Haniebne prowokacje
okupantów amerykańskich

Pierwszy dzień Narady Seminaryjne

we Francji

w sprawie rozwoju hodowli

PARYŻ. Żołnierza amerykańskich
wojsk okupacyjnych w Roeąuencourt
wdarli się w nocy z soboty na nie
dziela do qmachu aiełdy pracy w
Wersalu, gdzie odbywała się zabawa
ludowa.
Żołdacy amerykańscy obrzucili obeigami uczestników zabawy, a na
stępnie po wandalsku uszkodzili po
sag robotnika w gmachu giełdy pra
cy. Napastnicy próbowali uciec, lecz
zostali schwytani przez robotników 1
doprowadzeni do komisariatu policji.
Jednakże na interwencje wyższego
oficera amerykańskiego zostali oni
zwolnieni.
Związki Zawodowe Wersalu wnio
sły skargę sądową przeciwko spraw
com napaści.

Chłopi, producenci rolni!
./'JL

li*

Zgłaszajcie się masowo
do kontraktowania buraków cukrowych

Na naradę przodujących hodowców województwa ko
szalińskiego, zorganizowaną przez redakcję „GlosO Ko
szalińskiego", Wojewódzki Komitet Frontu Narodowego
oraz Woj. Radę Narodową przybyli również: przodujący
oborowy zespołu PGR Stanomino w pow. Białogard, Józef
Malczyk oraz młodszy agronom PGR Nacław pow. Sławno
Krystyna Żyłko, (na zdjęciu).

i zwiększajcie w ten sposób własny dobrobyt
oraz dobrobyt całego społeczeństwa
Fragmenty przemówienia radiowego
Min. Przem. Rolnego i Spożywczego
w sprawie nowych warunków
kontraktowania buraków cukrowych
WARSZAWA. Minister Przemysłu Rolnego ) Spożyw
czego lnż. M. Hoffman wygłosił w dniu 6 bm. przemó
wienie radiowe, w którym omówił nowe warunki 1 zasa
dy kontraktowania buraków cukrowych.
Min. Hoffman stwierdził, te
nowa umowa w pełni zabezple
cza interesy rolnika, daje gwa
rancję opłacalności uprawy 1
będzie narzędziem pomyślnego
rozwoju rozpoczętej akcji kon
traktacyjnej oraz zachętą do
maksymalnego wysiłku chło
pów - producentów do uzyska-

zakontraktowanych buraków,
PO CZWAkTE: — cukro
wnie wydadzą plantatorowi za
każdy kwintal czystych bura
ków bezpłatnie 45 kg. wysłod
ków prasowanych, zawierają
cych 10 proc, suchej substan
cji.
Potrącenie gotówką planta
torowi należności za otrzyma
ne nasiona i nawozy w żad.iym
razie nie umniejsza Jego pra
wa do zakupu cukru w Ilości
3 kg. za każdy kwintal dostar
czonych do cukrowni czystych
buraków.
,
Podobnie zostały zmienione
warunki umowy na kontrakta
cję cykorii.
Min. Hoffman podkreślił, że
zarówno obszar plantacji bura
ka Jak i cykorii zostają wyłą
czone z podstaw wymiaru obowlązkowycb Wstaw zboża.
W zakończeniu
swojego
przemówienia min. Hoffman
zwrócił się do chłopów z na
stępującym apelem:
„Chłopi, producenci rolni!
Zgłaszajcie się masowo do
kontraktowania buraków cu
krowych 1 zwiększajcie w
ten sposób własny dobrobyt
oraz dobrobyt całego społe-

nla możliwie najwyższych plo
nów.
Nowa umowa obowiązująca
dla kontraktowania buraków
cukrowych w br. została ophr
*a na słusznych 1 sprawiedli
wych zasadach, w pełni uWZględnia ona postanowienia
wynikające t. uchwały Rządu
■ z dnia 3 stycznia br. 1 wolna
Jest od wad dotychczasowej
umowy.
Główne postanowienia no
wej umowy są następujące:
PO PIERWSZE: — ustala
się Jednolitą zapłatę za każdy
chłodnia składowa
dostarczony kwintal czystych
pod Olsztynem
buraków w wysokości zł. 48,
PO DRUGIE: — każdy plan
tator ma zagwarantowane pra
wo zakupu po hurtowej cenie
OLSZTYN. Władza Ludo 14,60 zł. cukru w Ilości 3 kg.
wa konsekwentnie wprowadza za każdy kwintal dostarczo
w życie socjalistyczną zasadę nych do cukrowni czystych
równomiernego
rozmieszcze buraków,
nia sił wytwórczych w celu
PO TRZECIE: — plantato
planowego rozwijania gospo rzy otrzymują bezprocentowe
darki wszystkich dzielnic kra zaliczki: pierwsza w nasionach
ju. Na terenie woj. olsztyńskie 1 nawozach sztucznych po pod
WARSZAWA.
Regulacja
go. Jak 1 w innych nieuprze- pisaniu umowy, druga w ter cen 1 zniesienie ograniczeń w
mysłowlonych rejonach, pow- minie do 31 marca w wyso sprzedaży nadwyżek
produk
stają nowe zakłady, które za kości, zl. 6 i zagwarantowane tów rolniczych, wprowadzone
mieniają wsie i osiedla w tę prawo zakupu 0.4 kg. cukru przez Uchwale Rady Mini
tniące życiem ośrodki robot za kwintal zakontraktowanych strów z dnia 3 stycznia oraz
nicze. Ostatnio zakończona zo buraków, trzecia w terminie ustalenie nowych bardzo ko
stała budowa Jednego z takich do 31 llpca w wysokości zl. rzystnych dla chłopów warun
zakładów — cłiłodnl składo 12 1 zagwarantowane prawo ków kontraktacll żywca ponad
wej pod Olsztynem.
zakupu, 0,6 cukru za kwintal obowiązkowe dostawy, stwarza
|ą zachętą do zwiększenia ho
Ten obiekt planu 6-letnlego
dowli trzody I bydła, do dal
— to nowy wielki sukces pol
szego wzrostu produkcji stano
skiego robotnika 1 Inżyniera,
wiącej podstawę powiększenia
ciągu 17 miesięcy wybu
dochodu wsi.
dowano gmach o 5 kondygna Czerny-StefańskieJ
Za trzodę mięsno-sloninową
cjach, zainstalowano w nim
i bekonową, kontraktowaną 1
skomplikowane aparaty 1 urzą
dostarczoną ponad obowiązko
dzenla.
Całość wyposażenia
MOSKWA. Dnia 7 bm. w we dostawy w terminach usta
chłodniczego z wyjątkiem sprę wielkiej sali koncertowe | Kon lonych umową, hodowcy otrzy
Żarek, które otrzymano z NRD, serwatorlum im. Czajkowskie mają zapłatę według nowego
dostarczył przemysł krajowy. go w Moskwie odbył się pierw cennika oraz prawo do naby
Uruchomienia sprężarek doko szy koncert pianistki polskiej cia paszy treściwej, węgla 1
Haliny Czerny - Stefańskiej.
płótna.
nali we własnym zakresie fa
Koncert miał wielkie pc-^oZapłata za każdy kilogram
chowcy polscy.
dzenle.
„
żywca z dostaw kontraktowa
nych zarówno sztuk mięsno-slo
linowych Jak i bekonowych zo
Na str. 3
itala znacznie podwyższona.
Xp. za każdy kilogram sztuki
zamieszczamy wypowiedzi
:xtra słoninowej hodowca otrzy
na 15.90 zl. — 14,80 zl. lub
Mgr. Int. Włodzimierza
63,90 zl. w zależności od strer do jakiej zaliczony został
Kuskowskiego
awiat, w którym hodowca
pracownika naukowego
ileszka.
CenUralnego Instytutu
Rolniczego w Warszawie
oraz
Podobnie — w zależności od
refy ustalona została- oplata
Mieczysława Nocunia -Ją żywiec bekonowy 1 wynosi
dyrektora Woj. Zarządu i
fla sztuk zaliczonych do 1 klaWeterynarii
iy 1 dostarczonych w ściśle
i-Malonych terminach 16,35 zl.,
nadesłane na
15,15 zl. oraz 14,25 zł. za 1
kg. Zwiększona została rówileż Ilość pasz treściwych, la
dą ma prawo kupić phlop kon
taktujący trzodę chlewną. Za
(jażdy kilogram tucznika lub
lekona dostarczonego w czaste
j<1 1 stycznia do 31 maja oraz
id 1 września do 31 grudnia
jhłopl mają prawo zakupić po
1 kg. paszy treściwej, a przy
iostawle w czasie od 1 czer
wca do 31 sierpnia chłopi bęmogll kupić za każdy kllo•5 um dostarczonego żywca —

Nowy obiekt
planu 6-lełniego

oddana do użytku

czeństwa Polskiej Rzeczypo
spolitej Ludowej.
Wysokie plony buraka cu
krowego, wykonanie 1 prze
kroczenie planowych zadań
kontraktacyjnych, Jak naj
wyższa produkcja cukru —
oto nasze wspólne podstawo
we zadania: plantatorów bu
raka cukrowego I robotni
ków przemysłu cukrownicze
go, oto realny wyraz uma
cniania ekonomicznej spójni
miasta ze wsią, przemysłu i
rolnictwa — oto praktyczna
realizacja sojuszu robotni
czo • chłopskiego I Progra
mu Frontu
Narodowego,
skupiającego cały nasz na
ród do walki o podniesienie
dobrobytu, o socjalizm".

Oborowy gospodarstwa PGR Slrachomlno zespół Strzepowo pow- Koszalin Roch Baran uzyskuje przeciętnie
4.200 I. mleka rocznie od jednej krowy. W tej chwili opo
wiada o swych sukcesach w hodowli kierownikowi działu
korespondentów
„Głosu Koszalińskiego"
tow.
red.
L Gnatowi.

