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Stara i nowa demokracja
Zdawało się, iż po pielrwszej wojnie
światowej nastąpiło zupełne ii ostateczne
zwycięstwo demok-racjii. Na, gruzach 3=ch
wielkich monarchii prusko - niemieckiej,
aiistro - węgierskiej i rosyjskiej zaczęto
budować nowy ład polityczny. Kiedy Ro
sja wśród wstrząsów rewolucyjnych zaczę
fei budować swój 'ustrój na podstawie ko
munistycznej], inne państwa i państewka
powstałe w miejsce tych trzech monar
chii, sięgając po wzory zachodnie, wpro
wadziły ustrój, który można określić jako
demokrację parlamentarną.
D&imokracja ta, załamała się prawie
wszędzie na kontynencie europejskim Al
bo dochodziły do władzy rządy, będące
zaprzeczeniem
demokracji (Włochy*
Niemcy, Polska;), d b o tam gdzie się za
chowała, aż do drugiej wojny światowej,
była poddana] rozkładowi i załamała się
pod uderzeniemi hitleryzmu (Francja),
Dziś rodzi się demokrac|a nową. Jeśli
więc ma być żywotną, jeśli nie chce po
dzielić losów demokracji starej, musi uniknąć błędów, które doprowadziły de=
mokrację starą, i, Europę do upadku. Co
w starej demokracji zawiodło? Nel co
dziś trzeba zwrócić uwagę?
Na pierwszym, miejscu należy posta
wić wolność polityczną i praworządność
w państwie. Jest rzeczą oczywistą, że bez
wolności prasy, stowarzyszenia się, zbieKinia itd „ wola ludu, ta podstawa demo
kracji, ulega spaczeniu. Lecz z drugiej
strony źle pojęta wolność, g właściwie sa
mowola, doprowadza* często do rozstro
ju w państwie. Tylko pod skrzydłami
Przesadnej wolności Niemiec weimar
skich urósł hitleryzm. Dlatego w nowej
demokracji*1
* ja:kn,ajjszerszą wolność trzeba
połączyć z ja,knajściślejszą praworządno
ścią ora,z dostatecznie silną elgzekutywą.
Drugim problemem, to sprawa kon
troli: społeczeństwa nad władzą rządzą=
cą. Kontrola tą stała i systematyczna, tak
nad prawną i, polityczną stroną działalno
ści rządu jest konieczna,, jeśli1 rząd prę
dzej czy później nie ma, zamienić się w
tńką, czy inną dyktaturę. Kontrolę taką
wykonuje parlament. Ale musi: on być na
prawdę odbiciem politycznego nastawie
nia społeczeństwa, tj; wybrany w wybo
rach wolnych i, nieskrępowanych a, 'udzie
w nim zasiadujący muszą stać nal wyso
kim stop,niu wyrobienia politycznego i
spłecznego, stawiający interes pańsłwa
nad sprawami] jednostki czy swojej partii
Trzeci problem jest najtrudniejszy.
Chodzi o cejowe i żywotne zorganizo
wanie społeczeństwa. W demokracji .,sfa
rej" jedyną formą zorganizowania, społe
czeństwa były stronnictwa; polityczne. Do
Prowadzały one często do, zupełnego roz
bicia społeczeństwa na małe czy większe
grupy wzajemnie sie zwalczające. Prze
ciwko temu wystąpił tofdiizm i faszyzm
uznający tylko jedną partię. Bezsprzecz
nie stronnictwa polityczne zawsze za.cho
wają swoją rację bytu. Czy jednak n:e
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W y n ik i Konferencji Czterech
WASZYNGTON (Obsł. wł.). W poniedi-iiałdk przemawiał przez radio do
narodu amerykańskiego, minister spraw
zagranicznych USA — Byrnes. Stwierdził
on, że trwające przez 10 miesięcy roz

mowy w sprawie! traktatów pokojowych
z pięću byłymi, państwami nieprzyjaciel
skimi, zakończyły się pomyślnie.
Projekty tych traktatów są wynikiem
kompromisu czterech mocarstw. Najtrud

Odnalezienie Forstera
Były gaoleiter Gdańska, w czasie
wojny i namiestnik na Pomorze Zachod
nie Albert Forster został odnaleziony w
angielskiej strefie okupacyinej w Niem
czech. Odszukała go Polskai Wojskowa
Misja, do Badania Zbrodni Niemieckich,
działająca ;n;al terenie; okupacji, angiel
skiej.

Jak się okazla.ło Forster ukrywał się w
jednym z licznych obozów dla SS.
Obecnie są w toku pertraktacje o
wydanie Forstera Polsce.
Wszystko wskazuje na lo, że Forster
zgłoszony przez Polskę ną międzynaro
dową listę zbrodniarzy wojennych, bę
dzie nam W niedługim czasie wydany.

