Przed II Zjazdem
bojowników
o socjalistyczną
wieś
A kilka tygodni, w dniach
17 — 18 marca, w War
szawie odbędzie się II
Krajowy Zjazd Spółdzielczości
Produkcyjnej — wielki sejm
polskiej wsi spółdzielczej. Do
stolicy naszego kraju zjadą się
po raz drugi już w historii ostatnich lat delegaci spółdzielni
produkcyjnych — reprezentan
ci 200-tysięczneJ rzeszy chło
pów - spółdzielców, a prócz
nich aktywiści komitetów zało
życielskich, POM-owcy, przed
stawiciele komitetów partyj
nych, członkowie rad narodo
wych, członkowie ZSL.
Zadania jakie stoją przed
II Zjazdem — to podsumowa
nie dorobku spółdzielczości pro
dukcyjnej w ciągu minionych
lat i naradzenie się nad dal
szymi drogami rozwoju ruchu,
którego coraz szybsze postępy
stanowią warunek zbudowania
socjalizmu w naszym kraju.
V Plenum KC, wytyczając
drogi rozwoju rolnictwa w naj
bliższych 5 latach, wskazało
szereg środków mających na
celu przezwyciężenie dotych
czasowych słabości ruchu spół
dzielczości produkcyjnej. Sta
wiając zadanie przyspieszenia
w latach 1956 — 1960 socjali
stycznej przebudowy wsi, uchwała V Plenum przewiduje
poważny wzrost pomocy dla
spółdzielni
produkcyjnych,
stworzenie im specjalnych, uprzywilejowanych warunków.
Doniosłym zadaniem jest wła
ściwe wykorzystanie tej pomo
cy, rozwinięcie w oparciu o tę
rosnącą pomoc państwa szero
kiego ruchu na rzecz umocnie
nia naszych gospodarstw ze
społowych, na rzecz dalszego,
szybkiego postępu spółdziel
czości produkcyjnej.
Oto czemu poświęcony bę
dzie II Zjazd Spółdzielczości
Produkcyjnej.
Oto co, będzie
treścią przewodnią wielkiego
sejmu bojowników o socjalisty- ,
czną wieś.
*
Aby jednak Zjazd przyniósł
spodziewane rezultaty, muszą
lego uczestnicy przyjść na
Zjazd ze znajomością proble
mów swego terenu, z przemy
ślnymi wnioskami i postulata-

Z

Gdzte ta praca przygoto
wawcza powinna się dokonać?
Przede wszystkim w spółdziel
niach produkcyjnych na zebra
niach członków. Na zebraniach
tych wybrani zostaną delegaci
na zjazdy powiatowe (względ
nie międzypowlatowe)
spół
dzielczości produkcyjnej, które
z kolei wyblorą delegatów na
Zjazd Krajowy. Tu, na tych ze
braniach i zjazdach — w to
ku dyskusji nad oceną osią
gnięć i braków spółdzielni pro
dukcyjnych, nad realizacją pla
nów gospodarczych spółdzielni
na rok bieżący — potrzebne są
słowa krytyki, konieczne Jest
zastanowienie się nad tym, co
utrudnia pracę w spółdzielni,
dlaczego nie osiąga ona lep
szych wyników gospodarczych,
dlaczego nie wstępują do niej
nowi członkowie. Na zjazdach
powiatowych powinna się do
konać pierwsza wymiana do
świadczeń, powinny paść pierw
sze wnioski.
A problemów przecież nie
brak. Weźmy chociaiżby taki
zesjpół spraw Jak demokracja
wewnątrzspółdzielcza. Wiemy,
że łamanie statutu — nielicze
nie się zarządu spółdzielni ze
zdaniem członków, nieprze
strzeganie dyscypliny pracy,
przerost działki przyzagrodo
wej itp. — od lat krępuje roz
wój wielu spółdzielni. Czy nie
trzeba się zastanowić, skąd sl?
to bierze i jak temu zaradzić?
Czy nie warto podyskutować w
jaki sposób jak najszybciej
wprowadzić w życie
system
bodźców przewidzianych uchwa
łą V Plenum (m. in. zalece
nie w sprawie zaliczkowania
członków), tak aby umocnić go
spodarczo i organizacyjnie snół
dzielnię, scementować jej ko
lektyw? Zastanowić się wspól
nie jakie mogą być inne Jesz
cze środki umocnienia spółdzlel
nl, podniesienia produkcji?
Albo weźmy taką sprawę,
Jak niższe formy zespołowej

Nawozy azotowe
za ponadplanowe
odstawy zbóż

ZSRR, NRD, CSR i Polska
przyjmują jednolite koncepcje

w rozwoju

filmu panoramicznego
Przed

Międzynarodowym
Dniem Kobiet

WARSZAWA. W początkach
lutego br. odbyła się w Berli
nie konferencja poświęcona
rozwojowi filmu szerokoekra
nowego oraz stereofonii. Obok
techników filmowych z NRD
wzięli w niej udział przedsta
wiciele kinematografii ZSRR,
CSR i Polski.
Przedstawiciel PAP zwrócił
się do departamentu techniki
Centralnego Urzędu Kinema
tografii z prośbą o informacje
na temat konferencji.
Od kilku lat jesteśmy świad
kami ogromnego rozwoju fil
mu panoramicznego. W chwili
obecnej istnieją już tysiące
kin szerokoekranowych, z cze
go największa liczba przypada
na Stany Zjednoczone, w Euro
pie zaś — na Włochy. W kra
jach kapitalistycznych eksploa
towany jest obecnie szereg sy
stemów filmu panoramicznego

1<-Ietnla utalentowana śpiewaczka (sopran koloraturowy) Zofia
Rudnicka — uczennica Srodnlej Szkoły Muzycznej w Lodzi, uczą
ca się pod kierunkiem prof. Olgi Olglny, zadebiutowała niedaw
no partię Vloletty w „Traylacle" Verdiego, wystawionej przez
Operę Łódzką.
Na zdjęciu młoda śpiewaczka podczas lekcji z prof. O. Olglną.

„Posejdon" pospieszył nc ratunek

Zwycięska walka
usteckich i kołobrzeskich rybaków

Str. 2 — Rada — nie,malowana*— F. Ruciński,
Str. 2 — Konkurs-ankieta
„3 X Twoim zdaniem11 —
przedłużony do 15 marca
bież. roku.
Str. 3 — Dlaczego nie
szliśmy szybciej naprzód?
— K. Drzazęowski.
Str. 3 — U warsztatow
ców ROM w Świdwinie —
Leszek Foszcz.
RAZEM
MŁODZI PRZYJACIELE

Trybuna dyskusyjna.
Piątka z siódmej klasy (3)
—• Hieronim Dobrowolski.

R

takich, jak Cinemascope, Vistavision,
Superscope, Wide
Screen itp. walka konkuren
cyjna pomiędzy poszczególny
mi producentami oraz koncer
nami filmowymi doprowadziła
do tego, że np. w Stanach
Zjednoczonych produkuje się
15 rodzajów filmów szeroko
ekranowych.
W ZSRR i krajach demokra
czytelników w następnym nu
...na ten temat toczyć się
cji ludowej konieczne było do
merze naszej gazety.
konanie najbardziej celowego będzie dyskusja w sobotę, dnia
wyboru i przyjęcie jednolite 3 marca, o godz. 16 w sali
go systemu filmu panoramicz WDK.
nego, który zapewniałby wy
Dowiemy się na niej, mię
soką jakość techniczną, nada dzy innymi, ile nowych izb
wał się do jak najszerszego otrzymają koszalinianie w naj
bliższym okresie, jak będą wy
wprowadzenia,
gwarantując
jednocześnie stały dopływ re glądały nowe bloki i w jakich
miejscach zostaną wybudo
pertuaru. Ta właśnie sprawa
wane; no i, co jest bardzo waż
była głównym tematetn obrad
ne, będziemy mogli wnieść sze
konferencji.
KRAKÓW. W nocy z 27
W wyniku narad uzgodnio reg swoich uwag i poprawek
na 28 bm. w naszej najwięk
do
istniejących
planów.
ne zostało, iż najodpowiedniej
szej siłowni — Jaworzno II
sze z punktu widzenia techniki
zakończył się okres próbnej
O dalszych szczegółach dy
i wymiany międzynarodowej
skusji, organizowanej przez
pracy nowego wielkiego ko
jest przyjęcie systemu pano
Prezydium MRN, WRŻZ i Re
tła, który dostarczać będzie
ramicznego zbliżonego doCinedakcję „Głosu", powiadomimy
pary dla turbozespołów.
mascope i Cinepanoramic ze
stereofonią 4 kanałową. Przy
systemie tym projekcja odby
wa się na znacznie poszerzo
nym ekranie (stosunek 1x2,55
zamiast używanego dotychczas
ekranu 1x1,37). Towarzyszący
obrazowi dźwięk ma charakter
przestrzenny (stereofoniczny),
pozwalający na uzyskanie wra
żenią, że dochodzi z tych
miejsc ekranu, gdzie znajduje
się jego źródło.
Konferencja ta przyniosła
więc pierwsze porozumienie
Ostatnio w Człu
15 grudnia ub. roku warsztatowcy
chowie powstał
międzynarodowe w dziedzinie
zespołu PGR Górawino podjęli zobo
komitet fundacji
filmu szerokoekranowego. Przy
sztandaru dla po
wiązanie zakończenia przed terminem
jęcie
jednolitych
koncepcji
wistowej organi
remontów zimowych. Zobowiązanie to
zacji
harcer
przyczyni się niewątpliwie do
zostało wykonane, bowiem w dn. 20 lu
skiej.
Komitet
szybszego rozwoju nowej tech
obok
zbierania
tego załoga warsztatów ukończyła re
niki filmowej w państwach ufunduszów
na
mont ostatniego ciągnika.
sztandar zajmie
czestniczących w konferencji.
się przygotowa
Należy dodać, że przystoso
niami do powia
wanie aparatury technicznej
towego zlotu har
kin do tego systemu nie prze
cersklego, który
szkodzi w wyświetlaniu przez
odbędzie się w
nie filmów normalnych, a rów
maju br.
nocześnie — przy niewielkich
Małorolny
mie w postaci
uzupełnieniach aparatury— po
2,5
tony
węgla.
W. Klonowski
chłop Bolesław
zwoli na eksploatację filmów
i
Dobrowolski
z
panoramicznych
zrealizowa
i Nowej Łubiannych inną techniką.
। ki, pow. Zło
Uczniowie szkoły rybołówstwa morskiego w
Darłowie nie mieli do niedawna świetlicy. Dy
tów. dostarczył rekcja
szkoły przydzieliła Im więc Jeden wolny
już do punktu pokój, który sama młodzież wymalowała 1 urzą
dziła. Dyrekcja zaś zakupiła radio, gry i książki
skupu 3 tuczni 1 w przeciągu J dni uruchomiono świetlicę.
W długie zimowe wieczory zbierają się teraz
ki, za które ow świetlicy prawie wszyscy uczniowie 1 mile
trzymał ponad spędzają wolne chwile od nauki.
W. Scieszko
10 tys. zł i pre
W powiecie Człuchów nie
czytelnik
mal wszystkie
spółdzielnie
produkcyjne podzieliły już
dochody. Na zebraniach roz
liczeniowych podpisało statu
ty spółdzielń 140 nowych
członków. Do spółdzielni w
Dębnicy wstąpiło 11 nowych
członków, w tym 4 gospoda
rzy, którzy
wnieśli pełne
wkłady statutowe. Reszta,
to członkowie rodzin spół
dzielczych z Dębnicy, w więk
szóści ZMP-owcy.
Pomysł Edmun
M. Kaczorowski
da Stroslna, mon
korespondent
tera maszyn roi
niczych, znalazł
zastosowanie nie
tylko przy kulty
watorach
POM
Świdwin. Fabry
ki maszyn rolni
czych
zmieniły
konstrukcję kultywatorów, ułat
wiając tym sa
12 wsi, 9 PGR-ów i 7 o- mym warsztatom
naprawę w wy
środków gospodarczych spół
padku zużycia nie
dzielni produkcyjnych, zosta
których części.
In zelektryfikowanych ponad
Artykuł o war
planowo.
sztatowcach
z
Najlepsze wyniki w elek POM Świdwin za
tryfikacji wsi osiągnięto w
mteszczamy
na
str. J.
tym roku w województwach:
krakowskim, warszawskim,
lubelskim i rzeszowskim.

Koszalin

w niedalekiej przyszłości...
Zakończenie prób

nowego wielkiego koiła
w siłowni

Jaworzno II

Zespół PGR Górawino
zakończył remonty

Sztandar
dla harcerzy

Bolesław Dobrowolski

dostarczył już 3 tuczniki

z kra lodowa

Silne mrozy w poważnym
stopniu utrudniły pracę na
szym rybakom. Do 27 lutego
wykonali oni zaledwie drobną
część swych miesięcznych za
dań. Rybacy — „Barki” 50,6
proc, planu miesięcznego, „Ku
tra” 35 proc, i „Korabia” 24,7
proc.
Chcąc nadrobić poważne za
leglości wiele jednostek, mimo
dużego zalodzenia, przedziera
ło się na łowiska i w rezulta
cie pięć kutrów ustcckiego
„Korabia”, a mianowicie „Ust
33", „Ust 6”, „Ust 10” i „Ust
38” w drodze powrotnej z ło
wiska, a „Ust 44” w drodze z

OLNICY, którzy po wykonaniu obowiązkowych do
staw zbóż, sprzedadzą
gminnym spółdzielniom nad
wyżki zbożowe na warunkach skupu rynkowego,
mają pierwszeństwo kupna nawozów azotowych.
Na zdjęciu: Stanisław Bobrowski, magazynier punktu
skupu zboża w Przysusze, wy daje nawozy rolnikowi Jó
zefowi Traczowi, który sprzedał 100 kg żyta po cenach
wolnorynkowych.
_____________

Władysławowa do Ustki utknę
ło w krze śnieżno - lodowej.
Mimo ogromnych wysiłków ze
strony załóg, nie udało się im
wydostać na wolne wody.
Akcja ratownicza była bar
dzo utrudniona, ponieważ baza
nie mogła uzyskać przez 48
godz. żadnej wiadomości od
„Ust 44” i przez 24 godz. od
„Ust 6”. Do pomocy wezwano i
samoloty. Odkryły one uwię
zione kutry i wskazały ich po
zycje statkom
ratowniczym
przybyłym aż z Kanału Kilońskiego. W akcji ratowniczej
brały udział statki Polskiego
Ratownictwa Okrętowego „Po
sejdon” i „Światowid".
Po wielogodzinnej walce z
lodem „Posejdon" wprowadził
wszystkie kutry do portu.
W podobnej sytuacji znałazły sio trzy kutry kołobrzeskiej
„Barki”: „Kol 29”, „Kol 49"
i „Koł 51". Przebiły się one
przez kilkukilometrowy wał
kry bez pomocy lodolamaczy.