Mianowanie
podsekretarza stanu
w Min. Handlu
Wewnętrznego
WARSZAWA. Prezes Rady Ministrów
mianował Jana Kiljańczyka dotych
czasowego zastępcę kierownika Wy
działu Handlu KC PZPR — podsekre
tarzem stanu w Ministerstwie Handlu
Wewnętrznego,

Nowe-bardzo korzystne warunki
kontraktacji żywca

Pierwszy koncert
w Moskwie

Wojewódzkg
Naradę
Korespondencyjng

w sprawie rozwoju hodowli

2 kg. paszy. Ważne Jest przy
tym, że cena paszy nie została
zmieniona. Chłopi będą sprze
dawali tuczniki po cenach
znacznie wyższych, ale za pa
szę płacić będą ceny takie sa
me. jak w 1952 roku.
Poza paszą treściwą, hodow
cy dostarczający zakontraktowa
ną trzodę chlewną na ponad
obowiązkowe
dostawy będą
mieli prawo kupić po 4 kg.
węgla za każdy kilogram żyw
ca, a ponadto za każdą sztukę
tucznika 1 bekona — 4 m płó
tna. Węgiel | Dłótno będą 1-n
sprzedawane po cenie o 19
proc, niższej niż obecna cena
państwowa.
Przy zawieraniu kontraktów
na trzodę z dostaw
ponadobowiązkowych każdy hodow
ca może zakupić zaliczkowo
po 50 kg paszy treściwej i po
200 kg węgla za każdą sztu
kę.
Poza tym hodowcom, kon
traktującym trzodę
chlewną
państwo zapewnia prawo do
otrzymania 200 zl bezprocen
towe i pożyczki na kupno pro
siąt przy każdei 6ztuce zgłoszonel do zakontraktowania,
pierwszeństwo przy szczepie
niu trzody przeciw różycy we
dług ulgowych opłat oraz oplekę
sanitarno-weterynaryj
ną nad zakontraktowanymi
sztukami.
Bardzo korzystne są rów
nież warunki kontraktacji cie
ląt
rzeźnych — byczków i
cieliczek, które będą dostar
czane na spęd wtedy, gdy osiągną wagę 120 lub 100 kg
w zależności od rasy. Za za
kontraktowane cleleta,
które
będą dostarczone na odstawy
ponadobowiazkowe,
hodowcy
otrzymała bardzo korzystna
cenę, wynoszącą Drży 1 kla
sie — 7,50 zł za 1 kg żywca,
dalej zaliczkę w
wysokości
200 zł na każdą sztukę oru
obniżenie wymiaru "bowiązkowet dostawy mleka na rok
bieżący o 200 Itr.

Brygadierzy połowi: Władysław Wanat z RZS Nowy
Dwór oraz Paweł Milsk! z RZS „Plon" w Smlerdzewie'
pow. Zlotów z zainteresowaniem przysłuchują się słowom
prelegenta.
Zdjęcia: Z. Rogowski

W pierwszym dniu Czterodniowej SetjiInaryjneJ Nara
dy około 200 jej uczestników zapoznało się z referatem
kierownika Wydziału Rolnego KW PZPR tow. Błażejew
skiego. po czym nastąpiła dyskusja. Zabierało w niej
głos szereg pracowników 1 robotników PGR, spółdziel
ców 1 chłopów Indywidualnych.
Przewodniczący RZS w Wilczych Laskach w pow.
szczecineckim, Władysław Binkowski I Stanisław Mazu
rek z RZS w Nlestkowle w pow. słupskim wskazali na
nieustanny rozwój hodowli w ich spółdzielniach oraz od
działywanie dorobku gospodarczego na chłopów gospo
darujących Jeszcze indywidualnie.
— Rząd wydał ostatnio korzystną dla nas ustawę —
powiedział tow. Binkowski — która uniemożliwi speku
lację. My, chłopi, po wywiązaniu się z obowiązkowych
dostaw będziemy mogli sprzedawać swoje produkty pa
cenie wolnorynkowej I uzyskiwać poważne korzyści ma
terialne. Uchwała Rządu zachęci nas do Jeszcze więk
szego wysiłku do zwiększenia hodowli.
Kierownik PGR Drozdowo w pow. kołobrzeskim tow
Sawicki mówił na temat wykorzystania rezerw paszo
wych, a brygadier oborowy, Stefan Pieron zwrócił uwagę
na brak dostatecznego zainteresowania hodowlą ze stro
ny Okręgowego Zarządu PGR, dyrekcji zespołu, niektó
rych kierowników gospodarstw, zootechników 1 agrono
mów.
Podzielił się swymi doświadczeniami przodujący bry
gadzista owczarni PGR Łęgi ob. Sikora,
którv stwo
rzył wzorową owczarnię zarodową meryno-prekosów
i wysoko przekracza plany przychówku Jagniąt i pro
dukcji wełny. Brygadier chlewni z zespołu Dąbie Kle
mens Bernala, w czasie dyskusji zobowiązał się w tym
roku wykonać plan odchowu prosiąt w 100 proc. Kie
rownik PGR Józef Kwinta opowiadał o współpracy ad
ministracji z organizacją partyjną. Chłop indywidualny
ze Złotowa Stanisław Sztobnlckl opowiedział w Jaki spo
sób wykorzystuje kości, którymi po przerobieniu na pro
szek karmt świnie oraz Jak skarmia serwatkę. Może się
on poszczycić, że Jedna z macior wydała mu w tym roku
30 prosiąt, z czego odhodowanych zostało 28. Gorącymi

(Dokończenie na 2 str.)

Dalsze wyjaśnienia

Poseł przyjmuje
W dniu dzisiejszym w godzinach
od 13-te| do 18-te|, 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.

W nowych warunkach rynkowych
iP

ff°dx/ny I dni działania uchwały rządu
z dnia 3 stycznia br. przyniosły pewne doświadcze
nia. Jakie to są doświadczenia?
Jak było do przewidzenia, podstawowa masa klasy ro
botnicze/ przyjęła uchwałą rządu ze zrozumieniem 1 z za
dowoleniem. widząc w nie/ ostrze skierowane przeciwko
spekulacji — tej prawdziwe/ zmorze wszystkich ludzi praIm bardzie/ ludzie wgłębiają się w treść uchwały; tym
lepte/ rozumieją, ie działa ona w Interesie klasy robot
nicze/, w interesie wszystkich ludzi pracy, w Interesie lu
dowego państwa.
Państwo zgromadziło dostateczne rezerwy, dostatecz
ne ilości wszelkich towarów, aby móc wydać generalną
batalię hienom spekulancklm. Odpowiednio uregulowane
ceny na poziomie zbliżonym do wolnorynkowych oraz pod
wyższone równocześnie place robotnicze I pracownicze
sprawiły, ie tym, którzy tyli naszym kosztem przestało się
opłacać wykupywanie towarów 1 magazynowanie ich z my
ślą, ie się je później zdoła odprzedać po wyższej cenie.
„Władza ludowa odebrała lekki chleb panom spekulan
tom" — takie glosy słyszy się coraz częściej. — „Szybko
przekona/ą się, ie im więcej towaru zmagazynują, tym
więcej stracą. Nareszcie możemy we/ść w normalne wa
runki tycia, kiedy to wiemy, co musimy przeznaczyć na
kupno żywności, a co na inne cele".
Czy wróg zrezygnował z walki z naszym narodem?
Czy zrezygnował z żerowania na naszej pracy? Nie, wróg
wykorzystuje, jak wskazywał Towarzysz Bierut, „wszelkie
szczeliny, powstające przez zakłócenie niezbędnej równo
wagi w rozwoju planowo regulowanej przez państwo go
spodarki ogólnonarodowej".
Uchwala rządu krzyżuje I łamie machinacje kułackospekulanckie, przywraca zachwianą równowagę rynkową.
O tej prawdzie mogliśmy się już przekonać w ciągu
tych dwóch’ dni. Były bowiem próby elementów spekula
cyjnych uczynienia jakiejś szczeliny w przywrócone/ rów
nowadze. Były próby stworzenia nowej ceny, paraliżowa
ne przez samych odbiorców.
Żałosne lo przeważnie były usiłowania. Jak nam sy
gnalizują z wielu miejscowości, spekulanci usiłowali „star
tować" z wysokimi cenami. I tam wszędzie wydłużały się
ich miny, gdzie odbiorcy po usłyszeniu ceny odchodzili,
nieraz nlelekkle słowo rzucając pod adresem amatorów łat
wych zarobków I lekkleęo Chleba. 1 tam wszędzie, gdzie
masy odbiorców dawały odpór spekulantom, „miękli",
obniżali ceny, sprowadzali je powoli do poziomu ustalo
nych przez państwo. Musieii tak bowiem zrobić, jeżeli nie
chclell wracać z towarem do swych legowisk.
„Nie .kupuj tego dziś, co możesz kupić futro" — oto
hasło rzucone przez zapobiegliwe gospodynie, które znają
wartość pieniądza, wiedzą, że trzeba się nań nieźle naro
bić. Mądre to hasło, bo nawet jeśli gdzieniegdzie nie za
kończono dziś remanentów, albo gdzie dziś jeszcze hurto
wnia nie dostarczyła dość towarów, to przecież już jutro
dosłownie na półkach sklepów państwowych i spółdziel
czych będzie więcej niż dziś, a pojutrze więcej niż jutro.
Państwo ma dostateczne zapasy towarów i w coraz więk
szym zakresie zapasy le zasilać będą nasz rynek.
„Nie bądź wrogiem same/ siebie" — powiedziała jed
na gospodyni druglef, odmawiając ją od kupna masła po
70 zl za kg. — „Jeśli dziś wstrzymasz się od kupna po wy
górowane) cenie, to jutro w sklepie państwowym lub spół
dzielczym za te same pieniądze kupisz więcej. A jeśli ku
pisz dziś — to jutro kupisz, mniej, to znaczy okradniesz
z tłuszczu siebie, swego męża, swoje dziecko".
Coraz więcej jest wśród nas ludzi, którzy tak rozumu
ją. Wiedzą bowiem, że od nas samych, od naszej postawy
też zależy, jak szybko I ostatecznie będzie wygrana ta ba
talia, którą władza ludowa, zgromadziwszy zapasy towaru,
wydała elementom kulacko-spekulanckim.

