzierżyńskiej elektrowni wodnej o
mocy 250 tys. kW;
przyspieszenie budowy wielkich elektrowni
godnych wo wschodnich okręgach ZSRR: u

ruchomienie na Angarze irkuckiej elektrow
ni wodnej o mocy 660 tys. kW, pierwszego
etapu brackiej elektrowni wodnej, której cał
kowita projektowana moc r 'niesie 3,2 mi
liona kW oraz nowosybirsk’
elektrowni wo
dnej na rzece Ob o mocy 400 tys. kW. przy
stąpienie do budowy krasnojarskiej elek
trowni wodnej na rzece Jenisej o mocy .8,2
miliona kW i kamieńskiej elektrowni wodnej
na rzece Ob o mocy 500 tys. kW;

stworzenie jednolitego systemu energetycz
nego w europejskiej części ZSBP. rozwinie cle
prac nad stworzeniem jednolitego systemu
energetycznego w Syberii środkowej (od No
wosybirska do Irkucka).
•
W dziedzinie budowy maszyn wysuwa się
zadanie dalszego opanowania I rozwinięcia na
szeroką skalę produkcji nowych wysoko
wydajnych rodzajów urządzeń i maszyn.
Dalej dyrektywy nakreślają zadania w dzie
dzinie przemysłu budowy maszyn, produk
cji obrabiarek, maszyn rolniczych, budowla
nych i drogowych, budowy okrętów, oraz w
dziedzinie przemysłu materiałów budowla
nych, przemysłu leśnego, papierniczego i
przemysłu drzewnego.
W przemyśle lekkim przewiduje się dalsze
zwiększenie produkcji artykułów przemysło
wych powszechnego użytku, znaczne polep
szenie ich jakości i wykończenia oraz roz
szerzenie asortymentu.

Odpowiednio do wzrostu zasobów surow
ców rolnych przewiduje się dalsze zwiększe
nie produkcji artykułów spożywczych.
Drugi rozdział dyrektyw dotyczy mechani
zacji i automatyzacji procesów produkcyj
nych w różnych dziedzinach przemysłu.
W celu zapewnienia ddlszego postępu tech
nicznego, podniesienia wydajności, ułatwienia
warunków
pracy
postanowiono znacznie
zwiększyć w przemyśle tempo mechanizacji
prac i zastosować na szeroką skalę automa
tyzację procesów produkcyjnych.
Postanowiono zrealizować w szerokim za
kresie we wszystkich dziedzinach przemysłu
kompleksową mechanizację robót podstawo
wych i pomocniczych, zwrócić szczególną uwagę na kompleksową mechanizację
prac
załadunku i wyładunku, przejść od automa
tyzacji poszczególnych agregatów i operacji
do automatyzacji wydziałów i procesów tech
nologicznych oraz do tworzenia przedsię
biorstw całkowicie zautomatyzowanych.

Trzeci rozdział dyrektyw mówi o zadaniach
specjalizacji i kooperowania w przemyśle.
W celu przyspieszenia tempa wzrostu wy
dajności
pracy,
zredukowania
kosztów
i podniesienia jakości produkcji postanowio
no by w szóstej pięciolatce, rozszerzyć spe
cjalizację i kooperowanie w przemyśle, orga
nizując w przedsiębiorstwach wyspecjalizo
wanych produkcję masowo-potokową, za
pewnić w przedsiębiorstwach wyspecjalizo
wanych produkcję zgodnie z wymogami naj
nowocześniejszej
technologii standaryzowa
nych, znormalizowanych i zunifikowanych
elementów, zespołów i kompletnych wyro
bów, wprowadzić racjonalny podział poszcze
gólnych gałęzi, zakładów i produkcji czę
ści, zespołów 1 kompletnych wyrobów mię
dzy ministerstwa i przedsiębiorstwa. Posta
nowiono utworzyć wyspecjalizowane przed
siębiorstwa w różnych regionach ekonomicz
nych ZSRR, mając na uwadze wprowadze
nie w życie kooperowania przedsiębiorstw w
obrębie poszczególnych regionów ekonomicz
nych i wielkich ośrodków przemysłowych.

Rozdział IV dyrektyw poświęcony sprawom
rolnictwa, przewiduje:

Zapewnienie zdecydowanego wzrostu pro
dukcji roślinnej i zwierzęcej — doprowadze
nie w 1960 roku globalnych zbiorów zbóż do
180 milionów ton (11 miliardów pudów) —■
zwiększenie w ciągu pięciolatki produkcji
roślin przemysłowych, ziemniaków, warzyw
1 artykułów hodowlanych w ten sposób, by
w 1960 roku produkcja j?oszczególnych arty
kułów wzrosła procentowo w porównaniu
z rokiem 1955 w następującym stosunku:
bawełna — 156, włókno lniane — 135, bu
raki cukrowe — 154, ziemhiakl — 185, wa
rzywa — 218, mięso — 200, mleko — 195,
jaja — 254, wełna — 182.

W celu dalszego rozwoju gospodarki zbo
żowej należy doprowadzić w 1950 roku za
siewy na odłogach i ugorach do co najmniej
30 milionów hektarów i kontynuować zago
spodarowywanie odłogów i ugorów; znacz
nie zwiększyć plony zbóż i w najbliższych
latach przejść wszędzie do stosowania nasion
rejonizowanych odmian zbóż, najbardziej
plennych i wartościowych pod
względem
jakości ziarna; wprowadzić kukurydzę ja
ko najbardziej plenną roślinę i
zwiększyć
w 1960 roku jej zasiewy w kołchozach i sowchozach do co najmniej 28 milionów hekta
rów; zorganizować na szeroką skalę pro
dukcję nasion kukurydzy pochodzących z
krzyżówek przede wszystkim w sowchozach
oraz w stacjach hodowlanych i kołchozach.
Dyrektywy wysuwają zadanie zwiększenia
zbiorów bawełny, lnu, konopi i warzyw,
stworzenia n- vch stref mleczarsko-warzyw
niczyth wc’
wielkich miast oraz rozsze
rzenia jedwa .lictwa.

Postanowiono wszechstronnie rozwijać ho
dowlę społeczną w kołchozach oraz hodowlę
w sowchnzach, zwiększyć produkcję mięsa prze
de wszystkim przez rozwój chowu trzody chlew
nej jako tej gałęzi produkcji zwierzęcej,
która najszybciej daje wyniki; zwiększać od
setek wieprzowiny w ogólnej produkcji mię
sa do 50 proc, przez wykorzystanie w tym
celu zalet tuczu mięsnego i bekonowego.

Szybko I znacznie zwiększyć produkcję pasz
w kołchozach 1 sowchozach.

Zwiększyć w ciągu pięciolatki obszar ziem
nawadnianych o około 2,1 miliona hektarów.
Zagospodarować w ciągu pięciolatki
miliona hektarów gruntów osuszonych.

3,1

Przeprowadzić na obszarach bezwodnych
prace w celu nawodnienia około 80 milio
nów hektarów pastwisk.

Postanowiono ■ znacznie podnieść
poziom
mechanizacji rolnictwa,
dostarczyć
rolni
ctwu w latach 1956—1960 około 1 650 tysię
cy traktorów w przeliczeniu na
traktory
o mocy 15 KM, w tym 680 tysięcy traktorów
do uprawy międzyrzędowej (w jednostkach
fizycznych), 560 tysięcy kombajnów zbożo
wych oraz kombajnów do oddzielnego sprzę
tu słomy i ziarna, 180 tysięcy szerokich żni
wiarek ciągnikowych i 400 tysięcy podbleraczęk do kombajnów, jak również 250 tysię
cy kombajnów do sprzętu kukurydzy i sprzę
tu roślin silosowych.
Postanowiono zapewnić stosowanie na sze
roką skalę energii elektryczną! w produkcji
rolnej; w tym celu należy poza włącze
niem kołchozów i sowchozów do sieci elek
trowni państwowych, zorganizować budow
nictwo międzyrejonowych i rejonowych elek
trowni cieplnych i wodnych z odpowiednim
udziałem kołchozów i sowchozów.
Postanowiono zapewnić w szóstej pięciolat
ce znaczny rozwój produkcji rolnej w’ sowchozach i doprowadzić w 1960 roku dosta
wy sowchozów i gospodarstw pomocniczych
na rzecz państwa w zakresie zboża do 915
milionów pudów, mięsa — do 1.5 miliona ton,
mleka — do 6,8 miliona ton, wełny — do
79 2 tysiąca ton oraz jaj — do 2 miliardów
sztuk.

W piątym rozdziale dyrektywy stawiają za
dania dalszego podniesienia technicznego po
ziomu transportu koleiowego. wodnego i sa
mochodowego, rozległej elektryfikacji kolei
oraz wyposażenia wszystkich rodzajów tran
sportu w jak najbardziej nowoczesne loko
motywy I inne rodzaje taboru. W latach
1956—1960 transport kolejowy ma zwiększyć
przewozy towarowe w przybliżeniu do 1 374
miliardów tonokilometrów, czyli o 42 proc,
w porównaniu z rokiem 1955.
Dyrektywy
przewidują włączenie do sieci czynnych linii
kolejowych około 65 tysięcy kilometrów no
wych szyn, w tym 58 tysięcy kilometrów
szyn typów ciężkich. W ciągu pięciolecia
transport kolejowy powinien otrzymać co
najmniej 2 tysiące elektrowozów, w tym —
400 ośmioosiowych elektrowozów o mocy
5 700 KM każdy, jak również 2 250 dwuczło
nowych dalekobieżnych lokomotyw silniko
wych, co najmniej 255 tysięcy wagonów to
warowych oraz 18,6 tysiąca wagonów oso
bowych.

Dyrektywy przewidują budowę około 6 500
kilometrów nowych linii kolejowych, czyli
2,1 raza więcej niż w piątej pięciolatce, bu
dowę linii kolejowej:
rejon Ałma-Ata —
granica państwowa, zapewniającej nowe po
łączenie ZSRR z Chińską Republiką Ludową,
oddanie do cksnloatacii w szóste) pięciolatce
8100 kilometrów linii zelektryfikowanych,
czyli 3,6 raza więcej niż w piątej pięciolatce.

W zakresie transportu rzecznego przewóz
towarów wzrośnie w przybliżeniu o 80 proc.,
w transporcie morskim — 2,1 raza, w tran
sporcie samochodowym — 2 razy. W zakre
sie transportu lotniczego przewóz towarów
zwiększy się dwukrotnie, zaś przewóz pa
sażerów w przybliżeniu 3,8 raza.
Rozdziały szósfy 1 siódmy dyrektyw doty
czą inwestycji i zadań w zakresie podniesie
nia wydajności pracy.

W celu wykonania wyznaczonych zadań
w zakresie rozwoju produkcji przemysłowej,
transnortu, rolnictwa, budownictwa mieszka
niowego, budowy szkół, szpitali, przedszkoli,
żłobków, i innych budynków o przeznacze
niu usługowym i kulturalnym ustala się glo
balną sumę inwestycji państwowych na okres 1956—1960 w gospodarce narodowej
ZSRR w wysokości 990 miliardów rubli (we
dług cen na 1 lipca 1955 r.), czyli o 67 proc,
więcej niż w piątym planie pięcioletnim.
Wzrost wydajności pracy w przemyśle w
latach 1956—1960 przewidywany jest co naj
mniej o 50 proc., przy czym powinien on
nastąpić głównie dzięki zwiększonemu wy
posażeniu technicznemu zakładów pracy 1
stosowaniu przodującej techniki I technologii
dzięki jak najintensywniejszemu stosowaniu
kompleksowej mechanizacji i automatyzacji
procesów produkcyjnych,
modernizacji urządzeń, szerokiemu rozwojowi specjaliza
cji zakładów 1 wprowadzaniu na tei podsta
wie potokowych metod produkcji, dzięki zaDOKONCZENłE NA 8 STR.

Dyrektywy XX Zjazdu KPZR O
w sprawie szóstego pięcioletniego planu
rozwoju gospodarki narodowej ZSRR
na lata 1956—1960
przybliżeniu dwa razy. Rozwijać naukę w jak
najszerszym zakresie.

