Komunikat
o wynikach wykonania planu rozwoju
gospodarki narodowej RFSRR
w pierwszym półroczu br.

Zboża obrodziłyplan dostaw
wykonam przed terminem
i z nadwyżką
Gospodaruję r.a 8,75 ha.
Mam 1 koni-a, 2 krowy dojne
i jedną zacieloną. Mimo, że
liczę 54 lata, doskonale daję
S^bie wraz z żoną radę w go
spodarstwie. Staram się pra
cować tak, aby uzyskać jak
najlepsze plony. Staram się
wykonywać wszystkie prace
rolnę na czas. Żniwa w tym
roku również będę chciał jak
najszybciej zakończyć' i pierw
sze omłócone zboże dostar
czyć dla państwa. A zboża w
tym roku bardzo dobrze mi
obrodziły, o 50 proc. lepiej niż
w ubiegłym roku. Najlepiej
wypadło żyto. Toteż całkowi
cie wystarczy go dla innie
i na odstawę dla państwa.
Nie tylko wystarczy, ale i po
zostanie do sprzedaży na wol
nym rynku, ponieważ po za
poznaniu się z nakazem do
staw stwierdziłem, żo plan
obowiązkowych dostaw wca
le nie jest większy jak był
w ubiegłym roku. A zboża są
o wiele lepsze. Dlatego też bę
dę mógł nie tylko całkowicie
Się wywiązać z obowiązko
wych dostaw, ale pewną
'Część dostarczyć ponad.plan
Postanawiam, że do 15 wrze
śnia br, wywiążę się z przy
dzielonego planu dostaw i do
starczę ponad plan przynaj
mniej 5 q żyta. Wykonywał
będę również, na bieżąco wszel
kie inne powinności wobec
państwa.
Część planu w żywcu wyko
nałem w przewidzianym ter
minie. a pozostałe 190 kg od
dam do punktu skupu do koń
ca września br. Rocz.ny plan
dostaw mleka już zreąlizowa
łem i mimo, że hoduję 4 cie
liczki — 3 zakontraktowane
i jedną dla siebie — do \ońca
br. dostarczę jeszcze do Mew
Di 500 litrów mleka. WyroMjpalem również zaliczkę poda\
kowq oraz świadczenia ubez
pieczeniowe.
Wykonując wszelkie 7.obowiązanijbswobec państwa pra
gnę tynt s;nxvm odwdzięczyć
się władzy lud(JXej za wszech
Stronną pomoc jaksJ państwo
ludowe Udzielało ml i udzie
la. Jednocześnie będę się sta
rał osobistym
przykładem
zachęcić i 'pociągnąć innych
gospodarzydo sumiennego
wywiązywania się z obowiąz
ków jakie naktyda ffa nich na
sze państwp.

Pierwsze zboże
dla Państwa

Jako pierwsi w naszym woje
wództwie pierwsze /boże dla
państwa odstawili członkowie
spółdzielni produkcyjnej w Pile
(gmina Jabcwo, pow. Szczeci
nek).
IV dniu 24 npca zawieźli
oni do punktu skupu w tubowie 1(> q żyta z tegorocznych
zbiorów. Spółdzielnia produk
cyjna w Pite przygotowuje już
następne dostawy zboża, aby
zgodnie z zobowiązaniem pod
jętym dla uczczenia 10-lecia
Polski Ludowej, plan swój wy
konać w 70 proc, w okresie
trwania żniw, do dnia 25 — 30
sierpnia.
i
Również wielu chłopów indy
widuąlnvch wiezie zboże z te
gorocznych zbiorów do punstów
skupu, by przedterminowo wy.
konać swój patriotyczny obo
wiązek. M. in. należą do nich
Kazimierz Chojnacki i Stefan
Wołoszyn z gromadź Lubogoszcz (gmina Grzmiąca, pow.
Szczecinek). Kazimierz Chojna
cki zawiózł rlo punktu skupu w
Grzmiącej 7 q żyta z tegorocz
nego zbioru.
Sprawnie przebiegają żniwa
w pow. złotowskim. Do dnia 30
lun. skoszono tu 78 proc,, zbóż
ozimych, a zwieziono 31 proc.
Wielu chłopów przywozi już
zboże do punktów skupu.
Bezpośrednio po zwózce przy
siąpiono do podorywek i siania
nopłonów. Do lej. pory podorano 19,5 proc, ściernisk, a za.
siano na nich 13,5 proc, poplonów. W pracarhi żniwnych przo
duje gmina Krajenka. W gmi
Na zdjęciu: marynarze radzieccy na
tle. ratusza
nie lei prace żniwne są już na
w Sztokholmie, w czasie kurtuazyjnej wizyty eskadry
ukończeniu. Skoszono tu 98
radzieckich okrętów wojennych w Szwecji.
proc, zbóż, a zwieziono — 37
Droc. Całkow icie zakończ,, łv
żniwa wszystkie spółdzielnie
produkcyjne w lei gminie.
Pierwszym dostawcą zboża była
Lucja Lunarczyk z gromady
Wrzosy. Odstawiła ona 400 kq
zboża. LAciam Jasiek członek
MOSKWA. Agencja TASS szyński, W. A. Zorin, P. F. ZSL i fesch z qr. Podróżna odpodaje, że dnia 29 bm. Prze- Judin.
stawiy już 1075 kq żyta, a Bro.
wodnfbgący Rady Ministrów
Obiad minął w serdecznej, nisłąw Krawczyński z gromady
ZSRR Ó. M. Maleńko w wy przyjaznej atmosferze.
Swiedomie
Krajeńskie —
dał obiad ita cześć Premiera
1 >25 kg.
(Dokończenie na 2 sir.)
Państwowej Rady Administra
cyjnej i ministra Spraw Za
granicznych Chińskiej Repu
bliki Ludowej Czou En - laia
oraz wicepremiera Wietnam
skiej Republiki Demokratycz
nej Fam Wag Donga.

G. M. Malenkow

podejmował obiadem Czou En-laia

BERNO

Radio szwajcarskie
podało, że
Stacje sejsmograficzne w Szwaj
carii zarejestrowały 29 bm. trze
sienie ziemi, które trwało 3 ininu
ty Wstrząsy
podziemne
miały
miejsce w t-aiej Szwajcarii.

•

LONDYN

Agencja Reutera donosi z. Tel
Avlvu, te w miejscowości Maagan
na gmach, w którym odbywało
sig zebranie, spadl samolot pasa
żerski. Spośród uczestników ze
brania 10 osób zostało zabitych, a
kilkadziesiąt rannych.

• NOWY JORK
Delegacje krajów afrykańskich
t azjatyckich w ONZ wystosowały
plamo do sekretarza generalnego
ONZ, domagając alg
włączenia
eprawy Tunisu 1 Maroka do poriądku dziennego obrad najbliżgsej sesji Zgromadzenia OgólneONE,

Wysokie odznaczenia państwowe
dla duchownych i świeckich
działaczy katolickich
WARSZAWA. W poszczegól
nych województwach wręczane
są przyznane przez Radę Pań
stwa z okazji 10-lecia Polski
Ludowej duchownym i świec
kim działaczom katolickim —
wysokie odznaczenia państwo
we.
29 bm. w Prezydium Rady Na
rodowej m. st. Warszawy uro
czystego aktu dekoracji du.
chowuvch i świeckich działaczy
katolickich odznaczeniami państwowymi dokonał przewodni
czący Prezydium St. RN.—
Jerzy Albrecht.
Krzyżem
Komandorskim
Orderu Odrodzenia Polski ude
korowani zostali: ks. proboszcz
Stanisław Owczarek, sekretarz
Głównej Komisji Księży przy
ZBoWiD i Bolesław Piasecki,
prezes stowarzyszenia ,,PAX".
Krzyż
Oficerski
Orderu
Odrodzenia Polski otrzymali:
pos. Jan Dobraczyński, pos. Jan
Frankowski, pos. Dominik Horodyński, Konstanty Lubieński
i ks. Miecrryslaw Suwała,
Krzyż.
Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski otrzymali:
ks. dr Edward Karwot, Zygmunt
Przetakiewicz — redaktor „Sło
wa Powszechnego''. Ryszard
Reiff, sekretarz Komisji Duchów

nych i Świeckich Działaczy Ka
tolickich przy Ogólnopolskim
Komitecie Frontu Narodowego
oraz ks. dr Wacław Radosz.
Ponadto szereg duchownych
i świeckich działaczy katolic
kich zostało odznaczonych Zło
tymi i Srebrnymi
Krzyżami
Zasługi.

Przedstawiciele Polski
ilo Międzj narodowi tli
Komis,i u Wiclnamic,
Laosie i Kambodży
WARSZAWA, W związku..^
wyrażeniem zgody przez Pol-.skę na udział w Międzynast^
dowych Komisjach dla Nad
zoru i Kontroli nad wjkb-,.
naniem rozejmu w Indóchinach. Rząd PRL mianował
jako swych przedstawicieli
w randze ambasadorów: do
Międzynarodowej Komisji ćta
Nadzoru i Kontroli w Wiet
namie — Przemysława Ogrodzlńskiego, w Laosie — Ma
riana Graniewskiego, w Kam
budży — Wiktora Grosza.

Nasi korespondenci piszą

Na obiedzie obecni byli:
członkowie delegacji
chiń
skiej i
dełegacji WietnamSklej na Konferencję Genew
ską,
ambasadorowie Chiń
skiej Republiki Ludowej i
ANDRZEJ SZOSTAK
Wietnamskiej Republiki Dsgr. Batorowo Nowe
mokratycznej
w Moskwie,
» ęm. I.ipka
zaś
ze
strony
radzieckiej
—
* pow. Złotów.
Ł. M. Kaganowicz, A. I. M1kojan, W. M. Molotow. M. G.
Pierwućhin, M. Z. Sabunow',
N. S. Chruszczów, A. J. Wy-

•

MOSKWA. Prasa opublikowa od 4 proc, do 14 proc., konfek
la komunikat Urzędu Statysty cji — o 20 proc., obuwia — o
cznego Federacji Rosyjskiej o 8 proc., pianin i fortepianów —
wykonaniu państwowego planu o 22 proc., lodówek — o 151
rozwoju gospodarki republiki proc. W granicach o<t 6 do 29
w pierwszym półroczu 1954 r. proc. zwiększvla się produkcja
wyrobów mleczarskich, ryb,
Plan
qlobalnej produkcji
kiełbas, serów, tłuszczów roślin
przemysłu państwowego 1 tere. nych, słodyczy.
nowego
wykonany został w
Zwiększony został o 4 milio
103 proc. W porównaniu z pierw
szą połową 1953 r. globalna pro ny ha obszar zasiewów zbóż
dukcja przemysłowa wzrosła o jarych, w tvm pszenicy w sa
mych tylko kołchozach o 2,2
14 proc.
miliona ha.
Komunikat Urzędu Statystycz
Ośrodki maszynowo -trakto
nego
stwierdza, że niektóre
otrzymały w
ministerstwa nie wykonały za rowe republiki
dań planu w zakresie poszcze tvni roku 50 tys. nowych trak,
torów, 10 tys.- kombajnów, w
gólnych rodzajów produkcji.'
tym 3,5 tys. kombajnów samo
Komunikat przytacza dane bieżnych.
obrazujące wzrost produkc|i
Ludność republiki zakupiła
ważniejszych artykułów prze
mysłowych, w porównaniu z w sieci państwowego I spół
pierwsza połową 1953 r. Tak np. dzielczego handlu detalicznego
produkcja materiałów budowla o 21 proc, więcej towarów niż
nych wzrosła o 25 proc., w pierwszef połowie ubiegłego
wyrobów hutniczych walcowa roku. Największy wzrost żaku,
nych —jo 8 proc., węgla — o 7 pów, bo o 32 proc, nastąpił na
proc., maszyn rolniczych — o wsi.
107 proc., parowozów — o 35
Znacznie wzrosła ilość absol
proc., silników elektrycznych wentów szkół średnich, wyż
— o 58 proc. Produkcja róż. szych szkół dla pracujących i
nych gatunków tkanin wzrosła kursów korespondencyjnych.

Uwaga
rolnicy!
PROGNOZA POGODY
W KRAJU W DNIACH
31 LIPCA I 1 SIERPNIA
1951 ROKU
Jnk podaje PIHM, w cią
gu dnia należy oczekiwać
przejściowego wzrostu za
chmurzenia
1 miejscami,
zwłaszcza w północnej c.zęś
cl kraju, przelotnych desz
czów ©ra« skłonności do
burz. Temperatura maksy
malna 1C sl. Jutro bez wlęk
szych zmian.

o obowiązkowych dostawach:

CHŁOPI
Z ZEŁAZNA
DOSTARCZĄ
ZBOŻ.E
PRZED
TERMINEM
W myśl zobowią
zania podjętego r.a
cześć Święta Odrodrenia, chłopi gro
mady Żelazno w po
wiecie słupskim clo
na tezą z boi- z te
gorocznych pionow
na poczet obowiąz
Lstwycli
dostaw 1»
dni przed terminem
To patriotyczne zo
Powiązanie
pracu
jących
chłopów z.
Żelazna
zasługuje
na Jak najwyższe uznanie i Jak najszer
sze naśladownictwo.
A. STASZKIEWICZ
Koresp „Głosu*

CORAZ WIĘCEJ
ZBIOROWYCH
DOSTAW ŻYWCA
W dołu 21 Ilpra tor.
rolnicy ze Starego
Chwallmia
w po
wiecie
szczecinec
kim
zorganizowali
na cześć 10-lecia Pol
ski I.udowej zbioro
wą dostawę żywca
<lla państwa. * zh»r.
Kowle
miejscowej
spółdzielni
produk
cyjnej wraz z chło
pami Indywidualny
mi dostarczyli do
punktu skupu GS w

n.owicąch n tucz
ników. M. in. Wła
dysław
Kiszczak,
który swój całorurz
ny plan obowiązkowycn dostaw żywca
zrealizował
Już. do
dnia 1 lipca, przy
wiózł 1 tucznika do
sprzedaży ponadpla
nowej.
S. KAMIŃSKA
Koresp. „Głosu

NIEPORZĄDKI
W KARLINIE
Dlaczego w Karli
nie
(poty.
Koło
brzeg) sołtysi dotych
czas nie posiadają
wykazów chłopów za
legających w dosta
wach?
Dlaczego od maja
br. nikogo nie ma w
gminnej delegaturze
MS? (Była pracow
nica otrzymała ur
lop macierzyński, a
o zastępstwo nie za
troszczono się do
tychczas).
Dlaczego
Prezy
dium MRN w Karli
nie, któremu podle
ga kolonia Karlino,
nie ma żadnego ro
zeznania w realiza
cji planów obowiąz
kowych
dostaw
przez kolonię Kar
lino I tolerancyjnie
odnosi się do zalęga
Jąryrh
w
dosta-

wach?
Odpowiedzi na te
trzy pytania cczelcu
Jemy oó Prezydium
PRN i pow. pełno
mocnika MS w Ko
le brzegu.
E. SOBCZYK
Koresp. „Głosu '

Stanisława
Werllera
1
Władysława
Grzybowskiego, któ
rzy obecnie przystą
pili już do dostaw.
W realizacji
pla
nów obowiązkowych

dostaw żywca i mle
ka wyróżniają slą ta
cy chłopi gminy Pol
czvn Zdrój jak Ksa
wera Kanas, Antoni
Szymczak, Stanisław
Grzelak,
Stanisław
Bańkorz, Piotr Szu-

ta 1 Józef Wedler.
Wszyscy oni zrealizo
wali Już roczne pla
ny
ob.iwiązkewj ch
dostaw żywca I mie
ka.
8. KLIMAS
Koresp. „Głosu ’

GMINA POŁCZYNZDllOJ JUZ 15
LIPCA WYKONAŁA
MIESIĘCZNY PLAN
DOSTAW ŻYWCA
Gmina
PołczynZdrój w powiecie
białogardzienn wyko
nałą lipcowy plan
obowiązkowych do
staw żywca w 101
proc, już 15.VII. Jed
nakżo
plan roczny
Jest zrealizowany rio
lychczas zaledwie w
42 proc, ze względu
na duże zaległości z
poprzednich miesię
cy.
Aktyw gminny
będzie musial doło
żyć dużo starań, aby
zaległości te zostały
nadrobione.

Dostawy mleka w
gminie
PolczynZdlój
przebiegają
nieco lepirfj. Roczny
pi . r na dzień 15 lipca wykonany
był
w 11 proc. Za nlewy
konywanle obowiąz
kowych dostasr nile,
ka ukarano
m ln.

Antoni Mlzgter — Irednlorolny chłop z gromady Partacko
pow. szczecineckiego, sumiennie wywiązuje się z obowiązko
wych dostaw żywca 1 mleka. W ub. roku dostarczył on 19 kg
żywca, a w tym roku — 20 kg ponad plan. Wywiązuje »tę
również sumiennie z obowiązkowych dostaw mleka. Pod tym
względem służy za wzór całej gromadzie. Ob. Mlggler mimo
sędziwego wieku dużo pracy wkłada w swoje gospodarstwo,
a najwięcej troszczy się o Inwentarz
W tym rokn zakon
traktował Jedną cieliczkę, a w chlewie trzyma dwa ładne pro
siaki, które w przyszłości — odstawi do punktu skupu.
Troskliwie opiekuje się również końmi.
Na zdjęciu: Antoni Mlzgter ze swoimi ulubieńcami.