Pierwszy dzień Narady Seminaryjnej
w sprawie rozwoju hodowli
(Dokończenie z 1 str.)
oklaskami przyjęli zebrani wystąpienie
przodującego
chłopa Mieczysława Przeora z Słowlenkowa w pow. k>
Szalińskim, który posiada obecnie 7 krów dojnych, 1 bu
haja licencjonowanego. 3 jałówki cielne, 2 cielaki, 6 ma
cior i 15 warchlaków.
Plan dostaw zboża wykonał
w 200 proc., odstawi! ponad plan 2 tony żywca 1 20 000
litrów mleka. Ob. Przeor zobowiązał się w swym prze
mówieniu odstawić w tym roku ponad plan 30.000 Itr.
mleka.
Podsumowania dyskusji dokonał z-ca kler. Wydziału
Rolnictwa 1 Leśnictwa Woj. RN tow. Dombek.
Dziś, w drugim dniu narady w skrawie rozwoju ho
dowli w godzinach przedpołudniowych grupa hodowców
bydła obradować będzie w sali posiedzeń Woj. RN, zaś
grupa hodowców trzody chlewnej i owiec w Wojew.
Ośrodku Szkolenia Kadr przy ul. Gnieźnieńskiej. Od
godz. 8—12 odbędą się wykłady lekarzy wet. na nastę
pujące tematy: choroby zwierząt, sposoby leczenia, pro
filaktyka 1 higiena zwierząt. Po obledzle, od godz. 14—17
wykład ob. Janczy, kierownika działu produkcji zwierzę
cej OZ PGR w Śzczeclnku na temat: „Znaczenie bazy
paszowej I jej zabezpieczenie".
Po kolacji, która odbędzie się w godz. 17.30—18.30.
uczestnicy narady obejrzą film pt. „Światła w Koordl
Jutro, dnia 10 bm. grupa hodowców bydła wyjedzle
ło PGR Rzcpowo, grupa hodowców trzody chlewnej do
PGR Oslekl. a grupa hodowców owiec do PGR Szwęmlnrt. Po zwiedzeniu tamtejszych ob<>r. chlewni l ow
czarń, zajęcia seminaryjne odbywać się będą na miejscu.

w sprawie niektórych zagadnień
związanych z Uchwałą Rady Ministrów
z dnia 3 stycznia 1953 r.
WARSZAWA. Wobec ponawiających się zapytań do
tyczących niektórych zagadn leń związanych z Uchwałą
Rady Ministrów z dnia 3 bm. w sprawie zniesienia bo
nowego zaopatrzenia, reguła cji cen, ogólne) podwyżki
płac i zniesienia ograniczeń w handlu nadwyżkami pro
duktów rolniczych —- Polska Agencja Prasowa uzyskała
u kompetentnych czynników następujące wyjaśnienia:

KIEDY OTRZYMAJĄ WY.
RÓWNANIE ZA STYCZEŃ
BR. W/G NOWYCH STA
WEK ZAROBKOWYCH PRA
COWNICY PŁATNI Z GÓRY?
Otrzymają Je poczynając od
dnia 15 stycznia br.
CO NALEŻY ROZUMIEĆ
PRZEZ ZAROBEK NETTO Z
GRUDNIA UB. R„ OD KTÓREGO OBLICZA SIĘ JEDNO
RAZOWY DODATEK WYRÓ
WNAWCZY (0,8 PROC.)?
o Pod pojęciem „zarobek net
to z grudnia ub. r." nale
ży rozumieć całość wynagrodzę
nla przysługującego pracowni
kowi za pracę wykonaną w gru
dniu ub. r. pomniejszoną o po
datek od wynagrodzeń należny
wg dawnej akall podatkowej,
u
Wynagrodzenie należne
pracownikowi za pracę w
godzinach nadliczbowych, prze
pracowanych w grudniu ub. r.
stanowi nieodłączną część wy
nagrodzenia grudniowego, od
którego należy się dodatek
wyrównawczy.
p
Gdy pracownik uprawnie
U ny jest do premiowania,
to za nieodłączną część wyna
grodzenia grudniowego przyj
muje się te premie miesięczne,
które nofmaLnle przypadały do
wypłaty w grudniu ub. r.
Bez znaczenia jest tu okolicz
ność, że premia normalnie
przypadająca do wypłaty w
grudniu ub. r. obliczona zosta
la na podstawie wskaźników
osiągniętych np. w pażdzleml
ku lub listopadzie.
Skoro pracownik mini
prawo otrzymać premię
w grudniu, a z Jakichkolwiek
przyczyn nie wypłacono mu
|e| na czas, to premię tę nale
ży doliczyć do wynagrodzenia
za grudzień ub. r. Tak Jakby
pracownik rzeczywiście otrzy
mał Ja w grudniu.
p
W wypadkach, gdy praU równik otrzymał w gru
dniu ub. r. z jakiejkolwiek
przyczyny np. z powodu opóź
nienia wypłaty premii płatnych
w listopadzie wlęce) premii niż
normalnie przypadało mu wg
regulaminu lub też gdy otrzy
mał premię nadzwyczajną (na
grodę) to premii tych nie uwzględnla Się przy Walaniu
wysokości wynagrodzenia net
to. od którego przysługuje do
datek wyrównawczy.

d

OD JAKICH
STAWEK
PtAC BĘDĄ WYPŁACANE
PREMIE ZA UBIEGŁE OKRF,
SY PRZYPADAJĄCE NOR
MALNIE DO WYPŁATY W
STYCZNIU? ,y
| • '
O tym, czy premia wypłaca
na faktycznie po dniu 4 bm.
winna być. obliczana od da
wnej czy nowej kwoty, uposa
żenia zasadniczego decyduje
data (dzień I miesiąc), w któ
rym premia ta normalnie wg
obowiązującego
regulaminu
premiowania przypadała do
faktycznej wypłaty. Obojętna
dla tej decyzji Je«t okolicz
ność. że procentowa wysokość
te| premii Walona została na
podstawie wskaźników (sto
pnia wykonania planów lub
zadań), osiągniętych w miesią
cach poprzedzających, ieśtl za
tern Idzie o premię, która nor
malnie wg regulaminu ma być
wypłacana w styczniu br., t0
wypłacić Ją należy w wysoko
ści procentowej wynikającej z
regulaminu, ale od nowej pod
wyższonej stawki zasadniczej

Wzrósł dezercji

z armii amerykańskiej
NOWY JORK. Dziennik „Louisville
Times" ukazujący się w stolicy sta
nu Kentucky pedale, te dezercja z
amerykańskich sił zbrojnych przybra
ła ostatnio ,,alarmujące rozmiary". W
roku 1952 — phze dziennik — w sta
nie Kentucky ukrywało sie 4 tysiące
dezerterów. Dziennik podkreśla, że
w wielu wypadkach przyczyną dezercji jest chęć uniknięcia w ten sposób wysyłki na front koreański Wyka
zując, że w innych stanach USA svtuacja nie jest lepsza, dziennik ob
licza, że ogółem w Sanach Zjedno
czonych ukrywa się 25—30tysięcy
dezerterów. — .*•
*’ s

tyczy specjalnych' wynagro
dzeń kwartalnych pracowni
ków stoczni.
JAKIEJ PODWYŻCE ULE
GNIE
WYNAGRODZENIE
PRACOWNlftOW
USŁUGO
WYCH W ODDZIAŁACH ZA
OPATRZENIA ROBOTNICZE
GO (OZR) I ODDZIAŁACH
ZAOPATRZENIA
KOLEJA
RZY (OZK) (FRYZJERÓW,
SZEWCÓW ltd.)
O Ile pracownicy cl opła
cani są stawkami miesięczny
mi, dniówkowymi lub godzi
nowymi, to podwyżka nastę
puje na ogólnych zasadach.
O ile wynagrodzenie tych pra
cowników .wypłacane Jest w
formie udziału (procentu) od
ceny usług, zarobek tego pra
cownika obliczać
się będzie
w sposób odrębnie uregulowa
ny instrukcją.
JAK USTALIĆ CENY UUSŁUG
ŚWIADCZONYCH
PRZEZ OZR 1 OZK (USŁUGI
FRYZJERSKIE,
KRAWIE
CKIE, SZEWSKIE ITD.)?
Należy Je ustalić w oparciu
o Jak najbardziej oszczędną
kalkulację na zasadzie pełnej
odpłatności. Ceny dotychcząso
we tych usług xile mogą być
w żadnym przypadku podwyż
szone więcej niż o 20 proo.
J A KI E.1'1’01) W Y2CE ULE
GAJĄ DODATKI ZA ZNAJO
MOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH?
Dodatki za znajomość Języ
ków obcych podwyższa się od
początku stycznia Jednolicie
o 20 proc.
JAK ZOSTANĄ PODWYŻ
SZONE WYNAGRODZENIA
ZA
SZKOLENIE
WE
WNĄTRZZAKŁADOWE?
Wszystkie
wynagrodzenia
za szkolenie wewnątrzzakłado
we ulegają podwyżce o 25
procent.
JAKIEJ PODWYŻCE ULE
GAJĄ
WYNAGRODZENIA
ZA GODZINY WYKŁADO
WE NA KURSACH?
Wynagrodzenia za godziny
wykładowe na kursach ulega
ją podwyżce o 20 procent.
CZY PREMIE DLA RA
CJONALIZATORÓW I WYNALAZCÓW
ULEGAJĄ
ZMIANIE?

lub nowego uposażenia zasa
dniczego.
W stosunku' do tej premii
obowiązuje nowa skala podatko
wa.
Z tego względu premie re
gulaminowe, które normalnie
przypadały do wypłaty w gru
dniu ub. r., a z Jakichkolwiek
przyczyn wypłacane są z opó
źnieniem, najeży wypłacić w
wysokości procentowej, wyni
kającej z regulaminu, ale od
dawnej, a więc nlepodwyższo
nej stawki zasadniczej lub da
wnego uposażenia zasadnicze
go, W stosunku do, tej premii
obowiązuje dawna skala po
datkowa.
I
JAK Się BĘDZIE OBLICZA
ŁO PREMIE KWARTALNE
PRZYPADAJĄCE DO WY
PŁATY W STYCZNIU NA
PODSTAWIE WYNIKÓW Z
IV KWARTAŁU UB. R.?
Premie te normalnie, zgod
nie z regulaminem, mogą być
wypłacone najwcześniej w
pierwszych dniach stycznia
br.. gdy będą znane wyniki
IV kwartału ub. r. Stosujemy
więc zasadę, o które | mowa w
odpowiedzi poprzedniej. Decy
duje normalny regulaminowy
termin wypłaty. Taką premię
należy więc wypłacić w wyso
kości procentowej, wynikają
ce] z regulaminu, ale od no
wego, podwyższonego uposaże
nia zasadniczego.
W stoeunUł do tej premtl
obowiązuje nowa skala podat
kowa.
t
JAK SIĘ BĘDZIE OBLI
CZAŁO SPECJALNE WY
NAGRODZENIE KWARTAL
NE Z TYTUŁU KARTY GÓR
NIKA?