DOKOŃCZENIE Z 2 STR.
sadniczemu usprawnieniu organizacji pracy
i zlikwidowaniu strat czasu pracy, jak rów
nież dzięki zmniejszeniu pracochłonności ro
bót pomocniczych.
ósmy rozdział dyrektyw, dotyczący pod
niesienia stopy życiowej i poziomu kultural
nego ludności, stwierdza między innymi;

Zgodnie ze sformułowanymi zadaniami w
dziedzinie rozwoju produkcji socjalistycznej
i podniesienia wydajności pracy, ustalić
■wzrost dochodu narodowego w ciągu pięcio
lecia w przybliżeniu o 60 proc. Na tej podsta
wie zapewnić dalszy wzrost dochodów robot
ników i pracowników umysłowych oraz do
chodów kołchoźników, znacznie zwiększyć
konsumpcję artykułów spożywczych i prze
mysłowych na głowę ludności.

Ustalić liczebność robotników i pracowni
ków umysłowych w gospodarce narodowej
ZSRR w roku 1960 na około 55 milionów
osób; podnieść realne płace robotników i
pracowników umysłowych przeciętnie o oko
ło 30 proc.
Podnieść poziom płac nisko wynagradza
nych robotników i pracowników umysłowych.

Uznać za konieczne skrócenie w szóstej
pięciolatce czasu trwania dnia pracy robotni
ków 1 pracowników umysłowych.
Polecić Radzie Ministrów ZSRR opracowa
nie kroków zmierzających do stopniowego
wprowadzania w szóstej Pięciolatce 7-godzinnego dnia pracy dla robotników i pracowni
ków umysłowych, oraz 6-godzinnego
dnia
pracy dla robotników kluczowych specjalno
ści w przemyśle węglowym 1 górnictwie rud,
zatrudnionych pod ziemią. W pierwszej kolej
ności przy tym, poczynając od roku 1957 skró
cony dzień pracy powinien być wprowadzony
dla robotników zatrudnionych pod ziemią
i w wydziałach o wysokiej temperaturze. W
tych gałęziach przemysłu, w których jest to
celowe z uwagi na warunki produkcji, należy
wprowadzić 5-dniowy tydzień pracy (z 2-ma
dniami wolnymi przy 8-godzinnym dniu pra
cy).
Poczynając od roku 1956 ustalić dla robot
ników i pracowników umysłowych krótszy o
2 godziny dzień pracy przed świętami j inny
mi dniami wolnymi od pracy.

Przywrócić w 1956 roku 6-godzdnny
pracy dla młodzieży od 16 do 18 lat

dzień

Skrócenie dnia pracy powinno nastąpić bez
zmniejszenia zarobków robotników i pracow
ników umysłowych.

Polepszać jak najbardziej warunki pracy
I bytu kobiet pracujących, przyznać dodatko
we ulgi dla matek, m. in. zwiększyć okres
urlopu macierzyńskiego.
Na podstawie znacznego zwiększenia pro
dukcji rolnej 1 hodowlanej oraz podniesienia
wydajności pracy kołchoźników zwiększyć
ich dochody w gotówce i w naturze prze
ciętnie co najmniej o 40 proc., przede wszy
stkim dzięki zwiększeniu' dochodów gospo
darki społecznej znacznie zwiększyć społeczne
fundusze kołchozów.

Zwiększyć ze 154 mlrd rubli w 1955 r. do ok.
210 mlrd rubli w 1960 r. wydatki państwowe
aa zasiłki i ubezpieczenia społeczne robotni
ków i pracowników umysłowych, emerytury i
renty, na zapomogi dla wielodzietnych i sa
motnych matek, na stypendia dla uczącej się
młodzieży, na bezpłatną pomoc lekarską, bezpłatne i ulgowe skierowania do sanatoriów i
domów wypoczynkowych, na bezpłatną nau
kę i podnosaenie kwalifikacji, na płatne ur
lopy oraz inne świadczenia i ulgi dla ludzi
pracy.

Uporządkować system emerytalny, znacznie
zwiększając wysokość niższych kategorii eme
rytur i rent oraz obniżając bezpodstawnie wy
sokie, polepszyć zaopatrzenie starców oraz
usprawnić system zatrudnienia tych inwali
dów, którzy bez szkody dla zdrowia mogą
pracować z pożytkiem dla społeczeństwa.
Zwiększyć w ciągu pięciolecia obroty deta
licznego handlu państwowego i spółdzielcze
go w przybliżeniu o 50 proc., zapewniając
przy tym szybszy rozwój handlu detalicznego
na wsi.
Zbudować z funduszów państwowych w
ciągu pięciu lat w miastach, osiedlach robot
niczych i na wsi domy mieszkalne o łącznej
powierzchni około 205 milionów m kwadr.,
tj. niemal dwukrotnie więcej niż w piątej
pięciolatce. Zrealizować w zasadzie w mia
stach 1 na wsi powszechne średnie nauczanie
dzieci i młodzieży w średnich szkołach ogól
nokształcących (dziesięciolatkach) oraz spe
cjalnych średnich zalrładach naukowych.
Znieść opłaty za naukę w wyższych kla
sach szkół średnich, w średnich szkołach spe
cjalnych oraz w wyższych zakładach nauko
wych. Zwiększyć w ciągu pięciu lat, w po
równaniu z piątą pięciolatką, ogólną liczbę
specjalistów, którzy ukończyli średnie i wyż
sze studia, w przybliżeniu półtora raza, a dla
poszczególnych gałęzi przemysłu ciężkiego,

budownictwa, transportu 1 rolnictwa >—

w

Dyrektywy przewidują dalszy rozwój kine
matografii, radia i telewizji, wydawnictw
książkowych, sportu i ochrony zdrowia.

Ostatni rozdział dyrektyw omawia szcze
gółowa zadania dotyczące rozwoju gospodarki
narodowej w republikach związkowych oraz
rozmieszczenia sił wytwórczych.
Szósty plan pięcioletni — czytamy w zakoń
czeniu dyrektyw — przewiduje nowy, potężny
rozwój gospodarki narodowej Związku Ra
dzieckiego, a przede wszystkim przemysłu
ciężkiego — podstawy gospodarki socjali
stycznej. Realizacja tego planu oznaczać bę
dzie dalsze umocnienie potęgi gospodarczej
ZSRR 1 jego niewzruszonej siły obronnej,
znaczne podniesienie dobrobytu narodu, roz
wój kultury radzieckiej.

Wykonanie zadań szóstego planu pięciolet
niego będzie wielkim wkładem do dzieła dal
szego umocnienia całego obozu socjalistycz
nego. Związek Radziecki będzie wszechstron
nie rozwijać współpracę z krajami demokra
cji ludowej w dziedzinie jak najbardziej ra
cjonalnego wykorzystania w interesie każdego
kraju 1 całego obozu socjalistycznego zaso
bów gospodarczych i potencjału produkcyj
nego poprzez koordynację rozwoju poszcze
gólnych działów gospodarki narodowej, spe
cjalizacji i kooperacji produkcji, jak również
poprzez wymianę osiągnięć naukowo-tech
nicznych i przodujących doświadczeń produk
cyjnych. Konsekwentnie 1 niezłomnie broniąc
możliwości 1 konieczności pokojowego współ
istnienia krajów o różnych systemach spo
łeczno-politycznych, państwo radzieckie dą
żyć będzie również do rozszerzenia handlu
z innymi krajami na zasadzie przestrzegania
wzajemnych korzyści.
Opracowując dyrektywy XX Zjazdu partii
w sprawie szóstego planu pięcioletniego. Ko
mitet Centralny KPZR uwzględnił propozycje
kolektywów wielu tysięcy przedsiębiorstw
i kołchozów. W opracowywaniu tych propozy
cji i w dyskusji nad nimi uczestniczyły sze
rokie rzesze robotników, kołchoźników, spe
cjalistów z dziedziny przemysłu i rolnictwa
oraz uczonych. Ich patriotyczna inicjatywa
i wszechstronne doświadczenie produkcyjne
ułatwiły Komitetowi Centralnemu pełniejsze
ustalenie zadań rozwoju poszczególnych dzia
łów gospodarki narodowej w szóstej pięcio
latce 1 ujawnienie olbrzymich wewnętrznymi
możliwości, jakimi dysponuje socjalistyczny
przemysł, rolnictwo i transport.

łaźni Andriukianiec
i co z tego wynika

ŁAŹNIE
pytacie? Andriukianiec wyraź
nie zdziwiona, powta
rza
moje
pytanie,
jakby
chcąc się upewnić, po czym
dodaje. — Już jej nie ma.
Zresztą opowiem wam jak to
było z tą łaźnią.

O

•

•

•

IZ IEDY Andriukianiec u** urządziła „banię" zaczę
to się z niej wyśmiewać we
wsi. „Też... łaźni im się zachciało" — mówili osiedleń
cy z centralnej Polski, dla
•których słynna rosyjska „ba
nia" była rzeczą nieznaną.
Andriukianiec znalazła sposób
na „złośliwców”, mianowicie
zaprosiła kilku do kąpieli.
Przyszli, wyparzyli się, wy
grzali i od razu zmienili zda
nie o łaźni. Od tej pory coraz
częściej i liczniej przychodzili
ludzie do „łaźni Andriukia
niec" — jak szumnie nazwano
skromną „banię". Przyjemnie
i wygodnie było po calotygod
niowej pracy zażyć kąpieli w
łaźni, a nie w balii.
Z czasem łaźnia, urządzona
w niezbyt odpowiednim po
mieszczeniu, zaczęła niszczeć,
aż wreszcie zakończyła swój
żywot. Wspominają o niej lu
dzie jeszcze do dzisiaj z uzna
niem, ale o postawieniu no
wej jakoś nikt nie myśli.

*

*

*

PRZEWODNICZĄCY spółA dzielni produkcyjnej w
Suliszewie (pow. Drawsko),
n mo, iż już parę miesięcy na
skutek choroby nie Kieruje
spółdzielnią — doskonale jest
zapoznany z jej sprawami. Nie
bez dumy mówi o spółdziel
czej gospodarce, o tym, ze z
każdym rokiem rośnie dniów
ka. Na.tym rozliczeniu planu
ją otrzymać gdzieś 9—10 kg.
zboża i kilka złotych w go
tówce. Ze szczególnym oży
wieniem opowiada o pobudo
waniu nowoczesnej chlewni na
200 sztuk trzody. W planie na
rok bieżący mają zaś budowę
stodoły.

— A łaźni nie zamierzacie
postawić? — przerywam rze
czowy wywód przewodniczące
go o sukcesach gospodarczych
spółdzielni.
To nieoczekiwane pytanie
wywołuje zdziwienie. Przewod
niczący przez chwilę przyglą
da się uważnie czy czasem
nie należy tego traktować ja
ko żart, a później uśmiecha
się.
— Oj, to by było dobre.
Ale skąd wziąć pieniądze?
Chlewnia, chociaż daliśmy ro
bociznę, kosztuje nas 116 tys.
zł.; teraz koniecznie trzeba
postawić stodołę. Jak tu my
śleć o łaźni?

— My również o tym zapo
mnieliśmy — dodaie samokrytycznie Andriukianiec.
— A czy spółdzielnia
może wybudować łaźni?

się również piekarnia na miejscu — dodaje na zakończenie.

nie

— Nie możecie wykorzystać
na ten cel funduszu społecz
nego?

Andriukianiec spodobała się
ta myśl.

— A wiecie, można by. Jest
nad rzeczką odpowiedni domek, więc... tanim kosztem.
Choćby nawet mój dom. Już
nieraz
proponowałam,
by
przejęła go spółdzielnia na
świetlicę i biuro. Po co mi 4
duże pokoje, kiedy wykorzy
stuję tylko 2.

— Mało tego, zaledwie ponad
cztery i pół tysiąca. Nie wy
starczy. Zresztą za te pienią
dze chcemy kupić meble do
biura.

