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Uchwała Rady Ministrów — aktem słusznym i niezbędnym
dla naszego dobra

Zaczniemy walczyć
o dalszy wzrost wydajności pracy
Robotnicy ZPW Złocieniec
mówiq o uchwale Rady Ministrów
— Robotnik i pracownik umysłowy Jest żywotnie zalnte• resowany w regulacji przez
Państwo cen. Uchwała nasze;go rządu zadaje cios speku
lantowi 1 kułakowi, chroni In
teresy człowieka
pracy I
■ państwa, zapewnia
stałość
cen, a tym samym stwarza
warunki dla stałego wzrostu
dobrobytu robotników 1 pra
cowników umysłowych. Tak
mówią robotnicy ZPW Zlocie
nieć, na temat uchwały Rady
Ministrów.
Tow. Józef Owczarczyk ro
botnik przędzalni ZPW w uchwale rządu widzi troskę o

Komunikat
Dyrekcja Szkoły Partyjnej
przy KC zawiadamia, że sesja
egzaminacyjna dla słuchaczy
Studium Zaocznego rozpocznie się 9 stycznia 1 trwać bę
dzie do 21 stycznia 1953 r.
Obecność słuchaczy obowiąz
kowa.

poprawę bytu klasy robotni
czej.
W dniu 5 bm. podczas po
rannej audycji radiowej wy
słuchałem uchwały rządu za
powiadającej regulację cen 1
podwyżkę płac.
Powtórnie
przeczytałem uchwałę w pra
sie. Po dokładnym przemyśle
niu jej 1 referatu tow. Ocha
ba zrozumiałem całą głęboką
słuszność uchwały. Zrozumia
łem też Jak wielkie obowiąz
ki ciążą na nas robotnikach,
względem naszej
Ojczyzny
Ludowej. Czytając
ustawę
myślałem nad każdym jej zda
nlem. Przydziały
kartkowe
tylko w pewnej części pokry
wały nasze zapotrzelłowania
domowe — resztę musieliśmy
nabywać na wolnym
rynku
lub w sklepach wolnej sprze
daży bezkartkowej. Ile to cza
su 1 zdrowia kosztowało nasze
żony ciągłe wystawanie w ko
lejkach lub stałe dowiadywa
nie się o to — co dziś wydają
na bony.

Kiedy system bonowy był korzystny
a kiedy stał się szkodliwy
nowa uchwała, regulująca życie obywateli,
KAŻDA
wywołuje początkowo wśród ludzi rozmaite wątpli
wości. Zastanawiają się, w jakim stopniu zmienią
się ich warunki doraźnie 1 na dłuższą metę, jak będą
układać swój budżet itd.
Pamiętamy, jak to było przuJ kilkunastu miesiącami,
gdy rząd wprowadził bony mlęsno-tłuszczowe. Jedni uwa
żali, że będzie gorzej, Inni — przeciwnie, przyjęli tę
uchwałę z zadowoleniem. Zastanówmy się, czy wprowa
dzenie wówczas bonów było słuszne?
Był to okres katastrofalnej suszy. Powstały poważne
trudności, na rynku zaopatrzenia, natychmiast wyzyskane
przez spekulantów. Niemal z dnia na dzień wszystko zni
kało z półek sklepowych zarówno żywność, jak 1 artykuły
przemysłowe. Każda Ilość towrarów, dostarczanych przez
państwo była natychmiast wykupywana.
Kto przede wszystkim zajmował pierwsze miejsca
w sklepach?
Był to robotnik, jego żona, czy pracownik umysłowy?
Nie, gdy przychodzili do sklepu pozostawało Im często
miejsce na szarym końcu, bez szans na kupno. Przed ni
mi był mur spekulantów, którzy uczynili sobie proceder
z nabywania towarów w sklepach 1 odsprzedawania ich
po paskarskich cenach. Bo w melinach spekulanckich mo
żna było dostać wszystko, tylko, że 2—3 razy drożej. Wy
nik był jasny — nasze zarobki tonęły w kieszeniach pos
karży.
W tej sytuacji państwa, nie mając dostatecznej Ilości
masy towarowej, aby rzucić na rynek tyle, by złamać
spekulację, musialo zabezpieczyć ludziom pracy niezbęd
ne dla życia minimum artykułów żywnościowych. Wpro
wadzając bony mlęsno-tłuszczowe, rozdzielało między kla
są robotniczą posiadane 1 gromadzone zapasy. Sytuacja
została chwilowo Mianowana. Państwo Ludowe w pew
nym stopniu złagodziło trudności w zaopatrzeniu.
Minęło kilka miesięcy. Władza I.udowa zdawała sobie
sprawę, że wprowadzenie bonów przyniosło masom pracu
jącym jedynie doraźną ulgę, ale przecież same przyczyny
spekulacil nie zostały usunięte. Bony nie zlikwidowały
spekulacji. W warunkach, gdy źródłem znacznej części
zaopatrzenia w żywność jest Indywidualny producent,
a państwo nie ma dostateczne| ilości nagromadzonych
towarów, ceny muslały w dalszym ciągu wzrastać, zubo
żając stale klasę robotniczą.
Wraz z wprowadzeniem systemu bonowego państwo
w drodze obowiązkowych dostaw żywca 1 kontraktach
stworzyło warunki do nagromadzenia takich Ilości masy
towarowej. Aby — przy Istniejącym poziomie zarobków —
zapewnić wszystkim nabycie potrzebnych artykułów I tym
samym położyć kres spekulacji.
Ale 1 wróg nie spał. Atakował coraz to Inne pozycje
(Dokończenie na 2 sir.)

Teraz wtem, że za zarobio
no pieniądze kuplę co będę
chcfał | to w każdym sklepie.
Stale ceny umożliwią nam
równomierne rozłożenie na
szych wydatków na przestrze
ni całego miesiąca. Państwo
uregulowały ceny, podnosząc
Je mniej więcej do cen wol
norynkowych. ale równocze
śnie podniosło wydatnie na,sze place. W naszym zakła
dzie podwyżka wyniesie do
40 proc. Myślę, że podwyżka
płac wyrówna wzrost cen.
W fabryce słyszałem Już' 1
takie powiedzonka — ,,w skle
ple kosztuje masło 60 zł. ta
na rynku będzie kosztowało
80 zł'*. Nie wierzę w to I ka
żdego przekonam — państwo
posiada potężne rezerwy 1 po
trafi całkowicie
zaopatrzyć
nasze uspołecznione
sklepy.
TYLKO NAIWNY I NIE
UŚWIADOMIONY
CZŁO
WIEK MOZĘ
ISC KUPO
WAĆ PO CENACH PASKAR
SKICH, W TYM
CZASIE
KIEDY BĘDZIE MÓGŁ NA
BYWAĆ TOWAR W SKLE
PIE PO CENIE STAŁEJ.
W uchwale rządu widzę
wielką troskę o masy pracu
jące miast i wsi. Nie niżami
usłana jest nasza droga do so
cjalizmu, ale zawsze parnię
tajmy o perspektywach roz
woju naszej Polski Ludowej
w planie 6- letnim i przyszłym
5-letnlm. Gdy gospodarz bu
duje dom. to musi oszczędzać,
a nawet często wyrzec się
wielu przyjemności,
ograni
czyć się do najkonieczniej
szych potrzeb.
My budujemy Polskę silną,
ojczyznę ludzi pracy. My je
steśmy jej gospodarzami 1 dla
niej, dla jej siły, bezpieczeń
stwa 1 pokoju na całym świę

Strajk

kierowców autobusowych
w Nowym Jorku
NOWY JORK. Jak donosi
prasa, strajk 8.200 kierowców
autobusowych w Nowym Jor
ku, który wybuchł 1 bm.,
trwa. Ruch autobusowy w No
wym Jorku został całkowicie
sparaliżowany.

cie potakujemy wszelkie tru
dności. Od dziś Jeszcze lepiej
1 więcej będziemy pracować
Kierownik transportu ZPW
Złocieniec, Michał Sorokln —
opawjada:
•UJRano szedłem do pracy.
Na ^krzyżowaniu ulicy za
trzymał mnie znajomy staru
szek.
— Panie, co to za zmiana
waluty? — zapytał mnie po
przywitaniu.
— Nie ma żadnej zmiany.
Jest tylko wyrównanie cen 1
ogólna podwyżka plac.
— Aha, a mnie mówili co
Innego.
— Co wy o tym myśliclc
dziadku? — zapytałem ja z
kolei.
(Dokończenie na 2 sir.)

DRODZY TOWARZYSZE!
,
W dniu 1 grudnia ub. roku rozpoczęliśmy na łamach
„Głosu Koszalińskiego11 wojewódzką naradę koresponden
cyjną w sprawie rozwoju hodowli. Dziś otwieramy w Ko
szalinie czterodniową naradę seminaryjną, będącą uzu
pełnieniem 1 zakończeniem narady korespondencyjnej.
Stawiamy sobie za cel, by w czasie narady seminaryjnej
jej uczestnicy — hodowcy z PGR-ów, spółdzielń produk
cyjnych i chłopi Indywidualni, pracownicy aparatu we
terynaryjnego, a także działacze polityczni l gospodarczy,
jeszcze bardziej rozszerzyli wymianę swych doświadczeń
w dziedzinie hodowli, bv wytyczyli słuszne drogi działa
nia dla jej rozwoju na terenie naszego województwa.
Czym kierowaliśmy się, organizując wojewódzką na
radę korespondencyjną w sprawie rozwoju hodowli?
Zadania, które stawia przed rolnictwem Ziemi Koszaliń
skiej plan 6-letnl oraz Program Frontu Narodowego są
poważne 1 wymagają dużej mobilizacji sił do Ich wykona
nia. Województwo nasze ze względu na dogodne warunki
paszowe mus! s«ać się jedną z głównych baz hodowlanych.
Założenia planu 6-letnlego nakładają na nas obowiązek
osiągnięcia w r. 1955 produkcji zwierzęcej o 138 proc.,
wyższej niż w wyjściowym roku planu 6-letniego — 194-9.
By osiągnąć ten wskaźnik, prócz wydatnego zwiększenia
produktywności zwierząt, musimy uzyskać wzrost pogło
wia bydła do 350 tys. sztuk, trzody chlewnej do 470 tys.
sztuk, zaś owiec do 215 tys. sztuk.
Nasz Rząd stworzyj nam niezwykle korzystne warunki,
udziela nam systematycznie ogromnej pomocy dla wyko
nania tych zadań. Pomoc tę stanowi korzystna polityka
cen dla hodowcy — chłopa indywidualnego, pomoc w zao
patrzeniu w paszę, rozbudowa stacji komulacyjnych. roz
szerzenie pomocy weterynaryjnej, rozbudowa ośrodków
szkoleniowych itd.
Wykonanie ogromnycu zauari w dziedzinie hodowli w
województwie koszalińskim zależeć będzie jednakże prze
de wszystkim od świadomego, ofiarnego wysiłku podsta
wowych ogniw hodowlanych — oborowych, chlewmlstrzów, owczarzy w PGR-ach 1 spółdzielniach produkcyj
nych, od wysiłku chłopów indywidualnych, od tego w ja
kim stopniu przyswoją sobie oni przodujące metody pracy;
od tego wreszcie, jak zwalczać będziemy te wszystkie prze
szkody, które hamują nam realizację naszych ambitnych
zamierzeń.
Wymianę doświadczeń między hodowcami, wyjaśnienie
nie tylko wsi ale I robotnikom w miastach znaczenia roz
woju hodowli i wagi, którą Państwo przywiązuje do roz
woju tej gałęzi gospodarki — ma na celu nasza narada
korespondencyjna.
/
DRODZY TOWARZYSZE HODOWCY!
»•'