Śpiewacy Kaszubscy w W ejherow ie
WEJHEROWO, W niedzielę, dniej 14
bm. odbył się w Wejherowie popis śpie
waków z Okręgu V. Kaszubsko-Pomorskięgo Związku Śpiewaczego.
Zjechały się chóry ,,$w. Cecylii" z
Pucka, ,,Dzwon Kaszubski” z Chyl oni i,
,,Lutnia,'' z Redy, „Sym fonia", z Gdyni;
z Wejherowel uczestniczyły „Chór Ko
ścielny” t „Harmonia".
Przed południem Chóry brały udział
w nabożeństwach, wykonywując pienia
kościelne. Tak svmo występowały w pro
gramie akademii, ku czci rocznicy grun=
wałdzkiej.
O godz. 17-tej w ogrodzie! p. Naczka, prezes Okręgu Kaszubskiego Kół
Śpiewaczych Pan Westphal Augustyn
krótkim, przemówienielm i powitaniem
przedstawicieli' władz, gości, ii śpiewaków
otworzył popis chórów.
Okręg V. Kaszubski Pomorskiego Zw.
Śpiewaczego ma tradycję najstarszego
okręgu śpiewaczego w Polsce. Skromny
ten zjazd był jednak pięknym, wskrze
szeniem działalności przedwojennej chó
rów mri Kaszubach, rozpoczęciem pro
gramu kultu pieśni, rodzimej, ogólno-polnajeżałoby pomyśleć o, stworzeniu innej
niezależnej od, stronnictw formy , organi
zacji społeczeństwa. Obóz katolicki od
lat wysuwa, projekty organizacji korpora
cyjnej, organizacji skupiającej w jednym
szeregu pracodawców ¡1' pracowników z
poszczególnych dziedzin życia. Czy nie
nadszedł moment, aby to wziąśc poważ
n i w rachubę.
—'
Te problemy irzepa rozwiązać. A ’e
łegc r e er.kona! tylko ustawa, n e -a'eży
wierzyć w moc cudotwórczą litery usta
wy. Czynnikiem decydującym jest po
ziom moralny przywódców politycznych
i obyczaje polityczne społeczeństwa.
I tu występuje w całej pełni znacze
nie moralności, chrześcijańskiej. Świato
pogląd chrześcijański w ysiedl nietknię
ty -a ogólnej zawieruchy ostatniej wojny.

skiej. Ten program należy unowocześnić.
Chóry winne utrzymywać ginącą tradycję
pieśni, regionu na Kaszubach, tradycję
pieśni kaszubskiej. Jej wartość, jej moc
i potęgę przetrwania, jej siłę wychowaw
czą, juko potencjał kultury duchowej na
Kaszubach miął możność stwierdzić ten,
kio żył tutaj, kto bywał u rodzin tutej
szych. Czy to w święta, kościelne, nąrodo
we w checzach czy to przy warsztacie
wśród stuku i huku maszyn-, śpiewali mło
dzi i starzy pieśń polską,, pieśń kasziubs-ką
Nćl specjejne uznanie zasługuje wy
stęp chórów z Wejherowa z pieśniami
ludową: „Trina” — Madejskiego, i G dy
ni z pieśnią Ks. Nagórskiego: „W ide,
Wide, Witka, deszi te befa...”
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niejszym zagadnieniem byl problem nie
miecki, którego dotychczas nie rozwią
zano. 7 daniem ministra Byrnesa Niem
com grozi inflacja i, rozkład gospodar=
fczy. Obecny system zarządu okupacyj
nego Niemiec nie jest najlepszy z po
wodu braku ścisłej współpracy pomię
dzy poszczególnymi strefami okupacyj
nymi. Można! jednak mieć nadzieję, że
współpraca, ta będzie się zacieśniała co
raz bardziej.
Stany Zjednoczone są gotowe do re
dizacji zasady traktowania, Niemiec, la
ko całości gospodarczej. Przedstawiciel
Stanów Zjednoczonych w Niemczech otrzyma w beżącym tygodniu polecenie
współpracy z poszczególnymi zarząda
mi okupacyjnymi w sprawach adminislią
cyjnych, finansowych, komunikacyjnych
oraz przemysłu i handlu.
Przechodząc do sprawy Austrii, mini
ster Byrnes przypomniał, że delegacja
amerykańska1 przedstawiła w Paryżu pro
jekt traktatu pokojowego z Austrią, prze
widującego jej niepodległość oraz wy
cofanie wojsk okupacyjnych. Przeciwsta
wiła, s'ev temu delegacja, radziecka, uwazając, żei zawarcie traktatu nie może na
stąpić przed odhitleryzowaniem Austrii.