Mają własną świetlicę

140
nowych spółdzielców

. 70 wsi

oraz 89 obiektów gospodarczych
zelektryfikowano już w bieżącym roku
WARSZAWA.
Mimo silnych mrozów 1
zawiei śnieżnych, jakie pa
nowały w ciągu kilku ostat
nich tygodni, zelektryfikowa
no od początku bież, roku
około 70 wsi oraz 80 różnych
obiektów w PGR-ach, oś rod
kach gospodarczych spółdrtel
ni produkcyjnych itp.

U warsztatowców POM
w Świdwinie

Rada - nie »malowana«
gospodarki. Delegaci, a takie
aktywiści wiejscy, którzy pojadą na Zjazd, wiedzą przecież
jak rozwijają się na wsi proste
formy kooperacji, na czym polegają Ich braki i słabości, z
jakimi trudnościami borykają
się zespoły. Delegaci — spół
dzielcy i członkowie komitetów
założycielskiej) powinni wyjaś
niać, dlaczego niektóre z ko
mitetów są mało aktywne. IIczestnicy zebrań i zjazdów po
wiatowych powinni zastanowić
się nad tym. jak ulepszyć pra
ce komitetów założycielskich,
aby spełniały one swe zadania,
przygotować w tej sprawie kon
kretne wnioski na Zjazd kra
jów y.
Na zjazdach powiatowych obecny bedzie, jak wiadomo,
aktyw z KP. rad narodowych,
POM, służby rolnej, organiza-

cjl społecznych. Będzie to do
skonała okazja do omówienia
dobrych doświadczeń oraz błę
dów w kierowaniu rozwojem
spółdzielczości produkcyjnej, w
niesieniu
pomocy spółdziel
niom, będzie to okazja do prze
analizowania pracy organizacji
partyjnych w gromadach i w
spółdzielniach produkcyjnych.
Dyskusja powinna pomóc ko
mitetom powiatowym w ulep
szeniu metod pracy partyjnej,
w
podniesieniu
aktywności
członków partii nad przyspie
szeniem budownictwa socjali
stycznego.
Dobre przygotowanie zebrań
w
spółdzielniach i Zjazdów
powiatowych Jest niezbędnym
warunkiem, by II Krajowy
Zlazd Spółdzielczości Produk
cyjnej stal się naprawdę waż
nym momentem w życiu wsi,
bv przyniósł istotną pomoc w
walce o przyspieszenie socjali
stycznej przebudowy wsi.

Walka z zimą
w całym kraju

Jedną
z najważniejszych
trudności stanowią effla górni
ków niewystarczające dostawy
piasku używanego do pod
sadzki płynnej oraz wyładu
nek wagonów ż piaskiem.
Na zdjęciu pierwszym: gór
nik strzałowy Alojzy Strowa
wierci otwory strzałowe w zlo
dowacialym piasku, który na
stępnie będzie rozdrobniony,
przy pomocy materiału wybu
chowego.
Sto ton węgla ponad plan
postanowili wydobywać co
dziennie przez całą 5-latkę gór
nicy kopalni „Szombierki”. Zo
bowiązanie to wpłynęło pod
czas dyskusji nad założeniami

Wąskim gardłem w Słupskiej Fabryce Sprzętu Okrętowego
w IV kwartale ub. roku była rdzeniarnia. Zdolność produk
cyjna tego działu była zbyt mała w stosunku do potrzeb
zakładu. Groziło to niewykonaniem planu kwartalnego, a tak
że rocznego.
10 października ub. roku na zebraniu grupy związkowej,
rada zakładowa wysunęła wniosek zlikwidowania wąskiego
gardła, towarzysze z rdzeniami podjęli się tego zadania.
Zażądali' od administracji potrzebnych materiałów, wprowa
dzili szereg innowacji, drobnych remontów «... rdzeniarnia
plan kwartalny przekroczyła o 14 proc. Grupa związkowa
dowiodła, że można na niej polegać.
ADA
zakładowa przy
SFSO pracuje dobrze
Należy do przodują
cych w województwie. Na
czym polega jej praca? Gdzie
leżą źródła jej sukcesów?
Ogólnie można by powie
dzieć, że osiągnięcia te wy
nikają ze ścisłego powiązania
się rady z grupami związko
wymi i właściwie pojętej pra
cy z ludźmi, troski o ich spra
wy bytowo-socjalne i stwarza
nie im możliwie najlepszych
warunków pracy.
A w szczegółach?
Przyjrzyjmy się bliżej pra
cy rady
Działalność rady zakładowej
opiera się na pracy 12 grup
związkowych
(zaledwie
3
członków załogi nie należy do
związku). Rada, wspólnie z
komisjami strukturalnymi opracowuje plan pracy dla
grup związkowych na okres
kwartału, omawia sposoby Je-

R

Książeczki
harcerskie
Życzeniem wielotysięcznej rze
szy harcerzy było otrzymanie
specjalnej książeczki, która sta
nowllaby dowód ich przynależ
ności do organizacji harcerskiej,
jak również czynnego udziału w
jej pracach. To życzenie harce
rzy zostanie wkrótce spełnione.
Książeczki harcerskie są już w
druku. Wręczanie Ich tym. którzy
złożyli przyrzeczenie, rozpocznie
się pod koniec marca br. Do
końca br. rozprowadzonych zo
stanie około milion książeczek
harcerskich.
Książeczka w płóciennej oprą
wie, czerwonego koloru, o forma
cle 10X7 cm, będzie zawierać —
oprócz nazwiska i imienia harce
rza, nazwy drużyny i zastępu —
również wykaz pełnionych przez
niego funkcji, zdobytych spraw
ności, uzyskanych norm I od
znak sportowych, udziału w wy
cieczkach. obozach, zlotach 1
igrzyskach oraz uczestnictwa w
pracach społecznych.

I) ADA zakładowa w SFSO
jest rzeczywiście łączni
kiem między dyrekcją, a zało
gą. Ona przeważnie załatwia
kwestie sporne — rzadko prze
go realizacji i kontroluje jego
kaz.uje je do Komisji Rozjem
wykonanie.
czej. Skargi pracowników na
RUPA związkowa jest od
administrację rozstrzygane są
powiedzialna za wykona
zwykle na korzyść zaintereso
nie planów produkcyjnych wanych.
i
Stąd ciągły wzrost
realizację podjętych zobowią
autorytetu rady zakładowej.
zań. 'Obowiązkiem grupy jest
Wszystkie komisje rady rów
w szczególności stale i syste
nież pracują dobrze. Weżmy
matyczne kontrolowanie stop
np. komisję kulturaino-oświa
nia wykonania zobowiązań. W
tową. Mimo trudności lokalo
wypadku trudności odwołuje
wych zorganizowała ona w za
się ona do rady zakładowej,
kładzie aktywne życie świetli
a ta pomaga w ich usunięciu.
cowe. Istnieje zespól artystycz
Dzięki tętnu systemowi pracy
ny, biblioteka zakładowa itp.
SFSO zajęła w IV kwartale
Na słowa pochwały zasługuje
ub. roku 1 miejsce we współ
przewodnicząca tej
komisji
zawodnictwie między pokrew
tow Wanda Leśniewska, któ
nymi zakładami.
ra sama jest członkiem zespo
Grupa związkowa występuje
łu dramatycznego, pracuje z
do rady zakładowej ze wszyst
entuzjazmem — słowem daje
kimi sprawami swycli człon
dobry przykład.
ków. W wypadku choroby, lub
Jak widzimy z przytoczo
wypadku losowym, zaintereso
nych wyżej przykładów, rada
wany otrzymuje pomoc w
zakładowa SFSO godnie re
pierwszej kolejności od grupy.
prezentuje załogę, współpra
Pomoc ta jest różnorodna i
cuje z nią, odwołuje się do jej
polega zśrówmo na badaniu
opinii, dba o sprawy socjal
warunków mieszkaniowych da
no-bytowe, warunki pracy itd.
nego członka,
interwencjach
Załoga czuje się gospodarzem
w związku z potrzebą lecze
zakładu, czuje opiekę swej ra
nia, zatwierdzeniu wniosków
dy. Wyniki pracy są zadowa
o przyznanie pożyczki z kasy
lające. a to jest najlepszym
zapomogowo-pożyczkówej jak
sprawdzianem pracy rady za
i na wstępnym opiniowaniu
kładowej i grup związkowych.
wniosków o przyznanie zasił
Dzięki temu plany wykonywa
ków chorobowych i rodzinnych
ne są z nadwyżką, dzięki temu
itp.
cala załoga szeroko włączyła się
Sprawy zgłaszane do rady
do dyskusji nad planem Efek
zakładowej omawiane są naj
tern tej pracy będzie dalszy
pierw w grupie związkowej.
wzrost produkcji SFSO i po
To jakby zasięganie opinii u
lepszenie się warunków pracy
związkowców, „podkładka" do
I życia załogi zakładu.
rozpatrzenia ich w radzie za
kładowej. W grupie szeroko
F. RUCINSKI
omawia się również sprawy
st. Inst. WRZZ
niewłaściwej pracy członków
grupy, wykroczenia przeciwko
dyscyplinie pracy, brakoróbstwo; oraz wszelkie problemy
związane z produkcją,
jak
bhp, postęp techniczny itp
Ilustracją tego jest choćby
fakt systematycznego wciela
nia w życie wszystkich wnios
ków zgłoszonych w czasie dy-

G

3x Twoim zdaniem
przedłużony

do 15 marca br.

planu 5-letniego
kopalni. Tymcza
sem okazało się,
że wskutek opó
źnienia środków
inwestycyjnych,
nie
wykonano
na czas prac
,,
7.
przygotowawczych do uruchomienia nowego poziomu, w wyniku czego przeciętny deiicyt wy
nosiłby w skali 5-latki 800 ton dziennie
.........
W tej trudnej sytuacji zespól inżynieryjny kopalni „Szombierki z dyrektorem łableckim na
czele opracował plan eksploatacji pokładu 414. Propozycje zespołu zostały zaakceptowane przez
ekspertów i zatwierdzone przez Kolegium Ministerstwa Górnictwa. Podczas dyskusji o„aza.o
sie że przewidzianą przez zespól — dzięki uruchomieniu nowych pokładów nadwyżkę po
nadplanową w wysokości 80 ton dziennie, da się jeszcze podwyższyć do 00 ton jak propo
nowali górnicy. Dzięki twórczej inicjatywie zespołu kierowniczego kopalni. „Szombierki ,
ambitne zobowiązanie górników będzie mogło być realizowane.
, . ,
__
Na zdjęciu drugim: dyrektor Jabiccki, główny mechanik inz. Santarius i inz. Partyka, oma
wiają eksploatację pokładu 414.
»
»
«

Utrzymującą się już od dłuższego czasu na terenie całego kraju niska temperatura stwo
rzyła poważne trudności zakładom energetycznym. Załogi naszych elektrowni
pracują ze
Na'zdjęciu trzecim:
wni „Czechnica”..

tablice pomiarowo-przekaźnikowe
<

*

tur bogeneratora nr w 1 w elektro

*

Na wszystkich liniach PKP kolejarze walczą o sprawne funkcjonowanie transportu.
Na zdjęciu ostatnim: oczyszczanie zwrotnic przy pomocy sprężonego powietrza z parowo
zu na dworcu Poznań • Główny.

Pod tym tytułem ukazał się w
gmdnlu ub. roku w „Glosie" ar
tykiK, pisaliśmy o tym, że w
sklepach GS w Dębolęce, Łub
nic, Górnicy 1 Mabłonowle nie
można Nabyć artykułów pierw
szej potrzkby. Odpowiedź jaką
otrzymaliśmy z PZGS w Wałczu
wykazała, że braki towarowe spo
wodowane były nieudolną pracą
zaopatrzeniowców GS.
W celu usprawnienia zaopa
trzenia sklepów GS,
Zarząd
PZGS postanowił anty kuły spo
żywcze
dostarczać z
maga
zynu
bezpośrednio do
skle
pów. WZGS postanowił też wy
stąpić z wnioskiem do Prezy
dium PRN o przeniesienie sie
dziby GS Dębolęka do Kpina,
gdzl? znajduje się nowowybąido
wany magazyn zbożowy 1 roz
dzielczy.