Prowokatorzy w „ratowniczych" strojach
Na podstawie rozlicznych
doświadczeń opinia publicz
na na świecie przekonała się
niejednokrotnie, że amery
kańscy rzecznicy
„polityki
siły" traktują każde zwycię
stwo sił pokoju jako swoją
kią ą, jako klęskę swej po
lityki. Prawdę tę jeszcze raz
potwierdza w pełni reakcja
koł waszyngtońskich na osiąg
nięte w Genewie porozumie
nie w sprawie zaprzestania
działań wojennych w
Indochinach. Tak więc — podczas
gdy uczciwi ludzie nar całym
świecie z żywą radością czy
tali wiadomość o tym, że w
Indochinach umilkły działa,
„rozejm — jak pisał amery
kański dziennik „New York
Herald Tribune“ — był nie
mile widziany w Kapitolu".

mi, brytyjski samolot pasa
żerski.
Rząd chiński wyraził swe
ubolewanie z powodu
nie
szczęśliwego wypadku, jaki
miał miej°ce w rejonie Hai
nan oraz wyraził swą goto
wość wypłacenia odszkodowa
nia. Odpowiedź ta została
z satysfakcją przyjęta przez
rząd brytyjski jak też, jak
doniosła francuska agencja
AFP z Londynu, przez bry
tyjską opinię publiczną.
Nieszczęśliwy wypadek zo
stał jednak
potraktowany
przez agresywne koła wa
szyngtońskie jako okazja dla
próby zniweczenia odpręże
nia w sytuacji międzynarodo
wej, jakie zaznaczyło się w
rezultacie
Konferencji
Ge
newskiej. Amerykański se
Niemile — bo jak stwier kretarz stanu, Dulles, po
dził amerykański
admirał, spiesznie wystąpił z oświad
Siump, ani on sam, ani koia czeniem stwierdzającym, że
„rząd Stanów Zjednoczonych
rządzące USA nie są zachwy ustosunkowuje
się jak
naj
cone przerwaniem działań
poważniej
do
wypadku".
Co
■wojennych w
Indochinach.
I nie trzeba bvło długo cze należy rozumieć pod słowem
kać, aby w
ad za owymi „jak najpoważniej" u’awnił
United
oświadczeniami poszły czyny komentator agencji
amerykańskich
zwolenników
„polityki siły", przestraszo
nych odprężeniem w sytuacji
międzynarodowej, jakie na
stąpiło w rezultacie Konfe
rencji Genewskiej i jej suk
(Dokończenie z 1 str.)
cesu. Oto fakty;
MOSKWA. Dnia 29 lipca
Jak wiadomo nie od dziś, ambasador Chińskiej Republi
samoloty Czang Kai - szeka, ki Ludowej w ZSRR Czan
który z łaski Waszyngtonu u- Wen - tian wydał przyjęcie z
wił sobie gniazdko na Taiwa- okazji pobytu w ZSRR-Pre
nie, prowadzą prowokacyjną miera Państwowej Rady Ad
ministra
akcję przeciwko Chinom Ludo ministracyjnej i
wym. Znane są powszechnie Spraw Zagranicznych Cen
Rządu Ludowego
fakty zrzucania na
teryto tralnego
rium Chin obcych agentów Chińskiej Republiki Ludowej
czy pirackiego rabowania stat Czou En - lai‘a oraz z okazji
ków
handlowych
różnych 27 rocznicy utworzenia Chiń
państw,
zmierzających do skiej Armii Ludowo - Wyzwo
Chin. Wiadomo, że ofiarą ta leńczej.
Na przyjęciu obecni byli:
kiej pirackiej napaści padły
również dwa statki polskie, N. S. Chruszcżow, Ł. M. Ka„Praca" i „Gottwald". Ostat ganowicz. G. M. Malenkow,
nio — nie bez kozery właśnie A. I. Mikojpn, W. M. Mołopo Konferencji
Genewskiej tow, M. G. Pierwuchin, M. Z.
— samoloty te podjęły dzia Saburow, N. M. Szwernik,
łania w strefie przvbrzeżnej K. J'. Woroszylow, ministro
Chin i prz'brzeżnych
wysp wie i wiceministrowie ŻSRR,
przedstawiciele
z wy«r.ą Hainan włącznie. generelic.ia,
W związku z tym miały miej organizacji społecznych, świa
sce wt-l..l rad rejonem przv- ta kultury i nauki, przed
brzożnvm i 23 lipca. w rczul- stawiciela prasy radzieckiej
ta.le tr»e'eznej omyłki s‘rą- i zagranicznej.
Na przvleciu obecna była
con'- został przez samoloty
ch'ński» toczące walki z sa- delegacja Wietnamskiej Repu
mu’<.’ami C’.enek3;'zekowskl- bliki Demokratycznej na Kon

Press, Gonzales, który pi
sał, iż oczekuje się, że „Stany
Zjednoczone wykorzystają in
cydent d’a swych celów".
I wkrótce Gonzales mógł so
bie powinszować swej prze
nikliwości w ocenie polityki
amerykańskiej.
Bo oto 26 lipca do miejsca
wypadku zbliżyły się dwa lotni
skowce floty amerykańskiej na
Pacyfiku, z których wystarto
wały myśliwce odrzutowe typu
„Corsair" i „Skyraider '. Myśliw
ce te dokonały napaści na chiń
skie samoloty patrolowe, któ
rej ofiarą padły dwa samoloty
chińskie wraz z załogą. Jako
próbę usprawiedliwienia tej bru
talnej napaści i naruszenia te
rytorium powietrznego Chin Lu
dowych w Waszyngtonie poda,
no oficjalnie jakoby samoloty
amerykańskie były „samolotami
ratowniczymi", wysłanymi w
celu „udzielenia pomocy" strą
conemu samolotowi brytyjskie
mu. Cóż to jednak za „akcja ra
townicza", skoro podejmuje
się ją aż w trzy dni Po wypad
ku? Cóż to za „akcja ratowni
cza", skoro podejmuje się ją
bez żadnej konsultacji z rządem

Przyjęcie w ambasadzie ChlL w Moskwie
na cześć Czou En-laia
ferencję Genewską z
wice
premierem WRD Fam Wan
Dongiem na czele.
W przyjęciu wzięli również
udział członkowie korpusu
dyplomatycznego.
Przyjęcie upłynęło w ser
decznej i przyjaznej atmo
sferze.

To w. Czou En-lai
złożył wizytę
Iow. Uoroszylowowi
MOSKWA. W dniu 29 bm.
Premier Czou En - lai złożył
wizytę Przewodniczącemu Pre
zydium
Rady
Najwyższej
ZSRR K. J. Woroszyłowowi.
Obecny był również zastępca
ministra Spraw
Zagranicz
nych Chińskiej Republiki Lu
dowej Cziar. Wen - sian.
•
MOSKWA. W dniu 29 lipca
Pierwszy Sekretarz KC KPZR
N. S. Chruszczów przyjął
Premiera Czou En - laia 1 od
był z nim dłuższą rozmowę.

TO było dziesięć lat temu.

Armią Radziecka i walczą:e
u lej boku oddziały Wojska
Fol^ki.-gr parły zwycięsko na
przód. Codzienne konr.xikr.ty
wyniie.'.'ąły nazwy coraz Y»llt
szych granicom Polski m!»|3C0
wości wyzwolonych z hitle
rowskiego jarzma. Wokół Pol
skiej Partii Robotniczej —
przewodniej siły narodu — je
d.noczyly się szeregi patrio
tów. Armia Ludowa — zbrojne
ramie Krajowej Rady Narodowei — walczyła przeciwko
okupantowi, staczając bitwy w
lasach, wysadzając w powie
trze pociągi wiozące posiłki hi
tlerowskie na Wschód, nisz
cząc magazyny z zaopatrze
niem dla hitlerow-skiego fron
tu.
Tylko Armia Krajowa podle
gła rządowi londyńskiemu cze
kala z bronią u nogi. Burzyli
się młodzi żołnierze Armii Kra
jowej. Jak to, stać z bronią u
nogi? Nie walczyć? Nie utrud
niać walki hitlerowcom, rzu
cającym wszystkie środki na
zatrzymanie wielkiej, decydu
jącej ofensywy radzieckiej?
Kiedy za zniemy walkę? — py
tali swych dowódców szere
gowcy z AK. — Jeszcze nie te
raz, przyjdzie rozkaz, z Londy
nu — słyszeli w odpowiedzi.

Nie wiedzieli wówczas, te
Londyn i jego delegatura, że
dowództwo AK przygotowują
się do walki, ale nie do tej,
której oczekiwał naród. Nie
wiedzieli, że jeszcze
w pa
ździerniku 1943 r. na posiedzę
nlu tzw. Krajowej Reprezen
tacji Politycznej, w skład któ
rej wchodzili przedstawiciele
WRN i sanacji, mikołajczykow
sów i endeków, tj. obozu lon
dyńskiego, jednomyślnie został
ustalony program walki. For
mułował go Bór . Komorow
ski. Otc fragmenty jego refe

ratu'

W dziesiątą rocznicę
powstania warszawskiego
„Nie możemy doprowadzić Polsce oraz przywrócić ustrój
do powstania, gdy Niemcy trzy wyzysku i nędzy — prysły jak
mają jeszcze front wschodni..." mydlana bańka. Ale bankruci
„Musimy być przygotowani nfe zrezygnowali z dalszej wal
na stawianie zbrojnego oporu ki. Z tym większą zajadłością
do
realizacji
wojsku rosyjskiemu wkracza przystąpili
swych nikczemnych, antynaro
jącemu do Polski".
„Źródłem zagrożenia dla Mi dowych i antyradzieckich pla
będzie wielotysięczna masa Po nów. 1 sierpnia Londyn dał sy
laków... strąconych na dno nę gnał do rozpoczęcia powstania
dzy... Łatwo może ona popaść warszawskiego. Wyznaczając
termin powstania dowództwo
pod kierownictwo komuny''.
Realizując ten program re AK i generałowie w Londynie
akcja polska nie tylko wstrzy wiedzieli, że Armia Radziecsa,
mała się od podjęcia jakichkol która przebyła kilkaset kilome
wiek walk przeciwko hitlerow trów w zaciętych walkach, któ
com, ale jednocześnie wzmo ra musi podciągnąć rezerwy i
gła walkę przeciwko wszyst zaopatrzenie — nic będzie mo
kim siłom patriotycznym na gła od razu sforsować Wisły,
rodu. Przeciwko PPR, która silnie ufortyfikowanej na le
od pierwszej chwili swego po wym brzegu, nie będzie mogła
wstania stanęła na czele walki przyjść Warszawie z natych
o narodowe i społeczne wy miastową pomocą. Termin po
zwolenie. Przeciwko żołnierzom I wstania świadomie nie został
Armii Ludowej — zbrojnemu | uzgodniony z Armią Radziecką.
Przez 63 dni krwawiła War
ramieniu Krajowej Rady Naio
dowej. Przeciwko wszystkim, szawa.
Przez 63 dni, przy akompa
którzy walcząc ofiarnie z oku
pantem walczyli o Polskę nie niamencie pocisków artyleryj
skich i rozlegającej się z ra
podległą, ludową.
dla londyń-kiego żałobne, pie
Tę zdradziecką antyradziec śni' „Z dymem pożarów", gi
ką politykę reakcja realizuje nęła bohaterska
Warszawa.
konsekwentnie. Zwracając o- Przez 63 dni pełna ofiarności
strze swej broni nie przeciw i poświęcenia ludność Warsza
ko h tlcrowcom, a przeciwko wy broniła się przeciwko uarmii, która niosła naszemu zbrojonej po zęby armii hitle
narodowi wolność, przeciwko rowskiej. Przez 63 dni kwiat
bohaterskiej armii Kraju Rad młodzieży ginął na baryka
— armii wyzwolicielce. Tym dach, nie uświadamiając sobie,
czasem sytuacja na frontach i że pada ofiarą straszliwej zdr.ą
wewnątrz, kraju ulega dalszym dy.
poważnym i pomyślnym zmia
Z krwi polskiej, z ruin War
nom.
szawy usiłowała sobie polska
Nadzieje reakcji polskiej na reakcja uzbierać kapitał poli
to, że Związek Radziecki wy tyczny. Przy pomocy zbrodni
krwawi się w walce przeciw czej dywersji antyradzieckiej
ko hitleryzmowi i że uda się i antyludowej usiłowała stwo
burżuazji uchwycić władzę w rzyć przynajmniej pozory, że

brytyjskim, a nawet bez poin
formowania rządu brytyjskiego?
I cóż to za „akcja ratownicza",
skoro biorą w niej udział lotni
skowce 1 myśliwce odrzutowe,
których sama nazwa mówi już
za siebie?
Wymownej I niedwuznacznej
odpowiedzi na te pytania udzie
lila prasa brytyjska. „Loty a.
rnerykańskich samolotow — pisze dziennik „Manchester Guar
dian" w pobliżu wybrzeży chiń
skich mogą wydawać się pro
wokacyjne Są powody, abyśmy
czuli się zaniepokojeni". Prowo
kacyjne wyczyny piratów ame.
rykańskich przyjęte zostały z
wyraźnym
niezadowoleniem
przez większość prasy nie tylko
angielskiej, ale również i fran
cuskiej. W kołach rządowych
Anglii wyraża się niedwuzna
cznie niezadowolenie z powo.
du tego, że bez uprzedniego po
rozumienia się z Anglią, USA
mieszają się do incydentu, ure
gulowanego między Londynem
a Pekinem. Zaś amerykański
dziennik „New York Times” w
korespondencji z Londynu do
nosi, że panuje tu przekonanie,
iż akcja samolotów USA „to
jeszcze jeden
argument dla
tych kół w Anglii i na konty
nencie, które oceniają postępo.
wanie USA jako agresywne".
Istotnie, trudno inaczej oce
nić zbrodniczą akcję kół wa
szyngtońskich. Oto reakcyjni
kongresmanl amerykańscy dają
wyraz swemu zadowoleniu z po
wodu
incydentów w rejonie
wyspy Hainan, gdyż — jak o
tym szeroko plsze prasa ame
rykańska — mogą one być wy
korzystane m. In. dla przyspie
szenia podpisania paktu połud
niowo - wschodniej Azji, do
którego jak wiadomo nie kwa
pią się narody azjatyckie. Mogą
być, zdaniem reakcyjnych kon
gresmanów, wykorzystane jako
„argument" przeciwko przyję
ciu Chin Ludowych do ONZ.
Wypowiedzi te ujawniają nie
dwuznacznie istotne cele ame
rykańskiej prowokacji w rejo
nie wyspy Hainan.
Prowokacja
amerykańska
dokonana na wodach chińskich
świadczy, że imperialiści USA
nie cofają
się przed żadną
zbrodnią dla zatrucia atmosfe
ry międzynarodowej.
Wymaga to dalszego wzmo
żenia czujności przez siły po
koju, zwiększenia wysiłków w
kierunku umocnienia pokoju.
W. Z.
władza jest w ich ręku, zor
ganizować front bratobójczej
walki przeciwko władzy ludo
wej.
Zawiodły rachuby zdrajców.
Historia ujawniła ich prawdzl
we oblicze. Dziś zdrajcy nie wi
dzą już celu w dalszym ukry
waniu prawdy, którą zna cały
naród polski. I oto niemal w
przeddzień dziesiątej rocznicy
powstania warszawskiego, w
czerwcowym numerze pary
skiej „Kultury", ukazuje s'ę ta
kie ni mniej, ni więcei sfor
mułowanie: „Ale najtragicz
niejszym błędem Mikołajczyka
tyło powstanie warszawskie.
Powstanie, które było wymię
rzone... politycznie przeciwko
Sowietom,
demonstracyjnie
przeciwko Anglosasom, a fak
tycznie — przeciwko Polsce ".
Od tragicznych dni powsta
nia
warszawskiego minęło
dziesięć lat. Przegnaliśmy raz
na zawsze Mikołajczyków i Za
rembów, Andersów i Sosnkow
skich.
Uwijają
się jeszcze
gdzieś po przedpokojach wy
wiadów imperialistycznych, usiłują kupczyć Polską. Ale sa
mi zdają sobie sprawę z tego,
że nikogo już nie reprezentu
ją, że raz na zawsze przekre
ślone zostały ich zdradzieckie
plany i rachuby. Mogiły pol
skich żołnierzy raz Jeszcze —
Po raz ostatni — oszukanych
przez burżuazję, porosły mu
rawą. Zasklepiają się rany za
dane Polsce ręką wrogów ob
cych i rodzimych. Jak feniks
powstała z popiołów Warsza
wa, piękniejsza niż była —
stolica państwa ludu pracują
cego. Bohaterski lud polski sil
ny jednością, silny przyjaźnią
narodów radzieckich, pod kie
rownictwem partii buduje co
raz wspanialszą Drzyszłość oj
czyzny. Przekształca Polskę w
kraj stali i żelaza, pięknych
miast i żyznych pól, dumnych
wolnych ludzi i szczęśliwego
dzieciństwa, tworzy swąhisto
rię, nowe socjalistyczne jutro.

t konferencji wojskowej przedstawicieli dowództwa
naczelnego Wietnamskie, Armii Ludowej 1 dowódz
twa naczelnego Sił Zbrojnych
Unii
Francuskiej
w Trung Gla.
Na zdjęciu: ogólny widok konferencji.