— Wiecie — dodaje po
chwili — mamy tutaj we wsi
taki budynek, w którym moż
na by zrobić biuro, świetlicę,

— Oprócz łaźni przydałaby

Nauki XX Zjazdu
DOKOŃCZENIE Z I STR.

[V AUKĄ dla nas wszystkich jest nieustępliwa
walka o leninowskie normy życia partyj
nego 1 państwowego. XX Zjazd sięgnął do ko
rzeni wypaczeń i odstępstw od leninizmu wskazu
jąc, że u ich podstaw leżał obcy marksizmowileninizmowl kult jednostki. Wypaczenie to
przyczyniło się do zahamowania rozwoju twór
czej teorii marksizmu-leninizmu. Kult jednost
ki prowadził w praktyce do osłabienia więzi
z masami, do tłumienia krytyki, do nielicze
nia się z mądrością, dążeniami 1 wolą mas
pracujących, do łamania praworządności. Z jak
że żelazną konsekwencją walczył Komitet Cen
tralny KPZR w okresie między XIX i XX Zja
zdem o kolegialne kierownictwo, o leninowskie
kierownictwo partii, o najsilniejszą więź z ma
sami, o jak najszerszy udział mas pracujących
w rządzeniu krajem.
„Jeśli chodzi o problemy ideologiczne —
czytamy w artykule „Trybuny Ludu" — to
wypaczenia, na które wskazuje XX Zjazd, sche
matyzm, skostnienie ideologiczne, mechaniczne
przejmowanie utartych formuł, bez konfronto
wania ich z konkretnymi warunkami, zahamo
wanie twórczej naukowej myśli marksistow
skiej przez kult jednostki — występowały rów
nież i u nas. III Plenum, podejmując walkę
o pełne przestrzeganie
norm leninowskich
w naszej partii, wypowiedziało walkę także
i tym wypaczeniom. Ale wcielenie w życie
wskazań III Plenum napotyka w wielu miej
scach na opór, dokonuje się w starciu ideowym,
w uporczy wej walce. III Plenum — to począ
tek, a nie zakończenie wielkiego procesu wal
ki o przezwyciężenie wszystkich schorzeń, któ
re przeszkadzają w rozwijaniu myśli marksi
stowskiej, osłabiają naszą więź z masami, ha
mują nasze socjalistyczne budownictwo, utrud
niają walkę z wpływami wroga klasowego. Do
robek XX Zjazdu pozwala nam spojrzeć na ten
proces z niepomiernie szerszej perspektywy>
rozszerzyć i pogłębić front walki".
* * *
I WRESZCIE zatrzymajmy się Jeszcze na re-»■
teracie tow. Bułganlna i na dyskusji
nad dyrektywami XX Zjazdu KPZR w sprawie
szóstego planu pięcioletniego. Referat wskazał
na ogromne dotychczasowe osiągnięcia gospo
darcze Związku Radzieckiego i wszystkich kra
jów obozu socjalizmu. Oczywiście, inna jest
skala zagadnień i inne warunki kraju budują
cego komunizm, a inne — kraju budującego
socjalizm. Ale podstawą Jednego i drugiego
jest leninowska teoria socjalistycznej Industria

lizacji, pozwalającej na niczym niezahamowany
rozwój sił wytwórczych, od którego zależy sta- ,
łe podnoszenie poziomu-życia mas pracujących.
XX Zjazd z całą otwartością obnażył wszelkie
niedomagania w życiu gospodarczym hamujące
marsz naprzód. Rozprawił się z teoryjką i u nas
gdzieniegdzie pokutującą o tym, że na pewnym
poziomie rozwoju gospodarczego zasada prymatu
przemysłu środków produkcji nad przemysłem kon
sumpcyjnym przestaje obowiązywać. Zjazd prze
analizował zagadnienie postępu technicznego, wy
dajności pracy, pełnego wykorzystania mocy pro
dukcyjnej zakładów przemysłowych, i postawił
przed całym narodem radzieckim porywające za
danie doścignięcia i prześcignięcia pod względem
produkcji na jednego mieszkańca najbardziej roz
winięte pod względem przemysłowym kraje kapi
talistyczne, co jest m. in. warunkiem zbudowania
ustroju komunistycznego. Zjazd odsłonił braki w
gospodarce kołchozów i sowchozów, wskazał drogi
do znacznego podniesienia produkcji zbożowej i ho
dowlanej, zapewniającej coraz lepsze zaopatrzenie
ludności w produkty rolne a przemysłu — w su
rowce. Uogólnienie własnych doświadczeń oraz
doświadczeń innych krajów, również kapitalistycz
nych, i wyciągnięcie z nich wniosków — oto dro
ga, jaką wskazał zjazd narodom radzieckim i
wszystkim narodom budującym socjalizm.
Jesteśmy po V Plenum KC naszej partii, poświę
conym rozwojowi produkcji rolnej i socjalistycznej
przebudowie wsi. W zakładach przemysłowych do
biega końca dyskusja nad naszym planem pięcio
letnim. Nauki XX Zjazdu o partyjnym kierownic
twie gospodarką, o wykrywaniu I wykorzystywaniu
rezerw produkcyjnych, o oszczędnym gospodaro
waniu. twórczo zastosowane do naszych, polskich
warunków, beda, niewątpliwie, ogromną pomocą
w naszym budownictwie socjalistycznym.

•

•

•

ÓWILIŚMY na wstępie o ogromnym bogac
twie nauk i myśli, jakie przyniósł XX Zjazd.
Wskazywaliśmy na jego historyczne, międzynaro
dowe znaczenie, na jego twórczy wkład do nie
wzruszonej, stale rozwijającej się nauki marksiz
mu-leninizmu, poruszając niektóre tylko zagadnie
nia, i to w soosób fragmentaryczny.
Będziemy niejednokrotnie sięgać do dorobku XX
Zjazdu, ucząc sie łączenia pryncypialności. wiernoś
ci zasadom marksizmu-leninizmu z elastycznością
polityki, taktyki. Główną Jednak nauka, która dziś
już wyciągamy, Jest — Jak to stwierdziła „Trybu
na Ludu" — konieczność „twórczego ożywienia
naszej własnej pracy Ideologicznej, twórczego roz
woju leninizmu w zastosowaniu do konkretnych
warunków polskiej rzeczywistości, polskiej historii,
polskiej nauki".

M

łaźnię, a nawet piekarnię. Ale
przeprowadzenie remontu bę
dzie kosztowało ze sto tysięcy.
Cóż, trzeba więc poczekać pa
rę ładnych lat.

•

•

*

ozmawiałem również

R z innymi spółdzielcami.
Wszyscy opowiadali się za laź
nią, przyznawali, że potrzeb
na jest także piekarnia. „Ale
— mówili na zakończenie —'
skąd wziąć pieniądze?"
Właśnie, skąd? Statut spół
dzielczy określa wyraźnie, że
z funduszu społecznego, o
którego wykorzystaniu jakoś
zapominają spółdzielcy.
Tego funduszu, wydziela
nego rokrocznie w wysokości
1 proc, dochodu (statut pozwą
la do 5 proc.) zebrało się już
w Suliszewie kilka tysięcy. Z
taką sumą można już przys
stąpić do budowy łaźni wyko
rzystując choćby ów nieza
mieszkały domek nad rzeką<
A gdyby nawet nie starczyło
pieniędzy, to dołożenie jeszcze
kilku tysięcy na pewno nie
zrujnuje spółdzielczej gospo
darki.

Później, wydzielając więk
sze sumy z dochodu, można
myśleć o budowie piekarni,
pralni, by uczynić lżejszym
życie kobiety wiejskiej.

Można by wiele tylko, że.u
nie pamięta się o tym.
*

*

*

IV IEWYKORZYSTYWANIE
funduszu
społecznego
przez spółdzielnie produkcyjne
należy do reguły. W powiecie
drawskim, z małymi wyjątka
mi, niemal wszystkie spółdziel
nie produkcyjne posiadają na
swoim koncie po kilka tys.
zl (np. Kosobudy 6 966 zł.,
Chlebowo 3 523 zł.. Garbów
Strzelce 3 087 zł; itd). „Po
czekamy, aż uzbiera się więk
sza suma to wtedy kupimy
sprzęt do biura lub świetli
cy" — rozumują na ogół spół
dzielcy. Meble do biura, a w
najlepszym razie przeznacza
nie tych sum na żłobek, czy
przedszkole to zazwyczaj je
dyna widziana przez spóldziel
ców perspektywa wykorzysta
nia funduszu społecznego. O
takich obiektach jak piekarnia,
pralnia czy łaźnia w ogóle
się nie pamięta. To prawda,
że nie starczy pieniędzy „fun
duszowych" na ich przebudo
wanie. Ale przecież spółdziel
nie, a zwłaszcza te silniejsze,
mogą wydzielić z funduszu
społecznego więcej niż „sym
boliczny" 1 proc. Statut do
puszcza 5 proc., no, a własna
robocizna?
•

•

•

IVIE chodzi tu tylko o budowę łaźni w Sulisze
wie. Chodzi o to, by wzbudzić
większe zainteresowanie bu
downictwem socjalno-bytowym
w spółdzielniach produkcyj
nych. Spółdzielcy o tych spra
wach
zapominają, a aktyw
odpowiedzialny za spółdzielnie
nie potrafi im ukazać perspek
tyw kulturalniejszego życia. W
walce o wysokie plony, o roz
wój hodowli, o wysoką dniów
kę, nie zawsze pamięta się,
że przecież celem tych wysił
ków jest lepsze, dostatniejsze i kulturalniejsze życie lu
dzi na wsi. Do tego ma pro
wadzić właśnie spółdzielczość.
Skoro tak, no to... wyciągnij
cie towarzysze właściwe, prak
tyczne wnioski z przykładu
Suliszewa.
JULIAN PLLCZAR

0 sędziach, instruktorach i... uchwale
która pozostała na papierze
Wokół tafli lodowej zgro
madziło się już kilkaset osób. Zawodnicy obu drużyn
rozgrzewali sie przed me
czem, a kilku działaczy szu
kało... sędziego. Tuż przed
meczem „przypomniano" so
bie o arbitrze i wreszcie je
den z widzów wyraził chęć...
gwizdania. To umiał. Nawia
sem mówiąc, robił to nieźle,
bo... mało przeszkadzał za
wodnikom.

Dwudniowe zawody łyż
wiarskie w jeidzle szybkiej
z udziałem reprezentantów
CSR, NRD, Węgier 1 Polski
zakończyły się zwycięstwem
w wieloboju Majcher-Pilejczyk przed Grobe (NRD) i
Roka (Węgry) oraz Kotara
(CSR).
Na zdjęciu: Majcher-Pilejczyk w biegu na 500 m.
(CAF — fot. Nogaj)

Nie piszemy o tym bynaj
mniej w celu ośmieszenia
„odważnego" miłośnika ho
keja. Rzecz jest daleko po
ważniejsza. Każdy uważniej
szy obserwator naszego ży
cia sportowego zna zapewne
niejeden wypadek, kiedy na
zawodach nie było sędziów
w ogóle, lub zgłaszali się ta
cy. że „pożal się Boże". Ma
my mało sędziów, a jeszcze
spośród tego nielicznego gro
na część arbitrów niewiele
umie. Oczywiście, szkolenie.
Szkolenia zaniedbano na ca
łe, linii i to zarówno z winy
komitetów KF jak i zrzeszeń.