112 tysięcy km
bez remontu
Gdy Emil Berdej, kierowca
POM Komnino, pow. Słupsk na
akademii I-majowej podejmo
wał zobowiązanie, że na swo
im „Lublinie” przejedzie bez
remontu 100 tys. km, wielu je
go kolegów nie bardzo wierzy
ło w realność tego zobowiąza
nia Berdej byl przecież kie
rowcą młodym i niezbyt do
świadczonym. Nie wzięli oni
pod uwagę obowiązkowości i
troski o powierzony sobie wóz,
jaka cechowała Berdeja. Czas
jednak pokazał, że wątpiący
nie mieli racji.
Młody kierowca nie tylko, że
przejechał nie 100 a 112 tys.
kilometrów lecz zaoszczędził
przv tym 2957 kg paliwa. Jego
„Lublin” wciąż jeszcze jeździ
po drogach. Berdej podjął bo
wiem dodatkowe zobowiązanie
postanawiając przejechać na
nim jeszcze 20 000 km.
______ _________________(W W)

JANINA

Konkurs — Ankieta

Wobec licznie napływają
cych w ostatnich dniach listów
z odpowiedziami na nasz konkurs-ankietę pt. „3 razy Two
im zdaniem” postanowiliśmy
przedłużyć termin zakończenia
konkursu - ankiety do 15 mar
ca.
Do podjęcia takiej decyzji
skłoniły nas liczne listy m. in.
list tow. Juliana Matulewicza
mistrza z SianowskieJ Fabryki
Wozów, który zwrócił uwagę
ną szereg bardzo istotnych za
gadnień. Między innymi pisze
on: „Obserwując dyskusję w
naszym zakładzie, jak i za po
średnictwem gazety w innych
zakładach spostrzegłem, że nie
mówi się nic o stosowaniu wy
próbowanych metod Kowalo
wa. Kolesowa, Saja i innych.”
Tow. Matulewicz w dalsccj

skusji nad planem 5-letnim.
Dzięki temu m. in. plan stycz
niowy wykonano w 116 proc.
Najeży dodać, że prawdzi
wym zwierciadłem życia gru
py jest gazetka ścienna, reda
gowana żywo, o aktualnej pro
blematyce.

części swego listu pisze, że w
podległym mu dziale obróbki
mechanicznej uczy robotników
pracować metodą Kowalowa.
Już pierwsze dni po wprowa
dzeniu tej metody dały wzrost
wydajności pracy o 30 proc,
przy zmniejszonym wysiłku ze
strony tokarzy.
Poza tą cenną uwagą, z któ
rej niewątpliwie skorzystają
Jeszcze w dyskusji załogi in
nych zakładów pracy, mistrz
Matulewicz złożył kilka innych
propozycji. Uważa on, że z od
padów drewna można w Sianowskicl Fabryce Wozów pro
dukować kostki parkietowe dla
części mieszkań, teatru i in
nych obiektów budowlanych
w Koszalinie. Wobec poważ
nych trudności w zaopatrze
niu materiałowym dła naszego
budownictwa warto Jak naj
wcześniej
wykorzystać
ten
wniosek.
S>anowska Fabryka Wozów
wydalę dujo pieniędzy na wul
kanizacje opon i dętek co spo
wodowane jest wysyłaniem leli
do odległych warsztatów. Tow.
Matulewicz proponuje utwo
rzenie nunktu wulkanizacyj
nego. który rasnokol potrzeby
fabryki' i okolicznych miesz
kańców.
Chętnym, którzy Wezmą udzlał w naszym konkursieankiecie nrzypominamy, że li
sta nagród ogłoszona w po
przednich numerach „G’osu”
powiększyła się o nagrody ufundowane przez Wojewódzki
Zarzad Przemysłu, a mianowi
cie: dwa komplety przybnrów
biurowych 1 estetyczna kasetę
drewniana.

Panna Ninka z sekretariatu
pociągała noskiem. A w jej
oczach nabrzmiewały brylan
towe krople. Potem spadały
ciurkiem po policzkach, zna
cząc swą drogę czarnym śla
dem rozmazanego tuszu.
Z samego rana poprosił ją
dyrektor do gabinetu, zatarł
ręce i z dziwnie poważną mi
ną powiedział:
— IV związku z tą kontrolą,
panno Nineczko, pani wie, bę
dziemy musteli w sekretaria
cie dokonać... przesunięcia.
Panna
Ninka
wiedziała
wprawdzie o zapowiedzianej
kontroli z centralnego zarzą
du, ale współczując z tego
powodu „dyrclowi" z całego
serca, nie miała pojęcia w ja
ki sposób kontrola ta wiąże
się z sekretariatem. Podniosła
więc na dyrektora spłoszony
wzrok:
— IV sekretariacie?
— Tak... bo właśnie etato
wo... pani rozumie sytuację —
dyrektor zaczął się podejrza
nie jąkać — w sekretariacie
mamy tylko jeden etat, a pa
ni i panna Lilka to... hm...
dwa etaty.
— Więc co pan dyrektor...?
— tu w oczach panny Ninki
zabłysł pierwszy brylant.
— Tylko spokojnie, spokoj
nie. panno Nineczko. Będziemu musieli na te pars dni
przesunąć panią do produkcji
Bo etatowo figuruje pani wlaś
nie... tam. Pani rozumie, Nineczko. etatami trzeba umie
jętnie manipu... to jest — go
spodarować.
— Do produkcji? — zatrze
potała powiekami, co było dotiichczas niezawodnym środ
kiem zaradczym na wszustkte
kłopoty. Trzepotanie zacierało
nawet niemiłe, bądź co bądź,
wrażenie błędów ortograficz
nych. jakie pomniały się w
listach panny Nineczkl.
Tum razem jednak sprawa
musiafa być wuiątkowo po
ważna. bo dyrektor westchnął
tylko ntośnn:
— Póidzie nani na montaż
do czyste!, delikatne! robota
Tu śrubka, łam jakiś drucik
Trzy, cztery dni — byle tytko
ta kontrola.

— Montaż? — powtórzyła
panna Ninka, przyglądając się
swoim różowym paluszkom,
zakończonym
rubinowymi
błyskami paznokietków.
— Ale panno Nineczko, mogę
panią zapewnić, tylko te kilka
dni.
Z kilku dni zrobiły się dwa
tygodnie, bo kontrola jakoś
się przedłużyła. Ale pożegnam
szy kontrolerów dyrektor pod
niósł słuchawkę i zadzwonił
do szefa montażu:
— Przed dwoma tygodnia
mi przenieśliśmy na montaż
pannę Ni... obywatelkę... nie
pamiętam w tej chwili nazwi
ska, ale wiecie przecież, o
kogo chodzi. Jest niezbędnie
potrzebna w biurze. Etatowo?
Etatowo figurować będzie na
dal u was.
Po godzinie przed biurkiem
dyrektora stała panna Ninka.
Nie pociągała noskiem, a w
iei oczach zamiast brylantów
skrzył się dziwny błysk.
— No. i widzi pani, panno
Nineczko Przeszło, minęło i
znowu dobrze.
— Dobrze — powtórzyła
panna Ninka. — Zupełnie do
brze. Już od tygodnia wyra
biam normę. A majster powie
dział, że mnie da do tej bry
gady z proporcem. Z z kole
żankami przy robocie już się
zżyłam.
Dyrektor podniósł głowę:
— Umówiliśmy się przecież.
Od jutra może pani cracać do
sekretariatu, panno Nineczko.
Ninka machinalnie przyglą
dała sie swojemu nadłamane
mu paznokciowi:
— Kiedy ja właśnie cheiałam prosić... Tam człowiek ja
koś widzi, co robi. Własnymi
rękami — ze śrubek i części
— cały odbiornik. Człowiek...
Oczy dyrektora przypomina
ły dwa okrąołe spodki:
— Panno Nineczko, Ninecz
ko. ..?
To nawet dobry chłop z te
go naszego dyrektora, pomy
ślała Ninka. Ale powiedziała
surowo;
— Nazywam się Janina..,
BANKA

Z życia partii

Główne zadanie — spółdzielczość produkcyjna (II)

Szefostwo —

Dlaczego nie szliśmy szybciej naprzód? to przede wszystkim pomoc polityczna
AKKOLWIEK nie ulega
wątpliwości, że w cią
gu minionych 6 lat
spółdzielczość produk
cyjna zdobyła trwałą
pozycję na wsi polskiej —
osiągnięcia
„spółdzielczej
sześciolatki" nie mogą nas za
dowolić. To, czego dokonaliś
my dotychczas w dziedzinie
uspóldzielczenia wsi, daleko
nie odpowiada naszym możli
wościom.
Jeśli porównać nasze tempo 1
stopień uspóldzielczenia wsi z
osiągnięciami innych krajów de
mokracji ludowej, okaźe się, że
jesteśmy na szarym końcu. Da
ne porównawcze z końca 1954 r.
wskazują, że sektor socjalistycz
ny w rolnictwie obejmuje na
stępujący odsetek użytków rol
nych: w Polsce — 21,2 proc., w
Czechosłowacji — 44 proc., na
Węgrzech — 30,5 proc., w Buł
garii — 60,5 proc., w Rumunii —
24 proc., w NRD — 30 proc.
Obok przyczyn natury obiek
tywnej złożył się na to szereg
błędów popełnionych w prak
tyce
budownictwa
socjali
stycznego na wsi.
Walka o spółdzielczość pro
dukcyjną — to walka trudna 1
mimo że partia dala jasne wy
tyczne jak budować spółdziel
nie — aktyw nasz nie zawsze
potrafił sprostać trudnościom. W
codziennej pracy z chłopstwem
popełniono szereg błędów, do
puszczono się wielu wypaczeń.
Przypomnljmy Gryfice i wypa
czenia lubelskie będące przeja
wem awanturnictwa, wyrażają
cego się przede wszystkim w ła
maniu
zasady dobrowolności
przy budowaniu spółdzielni pro
dukcyjnych.
Z drugiej strony, zwłasz
cza w ostatnim okresie, jesteś
my świadkami plenienia się oportunizmu, który ma swe
źródło w braku wiary części
aktywu w masy chłopskie, w
uleganiu naciskowi wroga. Oportunizm ten wyraża się w
osłabieniu wysiłków nad bu
dową spółdzielni.

J

Nierównomierny
rozwój
W rozwoju spółdzielczości
produkcyjnej w okresie pla
nu 6-letniego uderza szereg
nierównomierności.
Jedną z nich jest nierównomierność w tempie powstawa
nia nowych gospodarstw ze
społowych w poszczególnych
latach. Najwyższy ilościowo
wzrost w rozwoju spółdzielni
produkcyjnych zanotowany w
r. 1950 i w r. 1953, najsłab
sze zaś tempo wykazują lata
1954-1955. W ciągu ostat
nich dwóch lat planu 6-letnie
go powstało niewiele ponad
.2 000 nowych gospodarstw ze
^potowych, przy czym w okresie tym szereg słabych
spółdzielni zostało rozwiąza
nych, jak również spadła w
porównaniu z r. 1953 przecięt
na liczba członków przypada
jąca na jedną spółdzielnię.
Jak wskazał II Zjazd partii 1
co mocno podkreśliło V Plenum,
Istotną przyczyną zahamowania
rozwoju spółdzielczości była nie
umiejętność kojarzenia walki o
wzrost produkcji w gospodar
stwach Indywidualnych « walką
o pozyskanie chłopa do spóldzlel
nl. Poważna cześć aktywu par.
tyjnego 1 państwowego jedno
stronnie zrozumiała uchwały II
Zjazdu — jedynie Jako wzmoże
nie pomocy dla gospodarstw In
dywidualnych — zapominając
przy tym, że pomoc ta musi Iść
w parze z rozwijaniem ruchu
spółdzielczego.
Na zahamowanie tempa roz
' woju spółdzielczości produk
cyjnej wpłynęło w poważnej
mierze niedocenianie prostych
form kooperacji, jak również
brak dostatecznych bodźców,
materialnych, którymi spół
dzielnie mogłyby zachęcić cliło
pów do zespołowego gospo
darowania. V Plenum podjęło
w tej sprawie szereg postano
wień: w planie 5-letnim prze
widziane jest znaczne rozsze
rzenie systemu bodźców ma
terialnego
zainteresowania
spółdzielni w zespołowej pro
dukcji, m. in. przez znaczne
obniżenie dostaw obowiązko
wych zboża, umorzenie części
kredytów^ ustanowienie spe
cjalnego kredytu ubezpiecze
niowego itp.

Unikano
trudnych
problemów
Wyrazem słabości naszej
pracy nad budowa spółdziel

czości produkcyjnej była i jest
nierównomierność w powsta
waniu gospodarstw zespoło
wych, jeśli chodzi o sytuację
w poszczególnych częściach
kraju.
Według danych Instytutu Eko.
nomlki Rolnej, pod koniec 1955
roku odsetek wsi, w których
istnieją spółdzielnie produkcyj
ne, wynosił: w woj. wrocław
skim — 76,5 proc., szczeclńsk'm
— 80,1 proc., koszalińskim —
48,6 proc.; wysoki stopień uspóldzlslczenla wykazuje również
woj. poznańskie — 37 proc. I byd
goskle — 41,5 proc. W skali zaś
całego kraju spółdzielnie znaj
dują się tylko w 25 proc, ogól
nej ilości wsi, a w większości
województw
centralnych
i
wschodnich — zaledwie w 10 proc.
Faktem Jest, że na Ziemiach Za
chodnich, gdzie skupił się naj
bardziej związany z władzą lu.
dową element wiejski — parcelanci i osadnicy — Istniały bar
dziej sprzyjające warunki dla
szybkiego rozwoju gospodarki ze
spolowej. Ale faktem Jest rów
nież, że wysiłki instancji partyj
nych 1 państwowych w walce o
spółdzielczość produkcyjną w
Innych województwach były da.
leko niewystarczające.
Wyrazem „pójścia na łat
wiznę" jest także zjawisko
powstawania spółdzielni pro
dukcyjnych przede wszystkim
we wsiach poparcelacyjnych,
względnie osadniczych. Łat
wiej przychodziło aktywowi
przekonywać osadników i par
celantów, niż „starych" go
spodarzy, więc ich pomijano.
W rezultacie spółdzielczość
produkcyjna w małym tylko
stopniu objęła „starą" wieś.