Sprawa dr Johna
Sprawa opuszczenia Niemiec zachodnich i zgłoszenia
się do władz NRD szefa wywiadu adenauerow skiego
dr Otto Johna, nie schodzi nadal ze szpalt prasy za
chodnio - niemieckiej i zachodnio-europejskiej. Wstrząs
bowiem, jaki nastąpi! w Bonn po pierwszej wiadomości
w sprawie dr Johna i pierwszym jego przemówieniu
przed mikrofonem rozgłośni NRD, był zbyt silny, by
bońscy politycy mogli szybko przejść nad nim do po
rządku dziennego.
Czym była dla władz bońskich uęieczka szefa wywia
du można było się przekonać już z samych tytułów
prasy zachodnio - niemieckiej. „Dic Welt" nazwral ją
„największym skandalem, jaki przeżyła dotychczas mło
da republika zachodnio - niemiecka".
„Berliner Morgenpost" uznał ją za „najcięższy cios, jaki spadł na
Republikę Federalną". Nic więc dziwnego, że po takim
szoku w Bonn — jak pisze „Der Spiegei" — „rozpoczęło
się przedstawienie cyrkowe nie z tej ziemi".
Gabinet Adcnauera odbył ściśle tajne posiedzenie.
Trzej wysocy komisarze zachodni zebrali się na równie
tajną naradę. Działalność „Urzędu Ochrony Konstytu
cji", którym kierował dr John, została zawieszona.
Sam szef zachodnio - niemieckiej socjaldemokracji, Ollenhaucr, zatroszczył się o to, czy też rząd aby „uczy
nił wszystko, by lego rodzaj.i wypadki były raz na
zawsze wykluczone", Toslowi* odonouerowsęy zaczęli
domagać się zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Bun
destagu. Komisja parlamcn'amt <t'a snraw ochrony
konstytucji blisko 7 godzin obredowela nad sytuacją.
Słowem klikę bońską ogarnęła panika. Powodów zaś
do panicznych nastrojów byle ai nadlo. Dr John nie
byl bowiem przeciętną osobą w pn‘>s>wle bońsk*m.
Zajmował on stanowisko dyrektora , Urzędu Ochro-,
ny Konstytucji". Publiczną Jednak •■Jęmnlra było, co
się za tą niewinną nazwą krsje 1 że stanowisko dr Joh
na równoznaczne jest ic stanowiskiem sz-fa wywia
du bońskiego. Z tytułu pełuiocęi funkc.lt dr John miał
dostęp, jak przyznaje prosa «r.eiclska, <’o „niezwykle,
doniosłych" tajemnic wywiad i anzii-l.lktz-zo i amery
kańskiego. Mało tego. Kiik* dni temu po«rW| on
ze Stanów Zjednoczonych,
gdzie zaznajomiono
go
ze szczegółami najbardziej tajnych planów wywiadu
zachodniego.
IV pierwszej chwili próbowano w Bonn sprawie Je
go ucieczki nadać posmak sensacji. Usiłowano w po
wodzi bzdurnych wiadomości o jego rzekomym „po
rwaniu", „zahypnotyzowanlu", „osłabieniu woli tajem
niczymi pigułkami", utopić istotne, kompromitujące
Bonn przyczyny jego ucieczki. Rozsiewanie fałszywych
wieści nie wytrzymało Jednak próby nawet jednego
dnia. Nie było już co kłamać, gdy przed mikrofonem
rozgłośni NRD zabrał glos sam dr John. A jednocześnie
na łamach angielskiego „Daily Express'‘ ukazało się
oświadczenie Seftona Delmera, pod kierownictwem któ
rego dr John brał udział w 1944 roku w pracy wywia
dowczej w angielskim ministerstwie wojny i minister
stwie spraw zagranicznych.
Otóż Delmer, powołując się na bliską znajomość
z Johnem, stwierdził, że „nie czynił on żadnej tajem
nicy z tego, iż jest wrogiem tych sił, które obsadzają
kluczowe stanowiska w rządzie niemieckim nazistami
i miiitarystami", a zmiany, jakie zaszły i zachodzą w dal
szym ciągu w Niemczech zachodnich, postawiły Johna
w' takiej sytuacji, że, jako przeciwnik hitleryzmu i militaryzmu, nic mógł dłużej pozostać w republice bońskiej.
Kto, jak kto, ale dr John, skupiający w swiym rękn
wszystkie nici tajemnic adenauerowskiej republiki, wi
dział bardzo dobrze, jak w Niemczech zachodnich bio
rą górę te siły, które zwalczał — hitlerowcy i mliiitaryści. Jak adenauerowska polityka wiązania się z pólityką amerykańską, polityką remilitaryzacji i rozbicia Niem.ee prowadzi nieuchronnie do nowej wojny,
grożącej narodowi niemieckiemu nowymi cierpienia/,
mi. I doszedłszy do wniosku, że polityka bońskie, kii
ki znalazła się w ślepym zaułku, zdecydował się na
stanowczy krok. Na zerwanie z reżimem Adenauera
którego zgnilizna i rozkład aż zbyt wyraźne stały się
dla niego.
Fakt ten jest nowym dowodem rosnących rozbieżno
ści w łonie kliki bońskiej. Ucieczka bowiem szefa wy
wiadu bońskiego, obok coraz liczniejszych głosów po
chodzących już nawet z kół mieszczaństwa zachodnioniemieckiego i burżuazji, domagających się uniezależ
nienia od USA, zerwania z polityką wojny i remilitaryzacji, rozszerzenia wymiany handlowej ze Wscho
dem, to nowy wyraz pogłębiającej się izolacji Adenaue
ra w społeczeństwie zachodnio - niemieckim. To zaś,
że dr John udał się do NRD potwierdza jeszcze ba.rdziej
fakt, że Niemiecka Republika Demokratyczna, pierw
sze w dziejach państwo niemieckie, które zerwało
z polityką wojen, wyrwało korzenie niemieckiego mi
li liryzmu, stanowi oparcie dia wszystkich sił antywo
jennych w Niemczech.
Dr Jolm poszedł za głosem sumienia i wybrał słusz
ną drogę. Nic pierwszy (o i nie ostatni obywatel nie
miecki, który zrywą z polityką wojny Adenauera I Je
go kliki. Tak, jak ucieczka dr Johna jest nie pierwszą
i nie ostatnią porażką polityki remilitaryzacji I odbu
dowy hitleryzmu, prowadzonej przez klikę bońską.
ED.

Podsumowanie dyskusji na Plenum KW PZPR

Pomogą kobiety...

w Koszalinie
przez sekreiarza KW fow. Kazimierza Dajka
(Sfrrs/czenie)
Nasze Plenum poświęcone
bieżącym zadaniom koszaliń
skiej organizacji partyjnej w
zakresie podniesienia rolnict
wa, a w szczególności likwida
cji odłogów oraz zagospodaro
waniu łąk i pastwisk wyka
zało pełne zrozumienie zagari
nień wysuniętych przez
II
Zjazd naszej partii i 11,/owe
Plenum KC PZPR. Towarzysze
zabierający glos w dyskusji
zdają sob e sprawę. ’że reali
zacja
zadań
Postawionych
przed całym narr/iem przez II
Zjazd paitii wymaga likwida
cji odłogów, zagospodarowa
nia i lepsze'^ wykorzystania
łąk i pastw/sk, uruchomienia
wszystkich/rezerw rolnictwa.
Uruchom .cnie ich przyniesie
nam deja-tkowe tysiące ton

|!»aga PO U
A niisz-Pomorsk i!

Źle .się dzieje
w phtvs neńskiej
spółdzielni
Mimo przelotnych opadów,
prace żniwne w spółdzielniach
produkcyjnych pow atu draw
skiego poważnie posunęły się
naprzód. Ogromna większość
spółdzielń n e czeka na „lep
szą pogodę", wykorzystując do
sprzętu żyta każdą dogodną
chwilę.

Na „dobrą pogodę" czeka
natomiast nadal zarząd spół
dzielni produkcyjnej w Ptawne
(rejon POM Kalisz - Pomor
ski). Do dnia 29 lipca w ogóle
nie rozpoczęto tutaj koszenia
żyta. W dniu 28 lipca dop ero
remontowano maszyny i przy
gotowywano wozy...
W spółdzielni produkcyjnej
w Ptay/nie, która do niedawna
należała do czołowych w po
wiecie drawsk m, zaczęło s ę
ostatnio dziać niedobrze. W
spółdz elni zdarzają się czę
sto wypadki rozkradania mlena spółdzielczego. Przez wy
pasanie krowami zniszczono
częściowo JiO ha owsa, w sku
tek niedbalstwa zarządu nie
dokonano na czas pielęgnacji
buraków pastewnych... Niezdro
we stosunki panujące w spółdz eini, „darcie kotów" między
poszczególnymi grupami spół
dzielców, są konsekwencją bra
-ku pracy politycznej i organ za
cyjnej, braku uaktywnienia i
ustaw enia miejscowej organi
zacji partyjnej ze strony Wydzia
łu Politycznego POM w Kali
szu Pomorskim. Sekretarz pod
stawowej organizacji partyjnej
w spółdzielni, tow. Bronisław
Machała często upija s'ę, prze
wodniczący spółdzielni Franci
szek Musicł mało interesuje
się żniwami. Zły przykład w
pracy doje członkom spótdziel
ni członek partii - tow. Falecka,

Ogół członków spółdzielni
jest poważnie zaniepokojony
tą sytuacją. Spółdzielcy z nie
pokojem patrzą na taką „ro
botę" zarządu. Tymczasem
POM w Kaliszu - Pomorskim
n c nie czyni, by naprawić sy
tuację w spółdzielni. Ograni
czono się tylko do przystania
traktorów - i to wszystko.
W wyn'ku braku odpowied
niej organizacji pracy, spół
dzielcy nie zebrali siana. Do
tąd jeszcze pozostaje ono na
łąkach. A było przecież dość
pogodnych dni, by je zwieźć.

Naiwyrszy czas naprawić
'stniejącf! w Pławnie sytuację.
POM v/ Kaliszu - Pomorskim
winien skierować tam natych
miast swych instruktorów pol:’vcznych. Trzeba przede wszyst
kim uaktywnić podstawową
organizację partyjną i zdema
skować wrcnćw, którzy w spół
dzielni tniłtńą wprowadzać
dezorganizację.

Od szybkiego udzielenia po
mocy spółdzielcom zależy nietylko sprawny i termnowy
rnrzęt plonów w Pławnie, ale
i przyszłość spółdzielni,
). LES1AK

zboża i ziemniaków, mięsa, tłu
szczów i rjleka dla ludności
pracującej miast i wsi, pozwo
li na S/.ybsze podniesienie sto
py ż.y^owei mas pracujących.
O, realizacji postawionych
F/żed nami zadań zadecyduj-'1
P Cojowa postawa i wzmożona
praca organizacji partyjnych,
ich umiejętność pokierowania
rosnąca aktywnością
mas
chłopski: h, przekonania ich o
słuszności i realności stawia
nych zadań, z. (decyduje len^z
mobilizacja i kierownictwo p.ir
tylne transmisinmi. Powodze
nie snrawy zależeć becizie od
wytężonej
pracy
politycz
nej i organizacyjnej naszych
instancji i organizacjt partyj
nych.

wem o żniwach, jakkolwiek
Na zakończenie kilka słów o
wiadomo, że nie wszystkie niektórych zadaniach
i for
POM-y przygotowały się do mach pracy, które należałoby
nich zadowalająco.
ut.gó’nić
przy
reałizari
uchwał II Plenum KC PZPR.
Było na Plenum wiele kry
1.
Budowa nowych spół
tycznych uwag o niewłaści
wym stylu pracy i niedociąg dzielń produkcyjnych zapew
nięciach w działalności rad na nia lepszą walkę z odłogami.
rodowych i różnych instytucji Mówili o tym i przytaczali od
gospodarczych. Wielu pracow powi-dnie przykłady z powia
ników tych instytucji w dal tu szczecinecki'go tow. tow.
szym ciągu wyjeżdża w teren Domka i Kazimierczak.
„po linii", zawężając do mini
2. Należy wszystkie większe
mum krąg swoich zaintereso
wań, nie wykonuje należycie kompleksy odłogów ponad 100
postawionyph przed nimi za ha użytków przekazać do zago
Kobiety — żony spółdzielców
porno,, Im w prarach żniw
dań. Nie mają oni nieraz — spodarowania PGR-om, a od
nych. aby szybciej zebrać plony zbóż, oir.lóclć ziarno I sprzedać
o czym mówili niektórzy dy łogi z Funduszu Ziemi za z.go
•ią ogólnego zebrania przeka
pierwsze
zboże
dla
państwa.
ich
dz
eci w tym czasie znajdują
skutanci — dostatecznego opzać w trwałe użytkowanie
się w żłobku pod opieką fachowych pielęgniarek.
c*ucia odpowiedzialności i oho
Na zdjęciu: żłobek w spółdzielni produkcyjnej w Warn łęgu.
spółdzielniom produkcyjnym. |
wiązkowości.
Wychowawczyni Józefa Kołodziej 1 piastunka Marla Kolodz.ej
Dla całkowitego zagospodaro
Nasze Plenum krytycznie oukładają dzieci do snu w sypialni żłobka.
Pod tym względem w apa wania nozo-tałYch odłogów ro
ceniło prace kierownictwa ow
tylnego i gospodarczego. Trzel racie partyjnym zaszły zmia zwinąć pracę polityczno - wy’a
ba jednak stwierdzić, że za ma| ny na lepsze. Dlatego też, nie śriającą w celu organizowania
ło jednak krytykowano tutaj 1 komenderując, musimy lepiej zespołów uprawowych.
aparat partyjny, który wyka pokierować politycznie pracą
3. Zwiększyć wysiłki instan
zuje jeszcze wiele braków w' naszych transmisji i instytu cji i organizacji partyjnych i
cji
gospodarczych.
Członkowie
swojej prac.v. Nasz aparat i
rozwinąć pracę propagandowo
aktyw partyjny nie wykazują partii pracujący w różnych agitacyjną w kierunku całko
transmisjach
muszą
czuć
się
w
nieraz dostatecznej znajomości
witego zasiedlenia wszystkich
wielu spraw, zawężają niektó pełni odpowiedzialni za powie wolnych gospodarstw w gro
rzony
im
odcinek
pracy,
i
wy
re zacadni°nia, traktują je nk1
madach indywidualnych, spół
raz zbyt praktycznie, powierz konywać wszystkie uchwały dzielniach
produkcyjnych,
partii.
W
stosunku
zaś
do
tych
W
ubiegłym
tygodniu
W ciągu dwóch dni, mimo
chownie i jednostronnie, nie u
PGR-ach i lasach państwowych.
towarzyszy,
którzy
nie
wyko

siłując ich zgłębić. Dowodem
Należy w tym celu dopilnować deszcz lał codziennie prawie niepogody i kilku ąwarii ma
tego — słabe ujęcie niektórych nują swoich obowiązków i ła należytego przebiegu remon bez przerwy. Na drogach i szyn, spółdzielcy z Żelazna
i
zestawili
około
’agadnień w dyskusji. Źró mią dyscyplinę partyjną nale tów, zorganizować wysyłanie polach gromady Żelazna, w skosili
dłem tego stanu jest słabość ży wyciągać odpowiednie wnio listów do znajomych w woje powiecie słupskim, stały ka 30 ha żyta. „Przy złej pogo
łuże wody.
N.esprzyjające dzie mieliśmy c*ąć żyto przez
polityczna niektórych naszych ski.
wództwach centralnych, orga
warunki atmosferyczne gro 10 dni — mówi Stanisława
organizacji partyjnych i akty
W dyskusji nie zabierało głó nizować wycieczki itp.
ziły opóźnieniem żniw.
Łyko, pracująca przy usta
wu, niewidzenie głównego pro su zbyt wielu sekretarzy in
Jednakże nie załamali rąk wianiu snopów — ale skróci
4. Skoncentrować uwagę in
blemu.
stancji partyjnych. Ale to nie
stancji i organizacji partyj spółdzielcy z Żelazna. Prze my sprzęt żyta o 3 dni. Ju
Stoimy u progu żniw. Spra może usprawiedliwiać faktu, nych, rad narodowych oraz in ciwnie — każdą chwilę wy tro do naszej spółdzielni przy
że wielu
dyskutantów
w
wne i szybkie przeprowadze
stytućji państwowych i gospo korzystywali na przygotowa jedzie kombajn, zostawiliś
nie kampanii żniwno - omioto swych wystąpieniach nie wi darczych na zagadnienie upeł nie się do sprzętu zboża, ra my mu do koszenia nallepwej w ostatecznym wypadku działo organizacji partyjnych norolnienia
gospodarstwa dzili nad sposobami wygra szy, 30-hektarowy łan żyta.
.ii decyduje o 'wysokości na i pracy partyjnej.
chłopskiego i uregulowania nia batalii o chleb. Kobiety Otrzymane z niego
ziarno
szych tegorocznych nlonów.
Po IX Plenum KC można by spraw związanych z własno cerowały worki, by nie za dostarczymy
w najbliższych
Od sprawnego sprzętu zbóż za ło zaobserwować w naszym ścią ziemi.
brakło ich przy omłotach. dniach państwu na poczet obo
leżeć będzie realizacja obowią województwie znaczny wzrost
Stanisław Czajkowski, maj wiązkowych dostaw".
zkowych dostaw, siewy jes'en szeregów i natężenie pracy or
5. Zwiększyć pomoc zakła ster
kowalski
dodatkowo
Słowa uznania należą się
rye, zagospodarowanie odło ganizacji partyjnych. Świadczy dów j przedsiębiorstw miej przygotował do zwózki zboża
gów, a więc to, co również de o tym liczba likwidowanych skich dla wsi, nieustannie jeszcze dwa zapasowe wozy. kobietom, które w ustawia
— Musimy
wykorzystać niu snopków prześcignęły mąż
cyduie o szybszym podniesie ..białych plam" oraz przyjęcie wzmacniać sojusz robotniczo każdą przerwę w deszczu. Po czyzn.
niu stopy życiowej wszystkich do partii wielu przodujących chłopski.
Brygada traktorowa
Pio*
skoszeniu trzeba
ustawiać
robotników i chłopów. Ostatpracujących. I ten problem jest
trą
Greczki
także
nie
ustęzboże
w
sztygi,
b,v
nie
leża