Koszykówka
na cenzurowanym
O rozgrywek w koszy
kówce, o mistrzostwo kia
sy A naszego wojewódz
twa na rok 1955—1956 przystą
piły drużyny kobiet i męż
czyzn. Zespoły męskie zakoń
czyły występy i wyłoniły mi
strza. Koszykarki walczą na
dal o tytuł mistrzowski. Im też
w pierwszej kolejności poświę
camy kilka słów.
W
mistrzostwach
klasy
A
kobiet
bierze
udział
6
drużyn.
Są
to:
Budowlani Kołobrzeg i Człu
chów. Sparta Wałcz, Słupsk i
Białogard oraz Zryw i Start
Koszalin.
Poziom spotkań jest słaby.
Wpływają na to braki w wy•zkoleniu technicznym i takty
cznym. Takie elementy jak ko
złowanie, podania czy strzały
do kosza, są słabo opanowane
przez niejedną zawodniczkę.
Na uwagę zasługuje wyrów
nany poziom drużyn. Jedynie
czluchowscy Budowlani I białogardzka Sparta w pewnym
stopniu przewyższają pozio
mem pozostałe zespoły. One
też nadają ton rozgrywkom i
między nimi prawdopodobnie
rozstrzygnie się bój o pierw
szeństwo. W tych przodują
cych zespołach wyróżniają się
takie zawodniczki jak: Małysówna, Tylus i Karpińska z
Budowlanych oraz Szymańska,
Niczyporuk 1 Zasadzińska ze
Sparty.
DY zbliżał się termin roz
grywek o wejście do ligi,
przeprowadzono eliminacyjny
mecz: Budowlani Człuchów —
Sparta Białogard. Zwycięsko
j. tego pojedynku wyszły ko
szykarki Człuchowa I one po
jechały do Torunia.
Do ligi
jednak nie weszły. Ale nie w
tym rzecz.
Ani wyrównany poziom czo
łówki, ani opóźnienie zakoń
czenia mistrzostw nie upoważ
niały sekcji do przedterminowe
go typowania mistrza woje
wództwa. Warto, aby zrozu
mieli to działacze sekcji. Iście
„Salomonowym" pociągnięciem
zmniejszyli oni atrakcyjność
rozgrywek, postąpili wbrew re
gulaminowi, którego w dodat
ku byli autorami...
Wyłoniony mistrz okręgu w
koszykówce męskiej — Zryw
Koszalin, nic miał łatwej dro
gi do tytułu. Chociaż koszallnianie zdecydowanie prowadzi
li w tabeli cd pierwszego aż
do ostatniego gwizdka sędzie
go. to jednak w wiciu me
czach musieli dać z siebie
wszystko, by wyjść z nich zwy
efesko.
Tytuł dostał Się we właści
we ręce. Jest to drużyna naj
bardziej zaawansowana tech
nicznie, rozumiejąca prę ko
lektywną. a co najważniejsze
grająca fair.
Groźnymi jej przeciwnikami
były zespoły wałeckiej Spar
ty i Zrywu, białogardzkiego
Kolejarza oraz
początkowo
słupskiej Sparty.
Zespoły te
znacznie przewyższały umiejęt
Miotami ooaostale drużyny

D

G

Najsłabszymi byli stali outsi
derzy — Zryw Warcino oraz
LZS Świdwin i one też spadły
do klasy B.
Tegoroczne mistrzostwa cie
szyły się dużym powodzeniem.
Koszykówka zyskuje coraz wię
cej zwolenników, a co najwa
żniejsze, przyciąga dużo mło
dzieży szkolnej. I tu nasuwają
się dwa pytania: dlaczego nie
przeprowadzono
mistrzostw
juniorów i juniorek oraz —
dlaczego sekcja ograniczyła
się do walk o punkty?
W przeciągu całego sezonu
nie oglądaliśmy żadnego spot
kania rniędzyokręgowego. Dla
czego koszykarze nie mają mo
żności zmierzenia swych sił z
drużynami pobliskich woje
wództw?
Można było przecież znaleźć
wolny termin i zorganizować
kilka spotkań ze Szczecinem,
Gdańskiem czy Zieloną Górą,
by zorientować się w układzie
sił przed spotkaniami elimina
cyjnymi o wejście do drugiej
ligi.
Pojedynki z silniejszymi ze
społami nauczyłyby wiele na
szą czołówkę, podniósłby się
poziom, mielibyśmy bardziej
urozmaicony program.
Ale to nie jest głównym wa
runkiem podniesienia poziomu
koszykówki w naszym okrę
gu. Potrzebni są nam Instruk
torzy. Bez. dobrych nauczycieli
„kosza”, bez masowości w tej
dyscyplinie 1 stworzenia silne
go jej zaplecza — uwaga na
juniorów — nie możemy ma
rzyć o sukcesach.
Przed nami cały rok szko
leniowy. Należy więc przystą
pić do opracowania programu
treningowego, tak dla drużyn
kobiecych jak i męskich, aby
ten rok przyniósł nam więk
szy. dorobek i byśmy mogli
wreszcie oglądać nasze zespo
ły w walkach
ligowych lub
chociaż w spotkaniach międzyokręgowych.
A. NOWACKI

Pierwsza nie dość energicz
nie biorą się za sprawy szko
leniowe, a kierownictwa zrzę
szeń tak dotychczas nie wy
kazują większych ambicji,
aby w swych szeregach po
siadać jak najliczniejsze ka
dry przeszkolonego aktywu
sędziowskiego. W ostatecz
nym jednak rozrachunku wi
na spada na kierownictwo
WKKF, gdyż szkolenie sę
dziów test przede wszystkim
obowiązkiem komitetów kul
tury fizycznej.

Nie mamy również dosta
tecznej liczby Instruktorów.
O trenerach nie ma nawet
co wspominać. Słowo „tre
ner" staje się u nas poję
ciem coraz bardziej abstrak
cyjnym. Tu dla odmiany
główna winę maja zrzesze
nia. Koła i rady okręgowe
poszczególnych zrzeszeń nie
wykorzystują wolnych miejsc
na różnego rodzaju kursach
centralnych. Zamiast dobi
jać sie o zwiększenie liczby
miejsc na kursach, rezygnu
jemy często z posiadanych
limitów, podczas Edv jedno
cześnie przygniatająca więk
szość naszych ogniw sporto
wych boryka sie z ogrom
nymi trudnościami wobec
braku przeszkolonego akty
wu. Nie widać również tro
ski o podnoszenie kwalifi
kacji Instruktorów i sędziów,
co zniechęca ludzi do nracy
wobec braku
perspektyw
rozwojowych.

wych nie znajdowały pomo
cy ani poparcia.
Po dwóch latach
warto

wreszcie zajrzeć do uchwały,
przeanalizować
przyczyny
niewykonania jej zaleceń i
opracować nowy plan szko
leniowy. Trzeba wziąć pod
uwagę, te tylko przv odpo
wiednio silnei kadrze sę
dziowskiej j instruktorskiej
możemy liczyć na szybszy
niż dotąd rozwój sportu w na
szym województwie.
Ważnym problemem jest
także kontrola uprawnień do
prowadzenia zajęć lub zawo
dów.
I ta sprawa pozostawia u
nas wiele do życzenia. No,
ale o tym w innym artyku
le.

(S)

Odznaczenie
Grania Gąsienicy
Przewodniczący
GKKF
W. Beczek na podstawie
uchwały Rady Ministrów
z 7 lipca 1954 roku odzna
czył
narciarza
Gwardii
Franciszka Gronia Gąsieni
cę srebrnym medalem „Za
wybitne osiągnięcia sporto
we" za zdobycie brązowe
go medalu w kombinacji
klasycznej na VII Zimo
wych Igrzyskach Olimpij
skich.

Te niedomagania naszego
ruchu sportowego znane są
nie od dzisiaj. Pamiętamy
przecież uchwałę Prezydium
Woj. RN w Koszalinie z 28 '
lutego 1954. a więc sprzed
dwu lat. Druga rocznica tej
uchwały mineta przed kil
koma dniami. Była w niej
mowa o przeszkoleniu
ok.
330 instruktorów i pomoc
Rada koła ZS Kolejarz w Slup
ników instruktorów. M. In.
■ku zamierza w początkach mar
ca rozpocząć kur* szkoleniowy
w gimnastyce mieliśmy w
dla początkujących
pięściarzy.
ciągu dwóch lat pozyskać 50
Zgłoszenia na kurs przyjmuje se
instruktorów: w lekkoatlety
kretarlat kola w Domu Koleja
ce. siatkówce, ping-nongu i
rza w godz. 17 — 21.
piłce recznej — po 30: w ko
szykówce — 25 Itd. Trudno ' - Bliższe dane zostaną udzielone
na specjalnej odprawie. Tam też
powiedzieć, w jakim dokła
zostanie ustalony termin 1 go
dnie procencie wykonano ten
dziny prowadzenia zajęć odpo
plan, gdyż nawet WKKF n!e
wiednio do możliwości uczestnl
ma pełnych danveb. W każ
ków kursu. Zajęcia prowadzić hę
dym razie na nodstawie dłu
dzie znany instruktor Rynkow
gich obserwacji można fmiaska
lo powiedzieć, że zrobiono
bardzo niewiele. O Ile bo
wiem WKKF, w zależności
.od rozwoju szeregu dyscy
plin. przeprowadza co pe
wien czas kursy szkoleniowe
we własnym zakresie, o tvle
komitety terenowe dalekie
Po przerwie
zimowej, 25
są od realizacji wspomnianej
marca, piłkarze drużyn 111-liuchwały.
gowych, A, B i C-klasowych
naszego
okręgu
wystąpią
Jeszcze większe t ambit
znów na boiskach.
niejsze plany wytyczono dla
Nadchodzący sezon przynie
szkolenia sędziów. Uchwala
sie wiele zmian w pilkarstwie.
przewidywała, że do końca
Wybrane w grudniu ub. roku
ub. r. w każdym powiecie
nowe władze sekcji piłki noż
będzie pracowało ponad 200
nej WKKF rozpoczęły pracę
przeszkolonych sędziów, co
na szeroką skalę.
w sumie dawałoby blisko
Odwiedziłem przewodniczą
3000 arbitrów. Niestety, je
cego SPN WKKF w Koszali
steśmy dalecy od osiągnięcia
nie ob. Bryndze]a, by poroz
tej liczby.
mawiać z nim o aktualnych
Wydana przed dwoma la
problemach piłkarskich.
ty uchwała pozostała na pa
— Termin inauguracji sezo
pierze. Prezydium nie kon
nu Jak już wiemy, 25. III. mówi
trolowało jej wykonawstwa,
ob. Bryndzej. — Dla uzupeł
nie troszczyło się o potrzeby
nienia podam, że 1 runda roz
terenowych komitetów KF,
grywek trwać będzie bez przer
które przecież często w ta
wy do 24 czerwca. Następnie
rasowych radach narodo
zespoły odpoczywać będą dwa
tygodnie, by potem wznowić
rozgrywki i zakończyć je 14
października. W II rundzie
przewidziana jest wolna nie
dziela.
Dwutygodniowa przerwa wy
korzystana będzie na spotka
nie międzyokręgowe z Zieloną
Górą lub Szczecinem.
Nowy sezon, nowe władze,
7. pewnością i regulamin za
wiera wiele nowości?
— Zaszło w nim wiele
zmian — potwierdza ob. Bryn
dzej. Wprowadziliśmy m. in.
przepis, że z kl. A spadają 2
drużyny. Przy spadku z HI li- '
gi dwóch lub trzech zespołów,
z klasy A do niższej spadają
koleino 3, lub nawet 4 druży
ny. Do kl. A mogą awansować
nawet trzy drużyny, nie tylko
wówczas, gdy nasi przedstawi
Międzynarodowe spotkanie pięściarskie pomiędzy dru
elele utrzymają się w lidze
żynami Poishi i Niemieckiej Republiki Federalnej, roze
międzywojewódzkiej.
grane w dniu 19 lutcyp 19*" -oi a w Warszawie, zakoń
Regulamin mówi także, że
czyta się zwycięstwem * ' ’ ’LS.
zawodnicy klas wyżsr.ych mo
Na zdjęciu: fragment wa','.i Wojciechowski—Kopischkc
gą zasilać niższe klasy. Jeże
wygranej jednogłośnie przez zawodnika polskiego.
li: i) drużyna klasy wyższej
JCAF — fot. Matuszewski)

Kolejarz
szkoli pięściarzy

ZACIĘTE WALKI NA SZACHOWNICY.