Życzymy Wam, by narada seminaryjna pomogła Wam
Jeszcze bardziej polepszyć Waszą pracę, jeszcze bardziej
zrozumieć Wasze zaszczytne 1 odpowiedzialne zadanie —
zaopatrywania klasy robotniczej w coraz większe ilości
stalowej konstrukcji mięsa, tłuszczu i mleka, w coraz większe ilości produk
tów rolnych, ogromne znaczenie Waszego wykładu pracy
w budowę naszego przemysłu, budowę silnej, socjalistycz- ,
nej Polski, w utrwalenie pokoju na śwlecle.
Na Was, uczestnikach narady, przodujących hodowcach
Ziemi Koszalińskiej, ciąży duży obowiązek. Rozpowszech
WARSZAWA.
Mimo nie
niajcie doświadczenia narady wśród tysięcznych rzesz ho
sprzyjających warunków atmo
dowców naszego województwa, pomagajcie im zrozumieć
sferycznych. radzieccy budo- * ogromne znaczenie Ich pracy, walczcie wszędzie ze złem,
wntczowie utrzymują wysokie
które hamuje nam wykonanie zadań w dziedzinie hodowli.
tempo pracy przy wznoszeniu
Jesteśmy pewni, że wojewódzka narada koresponden
Pałacu Kultury 1 Nauki. Bry
gady montażowe, które dopro
cyjna w sprawie rozwoju hodowli. a na jej zakończenie
wadziły już stalową konstruk
czterodniowa narada seminaryjna zmobilizują Was do Je
cję części wieżowej do pozio
szcze
wydajniejszej walki o nieustanny wzrost pogłowia
mu pięciu kondygnacji, przy
I podniesienie produkcji hodowlanej — o wykonanie
stąpiły do montażu konstruk
cji bocznych fragmentów czę
1 przekroczenie zadań nakreślonych w planie 6-letnim.
ści wysokościowej Pałacu. Óbecnie brygady spaw~czy mon
tują tu drugą kondygnację.
Dziś, w czwartek 8 stycznia 1953 r.
Łączna waga zmontowanej
dotychczas konstrukcji stalo
rozpoczyna się
wej wynosi ponad 4 tys. ton.
Duże nasllęnle robót zazna
cza się również przy budowle
bocznych skrzydeł łączących. , uczestników, zorganizowanej przez
Wojewódzki Komitet Frontu Narodowego
Bez przerwy samochody wywo
żą stąd ziemię. Zbrojarze 1 be
i
toniarze przygotowują funda
menty.
Redakcję „Głosu Koszalińskiego"
Przy
budowle
bocznych
skrzydeł Patócu kontynuowa
ne są roboty murarskie. M.tn.
mtiry Muzeum Przemysłu I
Techniki oraz części widowi
skowej
Pałacu
Młodzieży
wybudowano
do wysokości
2-go piętra.
oraz zaproszonych przodujących hodowców woje

Już ponad 4 tys. ton

zmontowano na budowie
Pałacu Kultury i Nauki

Czterodniowa Seminaryjna Narada

Wojewódzkiej' Narady Korespondencyjnej

w sprawie rozwoju hodowli

Dziś na sir. 3
30 dzień

Wojewódzkiej
Narody
Korespondencyjnej

w sprawie rozwoju hodowli
Glos w dyskusji zabierają:
Karol Staszyftski
nauęzyclel Szkoły Weteryna
ryjnej w Człuchowie
oraz

Teofil Grygiel
chłop średniorolny
z gromady Rzecznikowo
(pow. Kołobrzeg)

wództwa koszalińskiego z PGR, spółdzielń produk
cyjnych i chłopów indywidualnych.
Uczestnicy narady podzieleni na trzy grupy w. g
specjalności, wezmą udział w wycieczkach do przo
dujących obór, chlewni i owczarni PGR okręgu ko
szalińskiego, w wykładach, seansach filmowych
i zajęciach seminaryjnych.
Otwarcie narady nastąpi o godz. 12-tej.
Zbiórka grupy hodowców bydła — w gmachu
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej —
mała sala na I piętrze.
Zbiórka grupy hodowców trzody chlewnej —
w Wojew. Ośrodku Szkolenia Kadr — ul.
Gnieźnieńska 71.
H Zbiórka grupy hodowców owiec — w Wojew.
Oddz. Związku Samopomocy Chłopskiej — ul.
Gwardii Ludowej 13.
Jutro, dnia 9 bm. — nastąpi wyjazd samochodami
do ośrodków hodowlanych w PGR.

pogrzeb
Masy pracujące Niemiec Zachodnich Manifestacyjny
zamordowanego

Poseł przyjmuje
Dnia 9 stycznia 1953 roku w godzi
nach od 13-tej do 13-tej, zastępca posła
ob. ALEKSANDER CIELOCH przyjmuje in
teresantów w Biurze Wojewódzkiego
Zespołu Poselskiego w
Koszalinie,
gmach Wojew. Rady Narodowej, po
kój 190. Biuro Zespołu Poselskiego czyn
ne jest codziennie w godz. od 8-15 tej.

Kiedy system bonowy był korzystny
a kiedy stał się szkodliwy
(Dokończenie z 1 sir.)
ludzi pracy. Znów rozszerzy! się czarny rynek. Dla dal
szego opanowania spekulacji, państwo rozpoczęło sprze
daż pewnej ilości towarów po cenach wolnorynkowych.
W ten sposób ukształtowały się jak gdyby trzy ceny:
bonowa, wolnorynkowa i czarnorynkowa.
Czy długo mógł się utrzymać ten stan rzeczy? — Nie.
Nadal bowiem raz po raz wybuchały gorączki spekula
cyjne 1 nadal coraz większa część zarobków robotniczych
1 pracowniczych tonęła w kieszeniach kułaków i speku
lantów.
Ostatnio w niektórych miejscowościach trudno było na
wet o chleb. 1 chleb, którego przecież, wypiekaliśmy
coraz więcej, stal się przedmiotem spekulacji. Doszło do
takiego dziwolągu, że np. wypieczony chleb kosztował
taniej niż ziarno na wolnym rynku i opłacało się zamoż
nym chłopom, mającym ziarna w bród, wykupywać dzie
siątki I setki kilogramów chleba, spasać nim bydło 1 drób,
a zaoszczędzone ziarno sprzedawać po wyższej cenie.
Wobec tego w sklepach brakło chleba dla ludzi pracy,
natomiast można go było dostać na czarnym rynku po
cenie 2—3 razy wyższej. Oczywiście — stwierdził tow.
Ochab na naradzie Warszawskiego Aktywu Frontu Naro
dowego — rząd nie mógł tolerować dalszego trwania ta
kiego niesłychanego stanu rzeczy, podobnie jak nie mógł
tolerować, aby spekulanci wykorzystując zbyt niskie,
ekonomicznie nieusprawiedliwione ceny płótna, czv obu
wia skórzanego, natychmiast wykupywali te towary
i sprzedawali je potem na czarnvm rynku no cenach
znacznie wyższych ze szkodą dla państwa I ludności pra
cującej".
Rozległy się nowe wołania: rozszerzyć system bonowy,
niech wszystkie artykuły pierwszej potrzeby będą sprze
dawane na bonv. 1 o dziwo, bardzo się te wołania spodo
bały samym kułakom, spekulantom oraz niedobitkom
z WRN, usiłującym żerować na naszych trudnościach.
Spekulanci sz'bko pojęli, że przedłużeni w n'eskończoność svs|emu bonowego stwarza im niezwykle korzystne
warunki dla dalszego rozszerzania spekulacji 1 dla dalsze
go przepompowywania zarobków' robotniczych I pracowni
czych do swych kieszeni..
A ludzie pracy? Wielu nie zdawało sobie sprawy, że'
bony — to tylko plasterek położony na bolącą ranę. Nie
wiedzieli oni bowiem, że utrzymanie na dłuższy czas bo
nów nie przeciwdziała wzrostowi spekulacji l co za tym
Idzie zubożeniu klasy robotniczej. Nie rozumieli, że wieś,
sprzedając na wolnym rynku produkty po coraz wyższych
cenach, równocześnie wykupuje coraz więcej towarów
przemysłowych, a nawet artykułów rolnych po niskich
cenach państwowych. Nie zdawali sobie sprawy, że wy
zyskując system trzech cen, kułak | spekulant podwój
nie bl|e ludzi pracy: raz. sprzedając swe produkty po wy
sokich cenach, drugi raz. wykupulac wszystko ze sklepów’
państwowych po stosunkowo niskich cenach.
Czy Władza Ludowa mogła tolerować ten stan rzeczy?
Nic. nie mogła tolerować tego wyzysku. Bony przestały
działać w interesie ludzi pracy, a przeciwnie zaczęły po
budzać spckulaclę, stały się czynnikiem szkod/iwym dla
gospodarki państwowej, a zwłaszcza dla ludzi pracy.
,.System bonowy — stwierdza Uchwała Rządu — odda
jąc usługi w pierwszym okresie jako tymczasowy środek
zaradczy, ma jedhak coraz ostrzel I dotkliwiej zarysowu
jące się cechy ujemne. Nie potrafi on zabezpieczyć klasy
robotniczej przed zmniejszeniem |e| siły nabywczej na
skutek wzrostu cen rynkowych na artykuły nie objęte bo
nami i nie dale perspektywy trwałej I systematycznej po
prawy jej sytuacji materialnej. System bonowy ogranicza
swobodne nabywanie towarów' przez pracowników I tym
samym zmniejsza bodźce ekonomiczne wzrostu wydaj
ność] pracy, przez co hamuje wzrost produkcji przemy
słowej 1 wzrost poziomu życiowego ludności pracujące|.
Należało więc znieść system bonowy I wprowadzić je
dną stalą cenę rynkową. Powstały już warunki pozwala
jące znieść ten system — Państwo zgromadziło dostatecz
ne zmasy 1 zabezpieczyło sobie stały dopływ towarów
pierwszej potrzeby, dla bardziej regularnego, lepszego
zaopatrzenia
żvwność ludności miejskiej. Powstały wa
runki dla likwidacji przejściowego systemu sprzedaży
bonowej i wprowadzeniu wolne) sprzedaży artykułów
pierwszej potrzeby po jednolitych, stałych cenach.
Ah to nic wszystko. Samo zniesienie bonów nie usuwa
jeszcze naszy '* trudności. Trzeba było wprowadzić cały
zespół środków, zabezpieczający ludzi pracy przed nowym
wyścigiem ccn. Trzeba więc było ustalić ceny na takim
poziomie, który uniemożliwiłby spekulację, który uczy
niłby Ją nieopłacalną, tzn. na poziomie zbliżonym do cen
wolnorynkowych.