rio widać jednak osłabienie
Pamiętając o wskazaniach
obecnie najważniejszy. Na Ple
ło na mokrym polu — powta puie innym w pracy. Od niej
tempa rozbudowy organizacji towarzysza Bolesława Bieruta rzał nrzewodniczącv spółdziel zależy przecież w dużej mie
num natomiast nie omówiono,
partyjnych.
Zaniedbaliśmy i KC PZPR, wzmacniając pra ni Stefan Ignaczak.
rze szybkie przeprowadzenie
niestety, dostatecznie zagadnie
W sobotę spółdzielcy z Że żniw. Traktorzyści przygo
cę organizacji partyjnych, sta
szczególnie odcinek wiejski.
nia żniw. Wynika to może z
lazna postanowili mimo nie towali się dobrze do kam
Zapominamy
często,
że wiając walkę o podniesienie pogody zacząć żniwa. Nie panii, dbają o swe maszyny.
panującego wśród części apara
rolnictwa,
a
w
szczególności
o
można było czekać, zboże już Gorzej jest z POM-owskimi
tu i aktywu partyjnego i go wzrost partii łączy się niero
likwidację odłogów oraz o całkiem dojrzało. Rojno i snopowiązałkami, często się
spodarczego samouspokojenia. zerwalnie ze sprawą budowy
lepsze zagospodarowanie łąk gwarno zrobiło się na po bowiem psują, a główną przy
spowodowanego tym, że nasze nowych spółdzielń produkcyj
lach spółdzielni.
Ponieważ czyną awarii jest zły sznu
województwo jako pierwsze w nych, z realizacją obowiązko i pastwisk w centrum uwagi deszcz pedał bez uątanku. rek do wiązania.
kraju zakończyło siewy wio wych dostaw, że wzrost orgti wszystkich instancji i organi mokre zboże nie da’o się ciąć
Stanisław Dykas ze swym
Kosili więc synem Jankibm — 12-letnim
senne. I być może dlatego za nizacji partyjnych decyduje o zacji partyjnych, każdego człon snopowiązałką.
kosami i żniwiarkami, a sno
bierający głos w dyskusji dyr. stosunku mas bezpartyjnych ka partii — wykonamy pomyśl py wiązali luźno i ustawiali chłopcem — obsługują dwie
snonowiązałki. Dumnie spo
II. O. POM tow. Sawicki nie do partii i jej słusznej poli nie postawicne przed nami za w nieduże sztygi, aby je gląda z kozła młody Dykas,
I dania.
wiatr mógł szybciej osuszyć. jak
wspomniał ani jednym sło- tyki.
jego
snopowiązałka
pozostawia za sobą powiąza
ne snopy żyta. Ani razu nie
zepsuła mu się maszyna.
Idziemy przez ściernisko,
a przewodniczący Ignaczak
opowiada, że zaraz po żni
wach zostaną wykonane podorywki i zasiane poplony. Na
W całokształcie zagadnień I
Najgorzej sprawa kontraktacji dii s’ę tam żadnej pracy uświada nikowi kontraktującemu rzepak 10 ha spółdzielcy zasieją se
areał, od którego wymierzana jest radelę. Przechodząc obok kilku
problemów, wlqżqcych się z kam- przedstawia się w powiatach: miającej.
Również niewystarczająca jest obowiązkowa dostawa zboża. Bar źle ustawionych sztyg, Igna
part ą żniwną, jedną z najważniej Sławno, Białogard, Stupsk. Nieco
szych spraw jest terminowe prze lepiej, ale również jeszcze nieza praca i kontrola GS-ów przez dzo korzystne są także zmiany w czak troskliwie je poprawia.
prowadzenie kontraktacji, właści dowalająco przebiega dotychczas PZGS w Stupsku. Zarząd PZGS premiowan'u plantatorów. Za kaź
— Ciągnie mnie w pole, nie
we i prawidłowe przygotowan e kontraktacja rzepaku ozimego w dopuścił np. do tego, iż członek dy kg rzepaku dostarczony ponad mogę wysiedzieć w biurze;
obowiązującą
umową
normę,
plan
stanowisk, oraz dokonany w ter powiatach: Kołobrzeg, Szczecinek, zarządu do spraw skupu w PZGS,
mimo, że sam wykonuję obsia
ob. Furmańczyk przetrzymał u sie tator otrzymuje premię w wysoko nie pracę księgowego, który
min e wysiew rzepaku ozimego.
Koszalin.
Kontraktacja rzepaku ozimego
W tych powiatach, gdzie kon bie umowy na kontraktację rzepa ści 2 zł, czyli za każdy dostarczo poszedł do wojska — mówi
prowadzona jest w tym samym o- traktacja rzepaku ozimego n'e wy ku, przeznaczone do CS Ustka, ny ponad normę kwntal o 200 z uśmiechem tow. Ignaczak.
kresie, w którym przepiowadza się kazuje żadnych prawie postępów, cż do 23 lipca. W rezultacie agen zł więcej - czyli 800 zł.
Aby szybko przeprowadzić
sprzęt zbóż. Musi być ona jednak ani Powiatowy Zarząd Rolnictwa, ci kontraktacji n e zakontraktowa
Przyjmując urodzaj
rzepaku zwózkę zboża, zarząd spół
zakończona w terminie przewidzią ani aparat Ministerstwa Skupu li ani jednego hektara rzepaku ozimego z hektara na 10 q, plan dzielni postanowił podwyż
nym uchwalą Rządu, a więc naj- nie wykazały należytej troski i na terenie objętym działalnością tator otrzymywał według poprzed szyć dniówkę obrachunkową
późnej do dnia 25 slerpna.
starania o wyniki kontraktacji, nie CS w Ustce.
nich warunków kontraktacji łącz spółdzielcom
zatrudnionym
Pożądane jest w warunkach wo rozwinęły właściwej pracy propa
W powiecie Drawsko - jak wy nie ze wszystkmi premiami - prze przy zwózce.
jewódzlwa koszalińsk ego, aby za gandowej w terenie i nie współ kazała kontrola - na terene kil ćętnie 5.350 zł, natomlał według
Spółdzielcy z Żelazna we
kończyć kontraktację wcześniej, pracowały nclełyęle ze służbą ku GS agenci kontraktacji do tej obecnych warunków kontraktacji zwali do wspćłzawodnictw a
najpóźniej do dn'a 20 sierpnia, agronomiczną POM celem zaoew pory nie wiedzieli, jak przedsta- - około 9.200 zł.
w sprzede zboża i omłotadi
celem
umożliwienia wszystk m n'en:a wykonawstwa kontraktacji w’aiq się nowe warunki kontrak
Warunki kontrcktar|i są więc spółdzielców z Buczka. D >•
plantatorom pobrania nas on, na przez spółdzie'n;e produkcyjne we tacji, n’e wiedzieli również o tym. niezwykle korzystne. Istnieją wszel
tychezas na pierwszym mftj*
wozów i dokonania zasiewów - dług projektów planów gospodar że kontraktacja rzepaku już od kie możliwość', aby kontraktację
scu Jest Żelazna.
przed 25 sierpnia.
czych.
dawna winna być rozpoczęta.
w terminie zakończyć a nawet wy
Rozmowę naszą przerwa!
Opóźncnie wykonania kentrak
Takie i tym podobne zaniedba konać ponad plan.
Bezpośrednią jednak przyczyną
głuchy pomruk grzmotu. Od
tacji spowoduje opóźnienie wysie załamania s'ę kontraktacji jest ni występują również i na tere
Wszystkie PZGS winny skoncen zachodu
nadciągały, ciemne
wu, a siew po 25 sierpnia, jak coioszata i bezduszna nostawa nie innych powiatów, a w’qc biatrować całą uwagę na termino
jest to powszechno znane, powo większości PZG5, oraz GS w sto łnąardzkirn, człuchowsk’m i wa wym zakończeniu kontraktacji, kon chmury. Ludzie na polu dwoi
11 się i troili, W takich wa.
duje znaczne obniżen e pionów, sunku do wykonawstwa n,-;nów łeckim.
holować pracę GS-ów, oraz agen
oraz małą odporność rzepaku na kontraktacji. I łak np. PZGS Sław
Ze względu na te niedociągnię tów kontraktacji, aby n'e powtó runkach trzeba przecież pra
wymarzanie.
no załemał całkowicie kontrakta cia i brak znajomości warunków rzyły się wynadki, jckie miały cować wyjątkowo sprawni?.
Mimo to, te podstawowym wa cję rzepaku ozimego na terenie kontraktacji nawet wśród agen miejsce w Słupsku, Drawsku i Trzeba pracować ofia-nie, na
przekór złej pogodzie, na
runkiem udania się rzepaku ozi pow’atu slawneńskiego w roku tów GS, wydaje się kon:eczn”m Slawn!e.
mego jest terminowe dokonanie ub’egłvm - a vi tym roku nie wy omówić ponownie korzystne zmla
Powiatowe Zarządy Rolnictwa I przekór deszczom.
jego wysiewu, dotychczasowe po ciągnął żadnych wniosków na ny, jake ustala uchwała Prezy aparat Ministerstwa Skupu powin
— Robotnicy w miastach
stępy kontraktacji są tak słabe, tym odcinku i załamuje kontrak dium Rządu w warunkach kon ny śledzić przebieg kontraktacji i czekają na chleb — powie
że o ile nie nastąoi nalychmiasto tację ponownie, Odpowiedzialny traktacji rzepaku ozimego na rok w porę usuwać niedociągnięcia, dział spółdzielca Stanisław
wy zwrot i radykalna poprawa za przebici kontraktacji członek 1955.
ingerować bezwtocznie w wypad Budner — naszą rzeczą jest
na tym odcinku, kontraktacja nie zarządu PZGS nie potrafił należy
Cena rrenaku oz'mego podnie ku załemywenia się akcji w te im go dać. Dlatego nie zmar
będzie mogła być zakończona w cie zmobilizować zarządów GS i siona została z 470 zł do 600 zł renie.
nujemy ani minuty.
odpowiednim terminie.
agentów kontraktacji, nie prowa- za 1 q. Zmniejsza się również roi.. WŁADYSŁAW STACHURSKI
F. SZNAJDER

Spółdzielcy z Żelazna
nie boją się deszczów
Żniwa będq wykoone na czas
- nie znwnu.e się źeden kłes

Wykonanie kontraktacji rzepaku —
jednym z ważnych zadań kampanii żniwno-omłotowej

Kronika pa rfufna

Uwaga słuchacze
Wieczorowego

Uniwersytetu
Marksizmti-Leninizmii
Wszyscy
słuchacze
I
roku
WUM-L zatwierdzeni na Il-gt rok
powinni dostarczyć osobiście do
kancelarii WISI 1. dwa zdjęcia ce
lem otrzymania indeksu.
Słuchacze roku wstępnego oraz
nowi kandydaci na WUM-L win
ni złożyć następujące dokumenty:
1. Podanie do Egzekutywj’ KW
partii o przyjęcie na WłJM-L.
2. Życiorys.
S. Wypełnioną
ankietę person <tną
4. Wyciąg
z uchwały
podst.
org. partyjnej o skierowaniu na
uniwersytet.
5. Rekomendację
Komitetu
Zakł. lub KM PZPR.
4. Dwa zdjęcia.
Słuchacze roku pierwszego I
wstępnego P"M-L oraz nowi kan
dcdacl, którzy dolychrzas nie zło
żyli egzam...v
o terminie ich zło
tenla powiadomieni zostaną komu
nikątem w prasie.
Kancelaria Wt'M-L czynna Jest
codziennie od godz. 8.00 — 17.00.

.t

Wyniki konkursu „Oszczędzamy”
W „Glosie Koszalińskim"
z dnia 28 czerwca br. redak
cja nasza i Oddział Woje
wódzki PKO
w Koszalinie
rozpisali konkurs pn. „Oszczę
dzarny". Celem konkursu jest
szersze rozpropagowanie pro
blemu oszczędzania, upow
szechnianie
różnych
jego
form i przodujących doświad
czeń ludzi posiadających kon
kretny dorobek r.a odcinku
oszczędzania. Konkurs ten
trwał do dnia 17 lipca br.
Prac konkursowych ozna
czonych późniejszą datą stem
pla pocztowego niż przewi
dziana regulaminem
kon
kursu, komisja konkursowa
nie rozpatrywała.
Przypominamy podstawo
we warunki konkursu:
1) . W konkursie mógł wziąć
udział każdy mieszkaniec wo
jewództwa koszalińskiego;
2) . Prace konkursowe nade
słane do redakcji w formie
listu miały odpowiedzieć na
jedno z następujących pytań:

Trzy termiriy-żaden nierealny
Załoga Słupskiej Fabryki Na
rzędzi Rolniczych od dawna za
zdrości Słupskim
Fabrykom
biebli radiowęzła. — My też
chcemy mleć radiowęzeł — za
częto się domagać i oto dyrek
cja zadecydowała:

Nasi czytelnicy jiisza

Jak nie należy
traktować pacjentów
Czytelnik Czesław Tryka z Sie
myśla pow. Kołobrzeg pisze do
redakcji t
„Źle dzieje się w Powiatowej
Przychodni Lekarskiej w Kołobrze
gu. Tutejszy lekarz nie traktuje
swej pracy poważnie I niesumien
nie wypełnia swoje obowiązki.
Niech jednak potwierdzą to fak
ty. Np. w dniu 13 lipca udałem
się do przychodni po receptę na
lekarstwo, z którego muszę stale
korzystać, gdyż wymaga tego stan
mego zdrowia. Zarejestrowałem
się i czekałem na lekarza. Miał
on przyjmować o godz. 11-tej.
Kiedy o godz. 14-tej lekarz nie
przybył jeszcze udałem się do
glostry dyżurnej, prosząc by le
karz wypisał mi receptę, a ja, po
nieważ nie mogę dłużej czekać,
odbiorę ją następnego dnia.
Na drugi dzień okazało się, że
lekarz recepty nie wypisał, w'ęc
zarejestrowałem się ponownie.
Lekarz „raczył" przybyć dopiero
o godz. 14,30. Po przyjęciu czte
rech pacjentów oświadczył, że po
zostałych już nie > zdąży przyjąć.
A Więc znów nie zdołałem do
stać s!ę do niego. Wypadki po
dobne zdarzają się tu częściej.
Fakty te świadczą o zlej pracy
lekarza w Powiatowej Przychodni
Lekarskiej w Kołobrzegu. Jego pra
ca staj'e się przykładem, jak nie
należy traktować pacjentów, i poj
mować uchwałę o dyscyplinę pra
cyt Prezydium PRN winno niezwło
cznie zająć się tą sprawą.

— Nasz zakład musi być zradlotonizowany! — Najbardziej
cieszy! się przewodniczący ra
dy zakładowej: — co to bę.
dzie za wygoda — mówi! —
chcesz podać komunikat, walisz
do radiowęzła, trzeba ogłosić
wyniki współzawodnictwa, ra
diowęzeł cię wyręcza: wszyscy
od razu wiedzą co i lok. Można
będzie wytykać głośno leniów
i brakorobów, wyśmiewać biu
rokratów. Taki radiowęzeł to
po prostu prawa ręka...
W kwietniu rozpoczęło w Radioionizacji Kraju w Koszalinie
energiczne starania,
— Zróbcie tylko dokumenta
cję techniczną — obiecywano
solennie — a radiowęzeł otrzy
macie raz dwa...
Po długich targach I ponaglę
niach Wojewódzkie Biuro Pro
jektów zrobiło wreszcie doku
mentację... w dniu 13 lipca br.
— Teraz to jut nic nie stoi na
przeszkodzie — cieszył się prze
wodniczący rady zakładowej —
radiowęzeł Jakbyimy, mieli
„w domu".
Na przeszkodzie stanęło coś
jednak. P.adiofonizacji Kraju w
Koszalinie
dokumentacja się
bowiem nie spodobała:
— Nie tak robi się dokumen
tację — stwierdzono — trzeba
ją wykonać jeszcze raz.
Przewodniczący rady zakła
dowej nie jest specem od tych
spraw, ale decyzja Radiotonizacji Kraju trochę go zirytowała
— tłumaczył, prosił, nic jednak
ie nie wskórał. Nada) nie rozu
mie o co właściwie Radiotonizacji chodzi.
— Trzy razy ustalaliśmy ter
miny uruchomienia radiowęzła
i żaden nie okazał się realny
■— martwi się przewodniczący.
— Żebym to chociaż mógł
przewidzieć, jakąś realną datę...
. Załoga nauczona przykrym
doświadczeniem proponuje —
koniec br. — przynajmniej moż
na będzie uruchomić radiowę
zeł... przed terminem.
fil)

OGŁOSZENIA
PRACOWNICY POSZUKIWANI
MURARZY, TYNKARZY, BETONIARZY, ZBROJARZY i. ROBOTNI
KÓW ni*wykwolrfikowanych - zotrudni natychmiast Zjednoczenie
Budownictwa Miejskiego Odcinek Budowlany Nr. 5 w Koszalinie.
Warunki płacy według układu zbiorowego w budownictwie. Chęt
ni moją możliwość zdobycia kwalifikacji oraz wyuczenia się no
wego zawodu. Dia zamiejscowych są hotele robotnicze i stołówka.
K-2J8-0
ZARZĄD SPÓŁDZIELNI PRACY USŁUG DOMOWYCH

„CZYSTOŚĆ"
W

KOSZALINIE

zawiadomią odbiorców - dostawców, iż dotychczasowa nazwa
Spółdzielni 2 dniem 19. VII. 1954 r. uległa zmianie z Spółdzieini
Pracy Usług Domowych „CZYSTOŚĆ" w Koszalinie na

POWIATOWA WIELOBRANŻOWA
SPÓŁDZIELNIA
PRACY
USŁUG
RZEMIEŚLNICZYCH
w Koszalinie, ul. Fel. Dzierżyńskiego 14, tel. 385.
K-323-0

a) jak oszczędzam pienią
dze na PKO — jakie korzyści
przynosi mi ta forma oszczę
dzania?
b) jakie formy oszczędza
nia stosuję w moim zakła
dzie pracy, instytucji, PGR,
spółdzielni produkcyjnej, go
spodarstwie i jakie korzyści
przynosi to dla zakładu, dla
państwa, dla mrie?
Prace konkursowe
mogły
również zawierać odpowiedzi
na obydwa pytania. Pożądane
było wyrażenie w nich kry
tycznych lub pozytywnych uwag na temat prac placówek
PKO. komitetów upowszech
nienia oszczędności i stosun
ku kierownictwa i pracowni
ków poszczególnych zakładów
i instytucji do sprawy oszczę
drania.
3). W odpowiedzi konkur
sowej autor był zobowiąza
ny
podać
dokładny swój
adres i wiek.
Komisja konkursowa roz
patrzyła nadesłane prace zgo
dnie z regulaminem. W/g oceny komisji, w skład której
weszli przedstawiciele:
re
dakcji „Głosu KoszMfńskieeo", Wojewódzkiego Komite
tu Upowszechnienia Oszczęd
ności i Oddziału Wojewódzkie
go PKO w Koszalinie — na
grody przyznano:
I. — zegarek „Pobieda,‘ na
rękę
— Annie Gerżabelc, Hm.
w Koszalinie przy ul. Kra
kusa i Wandy 48 m. 2.
II. — kupon materiału ubra
.
niowego
— Brunonowi ł.osickiemu
ism. w Złotowie, ul. Po
wstańców- 1.
III. — kupon materiału ubra
nlowego
— Zenonowi
Kapłonowi,
ram. w Brzeźnicy, pow.
Walcz.
IV. — teczka skórzana
— Lechowi
Folaszkowl,
zam.
w Nowej Świętej,
pow. Zlotów.

Nagrody książkowe przy
znano:
Barbarze Jędryczcc, zam.
w Słupsku, ul. Rymarska 8,
m. 3,
Irenie Rolbieckiej, zam. w
Koszalinie, ul. Odrodzenia 31,
Bogumiłowi
Zaleskiemu,
zam. w Białogardzie, ul. Ro
kossowskiego 13,
Zygmuntowi Winkę, zam.
w Nowej Świętej, pow. Zlo
tów,
Janowi
Szybowskiemu,
zam. w Kołobrzegu, ul. Cho
pina 7,
Edmundowi
Strosinowi,
zam. w Świdwinie, ul. Grodz
ka 5, m. 2,
Klemensowi Drajmonowi,
zam. w Kępicach, pow. Miaąt
ko,
Kazimierzowi
Kasprukowi, zam. w Koszalinie,
ul.
Krakusa i Wandy 20, m. 4,
Henrykowi
Osipiultowi,
zam. w Białogardzie, ul. Fol
czyńska 30,
Władysławowi
Walczako
wi, zam. w Koftowie, pow.
Koszalin,
Tadeuszowi LucewJczowi,
zam. w Darłowie, ul. Emilii
Plater 15.
Niektóre wyróżnione prace
lub ich fragmenty zostaną wy
drukowane w naszej gazecie.
Zwycięzcy konkursu otrzy
mają poza nagrodami dyplo
my za pracę w upowszechnia
nlu oszczędzania.
Wręczenie nagród i dyplo
mów odbędzie się w niedzie
lę, dn. 8 sierpnia br. o godz.
11.00 w lokalu Redakcji „Gło
su Koszalińskiego" w Kosza
linie. przy ul. .Alfreda Lampe
Nr 20 (I p. ). Zw ycięzcom kon
kursu, którzy przybędą na uroczystość wręczenia nagród
i dyplomów zwrócone zosta
ną koszty podróży.
Na uroczystość zaprasza*
my
uczestników konkursu
..Oszczędzamy" i naszych Czy
lel.ników.