W y ja z d T ry g v e Lie do M o skw y
SZTOKHOLM (Obsł. wł.). Sekretarz
generalny Organizacji Narodów Zjedno
czonych, Trygve Lie, oświadczył przed
stawicielom prasy, że, w dniu 22 Iipca
br. uda, się z Oslo do Moskwy, celem od
byca, rozmów rj czołowymi radzieckimi
męża,mi stanu. Wizyta! ta nie będzie mia
ła charakteru oficjalnego.
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Bardzo często otrzymujemy skargi na
szych. czytelników na nieregularną dostar
wę gazety przez pocztę. Nie n-zsza w tym
wina,. Gazeta; nasza, w W ejherowie wy
chodzi' regularnie. W sprawie unormowa
nia dostawy gazet interweniowaliśmy już
u władz pocztowych — ale bezskutecz
nie:.
«
Obecnie dochodzą
nowel skargi
dla nas. Otóż niektórzy z, naszych czytel
ników otrzymują gazetę w której bardzo
czysto wycięty jest z tytułu Gryf nasz'ka
szubski znak, Guczów Ma-ck oraz inne
artykuły. Trudno nam powiedzieć, kto to
robi. Ale jest to prowokacja, i fakt obu
rzający. Ponadto agencje! często skąrżą
się, iż nie otrzymują odpowiedniej ilości
gazet. Dlatego pewna część naszych czy
telników pozbawiona, jest gazety. O d nas
z Wejherowa wysyłamy ścisłą, liczbę
egzemplarzy. Kontrolujemy to dokładnie.
Gdzie więc giną ga,z‘ety? M y ze swej stro
ny pod-jem y bez dalszych komentarzy
te;ki fakt: otóż całe paczki gazet oraz wie
le numerów pojedynczych znaleziono 0=
ste.tnio w rowie przy torze kolejowym na

11n ii Wejherowo — Red;;. Komentarze!
zbyteczne! Tego chyba nie zrobił przy
jaciel naszej gazety!
Dla wyjaśnenia podajemy, iż w iipcu
wypadły dwa, numery (obydwa, wtorko
we) z powodów od nas niezależnych. Ponedto informujemy naszych Czytelników
iż numer na wtorek ukazuje się we wto
rek przed południem, numer czwartkowy
w środę popoł., a, niedzielny w piątek
popołudniu. My ze swej strony dołoży
my wszelkich starań, aby gazeta się nie
opóźni,ział i regularnie dochodziła.
Kaszubi! Nie wolno nam zrażać się
trudnościami z jak im ii musi wajeżyć na
sze pismo. „Zrzesz Kaszebskó" jest Weisza, jest wałsnością wszystkich Kaszubów
W każdym domu kaszubskim musi być
„Zrzesz” . „Zrzesz" broni interesów ludu
kaszubskiego i, jest Waszym
jedynym
przyjacielem. Dokonaliśmy już niejedne
go dla Waszego Kaszubi dobra. Będzie
my nadal nieugięcie i odwlażnie stali na
straży naszych interesów ii spraw. Ale mu
sicie nam zaufać i, nas wspierać. W jedności będziemy silni!
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Zrzesz Kaszebskó
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S p ra w a Rugii
Zdawać by się m ogło napożór, że
nie istnieję terytoria zamieszkiwane przez
Słowian, które by nie wchodziły w skład
bloku państw słowiańskich. Tak jednak
nie jest. Na, zachód od Odry sę jeszcze
Słowianie! i terytoria pozornie,tylko zger
mąnizoWane. Mowa tu o Łużycach i Po
morzu Za,odrzańskim. Kraje te bezwzq|ę
dnie muszlą wejść w skład kształtujące
go się bloku słowiańskiego.
Wyspał Rugja, również zwana po ksszubsku Ruję wchodzi w skład Pomorza
Zaodrzańskiego i Kaszub i jako jeqo
składowa część powinna należeć do Pol
ski wraz z resztę Kaszub i Pomorza Za
chodniego. Rugia jest wyspę oddzieloną
od lądu stałejgo w okolicy Strzałowa za
lewem 2 kim. szerokości. Zamieszkała
jest przeważnie przez rybaków i, rolni
ków.. ReSztę ludności stanowi element
napływowy, składający się z; dzierżaw
ców pensjonatów, urzędników i emery=
łów. Powierzchnia wyspy wynosi 968
km. kw. Stolicę wyspy jest Góra, a naj
większymi portem Sośnica. Po^' v Soś
nicy ma możność roczneqo przeładun
ku 500 tys. ton. M iędzy Sośnicę a Szwe
cją kursował prom, którym Niemcy spro
wadzali w czasie wojny wysoko warto
ściowe fabrykaty szwedzkieqo przemy
słu stalowego. Wyspa eksportuje! kredę
oraz niewielkie ilości ziemiopłodów. Na
im port składa się drobnica oraz nawozy
sztuczne. Przed wojnę przyrost naturalny
ludności był mnieijszy od ubytku, spo-\
wodowanego śmiertelnością i emiqrację.
Wyspa s:ę wyludniała.
Pierwsze wzmiankii historyczne o Ru
git znajdujemy u Tacyta. Powiada on, że
wyspę) zz|mii|s|szkiiwali. Ramowe, niewąt
pliwie szczep pomorsko - kaszubski. W
wieku IX było to państwo o bardzo sprę
żystej organizacji wewnętrznej, w której
niezmierni,?! ważną rolę odgrywali ka=
płeini bożka Światowida. Wyspa posia
dała znącrine siły wojskowe składające
się z marynarki, piechoty i konnicy. —
W ładcy Rugiii prowadzili wojny z Duń
czykami i Germanami, Przez pewien okres czasu Rugia wchodziła w skład pań
stwa piastowskiego. Zalewowi; od za
chodu Rugia opierała się do roku 1169,
kiedy to po długich i bezskutecznych
próbach zdobyli, ją Duńczycy. Chrześci
jaństwo zostało wprowadzone jak zwy
kle w takich wypadkach, za pomogą