Należało poza tym wyrównać w zasadzie straty wyni
kłe z podwyżki ccn. tzn. podnieść place robotnicze 1 pra
cownicze we właściwych proporcjach. Należało wreszcie
tworzyć wsi takie warunki, by z jednej strony, środka
mi ekonomicznymi, obezwładnić kułaków 1 spekulantów
a z drugifcl strony zapewnić wzrost dobrobytu pracującej
wsi w drodze stałego wzrostu produkcji, a więc w drodze
całkowicie zgodnej z interesami klasy robotniczej.
Tvm włośnie wszystkim wymogom odpowiada Uchwała
Rządu z dnia 3 stycznia br. I dlatego z • '<lm zrozumie
niem została ona przyjęta orzcz masy pracujące narodu
polskiego
li.

U.

protestujq przeciwko wojennym układom
z Bonn i Paryża
BERLIN. Agencja ADN do
nosi o dalszych masowych
protestach ludności Niemiec
Zachodnich przeciwko ratyfi
kacji układów wojennych pod
pisanych w Bonn 1 Paryżu.
Członkowie 1 działacze or
ganizacji
repatriantów . li
chwami na zebraniu w Kilonil rezolucję, w które| doma
gają się odrzucenia ratyfika
cji' haniebnego „układu ogól
nego".
Członkowie Związku Zawo
dowego Robotników Przemy
ślu Budowlanego na zebraniu
w Welbersbrunn 'wystąpili z
żądaniem odrzucenia w trze
cim czytaniu układów bońskie
go I paryskiego.
Wypowie
dzieli sle oni zdecydowanie za
podjęciem aktywne) walki o
zapobieżenie ratyfikacji tych
układów.
Zarząd związku b. ofiar fa
szyzmu (VVN) w Niemczech
Zachodnich wezwał ludność
Badenii - Wirtembergii, aby
domagała się od deputowa
nych do Bundestagu, którzy
glosowali w drugim czytaniu
za ratyfikacją układów wo
jennych, zmiany Ich stanowi
ska. Zarząd VVN podkreśla,

że osiągnięcie Jedności Nie ze Wschodu 1 Zachodu 1 e za
miec wymaga walki o poro- warcie traktatu pokojowego.
zumenle między Niemcami

Uroczyste przyjęcie w Moskwie
na cześć zagranicznych delegacji
na Wiedeński Kongres Narodów
w Obronie Pokoju
MOSKWA. Zarząd Wszechzwiązkowego
Towarzystwa
Łączności Kulturalnej z Zagra
nlcą (WOKS) wydał 5 bm. w
Moskwie przyjęcie z okazji po
bytu w' stolicy ZSRR delega
cji zagranicznych, które brały
udział w Kongresie Narodów'
w Obronie Pokoju w Wiedniu.
Na przyjęciu tym obecni by
II: laureaci Międzynarodowej
Stalinowskiej Naerody Pokoju
Sun Czl - lin, Eliza Branco,
Kuo Mo żo, Klczlu, Ilia Eren
burg, — delegaci Chińskiej
Republiki Ludowej, Koreań
skiej Republiki Ludowo ■ De
mokratycznej,
Mongolski"!
Republiki
Ludowej,
Vlet-

namsklej Republiki Demokra
tycznej, Indii, Burmy, Austra
lii l Innych krajów azjaty
ckich | strefy Pacyfiku — ró
wnież delegacje Kuby, Argen
tyny, Brazylii. — przedstawi
ciele społeczeństwa stolicy,
kierownicy moskiewskich za
kładów 1 instytucji, przodownl
cy pracy, działacze radzieckie)
nauki, kultury i sztuki, przed
stawiciele Ministerstwa Spraw
Zagranicznych ZSRR człon
kowie Radzieckiego Komitetu
Obrońców Pokoju, oraz szefo
wie 6zeregu ambasad i po
selstw, akredytowani w Mo
skwie.
Podczas przyjęcia odbył się
wielki koncert.

przez agentów
imperialistycznych
funkcjonariusza
Policji Ludowej NRD
BERLIN. Przeszło 100 ty
sięcy
mieszkańców
Berlina
wzięło udział dnia 5 bm. w po
grzebie funkcjonariusza Poli
cji Ludowej Helmutha Justa,
który padł ofiarą prewokacjl
zachodnio - niemieckiej agen
tury Imperialistycznej.

Premier W. Brytanii

W. Churchill

przybył do Nowego Jorku
NOWY JORK. Premier W.
Brytanii Wlnston Churchill
przybył dnia 5 bm. do Nowe■’j Jorku z nieoficjalną wizy
tą. We wtorek Churchill »dbył trzygodzinną „prywatną"
— Jak podkreślają agencje —
rozmowę z przyszłym prezy
dentem USA generałem Elsen
howerem.
W clątru trzydniowego poby
tu Churchill spotka się rów
nież z Trumanem.

Amerykańscy
piraci powietrzni
dokonują nadal

Kandydat na premiera

barbarzyńskich nalotów

rządu francuskiego t

Rene Mayer łhofX

na spokojne miasta
i wsie koreańskie

uzyskał inwestyturę
PARYŻ. W nocy z 6 ”ha 7
bm. kandydat na premiera
radykał Rene Mayer uzyskał
od Zgromadzenia Narodowe
go inwestyturę (upoważnienie
do utworzenia nowego rzą
du) 389 glosami przeciwko
205.

Eisenhower

proklamowany oficjalnie

prezydentem USA
WASZYNGTON. We wto
rek odbyło się łączne pasie*
dzenle obu Izb kongresu, tia
którym Eisenhower proklamo
wany został oficjalnie prezy
dentem
Stanów
Zjednoczo
nych, a Richard Nlxon — wi
ceprezydentem, Jednakże do
20 stycznia urzęduje Jeszcze
Truman w charakterze prezy
denta. a Barkley w charakte
rze wiceprezydenta. Dopiero
w tym dniu Eisenhower zosta
nie zaprzysiężony i obejmie
swoje funkcje.

GDYNIA. Pomimo złych
warunków atmosferycznych oflarnle walczą od pierwszych
dni stycznia o przekroczenie
planu połowów rybacy morscy.
Usprawniają oni organizację
pracy na kutrach, walczą o to,
abv Jak najlepiej wykorzy
stać każdą godzinę spędzoną
na morzu.
M. In. kuter „Gdy — 47"
z szypram
Maksymilianem
Sójką, wyładował w porcie po
Jednodniowym pobycie na mo
rzu tyskie kg. ryby. a rybacy
z kutra „Łeb — 40" wyłado
wali 840 kg. ryby.
Szczególnie ambitnie wal
czy o wykonanie zadań na rok
1953 załoga kutra „Gdy—16"
z szyprem Eliaszem .lankow’skim na czele. Należy ona do
flotylli spółdzielni „Jedność
Rybacka". Pomimo sztormo
wej pogody w dniach 4 1 5
bm. załoga tego kutra nie
przerywała pracy.

MOSKWA. Agencja TASS
donosi z Phenlanu:
Lotnictwo amerykańskie do
O poważnych sukcesach do konuje nadal barbarzyńskich
nosi również dalekomorska flo nalotów na spokojne miasta 1
tylla trawlerów, znajdująca wsie koreańskie. W nocy z 5
się obecnie na dalekich łowis na 6 stycznia ciężkie bombow
kach na Morzu Barentsa. .
ce „latające fortece" ponow
Brygady remontowe w ba nie zbombardowały wschod
zach rybackich, rozumiejąc, nie dzielnice Phenlanu. zrzu
że od przeprowadzenia szyb cając dziesiątki wielkich bomb
kich 1 sprawnych remontów na ziemianki 1 domy miesz
poważnie zależy wykonanie kalne.
planu połowów w styczniu,
Według danych tymczaso
podnoszą wydajność pracy 1 wych zginęło 1 odniosło rany
walczą o skrócenie realizacji przeszło 50 osób.
swych zadań. Szczególnie po
ważne osiągnięcia ma bryga
da remontowa Władysława
Konkola z pogotowia kutrowe
go „Arka". Ostatnio wykona
ła ona poza planem remont
BERLIN. Nieoficjalny min. wojny
silników na kutrach „Arka—
w rządzie bońskim, Theodor Blank
7" 1 „Arka—105". Dzięki te udzielił korespondentowi jednego z
zachodnio - niemieckich
mu oba te kutry weszły do ek dzienników
wywiadu na temat przyszłej armii
sploatacji o wiele wcześniej zachodnio - niemieckiej.
Blank oświadczył:
niż to było zaplanowane.