W naszym teatrze
Bałtycki Teatr Dramatyczny w KoszaFnie, gra codziennie do
3-go VIII. br. włącznie sztukę G. Zapolskiej pt „Żabusia".
Reżyserem i wykonawczynią roli tytułowej jest wybitna aktorka
Teatru V/spólczesnego w Warszawie - Irena Górska. W pozo
stałych rolach występują Karol na Salanga - w roli przyjaciółki
Źabusi, Maniewiczowei, oraz Wanda Wardvńska. Hanna Kozłow
ska, Danuta Markiewicz, Jerzy Jurowski, Henryk Kleps, Włodzi
mierz Saar.
Kierownictwo teatru: Stefan Nafalski i Irena Górska. Barwne,
stylowe dekoracje - Feliksa Krasowskiego - scenografa Państwo
wego Teatru „Wybrzeże".
Początek arzedstawiena codziennie o gedz. 20-tej w sali WDK.
Uwaga: Sztuka grana jest tylko do dn. 3-go s erpnia włącznie.
Przedsprzedaż biletów w „Orbisie".

(23)
Turoń twierdząco mruknął. Bonawentura odrazu rozkwitł,
łysinka na czole spociła mu się z emocji, przygładził krót
kie wąsiki.
— Szczęśliwy, szczęśliwy jestem — zabębnił szybko i cien
ko. — Pan pułkownik nie ma pojęcia... Tydzień się za penem
uganiim. kar! < nadstawiam... .
Turoń uśmiechnął się ironicznie. Tamten zaczął jeszcze
szybciej zapewniać, że istotnie miel duże kłopoty, potem
spytał, jak się czuje Turoń, co słychać, jak ocenia sytua
cję w rejonie.swego działania.
— Sytuacja jest dobra — rzeki twardo Turoń. — Udało
mi się utrzymać ludność w szacunku dla narodowego woj;
sita 1 celów jakie sobie stawiamy. Chłop naogol jest za na
mi!
Bonawentura pokręcił się niespokojnie.
— Mówiłem właśnie, że pana pułkownika nie łatwo mi
przyszło znaleźć. Poszukiwania te, acz ciężkie, pozwoliły mi
przecież zetknąć się z masą chłopską. I muszę powiedzieć,
że nie mógłbym na z wisi tę masę naszymi gorącymi zwolen
nikami. W ostatnie! wsi myślałem. ż“ żvwv nie ywjde.
— Pewnie w Janowicach — mruknął Turoń. — Żadna sztu
ka, wieś skomunizowana. Nie wszędzie zdążyłem dotrzeć,
tam też. roboty wyjaśniającej jeszcze nie przeprowadzi
łem. Nic, właśnie się tam wybieramy. Wybyście o-i M-iłołęki na przykład. Tam za to daliśmy chamom szkołę, żeby
im reforma bokiem...
x
— Nie wiem — powiedział Bonawentura. — Może to i Ja
nowice. Nie zdążyłem zapytać. Zapytałem tylko czy o Turo
niu nie słyszeli. No!...
Turoń uśmiechnął się skromnie, ale z przyjemnością. Nic
r.ie mówił, nie chciał się przechwalać!

K IDO
KOSZALIN—„Nowa nuta"„Nariziei za dwa grosze".
be ansę godz 18 i 20.
Niedziela, go<li. 16, 18 j 20.
„Młoda Gwardia • — ttufco*
ISOWO —
„Dziennik marynarza".
Seans godz -<•
Niedziela, godz. 18. 20.
SŁAWNO
„Sława’ —
„Nauczyciel tańca” li seria.
Sean* godz 2f».
Niedziela, godz 18. 20
SŁUPSK
- „Polonia** —
„Żywy trup" II seria.
Seanse godz i* '
Niedziela, godz. 14, 16, 18 1 20.
USTKA
,.^t*iśin
—
„Kobieta dotrzymuje słowa”*
Seanse godz
i ću
Niedziela, godz. 18. 20.
BIAŁOGARD - „Bałtyk" —
„Dzielnica cudów".
Seanse godz 18 i 20
Niedziela, godz. 18, 20.
BYTÓW
„Albalroff** —
„Tajne akta firmy Solvay *.
Seans godz 2l».
Niedziela, godz. 18, 20.
CZŁUCHÓW - „UcJtcha" —
„Celuloza *.
Seans godz. 20.
Niedziela, godz. 18, 20.
DRAWSKO — „Drawa** —
„Porwanie".
Seans godz. 20
Niedziela, godz. 18. 20.
DARŁOWO — „Ba.tka** —
„Piątka z ulicy Barskiej*.
Seans godz 20.
Niedziela, godz. 18, 20.
MIASTKO - „Gratvna*« —
„Okręty szturmują bastiony *.
Seans godz 2h
Niedziela, godz. 18. 20.
KOŁOBRZEG-„Wybrzeże"—
„Najpiękniejsza".
Seans go(’z. 20
Niedziela, godz. 18, 20.
SZCZECINEK—„Przyjaźń* —
„Córka pułku".
Seanse godz 18 i 20
Niedzieli, godz. 18, 20.
ZLOTOW
„Rodło** —
„Dziennik marynarza'*.
Seans godz. 2l»
Niedziela, godz. 18. 20.
WAŁCZ
—
„lęcza*
**
„Tosca".
Seanse rodź. 18 i 20
Niedziela, godz 18, 20
CZAPLINEK - ..Piast'* —
„Strażnica w górach".
Seans podz 20
Niedziela, godz 18. 20.
ZŁOCIENIEC - „Mewa** —
„raloma*.
Seans godz 20.
Niedziela, godz 18, 20.
Świdwin — „Warszawa'* —
„Cesarski piekarz* 11 seria.
Seans godz 20
Niedziela, godz 18, 20,
POM ZYN-ZDRO.I —
.,Wolność**
„Leśni wędrownicy".
S»*ans godz 20.
Niedziela, godz. 18, 2G.
MIELNO - Wiejskie KS —
„Pozorna śmierć *.
Seans godz. 20.
Niedziela, godz. 18, 20.

C>rk
CYRK Nr 4 XV SŁUPSKU

daje codziennie jedno przed
stawienie o godz 19 15, w sobo
ty i niedziele po dwa przedsta
Wlenia — popołudniowe
o
godz. 15.15 i wieczorne o godz.
19.15 Przedstawienia rozpoczy
nają się punktualnie
Bilety
zbiorowe dla powiatu należy
zamawiać kilka dni wcześniej,
pisemnie lub telefonicznie, te
lefon cyrku 36-00 Słupsk.
UWAGA: Cyrk Nr 4 pozosta
je w Słupsku do wtorku, 3 ster
pnia br. włącznie.

Radio
PROGR AM I
1 sierpnia 1934 (niedziela)
Program dnia: t W, 1152
wiadomości: 6.00 7.00, 16.00,
20.00, 23.00.
6.05 „Muzyka na dzień do
bry". 6 50 Kalendarz radiowy.
7.15 Przegląd prary stołecznej.
7 20 Koncert popularny. 8.13
Muz. rozrywkowa 8.30 ,.5:0 dla
młodości". 900 odpowiedzi Pa
11 49. 9.12 Muz.
polska. 9 35
„Wlewiórczak" — ode. opow.
10.05
.Słuchamy muz. ludo
wej". 10.30 Utwory skrzypco
we. 10.32 Koncert życzeń. 12.04
Przerwa.
13.00 Dla rodziców
pogadanka. 13.15 „Zoopsycholo
gla" pog.
13 30 „Melodie do
tańca. 14.00 Audycja dla wsi.
15 00 Koncert estradowy. 16 05
Tygodniowy przegląd
wyda
rzeń mtędzynarodow ych. 16 20
Dla dzieci pt. „Baśń o tysląconoglm". 17.05 Walce wiedeń
skie.
17.20 „Dla każdego coś
m tego”. 18.25 Słuch. 19.25 „Na
muzycznej fati".
20.25
Gra
ork. taneczna. 2110 „Wesoły,
kramlk" anegdoty. 21.25 Z cy
klu: „Słynni wirtuozi". 22 00
Spi awozdanle z XII akademic
kich mistrzostw świata.

PROGRAM I
2 sierpnia 1954 r. (poniedziałek)
Program dnia: 7.55, 15 25.
Wiadomości: 5.05, 6 00 , 7.00,
7 50. 12.04. 16 00. 20.00, 23 00.
510 Audycja dla wsi. 5.25
Muz. poranna. 5.48 Gimnasty
ka. 6 13 Muz. 6 30 Kalendarz
radiowy. 6 37 Koncert poran
ny, 7.15 Muz. ludowa. 8.00 Cze
ska muz. rozrywkowa. 8 30 Dla
dzieci młodszych — słuchowi
sko. 8 50 Mozaika. 9.30 „Zespo
ł,v 1 soliści". 10.00 Muz. ope
retkowa.
10 55 Koncert soli
stów. 11.30 Muz. 1 aktualności.
12 10 Muz. rozrywkowa.
12.25
„Na swojską nutę". 12 45 Audy
cja dla wsi.
13.30 Przerwa.
15 30 D'a dzieci — gawęda 16.03
Koncert rozrywkowy, 16 30 ,.Z
frontu techniki" pog. 17.00 ne
portaż. 17.10 Bułgarskie tańce
ludowe. 17.20 Audycja dla ko
biet. 17.30 Koncert popołudnie
wy. 18 20 „Na młodzieżowej
antenie". 18.00 Felieton literac
kf.
19 00 „Czego chętnie słu
chamy".

— Chłopak jeden odrazu zaczął krzyczeć, wołać ojca, czy
kogoś tam. A reszta do mnie. Ledwo zdążyłem na rower,
oni we mnie kamieniami, psy z pół kilometra pędziły...
— Janoxx-ice, cholero święta — powiedział Turoń. — Ale
wyście też. frajer. Któż to widział, żeby tak Drosto z mostu
wygarnąć. Trzeba było z daleka, o pogodzie z.acząć, po
tem tak ogólnie popsioczyć. Potem, że rząd to i owo, podatki
choćby, albo z naftą, że droga. A potem, jakby już i oni
naklęli, wtedy, można i o mnie...
— Kiedy ja właśnie... O podatkach, o nafcie, wszystko, jak
należy... Klęli na całego. Ale jak do was doszłem, jakbym
im na nagniotek... Dobrze was muszą znać!...
— Czekajcie — przerwał Turoń. — A gdzie ta wieś. Dalekó.
W której stronie?
— Z piętnaście kilometrów. Tam, w lewo.
— W lewo. Nic prosto. Napewno.
— Ba, dwie godziny tam wiałem stamtąd, trudno, żebym
nie pamiętał! Krzyż tam taki i gruszka na wzgórzu, przy
wyjeździć.
— Gruszka — przeciągnął Turoń. — O, chamy!
— Bo CQ.
— Mało lęka. Staliśmy tam parę dni. Przedwczoraj wie
czorem wyszliśmy.
— Ach tak.
Turoń siedział skrzywiony, jakby mu wyrządzono jakieś
osobiste świństwo.
— Mało tłukłem hołotę — rzekł wreszcie. — Psia krew,
cholero święta. Ciągle za grzeczny jestem z chamami, to
się stawiają.
— Istotnie... — przyznał Bonawentura. — Nastroje
w okolicy... hm... Dowództwo obszaru inaczej oceniało sy
tuację. Zbyt optymistycznie, jak widzę. Będę musiał zre
ferować.
— Nic, zaczekajcie — zachmurzył się Turoń,.— zrobi
się co nieco, żeby te nastroje poprawić. Jutro...
Bonawentura zmilczał, ale zrobił urzędową minę, co
do reszty zgniewglo Turonia. Aby zrewanżować się go
ściowi zwrócił rozmowę w niemiłym dlań kierunku, wy
duszając z niego ponowny, tym razem już całkiem do
kładny opis przygody w Małołęce. Zaczął przy tym udawać,
ze heca jest bardzo zabawna.
CD. c. n.)
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Żniwom na spotkanie
a przede wszystkim „błyska
wicach".
Umieszczenie w
„błyskawicy" nazwisk przo
dujących w żniwach chłopów,
napiętnowanie
ociągających
się lub bumelujących, komuni
katy o młocce i obowiązko
wych dostawach będą poważ
nym orężem agitacji.
W gazetkach i „błyska
wicach" trzeba pokazywać
dobrych gospodarzy, którzy
wykorzystują każdą chwilę
pogody, aby sprzątnąć zboże
z pola. Tu jest miejsce, / by
uczyć troski o maksymalne
• • * I
wykorzystanie dnia, wykazy
wać, że okres żniw to rów
Brygady
agitacyjno - arty nież okres omłotów, agitować
styczne ruszyły w pole — za dostarczaniem pierw szego
żniwom na spotkanie. —Pra zboża państwu.
cuje brygada PDK w Sławnie.
* * •
PDK w Wałczu zorganizował
brygadę, która uzyskuje bar,
Trzeba stwierdzić, że nasz
dzo dobre wyniki w pracy,
kulturalno - oświato
jej repertuar jest różnorod aktyw
ny, żywo porusza aktualne za wy zdaje sobie sprawę z waż
gadnienia wsi. Pracują rów ności swej pracy, z odpowie
nież brygady świetlic gmin dzialności jaka na nim ciąży.
Wykazały to
wojewódzka
nych (Rzeczenica, Sypitiewo
konferencja i zajęcia praktycz
i in).
by
Brygada liczy kilka osób, ne przeprowadzane tak,
może łatwo poruszać się na przygotować aktyw do pracy
terenie gminy. W programie w okresie żniw.
Wyniki konferencji są już
kilka piosenek, wierszy, sa
tyra, taniec. To wszystko? widoczne. We wszystkich po
Nie, w programie musi być wiatach naszego wojewódz
rzecz najważniejsza: aktual twa zaczęły działać brygady.
na informacja z przebiegu Dlatego powiatowe domy kul
żniw w gromadzie, w której tury winny zwrócić teraz
brygada agitacyjno - artysty szczególną uwagę na koordy
czna występuje.
W progra nowanie pracy brygad.
Trudności w tej pracy jest
mie brygady chwalimy i sta
wiamy za wzór tych, którzy wiele. A'e nie wolno zostać
przodują w sprzęcie
zboża, przy drodze, nie wolno się
Traktoru motor głucho dźwięczy,
ganimy opieszałych i wska cofać. Trzeba pamiętać o naj
To na dnie trawy zanurzony
zujemy na błędy i niedociąg ważniejszym celu, do którego
ładowny płynie zwolna wóz.
nięcia, śledzimy uważnie prze zmlerzatny: dostatniejszym i
Czy ognia błysk? To pieśń ma brzęczy?
bieg omłotów, dostawę zboża kulturalnlejszym życiu ludzi
To wiersz dojrzewa odmłodzony?
dla państwa, pracę POM i pracy naszego kraju.
Jam się z tą ziemią życiem zrósł.
.1. SlipiNska
GOM, wyróżniamy w progra
Mnie z mojej ziemi, nic nie wydrze,
mie przodujących traktorzy
Ni suchy wiatr ni chmur milczenie.
stów, brygady w spółdziel
Ani ognisty powiew burz.
niach produkcyjnych, nie po
Rosną marzenia me najskrytsze,
mijamy tak ważnej sprawy
Na nowe patrzę pokolenie.
jak pomoc sąsiedzka, przed
A ono mówi — pieśni twórz.
szkole wiejskie — wszystko
to, co łączy się na wsi ze żni
A pieśń bez czynu — to zbyt mało.
wami musi znaleźć się w cen
Wilgocią jeszcze ziemia dyszy,
trum uwagi brygady agita
O nią się troszczy moja myśl.
„Pewien Bogusławski był
Chcę, aby zbożem pole grało,
cyjno - artystycznej.
Dlatego pierwszym dyrektorem stowa
Niech ogród cieniem się koiysze,
brygada musi być w polu, prn rzyszenia, a razem
najle
Osuszyć bagno trzeba dziś.
cować z ludźmi, zbliżyć się pszym artystą, byl to słusznego
do chłoną, zdobyć jego zaufa wzrostu, dorodny mężczyzna, z
Koparką niechaj słowo będzie,
nie. Wtedy i metody pracy prześlicznym organem mowy i
Kosiarzem żniwnym, ogrodnikiem,
się znajdą i oddziaływanie bę postawą nadzwyczaj zręczną,
Niech drzewom każę do nas iść.
dzie skuteczniejsze.
1 widzę zieleń, zieleń wszędzie,
która w każdym stro/u swobod
Wdzięcznym przemyka się strumykiem.
nie i naturalnie się wydawała —
* * *
I dzwoni gałąź, klaszcze liść.
pisał Joachim Chrystian Fryde
ryk Schultz, autor wydane/ w
Niewdzięczna gleba odmłodzona
Powiatowe domy kultury, 1795 r. „Podróży Inflantczyka
Soczyste plony niesie w darze.
świetlice i biblioteki wiej z Rygi do Warszawy".— Wi
Pamięć wyrzeźbi do mnie ślad.
skie, wreszcie brygady agita działem ao w
Trufaldinle w
Niech świadczy szkoła wybielona.
cyjno - artystyczne muszą pa sztuce „Sługa dwóch panów",
Nizinna ziemia moich marzeń
miętać o propagandzie wizunl w oicu z dramatu tłumaczone
I szumi żyto, rośnie sad.
nej, o gazetkach
ściennych. go Diderota, w „Kazimierzu
Wielkim", narodowej sztuce
Niemcewicza,
trzech rolach
cale odmiennych, we wszyst
kich w swym rodz.a/u dosko
nałym. W roli Posła w sztuce
pod tytułem „Powrót posła"
grał wybornie.
Inni artyści byli w swych ro
lach bardzo dobrzy...
Sztuki, które towarzystwo to
grywało. bvły po części orygi
nalne po'skie lub z francuskie
ao, włoskiego I niemieckiego
tłumaczone. Te, które grywano
w czasie Selmti Konstytucyjnego, miały głównie cel politycz
ny. Przeznaczonymi one były
stare polskie przesądy t przy
wiązania do wolne/ elekc/i, do
panowania szlachty, do poniże
nia średniego stanu, do ograni
czenia władzy królewskie/, je
dnym słowem wszystko zasta
rzałe wyśmiać, co nowa kon
stytucja obalić miała. Król I
główni partyzanci nowego sy
stemu prawie zawsze bywali
przedstawieniom
przytomni:
miejsca, które się da wzmian
kowanych przedmiotów ściąga
ły, gorąco były przez nich
przyjmowane".
Słowa te, napisane przez
współczesnego Bogusławskiemu
niemieckiego pisarza i wędrow
nego artystę J. Ch. Schultza,
dają doskonałą charakterystykę
Przy Centralnym Instytucie Mniejsiości Narodowych w Cenach zorganizowano respól artystycz
pierwsze) narodowe) sceny pol
skiej i twórcy jej, który w naj
ny, liczący ponad 200 członków z 14 narodowości.
Na zdjęciu: taniec Ijjdpwy narodowości Jgo w wykonaniu człon ków zespołu.
(Fot - CAF]
cięższych
chwilach
upadku

„Zapadała noc. Potęgowa
ni) się zmęczenie. Głowa plolłęła jak w gorączce, nogi wy
dawały się z ołowiu. Stro
ma ścieżka, której końca do
myśleć się było trudno, wio
dła pod górę. Ciężko iść.
W tyle wzmagają się głosy
nawołujące do powrotu. Spój
rżeć tam — to znaczy zamie
nić się w kamień, zostać przy
tej drodze, nie dotrzeć do ce
lu, do życiodajnego źródła".

ważniejszego celu: szczęścia
ludu — mówi baśń. Nie za
tracać z oczu najważniejsze
go celu: dostatniejszego, kul
turalniejszego życia mas pra
cujących — mówi nasza par
tia. Musi o tym pamiętać
w swojej codziennej pracy
aktyw
kulturalno - oświato
wy naszego województwa,
zwłaszcza teraz, kiedy pro
wadzimy bitwę o chleb, kie
dy podstawowym obowiąz
W baśniach i podaniach lu kiem pracującego chłopa jest
pierwszego zboża
dowych tworzonych przez lud oddanie
i przez lud przekazywanych państwu. « « •
z pokolenia r.a pokolenie jest
tak: na górze bije źródło ży
Na wojewódzkiej konferen
ciodajnej wody. Dotrze tam
nielada śmiałek, bowiem w cji aktywu kulturalno - oświa
drodze czyha nań wiele nie towego, zorganizowanej przez
bezpieczeństw. Po życiodajną Wydział Kultury Woj. RN
i poświęconej udziałowi na
wodę ruszało wielu. Chcieli
stać się sławnymi ludźmi, szych domów kultury i świe
a zamienili się w kamienie tlic wiejskich w akcji żniw
przy drodze. Ale znalazł się no - omłotowel, tow. Split,
człowiek — jak powiada baśń kierownik PDK w Złotowie
ludowa — o gorącym sercu słusznie podkreśl ł, źe w oprzepełnionym miłością
do kresfe żniw trzeba szczegółludu. Przezwyciężył wszyst nie nasilić nracę polityczną
kie trudności i dotarł szczę na wsi, zbliżyć się jeszcze
śliwie do źródła. Dotarł do bardziej do pracującego ch*ocelu, bo chciał przynieść lo pa. nomóc mu w zrozumieniu
dowi szczęście — kończy się podstawowego, patriotyczne
go obowiązku takim iest do
ludowa baśń.
starczenie państwu pierwsze
Nie zatracać z oczu naj- "o zboża.
»

W naszym obiektywie

Ta praca polityczna, od
powiedzialność za
sprawne
przeprowadzenie żniw i do
staw zboża spada również na
brygady agitacyjne - artysty
czne, organizowane przez po
wiatowe domy kultury, świe
tlice gminne i gromadzkie.
Czy to trudne zadanie?
Tak. I odpowiedzialność du
ża. Mimo niesprzyjającej po
gody trzeba wypełnić zadanie
postawione przez partię i
rząd. Zebrać cały plofi. Bez
strat.