Spółdzielnie
potrzebują
pomocy
Pod koniec 1955 roku mie
liśmy blisko 10 tys. gospo
darstw zespołowych. Ale po
ważna część spółdzielni — to
niewielkie gospodarstwa zrze
szające 10—15 rodzin, posia
dające zaledwie kilkadziesiąt
ha ziemi i istniejące jakby
na marginesie wsi. Spółdziel
nie te borykają się z trud
nościami, nie mogą się nale
życie zorganizować, są nie
rzadko poważnie zadłużone, a
co za tym idzie — dochody
i dniówki w- tych spółdziel
niach są niskie.
Nie trzeba dowodzić, te n>Mdzlelnie te wskutek swej słabo
ści organizacyjnej 1 gospodar
czej nie potrafią przyciągać chlo
pów do zespołowej gospodarki,
ba, są często przykładem odstra.
szającym chłopów od spółdziel
ni.
Złożyło się na to wiele przy
czyn. Często źródło późniejszego
niedorozwoju i słabości spóldzlel
ni tkwiło w tym, że aktyw spół
dzielczy skupiał swą uwagę Je.
dynie na Ilości nowozorganlzowanych spółdzielni, nie uwzględ
ntając, czy mają one warunki
rozwoju; gdy tworzenie spół
dzielni produkcyjnej odbywało
się „za wszelką cenę" 1 nierzad
ko polegało na werbowaniu fik.
cyjnych członków, wskutek cze
go powstawały spółdzielnie z
góry skazane na rozpad.

Jedną z najistotniejszych
przyczyn niedorozwoju wielu
gospodarstw zespołowych by
ło i jest pozostawienie ich
bez jakiejkolwiek pomocy i
opieki od chwili założenia, a
zwłaszcza w najtrudniejszym
okresie gdy spółdzielnie sta
wiały pierwsze kroki. Duża
część winy za ten stan rzeczy
spada na instancje partyjne,
powiatowe zarządy rolnictwa,
a w szczególności na POM-y.

Nowopowstałe spółdzielnie, nie
mając doświadczenia zespołowej
pracy, bardzo często stawały
przed poważnymi trudnościami
organizacyjnymi. Potrzebna Im
była pomoc w zorganizowan a
się. pomoc agro. I zootechniczna.
Państwowe ośrodki maszynowe,
choć z roku na rok leniej zao
patrywane w maszyny i sprzęt,
nie posiadały dostatecznego wy.
posażenia gwarantującego pełną
obsługę spółdzielni. Przy tym
wszystkim jednak POM-y w ol
brzymiej większości, głównie w
wyniku słabości organizacyj
nych, braku i niskiego poziomu
kadr, nie wykorzystywały nawet
tego szczupłego parku.
Wszystko to, łącznie z nis
ką jakością prac POM-owskich
i niedowładem niektórych wy
działów politycznych POM,
odbić się musialo ujemnie na
spółdzielniach.

Uzdrowić
spółdzielnie
od wewnątrz
Wreszcie
źródła
słabości
licznych spółdzielni produkcyj
nych szukać trzeba wewnątrz
samych spółdzielni. U podstaw
ich niedomagań — jak wska
zało na to V Plenum -*• le
ży zazwyczaj nieposzanowanie
statutu.
Statut spółdzielczy
był i* Jest naruszany, czego
wyrazem niewnoszenie wkła
dów inwentarzowych, nadmier
ne rozbudowanie działki przy
zagrodowej,
marnotrawstwo
wspólnego dobra, nieprzestrze
ganię praworządności spółdzieiczej itp. W latach ubieg
łych na ogólną liczbę pracu
jących w spółdzielniach pro
dukcyjnych więcej niż
nie
przepracowała określonego sta
tutem minimum 100 dniówek
rocznie. Nie trzeba dowodzić
jakie wskutek tego straty po
nosi spółdzielnia, a zarazem
jak olbrzymie rezerwy kryją
się za tą cyfrą, rezerwy, które
można i trzeba uruchomić!
Mimo, że w ostatnim czasie
tempo 1 dynamika rozwoju ho.
dowll zespołowej znacznie wzro
sły, w większości spółdzielni
wciąż jeszcze dwie trzecie in
wentarza żywego pozostają na
działce przyzagrodowej, przy

czym bazę paszową stanowi dlań
gospodarka zespołowa. Dla po
kaźnej części spółdzielców praca
na zespołowym nie Jest więc je.
szcze głównym źródłem utrzyma
nla, owo zaś „zapatrzenie slę“
w działkę przyzagrodową stano
wi niemałą przeszkodę w szyb
kim rozwoju zespołowej gospo
darki.
Było 1 jest wreszcie hamulcem
wzrostu 1 umocnienia się spól.
dzielczoścl produkcyjnej Izoło.
wanie się, odgradzanie niektó
rych spółdzielni od reszty wsi,
niechęć do przyjmowania biedo
ty do spółdzielni itp.
Wszystkie te i wiele jeszcze
innych błędów i wypaczeń nie
mogły nie odbić się na tempie
rozwoju i na procesie umac
niania się spółdzielni. W błę
dach tych — obok wspomnia
nych na początku obiektyw
nych trudności — szukać trze
ba przyczyn tego, że przewi
dziane w planie 6-letnim za
dania w dziedzinie rozwoju
spółdzielczości
produkcyjnej
nie zostały w pełni wykonane.
•

•

•

ospodarka

zespoło
wa wykazała w- okre
sie 6 minionych lat
swą bezsporną wyższość nad
indywidualnym sposobem go
spodarowania i swoje olbrzy
mie możliwości rozwojowe.
Rzecz w tym, by te możliwoś
ci wyzyskać lepiej i pełniej
niż dotychczas. I to zarówno
przez maksymalne wykorzy
stywanie pomocy i bodźców
ekonomicznych zagwarantowa
nych przez państwo, jak przez
uruchomienie
wewnętrznych
rezerw każdej spółdzielni. Pozwoli to przygotować grunt
dla powstawania nowych, ży
wotnych i zdolnych do rozwo
ju gospodarstw zespołowych.

G

Idzie — jak wiemy — o to,
by w planie 5-letnim osiągnąć
uspóldzielczenie 25—30 proc
gospodarki chłopskiej, to zna
czy, że idzie o stworzenie
warunków dla decydującego
zwycięstwa na froncie socjali
stycznej przebudowy wsi.

K. DRZAZGOWSKI

Przed

IV
GRUDNIU ub. roku z
’’
inicjatywy KP PZPR
w Szczecinku załogi 58 zakła
dów pracy objęły szefostwo
nad istniejącymi w powiecie
spółdzielniami produkcyjny
mi. Przedwcześnie byłoby,
po miesiącu szefostwa, wy
ciągać generalne wnioski z
pracy poszczególnych zakła
dów pracy. Niemniej już na
początku tej ważnej współ
pracy ze spółdzielniami za
rysowują się różnice w poj
mowaniu roli szefostwa przez
poszczególne zakłady.

-,GDY BĘDZIECIE
POTRZEBOWALI
— TELEFONUJCIE**
Towarzyszom z PSS Szcze
cinek
przydzielono opiekę
nad spółdzielnią produkcyjną
Warniłęg. Nie zbywało im na
dobrych chęciach. W ciągu
krótkiego czasu byli w spół
dzielni dwukrotnie, pomogli
w uporządkowaniu księgowo
ści, a następnie doszli do
wniosku, że nie mają tu nic
do roboty.
— Po co będziemy stale
przyjeżdżać — powiedzieli
spółdzielcom — gdy będzie
cie potrzebowali, to telefo
nujcie. Wtedy z całą chęcią
przyjedziemy Wam pomóc.
Tak samo wąsko
widzą
swą rolę towarzysze ze Zjed
noczenia PGR Szczecinek,
pełniący szefostwo nad spół
dzielnią Przystawy. Ich plan
pomocy spółdzielni to pomoc
w księgowości, omłotach czy
transporcie. Pominięto nato
miast
pracę polityczną i
wzmocnienie pracy organiza
cjl partyjnej. Słowem — tyl
ko pomod techniczna.
Faktem jest,
że formy
sprawowania sz. iostwa nie
są jeszcze
wypracowane
i
że
wiele
zakładów
pracy nie ma odpowiedniego
doświadczenia.
Skorzystać
więc warto z rad tych towa
rzyszy, którzy już od dłuższe
go czasu pracowali na tym
odcinku.
Pierwszym warunkiem sku
tecznej pracy nad pogłębie-

niem sojuszu
robotniczochłopskiego jest, wciągnię
cie do niej wszystkich pra
cowników zakładu sprawują
cego szefostwo, a przede
wszystkim najmocniejszych
politycznie,
rozpracowanie
zadań dla agitatorów i dzia
łaczy kultury, wciągnięcie do
pracy organizacji partyjnej i
jej transmisji.
Tak właśnie widzą sprawę
szefostwa
towarzysze
z
MPRB Szczecinek. Angażują
oni do pracy wszystkie orga
nizacje i wszystkie swe dźwi
gnie. ZMP ma organizować
życie młodzieży, Liga Kobiet
zajmuje się aktywizacją ko
biet w spółdzielni, LPŻ zor
ganizuje zawody strzeleckie
itp. Tak pomyślana działal
ność na pewno przyniesie po
ważne rezultaty.
NIE OD ŚWIĘTA
ALE NA GODZIEN
Drugim ważnym warun
kiem dobrej pracy ekip jest
zdobycie wszechstronnego ro
zeznania środowiska i syste
matyczna, stała praca w tym
środowisku. Oprócz rozlicz
nych form pomocy material
nej i kulturalnej dla spół
dzielń, rzeczą pierwszorzęd
nej wagi jest pomagać spół
dzielcom w walce klasowej z
wrogiem, umacniać spółdziel
nie politycznie i ekonomicz
nie.
Wzajemne odwiedzanie się
1 wspólne odbywanie zebrań
partyjnych i ogólnych, dziele
nie się doświadczeniańii, osiągnięciami i trudnościami
załogi ze spółdzielcami wybi
tnie może pogłębić, pracę i
dopomóc do obustronnego po
znania się.
Szefostwo spełni swą rolę,
jeżeli będzie Sprawowane nie
od święta i wielkich uroczy
stości, a nawet nie od akcji
do akcji, ale wtedy, jeżeli bę
dzie ono codzienną troską ca
łej załogi i cała aktywna
część załogi będzie traktowa
ła sprawy spółdzielni
jak
sprawy własne.

J. MACICHOWSKI

wiosną

U warsztatowców POM w Świdwinie

W

arsztatowcy świd-

wińskiego POM,
to
skromni ludzie. Gdy
ich zapytać dzięki czemu re
mont maszyn i ciągników jest
już na ukończeniu, niechętnie
mówią o sobie. Ale każdy
za to natychmiast wyliczy,
ile pozostało jeszcze do re
montu „Zetorów" i „Ursusów“. Wyliczy i zaraz do
rzuci: „Nie ma obawy, plan
remontów zimowych wyko
namy 20 dni przed terminem".
Tegoroczne remonty w ko
Szalińskich POM-ach nie są
sprawą łatwą. Brak niektó
rych części zamiennych nie
pozwala często na dotrzymy
wanie harmonogramu robót.
Ale na wszystko znajdzie się
rada, jeśli cała załoga po
stanowi zwalczyć trudności.
Do inicjatywy całej załogi
odwołała się więc w Świd
winie podstawowa organiza
cja partyjna.
Bogaty plon przyniosły na
rady produkcyjne. Padło na
nich wiele cennych wnios
ków.
Tokarz warsztatów Ta-

Paweł Głmon, mechanik warsztatowy POM Świdwin, btorąc udział
w konkursie racjonalizatorskim, otrzymał cenną nagrodę za skon•truowanie zabezplecseula szóstego biegu przy ciągniku „Zator*',

deusz Jezuita, pierwszy pod
jął zobowiązanie wyremon
towania poza godzinami pra
cy jednego pługa dziennie.
Za Jezuitą poszli towarzy
sze Szaterlak, Szyćko, Wędrychowski i inni. Nie sami
zresztą warsztatowcy. Trak
torzyści w liczbie 33, a
wśród nich Zbigniew Pawli
kowski 1 Antoni Zych, zdwoi
li wysiłki, aby sprzęt, któ
rym będą pracować, został
nie tylko na czas wyremon
towany, ale by nie psuł się
w czasie pracy.
— Jakość remontów — to
nasza
główna troska —
mówi kierownik warsztatów
Jan Grzeszczuk.
Sama już organizacja pra
cy w warsztatach, zapobie
ga w poważnej mierze mo
żliwości przepuszczenia bra
ków. System gniazd napraw
czych wprowadzony w świd
wińskim POM-ie, daje do
skonałe wyniki. Przy każ
dym gnieździe naprawczym
dokonuje się innego rodzaju
prac 1 jeśli na przykład to
karz niedokładnie wytoczy
jakąś część, to na gnidzie
montażowym nie przyjma
jej. Istnieje więc wzaiemna
kontrn’a yzykonanei pracy.*
Soecjalizacja zaś, polegająca
na tym, że w każdym gnieć
dzie monterzy dokonuje mn
tażu, wzyledn'e obróbki tej
samej części, sprzyja wzro
stowi wydajności pracy, a
także wołvwa na poprawę
jei jakeści.
Nic więc dziwnego, że systom gniazd nanra-uczych
zdobył uznanie wśród zało
gi. a remontowany przez nla
sorzęt dobrze zdaje egzamin
xv polu. W roku ubiegłym
traktorzysta Anton’
Zych
przepracował na
traktorze
„Zetor" T-25, remontowa
nym w warsztatach POM
Świdwin 3, normy roczne,
zaorując 926 ha ziemi.
Pracownicy
warsztatów
Paweł Gimon, Tadeusz Jetulta, Edmund Strosln nie

lubią się chwalić. Jednak
zastosowanie wielu opraco
wanych przez nich uspraw-,
nień racjonalizatorskich po
zwoliło lepiej i szybciej wy
konywać remonty. W ubieg

tora, dzięki czemu w ciągu
jednego roku FOM Świd
win zaoszczędził 42 tysiące
złotych, a zużytą część moż
na w każdej chwili wyto
czyć w warsztatach. Pomysł

Mechanik rejonowy Józef Kuźmlcz w czasie trwania zimowych re
montów zwraca pilną uwagę na Jakość naprawionego sprzętu. Obec
nie, Jako kierownik rozdzielni, jest prawą ręką kierownika warszta
tów Jana Grzeszczuka.