UZ od kilkunastu dni w sali ZW ZMP w Koszalinie
szesnastu szachistów z całej Polski rozgrywa walki
o prawo startu w finałach mistrzostw krajowych.
Walki są b. zacięte, a sytuacja w czołówce mocno zagmat
wana. Pierwsze miejsce zajmuje Grąbczewski. który w 7
partiach stracił tylko / pkt.. ale już na dalszych pozycjach
widzimy 9 zawodników z niemal idealnie równymi szansa
mi na awans do czołowej „czwórki". Dla wyjaśnienia
wat to dodać, że do finału z każdej grupy kwalifikuje się
4 szachistów.
Wśród kandydatów do tej czwórki znajduje się nasz re
prezentant — Wismont. Co prawda w ostatnich dniach
w walce z silnymi przeciwnikami, słupszczanin stracił kilka
punktów, ale sądząc po jego dotychczasowej postawie, ma
my prawo sądzić, iż zdobędzie jeszcze niejeden punkt.

J

...I DUŻE ZAINTERESOWANIE NA WIDOWNI

EŚLI już jesteśmy przy szachach, to warto dodać, że
udział Wismonta w koszalińskim półfinale przyciąga
wielu widzów. Szereg ludzi, nawet nie znających się
na szachach, przychodzi do sali rozgrywek tylko po to,
aby zobaczyć swego reprezentanta w walce, aby naocznie
przekonać się o jego sytuacji. Wismont stał się więc praw
dziwym magnesem, przyciągającym wielu ludzi do zoba
czenia partit. Codziennie na szczupłą widownię przychodzi
po kilkudziesięciu ludzi. A że rozgrywki trwają, można się
spodziewać, że ogólna liczba tych, którzy zobaczyli półfi
nalistów Polski w akcji, będzie naprawdę, imponująca.

J

NA ŚLIZGAWCE

Tl ]/E próżnują i łyżwiarze. Zwłaszcza w Koszalinie ma
ili
onl moin°M wyżycia się. Do późnej nocy na lo1 " dowisku przy stadionie Sparty codziennie świeci się
światło, gra głośnik. Łyżwiarze bawią się na całego. Przy
gotowano także wypożyczalnię łyżew, toteż ci, którzy nie
mają własnego sprzętu, mogą również korzystać ze śliz
gawki.
Może warto by pomyśleć także o gorącej herbacie dla
łyżwiarzy i o szatni? Warunki ku temu są dogodne.
GŁUCHO WSZĘDZ1Ę...

T~lOKŁADNIE wszędzie. Przynajmniej jeśli chodzi o koI I mitety KF i rady okręgowe zrzeszeń. Bo w kołach

coraz częściej lekkoatleci dopominają się zorganizo
wania konferencji sprawozdawczo-wyborczej i... rozpoczęcia
przygotowań do sezonu wiosenno-letniego.
Optymiści liczą nawet, że sekcja l-a WKKF zdobędzie się
wreszcie na zorganizowanie klasy A w lekkoatletyce. W sze
regu województw rozgrywa się mistrzostwa klas A l B,
pcw stają ligi lekkoatletyczne. Na pewno i u nas można by
ująć spotkania lekkoatletów w ramy organizacyjne i w ten
sposób zachęcić ich do częstszych występów.
IR.

Za trzy tygodnie padną pierwsze bramki
rozgrywa w tym dniu zawody żynę Ill-ligową. Uważamy, że
to byłoby najsłuszniejsze.
mistrzowskie, b) zawodnicy
— Jakie założenie ma sek
nie brali udziału w kolejnych
cja na ten sezon? — rzucam
dwóch meczach mistrzowskich.
ostatnie pytanie.
Opracowany regulamin prze
Przede wszystkim przepro
widuje także, że drużyny Awadzenie rozgrywek piłkar
klasowe po jednym, a B i Cskich wszystkich klas, nie wy
klasowe — po dwóch walko
łączając juniorów i trampka
werach, zostają
wycofane z
rzy oraz Pucharu Polski. Sek
rozgrywek, ale nie zaliczają
cja zajmie się także szkoleniem
sie do spadających.
sędziów i instruktorów.
Doniosłym jest paragraf na
Chcemy zmienić styl naszej
kazujący kwartalne badanie za
pracy. Ruszymy z pomocy te
wodników (marzec, czerwiec,
renowym sekcjom, będziemy
wrzesień) oraz ten, który zo
kontrolować treningi piłkarzy,
bowiązuje piłkarzy do wykawizytować koła. itp.
Bliższy
ząania się posiadanym dowo
kontakt z terenem umożliwi
dem osobistym lub legityma
nam niesienie mu większej
cją służbową, (oprócz książe
niż dotąd pomocy. Powinno to
czki zawodniczej) przed każ
przynieść efekty w postaci pod
dym meczem.
niesienia poziomu i lepszej
— Naszych czytelników in
pracy organizacyjnej. Ważnym
teresują także rozgrywki o
momentem jest także uspraw
Puchar Polski.
nienie pracy sekcji społecz
— Puchar ma przyczynić się
nych terenowych M i PKKF.
do umasowienia piłkarstwa —
Jak widzicie, czekają nas
mówi ob, Bryndzej. Dlatego
poważne zadania — postara
też Puchar będzie rozgrywany
my się im sprostać, — kończy
od najniższego szczebla tzn.
nasz rozmówca.
w gromadzie wiejskiej, nastę
■no.
pnie
Puchar miast, trzeci
szczebel to Puchar powiatu i
ostatni — województwa.
— Jak przedstawia się sytu
acja w lidze szczecińsko - zie
lonogórsko - koszalińskiej?
— Nasz okręg reprezento
wać będą trzy zespoły: Darzbór — Szczecinek, Drawa —
Drawsko i LZS — Grapice.
Ponadto w III lidze orała '
Pisaliśmy o tym, że sprzęt
trzy drużyny woj. zielonogór
drużyny piłkarskiej Drawy w
skiego i pięć — szczecińskiego.
Drawsku jest zaniedbany.
W miejsce słabej Sparty My
Od rady kola z Drawska oślibórz, Szczecin chce wprowa
trzymaliśmy w tej sprawie wy
dzlć Kolejarza Stargard. Na
jaśnienie. Rada kola podaje,
sze stanowisko jest przeciwne.
że sprzęt został przeniesiony
Można by przecież zorganizo
wać eliminacje zesnołów A-kla
do szatni na boisku. Zaopie
kował się nim
gospodarz,
sowych, które zajęły III miej
który dokonał jego konserwa
sce w kf. A swego okręgu
ejl ńa okres zimowy,
I w ten sposób wyłonić 11 dru

UWAGA SŁUCHACZE
WUM-L
W dniu 28 bm. odbędą się
następujące zajęcia dla siu
chaczy II roku:
Od godz. 15 — 19 semina
rlum z ekonomii politycz
nej socjalizmu: „Charakter
1 organizacja pracy w socja
lizmie. Produkcja towaro
wa, prawo wartości i pie
niądz w socjalizmie".

*
*
*
Komitet Miejski PZPR w
Koszalinie zawiadamia, że w
dniu 1 marca o godz. 8 w
sali kontercncyjncj KM od
będzie się jednodniowe semi
narium z tematyki V Ple
num KC PZPR, na które win
ni
przybyć
wykładowcy
wszystkich form szkolenia
partyjnego, prelegenci, kie
rownicy ekip ruchu łączności
i instruktorzy nieetatowi KM
PZPR w Koszalinie.

Zbyt powoli przebiega Poseł Maciej Elczewski
odgruzowywanie Człuchowa wśród wyborców
W Prezydium MRN w Człuchowie odbyła się ostat
nio konferencja z udziałem aktywu społecznego, na któ
rej omawiano sprawę planowego odgruzowania miasta.
W roku ubiegłym odgruzo
wano powierzchnię 5 600 m*.
Usunięcie rumowisk przyczy
niło się w dużej mierze do
podniesienia estetycznego wy
glądu miasta, bowiem na po
wierzchni 2 150 m* powstały
nowe zieleńce. W pracach nad
odgruzowaniem miasta wyróż
nili się uczniowie Szkoły Sa
nitarno-Weterynaryjnej
oraz
pracownicy Powiatowego Za
rządu Łączności, Budowlane
go Przedsiębiorstwa Powiato
wego i Narodowego Banku
Polskiego. Zakłady te otrzy-

Ze Szczecinka donoszą
Mieszkańcy zachodniej dzielni
ey Szczecinka z dużym zadowo
leniem przyjęli inicjatywę „Ru
chu", który uruchomił ostatnio
kiosk przy końcu ul. Kościuszki.
Dla wielu mieszkańców, droga po
gazety, czasopisma 1 papierosy
skróci się przez to prawie o ki
lometr.
•
•
•
MZBm w Szczeclnku w trosce o
zaopatrzenie ludności w dobrą
wodę wyremontował w styczniu
br. 2 pompy podwórzowe, a mla
nowlcle przy ul. Puławskiej 1
Marli Curle-Sklodowsklej.
• • p
Dzlałkowlcze 1 właściciele sa
dów przydomowych w Szczecin
ku uskarżają się na zupełny brak
W sklepach GS, MHD, 1 PSS ar
tykułów ogrodniczych, pszczelar
•kich 1 sprzętu sadowniczego.
Między innymi w całym mieście
nie można dostać maści ogrodni
czej niezbędnie potrzebnej przy zi
mowej pielęgnacji drzew. Arty
kuł ten można dostać jedynie
w... Koszalinie.

*

»

jących się na
przeciwległych
krańcach miasta. Wielu miesz
kańców oddaliło to o 2 i wtęcej
kilometrów od źródła zaopatrzę
nla w opał. Dokąd jest śnieg to
„pół biedy", ale co będzie jak
się skończy saneczkowa trakcjat
Jotam

mały nagrody i dyplomy uzna
nia. W dostarczaniu środków
transportowych
przodowały
zespoły PGR Rychnowy i Bukowo.

Nie wszystkie Jednak zakła
dy pracy wykonały swoje zo
bowiązania podjęte w ramach
społecznej akcji odgruzowa
nia miasta. Np, pracownicy
PZGS zadeklarowali 400 roboczo-godzin a wykonali zaled
wie 50.
Nieleplej przedstawia się
sprawa wykonania zobowiązań
przez pracowników Rejonu La
sów
Państwowych, Rejonu
Eksploatacji Dróg Publicz
nych, Zakładów Przemysłu Te
renowego i innych zakładów.
Do odgruzowania miasta nie
przystąpili natomiast w ogóle
pracownicy Państwowego Za
kładu Mleczarskiego i PKP.

*

Ostatnio w Szczeclnku usunlę
to ze stanowiska kierownika
sklepu Miro — „Motozbyt" Miko
łaja Murzę. M. Murza prowadząc
sklep branżowy przy ul. s-Maja
kupował od małoletnich chłop
ców złom metali nieżelaznych
pochodzący z kradzieży, mosię
żne klamki, krany, armaturę
Itd. w dobrym stanie. Rolę przy
słowlowej „miarki", która się prze
brała odegrało 14 chłodnic samo
chodowych pochodzących z kra
dzieży.
*
•
•
Miejskie Przedsiębiorstwo Go
spodarki Komunalnej w Szcze
clnku przygotowuje się do zale
sienia wiosną br. 2 ha ziemt przy
drodze Szczecinek — Trzesleka.
Ostatnia tego rodzaju akcja by
ła przeprowadzona z inicjatywy za
łogl Okręgu Lasów Państwowych
w roku 1949. Drzewka z ówczes
nego sadzenia osiągnęły już wy
sokość człowieka.
O
»
w
Nie lada niespodzianka spotka
la w dniu 17 bm. w Szczeclnku
ob. w., który w Chlebie kupio
nym w piekarni przy ul. 1-go
Maja znalazł... szklaną cygarni
czkę.
Jak na wzorcową piekarnię —
to nieładnie.
*
ł»
•
Na dziedzińcu GOM w Szcze
clnku pod grubą warstwą śnie
gu stoi kilkanaście siewntków.
Trudno pod śniegiem rozpoznać
czy to „szmelc" czy czekające
na remont slewnikl. Tak czy owak „zimny chów" slewników
nie wychodzi „na zdrowie" czę
ściom metalowym ani drewnia
nym, o czym świadczą „rumień
ce" rdzy na sprzęcie rolniczym.
•
•
a
Do nowego roku były w Szcze
elnku trzy punkty, detalicznej
sprzedaży opału. Niestety, od 1
stycznia zlikwidowano
punkt
mieszczący się w centrum mia
sta przy ul. Żukowa. Konsumen
tów poprzydzielano do dwóch
pozostałych punktów — znajdu-

Dziś pochmurno 1 mglisto, póź
niej przejaśnienia. Temperatura
dniem od + 2«, nocą do — 2° C.
Szybkość wiatru z kierunku za
chodnlego i północno-zachodnie
go dojdzie do 8 m na sekundę.
UWAGA! Prognozę pogody po
dajemy na podstawie komunika
tu Okręgowego Biura Pogody w
Szczecinie.