Specjalne wynagrodzenie i.
tytułu Karty Górnika będzie
6tę obliczało wg nowel podsta
wowe! stawki za Ilość dni
faktycznie
przepracowanych
(lub usprawiedliwionych) w
IV kwartale r. ub. Jak wia
domo. wynagrodzenie to wolne
Jest od podatku, to samo do

Premie dla racjonalizatorów
1 wynalazców będą nadal wy
płacane w tym 6amym stosun
ku procentowym do oszczę
dności uzyskanyclr z jZastosowa
nla wynalazku lub usprawnie
nia.
,

Li Syn-man
przybył do Tokio
PEKIN. Z Tokio donoszą,
że na żądanie generała Clarka
przybył tam ,,prezydent" Ko
rę: Południowej Li Syn-man.
Jak wynika z wypowiedzi
osobistości
oficjalnych. Li
Syn-man udał się do Japonii
w celu „wyjaśnienia różnią
zdań stojących na przeszko
dzie zawarciu traktatu poko
jowego między Japonią a Ko
reą Południową".
Poza tym — Jak wynika z
doniesień korespondenta agencjl Unlted Press, Clark za
wezwał Li Syn-mana do Tokio,
ażeby „skłonić" go do wyra
żenia zgody na przystąpienie
Korei Południowej do monto
wanego przez Amerykanów agresywnego paktu Pacyfiku.
Znamienny Jest fakt, że
wraz z Li Syn-manem przyje
chali do Tokio: szef sztabu
armii llsynmanowsklej I do
wódca llsynmanowsklej mary
narki wojennej.

Ze sportu
PÓŁFINAŁY MISTRZOSTW
JUNIORÓW W SZACHACH
Po trzeciej rundzie półfina
łów mistrzostw Polski junio
rów w szachach na czele tabeli
znajduje się w dalszym ciągu
Czerniaków (Bydgoszcz) 3 pkt.
przed
Łojkiem (Warszaw i)
2.5 pkt. 1 Sydorem (Lublin)
2.5 pkt,
WARSZAWA' WYGRYWA
TURNIEJ SZERMIERCZY
Dwudniowy hrrnłej rter»larcTy 1
udziałem
reprezentantów
czterech
najsilniejszych ośrodków kraju: War
szawy, Krakowa, Katowic 1 Wrocła
wia zakończył alę zwycięstwem dru
żyny warszawskiej przed zespołami
Katowic, Krakowa I Wrocławia.
W drugim dniu turnieju Warssawf
wygrała z Wrocławiem 12:4 1 z Kra
kowem 9:7, a Katowice pokonały
Kraków 12:4 1 Wrocław 12:4.
Najlepszą walkę turnieju stoczyli
we wtorek szabliści Pawłowski (War
szawa) i Zabłocki (Kraków). Zacię
ty, emocjonujący pojedynek zakoń
czył się zwycięstwem Pawłowskiego,
który obok Zabłockiego był najlep
szym zawodnikiem w tej konkuren
cji.
We florecie kobiet najlepszą iw1
wodniczką była Nawrocka (Warsza
wa), która wygrała wszystkie swoja
walki.
Jak na początek sezonu poziom
turnieju był zadowalający. Dotyczy
to szczególnie walk w szpadzie.
Rewelacją turnieju ' była młoda ro-‘
prezentantka Wrocławia Drapała, któ
ra pokonała wicemlstrzynię Polski
Soltanową, a z Nawrocką przegrała
dopiero po zaciętej walce. Wyróżnił
się również młody szpadzista Dąbrów
skt z Wrocławia.
Kraków wystąpił osłabiony bra
kiem Suskiego i Czajkowskiej.

Forłecki wygrywa
noworoczny konkurs
skoków

Kobieto!
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Może jeszcze tn 1 ówdzie kułak 1 spekulant bę
dzie usiłował podbijać ceny na targowiskach
i rynkach.
' i '* ' '' ’ ' 1 ’ v 1 V i

Nie kupuj masła, mięsa, jaj i Innych produktów
żywnościowych i przemysłowych po paskarskich
cenach, wyższych od cen w sklepach handlu uspołecznionego.
Rząd nasz, wydając Uchwałę w sprawie regula
cji cen i zniesienia systemu bonowego wytoczył
ostrą walkę elementom kułackim 1 spekulanckim,
przeciwko śrubowaniu cen wolnorynkowych.
•*4~ *" *

Na żądanie gen. Clarka
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Sklepy handlu uspołecznionego dostatecznie są
zaopatrzone w potrzebne Tobie w gospodarstwie
domowym artykuły po cenach państwowych.

Ze świata
X PARY2. Jak podaja „L'Humanlte", dokerzy por»u Bastia na Korsyce
przeprowadzili we wtorek jednodnio
wy strajk na znak protestu przeciwko
załadowywaniu na statki sprzętu wo
jennego.
Na wiecu, który odbył się w Bastii,
dokerzy omówili formy dalszej walki
o realizacje postulatów zawodowych
oraz o uwolnienie Le I.eapa i pozo
stałych uwięzionych patriotów.

robi skapedycję karnę. Góry Aberder
i sąsiadujący z nimi obszar uznano za
,,strefę * zakazaną". Kolonizatorzy de
portowali zamieszkałą tam ludność
murzyńską do obozów koncentracyj
nych.

X BUDAPESZT, Rada Ministrów
Węgierskiej Republiki Ludowej, czy
niąc zadość życząpiu narodu węgier
skiego, powzięła uchwałę o wzniesie
niu w Budapeszcie pomnika Włodzi
X RZYM. W dniu 8 bm. rozpoczy mierza Lenina. Odsłonięcie pomnika
na sie w Mediolanie XXX Kongres nastąpi 21 stycznia 1954 roku.
Włoskiej Partii Socjalistycznej. Na
kongres wybrano delegatów, repre
X TUNIS. Dziennik ,,L'Humantt?"
zentujących około 750 tysięcy cziog- donosi, że francuska policja kolonial
ków partii.
na dokonała w okręgu Zaghuun licz
nych. aresztowań wśród tuniskich d/ia
X LONDYN. .Kolonizatorzy brytyj łączy postępowych, którzy protesto
scy kontynuują brutalne represje wo wali przeciwko narzuconej przez wła
bec ludności Kenii. Uzbrojone po zę
by wojska f policja przeprowadzają dze kolonialne ord>Yiacji wyborczej
w flóiach Ąbejrdw na północ od Nai-_ do rad samorządowych.

Noworoczny konkurs sko
ków narciarskich w Zakopa
nem zgromadził około 3 tysią
ce widzów. Z powodu odwil
ży zawody musiano przenieść
z przygotowanej uprzednio
duże| skoczni na Krokwi na
sąsiednią małą skocznię, gdzie
warunki były nieco korzyst
niejsze | zapewniły większe
bezpieczeństwo.
Startowali wszyscy znani
skoczkowie okręgu krakow
skiego za wyjątkiem Jana Ku
li I St. Marusarza. Z 26 skocz
ków wszyscy ukończyli kon
kurs.
Pierwsze mlejsće zdobył
Janusz Forlecki (AZS), skoki
37.5, 45 46, nota — 300,9,
2) Hoły (Gwardia), skoki 37.5
46, 46. nota 299.3, 3) Gaslenlca-Rój. (AZS), skoki 36 5,
45.5, 46,5, nota 298 9. 4) Da
niel Krzeptowski (CWKS), 5)
Wawrytko .1. (Gwardia), 6) Ko
zak T. (AZS).
„GŁOS KOSZALIŃSKI"
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Celnie ugodziliśmy spekulantów