Będziemy walczyć

o dalszy wzrost wydajności pracy
(Dokończenie z 1 str.)
— Staruszek zamyślił się,
następnie rozpoczął:
— Miał panie ojciec dwóch
synów. Starszy nie był dobrym
dzieckiem. Me chclal słuchać
upomnień ojca. Zle żył, żle
robił. No 1 sKbńczył nie le
piej, bo w nędzy — niczego
się w życiu nie nauczył, gro
sza nie szanował.
Nasz rząd jest najlepszym
ojcem 1 Jeżeli on wydał takie
rozporządzenie, to na pewno
Jest ono słuszna — 1 wierzę,
że zmiana ta wyjdzie dla-nas
na lepsze.
Pożegnaliśmy się. ja po
śpieszyłem w kierunku fabry
ki. Staruszek rozwiał ml wsżil
kie obawy I wątpliwości Ja
kie jeszcze nurtowały we
mnie. Rząd dba o nas robot
ników, chce naszego dobra,
Jest on przecież naszym Lu
dowym Rządem. Uchwałę z
„GLOS KOSZALIŃSKI'

organ Komitetu Wojewódzkiego
PZPR w Koszalinie, Rtdagufe ko
legium, Adres Redakcji — Kosza
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fony; Redaktor Naczelny — /14,
Sekretarz R< dokcii — 114, Dział
Partyjny — 285, Dział Ekonomi: zdo-Morskl — 495. Dział Rolny —
810, Dział Korespondentów — 230,
Dział Miejski — 9«0. Dział Spor
towy —. 980, Redakcja nocna:
Redaktor Techniczny, D/iał Depesz,
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3 stycznia 1953 roku uwa
żam za słuszną. Jest ona skle
rowana przeciwko spekulan
tom i kułakom. Broni nas ro
botników, pracowników umy
słowych 1 pracującego chłopa
przed wyzyskiem
1 speku
lacją.
Ile to razy dawniej gnie
wało mnie, że bumelant I ta
ka pn. nasza przodownica pra
cy Zofia Wrocławska otrzy
mują Jednakowe
przydziały
kartkowe. Teraz mogą powie
dzieć, że Jak kto pracuje, tak
zarabia 1 żyje. To Jest spra
wiedliwe.
Henryk Nowak, przewodni
czący Rady Zakładowej ZI’W
Złocieniec
mówi:
— Dużo ludzi narzeka na
podwyżkę ceny chleba, że to
niby Jest za dużo, że kupno
chleba przedstawia poważny
wydatek w rodzinie. A
czy
który z nas zastanowił się
nad tym. Ile to gotowego ple
czywa zostało zmarnowane w
okresie niskich cen? Do Zlocleńca codziennie przyjeżdża
ło wielu bogatych gospoda
rzy, wykupywało chleb na wy
pas świń | koni. Sam widzia
łem Jak dawa.no koniom chleb
zakupiony w piekarni zamiast
obroku. 1
Uchwałę rządu uważam za
słuszną. Skończy się marno
trawstwo 1 spekulacja towara
mi pierwszej potrzeby. Nie
jednego z nas dziwiła pod
wyżka cen
biletów
kolejo
wych. Również Ja zastanowi
łem się nad tym 1 widzę, że
bardzo słusznie rząd postą
pił. My. robotnicy Jeż<|zlmy
przeważnie koleją w okresie
urlopów — raz na rok. Tym
czasem j-pclągl codziennie ma

Ją przeładowane przedziały
spekulantami 1 handlarzami
wędrującymi po całej Polsce.
Zwyżka cen biletów za prze
Jazdy kolejowe to bardzo cel
ny cios w spekulantów 1 kom
binatorów trudniących się wy
kupywaniem towarów, przewo
żenlem ich, a następnie śrubo
waniem cen po wsiach, baza
rach 1 bramach^ Skończył się
domokrążny handelek.
Jest naszym obywatelskim
1 partyjnym obowiązkiem de
maskować działalność wroga
— mówi tow. Noga ze Zło
cieli Ca.
Na zebraniu partyjnym za
poznałem się szczegółowo z
uchwałą Rady Ministrów. Uchwala ta była I Jest potrzeb
na przede wszystkim dla nas
robotników.
Dzięki niej zni
weczymy zakusy .spekulantów
i kombinatorów na
rynku.
O słuszności tej reformy mu
simy przekonać naszą całą za
Jogę. Wróg na pewno rozpocz
hle wściekłą propagandę. To
warzysz Sorokfn
wspomniał
już o tym, że znajomy staru
szek spytał go dziś rano o
zmianę waluty. Tej plotki na
pewno nie wymyślił starzec.
Musimy skutecznie przeclwsta
wić się wrogiej propagandzie,
którą ugodzono w najboleś
niejsze miejsce — po kiesze
ni. Dziś wróg będzie się sta
rał
wypaczać
jej
sens
1 wywołać chaos. My Jednak
przeciwstawimy mu się —
zacznlemy lepiej pracować,
walczyć o dalsze podniesienie
wydajności pracy, o dalsze
zwycięstwa w wykonywaniu
naszych planów produkcyj
nych. ,
(K. K.)

Że dywizjami zachodnlo-niemlecklmi, które wejdą w skład agresywnej
armii europejskiej, dowodzić będą
wyłącznie b. oficerowie hitlerowskie
go Wehrmachtu. \V skład korpusu
oficerskiego wejdzie 40 byłych gene
rałów hitlerowskich, 250 pułkowni
ków, 900 podpułkowników, 2.CO0 ma
jorów, 6.300 kapitanów i 12.300 po
ruczników i podporuczników. Zachodnio-niemiecka armia składać się bę
dzie z 30 dywizji liczących 600 tysię
cy żołnierzy.
Blank
podkreślił,
że obsadzenie
armii zachodnio-nlemleckiej hitlerow
cami dokonana zostanie za zgodą
Amerykanów.
CIULE. Prasa amerykańska donosi,
ż.e w Chile trwa od trzech tygodni
strajk robotników kopalń miedzi.
WIEDEŃ, Bezrobocie w Austrii przy
biera katastrofalne rozmiary. W po
łowie grudnia 1952 roku było jtii
215 tysięcy zarejestrowanych bezro
botnych
Bezrobocie stale wzras-a.
Dziesiątki
tysięcy
bezrobotnych,
zwłaszcza kobiety, nie rejestrują się
na giełdach pracy, ponieważ slra* >łi
oni wszelką nadzieję otrzymania za
siłku albo pracy.
60 tysięcy mło
dych ludzi pozostałe bez pracy. Mcżność znalezienia pracy staje się «oi«i7. mniej prawdopodobna,
LONDYN. 6 bm. uległ katastrowe
w połdiżu Belfastu samolot pasażer
ski tow. British Európean Airways.
Pod szczątkami samolotu zginęło 27
osób, zaś 8 osób, zostało ciężko ran
nych.
Tegoż dnia w miejscowości Clasby
w hrabstwie Lincoln rozbi: się bom
bowiec angielski.
Zginęło 5 osób
spośród załogi samolotu
NOWY JORK. Wzmożenie eksploa
tacji mas pracujących przez mono
pole, których zyski szybko wzrasta
ją i związane z> tvm pogorszenie się
warunków życia spowodowało nad
lanie walki stralkowej robotników
kanadyjskich w 1952 r.
Jak donosi ,,Daily Worker’’ w ru
chu strajkowym Kanady w 195? r.
brali udział robotnicy wielu gał*?!
przemysłu, w tej liczbie robotnicy
przemysłu
budowlanego,
dokei/y
prowincji Ouebee, robotnicy zakła
dów przeróbki kauczuku w Chamilton, robotnicy przedsiębiorstw han
dlowych w Montreal 1 włókniarze w
Ouebee 1 Ontario.
,,Daily Worker”
podkreśla, że w roku 1952 nasilenie
walki strajkowej było znac2nio więk
sze niż w łatach poprzednich. W
pierwszych siedmiu miesiącach 1952
r. strajkowało 100 tysięcy robotni
ków kanadyjskich.
Każdy z
h
przeciętnie brał
przeszło 20 dni.

udział

w

strajku

Ini. Ignacy Kuczkowski
kierownik placówki Polskiego Rejestru Statków
w Koszalinie

Nowa placówka
„W dalszym ciągu będziemy rozwijali rybo
łówstwo bałtyckie i dalekomorskie. Rozbudujemy
zaplecze naszego rybołówstwa morskiego —
stocznie rybackie i warsztaty naprawcze. Zbudu
jemy zakłady produkujące silniki do kutrów, no
we fabryki lin okrętowych i sieci rybackich,
chłodnie i fabryki mączki rybnej".
(Z przemówienia •wiceprezesa Rady Ministrów 8. JęrfrychowsJt/epe aa
Kongresie Ziem Odzyskanych we Wrocławiu).