łym roku tylko zaoszczędzo
no dzięki wykorzystaniu po
myslów racjonalizatorskich
ponad 200 tysięcy złotych.
Tuleje do „Zetórów" szli
fowane przez Jezuitę, dorów
nywały jakością tulejom wy
konanym przez TOR. a na
wet niejednokrotnie je prze
wyższaly.
Wielu usprawnień w pra
cy dokonał także Paweł Gi
mon. który w bardzo prosty
sposób rozwiązał w „Zetorze’*
zabezpieczenie przed
włączeniem 6 biegu. Skon
struował on także klucz do
montowania zaworów,
co
. skróciło czas trwania monta
żu o pół godziny.

Na ciekawy pomysł wpadł
Edmund Strosin, monter ma
szyn rolniczych. Zmienił on
nieco konstrukcje kultywa-

jego zresztą został wprowa
dzony także w fabrykach
maszyn
rolniczych,
które
nowe kultywatory produku
ją według jego ulepszenia.

Są to tylko nieliczne przy
kłady usnrawnień racjonali
zatorskich,
które wprowa
dzili warsztatowcy z POM
Świdwin. Trudno wszystkie
wyliczać.
Usprawnienia te
świadczą jednak o tym, ile
inicjatywy i wysiłku wkła
da załoga w swą pracę. W
Świdwinie nie słychać spe
cjalnie narzekań na brak
części zamiennych. Dlacze
go? Po prostu dlatego, że
ludzie nie czekają z założo
nymi rękami, lecz wspólnie
szukają wyjścia z sytuacji..

LESZEK FOSZCZ

Z plantacji znad Mississippi
do koncertowej sali
okrutne. Biali plantatorzy nie
ludzko wyzyskują swych czar
nych niewolników, wyciskając
z nich pot i krew. Nie znając
innego sposobu protestu prze
ciw narzuconemu im jarzmu.
Murzyni znad Mississippi wy
rażają całą swą gorycz w mo
notonnych pieśniach ludowych
zw. blues (czyt. blus) Szcze
gólnie charakterystyczne są
tzw. work • ilove - songs czyli
pieśni o pracy i miłości, które
śpiewano na plantacjach przy
pracy, ich monotonię i głęboki
OK 1618. Do wybrzeży No tragizm odczuwamy dziś jesz
wego Świata dobija okręt cze słuchając głosu Paul’a Ro
holenderski wioząc na pokłabeson

’a.
i
dzie „twenty negars” — 20
Dzieje się tak do roku 1865,
Murzynów. Są to pierwsi czar ■ więc do zakończenia wojny
noskórzy na terenie angiel secesyjnej, której
przyczyną
skich kolonii w Ameryce, w ro było dążenie stanów północ
ku 1790 jeden tylko stan Wir nych do uwolnienia społeczne
ginię zamieszkuje już 200 tys.,
go Murzynów. Jest to ważna
a całą Amerykę — 2 130 000 data dla rozwoju jazzu. Od
Murzynów. Sprowadza się ich
tej chwili Murzyni zaczynają
tutaj do ciężkich prac na plan
coraz częściej kontaktować się
tacjach, których nie mogą
z Europejczykami. I tak, w wy
znieść tubylczy Indianie. Mu
niku pewnej syntezy czysto lu
rzyni afrykańscy przywożą do
dowych elementów muzyki mu
Ameryki swoje obyczaje, kul rzyńskiej z europejską, na prze
turę, a także i muzykę. Są to
łomie XIX i XX wieku powsta
niezliczone pieśni i charaktery je klasyczny jazz. Kolebką je
styczne tańce w takt swoiste go jest miasto New Orleans w
go rytmu.
stanie Luisiana (USA).
Jazz charakteryzuje
nade
Tak więc afrykańscy Murzy
ni dają swym folklorem po wszystko niezwykła rytmika i
czątek współczesnej
muzyce improwizacja, a więc dobre je
go wykonanie zależy tylko od
jazzowej. Położenie ich w wie
daru i indywidualności wyko
ku XVIII i do połowy XIX jest
nawcy. Stąd mówimy, że każ
dy niemalże zespół jazzowy
ma swój styl gry.
Typowy
skład jazzowej orkiestry — to
instrumenty dęte i sekcja ryt
miczna.
Jazz w swym rozwoju rodzi
Bez przesady można po
3 odrębne style, które rywali
wiedzieć, że dyskusja nad
zują między sobą do dziś. Są
pięciolatką w Zakładach
to: styl nowo • orleański —
Sieci Elektrycznych w Słup
dixieland, prawie zupełnie im
sku, stała się pierwszopla
prowizowany, który
przede
nowym zadaniem młodych.
wszystkim reprezentuj* „król
Liczące 28 osób koło ZMP
jazzu”—Louis Armstrong. Dru
rozwinęło szeroką działal
gim stylem jest improwizowa
ność agitacyjną. Wydano
ny w mniejszym już stopniu
specjalne biuletyny, błyska
tzw. swing. Twórcami jego są
wice. Aktualne, mobilizu
— Duke Ellington (twórca
jące hasła ozdobiły ściany
słynnej „Karawany"), Stan Ken
warsztatów i biur.
ton i Benny Goodman. Wresz
Padło w czasie dyskusji
cie styl trzeci — nowoczesny,
181 wniosków. 70 procent
zw. z cudzoziemska be • bop
z tej liczby to pomysły mło
(czytaj bibop) znalazł swych
dych pracowników. Spe
mistrzów w osobach Dizzy Gilcjalne
zainteresowanie
lespie i Charlie Parkera.

Razem
młodzi przyjaciele
TYGODNIOWY DODATEK

Do Redakcji nadszedł nie
dawno list podpisany przez
Annf Smolicz Danutę Szmuniewską, Wat ■ Wawrzyniewicz i Jerzego Menko z
KPSSWiS w Koszalinie. Ko
ledzy ci prósz i o artykuł o
muzyce jazzowej. Przychyla
jąc się do ich prośby, zumiesz
czarny poniżej artykuł oma
wiający, aczkolwiek pobieżnie,
pochodzenie i rozwój jazzu
na świecie.

Trybuna dyskusyjna

Miłość

R

Pięciolatka
młodych

wzbudził projekt Mariana
Mariszańskiego, w wyniku
realizacji którego uniknie
się poważnych strat ener
gii elektrycznej w sieci.
Równie cennym i cieka
wym wnioskiem była pro
pozycja zainstalowania krót
kofalówkl w celu utrzyma
nia bezpośredniej łączności
z brygadami w terenie.
Pięciolatka Zakładów Sie.
ei Elektrycznych — to plan
pracy młodych. Z eałą pe
wnością nie poprzestaną
oni na projektach.
PIOTR DTLLY

Jazz nie jest w zasadzie mu
zyką taneczną. Nie należy go
uważać za muzykę wyłącznie
lekka i rozrywkową. Próbą je
go adaptacji symfonicznej za
jął się z powodzeniem w la
tach 20-tych znany kompozytor
amerykański — George Gersh
win, twórca opery murzyńskiej
— „Porgy and Bess”, suity jaz
zowej — „Amerykanin w Pary
żu” I „Błękitnej Rapsodii” oraz wielu innych utworów Jaz
zowych w stylu symfonicz
nym.
W Polsce jazz pojawił się
po raz pierwszy w latach 30-

Jtm« Priee Johnson amery
kański wirtuoz jazzu fortepia
nowego 1 kompozytor wielu utworów jazzowych.

tych, reprezentowany po raz
pierwszy przez Z. Karasińskie
go. Po wojnie czysto amery
kańskim stylem gry odznaczał
się zespół jazzowy Górkiewicza i Skowrońskiego z Warsza
wy. Dziś istnieje już w Warsza
wie zespół wzorowany na lon
dyńskim zespole o charakte
rze symfonicznym. Mantovaniego — „Błękitny jazz” dyry
gowany przez R. Damrosza.
Poza tym stosunkowo wysoki
poziom gry reprezentuje łódzki
zespól „Melomani", warszaw
skie „Studio • 55” oraz kra
kowski zespól radiowy Kuryle
wicza.
Z każdym dniem wzrastają
ce zainteresowanie
jazzem
znajduje swój wyraz w pow
stających zespołach jazzowych
i coraz liczniejszych koncer
tach muzyki jazzowej na estradach i w salach koncerto
wych całego kraju.

LECH NIEKRASZ

Wzywamy do

współzawodnictwa!
W czasie dyskusji nad
pięciolatką i
uchwałami
V Plenum KC PZPR w ze
spole PGR Połczyn-Zdrój,
koło ZMP podjęło cenne
zobowiązanie.
Przewiduje
ono rozwożenie obornika
po godzinach pracy
oraz
uprawianie kukurydzy na
obszarze 2 ha.
W Imieniu koła ZMP
kol. Piotr Madej wezwał po
zostałe koła w zespole Poł
czyn-Zdrój do podejmowa
nia podobnych zobowiązań
1 współzawodnictwa w ich
realizacji.

Czesław Bojara

nie powinna kapitulować

Poniżej przytaczamy fragmenty listu Wiesława Szajpoka
nadesłanego w odpowiedzi na artykuł zamieszczony w po
przednim numerze dodatku. Z pewnymi tezami autora nie
można się zgodzić, niemniej jednak podajemy je pod dys
kusję i oczekujemy dalszych listów.
Wiesław Szajpok pisze m. in.:

jest, aby
” kobieta i mężczyzna na
wzajem szanowali swoje po
glądy.
Wzajemny szacunek
nie oznacza jednak, że czło
wiek o materialistycznym świa
topoglądzie nie ma pracować
nad zaszczepieniem go bliskiej
osobie. Ale nie jest to taka
prosta sprawa, wymaga ona
długiego okresu czasu i mą
drego postępowania.
W SKAZANYM

Olbrzymią większość stano
wią kobiety wierzące. Swego
czasu pokochałem jedną dziew
czynę, wierzącą. Pół kroku
dzieliło nas od małżeństwa,
lecz gdy powiedziałem jej, że
nie wierzę — zerwała ze mną.
Kobieta wychowywana do 20 ro
ku życia w przekonaniach re
ligijnych, nie tak łatwo zre
zygnuje z nich. Religia jest
dla niej pewnym oparciem mo
ralnym w życiu. Dla materia
listów takim oparciem jest na
ukowy światopogląd i zasady
komunistycznej
moralności.
Kłócą się te dwa sprzeczne
kierunki, lecz jeden z nich
musi zwyciężyć, ten lepszy,
postępowy — materialistyczny.

Jak powiedziałem już Jed
nak, wymaga to czasu i mą
drego kierowania. Uważam
więc, że nie będzie żadną
zbrodnią jeśli w początkowym
okresie poznania lub pożycia,
mężczyzna wyznający nauko
wy światopogląd będzie towa
rzyszył kobiecie w kościele.

Jeśli ma skrystalizowany po
gląd. to i tak go nie zmieni
przez obecność w kościele.
W ścisłym związku z po
przednim moim rozumowa
niem pozostaje kwestia ślubu
kościelnego. Dlaczego kobieta
dąży zazwyczaj do niego? Po
mijam tu zasadniczą stronę —
jej przekonania.

Dużą rolę grają względy
formalne. Czy wydawane w
brudnych, zakopconych salach,
zwłaszcza na wsi, śluby cy
wilne pozostawiają jakieś wra
żenie? Raczej nie, a kobieta
pragnie tego.
Wspomniałem już, że mało
mamy kobiet o naszym świa
topoglądzie. Siłą rzeczy mu
szę się żenić z taką, jaka jest.
W pierwszym okresie trze
ba więc będzie pójść jej na ustępstwa, m. in. takie, o których
wyżej wspomniałem, nie zapomi
nająć o prowadzeniu systema
tycznej pracy uświadamiają
cej.

Przekonania

odnoszą zwycięstwo
A oto drugi list w tej samej sprawie. Autorem jego Jest
Stanisław Skrok z Koszalina. W jego wypowiedzi czytamy:

isIŁOSC i przekonania —
dwie potęgi, które
trzeba doprowadzić do zgody.
Jleż to nieszczęść, kłótni, roz
czarowań i zawiedzionych na
dziei rodzi się na tle nieszcze
rej miłości. A równocześnie
ludzie oddają często swe ży
cie za przekonania, którym
chcą pozostać wierni.
JW to

Co jest większą potęgą?
bezsprzecznie
przekonania.
Wielu z nas jeszcze nie tak
dawno głęboko wierzyło. A
jednak staliśmy się marksista
mi. Przemówiła nam do ro
zumu historia i logika faktów
dnia powszedniego.
Piszę o tym dlatego, żeby
pokazać wyższość przekonań
nad miłością. Błędem byłoby
osobę wierzącą silą odciągać
od pójścia do kościoła. Oodzi
to w naszą praworządność^

Wiesław Olejnik w jednym
z poprzednich dodatków mło
dzieżowych zapytuje: czy dla
żony poświęcić swe przekona
nia polityczne i chodzić z nią
do kościoła? Ja osobiście nie
byłbym w stanie pogodzić
swoich przekonań materiallstycznych z pójściem do koś
cioła. Starałbym się osobie
wierzącej, faktami wykazać
błędność jej rozumowania i
postępowania.
Nasz światopogląd fest
zdrowy, oparty na nauce, do
świadczeniach i logicznym
rozumowaniu. Toteż odniesie
zwycięstwo nad poglądem, u
fundamentów którego legły
mity i nieuzasadnione przepo
wiednie,
«
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A Jak myślą inni nasi czy
telnicy? Kto i dlaczego ma
rację?

punktualnie, co w szkolnych Imprezach byto
nie do pomyślenia. „Chudy" przynosi pacz
ki z ulotkami. „Gruby" zjawia się z kle
jem. Możemy przystąpić do akcji.