Przy ul. Pawła Findera 43
mieści się lokal sklepowy,
który od dłuższego już czasu
nie jest użytkowany. Lokal
ten przed kilkoma miesią
cami został odremontowany,
gdyż miała znaleźć w nim
pomieszczenie biblioteka. Pi
saliśmy o tym jeszcze w li
stopadzie ub. roku, niestety.
— stan sklepu nie poprawił

W KOSZALINIE
„Nowa Huta- — Panna do
Scudery.
Seanse o godz. 10, 1S 1 20.
„Młoda Gwardia" — Rokossowo — Biały klei; seanse o
godz. 17.30 1 19.30.
WDK — Ogień w knleL
Seanse o godz. 17.30 1 19.30.
•
•
•
SŁUPSK — „Polonia" — Sze
regowiec Browldn. „1 Maj" —
Pióba wierności.
BIAŁOGARD — Dzieci Hiro
szimy.
SZCZECINEK — Mordercy
są wśród nas.
USTKA — Mistrz świata.
WAŁCZ — Psotnicy.
SŁAWNO — Zagubione me
lodie.
DARŁOWO — A Jednak tyJemy.
KOŁOBRZEG — Pslogłowey.
BYTÓW — Dom na przedmieścin.
MIASTKO — Dom na przedmicSciu.
CZŁUCHÓW — Diabeł z młyń
sliieco wzgórza.
ZŁOTÓW — Złote Jabłko.
ŚWIDWIN — Bajka o strzało.
DRAWSKO — Miłość na wi
rażu.
ZŁOCIENIEC — Biała grzy.
wa.
CZAPLINEK — Silniejsi od
nocy.
JASTROWIE
—
Błękitny
krzyż.
Uwaga! Repertuar kin podajemy na podstawie komuni
katu
Okręgowego
zarządu
Kin.

się. Jeszcze do niedawna wi
tryny sklepowe były oszklone,
ale obecnie
jak widać na
zdjęciu, wiatr huta tu swo
bodnie. I jak tu wierzyć, że
w Koszalinie brak Jest potnie
szczeń sklepowych?

1

foto: Szetela
korespondent

PROGRAM I
na dzień 28 bm. (wtorek)

Program dnia: 8.54, 15.25.
Wiad.: 5.05, 4.00, 7.00, 8.00,
8.30, 12.04, 18.00, 20.00, 23.00.
5.11 Melodie rozrywk. 8.38
Rozmaitości rolnicze. 6.C6 Muz.
tan. 6.45 Gimn. 7.10 Marsze 1
tańce symf. 7.40 Kalendarz ra
diowy. 7.45 „Błękitna sztafeta".
8.06 Muzyka na różnych instru
mentach. s.36 Orkiestry smycz,
kowe. 9.00 „Dwunasty gość" —
słuch, dla kl. VX. MO Audycja
•Ha przedszkoli. 17.CO Muzyka
symf. 10.35 „Święto Czerwonej
Armii" — opow. 8. Przymanowskieeo. 10.55 „Piękne glo
sy". 11.30 Muzyka । aktualna,
śd. 13.10 Przegląd prasy. 12.18
Muzyka rozr. 12J0 polskie mel.
tan. 13.00 Audycja dla wsi. 11.10
„O Marli Konopnickiej" — and,
<tta kl. Vfl. 15.30 „Wędrujemy
z malarzem" — gawęda dla
nzleei. 16X15 „Historią Jednego
stratku" — p»R. 14-20 Tańce
lótnycb narodów. 17.00 Z życia
Związku Radzleekleao. 17J0
Koncert ork. mandollnlslów.
18.00 Utwory organowe. 18.20
Książki, które na was czekają.
18.50 Odpowiadamy słuchaczom
w sprawach międzynarodo
wych. 19.00 Koncert ork. PR.
19.40 Murvfca rozrywk. 20.25
Krncert symf. W przerwie knn
eertu „Słonecznik" — noezla
Leonida Matenowa. 22’0 Ple
śni Rachmaninowa. 22.35 Mu
zyka taneczna.

Sprawa estetycznego wyglą
du miasta winna leżeć na ser
cu każdemu
mieszkańcowi
Człuchowa. Stąd też zobowią
zania w celu odgruzowania
miasta powinny być realizo
wane w bieżącym roku z nie
mniejszą troską od zobowią
zań produkcyjnych w zakła
dach pracy.

(Ka-jot)

»Śpiączka«

nawiedziła świetlice
przy WZŁ i ESS
Jeszcze w ubiegłym roku
tętniła życiem świetlica Woje
wódzkiego Zarządu Łączności
w Koszalinie. Pracował tutaj
zespół sceniczna - estradowy,
który przygotowywał program
złożony z humoreski J. A.
Fredry „Zrzędność i przeko
ra" oraz satyrycznych skeczy
i wierszy, istniał także zespół
taneczny. Zarówno jedni jak
< drudzy wykazaliby się za
pewne jakąś pracą gdyby w
grudniu nie odeszła instruktor
ka, Danuta Stankowska. Ze
społu rozpadły się więc i za
marło życie w świetlicy.
Podobna „śpiączka" nawie
dziła również świetlicę Po
wszechnej Spółdzielni Spożyw
ców. Niegdyś ćwiczyły tu ze
społy: dramatyczny, chóralny,
taneczny i muzyczny. Dziś po
został tylko muzyczny, który
osiąga niezłe wyniki, ale gru
puje tylko niewielką liczbę uczestników.
Wydaje nam się, że nic nie
stoi na przeszkodzie, aby
świetlice przy VFZL i PSS po
nownie zatętniły życiem. Trze
ba tylko, by ożywieniem ży
cia świetlicowego zajęły się
tamtejsze rady zakładowe.

Przed kilkoma dniami chlo
pi gromady Czernino gościli
u siebie posła Macieja Elczewskiego.
W udekorowanej świetlicy
miejscowej szkoły zebrało
sie ponad 130 członków spół
dzielni produkcyjnych i chlo
pów Indywidualnych ze wsi
Czernino. Dębogard i Swielubie.
Na spotkaniu poseł Elczew
ski omówił znaczenie obrad
XX Zjazdu KPZR, obecną sy
tuację międzynarodową oraz
działalność
komisji sejmo
wych. W swym przemówie
niu nakreślił również zada
nia naszego rolnictwa w pla
nie 5-Ietnim ze szczególnym
uwzględnieniem wojewódz
twa koszalińskiego.
W dyskusji, jaka się roz
winęła po przemówieniu po
sła, chłopi mówili o swej pra
cy. o trudnościach i osiągnię
ciach.
Przewodniczący spółdziel
ni produkcyjnej w Dębogardzie ob. Skwarek wskazał na
złą prace POM w Dygowie.
W roku 1954 POM zawarł np.
umowę ze spółdzielcami na
zaoranie 140 hektarów ziemi.
Zaorał natomiast tylko 10 ha.
Powtórzyło się to również w
roku ubiegłym. POM zobo
wiązał się zaorać 150 ha —
wykonał orkę tylko na 65
hektarach ziemi.
Niewykonanie
umowy
przez POM w Dygowie na
raziło spółdzielców z Dębogardu na poważne straty. W
wyniku orki końmi nie zdą
żono zaorać 32 ha gruntów,
pozostawiając je odłogiem.
Spowodowało to zmniejsze
nie bazv paszowe! i grozi ob
niżeniem hodowli.
Chłopi ze spółdzielni pro
dukcyjnej w Czerninie mó
wili o GS. która zaopatrzyła
ich w złą pszenicę do zasie
wu. Pszenica nie wzeszła, a
zasiana no raz drugi wydała
bardzo słaby plon.

Sparta Białogard
przegrywa 4:14
Rozegrany 26 bm. w Biało
gardzie mecz bokserski po
między przybyłym zespołem
radzieckim, a
Spartą Bia
łogard zakończył
się
wy
sokim
zwycięstwem
gości
14:4. Spotkanie zorganizowa
ne z okazji zbliżającej się XI
rocznicy wyzwolenia Ziemi
Koszalińskiej cieszyło się du
żym zainteresowaniem publi
czności białogardzkiej.
Zawodnicy radzieccy góro
wali nad swymi przeciwnika
mi niemal pod każdym wzgię
dem.

A oto wyniki techniczne: w mu
szej — Kalinin wypunktował
Barszcza (Sp.), w koguciej — Ad
minlnow jednogłośnie wygrał na
punkty z Jajeczko (Sp.), w piór
kowej — Janusów uległ Barcie
(Sp.), w lekkiej — po ładnej wal
ce
dalsze dwa
punkty
dla
gości zdobył Wonarow wygry-

W hokejowej klasie A
Pokaźny bagaż bramek wy
wieźli wałeccy Budowlani ze
Szczecinka. W spotkaniu z
tamtejszym Darzborcm o mi
strzostwo klasy A w hokeju
na lodzie doznali oni porażki
0:22. Zwycięzcy we wszystkich
tercjach mieli zdecydowaną
przewagę, wygrywając kolej
no 8:0, 5:0, 9:0.

Boks
Gedania—Kole:arz
Słupsk 12:8
Gedania — Ustka
10:10

wając z Muskają (Sp.), w lekkopólśredniej — Wasillew pokonał
przez tko w II rundzie Pllichow
sklego, w półśredniej Rabów
przegrał z Rybakiem (Sp.), w lek
kośrednlej — Mamajew zwycię
żył Ziółkowskiego, w półciężkiej
— Woranlow zdobył punkty
przez poddanie się Swidwy, w
ciężkiej — po dłuższej przerwie
wystąpił Jarmulowicz (Sp.), któ
ry przegrał z Mlenieklem przez
tko w ostatnim starciu.
Zawody orowadzlll Gazę 1 Krze
wina.

Po dyskusji poseł Elczew
ski przyjmował od wybor
ców skargi i zażalenia.

Ich)

Budynek jesb
ale kredytów na

remont nie przyznają
GS Pomysk Wielki w powiecie
Bytów od chwili powstania, od
czuwa brak pomieszczeń na skle
py. W jednym tylko np. lokalu
o malej powierzchni użytkowej
koncentrują się towary wszyst
kich branż. Zarząd GS uzyskał
po długich staraniach jeszcze w
ub. roku przydział budynku od
Powiatowego Zarządu Rolnictwa,
w którym zamierza! uruchomić
sklep tekstylny. Ponieważ budy
nek wymagał remontu rozpoczę
to starania o przyznanie kredy
tu.
Nie odniosły one skutku, budy
nek natomiast niszczeje.
(E-Jot)

Czy sprawdziłeś
listę wygranych?
Ostatnie ciągnienie Narodo
wej Pożyczki Rozwoju Sil Pol
ski odbyło się w październiku
ub. roku. Nie wszyscy jednak
właściciele posiadanych obli
gacji sprawdzili na liście wy
granych swe numery i dużo
wygranych nie zostało jeszcze
odebranych w Oddziale PKO.
Kto więc nie odebrał dotąd
swych wygranych może to uczynić w oddziałach PKO: w
Koszalinie, ul. Walki Młodych
17, w Słupsku, ul. Bohaterów
Stalingradu i w Szczccinku,
ul. Parkowa.