Rozmawiamy z czytelnikami
o Uchwale Rządu

Wśród wielu listów, które napływają do naszel redakcji
w związku z Uchwalą Rady Ministrów z dnlą 3 stycznia
1953 r., — powtarza się pytanie: „Czy rzeczywiście zniesienie bonów I regulacja cen pomoże ukręcić łeb hydrze spe
kulacji? Czy paskarze nie wynajdą nowych sposobów, przy
£rinl',’.(;y których nadal będą nas ograbiać z naszych zaróbObywatel T, J. plsze: „W naszej dzielnicy od dłuższego
czasu brakło w sklepach uspołecznionych taniej mąki —
tej po 3.— zł. za 1 kg., bo gdy tylko się ookazała tłumy spekulantek zaraz ją rozdrapywały, aby na boku sprzedawać
po wyższej cenie. Obecnie cena mąki 50-procentoweJ zosta
ła ustalona na 8.— zł. za 1 kg. Któż przeszkodzi spekulan
towi wykup”wać Ją i znów drożej jprzedawać?**
Postarajmy się wyjaśnić sprawę spekulacji właśnie na
tvm przykładzie. Dlaczego spekulant miejski czy kułak wy
kupywali mąkę? Bo jel cena była nieproporcjonalnie niska
do Innych towarów, nieproporcjonalnie niska do ceny, któ
rą l ułak na wolnym rynku otrzymywał za metr pszenicy.
Przypomnijmy sobie Bywały wypadki, że kułak za metr
pszenicy dostawał 300 a nawet 350 zł. (1 metr pszenicy
tzn. 50 kg. mąki) tymczasem w mieście W handlu uspołecz
nionym 50 kg. mąki kupował za 150 zł. Kupował więc mą
kę na swoje potrzeby w sklepie uspołecznionym a własną
pszenicę sprzedawał. Rachunek prosty, zarobek lichwiarski.
Mało tego. Ponieważ ceny podstawowych produktów prze
mysłowych nie były na ogół podwyższone, doszło do tego,
że za 65 kg. żyta mógł kupić pług, a za kilogram słoniny
4 wiadra.
Ale wróćmy do mąki. — Wykupywanie mąki przez speku
lanta I kułaka powodowało Jej brak 1 robotnik w mieście
nie mógł |ej dostać w uspołecznionym handlu. Muslał kur ’ * mąt-ą -d spekulanta, który rozzuchwalony brakami,
c^rę nieustannie windował, skupując na czarnym rynku
pszen'?ę.
Teraz, gdy mąką Jeet droższa, ja«ne, że nie opłaci się
kułakowi Jechać po nią do miasta, pokątnemu młynarzowi sku
pywać na czarnym rynku pszenicę 1 mleć Ją na mąkę, a spe
kulantowi czatować na każdy |ef kilogram Robotnik w mie
ście dostaJe Ją przecież w uspołecznionym sklepie. Tyle,
ile potrzeba mu na potrzeby fego 1 rodziny.
I tu znów trzeba odpowiedzieć na pytanie gospodyni do
mowej, obywatelki Zofii K., która pyta: „Czy państwo da
miastom tyle produktów, które są ludności potrzebne?*4
Uchwała Rządu wyraźnie stwierdza: „Lepszy urodzaj zbóż
w roku ubiegłym, wzrost pogłowia zwierząt rzeźnych oraz
wzrost produkcji przemysłu socjalistycznego stwarzają
obecnie zarówno możliwości zniesienia zaopatrzenia bonowe
go Jako też przejścia... do wolnej i nieograniczonej sprzeda
ży artykułów po Jednolitych cenach**.
Państwo nasze, wprowadzająo system bonowy, zapowia
dało, że nie Jest on wprowadzany na stałe, te zostanie znie
siony, gdy pozwoli na to sytuacja gospodarcza. Dzięki do
stawom, dzięki kontraktacji, państwo nasze nagromadziło
dostateczną ilość towarów, która pozwoli nam zaopatrzyć
etę w potrzebne produkty. Innymi słowy ustalenie wyższych
cen artykułów uniemożliwi spekulantom wykup 1 dalsze
podbijanie cen, ponieważ nie znajdą oni nabywców na pro
dukty, którymi chclellby paskować,
Ale może zrodzić się pytanie dlaczego zostały wprowadzo
ne jednolite ceny, czy nie można by pewnej ilości artyku
łów sprzedawać ludności miast po cenie niższej?
Nie, nie można, bo znów wciskałby się w nasze Życie spe
kulant, znów wykupywałby produkty sprzedawane po ce
nie niższej I wynosił je na czarny rynek, żądając za nie
paskarskich cen.
Nowe ceny zostały ustalone na poziomie nieco niższym
ód dawnych cen wolnorynkowych, co sprawia, że spekula
cja jest nieopłacalna. Komu sprzeda spekulant słoninę po
50 zł. za kg. gdy Jej wszędzie będzie można dostać po 35
złotych za kg.<
Towarzysz Ochab' w przemówieniu wygłoszonym na na
radzie warszawskiego aktywu Frontu Narodowego mówił,
że Uchwała Radv Ministrów z dnia 3 stycznia br. jest wal
nym bo'em wydanym elementom kułacko • spekulacyjnym
1 stwierdził, że dzięki zniesieniu systemu bonowego, dzięki
regulacji cen na poziomie zbliżonym do wolnorynkowego
zostały usunięte szczeliny, przez które wdzierał się wróg
klasowy, spekulant, paskarz i kułak, usiłujący je poszerzyć
z niemałą szkodą dla gospodarki narodowej. ...“Spekulanci
I kułacy — mówił tow. Ochab — zostali celnie ugodzeni,
usuwa Rlę Im grunt spod nóg, poważnie zwężamy możliwości
dalszych machinacji kułacko - spekulancklch‘\

J. K.

Nowe książki rolnicze
Skończył się rok 1952 a
wraz z nim. zrobiono bilans ca
łorocznej pracy naszych spół
dzielni produkcyjnych 1 PGRów. Część dochodu spółdziel
ców przeznaczoną na inwesty
cje trzeba teraz właściwie zu
żytkować,
trzeba zastanowić
się nad Jak najlepszym ich wy
datkowaniem. Potrzeb Jest wie
le: tu spółdzielcy pragną zbu
dować nową oborę, tam prag
ną rozpocząć uprawę nowych
roślin, założyć sad, Jeszcze
gdzie indziej rozpocząć prace
melioracyjne.
W czasie zimowych przygo
towań do tych prac ogromną
pomoc przyniesie rolnikomspóldzlelcom 1 pracownikom
PGR wydana niedawno przez
Państwowe Wydawnictwa Rol
nicze | Leśne książka E. Nowo
sielskiego „O organizacji tere
nu w socjalistycznych przed
siębiorstwach rolnych**. Zawie
ra ona wiele cennych wiado
mości dotyczących właściwego
rozplanowania osiedla i sieci
dróg ojjiz racjonalnej organi
zacji prac w polu.
Właściwa organizacja tere
nu ułatwia mechaniczną obrób
kę ziemi. O przeróżnych zesta
wach maszyn i narzędzi rolni
czych Informuje książka Doskocz-Wimowskicgo „Agregaty

rolnicze*4. Aby ułatwić opano
wanie. właściwe, celowe zesta
wlanie 1 eksploatację agrega
tów rolniczych, w pracy tej
oparto się przede wszystkim
na typowych. Używanych w na
szym rolnictwie, ciągnikach i
maszynach. Ciekawe ilustracje,
schematy 1 tablice ułatwiają
utrwalenie materiału, wskazują
czytelnikom najlepsze zestawy
maszyn I narzędzi dla poszcze
gólnych gleb 1 prac w polu.
O hodowli nutrii oraz o ży
ciu 1 zwyczajach tych pięknych
zwierząt futerkowych ptszą
K, Dębicki 1 E. Ehrllch w kslą
żce pt. „NUTRIE**. Książka
odznacza się przejrzystą i pros
tą formą. Zainteresuje ona nie
wątpliwie zarówno kierowni
ków ferm nutrii, Jak 1 amatorów-hodowców.
Ostatnio wydane publtkacje
Państwowego
Wydawnictwa
Rolniczego 1 Leśnego, ich róż
norodność 1 wysoki poziom za
chęcą z pewnością wielu rolni
ków do stałej 1 systematycznej
lektury, która nie tylko zwlęk
szy zasób ich wiadomości, ale
pomoże w polepszeniu dotych
czasowej pracy, w stałym pod
noszeniu wydajności 1 dochodo
woścl gospodarstw.

Myr inż. Włodzimierz
Kuskowski
pracownik naukowy
Centralnego Instytutu
Rolniczego w Warszawie

Dotychczas utarło się u nas
mniemanie, że owce w okresie
zimowym można żywić, używa
jąc pasz takich Jak słoma
zbóż, wytłoki suszone itp. uzu
pełnione Jedynie niewielkimi
ilościami makuchu, otrębami
lub burakami pastewnymi.
Tymczasem owce a szcze
gólnie owce kotne wymagają
odpowiedniego doboru pasz.
Doświadczenia w tym kferun
ku były prowadzone przez in
stytut Zootechniki w Zakładzie
Doświadczalnym w Grodźcu.
Doświadczenie miało za zada
nie wykazać, jak dalece wpły
wa na owce ciężarne oraz roz
wój ich potomstwa, żywie
nie z jednej strony tak zwane
oszczędnościowe, prowadzone
przez niewłaściwie dobrane pa
sze odpadkowe, z drugiej zaś
strony urozmaicone oraz wła
ściwie zestawione, przy szcze
gólnym uwzględnieniu dobrego
siana. Pierwsza grupa otrzy
mywana siano łąkowe 1 koni
czynowe, buraki
pastewne,
otręby pszenne oraz mączkę
rybią. Druga zaś słomę wycza
ną, buraki pastewne, wytłoki
suszone, otręby żytnie oraz ma
kuch rzepakowy.
Same Już
wagi żywe obu grup owtea
wykazały duże różnice.
Gdy
pierwsza grupa przez cały
czas przyrastała, grupa druga
nie wykazywała
przyrostu.
Po wykocie
grupa
pier
wsza prędzej zaczęła powra
cać do normalnej kondycji
szczególnie jednak różnica w
żywieniu odbiła się na Jagnię

Mieczysław Nocuń
dyrektor
Woj. Zarządu Weterynarii
w Koszalinie
Obszerny referat kierowni
ka Wydziału Rolnego KW
PZPR tow. Jana Błażejew
skiego otwierający w
dniu
1 grudnia 52 r. "na łamach
„Głosu Koszalińskiego'* nara
dę korespondencyjną w spra
wie rozwoju hodowli zwierząt
określił w najbardziej ogólnej
formie także zadania służby
weterynaryjnej w tej dziedzi
nie. Pozwolę sobie przypom
nieć, że zostały one sformu
łowane następująco: zapobie
ganie chorobom
(profilakty
ka) zwalczanie zaraźliwych
chorób objętych obowiązkiem
zgłaszania, zwalczanie chorób
hodowlanych — gruźlicy, brucellozy — 1 chorób pasożyt
niczych, 1 wreszcie — lecz
nictwo.
Nie Jest rzeczą przypadku,
że na pierwszym miejscu po
stawione zostało zapobieganie
chorobom, Jednakże Jako le
karz ‘weterynaryjny chclalbym tu szerzej omówić właś
nie wyjątkowo ważną i donio
słą rolę profilaktyki' w podno
szeniu na wyższy poziom na
szej hodowli oraz zadania służ
by weterynaryjnej w zakresie
tworzenia warunków najsku
teczniej zapobiegających wszel
kim chorobom. Że temat ten
wymaga szerszego omówienia
dowodzą liczne wypowiedzi
w dyskusji naszych czołowych
brygadzistów
hodowlanych,
kładących
nacisk
przede
wszystkim na warunki środo
wiska w Jakich zwierzęta żyją
I opiekę Jaką są przez czło
wieka otaczane. Zadania służ
by wet. polegające na zwal
czaniu samych chorób stad
nych 1 zaraźliwych oraz lecz
nictwie zwierząt to Już Jedy
nie sprawa organizacji 1 po
ziomu zawodowych kwalifika
cji poszczególnych jednostek
służby wet. Natomiast zapo
bieganie chorobom w rozumie
niu szerokich wymagań, Jt(kte stawia przed nami nowa,
socjalistyczna hodowla zwie
rząt, to zagadnienie wymaga
jące szerszego omówienia wła
śnie w ramach naszej narady
korespondencyjnej, której za