ZARAK" wyjmuje nóż. Ciach, ciach
i gazetka przedarta na dwie części.
Odkręcam wieczne pióro i z zamachem
chlapię na papier. Robię dwie kreski na
krzyż. Koniec, a te>raz noga i to jak najszyb
ciej. Na szczęście nie napotykamy nikogo
z nauczycieli. Wchodzimy do klasy jakby
nigdy nic. Oczekujemy przyjścia nauczyciel
ki geografii. Trójka naszych spogląda pyta
jąco na mnie i „Szaraka”. Robię oko, co
znaczy — okey, my boys — szafa gra.

S

Każdy z uczniów zabawia się jak może.
40 osób, to bądź co bądź pluton. Już na
środku klasy dwaj bokserzy zrobili ring.
Sędziuje coś z pięciu arbitrów. Tam znów
widać zapasy na ławkach. Ze można kark
skręcić lub nogę złamać, to nie ważne. Inna
grupa chłopców dokazuje z dziewczętami.
No cóż, siódma klasa, jest Się już tym „do
rosłym”.
— No tak, jak zwykle krzyk 1 bałagan...
Do klasy wchodzi wychowawczyni z kie
rowniczką. Uważnie obserwuję ich twarze.
Niestety, nic wyczytać nie mogę. Naraz od
zywa się kierowniczka. Głos jej brzmi twar
do 1 surowo.
—• Nie wiem jak to nazwać, ale to szkod
nictwo — (robi mi się powoli ciepło).
— To coś więcej niż nieposzanowanie cu
dzej pracy i państwowego grosza (czyźbyłmy
wpadllł). W ubikacji już piąty raz zbito szy
bę (oddycham, nic nie wie, a może zostawi
to na deserek). Podejrzenie pada na waszą
klasę — ciągnie kierowniczka...
— Niech się przyzna ten. kto wybił szybę
— itd. Który raz już to słyszę. Potem do
rzuca swoje wychowawczyni. Nikt się oczy
wiście nie zgłasza i spraxvy toczą się normal
nym trybom.
Bomba wybucha dopiero na ostatniej lek
cji. Mówi wychowawczyni.
— To zrobił wróg klasowy, on jest tu,
wśród nas.
Robi mi się trochę nieswojo. .Szarak" też
■łacMM«M wysiada.

MŁODZIEŻOWY

Chłopaki, przyda się — co? Patrzymy na
„Szaraka", który trzyma w ręku butelkę
z winem. Pijemy kilka łyków na odwagę.

— Postaramy się go wykryć — odzywa się
gospodyni klasy, Milka Swobodzińska.
— Kto? — pyta wychowawczyni.
— No, cała klasa. Ten gagatek sam się
wyda — konkluduje Mietek Trojanowski.
— Tak, wy go musicie wykryć, bo to
wstyd, by wśród nas, by wśród was — glos
wychowawczyni drga — był wróg. Chociaż
może źle wam mówię. Ten, kto to zrobił,
jest na pewno otumanionym, jego ktoś namó
wił, on nie wiedział co czyni — nauczyciel
ka mówi te słowa z głęboką wiarą.
W tym właśnie momencie zastanawiam się:
dlaczego wszystkie stare, „przedwrześniowe”
nauczycielki, tak dobrze wyrażają się o obec
nej rzeczywistości? Czyżby przekabacone?
Nie, tak nie może mówić człowiek zahukany.
Tak mówi tylko ten, kto jest przekonany
o słuszności swojej sprawy.
— ...i dlatego musicie go przekonać, że źle
zrobił i nawrócić na właściwą drogę — koń
czy wychowawczyni.
W klasie cisza. Spoglądam na twarze na
szych chłopców. Widzę od razu, że każdy prze
żywa walkę z samym sobą, łamie się z własną
duszą, że w jego wnętrzu walczą dwa światy.
„Szarak” zagryza wargi 1 kręci palcami wiatra
czek. Twarz to mu blednie, to znów czer
wienieje. „ęhudy” stara się być spokojny,
opuścił głowę, lecz widać, że myśli o czymś
intensywnie. „Gruby” patrzy prosto przed
siebie i drapiąc się w głowę, mruga małymi
oczkami. Twarz ma zmieszaną. Gdy potem
rozmawiamy na ten temat, każdy robi miuę, jakby nigdy aia.

Dopiero znacznie później, każdy przyznaje
się, że przeżywał walkę wewnętrzną, pierw
szą walkę w swoim życiu. Co nas trzyma
ło? Dziś wiem, że przysięga oraz to, że nikt
nie chciał być pierwszym w rozwiązaniu or
ganizacji.
Dzwonek obwieszcza koniec lekcji. Cała
klasa, dziś wyjątkowo spokojna i poważna,
pakuje książki i do poniedziałku opuszcza
szkolne mury.

^Drukowane słowo*
DZIEMY do „Chudego" drukować ulot
ki. Na strych dostajemy się bez prze
szkód. Zaczyna się praca. Ulotki mają
treść: „Precz z komunizmem! Niech żyje
wolność!"
4,
Pierwsza dziesiątka, druga, trzecia, dwu
dziesta — całość. Na początek wystarczy.
Drukarnię 1 ulotki starannie chowamy. Ze
gnamy się do godziny 19-tej. O tej porze
mamy się zebrać na Placu Zwycięstwa, by
ruszyć na miasto, jak to nazwaliśmy, z „dru
kowanym słowem”.

J

Godzina 19-ta. Na Placu Zwycięstwa
ciemno. Nity drobny, jesienny kapuśniaczek.
Nareszcie zbieramy «lę. Wszyscy przychodzą

Rozbijamy się na dwie grupy. „Chudy",
„Wilk" 1 „Szarak" stanowią jedną grupę
operacyjną mającą obsłużyć tereny: okolice
kina „Polonia", ulice Mickiewicza, Wojska
Polskiego i okolice CWMO. Nasze zadanie —
rozlepić ulotki przy Placu Zwycięstwa z uwzględnieniem biblioteki miejskiej i banku.
Mamy też ozdobić ulicę Deotymy 1 naszą
szkołę.
Ulotki rozlepiamy z zachowaniem wszel
kich środków ostrożności. Przylepiam ja,

„Gruby" obserwuje bacznie teren starając
się wzrokiem przebić zasłonę ciemności. Ka
puśniaczek przestaje padać, lecz dalej jest
ciemno.

Wchodzimy do naszej szkoły, w oknach się
świeci, widać pochylone nad pulpitami ła
wek sylwetki. To uczy się młodzież pracu
jąca, która od warsztatów idzie wieczorem
do szkoły.

Tymczasem my prowadzimy robotę. Ci
cho otwierając drzwi, wchodzimy na kory
tarz. Spoglądam na zegar. Do dzwonka 15
minut. Szybko i cicho uwijamy się po kory
tarzu. Ulotka, jedna* druga, trzecia, ozda
bia już ściany, gdy wtem otwierają się
drzwi od mieszkania woźnego. Co robić?
Włosy stają nam dęba.
G d. Ł

Komitet Miejski PZPR w
Koszalinie zawiadamia, że w
dniu I marca o godz. 8 w
sali konferencyjnej 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 la.czności
i Instruktorzy nieetatowi KM
PZPR w Koszalinie.

Uwaga odwilż!
Aby nie dopuścić do poważ
nych szkód, które może spo
wodować
odwilż,
należy
niezwłocznie
zmobilizować
wszystkie siły do wywożenia
śniegu z miasta. MPO przy
stąpiło już do oczyszczania
chodników na ulicy Zwycię
stwa. ale z uwagi na małą
ilość
środków transporto
wych. jakimi dysponuje, nie
może zdziałać zbyt wiele. Z
pomocą powinny przyjść tu
wszystkie
zakłddy
pracy,
przedsiębiorstwa 1 instytucje
dysponujące własnym trans
portem.

W związku ze znacznym ociepleniem nadszedł okres
mgieł, odwilży i roztopów.
Nagła odwilż wyrządzić może miastu i mieszkańcom
poważne szkody, m. in. przez zalanie woda piwnic, sute
ren itp.

Dlatego należy niezwłocz
nie zapewnić ujście wodzie
powstałej z roztopionych gru
bych warstw śniegu zalega
jącego ulice i przyległe tere
ny. Przede wszystkim należy
oczyścić ścieki odpływowe na
jezdniach i nie dopuszczać do

ich zapchania i zanieczyszczę
nia. Obecnie ścieki te znaj
dują sie pod ubitym śnie
giem i woda nie może do
nich spływać. Należy rów
nież przekopać kanaliki, aby
zapewnić szybszy odpływ wo
dy.

Ostatnie dni zimy
w Koszalinie
RZEGI rzeki Dzierżęcinki jeszcze mocno
„trzyma" lód, w jej
wodach przeglądają się drze
wa pokryte puszystym śnie
giem. UŻ parku śnieg... aż
oczy bolą patrzeć.
Koszalinianie z przyjem
nością urządzają przechadz
ki po uroczych zakątkach na
szego miasta, spoglądając
na dekoracje ..wykonane'*
przez uciekającą już od nas
zimę,

B

Na dachach zabudowań le
żą duże ilości śniegu, które
w każdej chwili grożą obsu
nięciem na chodniki. Prze
chodnie winni zwracać bacz
niejszą uwagę na grożące z
tej strony niebezpieczeństwo,
a gospodarze domów na za
pobieżenie tej groźbie.
Z. Z.

Z listów do Redakcji

Słuszna prośba
funkcjonariuszy MO
wreszcie wydany został infor
mator, bo z pewnością przy
da się on nie tylko funkcjo
nariuszom MO, ale także wie
lu mieszkańcom miasta.

Ostatnio otrzymaliśmy od
grupy funkcjonariuszy MO w
Koszalinie list, następującej
treści:

WAŻNIEJSZE TELEFONY
I ADRESY
Pogotowie Ratunkowe lei. 0,.
Straż Pożarna — tel. cen
trali 523, tel. alarmowy — 08.
Komenda Miasta MO — te
lefon 35-37.
Pogotowie milicyjne — te
lefon 07.
Szpital Miejski, ul. Fałata 315,
tel. 22-13, ul. Curle-Sklodow
sklej — teł. 26-00.

„Podczas pełnienia służby
często wielu ludzi, szczegól
nie przyjezdnych, zwraca się
do nas z prośbą o poinformo
wanie, gdzie znajduje się ta,
czy inna ulica. Część z nas
zna nazwy większych ulic w
Koszalinie na pamięć, ale nie
wszystkie. U/ tym celu właś
nie niezbędnym jest informa
tor z alfabetycznym spisem
uHc i planem miasta. Prezy
dium MRN i Woj. RN nic do
tej pory nie zrobiło w spra
wie wydania takiego informa
tora.
Za pośrednictwem Redakcji
leszcze raz zwracamy się z
prośbą do Prezydium MRN,
by przyspieszyło opracowanie
informatora".

„Nowa Huta" — Panna de
Scudery.
Seanse o godz. 16, 10 1 20.
„Młoda Gwardia" — Rokossowo — Biały kieł; seanse o
godz. 17.30 1 19.30.
WDK — Ogień w kniei.
Seans o godz. 17.30.

W dniu dzisiejszym Wydział
Kultury Prezydium Wojewódz
kiej Rady Narodowej 1 Zarząd
Wojewódzki TPP-R organizują
w sali Klubu TPP-R przy ul.
Zwycięstwa 125 — dyskusję nad
książki
T. Dostojewskiego
„Zbrodnia i kara".
Początek o godz. i3.

Przypuszczamy, że w nie
długim
czasie
Prezydium
MRN postara się o to, by

Dziś zachmurzenie duże i chwl
lamt opady. Temperatura od ze
ra do plus 6 stopni C.