Stały wzrost rybackiej floty kutrowej przy równo
czesnym nasileniu jej eksploatacji w rejonie tak zwa
nych małych portów wybrzeża:
Kołobrzeg. Darłowo,
Ustka 1 Dziwnów stwarza konieczność sprawnego nadzo
ru technicznego,
wykonywanego z ramienia państwa
przez Polski Rejestr Statków.
Stały wzrost 1 rozbudowa stoczni rylskich oraz
warsztatów naprawczych, Jak również zakładów produ
kujących silniki dla kutrów, liny okrętowe 1 urządzenia
sprzętu okrętowego, wymaga coraz to wlększgj spraw
ności tych zakładów 1 podniesienia wymogów technicz
nych dla większego bezpieczeństwa Jednostek pływają
cych.
W założeniach planu 6-letnIego leży, nle tylko danie
koniecznej Ilości sprzętu okrętowego, lecz również wy
magana jest Jego wyższa Jakość, uwarunkowana p-zeplsami technicznymi.
Państwo Ludowe zwraca coraz więcej uwag! na wyko
nawstwo Jakościowe 1 danie Flocie Handlowej oraz Ry
backiej sprzętu o najwyższej Jakości odpowiadającego
wymaganym warunkom technicznym.
Kontrola techniczna zawarunkowana prteplsaml PRS
wpłynie dodatnio na Jakość wykonawstwa budujących się
jednostek w stoczniach 1 na wykonawstwo maszyn lub
półfabrykatów dla statków produkowanych przez zakła
dy budowy maszyn lub huty. W konsekwencji tego,
statki handlowe J rybackie budowane przez stocznie lub
też remontowane przez warsztaty, odpowiadając wymo
gom Polskiego Rejestru Statków zapewnią żegludze
państwowej 1 rybołówstwu niezawodność pod względem
technicznym w pracy na morzu, a tym samym wykonania
nałożonego nań planu państwowego
Ścisła kontrola Polskiego Rejestru Statków.
na naukowych podstawach 1 doświadczeniach Morsklebackie^tr«t tZS?l{- “chroni przede wszystkim tabor ry
backi od stałych, często powtarzających się awarii wy
wołanych wielokrotnie Jeszcze niedostatecznym pozio
mem kontroli technicznej, przeprowadzanej przez warszta
ty remontowe armatorów. Awarie te Jak wiemy w du
żym stopniu wpływają na niewykonanie planu połowów
przez przedsiębiorstwa rybackie naszego wybrzeża
Nadzór Polskiego Rejestru Statków nad wykonywa
nymi remontami poawaryjnyml, ponawlgacyjnymi lub
też okresowymi, ma na celu danie zaleceń co należy
uczynić, ażeby remont był wykonany należycie, a tym sagwarancjdąĆ do eksplo!,lac-11 Jednostkę pływającą z pełną
Nadzór Polskiego Rejestru Statków daje przede
wszystkim gwarancję, że stan sprzętu pod względem
technlcżiiym Jest zadowalający, że opieka 1 konserwacja
sprzętu jest przeprowadzona należycie 1 zgodnie z prze
pisami PRS. Wszyscy więc armatorzy 1 spółdzielnie ry
backie winny zwracać się do Polskiego Rejestru Statków
przez skierowywanie zleceń na przeprowadzenie klasyfi
kacji Jednostek. Wląże się to z nadaniem klasy lub też
wydaniem świadectwa zdolności żeglugowej. Klasa stat
ku zależy od stanu technicznego Jednostki pływającej
I dlatego w Interesie samego armatora leży, aby remont
był przeprowadzony zgodnie z przepisami Polskiego
Rejestru Statków.
Armatorzy powinni również pamiętać o terminach, w
których należy przeprowadzać odnowienie klasy, do
roczne oględziny statku 1 periodyczne wzywanie Inspek
torów PRS. Zaleca się również przekazywać nadzór tech
niczny nad budową, odbudową 1 przebudową Polskiemu
Rejestrowi Statków.
Kontrola remontów kapltalnycn, średnich, poawaryjnych ponawlgacyjnych, wydawanie orzeczeń techniczno
kwalifikacyjnych,
awaryjnonszacunkowych,
wszelkich
ekspertyz, odbiorów materiałów okrętowych, maszyn 1
urządzeń okrętowych, przeprowadza PRS na zlecenia ar
matora.
i
Polski Rejestr Statków dla wyże] wymienionych zadań
dysponuje personelem technicznym o pełnych kwalifika
cjach zawodowych. PRS przy wydawaniu orzeczeń tech
nicznych opiera filę na własnych przepisach, w których
wykorzystano bogate doświadczenia ZSRR w dziedzinie
budowy okrętów i Jednostek rybackich, Jak również w
dziedzinie przeprowadzania remontów.
czerpiąc bogate doświadczenia z dzletKmy zagadnień
technlczno-morskich, ujętych w przepisach Morskiego
Rejestru ZSRR 1 w oparciu o źródła literatury technicz
ne) ZSRR, Polski Rejestr Statków podwyższając kwalifi
kacje swych inspektorów, stawiał będzie Jednocześnie
coraz to wyższe wymagania techniczne stoczniom oraz
zakładom produkującym maszyny, kotły, silniki „Diesla"
I sprzęt okrętowy.
Polski Rejestr Statków kładł będzie specjalny nacisk
na podwyższenie Jakości wykonania, trzymając się ściśle
obowiązujących przepisów. Dotyczyć to będzie zarówno
budowy nowych Jednostek, Jak przeprowadzanych re
montów we własnych warsztatach poszczególnych przed
siębiorstw I spółdzielni rybackich. Jak wykazała dotych
czasową praktyka, wiele awarii spowodowanych było
bądź to przez niefachowe wykonawstwo bądź to przez
niedbalstwo I brakoróbstwo.
Polski Rejestr Statków Jest przedsiębiorstwem pań
stwowym z siedzibą w Gdańsku, podległym bezpośred
nio Ministerstwu Żeglugi.
Zasięgiem swym obejmuje zarówno porty ze tłocznia
mi Jak 1 zakłady przemysłowe budujące maszyny, kotły
1 sprzęt okrętowy Zarówno morski Jak 1 śródlądowy.
Ostatnio chcąc Jeszcze bardziej powiązać stę z tere
nem PRS zorganizował w dniu 15 października 1952
roku placówkę w Koszalinie dla usług t zw. małych por
tów 1 baz rybackich w Kołobrzegu, Darłowie, Ustce
1 Dziwnowie.
Placówka ta wypełniać będzie prace ujęte programem
działalności PoU-klego Rejestru Statków, które dotych
czas załatwiane były w Szczecinie 1 Gdańsku.
Ułatwi to znacznie 1 usprawni pracę, a zarazem przy
śpieszy wykonanie kontroli, obniżając Jednocześnie kosz
ty ponoszone przez armatorów wybrzeża koszalińskiego.

Karol Staszyński
nauczyciel
Szkoły Weterynaryjnej
w Człuchowie
Mleko posiada wysoką war
tość odżywczą, Jest więc cen
nym artykułem konsumcyjnym
dla społeczeństwa. W związku
z tym przed hodowcami bydła
stoją poważne zadania do wy
konania. a do nich należą:

Racjonalne
żywienie
życie organizmu związane
Jest z wydatkowaniem energii,
koniecznej do ogrzania ciała,
oraz wypełniania zadań życio
wych. Na tym „żywym war
sztacie" dokonuje się ciekawy
proces tworzenia mleka w wy
mieniu, który ściśle się wląże
z zasobem Istniejących we
krwi składników mlekotwórczych. Składniki te są zawarte
w'paszy a mianowicie: skład
niki białkowe, węglowodany,
tłuszcze, witaminy, sole mine
ralne, woda. Najważniejszymi
składnikami
mlekotwórczyml
są: białka, sole mineralne i wi
taminy, chociaż pozycja Ich w
składzie mleka Jest skromna
lecz rola fizjologiczna Jaką
odgrywają wielka. Dla zrozu
mienia zagadnienia ważności
racjonalnego żywienia bydła
przedstawiam poniżej skład
mleka krowiego rasy nizinnej
czarno-białej. A więc mleko
zawiera: wody — 87,7®/0, węg
lowodauy (cukry) — 4,8®/0.
białka — 3,4%, tłuszczów —-

leofil Grygiel
chłop średniorolny
z gromady Rzecznikowi
(pow. Kołobrzeg)

Hodowlę w moim gospodar
stwie opieram na doświadcze
niach przodujących kołchozów
Związku Radzieckiego. Praco
wałem bowiem w latach od
1940—1947 r. w sowchozie 1
w praktycznej pracy przekona
łem się, że Ich metody hodow
lane prowadzą do stałego roz
woju hodowli «

Przede wszystkim w sowchozach i kołchozach dba się
o dostateczną Ilość paszy. Dla
tego też uprawia się tam zaw
sze tyle roślin pastewnych, lłe
tego stan liczbowy zwierząt ,
1 dalszy wzrost wymaga. A by’
lo tam Inwentarza żywego bar
dzo wiele 1 o wysokiej jakośol. W sowchozie. w którym pra
cowałem hodowano m. In. by
dło rogate, trzodę chlewną,
owce karakułowe 1 angory.

Karmienie bydła
I' 1 nu mienie
. . krów w sowcho-I
zle* odbywa się w ten sposób,
że paszę dzieli się na trzy ro
dzaje: paszę treściwą, paszę so
czystą 1 paszę objętościową.
Paszę treściwą daje srtę we
dług wydajności mleka każde)
krowy — również wydziela się
dokładne Ilości paszy soczy
stej. Na przykład krowa, która
daje od 20 do 25 litrów mle
ka dziennie
otrzymuje w
trzech dawkach: 6 kg paszy
treściwej i 30 kg soczystej, a
objętościowych pasz do woli,
Do pasz treściwych zalicza
się m. In. śrutę, otręby 1 ma
kuch. Jako paszę soczystą da
je się buraki pastewne, bru
kiew 1 kiszonki wszelkiego ro
dzaju.

W hodowli cieliczek stoso
wano w sowchozie taki sposób
karmienia:
-l
pełnego mleka daje się
1
cielętom do 1* tyg. po 9
litrów dziennie. Po dziesięciu
tygodniach stopniowo zmniej
sza się Ilość podawanego mle
ka | zastępuje się Je odciąga
nym mlekiem, a nawet częścią
wo ciepłą wodą—-,

O sposobach, które prowadzą
do zwiększenia mleczności krów
3,30/#, soli mlneiulnych — dej sztuki. Na specjalną' nwa0.8% oraz witaminy. Z powyż gę zasługuje metoda tzw. pre
szych składników w wymieni ł miowego żywienia, która pro
odbywa się tworzenie mleka z wadzi do wysokiej mleczności
substancji doniesionych przez krów. Postaram się na konkret
krew z przewodu pokarmowe nym
przykładzie metodę tę
go. Dlatego chcąc zwiększyć przedstawić. Przedmiotem na
wydajność mleczną krowy, na szego doświadczenia będzie
leży w paszy dostarczyć jej to krowa w ostatnim okresie cią
wszystko co potrzebuje do wy ży. Na 6 tygodni przed poro
tworzenia mleka. Nadmiar Jed dem zwiększamy dawki pasz
nych składników, a brak dru treściwych,
niezależnie od
gich Jest powodem niepożąda Istotnych zapotrzebowań cię
nych skutków w hodowli byd żarnej samicy dodajemy:
ła. Pasze bogate w węglowo
W pierwszym tygodniu — 1
dany są przyczyną zapasania kg paszy treściwej, np. otrąb
krów, które tracą cechę mlecz pszennych, w drugim tygodniu
noścl. Krowy z natury mleczne
dodatkowo dajemy — 2 kg pa
cierpiące na głód mlneralno- szy treściwe). w trzecim tygtd
blałkowy, składniki swego cia nlu — 3 kg. w czwartym ty
ła przemieniają w mleko, chud godniu — 4 kg, w piątym ty
ną I wreszcie zapadają na gruź godniu — 5 kg, w szóstym
llcę. która przekreśla Ich war tygodniu przerywamy zadawa
tość produkcyjną.
nie dodatku pasz treściwych
W sposobie żywienia krów przechodząc na łatwostrawne.
mlecznych uwzględnić należy:
Drogą tej pokarmowej po
1
metody żywienia — ży budki następują wzmożone pr»
wienie zblohowe, grupo cesy fizjologiczne w 'wymie
we, Indywidualne;
niu, obfity strumień krwi skie
sposoby Intensywnego ży rowuje się 1 wypełnia dokład
wienia — np. żywienie nie naczynia włosowate opla
pYemlowe,
tające pęcherzyki mleczne, a
wybór warunków 1 pasz w rezultacie tego gruc’zoł mle
w żywieniu.
rw
czny się powiększa, twardnie
Chcąc osiągnąć wysoką’ wy je. Jest to obrzęk fizjologicz
dajność mleczną od krów nale ny wymienia. W razie nadmlzr
ży stosować Indywidualne ży nego Jego wystąpienia, opró'.z
wienie, uwzględniające potrze przerwania zadawania pasz
by bytowe 1 produkcyjne każ- mlekoDędnych, stosujemy wcle