W Państwowym Teatrre Polsk‘m w Warszawie odbył się pierw
szy uroczysty występ Państwowego Akademickiego Teatru Małego
z Moskwy.

Na zdjęciu: przedstawiciele poiskego świata teatralnego
serdecznie witają artystów radzieck!ch.
(CAF - fol Zygm. Wdowińsk J

Jan bmewak

Pieśń o nauczycielu
(Fragment)

Wielkie sukcesy odnieśli artyści Państwowego Teatru Kameral
nego na tegorocznym Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Dra
matycznej w Paryżu.
Na zdjęciu: Aleksander Zelwerowicz w otoczeniu członków
zespołu Teatru Kameralnego w czasie pobytu w Paryżu.
'
(Fot - CAF)

Aktor i pisarz

(W 125-lecie zgonu Wojciecha Bogusławskiego)

Taniec ludowy narodowości Jao

Rzeczypospolitej
postanowił
sam chwycić za pióro. To jest
ta druga karta działalności Bo
gusławskiego, o której Schultz
nie wspomniał, Jako że talent
pisarski Bogusławskiego roz
kwitł dopiero w latach później
szych.
Po ukończeniu szkoły pljarskiej, gdzie na deskach teatrzy
ku szkolnego zetknął się po raz
pierwszy z dziełami Moliera,
przywdział Bogusławski mun
dur królewskiego gwardzisty,
aby już rychło zamienić go na
strój teatralnych garderób. Mi
strzami w sztuce
aktorskiej
dwudziestoletniego młodzieńca
są dwaj znakomici aktorzy fran
cuscy — Montbrun i Denvillei
od' nich uczy się Bogusławski
gry, śpiewu i scenicznego ru
chu. Po trzyletnich występach
spotyka Bogusławskiego nie la
da honor: zostaje mianowany
dyrektorem zespołu „Aktorów
Narodowych" i objeżdża z nim
różne miasta i miasteczka Rze
czypospolite!.
Bogusławski tłumaczy „Wese
le Figara" Beaumarchais i wy
stawia je — jako prapremierę
autorską — jeszcze przed pre
mierą francuską. Sztuka ta, o
której mówiono później we
Francji, że poprowadziła lud do
zburzenia Bastylil, była rów
nież i w Polsce wyzwaniem rzu
conyrn
dawnemu
ustrojowi,
wyzwaniem, które w okresie
Sejmu Czteroletniego Bogusław
ski podjął, a później kontynuo
wał w sztukach swego własne
go pióra: w „Henryku IV na
łowach" i w „Krakowiakach i
Góralach".
Wystawienie
„Henryka
IV-go” w 1780 r., w której to
sztuce Bogusławski
przeciw
stawił uczciwość ludu zepsuciu
dworskiemu i egoizmowi szla
checkiemu, — oburzyło wstecz
ników. W kilkanaście lat póź
niej
targowiczanie wytoczyli
mu proces, w uniwersale targowickim znalazło się następu
jące zdanie: (.Histriony na pu-

blicznych teatrach rząd daw
ny 1 prawa odwieczne narodu
wyśmiewać ważyli się". Histrio
ny — to aktorzy Teatru Narodo
wego, a ów „rząd dawny i pra
wa odwieczne narodu", to reak
cyjne rządy magnaterii j feudal
ne przywileje zacofanej szlach
ty, które z tak wielką namięt
nością przez całe swoje życia
Bogusławski zwalczał
swoim
kunsztem scenicznym 1 piórem.
„Nie pogardza/ ubogimi
Choć jesteś bogaty,
Bo nie cynią nas wielkimi
Klejnoty ni satv.
Nie wydziera! co cudzego
Sanu/ wsyslkie stany,
Pozna/ w człeku brata swego
A będzies kochany"
— pisał w „Krakowiakach 1 Gó
ralach" wzywając do obalenia
rodowych i majątkowych przy
wilejów i do wspólnej w’alki ca
łego narodu z najeźdźcą.
Tworząc scenę narodową, ną
której występowali polscy akto
rzy grający w polskim języku
polskie sztuki i polskie przekła
dy arcydzieł literatury świato
wej, przeciwstawiał się Bogu
sławski
tak
powszechnemu
wśród klas panujących kultowi
dla cudzoziemszczyzny, który
nadawał wówczas ton życiu
teatralnemu Warszawy. Wal
czył z feudalno-magnacką pub
licznością, żądną jedynie lek
kiego teatru francuskiego i wio
skiej opery komicznej, dając
szeroki wachlarz polskich przed
stawień dla ludzi postępu i
tych „pośledniejszego pocho
dzenia", którym niektórzy od
mawiali prawa wstępu do tea
tru. „Nawet za biletami wpusz
czani do teatru być nie mogą"
— głosił o ludziach „pośledniej
szego pochodzenia" jeden z ów
czesnych afiszy teatralnych za
granicznej trupy scenicznej.
Walcząc z najgorszego gatunku
sarmatyzmem, zabobonem, za
cofaniem i zmurszałym ustro
jem pańszczySniano - splacher

(Dokończenie na 2 $tr.)

W kraju Wielkiej Niedźwiedzicy
i
k* 1

M/ CZESNYM rankiem, gdy Mo’ ” skwa spowita jeszcze była w
błękitną mgłę poranną, na Jednym
z lotnisk moskiewskich zgromadzi
ła się cala karawana samolotów,
ładowano do nich wory, walizy,
skrzynie, z napisami: „Ostrożnie",
„Nie przewrocać", „Chronić pfzed
wilgocią". Po solidnym opakowa
niu można się było domyślić, że
ładunki te mają odbyć daleką I
niełatwą podróż. I rzeczywiście, te
co dnia z Moskwy do dalekiej Ark
tyki ruszała wielka ekspedycja ra
ukowa, na której czele stał dyrek
tor Głównego Urzędu Północnej
Drogi Morskiej, Wasyli Burchanow.

...Z dawien dawna mnóstwo
śmiałków usiłowało odkryć taje
mnice dalekiej, nieznanej kra
iny - Arktyki. Słowem „Arktos"
nazwali starożytni Grecy gwiazdo
zbiór Wielkiej Niedźwiedzicy, któ
ry znajdował się zawsze na pół
noc od Hellady, na skraju lirmomentu, nad samym widnokrę
giem.

nych, którzy postanowili dokonać
30 — 40 krótkotrwałych „wypa
dów" na lody bieguna północne
go w celu szczegółowego zbada
nia podwodnego łańcucha gór
skiego w rejonie „wierzchołka glo
bu".
Na czele tych dwóch urządza
nych w okallcach bieguna północ
nego dryfujących stacji nauko
wych stanęli doświadczeni tadacze okolic podbiegunowych - Eu
geniusz Tołstikow I Aleksy Tresznikow. Stacje te będą przekazy
wać naukowcom wyniki swych od
kryć, wiadomości o Oceanie Lo
dowatym; o dryfujących lodach
Arktyk Centralnej, prognozy pogo
dy. Wiadomości te niezbędne są
po to, aby Północna Droga Mor
ska przebtoczyło się w mezawod
nq, Sialą arterię komunikacyjną,

ADRES ODBIORCY DRYFUJĄCE

LODY OCEANU.

CKUTA lodami, rozległa zatoka wyspy Dikson wyglądała
Pierwszymi ludźmi, którym u- Jak baza przeładunkowa na dro
dało się dotrzeć do krainy wlecz dze, prowadzącej z lądu na dry
r.ych śniegów, krainy Wielkiej Nie fujące lody Arktyki.
dźwledzlcy, byli Rosjanie. Północ
W ciągu dnia na lodzie zatckl
ne wybrzeża Rosji zostały przez
nich zbadane, zaznaczone na ma wyrastały całe góry skrzyń, prze
pach. Ale badaczy okolic pod wiązanych stalowymi linami, gro
biegunowych ciągnęło coraz da madzily się paki skór Jelenich, lek
lej na północ, do bieguna, do kie duialuminiowe rury, Jakieś
„wierzchołka globu". Chęć do olbrzymie trójnogi - podstawki,
tarcia do tego „wierzchołka" spę kuchnie gazowe o 2 — 3 palni
chała sen z powiek wielu pokole kach, zaopatrzone nawet w pie
niom odważnych podróżników I karniki. Do ranka wszystko to
geografów. Rodziła też licznych re znikało, a z samolotów wyłado
kordzistów, których jedynym ce wywani rozmontowane lekki* tron
lem było postawienie swej stopy tory gąsienicowe, długie świdry
na biegunie. Takim zwariowanym stalowe, piły zębate podobne do
rekordzistą był np. podróżnik ame używanych na kombajnach węglo
sa cchody „Gez - W’... 7
rykański, Robert Peary, który po wych,
„GAŻ-ów" zdjęte były błotn.k’, bra
święcił temu celowi 23 lota życia.
Dotarł zresztą tylko do’ 89«55 pół zenrowe budy I szyby odwiedzie
nocnej szerokości I przebył tam (aby samochód mógł łatwiej w]e
zaledwie 30 godzin.
Próbował chać do samolotu); natomiast ich
zmierzyć głębokość wód, nie uda chłodnice napełnione byty nieza
ło mu się to jednak I zrezygno marza.ącą mieszanką, a baki wany ruszył w drogę powrotną... paliwem. „GAZ" mógł ruszyć w
drogę w każdej chwili.
A uczeni rosyjscy posuwali się
Na wszystkich skrzyniach, wo
coraz dalej na północ, można by
rach, pakerh figuruje ad-e, tego
wymienić tu choćby Gieorgija Sie
samego odbiorcy, który odMerać
drwa i jego ekspedycję z r. 1914.
bedzie ładunki, gdzieś bardzo da
Po Rewolucji Październikowej lu
teko - na dryfujących lodach oce
dzie radzieccy w ciągu krótkiego
anu.
stosunkowo czasu opanowali Wie!
kq Północną Droąę Mor«kq. Dryfy
Al»y zapewnić pracownikom dr/
łamacza lodów „Siedow" i łama fujących stacji normalne warunki
cza lodów grupy Popanina „Bie życia na lodzie, zmontowano 0'a
gun Północny - 1" przyniosły na nich specjalne namioty o motało
uce niezmiernie cenne wiadomo wym szkielecie. Przed ich skon
ści o Centralnej Arktyce.
struowaniem szczegółowo zapo
DO wojnie podjęto ponownie znano sę z różnymi typami Mo
1 zakrojone na szeroką skalę nieckich czumów i czukockich jabadania Arktyki.
rang. W tan oto sposób stworzo
Hydrolodzy radzieccy odkryli gl no namioty arktyerne - jasne, lek
gantyczny podwodny łańcuch gór kie I obszerne pomieszczenia. Łu
ski, dzielący Ocean Lodowaty na ki cluralumlnicwe, z których mo
dwie głębokie zapadliny. Po do żna szybko zmontować kopulasty
konaniu tego największego odkry szkielet, wikonane zostały w Jed
cla geograficznego ostatnich 50 rej z moskiewskich fabryk maszyn.
lat nauka radziecka mogła po Szkielet ten pokrywa się specjalną
dejść po nowemu do studiowania tkaniną - kirżą (imitacja skóry);
prądów morskich, dryfu lodów I
posunąć się szybko naprzód na
drodze do rozwiązania zagadnie
nia żeglugi po Północnej Drodze
Morskiej. ,- - ’’
• ...I oto znów, w r. 1954 z Mo
skwy do Arktyki wyleciała karowa
na samolotów. Statki powietrzne
wiozły członków dryfujących sta
cji naukowych oraz grupę uczo-

następnie kładzie się warstwę gru
bej flaneli oraz śnieżno * białą
„podszewkę" - od wewnętrznej
strony rarniotu.

W namiocie, którego montaż
zajmuje zaledwie 20 - 25 minut,
z łatwością może się pomieścić
4-5 osób; 3-4 osoby mogą z
lotwością przenieść go na inne
miejsce. A gdyby pękł pod na

miotem lód — namipt nie utonie:
specjalna gumowana podłoga utrzyma go na powierzchni wody.
Aby w namiocie zawsze było cie
plo, aby szybko można było ugo
tować otiad, postanowiono „zga
zyfikować" ten dryfujący obóz. Nie
trzeba zakładać w tym ćelu ruro
ciągów: goz przyleci samolotem.
Jest to gdz z Borysławia, skąd do
starczono go w cysternach do Ki
jowa. Następnie doprowadzono
gaz do stanu ciekłego i „przela
no" do specjalnych balonów, ob
liczonych no 20 — 23 kg tego pa
liwa. Gaz ładuje się do balonów
pod ciśnieniem 15 — 16 atmosfer.
A mieszkańcy namiotów przepro
wadzają od balonu do namiotu
gumowe węże, przymocowują je
do kuchni i otwierają specjalny
kron. Ciśnienie w balonie niezwło
tznie spada, skroplony gaz prze
chodzi w swój stan normalny i za
czyna się palić w palniku.
DY tylko grupy Tresznikowa i
'^Tolstikowa urządzą się na sta
łe na lodach arktycznych, prześle
się im samolotami lekkie, ustawio
ne na nartach domki. W każdym z
tych domków będzie stół, kilka
krzeseł, 6 łóżek, elektryczność, ra
dio I telefon wewnętrzny, który po
łączy
wszystkie pomieszczenia
mieszkalne I laboratoria osiedli,
urządzonych na dryfujących lo
dach.

Domki te pokryte są z zew
nątrz specjalnym materiałem — ar
ktylitem i pianową masą plastycz
nq - materiałami o tak małym
przewodnictwie ciepła, że ściany
grubości 5 centymetrów przecho
wują ciepło nie gorzej, niż gdyby
były zbudowane z kloców sosno
wych grubości 0,25 m. Domki te
opalane będą węglem, dostarcza
nym w workach drogą powietrzną.
Na długo zanim pierwsze ka
rawany z urządzeniem dla sta-

)

kim, walczył równocześnie Bo
gusławski o język narodowy
na scenie: „Żeby grać po pol
sku — pisał w swojej „Historii
sceny narodowej", pierwszym
U nas opracowaniu historii sztu
ki teatralnej — choćby cudze
myśli, ale w ojczystym języku
wypowiadać",
Bogusławski wychował za
stęp aktorów i ludzi teatru, z
których wielu kształciło się w
pierwszej w Polsce szkole dra
matycznej,
założonej
przez
wielkiego twórcę sceny pol
skiej w 1821 r. Wychowani przez
Buąusławskiego i na wzorach
Bogusławskiego aktorzy, reży
serzy i kierownicy teatrów, kon
tynuowall jego wielkie dzieło
przez 125 lat, doskonaląc sztu.
kę teatralną 1 wystawiając na
narodowej scenie rodzimą twór
czość dramatyczną oraz co zna
Jtomitsze dzieła dramaturgii

światowej, przełożone na język
polski. Jednym z największych
kontynuatorów myśli i dzieła Bo
gusławskiego był w naszym ży
ciu teatralnym Leon Schiller.
Do najznakomitszych insce
nizacji schillerowskich należą
„Krakowiacy i górale", z któ
rymi łódzki Teatr Wojska Pol
skiego objechał cały kraj i 15
miast Czechosłowacji. Obecnie
w 125 rocznicę zgonu twórcy
sceny polskiej, to jego najzna
komitsze dzieło zostanie wysta
wionę w Operze Warszawskiej
w inscenizacji schillorowskiej.
125-lecie śmierci Bogusław,
skiego obchodzone będzie rów
nież przez historyków literatu
ry. Zbiorowe wvdan’e dziel Bo.
ąusławskiego przez Państwowy
Instytut Wydawniczy w opra
cowaniu Instytutu Eadań Lite
rackich będzie stanowić piękny
pomnik wzniesiony ku uczczę,
nlu jego pisarskiej twórczości.
Zasługi Bogusławskiego, jako
twórcy polskiej sceny narodo-

IZ 1EROWNIK zaopatrzenia wy•' liczą nieskończoną ilość ła
dunków wysyłanych do stacji na
dryfujących lodach. Trudno byłoby
przenieść tak wielką ilość ła
dunków... Ta „czarna robota" przy
padła w udziale maszynom: na po
la lodowe, leżące w odległości se
tek kilometrów od lądu, pojecha
ły traktory „KD — 35" i „GAZ
- 69". A że na dryfujących lo
dach nikt nie oczyszcza dróg, to
też zarówno „KD - 35", jak i
„GAZ - 69" zaopatrzono w spe
cjalne urządzenia do kruszenia lo
dów. Jeśli lód pęknie, domki przy
czepi się do traktora i szybko prze
wiezie na inne miejsce. Jeśli zaś
pole lodowe szybko odpłynie od
głównej bazy, wówczas do pracy
przystąpi śmigłowiec - ten zadzi
wtąjący aparat, który może lądo
wać na minimalnej powierzchni...