Wieści z kraju i świata
P o ls k a

— Do Krakowa przybyło 490 profeso
rów i; pracowników Politechniki Lwowskiej
przywożąc 44 wagony urządzeń laborato
ryjnych i cenne zbiory książek.
— W Krakowie odbył się zjazd in
spektorów szkolnych okr. krakowskiego,
z udziałem min. Oświaty, Wycechn
— W dniu 15 sierpnia, oddany zosta
nie do użytku odremontowany gmach
Narodowego Banku Polskiego w War
szawie przy ul. Bagatela 13.
— W Grodzisku pod Warszawą otwartó Państwowe Licum- Teatralne, pierw
sza w Europie zawodową szkołę instruk
torów techników teatralnych.
P o lity k a m ię d z y n a r o d o w a

— Wysoki Komisarz Palestyny przy
jął przewodniczącego Agencji Zydow=
skiej dr. Weizmapa.
— Rozmowy amerykańsko - angiel
skie w Londynie na temat irngra.cji 1£)Q
tys. żydów do Palestyny potrwają 3 —
4 tygodni.
— Ustępujący delegat Meksyku do
Reldy Bezpieczeństwa^' Na,jera, oświad
czył, że niezrywanie przez Narody Zjed
noczone stosunków dyplomatycznych z
Hiszpanią gen. Franco podobna jest do

miecza t powroza, lecz przy władcy utrzymałą się w dalszym ciągu shołdowana przez zdobywców iinia; książąt sło
wiańskicb. W rpku 1325 Rugia weszła w
skład księstw kaszubsko-szczecińskich, a
ostatnim.władcą jej był książę kaszubski
Bogusław XVI. Po w ojnie trzydziesto
letniej wyspę opanowali Szwedzi i opuścili ją dopiero w roku 1815, kiedy
to wyspa na mocy trćiktatu wiedeńskiego
została oddana królowi Prus. W idzimy
więc, że! wpływy niemieckie n,ą Rugii
datuja się od roku 1815, czyli zaledwie
130 lat.
Znaczenie Rugii jest nader wielkie,

ponieiważ stanowi on,a naturalną osłonę
dla Szczecina od zachodu. Kto posiada
tą wyspę może każdej chwili sparaliżo
wać ruchy statków w Świnioujściu, oraz
panuje nad wyjściem z Bałtyku. Należy
także wspomnieć, że znaczna część eks
portu odchodzi z Rugii do Szczecina# co
w dużym stopniu uzależnia ta wyspę go
spodarczo od stolicy Pomorza Zachod
niego.
Reasumując powyższe należy stwier
dzić, żei względy ekonomiczne, geogra
ficzne oraz historyczne, jęk ¡ względy
bezpieczeństwa, przemawiają za tym,
by sprawę Rugii podnieść na zbliżającej
się konferencji pokojowej i żądać przy
łączania, jej do Pomorza1, by po prawie
130 kitach niewoli niemieckiej ta kiedyś
ostoja słowiańszczyzny powróciła do swo
jej słowiańskiej macierzy.
(VELETA)

Greiser studiuje „M e in K am pf"
POZNAN (Obsł. wł.). Na życzenie
sędziego Sądij Apelacyjnego Skorzyńskiego, odroczono wykonanie wyroku na,
Greńserze. Sędzia! Skorzyński chce prze
słuchać Greisera w sprawie udziału nie
mieckich władz, wojska i policji t3k zw.