2
3

Moja „szczęśliwa ręka“ w hodowli
—to radzieckie metody żywienia
powoli przyzwyczaja się
cieliczki do treściwychi
pasz, Jak makuch lub śruta
owsiana z domieszką szlamo
wanej kredy. Ponadto zadaje
się dobrego siana.
. .^

2

Karmienie
irzody chlewnej
Świnie karmi się w sowchózte w następujący sposób:
-|
prosięta do ośmiu tygodnl pozostawia się przy
maciorze | dodaje lm się świe
żego mleka w Ilości zależnej
od Ich wieku 1 apetytu.
O
równocześnie przyzwycza
" Ja się prosięta do spoży
wania zupy ugotowanej ze śru
ty jęczmiennej.
Ó
po ośmiu tygodniach po& daje się prosiętom mleko
1 zupę Jęczmienną.
4
maciory w czasie karmle“ nfa prosiąt
otrzymują
chude mleko.
W taki sam spo6Ób karmię
ja bydło 1 trzodę chlewną w
moim gospodarstwie. Dopomo
gło mi to do zwiększenia po
głowia zwierząt. Dlatego też
śmiało mogłem się zobowią
zać w czynie wyborczym do
przekroczenia moich planów
obowiązkowej dostawy żywca
1 mleka. Bowiem w ub. roku
powiększyłem ilość bydła o
dwie sztuki — posiadam obec
nie 7 sztuk rogaclzny, trzody
chlewnej mam obecnie 18
szt.uk, a owiec 20 sztuk.
Obowiązujący mnie plan do
stawy żywca wynosi tylko 253
kg mięsa rocznie. — Sprzeda
łem państwu 8 kwintali żyta.
Przez zwiększenie pogłowia
krów również sprzedałem pań
stwu zamiast planowych 1600
1. mleka — 5200 litrów.
Niektórzy chłopi w naszej
gromadzie mówią, że mam
,,szczęśliwą rękę" w hodowli
1 dlatego coraz pełniejsza |est
moja obora 1 chlewnia. Jest to
bzdura — ..szczęśliwa ręka”,
to nic innego, Jak stosowanie
radzieckich metod . hodowla
nych. Apeluję więc do wszyst-

kich chłopów naszego województwa, aby tak Jak Ja sięga
li do doświadczeń chłopów ra
dzieckich, a na pewno nakre
ślone w planie 6-lctnlm cyfry
rozwoju hodowli na terenie na
szego województwa wykona
my nawet z nadwyżką. >
i Leży to w interesie państwa
1 chłopów, w Interesie klasy
robotniczej 1 całego spoleczeń
stwa pracującego. Mówi o tym
ostatnia uchwala Rady Mini
strów. Ustalenie nowych, ko
rzystnych warunków kontrak
tacji 1 dostaw poza-obowiązkowych. rozszerzenie dla wsi mo
żllwoścl sprzedaży nadwyżek
produkcji po wolnorynkowych
cenach —- Jest dla nas, chło
pów pracujących, bodźcem do
podnoszenia produkcji, a tym
samym do pełnego zrealizowa
nia _za‘dań, które w planie 6letnlm my, chłopi mirslmy wy
konać.

ranie maści np. wasogen lub
kamforowej.W
pierwszym1 tygodniu
po ocieleniu prowadzimy ży
wienie dietetyczne, w drugim
przechodzimy na żywienie pre
miowe — tzn. zaspakajamy po
trzeby bytowe, 1 produkcyjne
według przeciętnego tygodnio
wego udoju, oraz dodajemy
paszę premiową. W nastę
pnych tygodniach robimy to
samo. Wiadomym Jest, że
zwyżka mleka będzie następo
wała od 6 — 7 tyg., potem w
zależności od ż.rwlenla mlecz
ność może się utrzymać na jed
nakowym poziomie przez 3—4
miesięcy po porodzie, aby po
upływie tego czasu obniżać
swój poziom.

Z chwilą ponownego zaplod
nlenla następuje spadek w wy
dajności. Przez zastosowanie
takiego sposobu żywienia wy
dajność dzienną mleka podnie
siemy bardzo wysoko. Prze
ciętnie krowy żywione w ten
sposób mogą w okresie naj
wyższej laktacji dawać od 26
— 32 litrów mleka, w indywi
dualnych wypadkach 1 więcej.
Sposób ten godny Jest prak
tyki.

Czyszczenie
skóry•
•
Ze względu na higienę 1
zdrowie krowy, codziennie ra
no powinniśmy czyścić zwie
rzęta, które za to się znako
micie odpłacają zwiększoną
wydajnością mleka. Czyszcze
nie zwiększa krążenie krwi w
skórze. Gruczoł mleczny (wy
mię) jest utworem skórnym,
przystosowanym do produkcji
mleka. Zwiększone krążenie
krwi w powłoce skórnej decy
duje o zwiększeniu zdolności
wydzlelnlczej
wymienia. Tą
drogą możemy od 8 —- 12%
podnieść wydajność mleczną
krowy. •'
i

Rola czynników
hormonalnych
*
*

Działalność wymienia jest
kierowana przez hormon zwa
ny prolaktyną, pod jego wpły
wem następuje regulowanie
dopływu krwi 1 tworzenie z
doniesionych
składników —
mleka. W okresie laktacji. P.
kiedy ‘"rowa daje m^ko, tw i
rżenie mleka w wymieniu od
bywa się bez przerwy. Gruczoł
mleczny Jest obficie unaćzynlony, aby powstał Jeden li r
mleka musi przepłynąć krwi
od 300 — 400 litrów. Jcże.l
krowa dziennic daje 20 1 mle
ka to krwi przez ten gruczoł
mleczny przepłynie od 6000
— 8000 1. Dbałość więc o stan
My, chłop! mało 1 średnio wymienia Jest zasadniczym ce
rolni powinniśmy uświadomić lem hodowcy.
sobie, że drogą do podnosze
Prawidłowe
nia naszego dobrobytu Jest
podnoszenie produkcji rolnej
dojenie
co umożliwia nam nie tylko
szybkie I pełne wywiązanie się
Należy dokładnie wydajać,
z naszych zobowiązań, ale 1 gdyż pozostawianie mleka je-t
zwiększenie
sprzedaży na przyczyną zaburzeń czynnoś
szych nadwyżek. Gdy tak uczy ciowych wymienia, oraz pow
nlmy. wzrost naszego dobrohy stawania stanów zapalnych
tu chłopskiego pójdzie w pa odbijających się fatalnie na
rze ze wzrostem dobrobytu ro produkcji
mlecznej. Słynna
botnika, a to wszystko prowa obora w sowchozie Karajewo
dzi prosto do wzrostu siły na zawdzięcza swe piękne wyniki
szej LutioweJ Ojczyzny.
w wydajności mlecznej, powią
Dlatego też, my, chłopi ko zaniu z sobą dwóch metod: me
szalińscy uczymy się na tej tody intensywnego żywienia i
Wojewódzkiej Naradzie Kore metody wysokiej pielęgnacji
spondencyjnej, Jakie środki 1 wymienia.
metody pomogą nam do Jak
Przestrzeganie tych zasad
najszybszego podniesienia na w hodowli bydła mlecznego
szej pt'ofTukcjl
zwierzęcej, Jest metodą najskuteczniejszą
ubyśmy g>xln!e mogli wykonać w podniesieniu produkcji mle
zadania, które uchwała^ Kidy cznej, opierającą się na fizjo
Ministrów poStawPa p-zcj każ logicznych potrzebach organi
dym uczciwym chłopem.
zmu zw 'crzeroiro

Pracownicy handlu uspołecznionego woj. koszalińskiego
wystosowali list do Towarzysza Bieruta
z zapewnieniem wzmożenia wysiłku
dla lepszego zaopatrzenia klasy robotniczej w artykuły pierwszej potrzeby

Dały i wydarzenia
1642 — Zmerl Galileusz, Jeden z
najsławniejszych astronomów i fizy
ków. (Uz. w 1564|.
1952 — 50-lecie urodzin G. Malenkowa. członka Biura Polityczne
go, sekretarza KC KPZR, wiceprze
wodniczącego P.ady Ministrów ZSRR.

Dyżury
SZPITAL

Szpital Miejski ul. Falata 3.
215.
APTEKA

te!

Apteka Społenna nr 11 — ul. Ar
mii Czerwonej 1 — tel. 187.

Ważniejsze

telefony

Pogotowie Ratunkowe — tel. nr 500
Strai Pożarna, tel. nr 08.
Komisariat Miejski M. O., tel. nr
53?.
Zegarynka, tel. nr 08.
Poczta — telegiaf — tel. 413.