I im więcej zdobywamy informa
cji o zaopatrzeniu stacji na dry
fujących lodach oceanu, tym ja
śniej
skala
przez
rową

widzimy, Jak ogromna Jest
nowej ofensywy, podjętej
uczonych radzieckich na su
przyrodę centralnej Arktyki.

(Wg.

P. BURASZEW
„Komsomolskiej Prawdy"
Nr. 169).

Barbakan na Slarym Mieście w Warszawie został odbudowany.
(CAF - fot. Zygm. Wdowińsk')

To zainteresuje każdego
500-KILOGRAMOWY
KRYSZTAŁ MIKI
W jednej z kopalń rud w Re
jonie Ałdańskim (Syberia) wy
dobyto niedawno kryształ czy
stej rpiki, który waży ponad
500 kg. Jest on kilkaset razy
większy od zwykłych kryszta
łów miki. Przekazano go do
Muzeum
Geologicznego
Akademii Nauk ZSRR.

SCHWYTANO WSPANIAŁEGO
SĘPA I MŁODEGO ORŁA
PRZEDNIEGO

W powiecie Nisko schwyta
no żywego sępa, którego praw

dopodobnie burza zapędziła r
Kaukazu w te strony. Był on
w stanie wyczerpania po długm locie i widocznie nie miał
sił, aby dolecieć do swego
gniazda. Schwytany sęp jest
dużym I pięknym okazem, o
rozpiętości skrzydeł wynoszq
cei 250 cm.
W górach powiatu Jasło udało się schwytać niedawno
młodego orła przedniego.
Jest to okaz rzadko już spo
tykany w kraju, będący pod
ścisłą ochroną.
Sępa I orła wysłano w klat
kach do Ogrodu Zoologiczne
go we Wrocławiu.

Nauka w służbie życia

Czym jest rak i jak go leczymy
Gdy pewnej chorej lekarze
zaproponowali operację gru
czołu piersiowego nie byli
pewni'"’tzy wycziiwany guzek'
jest nowotworem złośliwym,
czy chorobą łagodną.
W czasie operacji guzek usunięto i od razu zbadano w
pracowni histopatologicznej.
Operację wstrzymano; po 15
minutach nadszedł wynik ba
dania. Okazało się, że ope
racja była niezbędna 1 popro
wadzono ją dalej. Ten spo
sób badania, wykonywanego
w czasie operacji, jest jedną
z ważnych zdobyczy leczenia
nowotworów.
NOWOTWOR I RAK —

ME TO SAMO

Klinicznie odróżnia się no
wotwory łagodne 1 złośliwe.
Słowa „nowotwór" 1 „rak"
nie są synonimami. Rakiem na
zywamy nowotwór złośliwy,
wywodzący się z tkanki na
błonkowej,
są jednak liczne
nowotwory pochodzące z In,
nych tkanek.

Aktor i pisarz
(Dokończenia z 1 str.)

cji polarnych ruszyły na Północ,
w Moskwie zaczęto przygotowywać
żywność - góry skrzyń z wszelkie
go rodzaju półfabrykatami gastro
nomicznymi i wędlinami; a przeds.ebiorstwa orzemystu tłuszczowe
gc-zaczęły wytwarzać specjalne
piodukty o zwiększonej zawartości
tłuszczu. Mieszkańcy położonych
na Dalekiej Północy obwodów no
rodowościowych - niemieckiego,
tajmyrskiego i czukockiego - za
częli szczególnie starannie wyprą
wiać skóry reniferów; poczęto też
gromadzić szary, lekki i niezwykle
ciepły puch edredonowy do wyro
tu śpiworów i ubrań zimowych.

we|, zostaną omówione przez
Jana Kotta, J. Straussa i St. Dą
browsklego w dziele, które
ukaże się w cyklu „Portrety lu
dzi teatru". Wyniki najnow
szych badań nad twórczością
Boąusławskieąo i nad jego pio
nierską rolą w tworzeniu nasze
go życia teatralnego omówione
zostaną w październiku br. na
sesji naukowej poświęconej
twórcy polskiej sceny narodo
wej.
Wojciech Bogusławski, który
125 lat temu, 23 lipca 1829 ro
ku, opuścił szeregi żyjących,
nio przestał nigdy żyć dla pol
skiej sceny i dla ludzi pol-|
skiego teatru. Przeczuł to nie
znany autor napisu umieszczo
nego w 1803 r. na sztychu,1
Ligbery, przedstawiającym po
piersie Bogusławskiego:
Krzywdzoce g/os oyczysfy
mniemania umorzył.
Pisał, grał i grających na
czas późny stworzvł.
ADRIAN CZERMIŃSKI

O ile nowotwory łagodne
leczy się z całkowitym powo
dzeniem operacyjnie, to le
czenie nowotworów
złośli
wych nie jest jeszcze sprawą
rozwiązaną do końca.
Przede wszystkim
ciągle
niewyjaśnione jest do końca
pytanie: co jest przyczyną
powstawania
nowotworów?
Spodziewamy się, że odpowie
dzi na to pytanie udzieli bio
chemia, dział chemii, bada
jący właściwości chemiczne
żywej tkanki. Osiągnięcia tej
nauki są już w tej dziedzinie
duże. Przede wszystkim wy
kryto istnienie wielu ciał che
micznych, które, wcierane w
skórę zwierzęcia doświadczał
nego, albo podane mu w in
ny sposób, wywołują powsta
nie nowotworu złośliwego.
Ciała te nazwano ciałami ra
kotwórczymi, albo nowotworotwórczymi. Znamy ich dzi
siaj kilkaset.
CIAŁA RAKOTWÓRCZE

Jedno z nich, żółcień masłowa, używane było dawniej
do podbarwiania masła. Wi
dać jak szkodliwe skutki mo
gło to pociągnąć za sobą.
Również jedną z substancji ra
kotwórczych jest dym tyto
niowy. Stwierdzono, że rak
nłuc występuje znacznie częściel u palaczy, a wyniki do
świadczeń uzyskane w pra
cowni nrof. Venulrta w Lo
dzi wskazują, że dvm tyto
niowy wzmaga działanie in
nych ciał rakotwórczych.
Stwierdzono, że mecha
nizm
działania
niektórych
ciał rakotwórczych zależy od
•■necjalnego układu
wolnych
elektronów w ich cząsteczce,
układ ten nazwano „strefą
K". Cząsteczka ciała rako
twórczego łączy się za pośred
nictwem ..strefy K" z niektó
rymi białkami komórek i wy
łącza je z przemiany materii.
Taka komórka przekształca
się z komórki zwykłej w no
wotworową. Ponieważ ciała
rakotwórcze są bardzo licz
ne, mechanizm ich działania
nie zawsze jest znany, a dzia
I lania większości z nich bez-

pośrednio na człowieka
nie
udowodniono
ostatecznie.
Przyjmuje się, że na powsta
nie nowotworu wpływa i wie
Ifc innych czynników.

dzielinach i wydalinach ustroi
ju.
Najbardziej opracowane i
najszerzej
stosowane jest
badanie wydzielin narządów
rodnych. Badaniem tym moż»
na stwierdzić istnienie raka
nawet we wczesnym okresie,
albo powziąć podejrzenie ra
ka upoważniające do pobiera
nia wycinka tkanki. Wtedy
badanie histologiczne roz
strzyga sprawę.
Najmniejszy
wyczuwalny
guzek piersi powinien być po
wodem udania się do lekarza.
Wczesnemu rozpoznaniu raka
służą także coraz doskonal,
sze metody badania rentgeno,
logicznego.

Ostatnio dużą rolę przypi
suje się wirusom nowotwórczym. Istnieje kilka nowo
tworów zwierzęcych, których
przyczynę stanowi niewątpli
wie wirut. Rak sutka u my
szy przenosi się na potom
stwo za pośrednictwem wiru
sa zawartego w mleku. Ist
nieją przypuszczenia, że w po
wstawaniu nowotworów lrdz
kich wirusy odgrywają waż
ną rolę.
Przypuszcza się,
że w organizmie
człowieka
istnieją wirusy, współżyjące
z nim, podobnie jak bakterie.
POMOC RENTGENA
Działanie czynników rako
1 RADU
twórczych polega, być może,
na wywoływaniu niekorzyst
W razie wczesnego rozpoz
nego wpływu tych wirusów.
nania nowotworu złośliwego
możliwe jest całkowite wyle
POMOC STATYSTYKI
czenie promieniami rentge
na- i radu. W roku 1952 na
Pewną pomoc w ustalaniu Zjeżdzie Przeciwrakowym w
przyczyn powstania nowotwo Krakowie przedstawiono kil
ru okazuje medycynie staty kadziesiąt kobiet, u których
styka.
Dane
statystyczne w roku 1946 rozpoznano ra*
przekonują nn.. że na nowo ka. W 6 lat po operacji by
twory płuc częściej chorują ły one zupełnie zdrowe.
mieszkańcy miast niż miesz
Ważnym zadaniem
współ
kańcy wsi; powodem tego czesnej medycyny jest zapo-i
jest wdychanie zanieczyszczę bieganie nowotworom złośll«
nogo powietrza oraz częstsze wym. Polega ono na chronię
niż na wsi pa’enie papiero niu ludzi przed niekorzyst
sów. Obecnie rak Dłuc wysłe nym wpływem znanych ciał
pule częściej u mężczyzn niż rakotwórczych przy pomocy
u kobiet. Statystyka
zbija higieny pracy, higieny poży
również no"ląi o dziedzicznej wienia lid., a także na lecze
skłonności do raka.
niu chorób, o których wiemy,
Choć przyczyra powstawa że na ich tle rak rozwija *ię
nia nowotworu nie jest jesz częściej. Taką chorobą Jest
cze znana, rak wcześnie roz np. wrzód żołądka, który cza
poznany jest w zasadzie ule sem przekształca się w nowo
czalny. Najważniejszą rze twór. Podobnie dokładne le
czą jest więc wczesne rozpo czenie stanów zapalnych w
znanie choroby. Najpewniej organach rodnych kobiety, le
szą metodą rozpoznania raka czenie skaleczeń powstałych
porodów
chroni
jest badanie wyciętej tkanki wskutek
pod mikroskopem, czyli ba przed powstaniem nowotwo
danie histologiczne.
Zwy ru.
Obecny rozwój nauki o no
kle badanie takie trwa 2—3
dni, ale w razie konieczności wotworach pozwala przy
można je skrócić do kilkuna puszczać, że niedługo już mo
stu minut, jak o tym wspom że opanujemy całkowicie tę
niałem.
Obecnie coraz bar straszną chorobę.
dziej rozwija się badanie cy
STEFAN KRUS
tologiczne, tzn. badanie ko asystent Akademii Medycznej
w Warszawie
mórek znajdujących się w yry

Piękno nowego śródmieścia
Warszawy
EST ich troje spośród 100
dziewcząt - kolonistek,
spędzających wakacje na
kolonii im. Feliksa Dzierżyń
skiego w Drawsku.
— Filigranowa, żywa jak
srebro, czarnooka Jadzia Ko
■walczyk ma lat niewiele wię
<ej niż władza ludowa. Jest
przodownicą nauki, w IV kia
sie szkoły TPD nr VI w Ło
dzi. Jadzia czytała bajki An
dersena j wydaje się jej nie
prawdopodobne,
by
mała
dziewczynka mogła być gło
dna i zimą boso sprzedawa
ła na ulicy zapałki. Ona sa
ma nigdy nie zaznała uczu
cia głodu. Jest zdrowa, peł
na radości życia. Jadźka w
przyszłości chce być leka
rzem. Gdybyście ją zapytali
o jej największe
przeżycie,
odpowiedziałaby: rozmowa z
towarzyszem Bierutem. —
Ona, córka łódzkiego koleja
rza była na choince nowo
rocznej
u
towarzysza
Bieruta. Teraz, po raz pierw
szy w życiu spędza wakacje
na kolonii.
Jadzia mówi że w ciągu
miesiąca przytyła aż 2 kg. I
dlatego mamusia po powrocie
do Łodzi na pewno jej nie po
zna...
Ojciec Grażyny Zakrzew
skiej jest tapicerem. Grażyna
jest członkiem Rady Druży
ny na kolonii. Z zapałem opo
wiada jak zespół baletowy
przygotowywał kujawiaka na
lipcowe święto.
— Ludzie zobaczyli, jak po
trafią tańczyć dzieci z Łodzi
— zwierza się nam Graży
na — tylko wiecie, trudniej
było z chórem. Piosenki z
repertuaru ,,Mazowsza" śpię
wali dobrze, jednak przez
dłuższy czas nie „wychodził"
nam marsz Gwardii Ludo
wej. Długo musieliśmy ćwi
czyć zanim nauczyliśmy się
tej piosenki. Wysiłek nie po
szedł na marne — świadczy
ły o tym oklaski na akade
mii zorganizowanej dla miesz
kańców Drawska.
Przewodnicząca Rady Dru
żyny Blandyna
Kuchczyńska tak samo jak jej koleżan
ki na świadectwie ma same
dobre oceny. Wiadomo — jest
harcerką. Blandyna jest do

J

4 LBERT Stegmann 1 W/adysław Filipiak nigdy się
nie znali I zupełnie odmienne
były koleje ich losu. A jednak
od wielu lat istniała bardzo sil
na więź łącząca tych dwóch
nieznanych sobie ludzi...
* * *
Polfcjal 2ona wypatrzyła
przez okno granatowe mundu
ry. Uclekajl — prosi zalęknio
na. Nie wolno chować się w
czworaczym domu. Przeszuka
ją tu każdy kąt,
Filipiak jest spokojny. Wie
Już od dawna, te czeka go spo
tkanie z „granatowymi". Powo
li zamyka za sobą drzwi komór
ki. Stąd, przez małe okienko
moina wyśliznąć się na po
le. Skacze w dół i jest na otwar
tej płaszczyźnie. Stoi tu tylko
samotny stóg słomy. Filipiak za
grzebule się w słomę. Tymcza
sem granatowi przetrząsnęli
czworaki i wszystkie folwarcz
ne zabudowania. Nie ominęli
1 samotnego stogu w polu.
Ostrza bagnetów wymacują w
słomie człowieka. Nie znaleźli.
Co przeżył człowiek ukryty w
stogu!

brym organizatorem — umiejętnie przewodzi dziew
częcemu kolektywowi. Marzy
o tym, by zostać w przyszło
ści dziennikarką i nie wyobra
ża sobie, by mogło być ina
czej.
Dziewczęta są zadowolone
z życia na kolonii. Organizu
ją dalekie wycieczki nad je
zioro, pluskają się w rzece,
chodzą do kina, czytają książ
ki i zbierają rośliny do „ką
cika przyrodniczego".
— Opalone,
pełne
buzie
dziewcząt świadczą, że na ko
lonii jest im dobrze. Zresztą
jakże by mogło być inaczej
skoro cały personel kolonij
ny począwszy
od kucharki
poprzez higienistkę i kadrę
wychowawczą uważa za spra
wę swojego honoru, by ich
„oczka w głowie" zabrały z
sobą do Łodzi jak najróżow
sze wspomnienia z jasnego
domu w Drawsku.
SZTACHETY I RÓŻE
Drogie były to kolonie. Naj
pierw trzeba było opowiadać
paniusiom z „Akcji Katolic
kiej" o tym czy mąż chodzi
do kościoła, czy w domu ktoś
przypadkowo nie czyta nie
moralnych książek. I po dłu
gich staraniach i dużej dozie
szczęścia, dwie dziewczynki
■— dzieci ubogiej praczki zostają przyjęte „na kolonie"
przez litościwą baronową R.
— Tak się zaczyna opowiada
nie Natalii Rolleczek pt. „Li
tość".
Autorka opisuje jak Łucja
i Natalia — bohaterki opo
wiadania z zachwytem oglą
dają w pańskim sadzie czer
wone porzeczki
i
twarde,
błyszczące wśród liści jabł
ka. — Ach jak bardzo pragnę
ły obie choć pospacerować po
alejach sadu.
Piękne są róże, wieczorem
pachną odurzająco. Niestety,
Tala i Lucja mogą je oglądać
przez sztachety
żelaznego
płotu. Pani baronowa R. nie
pozwala, można przecież coś
zniszczyć.
Jest to obrazek typowy
dla sanacyjnej rzeczywisto
ści. Tak wyglądały owe kolo
nie urządzane z pańskiej lito
ści dla robotniczych dzieci.
Jakże dzieci robotnicze mia

ły zrywać owoce, oglądać
kwiaty, korzystać ze smnca,
skoro to wszystko kosztuje,
a przecież pani baro '
>
R„ tudzież pułkownicy i mini
strowie — cała ponura klika
rządząca
przedwrześniową
Polską potrzebowała dużo, du
żo pieniędzy na grę w sopoc
kim kasynie czy Monte-Carlo.
Te pieniądze zdobywano kosz
tern robotników i chłopów,
za cenę zdrowia i szczęścia
ich dzieci.
Dlatego też stawiano żelaz i
i
ne sztachety, broniące kwia
ty przed rękami dzieci. Dzie 1
sięć lat temu, te sztachety od ;
stawiliśmy do muzeum jako I
zabytki z przeszłości. A ró
że? Czerwone róże pachna.
jeszcze mocniej niż przed woj
r.ą. Pachną dla wszystkich
dzieci.
MALOWANE SŁOŃCEM
Bardzo mi
się podobała
„kronika" kolonii im. Feli
ksa Dzierżyńskiego w Draw
sku. Podobały się notatki o
tym jak I zastęp zajął I miej
sce we współzawodnictwie o
tytuł najschludniejszej sypiał
ni i również o tym jak prze
wodniczący spółdzielni pro
dukcyjnej w Gudowie dzię
kował kolonistkom za pomoc
w wykryciu 9 ognisk stonki
ziemniaczanej na spółdziel
czych polach. Jednak najbar
dziej podobał mi się rysunek
z pierwszej strony owej kro
nikł.
Na zeszytowym papierze
młoda rysowniczka uwieńczy
ła złocisty łuk słońca, promie
niście rozchodzące się litery
hasła: „Kolonia to słońce, ra
dość i zdrowie". Na rysunku
widać również zieloną łąkę,
barwne motyle i kwiaty.
Myślę, że ten naiwny rysu
neczek ma swoją głęboką wy
mowę, że posiada nawet war
tość dokumentu, świadczącego
o wielkości dokonanej w na
szym kraju rewolucji.
Jest on wyrazem szczęśli
wego dzieciństwa
naszych
najmłodszych, pochwałą do
konanego przez nas dzieła;
mówi: dzień dobry — dniu
dzisiejszy — czekamy cię,
jeszcze bardziej radosny dniu
jutrzejszy!
RYSZARD ROWIŃSKI