,,kraju W arty" w likwidowaniu; powsta
nę warszawskiego.
, Greiser studiuje obecnie „M ein
Kempf” , który otrzymał na prośbę od
władz więzienia.

Trudności a p ro w iza c y jn e
W . B rytanii

stało udaremnione przez prezydium wy
konawcz% parlamentu ¡ugo-słcwiąńskie=
go. Prezydium1 odrrfówiło uwzględnienia
prośby o ułaskawienie Micnajlowicza i
współoskarżonych. Wyrok został wyko
nany w środę rano vy więzieniu wojsko
wym.

LONDYN (Obsł. wł.). W obec oznaj
mienia piekarzy Bristolu, że nie wprowa
dzą rzcjonowania chleba, minister apro
wizacji Sfrachey oświadczył prasie, ża
wszyscy piekarze, nie stosujący się do
ustawy, ścigani będą sądownie. W po
ważnych wypadkach stosowane będę
kary 7 lat więzienia, i 5000 f. szt. grzyw
ny.

W y r o k śm ierci
n a g e n . M ic h a ło w ic z a
BELGRAD (Obst. wł.). Jugosłowiań
ski są najwyższy uznał Czeltnika, Drażę
Michajłowicza winnymi współpracy z)'hit
lerowcami i przestępstw wojennych i ska
zał go na karę śmierci przez rozstrzela
nie. Sąd odczytał następnie 10 wyro
ków śmierci przez' rozstrzelanie dla po
zostałych współoskeirżonych. Oskarżony
Konstantin Fotic, w czasie wojny amba
sador jugosłowiański w Stanach Zjedno
czonych, skazany został zaocznie na 20
lat robót przymusowych, utratę obywa
telstwa, konf:skatę majątku, ¡, utratę praw
cywilnych na 10 lał.
Ostatnie usiłowanie Michajłowicza,
aby uniknąć plutonu egzekucyjnego, zp

utrzymywania przyjaznych stosunków z
niebezpiecznym; bandytą.
-— W ukeidzie finansowym amery
kańsko - francuskim zastrzeżono, że
większa część 650 milionowego kredy
tu ma być zjuźyta na zakup sprzętu amerykańskiego.
— Pożyczka; W. Brytami w Ameryce
w wysokości 4 miliardów dolarów spła
cona' będzie w 50 ratach rocznych, po
cząwszy od 1951 roku, przy oprocento=
elniu 2 proc. rocznie.
— Delegaci rządu austriackiego ustalili w porozumieniu, z brytyjskimi wła
dzami okupacyjnymi, warunki prący i
kontrolę pracy w Austrii.

K r a !e Europy
— Członkowie nowego qabinetu
włoskiego zostali w niedzieię zaprzysię
żeni, przs'x Prezydent© Republiki'.
— Mm. Mołotow, powrócił z Paryża
do Moskwy.
— Jeden z dziennikarzy iemieckich
w Nadrenii, podaje, że w kontroli prze
mysłu stalowego, w Zagłębiu Ruhry bio
rą udział niebezpieczni! hitlerowscy ze
Schliekefrem, b. pomocnikiem ministra
zbrojeń, Speersv na czele.
— Wskutek zwiększenia dostaw
UNRRA w Rzymie, zwiększono racje
chleba o 50 gr. i makarono do 1500 qr.

Z w ro t z ra b o w a n e g o z ło ta
W ęgrom
NOWY JORK (CBS). Z Budapesztu
donoszą, że złoto węgierskie wartości
32 miliony dolarów, skradzione w swo=
im czasie przez Niemców, oddanel zo
stało rządowi węgierski,elmu przez władze
amerykańskie w Niemczech.
Jest nadzieja, że złoto to przyczyhi
się do ułatwienia Wysiłków rządu wę
gierskiego w walce z inflacją.

W ło s i m a s o w o opuszczają
Triest
TRIEST (Obsł. wł.). Donoszą, ż© 26
tys- Włochów, zamieszkałych w Trieście
zapisało się na wyjazd z miasta. Inni
W ło s i jakkolwiek nieeapisąni; czynią
również przygotowania do opuszczenia
miasta.

— W e Francji zniesiona została kon
trola uboju.1
— Teqoroczne zbiory w Turcj; są 2krotnie większe od zeszłorocznych.
—- Czteromiesięczna zbiórka, prze1prowadzona w Sriwecji pod hasłem ,,za>robek jedneqo dnią pracy dla zpiszczo=
nej Europy" dała w rezultacie około 15
nrylionów koron.
— W związku z 800-leciem Moskwy
przypadającym w 1947 r. przystąpiono
do przygotowań wspaniałej wystawy re
trospektywnej ilustrującej historię i roz
wój urasta.
— W Leningradzie rozpoczęto bu
dowę metra.
— Na Dnieprze pod Kremienczugiem przystąpiono do budowy wielkiej

-elektrowni, która będzie zaopatrywać w
enerqię elektryczną przemysły: naddre
pr:i:łńsk’r, Zagłębia DoniecKiego oraz okręgu kijowskiego i charkowskiego.