PRACOWNICY POSZUKIWANI
’

1-fo KIEROWNIKA BUDOWY I 2-ch MAJSTRÓW BUDO
WLANYCH zatrudni od zaraz Zjednoczenie Budownictwa
Miejskiego, Gdynia, Odcinek Budowlany Nr 7 w SŁUPSKU
przy ul. Stalina 23-a. Reflektuje się na siły wykwalifikowa
ne (z praktyką). Warunki płacy w/g układu zbiorowego dla
budownictwa.
K—105-0

i

Wojewódzka Hurtownia Tekstylna w Koszalinie
urządza

w dniach od 29.11 do 15.111.1956 r.
w wzorcowym sklepie tekstylnym nr 9 w Słupsku
przy ul. Obr. Stalingradu 4 (róg Bema)

Biały Tydzień i Wiefkg Sprzedaż Bawełnj
na których zaprezentuje bogaty asortyment najnowszych
tkanin.
Zapraszamy do odwiedzania naszego sklepu wzorcowego
i poczynienia zakupów.
K—109-0

TECHNIKA, ENERGETYKA zatrudni natychmiast Stocznia
Ustka. Warunki pracy i płacy do omówienia. Zgłoszenia
prosimy kierować na adres Stoczni — Ustka pow. Słupsk,
_________________________
K—118-0

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
KOMUNALNEJ nr 1 w KOSZALINIE
podaje do publicznej wiadomości,
że w tut przedsiębiorstwie został uruchomiony

KIEROWNIKA SKLEPU KWIACIARSKIEGO, KIEROW
NIKA SKLEPU SPOŻYWCZEGO przy ul. Mieszka I-go,
2-ch KIEROWNIKÓW SKLEPÓW wieloosobowych zatrudni
Miejski Handel Detaliczny Art. Spoż. w Koszalinie.
Warunki płacy do omówienia na miejscu. Zgłoszenia pisemne
względnie osobiste, przyjmuje Sekcja Kadr MHD Art. Spoż,
w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 121, II piętro.
K—117-0

ZAKŁAD

UWAGA CZYTELNICY

o miejsce w finale
W poniedziałek szachiści
startujący w koszalińskiej
grupie półfinałów mistrzostw
Polski rozegrali dziesiąta run
dę turnieju. Grąbczewski i
Stokłosa, którzy są przodow
nikami turnieju — zdobyli
dalsze punkty. Pierwszy wy
grał pewnie z Wismontem. a
Stokłosa zwyciężył Monaster
skiego.
Łuczynowicz po niepowo
dzeniach w pierwszych run
dach osiąga z dnia na dzień
lepszą formę. W dziesiątej
rundzie wygrał z Jagodziń
skim i obecnie zajmuje 9—10
miejsce i ma szanse na awans do finału mistrzostw
Polski. Fronczek wygrywa
jąc z Wierzejewskim. wysu
nął się na 3—4 miejsce.
Na remis zgodzili się: Bor
kowski z Doda. Szpakowski
z Kamkowskim i Owczarek
z Knapczykiem.
Tabelka po 10 rundach
przedstawia się następująco'
1. Grąbczewski — 8 pkt..

2. Stokłosa — 7. 3—4. Solec
ki i Fronczek — po 6.5,
5—8. Borkowski (1 od!.),
Szpakowski. Kamkowski i
Doda — po 6. 9—10. Łuczy
nowicz (1 oał.) I Knapczyk —
po 5.5. 11. Monasterski — 5,
12. Wismont — 3,5 (1 od!-).
Sytuacja w czołówce jest
w dalszym ciągu niewyjaś
niona- Do czołowej czwórki
awansuje nadal kilku zawód
ników niemal z równymi
szansami na awans. Tak więc
miłośnicy szachów
muszą
cierpliwie czekać aż do ostat
nich rund, które dopiero wy
łpnią 4 najlepszych — fina
listów mistrzostw Polski.

Uuaqa wędkarze
Zarząd koła PZW w Koszali
nie zawiadamia swych członków,
ze szkolenie zawodowe odbędzie
się w świetlicy BPP przy ul.
Spółdzielcze! w dniach 29 lutego,
7 I 14 marca br. o godz. 18.
Zarząd prosi o punktualne
przybycie członków koła na po
wyższe szkolenie.

Lodowe »osiaiki«
Przez wiele dni
lodowisko na sta
dłonie Spaily w
Koszalinie każ
dego
wieczora
tęinllo
życiem.
Liczni miłośnicy
łyżwiarstwa od
wiedzali je gre
mialnie, ćwicząc
z zapałem jazdę
szynką ; figu ową. I chyba tyl
ko oni zmartwię
ni są gwałtow
nym
wzrostem
temperatury, któ
ry Kładzie kres
Ich
rozrywkom
na lodzie. Łyż
wiarze
skrzęt
nie wykorzystu
ją węc ostatnie
sawalki lodu na
dające się do Jacdy.
Na zdjęciu wlizimy uczennice
izkoly nr 1 w Ko
tzallnlc — Halin
kę, Jadzię 1 stefzę podczas przy
gotowań do jaz
dy. Kto wie —
noże ostatniej w
!ym sezonie?

Techniczna Obsługa Samochodów
Stacja Terenowa nr 9 w Słupsku
prowadzi pracę na 2 zmiany.
Użytkownicy samochodów, przedsiębiorstwa uspołecznione
oraz właściciele samochodów i motocykli prywatnych
mogą korzystać z usług technicznych
w godz. od 7—21.00
Użytkownicyl zawierajcie długofalowe umowy
z T. O. S. o stałą opiekę techniczną nad Waszymi
pojazdami. Użytkownicy samochodów „Star 20"
zawierajcie umowy o szybkościową naprawę Waszych
pojazdów drogą wymiany zespołów. Posiadający umowy
długofalowe będą obsługiwani w pierwszej kolejności.
(Blankiety umów można otrzymać w TOS nr 9 Słupsk,
ul. Szczecińska 11, tel. 23-82).
Na żądanie Użytkownika TOS wysyła swoich monterów
łub samochód pogotowia technicznego.
Użytkowniku pojazdu pamiętaj!
Prawidłowo i terminowo wykonana
obsługa
techniczna — zmniejsza ilość napraw i przedłuża
żywotność pojazdu.
K—111 -0
Wojewódzka Hurtownia Wyrobów Przemysłu Chemicznego
w Szczecinku
przypomina P. T. Odbiorcom, że termin składania
zapotrzebowań na towary i materiały nierczdzielane,
na kwartał następny, winien
nastąpić miesiąc przed tym kwartałem.
Odbiorcom, którzy nie złożą zapotrzebowań we wła
ściwym terminie, Hurtownia nie gwarantuje pełnego
pokrycia masy towarowej na zamówienia doraźne.
K—112-1

K—110-0

Głos Koszaliński
zarówno w mieście jak 1 na wsi.
Zamówienia i przedpłaty na prenumeratę indywidualną
przyjmują już teraz wszystkie placówki pocztowe
oraz listonosze.
Najniższym czasokresem opłat jest
KWARTAŁ.
K—1/b

POGRZEBOWY

którego punkt sprzedaży trumien mieści się
przy ul. Związku Walki Młodych nr 15 (narożnik
Estkowskiego po drugiej stronie PKO).
Nadmieniamy, że sklep nasz posiada na składzie
wszystkie rozmiary trumien, których sprzedaż prowa
dzona jest w/g obowiązującego cennika Ministerstwa
Gospodarki Komunalnej.

Przypominamy, że począwszy od II kwartału br,
będzie można zaprenumerować

Zacięta walka

KIEROWCY!
Użytkownicy samochodów i motocykli

MHD

Art. Przem. w Słupsku

INŻYNIERÓW, gómików-wiertników, KIEROWNIKÓW ko
palń wierceń obrotowych, INŻYNIERÓW MECHANIKÓW,
WIERTACZY, POMOCNIKÓW wiertaczy, MECHANIKÓW
silnikowych i motorowych zatrudni Przedsiębiorstwo Geolo
giczne Przemysłu Naftowego „Północ" Kraków ul. Lubicz 25.
Warunki pracy 1 płacy do omówienia na miejscu. Zgłoszenia
w Dziale Kadr, pokój 234.
K-106-0

Na szachownicy

Meble metalowe, materace

UNIEWAŻNIENIE
'
;

Unieważnia się skradzioną pieczątkę o treści:
Zjednoczenie PGR Kętrzyn Zespół PGR Garbno
Gospodarstwo Podławki, p-ta Winda, pow. Kętrzyn,
’
K—115-1

sprzedaje
Hurtownia

Meblami

Wojewódzkiego

w

Przedsiębiorstwa

Koszalinie

Handlu

ul. 1-go Maja nr 26.

• K—113-0
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Depesza

N. A. Bułganina

Czy zmierzch ,
adenauerowskiej ery?
O konferencji zarządu
Niemały wpływ na stano
stronnictwa FDP w
wisko socjaldemokratów i li
Sztuttgarcie, na której
berałów wywarła radykalizaprzewodniczący tej partii.
cja związków zawodowych
Dehler, ostro rozprawi! się
oraz zwycięstwo lewicy w
zarówno z secesionistami z
radach zakładowych.
FDP jak i z polityką kanc
Z drugiej strony nie ule
lerza Adenauera i jego bońga wątpliwości, że dyploma
skiej kamaryli, można dziś
cja adenauerowska utknęła
mówić o nowym etapie w po
na martwym punkcie, jak
lityce wewnętrznej zachod
przyznał niedawno sam mi
nich Niemiec. Dehler oświad
nister Brentano na wykładzie
czy! dosłownie:
uniwersyteckim. „Nie posia
„Nie jesteśmy już ani w
da ona — powiedział on —
rządzie, ani w koalicji, stra
ani własnego oblicza, ani
ciliśmy naszą reprezentację
planów na przyszłość".
w gabinecie, lecz odzyska'iś
Wyjście z dyplomatyczne
my swobodę i jesteśmy goto
go Impasu stało się koniecz
wi oczyścić zmurszałą i dusz
ne, zwłaszcza w obliczu wzma
ną atmosferę tego państwa".
gającego sie amerykańskiego
Zdaniem Dehlera, upadek
nacisku w kierunku przysoie
rządu
Arnolda w Duesselszenia remllitaryzacjl NRF,
dorfie sta! się nunktem zwrot
której olbrzymie koszty mo
nym w historii powojennych
gą. zdaniem fachowców, po
Niemiec.
łożyć kres zachodnio-niemiec
Ostatnie dni w Bonn rze
klej „prosperity". Nowej po
czywiście zwiastują przełom,
lityki zagranicznej
zaczęli
który nie pozostanie
bez
domagać sie przede wszyst
echa w całych Niemczech.
kim młodsi politycy w łonie
Rozdwojenie koalicji bońpartii rządowej. Tzw. bunt
skiej jest, zdaniem tutejszej
młodych liberałów spowodo
prasy, najważniejszym wvda
wał, Jak wiadomo, kryzys
rżeniem w dziedzinie polity
duesseldorfski.
ki wewnętrznej od czasu wy
Ostre słowa, Jakie w tych
brania Adenauera na kancle
dniach padly nod adresem
rza. Przez ponad 6 lat uda
kanclerza bońskiego, są w
wało się Adenauerowi trzy
dotvchczasowei historii Re
mać na uwięzi swoich part
publiki Federalnej bez pre
nerów, przez 6 lat nie mieli
cedensu. W tych okolicznoś
oni żadnego głosu. Ale zmla
ciach godne uwagi s» słowa
ny. jakie nastąpiły w polity
przewodniczącego SPD —
ce światowej, zwłaszcza zaś
Ollenhauera, którv oświad
nawiązanie stosunków dy
czy, na wiecu wyborczym w
plomatycznych miedzy Bonn
HeMelbergu: „Era kanclerza
i Moskwą nie mogły, oczywiś
Adenauera nieuchronnie zbli
cie. pozostać bez wpływu na
ża sle ku końcowi, nonkważ
stosunki wewnętrzne w Niem
historycznie przeżyła sle. Na
czech zachodnich.
Jei mielsce wstępnie silna de
W ciągu ostatniego roku
mokratyczna
alternatywa
stronnictwo kanclerza Adepod przewodem SPD".
naiiera, CDU, straciło w ko
lejnych wyborach do nar'aCzerpiąc swe siły z soju
mentów krajowych 3 miliony
szu z Waszyngtonem, remigłosów, straciło 3 rzodv Irralitaryzacyjna polityka Adena
jowe. . (Bawaria, zachodni
uera napotyka na poważny
Berlin. Nadrenia), a rozkład,
opór w społeczeństwie nie
zarówno w stronnictwie prze
mieckim. Mogła ona jeszcze
sledleńców. BHF, Jak i roz
święcić swolf triumfy w
łam w FDP. odkryły przed
szczytowym okresie „zimnej
społeczeństwem niemieckim
wojny". Ale dzisiaj, kiedy
cała fikcje tzw. gabinetu ko
opinia publiczna widzi jaka
alicyjnego. Na skutek tvch
jest cena sojuszu z USA i
faktów w chwili obecne! A de
jak zmienia się układ sił po
nauer utracił zarówno kwa
litycznych w zachodniej Euro
lifikowana wieks*ość w Bun
pie, na który przecież nie
destagu lak i kontrole nad
bez wnłvwu nozostala uchwa
Bundesratem. W Bonn nie
ły XX Zjazdu KPZR, szan
jest wcale tajemnicą, że
se Adenauera musza maleć.
gdyby obecnie roznisano no
Widzi to jasno młodsza gewe wybory do federalnego
neracia mieszczańskich po
parlamentu.
koalicja zło
lityków, szukających nowych
żona z socia’demokratów I
dróg rozwiązania problemu
liberałów (FDP) otrzymała
niemieckiego. Bo, lak słusz
by możność utworzenia rzą
nie powiedział Dehler w po
du w Bonn.
lemice z Adenauerem w cza
„Jedna rzecz uchodzi za
sie swego wystąpienia sztutpewne — pisze w dzienniku
tgarcklego: przez 10 lat po
hamburskim „Die Weit" zna
litycy nasi patrzyli tylko w
ny pub’icysta, Paul Sethe,
stronę Zachodu, jak gdyby
którego gniew Adenauera wy
Wschodu Już w ogóle nie
pędzi! niedawno z kierownic • było. A kto tej alternatywy
twa gazety ..Frankfurter Alnie dostrzega, staje u kresu
Igemelne Zeitung", ponie
rwolch politycznych możli
waż odważnie krytykował
wości.
politykę kanclerza końskiego
MARIAN PODKOWINSKI
— przez n lat istnlelsce pro
bierze po!i*yki Renubliki Fe
deralne! nie obowiązują Już
wlęcei. Zaczęło się coś zupeł
ni- nowego".
Przez ponad 6 lat kanc'erz
Adenauer reprezentował fik
cyjną tez*. że Jego koa'lcja
jest przedstawicielką społe
czeństwa nlem’’cklegn na
zachodzie. Uważał on. że to,
co powie w najbardziej miarndainvch
sprawach, fe«t
BERLIN. Za nową porażkę
równoznaczne z woh olbrzy
Adenauera należy uznać takt,
miej większości o"lnl! nuże centrum w północnej Nadre
Miernej. Błąd w obliczeniach
nii - Westfalii zdecydowało się
kanclerza polegał na tym. ż”
wejść w charakterze trzeciej
koalicja bońska. nie reorezen
partii w skiad rządu koalicyj
tuj.-ca większości społeczeń
nego, który utworzony został
stwa. sama nigdy ule bvła
przez przedstawicieli socjalde
monolitem. | żc sprzeczności
mokratycznej partii Niemiec
zarysowały s|» faktycznie
(SPD) oraz wolnej partii de
luż 2 fata łemu. a od roku
mokratycznej (FDP). Jak wia
trwa wątką mlęd"v Hbera*adomo w północnej Nadreniimi a chzde’-nm’. Praktyce'’
Westfalii upad! niedawno adcwygl-dalo to tak. że CDU
nauerowski rząd premiera Ar
nie donuszczata nikogo do
nolda, przy czym CDU i cen
trum
glosowały
przeciwko
g'osu. Sikoro Jedną*; podno
wnioskowi o wyrażenie Arnol
sił sle głos Protestu w par
dowi votum nieuiności. Z otiach koa*icvlnvch, kamaryła
świadczenia rzecznika centrum
kanclerska, umiał-' złamać nwynika, że po upadku rządu
pozycje w zarodku. Ale co
Arnolda partia ta nic uległa
było możliwe przed 2 laty,
dalszemu naciskowi CDU i wy
stało się niemożliwe w oraziła zgodę na przyłączenie
bifczii dokonujące! się zmia
się do koalicji SPD • FDP, co
ny układu sił politycznych w
w poważnym stopniu umocni
Niemczech zachodnich. __
pozycję obecnego rządu, -