Marczewski II
w finale
mistrzostw Polski
juniorów
Strefowe eliminacje bokse
rów ubiegających się o prawo
startu w mistrzostwach Polski
juniorów odbyły się w Lubli
nie, Opolu, Żielonej Górze i
Olsztynie.
Reprezentacja naszego woje
wództwa wystąpiła na ringu
w Olsztynskiem. Poważny suk
ces odniósł junior koszaliń
skiej Sparty Marczewski II,
który w wadze średniej zakwa
lifikowal się do walk finało
wych. Pięściarz województwa
koszalińskiego dostąpił więc
zaszczytu rozegrania walk fi
nałowych o tytuł mistrza Pol
ski juniorów w boksie.

Ważne dla instruktorów
Zgodnie z zarządzeniem prze
wodnlczącego Głównego Korni
tetu Kultury Fizycznej z dnia
31 grudnia 1355 r., Wojewódzki
Komitet Kultury Fizycznej w
Koszalinie podaje do wiado
mości co następuje:
a) wszystkie osoby posiada
jące dotychczasowe tytuły In
struktorów wf, pomocników in
struktorów sportu winny w ter
minie do dnia 31 maja br. pod
dać się weryfikacji według na
stępujących zasad: 1) dotych
czasowi Instruktorzy wf mogą
ubiegać się o tytuł Instruktora
III klasy. 2) pomocnicy mają
prawo ubiegać się o tytuł in
struktora klasy II. 3) Instrukto
rzy sportu mogą zdobyć tytuł
instruktora I klasy .
b> osoby prowadzące zajęcia
w dyscyplinach sportowych, a
nie posiadające w tym kie
runku żadnych uprawnień, mo
gą ubiegać się o zdanie egzarpinu i Uzyskanie tytułu instruk
tora I, II lub III klasy.
e) egzaminy przeprowadza ko
misja weryfikacyjna powołana
przez przewodniczącego WKKf
d) wszyscy ubiegający się o
zweryfikowanie, winni przędło

żyć komisji, zgodnie z nowy
mi zarządzeniami następujące
dokumenty: podanie o nadanie
stopnia na znormalizowanym
wzorze SI-1/54, książeczkę In
struktorską potwierdzającą po
siadanie dotychczasowego stop
nia, wniosek zrzeszenia lub ko
ła sportowego popierający proś
bę petenta. Brak jednego z
powyższych dokumentów Jest
podstawą dla komisji do odrzu
centa podania.
cl prawo pracy na etatach
trenerskich mają jedynie in
struktorzy I klasy.
fi osoby nie posiadające ty
tułów Instruktorskich, a pracu
Jące obecnie w zrzeszeniach,
muszą poddać się egzaminowi,
<10 którego należy przedłożyć
podanie, życiorys crat wnio
sek zrzeszenia o dopuszczenie
do egzaminu.
g) osoby poddające się egza
minowi lub weryfikacji muszą
przesłać na 10 dni przed ter
mlnem wszystkie potrzebne do
kumenty do wydziału wyszko
lenią sportowego WKKF Ko
szalin.
Uwagą; terminy weryfikacji
1 zdawania egzaminów poda
my w późniejszym terminie.
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XX Zjazd KPZR pozostanie w pamięci
wszystkich ludzi

Królowa belgijska

na wystawie książki radzieckiej

naszych czasów
Echa prasy zagranicznej o XX Zjeździe
JORK.

„BUSI
stwierdza:
„kierownicy Związku Ra
dzieckiego
występują
nie
tylko jako
ludzie prze
konani o zwycięstwie nad
kapitalizmem, lecz także jako
ludzie rozumiejący narodowe
dążenia wszystkich narodów
— zarówno starych przemy
słowych krajów Europy za
chodniej, jak 1 zacofanych
pod względem przemysło
wym krajów Bliskiego Wscho
du i południowej Azji, które
walczą o zrzucenie więzów
kolonializmu".
Zdaniem niektórych dyplo
matów zachodnich — oświad

NESS

cza

WEEK"

„BUSINESS

WEEK"

— przed Stanami Zjed
noczonymi
stoi
obecnie
następujący dylemat: „Czy
dążyć do zbliżenia z Mo
skwą w sprawie pokojowe
go współistnienia, czy odrzu
cić propozycje komunistów"...
Pierwsza droga — stwierdza
tygodnik — jest dla niektó
rych kół na Zachodzie niewy
godna, lecz jeśli Stany Zjed
noczone pójdą drugą drogą,
to grozi im „wielkie niebez
pieczeństwo znalezienia się
w izolacji".
PEKIN. „PEITSINZIPAO"
pisze: „XX Zj azd KPZR znaj
duje się nadal w centrum za
interesowania opinii publicz
nej na całym świecie. Prasa
i działacze polityczni państw
burżuazyjnych niezależnie od
swego stosunku do komuniz
mu, nie mogą nie uznać, że
XX Zjazd KPZR ma ogrom
ne
znaczenie dla dalszego
rozwoju wydarzeń międzyna
rodowych.
Jednomyślne
uchwalenie
rezolucji na podstawie refe
ratu sprawozdawczego KC i
Jednomyślne
zatwierdzenie
dyrektyw w sprawie szóste
go planu pięcioletniego — wy
raża zwartość i jedność Ko
munistycznej Partii Związku
Radzieckiego.
Nie ulega wątpliwości, że
XX Zjazd KPZR wywrze
wielki wpływ na rozwój wy
darzeń historycznych na ca
łym świecie i przyczyni się
do dalszego złagodzenia na
pięcia międzynarodowego —
oświadcza sekretarz generał-

ny Chińskiego Komitetu Na
rodowego Obrony Pokoju,
Liu Chusan-i.
PARYŻ. „TRIBUNE DES
NATIONS”: „Każdy powinien
dokonać oceny znaczenia tego
wydarzenia i jego następstw
w dziedzinie sytuacji między
narodowej i sytuacji politycz
nej w różnych krajach... Zjazd
stwierdzi! przede wszystkim,
że w ciągu ostatnich lat real
na sytuacja pa świecie zde
cydowanie się'zmieniła... Zmie
ni! się wzajemny układ sil na
świecie.
Obecnie,
zdaniem
Związku Radzieckiego, coraz
większe siły mogą przeciw
działać wojnie, która wskutek
tego przestała być nieuchron
na...
W każdym razie
politycy
zachodni powinni uważać oświadczenia moskiewskie za
ważne elementy realizmu w
ocenie położenia
nawet w
tym wypadku, jeśli komuś się
to nie podoba. Związek Ra
dziecki dał taką analizę roz
woju wydarzeń na świecie, któ
ra być może stawia Dullesa
w trudnej sytuacji — jest to
jednak analiza, na którą nie
można odpowiedzieć ogólniko
wymi frazesami".
„FRANCE
NOUVELLE":
Prasa wszystkich krajów pod
kreśla wyjątkowe znaczenie te
go historycznego zjazdu. I ma
całkowitą rację. Materiały i
decyzje zjazdu dodadzą lu
dziom pracy na całym świecie
nowych
sił
i niezłomnej
energii do kontynuowania ich
zwycięskiej walki".
A oto kilka głosów innych ga
zet francuskich: „COMBAT”
zamieścił streszczenie rezolu
cji zjazdu pod tytułem „ZSRR
wyciaga dłoń do wszystkich
kraiów”. „FRANCE - TIREUR”
wskazuje na doniosłe znacze
nie sprawy nawiązania rzeczo
wych kontaktów między partia
mi komunistycznymi a socjali
stycznymi. „AURORĘ" pod
kreśla to miejsce w rezolucji
zjazdu, w którym wyrażone
jest pragnienie nawiązania
trwałych przyjaznych stosun
ków między ZSRR a USA oraz Anglią i Francją.
BONN. Wszystkie dzienniki
zachodnio-nierjiieckie opubliko
wały wiadomości o uchwale
niu przez XX Zjazd KPZR

Przemówienie Dullesa
w Filadelfii
NOWY JORK. Sekretarz
stanu USA Dulles wygłosił
na jednym z zebrań w Fila
delfii przemówienie poświę
cone przeważnie zagadnieniu
handlu
międzynarodowego
oraz tzw. amerykańskiej „po
mocy gospodarczej" dla za
granicy.
Dulles zdradził wyraźne
zaniepokojenie z powodu —
jak określił — „nowego po
dejścia Związku Radzieckie
go do sprawy handlu z kra
jami Bliskiego i Środkowe
go
Wschodu
oraz Azji
południowo-wschodniej", jak
również z powodu przyjścia
przez Związek Radziecki z
pomocą tym krajom. Dulles
przyznał, że ta polityka zdo
była Związkowi Radzieckie
mu autorytet wśród najszer
szych mas ludności wielu
kraiów gospodarczo zacofa
nych. „W krajach tych —
oświadczył Dulles — słowo
„uprzemysłowienie" jest sło
wem magicznym. Jest to ha
sło, które — zdaniem tam
tejszych ludzi — może roz
wiązać wszelkie wewnętrzne
problemy ekonomiczne 1 po
lityczne. Narody tych kra
jów nie chca być zależne od
uprzemysłowionego Zachodu
pod względem zakupu towa
rów przemysłowych. Więk
szość tych krajów korzysta
obecnie z niezawisłości po
litycznej, ale nie małą one
Jeszcze prawdziwej nlezależ
noścl gospodarczej. Narody
Azji sąsiadujące ze Związ
kiem Radzieckim był” świad
kami, jak ZSRR w ciągu ży
cła jednego pokolenia prze
kształcił się w wielkie mo

carstwo przemysłowe".

W dalszym ciągu przemówienia
Dulles usiłował przekonać słucha
czy, że rzekomo polityka ZSRR
dąży do Ingerencji w sprawy
wewnętrzne innych krajów. „Cr
jem przyświecającym radzieckiej
kampanii gospodarczej — twier
dził Dulles — Jest skomunlzowa
nie krajów będących obiektom
tej kampanii".
Oświadczając, że radziecka po
lityka gospodarcza „nie powinna
wywołać w USA paniki". Dulles
wezwał monopole amerykańskie,
by wzmogły prywatne inwesty
cje kapitałów w krajach słabo
rozwiniętych pod względem go
spodarczym. Podkreślił on przy
tym rolę rządu USA, który sta
ra się zagwarantować inwesto
rom amerykańskim bezpieczeń
stwo Inwestowanych kapitałów
w tych krajach. Sekretarz stanu
domagał się także, by nie osła
biać potęgi militarnej USA —
oraz wzmocnić pakt atlantycki,
SEATO, pakt bagdadzkl 1 inne
układy wojskowe zawarte przez
USA z różnymi krajami.

rezolucji na podstawie refe
ratu sprawozdawczego KC. W
informacjach tych podkreśla
się, że zjazd całkowicie za
aprobował linię polityczną i
działalność praktyczną Konu
tetu Centralnego KPZR. Więl.
szość dzienników zwraca szcze
golną uwagę na rozdział re
zolucji poświęcony zagadnie-,
niom międzynarodowym, w
którym poruszony jest również
problem niemiecki.
„DIE WELT" w artykule swe
go korespondenta moskiewskie
go, poświęconym dyrektywom
w sprawie szóstego planu pię
cioletniego. pisze m. in. „W ogóle nie może być wątpliwości
co do tego, że zdolność pro
dukcyjna gospodarki radziec
kiej w ciągu powojennego
dziesięciolecia znacznie wzros
ła... Powinniśmy liczyć się z
tym, iż w szeregu gałęzi go
spodarka radziecka będzie co
raz bardziej przybliżać się do
cyfr zachodu. Dotyczy to prze
de wszystkim produkcji elek
trycznej, do której w szóstym
planie pięcioletnim przywiązu
je się szczególną wagę. Wiel
kie znaczenie ma zwłaszcza
sprawa dalszego rozwoju szko
lenia specjalistów z dziedziny
techniki. Pod tym względem
Związek Radziecki daleko już
prześcignął zachód. Kształce
nie kadr technicznych ma wiel
kie znaczenie nie tylko dla
rozwoju gospodarki radziec
kiej".