N a innych k o n ty n e n ta c h
— Min. Byrnes po powrocie dó Wa
szyngtonu, qdzie na lotnisku oczekiwał
go prezydent Truman, powiedział: . Je
stem szczęśliwy, że uzyskaliśmy postępy
ns! drodze dó pokoju".
— Wskutek wiellkięj powodzi w In
diach brytyjskich przewiduje się keta®
strofalne szkody w jesiennych zbiorach
ryżu.
; fh
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&0- me w ią i pis zą ?
Czy to właściwe?
W jednym z nr. „Zrzeszę Kaszebskji" podawaliśmy opis publicznej egze
kucji odbytej w Gdańsku 4. bm. o godz.
17 na wzgórzu, Stolzenberg na 11 zbro
dniarzach żel Stułthofu.
Tłumy 50 tys- publiczności1, szubie
nice, sam akt wieszania jest już nam
znany. Kara sprawiedliwa.
Chodzi, rm
tylko o udział pasiaków w eqzekucj».
Pasiak jsfst symbolem męczeństwa ze
słańców obozowych katorg. On innej
jest godny zapłaty!
Nasuwa mi się makabryczny obraz
którego sam byłem świadkiem..
Za rzekome! przewin,ienie został wię
zień z komanda. Szczecin, skazany na
śmierć przez powieszenia.. Wyrok zo
stał wykonany publicznie na. ocziach kilku
tysięcy więźniów.
Staliśmy jak posągi, kamienne, qdy
na szubienicy „zadyndali" nasz współtowarziysz-pasiak!
Zielonka, starszy obozu, jakiś czss po
mm w zastępstwie Kozłowski! wieszali
więźniów. Ubrani, byli w ciemne garnifu=
ry. Zielonka w ogóle, N:si szubienicy za
wisał zawsze! pasiek! Ginął pasiak! Umie
rał pobiły pasiak, cierpiał najwięcej fen
mały w pasiaku! Dlaczego kaci byli w
pasiakach.
Czy to tryumf męczeńskiej
palmy. Egzekucje publiczne! Czemu
naśladujemy barbarzyństwo niemców.
Kara kulturalnego, katolickiego narodu
winna być kulturalną. Właśnie wojenne
potworności przyczyniły się w znacznej
mierze do zaniku moralności w społe
czeństwie. Niem oc miał w tym ce! —
a my...
_____
J. R.

Czy półwysep He! zniknie?
Już Niemcy przez 6 lał okupacji, nie
dbając ¡zupełnie o zabezpieczenie • lot
nych piasków półwyspu helskiego, praż
przez stałe dewastowanie lasów na pół
wyspie, przyczyni i ir się w oqromnej mie
rze do niszczenia brzegów ii wyrwania ca
łych połaci zjemi, wąskiej mierze', hel
skiej.
Tegoroczne burze na Bałtyku, specjal
nie , w okresie zimowym I wiosennym
uszkodziły bardzo silnia! w niektórych
miejscach półwysep np. część Chałup, na
odcinku około 3 kilometrów nalrażona jest
na całkowite rozmycie. Miejscami: pod
mywany jest tor kolejowy.
Obliczono, że zmycie półwyspu hel
skiego przez fale morskie przyniosłoby
straty około 60 milionów złotych przed
wojennych. Równocześnie! zaś inwestycje
zaprowadzone n>a półwyspie, jak zalesie
nie i zabezpieczenie piasków przez sa
dzenie specjalnych traw kosztowałoby
państwo około 10 milionów złotych. W yd,ćłek tein zabezpieczyłby obecni© p ó ł
wysep helski od grożącego mu zniknięcih. (dz),
_________________