Przy udziale przewodniczą
cego Okręgowej Rady Zw.
Zaw. tow. Nleporęta, przedsta
wicieli organizacji politycz
nych 1 społecznych odbyła się
w uh. niedzielę w Koszalinie
narada związkowego aktywu
miejskiego l wiejskiego — prj
cownlków handlu uspołecznio
nego woj. koszalińskiego.
Referat omawiający szcze
gółowo uchwalę Rady Mini
strów w sprawie zniesienia

zaopatrzenia bonowego, regudacjl cen, ogólnej podwyżki
płac 1 zniesienia ograniczeń
w handlu nadwyżkami produk
tów rolnych wygłosił tow. Bie
nias — prze w. Żarz. Okręg.
Zw. Zaw. Prac. Handlu. Mów
ca stwierdził, że uchwała ta
Jest dowodem głębokiej troski
naszego Ludowego Rządu o
masy pracujące, a ostrzem
swym godzi w elementy kułac
kie 1 spekulanckle.-

Antoni Wrzołek z Pękanina
wzywa do współzawodnictwa
w skupie i kontraktacji drobiu

Na naradzie roboczej w
Gminnej Spółdzielni w Wiekowle agenci kontraktacji zwró
cili uwagę na niedociągnięcia,
które wpływają ujemnie na wy
konanie planów kontraktacji 1
wzywają
skupu.
Agenci kontraktacji ob. ob.
do prenumerowania
Braźdzlak z Karnlszdwlc. Twar
dowskl z Grabówka 1 referent
skupu ob. Popławski wskazali,
Na zebraniu Podstawowej że skup drobiu Jest utrudniony
Organlzacll Partvtr.ej w Bar- z powodu braku
cenników,
nowie, pow. Miastko członko a
wskutek nledostarczanla
wie 1 kandydaci PZPR zobo
wiązali się do zaprenumerowa
nia i propagowania „Głosu
Koszalińskiego".

przez PZGS w Sławnie weksli.
Gminna Spółdzielnia nie może
wypłacić agentom kontraktacji
pieniędzy potrzebnych na za
kup zakontraktowanego drobiu
u gospodyń wiejskich.
Ob. Antoni Wrzołek z PękAnlna wezwał do współzawodnie
twa w skupie 1 kontraktacji
drobiu wszystkich agentów w
pow. sławneńskim.
Roman Bellca
Korespondent „Głosu'1

Wzywalą
jednocześnie
wszystkie podstawowe organi
zacje partyjne w wojewódz
twie, do ’"odeim< wentą za Ich
przykładem, zobowiązań pre
numerowania „Głosu Koszaliń
skiego" przez członków 1 kan
dydatów partii.
Mieczysław Rybicki

Radio

Towarzysze z Baraowa
prasy partyjnej

Co, gdzie, kiedy?

Chodniki i jezdnie
w Koszalinie
zabezpieczyć
przed gołoledzią

Kina
„NOWA HUTA" — „Fanfan Tuli
pan" — prod. franc. od lat 18.
Seanse w dni powszednie: godz.
15 30. 18’1 20 30. w niedziele 1 święta
godz 13 15 30. 18 I 20.
„MŁODA GWARDIA" (Rokossowo)
— „Światła w Koordl" — prod. radź,
od lat. 12., Seans o godz. 19.

Dyskusja
Dyskusja nad filmem 1 książką
„Jak hartowała się stal*'. Przed dy
skusją zostanie wyświetlony film. —
godz 18 w Woj. Klubie TPPR, ul.
Zwycięstwa 125.

Wystawy

Z powodu gołoledzi na chod
„Ochrona pomników kultury** urzą
nikach 1 jezdniach Koszalina,
nie trudno o nieszczęśliwe wy dzona pr?ez Muzeum Pomorza Zachod
padki złamania nogi lub ręki niego w Szczecinie. Oglądać można w
przez przechodniów, jak rów Muzeum w Koszalinie przy ul.
nież o wypadki samochodowe. Armii Czerwonej nr 53.
Celem zabezpieczenia przed
Muzeum
gołoledzią. Pręż. MRN w Ko
szalinie winno niezwłocznie
Muzeum w Koszalinie — otwarte
wydać zarządzenie zobowiązu we wtorki, czwartki, piątki 1 niedziele
jące mieszkańców i instytucje w godz. 12—17. W piątki wstęp bez
m. Koszalina do posypywania płatny.
plaskiem wzgl. popiołem chód
ników 1 części jezdni w obrę
Wykłady
bie domów przez nich zamiesz
kałych wzgl. zajmowanych na
Wykłady
lezyka
rosyjskiego we
biura.
wtorki i piątki w godz. od 16 30 —
18 30 w Woj. Klubie TPPR, przy ul.
Józef Dziemian
Korespondent „Głosu" Zwycięstwa 125.

CZWARTEK, 8 STYCZNIA
PROGRAM I.

5 05 Wlad. 5 10 Konc. 5 58 Sygn.
czasu. 6.00 Stan pogody 1 wlad. 6 10
Aud. dla wal. 6 20 Wszechnica Ra
dłowa — kurs I. 21 wykł. z cyklu:
„Historia Polski*'.
6.40 Muz. iozrywk. 6 50 Gimn. 7 00 Dzień. 7.20
Muz. 7 55 Wiad. 8 00 Konc. artyst.
radź. 8 55 Wszechnica Radiowa. —■
3 wykł „XIX Zjazd KPZR" część 1
pt.t
„Wzrost
dobrobytu narodów
ZSRR*'.
9 15 Muz. rozrywk.
9.25 .
Konc. aollst.
10.55 Dla klasy III — ,
„Tik, tak**. 11.15 Muz. i aktual. 11.45
Głos mają kobiety. 11.57 Sygn. cza
12.15 Na swojską
su. 12 04 Dzień.
nutę. 12.45 Aud. dla wsi. 13.00 Pie
śni ros i blszp 13 15 Konc. rozrywk,
15 30 Dla dzieci — „Zabawy i tań
ce przy głośniku*'. 16 00 Dzień. 16 20
Muz lud. 16 45 „Odzyskane dzieciń
stwo*' — ode. pow. 17.05 Wszechni
ca Radiowa — kurs wstępny. 22 wy
kład
„Rozwój społeczeństwa ludz
kiego*'. 17.20 Konc. 18.00 Mikrofo
nem po kraju.
18.15 Konc. solist.
18 45 Aud. dla wsi. 19 00 Na mło
dzieżowej antenie.
19.30 Muz. ro
zrywk 20 00 Dzień. 20 26 Wiad. sport.
20 30 Muz. tan. 20.45 Na fali humo
ru i satyry. 2100 Muz. radź. 21.50
Muz tan. 22 05 M. Rubin — Kanta
ta robotn. /austriacka). 22.30 Muz.
rozrywk. 22.43 „Sonaty dawnych mi
strzów na 2 skrzypiec i klawesyn".
23.00—23.10 Ost. wiad.

W dyskusji nad referatem,
członek Zarządu PSS w Kosza
linie — oh. Józef Dziemian
oświadczył, że regulacja cen
I zarazem podwyżka płac wply
wa na sytuację materialną lu
dzi pracy na ogół dodatnio,
zwłaszcza u tych, którzy otrzy
mywali dotychczas niższe i śre
dnie place. System zaś bono
wy stwarzał warunki do spe
kulacji I nadużyć, oraz uciąż
liwy by) dla sklepowych, gdyż
muslell oni po godzinach hand
lu ślęczeć nad mozolnym kle
jenlem znaczków 1 dokonywać
skomplikowanych
obliczeń
Dalej, bardzo niska cena Chle
ba powodowała masowy wykup
chletia na wypas trzody chlew
nej.
System bonowy w sprzedaży
mięsa, tłuszczów, cukru i mydła
spełniał w swoim czasie donio
słą rolę w zaopatrzeniu ludnoś
ci pracującej w podstawowi
artykuły spożywcze — mówiła
ob. Janina Gorowa — ale nie
potrafił zabezpieczyć klasy ro
botniczej przed zmniejszającą
się siłą nąbywczą, wskutek
wzrostu cen wolnorynkowych
na artykuły nie objęte bonami.
Dlatego też uchwała Rady Mi
nistrów Jest bronią w rękach
klasy robotniczej przeciw spe
kulacji.
Na zakończenie narady, uch
walona została rezolucja oraz
wystosowano list do Przewod
niczącego Rady
Ministrów
Towarzysza Bieruta z przyrze
czeniem, że pracownicy handlu
uspołecznionego woj. koszallń
sklego w związku z uchwalą
Rady Ministrów wzmogą wy
siłek dla lepszego zaopatrzenia
klasy robotniczej w towary
pierwszej potrzeby.

(J-d.)

Odpowiadamy na pytania
związane z Uchwałą Rady Ministrów
z dnia 3* !• 33
Od dnia opublikowania uchwały Rady Ministrów z dnia
3 bm., czytelnicy zwracają się do naszej Redakcji, z pro
śbą o wyjaśnienie im niektórych spraw związanych z uchwalą.
W związku z tym będziemy stale zamieszczać odpowie
dzi na wszystkie nadesłane do nas pytania.
Ob. Józef Kwiatkowski z
Koszalina zapytuje w swym li
ście: — „Czy po zniesieniu
bonów, państwo będzie w sta
nie zaopatrzyć ludzi | ich ro
dziny w produkty pierwszej
potrzeby, jak mięso i tłusz
cze?"
ODPOWIEDZ: Tak. Uchwa
la Rządu mówi wyraźnie:
„Lepszy urodzaj zbóż w roku
ubiegłym, wzrost pogłowia
zwierząt rzeźnych oraz wzrost
produkcji przemysłu socjali
stycznego stwarzają obecnie
zarówno możliwość zniesienia
zaopatrzenia bonowego jako
też przejścia — w interesie
gospodarki* narodowej I lud
ności pracującel — do wolnej
i nieograniczonej sprzedaży
artykułów spożywczych o je
dnolitych cenach — przy utrzymaniu obowiązkowych do
staw".
Państwo nasze wprowadza
jąc system bonowy zapowie
działo, że wprowadzenie go
Jest przejściowe I że zosta
nie zniesiony, gdy poprawi
się sytuacja gospodarcza w
rolnictwie.
Dzięki kontraktacji 1 obo
wiązkowym dostawom, pań
stwo nasze nagromadziło Już.
taką ilość produktów, która
pozwoli dostatecznie
zaopa
trzyć klasę robotniczą w po
trzebne produkty.
Ob. Antonina Nowak ze
Słupska zapytuje:
„Czy po
wprowadzeniu handlu wolno
rynkowego spekulanci nie bę
dą znowu śrubowali cen?"
ODPOWIEDZ:
Nie. Bo
wiem niezależnie od zniesie
nia systemu bonowego wpro
wadzone zostały Jednolite ce
ny państwowe dla handlu uspołecznionego, które reguło

wać będą ceny na produkty
rolne, kształtujące się na ryn
ku.
Spekulant przedtem wyko
rzystywał różnicę pomiędzy
cenami państwowymi 1 wolno
rynkowymi. •
Pobierając na wolnym ryn
ku ceny za artykuły spożyw
cze, elementy kułacko-spekulacyjne — Jak mówi uchwała
Rządu — wykupywały równo
cześnie w handlu uspołecznio
nym towary, których ceny
nie były zmieniane od szere
gu lat. Na przykład: kiedy w
sklepach uspołecznionych bra
kowało taniej mąki. Bowiem,
gdy tylko ukazała się, speku
lanci Ją wykupili, by sprze
dać dalej po paskarskiej ce
nie. A działo się to dlatego,
że cena na mąkę była nie
proporcjonalnie niska do In
nych towarów, do ceny, któ
rą kułak na wolnym rynku o
trzymał za metr pszenicy.
Obecnie, gdy mąka Jest
droższa, nie opłaci się kuła
kowi 1 spekulantowi wykupy
wać Jej w sklepie handlu uspołećznionego a robotnik otrzyma tyle, ile potrzeba mu
na potrzeby Jego rodziny.