P

Centrum

weźmie udział
w rządzie koalicyjnym
północnej
Nadrenii-Westfalii

do

premiera Afganistanu
MOSKWA. Z okazji 35 rocz
nicy podpisania radziecko - af
ganistańskiego układu o przy
jaźni, przewodniczący Rady
Ministrów ZSRR N. A. Bulganin przesłał premierowi Alganistanu Mohammedowi Duadowi depeszę z pozdrowienia
mi. w której pisze m. in., że
radziecko - afganistański
uklad
podpisany 28 lutego
1921 r. miał dodatni wpływ na
rozwój i umocnienie przyja
znych i dobrosąsiedzkich sto
sunków między obu krajami.
Rząd radziecki — podkreśla
N. A.
Bulganin — pragnie
szczerze, aby przyjaźń i do
brosąsiedzkie stosunki między
narodami Związku Radzieckie
go i Afganistanu nadal rozwi
jały się i umacniały w intere
sie obu krajów oraz w intere
sie utrwalenia powszechnego
pokoju.

Europa zachodnia

o XX Zjeździe KPZR
Korespondent AR Dominiąue Desanti
donosi z Paryża
Po raz pierwszy w historii
burżuazyjna prasa francuska
poświęciła
całe
kolumny
przebiciowi obrad Zjazdy
Komunistycznej Partii Żwią
zku Radzieckiego. Jakże od
legle są od nas czasy, gdy
kurtuazyjne gazety francu
skie kwitowały narady KPZR
jakimś artykulikiem
tego
czy innego specjalisty od
szkalowania Związku Ra
dzieckiego. Tym razem wszy
stkie gazety zamieściły po
ważne wyjątki z przemówień
wygłoszonych w Moskwie,
liczne komentarze ! artyku
ły wstępne.

Rzecz zroznm'ała, że wie
le dzienników nie odstąpiło
od tradycji przeinaczania sen

B. prezydent Francji Auriol

wyjechał do Moskwy
PARYŻ. We wtorek w po
ludnie b. prezydent Francji
Vincent Auriol odleciał wraz
z małżonką do Moskwy. Po
byt Auriola w ZSRR potrwa
12 dni.
B. prezydent Auriol udał
się do Moskwy na zaproszę
nie przewodniczącego Pre
zydium
Rady Najwyższej
ZSRR K. J. Woroszyłowa.
Przed odlotem V. Auriol
złożył następujące oświad
czenie przedstawicielowi agencji France Presse:
Moja wizyta w ZSRR bę-

dzie miała charakter wyłącz
nie prywatny — nie jest jed
nak wykluczone, że odbędę
rozmowy z mężami stanu
ZSRR,

Rząd francuski domaga się

specjalnych pełnomocnictw

w sprawie Algeru
PARYŻ. W późnych godzi
nach nocnych z poniedział-

Karamaalis otrzymał misję

utworzenia
nowego rządu greckiego
SOFIA. W związku z ogło
szeniem dnia 27 bm. oficjal
nych wyników ostatnich wybo
rów, dotychczasowy premier
Grecji Karamanlis podał się
do dymisji. W tymże dniu król
Grecji Paweł
powierzył mu
misję utworzenia nowego rzą
du greckiego.
Jak wiadomo, w wyborach
w dniu 19 lutego unia naro
dowo - radykalna, której prze
wodniczącyrn jest Karamanlis,

Plenum KC KPF
HELSINKI. 26 lutego odbyło
się w Helsinkach Plenum KC
Komunistycznej Partii Finlan
dii. Przedstawicielka KPF na
XX Zjeździe KPZR M. Suvanto złożyła na plenum sprawoz
danie z przebiegu obrad XX
Zjazdu KPZR.

su niektórych przemówień.
I lak np. „Aurorę" twierdzi,
żc przemówienie Mikcjaną
było „hołdem oddanym eko
nomice zachodniej" a „Fiearo" ocenił przemówienie
Chruszczowa jako „manewr
w wielkim stylu". Jednakże
czytelnicy,
którzy usiłują
wyrobić
sobie prawdziwy
obraz przebiegu XX Zjazdu,
mogą to osiągnąć na podsta
wie lektury paru gazet.
O tym, jak szerokim echem
odbiły się obrady zjazdu we
wszystkich kołach społeczeń
stwa francuskiego, nie wyłą
czając nawet najbardziej da
lekich od komunizmu, świad
czyć mogą choćby następu
jące charakterystyczne wypo
ąyiedzi:
Zagorzałą czytelniczka arcyreakcyjnego „Figaro" 70letnia staruszka, należąca do
Jednej z owych „200 rodzin",
w których rekach znajdują
sie banki i wielki przemysł,
oświadczyła: „Bardzo mi się
to wszystko podoba; Rosja
nie żyją coraz leniej i będą
żyć coraz lepiej. Ja osobiście
nie mam nic przeciwko temu
1 wynajęłam już kab;ne na
by w lecie udać
się do Leningradu i Mo
skwy".

zdobyła minimalną większość
w parlamencie greckim, i to
jedynie wskutek korzystnych
dla niej przepisów ordynacji
wyborczej; otrzymała ona okolo 160 mandatów na ogól
ną liczbę 300, mimo- że' uzy
skała przeszło 200 tys. gło
sów mniej aniżeli opozycyjne
„zjednoczenie demokratyczne”.
Utworzenie nowego rządu
spodziewane jest 29 bm. W
dniu tym ministrowie nowego
gabinetu Karamanliśa złożą
przysięgę.
Powierzenie misji utworze
nia rządu Karamanlisowi spot
kalo się z ostrą krytyką przy
wódców greckich partii opozy
cyjnych. Przywódca Związku
.Narodowo - Postępowego Papapołitis zaproponował w po
niedziałek
utworzenie rządu
koalicyjnego, w skład którego
weszliby przedstawiciele wszy
stkich partii greckich. Gabi
net ten zdaniem Papapolitisa
powinien istnieć do maja br.
Wtedy powinien zastąpić go no
wy gabinet tymczasowy, któ
rego zadaniem byłoby rozpi
sanie i przeprowadzenie no
wych wyborów w Grecji na za
sadzie proporcjonalnego syste
mu wyborczego.

ku na wtorek, zakończyło
się nadzwyczajne posiedze
nie gabinetu francuskiego
pod przewodnictwem prezy
denta Coty. poświęcone pro
blemowi Algeru.
Jak wynika z
doniesień
prasy, na posiedzeniu tym
minister-rezydent i guberna
tor generalny Algeru Lacoste, stanowczo domagał się
wysłania do Algeru świeżych
kontyngentów wojsk. Spra
wa ta będzie jeszcze rozpa
trywana przez komitet obrony narodowej, którego
posiedzenie odbędzie się we
wtorek wieczorem.
Na posiedzeniu gabinetu
postanowiono, że rząd Molleta z^móci się do Zgromadze
nia Narodowego z żądaniem
udzielenia mu
specjalnych
pełnomocnictw w celu opa
nowania krytycznej svtuacji
w Algerze.
Rząd domaga
sle pełnomocnictw dla prze
prowadzenia w Alger.ze re
form o charakterze admini
stracyjnym, gospodarczym i
społecznym.

Paryski korespondent agencji Reutera donos!, że
rząd francuski przewiduje
wysłanie w ciągu najbliż
szych tygodni około 50 tys.
żołnierzy, w tym 20 tys. bę
dzie przerzuconych z Tndochln, a 30 t”S. nrawdonodobnle wycofanych z Nie
miec zachodnich. W fon spo
sób liczebność wojsk francu
skich w Algerze wzrośnie
dn 270'tys. żołnierzy. 'Zada
niem ’ch bodzie „zwalozanie rebel!antó.w, których si
ły oceniane są na 15 tys.
osób".

ZSRR. dostarcza
sprzętu. technicznego
Pakistanowi
MOSKWA. ZSRR dostarcza
wielu krajom Azji PoludniowoWschcdnlej różnego sprzętu
technicznego 1 przyrządów, ty
tulem wkładu radzieckiego do
funduszu pomocy technicznej
ONZ.
Realizując tę pomoc Wszech
związkowa Centrala Handlowa
„Technoeksport“ wysłała ostat
nlo do Pakistanu rezgarniarkę
automatyczną, 200 ton rur, #rządzenia wiertnicze i trzy prze
nośne elektrownie do świdrów
wiertniczych.
W najbl'ższym czasie Paki
stan otrzyma od Związku Ra
dzieckiego dalsze trzy świdry
wiertnicze, przenośną stację
sprężarkową 1 Inne maszyny, ^

Druga wypowiedź należy
do czytelnika prasy socjal
demokratycznej, studenta wy
chowanego w jezuickie! szko
le. który — jak twierdzi —
„po przeczytaniu Marksa"
przed paroma miesiącami
wstąpił do partii socjaldemo
kratycznej. „Po XX Kongre
sie — stwierdza on — nie
widzę powodów, dla których
byśmy nadal bojkotowali je
dność akcii z komunistami".
W dziesięć minut po wypo
wiedzeniu tych słów nasz
student u boku studentów
komunistycznych i katolic
kich bił sle w studenckiej
dzielnicy „Quartier Latin"
przeciwko faszystom wzno
szącym antyalgerskle okrzy
ki.

Opinia wielu ludzi pracy
jest jednomyślna: „XX Zjazd
stworzył nowe możliwości
dla jedności akcji ruchu ro
botniczego na całym świecie,
a więc również we Francji".
A jeśli chodzi o gazety...
Naturalnie nie brak złośli
wych karykatur
na temat
np. kultu jednostki, nie brak
złośliwości wszelakiego ro
dzaju. Niemniej jednak fak
tem jest, że żadna gazeta nie
była w stanie Ukryć przed
swymi czytelnikami perspek
tyw, jakie otwierają się w
wyniku XX Zjazdu.
Ciekawie podszedł do za
gadnień XX Zjazdu organ
Mendes-France*a „Express",
który niejedną kolumnę po
święcił obradom moskiew
skim, a jako ilustrację do
nich dał cykl reportaży pió
ra dziennikarzy, którzy ba
wili w ZSRR w czasie jednej
z wycieczek zorganizowa
nych w lecie ub. r. Repor
taże te noszą wszelkie cechy
postawy, którą nazywamy
tu „neutralistyczną".

Pobici przez Arabów
ponieważ wzięto ich

za Amerykanów
LONDYN. Do Londynu po
wróci! kierownik angielskiej ekipy
telewizyjnej Woodrow
Wyatt, b. poseł labourzystowski, który wraz z , czterema
współpracownikami
nakręca!
w Algerze kronikę telewizyj
ną.
Wyatt i jego ekipa zostali
pobici przez tłum Arabów pod
czas rozruchów w Constantine, gdy nakręcali przebieg de
monstracji. W wywiadzie pra
sowym Wyatt stwierdzi!, że
tłumy demonstrantów otoczy
ły angielską ekipę telewizyjną
i wznosząc okrzyki przeciwko
Amerykanom zniszczyły apara
ty filmowe i pobiły Anglików.
„Od śmierci — powiedział Wy
att — uratowały nas nasze
zapewnienia, że jesteśmy An
glikami, a nie Amerykanami".

©

BONN

Mocarstwa zachodnie w dal
szym cb.gu wywierają nacisk na
władze bońsklc, aby zobowląza
ly się nadal pokrywać koszty utrzymanla wojsk okupacyjnych
tych państw w Niemczech za
chodnich. Rząd NRF wyraził zso
dę na przeprowadzenie rozmów
w tej sprawie. Rozpoczną się
one w środę w Bonn.

•
W Węgierskim Studio Filmowym reallnije się obecnie fabular
ny film kukiełkowy pt. „Zarozumiały dzbanek na mleko". Sce
nariusz do filmu napisano na podstawie opowiadania Mlklos Meszely'ego.
Główne role w filmie to — zarozumiały Dzbanek na mleko,
stary Garncarz i Jego Zona.
Na zdjęciu: scena z filmu — Garncarz przy pracy.
(FOT. — CAFJ „

MOSKWA

Dekretem z dnia 25 lutego be.
Prezydium Rady
Najwyższej
ZSRR ratyfikowało zatwierdzo
ny przez Radę Ministrów ZSRR
radziecko-Jemeńskl układ o przy
jaźni, podpisany w Kairze 31 paź
daternUia 1955 t, ‘