2Ł d n ia
W Palestynie coraz gorzej
W alki przybrały na sile, a o ich natę
żeniu świadczą wielkie tytuły angiel
skich gazet, opisujących n,-| pierwszej
stronnicy przebieg wypadków. W Izbie
Gmin zabrał glos w Tej sprawie premier
Attlee, mówąc, że „wprawdzie fałszywym
jest twierdzenie, iż Wielką Brytanisi wy
powiedziała wojnę Żydom", to jednak
niedopuszczalną jest rzeczą istnienie w
Palestynie pod płaszczykiem. Agencji Ży
dowskiej nielegalnej ,armii;. Oświadcze
nie premierą nie zostało przyjęte życzli
wie ptóeiz cały Labour Party. Niektórzy
jej posłowie uważają iż walki z Haganah
przynoszą więcej szkód prestiżowi, an
gielskiemu na Środkowym Wschodzie niż
pożytku, i twierdzą, że otrzymują więcej
protestów listownych z kraju w sprawie
konfliktu palestyńskiego niż z powodu...
wprowadzenia na, nowo kartek na, chleb.
Żydzi, w Polsce i, w Czechach przystąpili
do akcji protestującej przeciwko rozbra
janiu Haganahu. (dz).
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Now e święto m aryjne
Ojciec św. Pius XII ustanowił nowe
święto Niepokalanego Serciei Najświęt
szej Marii Panny przypadające na dzień
22 sielrpmiBi.
Od 7 0 0 la t obchodzi się Boże Ciało
W Liège w Belgii odbyły się w dniach
od 3— 30 czerwca br. uroczystości zwią
zane z 700-leciem zaprowadzenia ob
chodu święta Bożego Ciała w Belgii.
Uroczystość Bożego Ciała obchodzona
była w Belgii po raiz pierwszy w r. 1246.
Jak wiadomo święto to zostało później
dopiero w r. 1264 zatwierdzone przez
Papieża Urbana VI ii rozszerzone nai cały
Kościół. W ostatnich uroczystościach
wzięły również udział delegacje katolic
kie z Francji, Holandii i, Niemiec.
Katolicki skauting w Czechosłowac
Katolicki skauting obejm uje ną te
renie Czech i Moiraiw 45 tysięcy katolic
kich chłopców ii dziewcząt, zqrupowa=
nych w 700 ośrodkach. Przed wojną na
tym samym obszarze było zaledwie, 5 ty
sięcy katolickich skautów.
IYC1E RELIGIJNE NA KASZUBACH

N ow y biskup chełmiński
Stolica biskupia w Pelplinie otrzyma
ła nowego arcypasterza. Diecezja cheł
mińska, w skład1której: wchodzą obecnie
prawie csiłe! Kaszuby, była, osieroconą po
śmierci ks. biskupa Okoniewskiego. Osiatnio Ojciec św. Pius XII. zamianował
biskupem chełmińskimi ks. prof. dr. Kazimielrza Ko Wojskiego. Nowy biskup no
minał urodził się w r. 1896 w Gnieźnie.
Od roku 1926 wykładał fijlzofię w Semi
narium Duchownymi w Poznaniu i Gnieź
nie. Znany jest on powszechnie z licz
nych swych publikacji, referatów, konfe=
rencji i rekolekcji, (b-r)
Kaszubski ko śció ł w G oręczyrtie
Kościół parafialny w Goręczynie w
powiecie kartuskim przybrał ostatnio
piękny wygląd zewnętrzny w rodzimym
stylu kaszubskim. Jest to niewątpliwie
zasługą miejscowego dusz pasterzą' ks.
Prissa; oraz artysty misilairza prof. Szczeblewski-eigo. Wnętrze kościoła zastało
wymalowane przez prof. Szczeblewskieqo pięknymi motywami kaszubskiej sztu
ki. W idzimy tu zarówno kaszubskie mo
tyw y czysto ludowe jak j kultywowane.
ALEKSANDER M AJK O W S K I
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JCmzubskji