Nowe metody w żywieniu owiec kotnych
tach, których średni ciężar w
pierwszej grupie był o pół ki
lograma większy od Jagniąt
grupy drugiej. Poza tym Jag
nięta grupy
pierwszej były
bardziej żywotne 1 ruchliwe.
W żywieniu owiec ważny
Jest nie tylko okres kotności,
ale też okres poprzedzający
stanówkę. Odnośnie sposobu
przygotowania żywieniowego
owiec do stanówki, dośwlad
czenia Instytutu Zootechniki
potwierdziły wyniki doświad
czeń badań radzieckich, że
przez
umiejętne
żywienie
owiec przed stanówką można
znacznie podwyższyć ilość urodzonych Jagniąt. W pracach
dośwlad
'-veh Tn-tytutu Zoo
techniki prócz wspólnego dob
rego pastwiska otrzymywały
męciorkt dodatek dzienny w
wysokości 0,33 kg mieszanki
treściwej, złożonej z 40#/.
owsa, 30% łubinu słodkiego.
3O«/o makuchu rzepakowego
oraz na dodatek słomę. W cią
gu doświadczenia zastosowano
również dodatkowe pasienie
owiec matek na lucernie zielo
nej. Dzięki stosowaniu dodat
ków oraz pasienia na lucernie
uzyskano zwiększenie plenno
ści macior o 157®/..
Na podstawie doświadczeń.
Instytut Zootechniki zaleca
nast. wytyczne w żywieniu
owiec kotnych:
1. Na tydzień do 2 tygodni
przed rozpoczęciem
‘anówkl
owiec, należy, zależnie od kon
dycjl stada, zacząć stosować
dodatkowe żywienie intensyw
ne tak, aby uzyskać przyrosty
wagi żywej macior. Najkorzy
stniejsze wyniki daje tu skar
mianie w okresie letnim zleloa

ki z młodej lucerny koszonej
przed zakwitnięciem w daw
kach od 2 — 3 kg dziennie na
sztukę.
2. Od początku okresu cią
ży, żywienie owiec matek po
winno stopniowo być eoraz
lepsze, aż do kilku dni przed
okotem. Otrzymuje się przez
to lepiej rozwinięte 1 cięższe
jagnięta oraz unika strat, któ
re powoduje u nas padanie
Jagniąt na skutek ich niedoży
wienia w okresie płodowym.
3. Owce winny być żywione
specjalnie w okresie zimowym
(w którym matki przeważnie
znajdują się w ciąży lub kar
mią potomstwo) karmą wszech
stronnie urozmaiconą, bogatą
w składniki, ze specjalnym
uwzględnieniem siana, które
nie może być zastępowane daw
kami słomy.
4. Celem zapewnienia do»tatecznej bazy paszowej dla
owiec należy przy układaniu
preliminarza pasz w gospodar

Rodzaj paszy w kg
Stano łąkowe 1 koniczyna
słoma zakładkowa owsiana
buraki pastewne
kiszonka zielona
wytłoki buraczane suszona
mieszanka treściwa
W okresie lata główną kar
mą dla owiec Jest dobre past
wisko z dodatkiem około 0,25
kg słomy owsianej z wslewką
koniczyny lub w zależności od
Jakości pastwiska 1 — 3 kg
młodej zielonki dziennie. W
okresie wysokiej ciąży doda
tek mieszanki treściwej.
Zapotrzebowanie słomy na

stwie przewidzieć paszę dla
owiec.
Na Jedną maciorkę przewl
duje się na rok paszy:
siana łąkowego
50 kg
siana koniczyny czer. 35 ku
siana lucerny
25 kg
słomy owsianej z wslewka
koniczyny
350 kg
słomy żytniej na
ściółkę
55 kg
buraków pastewnych
(półcukrowych)
250 kg
kiszonki z traw lub koń
skiego zębu
100 kg
wytłoków suszonych z bu
raków
20 kg
wytłoków suszonych z bu
raków dla młodzieży 22 kg
mieszanki treściwej (ziarno,
otręby, mączka ry
bia bobik)
20—30 kg
mieszanki treściwej (Jak wy
żej dla Jagniąt)
50 kg
Dla przykładu podaje sl
dawki żywieniowe dla ewlec
kotnych, które były stosowane
w opisanych doświadczeniach
m lesiącie kotności
III
IV
II
0,75 0.75 0,75 0.75
2
2
2
2.
1.5 1.5 1.5 1.5
0.45 0,45 0,45 0,30
0,15 0,15 0,15 0.15
—
— 0,10 0,15

I

V

1
1.5
1
0.30
0.15
0.30

ściółkę wynosi około 0,15 o
dziennie.
Nie należy zapominać o do
datku fosforanu wapnia lub
kredy szlamowanej oraz bryły
soli bydlęcej do lizania. Bo
wiem dodatek soli mineralnych
Jest niezwykle ważny dla ma
tek ciężarnych oraz dla rozwi
jającego się potomstwa.

Zadania służby weterynaryjne!
w zabezpieczeniu szybkiego i należytego rozwoju hodowli
sięg tak szerokie przybrał
rozmiary 1 tak licznych ' czy
telników pobudził do śledze
nia przebiegu dyskusji 1 do anallzowanla skomplikowanego
procesu podnoszenia hodowli
i produkcji zwierzęcej.
Dlaczego profilaktyka ma
tak decydujące dzisiaj znacze
nie dla wyników walki o roz
wój hodowli 1 na czym ona
polegać powinna?
Jak w wielu Innych dzledzl
nach, tak 1 w hodowli korzy
stamy z przebogatych dośwlad
czeń wielkiego Kraju Rad,
gdzie uzyskano Już w oparciu
o przodującą naukę Miczuri
na I Łysenki wspaniałe osiąg
nięcia. Wiemy dziś, że cały
zespół czynników środowiska
zewnętrznego, w którym zwie
rzę żyje oddzlaływuje w spo
sób decydujący nie tylko na wy
tworzenie się mniej luh wię
cej odpornego na choroby or
ganizmu, lecz 1 na kształtowa
nie się produkcyjności zwie
rzęcej.
Ten zespół czynników ze
wnętrznego środowiska Jest
bardzo liczny 1 złożony 1
można by go podzielić na
czynniki naturalne, Jak kli
mat, gleba, warunki atmosfe
ryczne ltp., oraz czynniki uzależ.nlone całkowicie od ini
cjatywy, przedsiębiorczości 1
dobrej wolt człowieka. Jak po
mieszczenia, żywienie, opieka
1 pielęgnacja, zabiegi profi
laktyczne (szczepienia, dezyn
fekcja), racWmalny wychów
młodzieży, odpowiedni dobór
rozpłodników 1 regulacja roz
płodu.
Czy służba weterynaryjna
może mleć wpływ na kształto
wanie warunków środowiska
w Jakich zwierzę bytuje?
Może 1 powinna, Jeśli zaś
na tym odcinku jest jeszcze
inaczej, to trzeba stwierdzić
że stan ten Jest niewłaściwy
1 ulec winien szybkiej 1 rady
kalnej zmianie. Nasze zakła
dy lecznicze dla zwierząt, któ
rych sieć stale z roku na rok
wzrasta, dotychczas w ogrom
nej swojej większości działal
ność sjvoją opierają Jeszcze

na starych kapitalistycznych
zasadach postępowania przed
wojennych lekarzy wet. 1 uważają. że pierwszoplanowym
ich zadaniem jest lecznictwo
zwierząt. Nic bardziej błędne
go niż takie mniemanie wleiu
jeszcze lekarzy wet., którzy
uważają niesłusznie, iż duże obroty danej lecznicy 1 Jak naj
większa Ilość chorych zwierząt
przyjętych do leczenta w cią
gu miesiąca to najlepsze śwla
dectwo ich pracy.
Skuteczność oplewi wetery
naryjnej w gospodarce socjall
stycznej polegać winna z jed
nej strony nie na ilości zabie
gów, lecz na ich Jakości, z
drugiej zaś kierownik każdej
lecznicy winien pamiętać, że
lecznica zwierząt to nie tylko
zakład leczenia, ale przede
wszystkim zakład przystosowa
ny 1 przeznaczony do zapobie
gania chorobom.
Popatrzmy
na cyfry upadków w PGR-ach.
Jeśli przyjmlemy całą ilość
padłych cieląt za 100 to pro
cent
strat spowodowanych
przez poronienia 1 urodzenia
martwe wynosi 29 2 proc.,
charłactwo również 29,2 proc,
schorzenia przewodu poknrmo
wego 19.8 proc. Inne cho-p.
by
nlezdfagnozowane
10.3
proc. Razem więc około 00
proc, wszystkich padnięć cie
ląt powodowane Jest nie cho
robami zaraźliwymi, ale właś
nie przyczynami, których usu
nięcie podniesie zdrowotność
młodzieży.
Wśród prosiąt cyfry upad
ków stają się Jeszcze bardziej
Jaskrawe, albowiem charłac
two, które przecież nie Jest
żadną odrębną Jednostką ch>
robową, lecz tylko następ
stwem nieodpowiednich warun
ków środowiska zewnętrznego
powoduje
dotychczas 41,3
proc, wszystkich upadków, a
grypa prosiąt — choroba wy
stępująca w ściśle określo
nych. niesprzyjających warun
kach wychowu 1 pomieszcze
nia dale 34.1 proc. Tylko te
dwie przyczyny powodu|ą więc
straty w wysokości 75 proc.

ogólnej ilości wszystkich upad
ków prosiąt
Służbie weterynaryjnej 2
natury rzeczy przypada szcze
gólnie na ebecnym etapie sła
bej Jeszcze 1 młodej służby
zootechnicznej, zadanie nawlą
zania
najściślejszej z nią
współpracy w celu stałego po
większania 1 umacniania hodo
wlanych podstaw gospodarki
socjalistycznej. Nie tylko or
ganizacja I przeprowadzeni
szczepień ochronnych, nie ty’
ko badania na gruźlicę 1 usta
lenie Jaki procent bydła d>
tknięty Jest gruźlicą, czy za
kaźnym ronieniem Banga, lecz
szybkie ustalenie przyczyn złe
go stanu rzeczy i usilne dążę
nie do wprowadzenia racjo
nalnego żywienia,
tworzenia
dobrych warunków higieny ’
właściwych metod wychowu
stałe upowszechnianie wied'y
zooweterynaryjnef wśród pra
towników
bezpośrednlei oh
sługi zwierząt — oto w naj
większym skrócie podstawowe
zadania
lekarza weterynarf
doby dzisiejszej.
Służba weterynaryjna w’i
na w dalszym ciągu bardzie
niż dotychczas interesować sir
cennymi osiągnięciami naszyct
przodowników hodowli. —
mamy ich. Jak to wykazała o
becna dyskusja na lama, t
„Głosu Koszalińskiego4* córa
więcej — przodowników hor*
wll. wzorujących się na wsp?
niałych w teł dziedzinie nrz\
kładach sowchnzów I kołchzów Związku Radzieckiego
osiągających dlatego równ!<
piękne rezultaty.
Od Umiejętności
rozpo
wszechnlanla tych doświadczeń
I stosowania ich potem na
większą skałę uzależniony >’*
w dużej mierze także dnłs,poziom 1 skuteczność śmdi-śzapobiegawczych w walce
podniesienie zdrowotności n
szych zwierząt albowiem ’<•
mówi Towarzysz 1 Stalin
.... praktyka obaliła snrzec!’'
nauki, wykazując raz Je«zc’<
że nie tylko praktyka powie
na się uczyć u nauki, lecz >
nauce nie szkodziłoby się pod
uczyć u praktyki**.,

,

Uchwała Rządu z dnia 3 bm. jest skutecznym orażem w walce ze spekulacją

Klasie robotniczej zapewnimy kulturalną obsługą
oraz dobre zaopatrzenie shlepóui

Odpowiadamy na pytania
związane z Uchwałą Rady Ministrów
z dnia 3. f. 33 r.