Życiorysy
Władysław Filipiak ma w
swoim bogatym życiorysie nie
jeden taki dzień. Był członkiem
Komunistycznej Partii Polski.
Organizował biedotę do walki
z obszarnlczym dworem. W ro
ku 1922 został delegatem robo
tników rolnych powiatu kutnow
skiego z ramienia KPP. Wtedy
właśnie tak zajadle tropiła go
granatowa policja. Ale ten jaśnlepańskl fornal szedł przez ży
cie bez ugody i lęku.
Właściciele majątków wyrzu
cali go z pracy. Ksiądz sprzy
mierzony z dworem groził lego
dzieciom usunięciem ze szko
ły. Lebiodę i pokrzywę /edll
Filipiakowie co rok na przed
nówku... Nie była im ojczyzną
Polska magnackich fortun i ro
botnicze/ nędzy.
* * s
Pocztówka ma stempel ber
lińskie/ poczty. Adresowała /q

czyjaś nieznana, a zarazem
bliska ręka: Albert Stegmann
Fiatów.
* * *
Wysłali ją niemieccy robotni
cy do polskiego miasta Złotowa
o zniemczonej nazwie, do pol
skiego
towarzysza
walki.
Było to w dniach, kiedy pło
mienna polska rewolucjonistka
Róża Luksemburg zginęła w
Berlinie za sprawę niemieckie
go ludu.
Kilka słów partyjnego po
zdrowienia. A jakże doda/ą
sił. Albert Stegmann czule
się tak bardzo zespolony z
partią niemieckie/ klasy robo
tnicze/. Ta partia — USDP —
walczy przeciwko ciemiężyclelom lego rodzinne! ziemi.
Niespokojne życie miał Steg
mann, robotnik złotowskie! ko
lei. Wcześnie dojrzały w walce
o byt, wstąpił do SDP mając

Inż. architekt
JAN K LEW IN
z-ca Naczelnego Architekta
Warszawy

YNIOSŁY gmach Pałacu
Kultury i Nauki, dar
narodów
radzieckich
dla Warszawy, już od daw
na dominuje
nad stolicą,
kształtując jej sylwetę. Z da
leka określa centrum stolicy,
Za rok pałac otworzy swe
podwoje dla mieszkańców sto
licy. Otwarta będzie sala kongresowa na 3.700 miejsc, sale centralne kinowe, muzeal
na, koncertowa, amfilady sal
wystawowych, wiele kondyg
nacji pomieszczeń naukowycjj
Polskiej Akademii Nauk wraz
z audytoriami, Pałac Mło
dzieży,
bogate urządzenia
sportowe — razem 800 tysię
cy metrów sześciennych prze
strzeni.
W tym samym czasie — w
wykonaniu uprzednio podjętej
uchwały Rządu — uporządko
wane zostanie całe otoczenie
pałacu — olbrzymi plac im.
Józefa Stalina, miejsce ma
nifestacji publicznych i defi
lad mieszkańców Warszawy;
założony będzie park wokół
Pałacu, posadzi się drzewa
wieloletnie 1 krzewy; ulice
otaczające, o nowych, wielko
miejskich przekrojach, zalśnią
szerokimi wstęgami asfaltu,
oświetlonego setkami wielolampowych latarni.
Podjęta ostatnio uchwała
Rządu zatwierdziła zasadni
czy element ukształtowania
bezpośredniego otoczenia pa
łacu: określiła sposób zabu
dowy ulic otaczających plac,
jego przeznaczenie, określi
ła etapy realizacji.
Po pierwsze: pragnęliśmy
wszyscy, ażeby Pałac Kultury
i Nauki stał się jak naj
szybciej częścią istniejącego
miasta, zespolił się z nim w
jednej harmonijnej kompozy
cji; zabudowa ulic otaęzających plac — Alei Jerozolim
skich,
Alei
Niepodległości,
Świętokrzyskiej i Marszał
kowskiej — dostosowana w
swojej skali i wyrazie do

W

zaledwie ló lat. Potem fest
członkiem USDP (Niezależni So
cjaliścil i razem z przytłaczają
cą większością robotników z
USDP przechodzi do Komuni
styczne! Partii Niemiec. Jest
łącznikiem i agitatorem. Nie
raz traci pracę za udział w pod
ziemnej walce z niemieckim
junkierstwem I faszyzmem.
I
• » •
Różne było Ich życie. A prze
cięż i Stegmann 1 Filipiak myślelj o tym snmym: O Polsce
bez lunkrów i bez obszarników.
Po wojnie Filipiak osiedlił się
w Bożance koło Miastka. Mn
ziemię i dom. Przoduje wśród
chłopów swojej gromady.
Albert Stegmann mieszka po
staremu w Złotowie. Raz na
zawsze pozbył się obawy przed
prześladowaniem.
Obaj zestarzeli się.
Często
bywa, że starość zaskakuje lu
dzi. Z przerażeniem stwierdzają,
że nic jeszcze nie dokonali, że
zmarnowali życie.
Filipiak i Stegmann nie żału
ją młodych lat. Dokonali dobre
go wyboru, walcząc o młodość
i szczęście swego kraju,
(az)

Widok dziedzńca partii środkowej ratusza od ul. Kniewskiego
(Złotej).
Autorzy: inż. arch. Jan Knotho, inż. arch. Zygmun’. Stępniowski.
architektury pałacu
będzie względem wartości przestrzeń
właśnie tym bezpośrednim po nych i funkcjonalnych — jed
nak podlegają tym samym
wiązaniem.
Ale decyzja rządu nie do rygorem, wynikającym z obo
tyczy zabudowy tylko samych wiązujących norm, jak i bu,
ścian pałacu: obejmuje zabu dowane w innych częściach
dowę obustronną ul. Marszał miasta.
kowskiej na odcinku od ul.
Po trzecie: decyzja rządu
Wilczej do ul. Królewskiej; oznacza, że projekty architek
ul. Świętokrzyskiej i Alei Je toniczne zabudowy centrum
rozolimskich od istniejącej za śródmieścia osiągnęły wlaści,
budowy w okolicy Nowego wy poziom i zapewniają rea
Światu — aż po Aleje Nie lizację śródmieścia godnego
podległości. Tym samym prze stolicy kraju będącego w peł
widuje uporządkowanie o- ni rozwoju. Długa i mozolna
gromnej,
centralnej części była praca architektów. Roz
śródmieścia Warszawy. Cie poczęła się ona konkursem,
szyły nas bowiem dotychcza w którym wzięli udział nie
sowe osiągnięcia: odbudowa mal wszyscy czołowi archi,
ne Stare Miasto, Krakow tekci kraju, w liczbie stu kil
skie Przedmieście i
Osiedle kudziesięciu. Uzyskano boga
mieszkaniow’e na
Nowym ty materiał analityczny. W na
Świecie, plac Konstytucji 1 stępstwie rząd powołał pra,
będąca w budowie pozostała cownię projektową pod kierun
część MDM aż po Aleję Stali kiem naczelnego architekta
na i Pole Mokotowskie. Ale Warszawy, inż. Józefa Sigabyły to osiągnięcia odcinko lina.
Zespół autorski skła
we, brakło klamry spinającej da się z dwunastu architek
je w jedną
skończoną
ca tów. Powziął on decyzję zbio
łość: w wielkomiejskie śród rowej odpowiedzialności za
mieście. Decyzja rządu brzmi: całość projektu, poczynając od
na tej pozostałej, najważniej układu urbanistycznego aż do
szej części śródmieścia pra poszczególnych budynków, oce budowlane rozpoczną się pracowy wanych w zasadzie
w roku bieżącym, ażeby, przy przez jednego lub mniejszy
stałym wzroście zakresu ro zespół architektów'. I.ndywi,
bót, doprowadzić do ich u- dualności poszczególnych ar
końązenia w przeciągu około chitektów mogły być w peł
czterech lat.
ni uwzględnione — z podpo
Po drugie: decyzja rządu rządkowaniem się jednak cha
oznacza, że zamierzenie bu rakterowi kompozycji całości
dowy centrum śródmieścia, założenia.
chociaż wymaga koncentracji
Zadanie było trudne. Ska
środków gospodarczych i sta
la architektoniczna, właściwa
wia przed budowniczymi sze
dla typowego
budownictwa
reg
trudności technicznych,
mieszkaniowego czy biurowe,
jest realne; że stały rozwój
go — wyznaczona wielkością
gospodarki narodowej uzasad
pokoju o wysokości i szero
nia rozpoczęcie inwestycji na
kości około 3 metrów — oka
tę skalę.
zała się zbyt drobna dla ele
W śródmieściu — w bezpo
wacji w stosunku do wielkich
średnim otoczeniu Pałacu Kul
wymiarów placu im. Stalina
tury i Nauki, należy uzyskać
i wielkiej skali elementów
najbardziej monumentalny wy
architektonicznych pałacu. De
raz architektury,
wybudo
cyzja rządu, przeznaczająca
wać kilka budynków użytecz
centralną część wschodniej
ności publicznej, m. in. ratusz
ściany ulicy
Marszałkow
warszawski. Na wschodniej
ścianie ul. Marszałkowskiej, skiej na budynek ratusza —
ułatwia zadanie. Część repre
na osi pałacu, w przyzie
zentacyjna ratusza, umiesz,
miach wszystkich budynków
przewidziano sklepy, kawiar czona oczywiście od strony
placu, uzasadniła stosowanie
nie i restauracje o wielko
większych wysokości pomiesz
miejskim charakterze, o pięk
nych wnętrzach. Wszystkie czeń i rozstawu oraz wymia,
rów okien.
te urządzenia wynikają z istot
Ale nie tylko architekci pra
nych, dokładnie przeanalizo
wanych potrzeb mieszkańców. cują w pracowni MiastoproZ drugiej strony — tak archi jektu Śródmieście. Ogromnej
tekci, jak i inwestorzy czu pracy dokonali i • inżyniero
wają nad tym, ażeby nie do wie branżowi.
puścić do jakichkolwiek prze
Na plac budowy wchodzą
rostów kubaturowych czy ma teraz wypróbowani budowni
teriałowych,
ażeby piękno, czowie Warszawy — robotni
monumentalność i wygodę u- cy — których zawsze mobilizyskać
jak najprostszymi zowały do najwyższego wy
środkami. Mieszkania, które siłku takie zamierzenia, któ
stanowią olbrzymią część za re podnoszą piękno stolicy
budowy, są
zaprojektowane i
polepszają warunki życia
wyjątkowo
starannie
pod jej mieszkańców.

Wschodnia strona pt. Im. J. Stalina w Warszawie (ul. Marszałkowska). Autorzy: inf. arch. Jan Knothe, inf. arch, Zygmunt Stępniewski,

Konkursistki

Karol Kord

Bajka realna
W tyciu, wiadomo, różnie się zdarza.
Skrytykowano raz dygnitarza,
Ow wściekł się, syknął przez zęby: dranie!
Zwołał podwładnych, zrobił zebranie.
Na swym zastępcy rzecz całą skupił,
Ten księgowego ze skóry łupił,
No i tak dale/... Dostał referent,
Ten, choć ćhłop dobry i serce szczere,
Besztać z kolei iął sekretarza.
A ten — woźnego. Woźny przerażał
Gniewnym swym basem grono sprzątaczek,
W domu wszczął piekło, więc — żona plącze,
A kiedy wreszcie skończyła płakać,
Wsiadła na synka, na /edynaka.
Uciekł Jedynak 1 końcem buta
Kopnął na schodach pieska — Filuta.

«

«

Kumoterstwo

Gczestnlczkf konkursu hodowlanego z gromady
rękanino (pow. Białogard) podjęły liczne zobowią
zania. Np. przewodnicząca KGW Genowefa Ru
dzińska postanowiła dostarczyć 4 tys. litrów mle
ka ponad plan. Prakseda Brzezińska Z tys. litrów,
ltd. Jak realizują te zobowiązania? Otóż codziennie
rano spieszą one z bańkami do miasta na „wolny
rynek *. Za ich przykładem podążają inne kobiety,
nawet 60-letnla Helena Leper.
Wg koresp. Z,

/
Niejaki Gołąb z gminy Damnica (pow. Słupsk)

tna poważne zaległości w obowiązkowych dostaw
wach mleka 1 w podatku gruntowym. Mimo to,
do tej pory go nie ukarano. Nic w tym dziwnego,
skoro się zważy, że syn Jego Jest referentem w
gminnej delegaturze MS, a sam wiceprzewodniczą
cy GRN ob. Nowak ma również poważne za las

gloScl w dostawach mleka, żywca 1 w podatku.

/

Wg koresp. St. Szymczaka

•

Tak to z krytyką zdarza się gdy
Trafia/ąc w drania, schodzi... na psyl

Fraszki
Zupełnie błędnie myślisz człowiecze:
„Co się odwlecze — to się upiecze!"
Co się upiecze — piekarz się pyta —
gdyś nie odstawił pszenicy, żyta?"

*
*

Tak długo dzban mleko nosi — póki się ucho nie
urwle

SobiePanek

«

Kruk krukowi oka nie wykolę '

Sołtys gromady Bięcino (gm. Damnica, pow. Słupsk), Kazimierz Panek wszelkimi
silami starał się odciągnąć chłopów od 'zorganizowania spółdzielni produkcyjnej.
Kiedy to mu się nie udało, podczas pierwszego zebrania spółdzielców usiłował w nim
przeszkodzić. Stojąc za oknem bębnił w szyby i wyśmiewał się ze spółdzielców.
,
Wg koresp. K. P,

21 e się skończyło sabotowanie
odstawy zboża i żywca w planie —
bo przyszła kara...... Bodaj się wściekło!
Co się odwlekło... to mi dopiekło!*'
W. DEGLER

Słuszny wniosek
Bazyli Bamburak z Cewellna (gm. Manowo, pow.
Koszalin) nie wykonał planu dostaw żywca, lecz
dwa tuczniki sprzedał „na lewo" na wolnym ryn
ku.
Kiedy go wezwano do gminy oświadczył, że pla
nu nie może wykonać, bo nie ma z czego. Po za
stosowaniu prewencyjnego aresztu — okazało się
Jednak, że „ma z czego'', Bamburak plan wykonał
i to z nadwyżką.
Wg koresp. K. H.

Ten się dobrze śmieje, kto się śmieje ostatni.
nOSKROBAł. się Plerch po
* głowie i zamyślił głębo
ko. Spo/rzał przez okno. Tuż za
chałupą ciągnął się łan dorodne
go—żyta. Ciężkie, pełne zlarnd
kłosy zwisały ku ziemi. „Le
pie/ obrodziło latoś lak zeszłe ły... Lepie/ się chłopom tyle, to
go roku" — skonstatował — prawda. Ale po co ja mam da
wać na plan zboże? Niech da
dzą inni...

Podanie

Aby zagłuszyć sumienie, któ
re natarczywie przypominało o
nawozach, o podwójne/ obniżce
cen, o maszynach, o dzieciach

chłopskich na ławach uniwersy

Spekulacja nie popłaca.

tetów, o tef ziemi otrzymane/
od państwa robotniczo - chłop

skiego, — energicznie

BezCzynność
W gromadzie Pękanlno podjęto czyn melioracyj
ny. Ale gdy przyszło do Jego realizacji, okazało
«lę, że chętnych do pracy Jest niewielu.
Wg koresp. Z.

się do pisania:

„nie dziwota. Nawozów sztucz
nych dałem wlęcel i lepie/ obro
biłem, bo..." Obejrzał się trwóż
nie, jak gdyby bojąc się, aby
ktoś nie posłyszał tych słów
wyszeptanych z niejaką dumą.
— Nie, nie. Marne zboże —
dokończył już pełnym głosem.
I z czego tu oddać na planł Ta
kie liche żyto... Nie ma co, trze
ba pisać podanie o zwolnienie.

— A to bym wpadł — po
myślał. Niechby tak sąsiedzl
usłyszeli. — bo I prawdę mó
wiąc żyto u mnie piękne Fa
ktycznie też nawozów latoś wlę
cel nam przysłali I dwie obniż,

Co ilę odwlecze — to nie uclecze (?) 7

ki cen były I zneesyny polania-

zabrał

Plerch zamyślił się — jaki by
tu powód podać! Myślał 1 myślał I wciąż spoglądał w okno.
Łan pięknie wyrosłego żyta uparcle przyciągał
lego oczy.
Aż, — cała twarz rozjaśniła
mu się uśmiechem: Mami —
przecie wiosna była sucha.
I już nie myśląc wiele, dokoń
czył:... „bo mi całkiem żyto
wyschło".

— Tak, wymokło. Ąle za ta
wasze żytko niczego sobie.
i
— Jakie tam „niczego so*
bie". Całkiem wyschło,
|
— Wyschło?/
,
— Tak, zupełnie fe słońca
wypaliło.
•
— Ano tak. Wypaliło. X
więc dowidzenia. Idę na łąk/,
— A ja do lasu.
— No to cześć.
— Bądźcie zdrowi.
Ale kiedy niedługo po tent
Pierch wchodził do gminy, na
progu niemal zderzył się z wy*
chodzącym
właśnie stamtąd
Myszką.

W tym samym czasie, Jego
sąsiad Bernard Myszka porał
się z podobnym kłopotem. I on
ugłaskany kułacką, biblsynowską propagandą — pisał poda
nie do prezydium GRN w te/
same/ sprawie. I on zastana
wiał się nad, „...bo..." Aż po
chwili': — fest! — zawołał rado
śnie, — przecie lato było mo
kre! I już nie namyślając się
więce/, dokończył: „.„bo mi
całkiem żyto wymokło".

Wyszedł Plerch przed dom i
— Myślałem, ie poszliście na
wyszedł przed dom Bernard
łąki...
Myszka. Spotkali się na dro
— A /a myślałem, te wyblee
dze, pozdrowili I uścisnęli dło
lacie się do lasu...
I
nie.
„Do Gminnej Rady
Żaden nie przysnął się, te
Narodowej
— Ładne wasze tyto — za przed chwilą zloty! podanie •
gadał Jeden.
w Uąoszczy
ulgę w skupie zboża.
Może Im było wttydf *
— Gdzie tam ładne, całkiem
pow. Bytów
Jak sadzicie!
Proszę o zwolnienie mnie od wymokło... — odparł drugi.
obowiązku dostawy zboża, bo.."
WymokMJ ,

PM,