DRODZY CZYTELNICY A
TAK2E AGITATORZY! Je
śli napotkacie na Jakiekolwiek
trudności w wyjaśnieniu wąt
pliwych spraw w związku z
uchwałą
Rządu, zwracajcie
się do nas z pytaniami, a my
Wam chętnie wyjaśnimy i po
możemy. Listy z zapytaniami
prosimy kierować na adres:
Redakcja
„Głosu Koszaliń
skiego". ul. Alfreda Lampe
nr 20.

O Puchar Miast w boksie

Pierwsze mecze w Darłowie i Złotowie
W nadchodzącą niedzielę,
11 stycznia br. rozpoczynają
się rozgrywki o Puchar Miast
w boksie Już przed Ich rozpo
częciem stwierdzić możemy, że
rozgrywki te nie przyniosły
nam < spodziewanych rezulta
tów, tj. umasowienla 1 upow
szechnienia boksu w terenie.
Do Pucharu bowiem zgłoszono
reprezentacje zaledwie 4 miast
— Słupska, Koszalina, Darło
wa 1 Zlotowa. W pozostałych
miastach, powiatowych dzlała-

wielką nieostrożnością wyjeżdżać teraz, kiedy pani przypusz
cza, że nas śledzą, co zresztą może nie być prawdą. “
(
— Więc poradźmy się Jasona — powiedziała porywczo,
idąc szybko w górę.
Kiwnęła na Amerykanina, w warsztacie został tylko po
mocnik i słychać było jakieś głosy.
— Pani Halina przypuszcza, że tu ktoś z przeciwka pil
nuje domu. Czy to możliwe?
— Jason nie wydawał się wcale zakłopotany.
— Owszem, owszem, pilnuje, ale z mojego polecenia. Nie
trzeba się niepokoić. (Nieznacznie rzucił okiem na przeciw
legły chodnik). A swoja drogą, jeżeli nie chcecle Jeszcze dz4(33)
6ia| jechać, dobrze zrobicie. To tak Jakoś... za prędko. No
Zniechęcony powracał do mieszkania. Pani Paszkowska
już tam była 1 przeglądała gazety, ale Jel ruchy, zwykle tak • 1 nie radzę razem.
I Jakby nigdy nic wrócił do warsztatu. Halina Paszkowska
opanowane t nawet leniwe tym razem były gwałtowne, nie
pociągnęła Rafała z powrotem.
uregulowane.
— Nie byłabym taka pewna Jego Informacji. Powiedział
— I cóż? — spytała spoglądając ku niemu spoza dzienni
byle co, żeby nas uspokoić. A w ogóle, co go to wszystko
karskiej stronicy.
obchodzi, byle sam był cały.
Nie odpowiedział.
— O ile ml się zdajc, to ma ścisły związek — zauważył
— Bo Ja na miejscu Jasona nie byłabym taka pewna.
Ironicznie — on też może się doigrać. Jak będzie nieuważny.,
Przysięgłabym, że nas tu śledzą.
— Niech pan da spokój, przecież on Jest pod ochroną kon
Zaniepokoił się.
sulatu. a służlia dyplomatyczna Jest tu szanowana. No, nie
mówmy o tym. Chyba zaraz będzie obiad'7 Jak pan myśli?
— Co pani zauważyła?
—Niech się pani za bardzo nie cieszy. Tu nie gotują do
— Ktoś za mną chodził i to w dodatku ktoś, kto wyszedł
brze. a konserwy, którymi zapewne zechce nas nakarmić
z domu naprzeciwko. To nie był przypadek.
zacny gospodarz, nie będą najlepsze w smaku. Nie ma Jak
— A gdzie samochód? Warto by uprzedzić Jasona. Trzeba
nasze wlelskle kuchty, co?
z nim porozmawiać.
— Jak były nasze wiejskie kuchty, chckił pan.powiedzieć.
— Samochód za miastem, trzeba kawałek podejść.
— A swoją drogą, nie rozumiem tych ludzi, Zle Im było
Poszli na górę do warsztatu.
z nami.
— O Jakich ludziach pan myśli?
_
r
ROZDZIAŁ VII
— No, chociażby o dawne| służbie folwarcznej. Rodzice
byli dla nich niesłychanie dobrzy, a zapłata też chyba lepsza
BURZLIWA ROZMOWA
niż „dniówka obrachunkowa".
>
—
Różnie
mówiono
o
tej
dobroci.
Emigranci
patrzą
na
— A wie pani co? — powiedział zatrzymując się pośrod
przeszłość przez różowe okulary'— zauważyła z ironią.
ku schodów, Jakby go uderzyła jakaś nowa myśl. — Zmień
Ale on wcale nie myślał o emigracji, był znowu całym
my projekt. Nie wyjeżdżajmy.
sobą na tym kawałku ziemi, który, choć ant go orał, ani ob
Zatrzymała się. stała teraz naprzeciwko niego w świetle
siewał, święcie mu się jednak wedle własnego mniemania na
dużego okna o matowej szybie, widział z bliska lej twarz
leżał. Przypomniał sobie oborę w czasie doju, czuł niemal na
o szerokich ustach 1 krótkim nosie, czui na policzkach jej
wargach smak świeżego, cieniono Jeszcze, pienistego mleka,
gwałtowny oddech.
może zresztą 1 d’niego, że zbliżała się pora obiadowa 1 zaczy
_ Kle wyleżrH imv? — powtórzyła.
nał odczuwać głód.
•
— Zobaczy pan’ że Jasem pgwlerJ?1
słowa. Byłoby

cze zapadli w sen zimowy, na
skutek czego ptęśclarstwo w
tych ośrodkach nie stoi na od
powiednim poziomie.
Organizator rozgrywek na
szczeblu wojewódzkim — sek
cja boksu WKKF dokłada
wszelkich starań, aby przygo
tować imprezę Jak najlepiej.
Jifż przed kilkoma dniami prze
prowadzono losowanie, w wy
niku którego w tę niedzielę
spotkają się: w Złotowie -reprezentacja Złotowa i Słup
ska, zaś w Darłowie gościć bę-

dą bokserzy Koszalina.
Zwycięzcy tych spotkań ro
zegrają mecz finałowy w Ko
szalinie w dniu 18 bm., a zwy
cięzca finału zakwalifikuje się
do rozgrywek na szczeblu cen
tralnym.
Sekcja zabezpieczyła rów
nież obsadę sędziowską na
wszystkie trzy spotkania. Mecz
finałowy sędziować będą: zna
ny w Koszalinie działacz sek
cji boksu WKKF — ob. Krze
wina — w ringu, zaś na punk
ty ob. ob. Półtorak, Zwleruclio
1 Drążkowskl.

— Ja sam po śmierci ojca, no, starałem się, żeby służba
we wszystko opływała...
— Owszem — chodziły o tym szeroko gadki — odwza
jemniła się pani Paszkowska •— Jak to pan namawiał tego
starego. Jakże mu tam, żeby się zapisał do Stronnictwa Na
rodowego, bo inaczej mleka dla dzieci nie dostanie. Bardzo
nam się — tu się roześmiała — podobała taka energia, ale
mimo wszystko gadania było co niemiara.
— Taka tam dziecinada — powiedział i roześmiał się rów
nież. — Ale wie pani, skutkowało. A swoją drogą, że pani to
pamięta...
Wpatrzył «lę w jej ładną twarz, Jakby chclał dokładnie
wybadać, gdzie mianowicie mieściło się siedlisko tych
wspomnień. Znów miał ochotę Ją zadusić. Nienawidził jej,
chclał |ą skrzywdzić, zrobić jej coś takiego, żeby go napra
wdę zapamiętała, póki życia.
Wyczula uporczywy wzrok, bo poruszyła się niespokojnie
na krześle I powiedziała:
— I cóż ml się pan tak przygląda? Czy mam za dużo
pudru na noole?
Niespodziewanie dla siebie samego powiedział:
— Kocham panią.
—Domyślam się... — powiedziała. /
— Od tylu lat.
'
— ...że mi pan to powie.
•> -%.
Wstała bardzo pewna siebie. Była wypielęgnowana, źaptęta na wszystkie guziki, hermetyczna, trudno ją bvło zasko
czyć. ..Uwierzyła", pomyślał. Tymczasem wszedł Jason 1 bar
dzo przepraszał, że obiad się spóźnia. Ukazała się też pan!
Jasonowa, sucha, niemłoda kobieta z dużymi zębami na wierz
chu. co nadawało jej wygląd zmęczonej 1 melancholijnej
dorożkarskiej szkapy.
— Obiad, obiad — prosił Ja«on do stołu okrągłymi rucha
mi wiejskiego pastora 1 powtórzył: — Coca • cola?
Tym razem nie odmówili. Obiad bvi istotnie bardzo nie
smaczny, choć nie brakowało enl kompotu z ananasów, ani
jakiejś obrzydliwej kaszki na s’odko, również z pudełka Jedynę. Co ich pocieszyło, to była dobra, mocna kawa, którą
Jasonowa sama parzyła na elektryczne) maszynce 1 rozlewa
ła w mil rosknpt’ne fllfżanerekl nie ośm’?la!ąc się przy tym
powiedzieć ?n! iMrern słowa Toteż Dani Paszkowska trak
towała ta z c.W-owHa r,o7ynw.e,ł'ir,Ti po prostu tak, Jakby Jef
wcn’e przy
r'e bvł,, I Jakby' wszystkie gospodarskie
funkcje wykoty wały sJ? ramę

(C. d. n J