Ponieważ system kartkowy
Uchwała Rady Ministrów z
dnia 3 bm. stała się przedmio pochłania wielkie 1 bezpłodne
tem zainteresowania całego wydatki administracyjne, •szalinle postanawia dołożyć metalowego, 31, 25, 23 —
wszelkich starań w celu uspra drogeryjnego 1 nr 5 — cukier społeczeństwa. Do redakcji na twlera furtkę do wszelkiego
wnlenla zaopatrzenia sklepów niczego plszą w swoich zobo pływają listy 7 prośbą o wy rodzaju spekulacji 1 nadużyć,
i obsługi klientów oraz rozto wiązaniach:
jaśnieni.
niektórych spraw hamuje wzrost wydajności pra
czyć opiekę nad sklepami, któ
„Z pełnj‘m zrozumieniem związanych z uchwalą. Wczo- cy i nasz marsz ku socjalizmo
re nie stoją na odpowiednim przyjęliśmy Uchwałę Rady Mi
ra| odpowiedzieliśmy na pyta wi, Rząd uwzględnlająo fakt,
poziomie.
Będziemy korzy nistrów z dnia 3 bm. i aby za
nia ob. ob. Józefowi Kwiatków że posiadamy obecnie poważ
stali ze wszystkich źródeł han pewnić klasie robotniczej kul
sklemu z Koszalina 1 Antoni ne rezerwy towarowe wystar
dlowych, aby dostarczyć kon turalną obsługę 1 właściwe za
nie Nowak ze Słupska, dzisiaj czające do okiełznania speku
sumentowi odpowiednią masę opatrzenie, zobowiązujemy się:
odpowiadamy na dalsze pyta lacji, postanowił zlikwidować
towarową. Również jesteśmy obsługiwać klientów sprawnie
nia nadesłane przez Czytelni uciążliwy system zaopatrzenia
zadowoleni że uchwała ta po 1 uprzejmie, utrzymać sklep w
bonowego, wprowadzając wol
ków.
łoży kres wszelkiej spekula należytym porządku, czystoś
Ob. Janina Gąsior z Kosza ny ha. del na rynkach I targo
cji”.
ci I higienie oraz zaopatrzyć lina zapytuje: „Czy w związ wiskach.
Zespoły sklepów detalicz w jak największy asortyment ku z regulacją cen, ulegają
Wprowadzenie regulacji ceni
(z) również zmianie opłaty w żłób
nych MHD, sklepu nr 40 — towarów”.
1 płac pracowniczych oraz &■
kach, przedszkolach i świetli twarde nowych
możliwości
cach?”.
wzrostu dochodów chłopów
ODPOWIEDŹ: Opłaty za pracujących przez podniesie
pobyt dzieci pracowniczych w
żłobkach, przedszkolach i w nie produkcji rolnej I swo
utrzymuje
świetlicach pobierane są na bodny obrót produktami rol
dal w tych samych kwotach, nymi, po wypełnieniu obowią
Jak do dnia 3 bm. Odrębne za zkowych dostaw dla państwa
rządzenie ureguluje zagadnie
Załoga Slanowsklch Zakła znaczną część ogólnokrajowej nia, wynikające z utrzymania — poprawi bezsprzecznie zao
dów Przemysłu Zapałczanego, produkcji zapałek-, energicznie dotychczasowych opłat ną nie- patrzenie miasta oraz zlikwi
duje wszelkie przejawy machi
które dostarczają na rynek przystąpiła do walki o plan zmienionym poziomie.
w czwartym roku 6-latkl.
Ob. Andrzej Czachura z nacji pasożytów 1 spekulan
■“'* *
Od pierwszego dnia pracy pow. miasteckiego prosi o wy tów.
jaśnienie:
„Czy
w
interesie
w nowym roku, plany dzien
DRODZY CZYTELNICY A
ne doprowadzone zostały do mas pracujących nie byłoby TAKŻE AGITATORZY1 Je
poszczególnych stanowisk ro lepiej wprowadzić systemu kar śli napotkacie na Jakiekolwiek
botnlczych za pomocą tablic i tkowego w ogóle na wszystkie trudności w wyjaśnieniu wąt
mieć, to aż wstyd. Przecież
rtykuły spożywcze a także 1
ona nie więcej zna się na tel wykresów. Na specjalnie or
pliwych spraw w związku z
jej „ekonomii jarmarcznej", ganizowanych uprzednio na przemysłowe”.
uchwałą Rządu, zwracajcie
niż gęś na astronomii.
ODPOWIEDŹ:
Rząd nasz się do nas z pytaniami, a my
radach produkcyjnych wiele
A ponieważ nie zamierza uwagi poświęcono zagadnie miał do wyboru: wprowadzić
Wam chętnie wyjaśnlmy 1 połem topić swą żonę tak, jak
ów dziad swą babę w znanej niom rytmiczności produkcji rozwinięty s., stem kartkowy, możemy. Listy z zapytaniami
bajce Mickiewicza, więc jako 1 systematycznego wykonywa tak jak Wy to chclellbyścle, prosimy kierować na adres:
bardzo potulny mąż powiedzia nla dziennych planów. Dlatego albo przystąpić do generalnej
łem jej tylko te słowa:
też robotnicy Juj od pierwsze regulacji cen na nowej bazie, Redakcja „Głosu Koszaliń
— We wtorek
przypada go dnia zaczęli wykonywać
odpowiadającej obecnej sy skiego", ul. Alfreda Lampe
święto, więc następny targ bę
nr 20.
dzie w piątek. Chłopi przywio z nadwyżką ogólnozakładowe tuacji rynkowej.
zą swe płody rolne. Wiadomo, plany dzienne.
niektórzy z nich I spekulanci
Wysoko przekraczają swoje
być może, zechcleliby wziąć
OGŁOSZENIA
na przykład nie 60 zł za kg bazy m. In. zespoły ładowamasła, lecz 70 zł. Ale czy znaj czek: Zofii Gierszewskiej |
dzie się taka naiwna gospo Leonardy Grenda, zespół etykie
ZAWIADOMIENIE
dyni, która da Im o 10 zł wię
cej, skoro w sklepach państwo tówek Jadwlkl Kosteckiej, bry
wych I spółdzielczych kupi je gady Zygmunta Marszala 1
Polskl Rejestr Statków zawiadamia, te dla usprawnienia
bez ograniczeń i kolejek po Franciszka
Tralewskicgo w
oddawanych usług dla portów: Kołobrzeg, Darłowo, Ustka
znormalizowanej już
cenie dziale wlrownl oraz liczni ro
i Dziwnów, uruchomił z dniem 15 października 1952 roku
60 zł. Toteż niejednemu chło
swoją placówkę w Koszalinie.
botnicy działu automatów, pa
pu wypadnie sprzedawać swe
Wyżej wymieniona placówka wykonywać będzie: klasy
produkty po nieco niższej ce kownl, pudełkown! J_ tanych.
fikację statków z odnawianiem klasy i doręcznymi oględzi
nie od państwowej. No i po
nami, nadzór techniczny nad budową, odbudową, przebu
wiedz mi, jakim cudem ceny
dową, remontami — kapitalnymi — średnimi — ponaWlgamogłyby pójść w górę, kiedy
cyjnyml 1 poawaryjnyml, orzeczenia techniczno - kwalifika
w uchwale wyraźnie jest po
cyjne, awaryjno - szacunkowe wszelkie ekspertyzy, odbiór
wiedziane, że fest ona bazą
materiałów okrętowych, maszyn i urządzeń okrętowych.
walki o systematyczne polep
Zlecenia każdorazowo należy kierować do Polskiego Re
szanie w sposób trwały zaopa
jestru Statków wprost do placówki w Koszalinie.
trzenia ludności pracującej, że
Polski Rejestr Statków zwraca się do wszystkich arma
daje perspektywy trwalej i
torów 1 Spółdzielni Rybackich na terenie w/w portów o ko
systematycznej poprawy sy
rzystanie z usług placówki PRS w Koszalinie, ul. Maryna
tuacji materialnej ludzi pracy.
rzy nr 8. tel. nr 621.
Pójdziesz w piątek na targ
— przekonasz się sama i —
Polski Rejestr Statków
przekonasz swoje sąsiadki.
Placówka w Koszalinie
L. K.
K—6-1

Zobowiązania pracowników MHD w Koszalinie
Uchwała Rady Ministrów z
dnia 3 bm. wzbudziła wśród
pracowników MHD w Koszali
1865 — Zmarł Henryk Kamieński — nie szczególne uznanie za skle
demokratyczny publicysta, filozof i rowanie' lej ostrza przeciwko
ekonomista. (Ur. w 1812 r).
spekulacji w mieście 1 na wsi.
1797 — Utworzenie przez Henryka Akt ten pracownicy handlu
Dąbrowskiego legionów polskich we uspołecznionego przyjęli. Ja
ko słuszny i niezbędny dla do
Włoszech.
bra ludzi pracy.
W związku ze zniesieniem
Dyżury
systemu bonowego 1 wprowa
SZPITAL
dzeniem wolnego handlu na
Szpital Miejski ul. Paleta 3, tel. rynkach 1 targowiskach, pra
cownicy Miejskiego Handlu
21$.
Detalicznego v Koszalinie ma
APTEKA
sowo podejmują zobowiązania
Apteka Społeczna nr 11 — ul. Ar z. ewniające klasę robotni
czą o lepszym zaopatrzeniu
sklepów detalicznej sprzedaży
mii Czerwonej 1 — tel. 187.
artykułów pierwszej potrzeby
Zobowiązanie
dyrekcji
Ważniejsze telefony
MHD brzmi następująco:
„W związku z uchwałą Rzą
Pogotowie Ratunkowe — tel. nr 500
du z dnia 3 bm. w sprawie re
Strat Pożarna, tel. nr 08.
gulacji cen i ogólnej podwyż
Komisariat Miejski M. O., tel. nr ki płac, uwzględniając więk
537.
sze zadania stojące przed han
Zegarynka, tel. nr 06.
dlem uspołecznionym, aktyw
przedsiębiorstwa MHD w KoPoczta — telegraf — tel. 413.