Królowa Elżbieta Belgijska w towarzystwie ministra oświece
nia publicznego Collard, zwiedziła niedawno wystawę książki radzieckiej w Palais des Beaux-Arts w Brukseli.
Objaśnień
udzielał ambasador radziecki w Belgii Awilow (z prawej).
(Fot. — CAF)

Pytanie: »Czy uważa pan za możliwe
do ście do socjalizmu we Włoszech
za pomocq metod parlamentarnych?*
Odpowiedź: »Ogólnie rzecz biorąc, taka
możliwość istnieje!...

Wywiad Togliattiego
PYTANIE: Czy zgadza się
pan z tezami wysuniętymi
przez pana Nikitę Chruszczowa na XX Zjeździe Komuni
stycznej Partii Związku Ra
dzieckiego, a w szczególności,
czy podziela pan pogląd, że

G. M. Puszkina
do ambasadorów trzech mocarstw zachodnich

„Potwierdzam odbiór Pańskiego listu 7. dnia 13 lutego, w któ.
rym porusza pan sprawą udzkiłu
drużyn robotniczych w manife
stacji mas pracujących Berlina,
zorganizowanej 15 stycznia w
związku z rocznicą zamordowa
nia Karola Llebknechta i Róży
Luksemburg. Treść Pańskiego li
stu podałem do wiadomości rzą.
du NRD, albowiem sprawa do
tyczy Berlina — stolicy Nie
mieckiej Republiki Demokra
tycznej.
Jak poinformował rząń Nie.
miecklej Republiki Demokratycz
nej, wspomniane drużyny zosta
ły utworzone w przedsiębior
stwach w celu ochrony mienia
narodowego i obrony pokojowej
pracy obywateli przed zamacha
mi ze strony grun dywersyjnych
1 organizacji szpiegowskich oraz
wszelkich mllltprystycznych i
faszystowskich tzw. związków i
zrzeszeń kierowanych z Niemiec

zachodnich i zachodniego Ber.
lina.
W swoim czasie władze ra
dzieckie zwracały uwagę, ze w
Berlinie zachodnim działają ofi
cjalnie różnego redzaju organi
zacje dywersyjne, oraz domaga,
ly się położenia kresu przestęp
czej działalności tych organiza
cji, wymierzonej przeciwko Nie
mieckiej Republice Demokra.
tycznej, a zwłaszcza przeciwko
BerPncwi wschodniemu. Rząd
NRD również niejednokrotnie
wskazywał, Iż Istnienie tych dy
wersyjnych organizacji, wrogich
Interesom narodowym Niemiec,
jest niedopuszczalne. Jednakże
władze w zachodnich sektorach
Berlina uchylają się od podję
cia jakichkolwiek kroków dla
zlikwidowania
tych
zbrodni
czych organizacji. Nic dziwnego
więc, że w tych warunkach prą.
równicy przedsiębiorstw Berlina
wschodniego muslell się zatrosz
czyć o ochronę mienia, narodo
wego 1 zapewnienie normalnych
warunków pracy swych przed
siębiorstw'. Tak wice, wyrażone
w Tańskim llScle przypuszczenia
na temat charakteru wspomnla.
nych dru*yn są bczpoclstawn".
Jestem zdania 1 sądzę, że Pan
zgodzi sic ze mna. Iż gdyby wła
dze trzech mocarstw zachodnich,
ponoszące obecnie odpowiedzial
ność za sytuację w Berlinie za
chodnim, podjęły odpowiednie
kroki w celu nołctenla kresu
działalności i zlikwidowania or.
ganizncjl szpiegowskich i dy
wersyjnych, Jak również wszel
kiego rodzaju mllltarystycznych
i faszystowskich związków i
z-zeszeń w TerUnte zachodnim —
przyczyniłoby się to do Istotne
go złagodzenia napięcia oraz do
normalizacji warunków życia w
Berlinie".

Amerykańska broń
dla Hiszpanii

nie ma nieuchronnej koniecz
ności wojny?
ODPOWIEDZ: Bezwzględ
nie tak. Zgadzam się w pełni.
Tezy wysunięte przez towarzy
sza Chruszczowa
całkowicie
odpowiadają obecnej sytuacji
na świecie.
PYTANIE: Czy uważa pan
za możliwe dojście do socjali
zmu we Włoszech za pomocą
metod parlamentarnych?
ODPOWIEDZ:
Ogólnie
rzecz biorąc, taka możliwość
istnieje. Rzeczywiście, nie ule
ga wątpliwości, że już dziś
większość aktywnej w życiu
politycznym ludności Wioch
pragnie gruntownych reform
w strukturze gospodarczej kra
ju — zarówno w mieście, jak
i na wsi.
Reformy te są zgodne z in
teresami mas
pracujących i
zmierzają bezpośrednio w kie
runku przejścia do socjalizmu.
Jednakże ludność aktywna w
życiu politycznym nie jest je
szcze reprezentowana przez
większość parlamentarną. Ale
taka chwila może nadejść i my
dążymy do tego, by nadeszła.
PYTANIE: Jakie praktyczne
kroki podejmuje, czy zamierza
podjąć Włoska Partia Komuni
styczna, aby uniknąć wojny i
dojść do socjalizmu za pomo-cą metod parlamentarnych?
ODPOWIEDZ: Pierwszą rze
czą, jaką zamierzamy uczynić
w działalności praktycznej na
terenie parlamentu, jest zrobić
wszystko, aby doprowadzić do
utworzenia takiej większości
parlamentarnej, która opowie
działaby się za dalszym zlago
dzeniem napięcia międzynaro
dowego i za głębokimi reforma
mi gospodarczymi i społeczny
mi. Byłby to pierwszy krok,
który zdecydowanie polepszył
by zarówno sytuację wewnę
trzną kraju, jak jego sytuację
na arenie międzynarodowej.
Jak szybko Włochy posuwać
się będą w tym kierunku —
zależeć to będzie od orientacji
katolickiego ruchu polityczne
go. Wiemy jednak, że przynaj
mniej w naszym kra fu więk
szość ludzi wierzących, podob
nie jak my,
zainteresowana
jest w postępie społecznym i
w pokojowym rozwoju stosun
ków międzynarodowych. Wi
dzimy tu zbieżne tendencje,
które w ten czy inny sposób
znajdować będą coraz dobit
niej wyraz w życiu politycz
nym Włoch.

Zjazd
Miasto Cartagena w Hiszpa
nii było ostatnio miejscem ob
chodu niecodziennej rocznicy.
Hiszpański minister spraw woj
skowych — generał
Munoz
Grandes przybył tutaj wraz z
ambasadorem Stanów Zjedno
czonych w Hiszpanii, aby uczę
stntczyć przy wyładunku kolej
nego transportu amerykańskie
gn sprzętu wojskowego. Tran
-port ten przybył w rocznicę
nadejścia pierwszej partii bro
nt amerykańskiej dla franklstowskiej Hiszpanii.

Pismo Towarzystwa
»F rancja—ZSRR«
PARY2. Biuro Krajowe Towa
rzystwa „Francja — ZSRR" prz«
siało do premiera Guy Molleta pl
smo, w którym wzywa rząd fran
cuski, by prowadził politykę
sprzyjającą -zacieśnieniu przyjaż
nl i rozwojowi współpracy mię
dzy Francją a ZSRR.
„Wiadomo panu — stwierdza
pismo — jak gorąco ludność Fran
cjl pragnie nawiązania przyjaz
nych
stosunków i owocnej
współpracy
między Francją a
ZSRR w imię zapewnienia bez
pieczeństwa w Europie, rozbro
jenia i pokojowego rozwiązania
kwestii niemieckiej. Francuska
opinia publiczna pragnie, aby
zawarte zostało porozumienia
między Francją a ZSRR w spra
wach kultury, które zapewniło
by wymianę poglądów, dokumen
tów 1 ludzi, jak również, aby zo
stały usunięte przeszkody w nor
malnym rozwoju handlu".
Biuro Krajowe oświadcza, że
towarzystwo „Francja — ZSRR"
udzieli poparcia wszelkim wyslł
kom rządu, zmierzającym do po
prawy stosunków między obu
krajami.

RZYM.
Dziennik „Unita" opublikował następujący wy
wiad sekretarza generalnego Włoskiej Partii Komunistycz
nej Palmiro Togliattiego udzielony moskiewskiemu korespon
dentowi agencji United Press. W wywiadzie m. in. czytamy:

Pismo ambasadora ZSRR w NRD

BERLIN. W dniu 10 lute
go ambasadorowie USA, An
glii i Francji w Bonn wysto
sowali do ambasadora ZSRR
w NRD G. M. Puszkina jed
nobrzmiące listy, w których
poruszają
sprawę udziału
drużyn robotniczych w ma
nifestacji mas pracujących
Berlina w dniu 15 stycznia
br. Manifestacja ta odbyła
się w związku z rocznicą za
mordowania Karola Liebknechta i Róży Luksemburg.
W dniu 25 lutego ambasa
dor ZSRR w NRD G. M. Pu
szkin przesłał ambasadorom
trzech mocarstw odpowiedź
treści następującej:

między

Francją i ZSRR.

do rządu francuskiego

jako największe wydarzenie polityczne
NOWY

O rozwój współpracy

Włoskich Związków
Zawodowych

rozpoczął ohrady
RZYM. W poniedziałek 27
bm. rozpoczął obrady IV Kra
jowy Zjazd Włoskich Związ
ków Zawodowych zrzeszo
nych w Powszechnej Wło
skiej
Konfederacji Pracy
(PWKP) — największym zrze
szeniu związków zawodo

wych Włoch.

Pogładzenia Rabinatu.
^rancu^klacjO
PARYŻ. W poniedziałek odbyło
się posiedzenie gabinetu francu
skiego pod przewodnictwem pre
zydenta Coty, poświęcone omówię
niu sytuacji w Algerze oraz do
tychczasowych wyników rokowali
francusko-marokańskich. Posiedzę
nie było niejawne.
W kołach zbliżonych do francu
skiego MSZ twierdzą, że na posle
dzeniu tym francuski minister —
rezydent w Algerze, Lacoste zrefe
rował rządowi sytuację w Alge
rze i zażądał spiesznego przysła
nia posiłków wojskowych. Jak po
daje paryski korespondent United
Press, francuskie kola wojskowe
uważają, że należy wysłać do Al
geru w pierwszym rzucie co naj
mniej 50 tysięcy żołnierzy, a tym
samym wzmocnić stan llczdbny
sił zbrojnych Francji w Algerze
do 270 tysięcy żołnierzy, w póź
niejszym terminie należałoby siły
zbrojne powiększyć do 100 tysięcy
żołnierzy, aby „zapewnić spokój
w Algerze".

Międzynarodowa
konferencja
w spranie

statutu agencji atomowej
NOWY JORK. W poniedzia
łek 27 bm. rozpoczęły się w
Waszyngtonie obrady konferen
cji w sprawie statutu międzyna
rodowej agencji atomowej. W
konferencji tej bierze udział 12
państw — Australia, Belgia,
Brazylia,
Czechosłowacja,
Francja, Kanada, Portugalia,
Indie,
Stany
Zjednoczone,
Unia Południowo - Afrykań
ska, Wielka Brytania i Zwią
zek Radziecki.

W Algerze
walki nis ustają
W sobotę i niedzielę zano
towano w Algerze szereg po
ważnych starć między oddzla
łami powstańców a wojska
mi francuskimi, W miejsco
wości Harka doszło do cało
dniowej bitwy, w której po
stronie powstańców zginęły
43 osoby. Straty no stronią
francuskie, nie zostały ogło
szone.
W okręgu Djebel
Ouach w pobliżu Constantine oddział powstańców za
atakował konwój francuski.
Po obu stronach są znaczne
ofiary. O starciach z po
wstańcami donoszą z okolic
Jemmapes, Souk Ahras i in.
Mnożą się także akty sabo
tażu.^