Daty i wydarzenia

Nasz felieton

Załoga Sianowskiej Fabryki Zapałek
rytmiczność produkcji

Żono, przekonasz się dzisiaj na targu
Mo/a żona nie dopuszcza
mnie do robienia zakupów na
targowisku. Czyni to sama.
Twierdzi bowiem, że potrzebna
jest do tego specjalna eduka
cja, której mi niestety — jak
mówi — brak. Nie potralię
bowiem — jej zdaniem — zawczgsu przewidzieć czy w nalbliższy dziefi targowy cyny
będą wyższe czy niższe na
rynku czy w sklepach państwo
wych I o ile złotych, co bę
dzie możno dostać 1 gdzie itp.
Słowem, dwa razy w tygodniu
z rozgoryczeniem zarzuca mi,
że ze mnie żaden mqż (stwier
dza to lat kilka poniewcza
sie), skoro znam się na eko
nomii targowej, jak gęś na
astronomii.
Nie mogę sobie podarować,
że dotąd ani razu nie spraw
dziłem, czy w tych, do roz
strzygnięcia dwa razy na ty
dzień problemach, mofa żona
ma taktycznie nos. Okazuje
się, że nie. i mam na to do
wód. Żona oczywiście zaprze
cza ml. Więc spór nasz roz
strzygnijcie Czytelnicy sami:
W tę niedzielę żona wzbu
rzona mówi:
— Rozmawiałam
właśnie
z sąsiadkami o tej nowej Uchwale Rady Ministrów. Pietkiewlczowa mówiła, że teraz
na targowisku chłopi będą
brali taką cenę za towar, jaką
zechcą.
— Oczywiście, jako pierw-

sza chyba zaprzeczyłaś Pietkiewiczowej i wyjaśniłaś spra
wę sąsiadkom?
— Nie, przytaknęłam.
— Posprzeczaliśmy się.
Ja: Państwo ze swoich za
sobów zaopatrzyło sklepy w
dostateczną Ilość artykułów
tak, że nie ma potrzeby prze
płacania spekulantom.
Ona: Ale dystrybucja nie
doplsze.
ileż to razy nledosiarczono na czas 1 w wystar
czającej ilości towarów do
sklepów MHD czy PSS.
Ja: Wiesz przecież, że obe
cnie następuje ogólna mobili
zacja aparatu handlu.
Nasze
sklepy państwowe I spółdziel
cze oraz dystrybutorzy uczy
nią wszystko byś nie miała
kłopotów.
Ona: Co z tego, kiedy ku
łacy nie będą przywozili arty
kułów na rynek I wtedy za
braknie ich i w sklepach.
Ja: Wiesz przecież, że pań
stwo ma wystarczające zapa
sy, aby zapotrzebowania ku
pujących zaspokoić, a kułak
i tak musi swe nadwyżki sprze
dać, jeśli nie chce zarżnąć
swe) gospodarki towarowej.
Zresztą na rynku sprzedają
ziemiopłody także i chłopi ma
łorolni i średniorolni.
Ja mówię to, a ona ml tam
to, ja tak, a ona owak. 1 tak,
ja „golono", a ona „strzyżo
no". I sporowi nie masz koń
ca. Słowo daję, taką żonę

(34).
Nagle ruch się zrobił na schodach 1 do Jadalni z pobież
nym tylko pukaniem weszła para ludzi: mężczyzna o głęboko
osadzonych oczach 1 rzadkich, czarnych, Jakby przyklejo
nych długimi pasmami do czaszki włosach 1 kobieta tęga,
krzykliwa 1 pospolita.
Zrobiło się głośno- Jason trochę się skrzywił, ale prosił
do stołu. Halina nie wstała, ale przywitała się z przybyłymi,
Jakby Ich dawno znała. Rafał nie odrywał oczu od przybyłej:
gdzieś Już słyszał ten charakterystyczny, gardłowy głos, ale
gdzie?
Przybyła rozsiadła się przy stole, rozłożywszy szeroko
łokcie I zażądała kawy.
— Przyjechałam rano — powiedziała cudzoziemskim ak
centem — 1 Jestem taka śpiąca.
Ziewnęła szeroko, ukazując mocne, białe, zdrowe zęby
1 bladoróżowe podniebienie, którego Jasna barwa kłóciła się
z Jaskrawą czerwienią umalowanych warg. Była w nle| bru
talna. zwierzęca 61ła, która na newne niewybredne gusty mo
gła działać przyciaeajaco
Miała na sobfr> przezroczystą
bluzkę, spod której widać było różowy stanik, wstążeczki
wpijały się w okrągłe ramiona. Pachniała nocną, krajową
perfumą.
*
— Państwo też niedawno przyjechali — konstatowała
przyglądając się bezceremonialnie Rafałowi.
— Nakrycia — komenderował Jason.
Jasonowa, nie trocac ni na chwilę swego cierpiącego
wyrazu, zakrzątnęła się koło kredensu. Było tu Już widocznie
przyjęte nie zauważać |e|, bo 1 przybyła para przyjmowała
jej usługi w sposób naturalny, nawet nie dziękując, Jakby
1 to także robiło się samo.
— Sandwlcze — mówił dalej Jason — kawy, prędko.

Czytajcie

i rozpowszechniajcie
„Głos
Koszaliński11

Mimo przynaglenia w głosie nie kwapił się do tych goś
ci, których się najwyraźniej nie spodziewał.
— Jak się pani ma — zwrócił się do przybyłej 1 nie cze
kając odpowiedzi mówił dalej — u nas tu spokojnie. Na
długo pani przyjechała?
— Czuję się zupełnie dobrze — powiedziała kobieta I gru
bą dłonią z ciemno lakierowanymi paznokciami poprawiła
słomlaste, farbowane włosy, nasuwając Je na czoło. Jakby
tam trzeba było coś ukryć. — Bardzo dobrze.
Nikt się tu, oczywiście, nikomu nie przedstawiał, żadnych'
nazwisk. Rafał uczuł przez chwilę dreszcz obrzydzenia 1
zgrozy . Więc oto gdzie się znalazł, wśród Jakich ludzi. Każda
robota ma swój styl, ale ten był chyba najgorszy. Spojrzał
z ukosa na panią Paszkowską. Świeża 1 lekka, z półlrontćznym uśmieszkiem na twarzy patrzyła przed siebie, nikogo
niby nie zauważając, ale niczemu się nie d.iwląc.
„Nieprzemakalna" — pomyślał. — „Tej niczym nie za
dziwi”.
'
,

Pani Paszkowska nie uważała za stosowne podtrzymywać
rozmowy, Jasonowa nie śmiała. Przybyli pożywiali się głoś
no 1 żarłocznie, nledhając o formy.
— Słyszałem, że wszystko dobrze się załatwiło — powie
dział Jason mrugając ku Rafałowi, Jakby chciał powiedzieć:
tu sami swoi.
— Nie macie czegoś mocniejszego? — spytał cierpiętni
czym tonem mężczyzna z czarną grzywką.
Jason nawet się Już nie fatygował'mówieniem. tylko raz
leszcze, nie zmieniając wyrazu twarzy I zaciskając wąskie
wargi, skręcił głowę w bok. broda lik;rwg'ąc żon!" kredens.
Podniosła się bez 6lową 1 postawiła na stole butelkę z wódką.

— Jones, stary chłopie, to tak się wita przyjaciół? Nie
możesz^ postawić czegoś lepszego?
Jasonowa podała koniak. Nalał sobie szklankę 1 bez słowa
wychylił, potem nalał kobiecie. Poszukał wzrokiem drugiej
szklanki, nie było. Podał jej kieliszek.
— Tu się pije naparstkiem, plj. Ilza.
Podniosła do ust kieliszek, odstawiając piąty palec ź dłu
gim, lakierowanym paznokciem.
—Za dużo dla mnie — powiedziała.
— No, no, nie udawaj, córko — rzek! na tó gospodarz
spoglądając nie bez przyjemności na jej pełne ramiona.
Pan! Paszkowska patrzyła ciągle przed siebie, wydymająe
lekko wargi.
— Długo zostaniecie? — powtórzył Jason — Bo ja nie ra
dzę się zatrzymywać. Wprawdzie Jesteśmy na odludziu, ale
każdy gość zwraca uwagę. Nie miałbym was też gdzie prze
nocować, moje dzieci.
— Już się nas chcesz pozbyć? — pytał czarnowłosy.
— To nie,, ale sam widzisz: mam gości.
— Ważniejszych od nas. to się wie. My byśmy zresztą
niczego więcej nie pragnęli, Jak wyjechać, sam rozumiesz.
Kobieta przechyliła się leniwie na krześle ku Jaaonowi
1 patrzac mu w oczy powtórzyła:
* — Ja. choćby dzisiaj.
...
— Co wam tak śpteszno? Wiosna' ś1ę robi, ciepło..;
— Nie drażnij mnie, powiedział przez zęby czarnowłosy.
Jason śmiał s!e piskliwie.
— Pojechalibyście lepiej nad morze, niedaleko, dwa
dzieścia kilometrów.
Czarnowłosy powstał tak nagle, że pani Paszkowska
drgnęła.
— Wizy są? To pojedzlemy może być 1 nad morze. Szyfkarty sa?
Wizy, szyfkarty —; Jason wyrzucił w górę ramiona.
Jakby wzywał na świadka wvżs*e potęgi. Jakich to dzikich
żndań musi wysłuchiwać — czy to się robi w clądi Jednego
dnia?
— Jednego dnia? Knlsz sobie że mnie? Ile to Już miesięcy
obiecujesz nam wizy?
Pani Paszkowska wyprostowała się nad stołem w całe!
swe| smukłej, powabnej postaci 1 powiedziała skłaniając się
lekko
1
— Grzegorz, Jesteś niemożliwy. Dziękuję.
(C. d. n.)