(Postępni vątk)
Vęglovnjik wosmoloni jak morus chop
chtelrnimu le bjel woczu z czornich svjeceła skarnji, dobrze naiju przejął i, reno
nom wugotovoł krepóv i doł chleba. Potim ma znovu legła jaż do połnjó. A kjej
T|ria sę ju zabjerała v drogę, tej won naju
Poczestovoł kożdigo pofkvaterkąi jbzeoviqo tłustiqo, bo to bodej mó dac sełę.
Kroi jęzora ale vzął krom tego voruszk
drevnjannich vęgli. Do czego te jirnu
bełe, tegom sę rnjoł pozdnji doznać.
Noprzod mai szła lasami ną Szemudę.
' eJ ma wobrocela v stronę pomorsk ji
granjice na Mj łoszevo. V Mjirachovskjim
e'se naszłai naju noc. Zernni deszcz jął
P^dec jaż qurdżeło. A v kjile pocerzi zro=
b jiło sę cemno jak v mjechu. Vaspon
sfenął j rzekł:
DaIij jisc v ti vjilczi poqodze nje
sPosob. Trzeba tu wostac, bobe mje sę
Pomileł kjerunk na,szi vędrovkji. Njebo
^k pobjegło, że żodnal qvjozda nom
* ° g i ' nje pokoże. Bele znaleizc sechi
(Pol i wochronjenje wod deszczu! Jesz
®Pi' be; beło, kjejbesma mogła sobje
^ o g jiń wobskacec, ale nje vjem, cze tu
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Ceramiko kaszubska u Necla w Chmielnie
Przypadek zrządził, że się spotka
łem w niedzielę, dni,a 14 bm. na Ze
braniu „Kom itetu Pomocy Dzieciom i
Starcom Kaszubskim" w Sopocie z; mi
strzem garncarskim panem Leonem Nec
iem z Chmielna, pow. kartuski. Naw ęzełeim rozmowę na temat jego warszta=
tu.
N
Przed wojną już warsztat Neclą był
dla swej oryginalności kaszubskiej ce
ramiki nie tylko na Kaszubach znany, ale
w ca.łeji Polsce. Nici brak Kaszubie po
mysłowości, ani zmysłu kupieckiego,
przy czym zachowuje wierność raz po
wziętej ¡dei i będzie ją kontynuował z
pokolenia na pokolenie. Takim jest wła
śnie Necel.
Izydor Gulgowskiii wskazał na orygi
nalność sztuki1 kaszlubskieij, podkreślił jej
piękność ' konieczność zastosowania
praktyczne - >. Dał więc podkład pod
dzisiaj istniejącą i kwitnącą ceramikę ka
sz.ubską.
Bezwzględnie jest to wielka zasługa
pokoleń Necie!, bez których nie mieli
byśmy prawdziwej ceramiki kaszubskiej
— Panie Necel, proszę dla ns.szych
Czytelników użyczyć mi informacji o
swoim warsztacie, jck się wiodło Panu
w czasie okupacji i czy Niemcy zniszczy
li warsztat?
— M ój warsztat oddziedziczyfem po
ojcu, Franciszku, który zmarł 17. IV. 35
r. Przybyliśmy do Chmielna z Kościerzy
ny w 1899 r. M ój ojciec b ył akuratni.
Lubjeł swój fach.
— Pewnie piękna okolica Chmielna
wpłynęła n,e! tę prostotę komponowania
wzprów.
— Pewnie tak. Nam, dzieciom udzie
lał wskazówek i pouczał, żel ,,gark muszi bec letkji v qlenje i v przestrojenjim ". M iał siedem wzorów, kłórei nam
zostawił w spadku i których się trzymam
Ja osobiście też lubię swój zawód, a tra
dycja 8 pokoleń pobudza moją duinę
kaszubską.
Niemcy w okupacji zniszczyli mi
warsztat. Rozebrali piec, ą mnie wyqnali
Pracowałem w Gdyni jako szofer. Cze
kałem jednak i wierzyłem, że Polska po
wróci i będę mógł znowu wyrąbiąć qe,rn
ki i wiilziony; znowu będę m óqf stroić
je w kaszebskji kwiotkji.
chdne nje mjeszko,leśni, chturen m oqłbe
nas nąńsc. A teqo ma besma gvesno nje
chcała.
Tak ma szła pomału jesz kewałk dro
gi' stegną la,sovą, jaż zaszłasma mjedze
vesokj» bukji bez brzidu spodkjem. Jich
bjołoszgri wuzimkji svjeceié jakbe b!adim vjidem przez cemną noc. Gruńt pod
njirni bei} njerovni, pritedzeloni: podolnimi
vądołami.
takji vądoł jeden ma zeszła.
Tero przed naju woczami stąnałe trze
vjelqji m oqjté stolimóv, wobrosłe brzedzastą grabovjiną. Veíspon zatrzimoł krok
i rzekł:

— Tu ma wostanjćlma wob noc! Wuvożej Remus: Tskji m oąjiłe nańdzesz v
naszich kaszubskjich lasach po dva i vjęcij v gromadzę. Są fo qrobe stolimóv.
W onji lubjilé sę chovac v sechich molach,
tak jak ma po dziś dzeń. Spokojno możema sę tu mjedzef njirni rozgospodairzec. W onji sę wo to nje wobraża I z
chęcą nom przitułku wudzelą, ko té i jó
ma przenomnji qvesno z jich stolimóv
— rodu. Dobrze, żesma tu naszła; bo
chdzei takji stolimovi qrobe, tąm i voda
njedglek. Podług m ojiqo wobrechunku
muszą tu stojec njedaleko vjelqji vedé
jęzora Kłączna. Jó ce povjem: Wostanji
tu i sę rozefedrzlé, cze be sę nje doł jakji
dach sklecec nad qłovą, bo fen deszcz
nje woprżestanje, a nsyetk zajk nje lub ji
spać pod krzem, kjej mu na nos kapje.
Jó podińdę cknjenjim, cze nje! należę ję
zora. Vétrafjic jó vetraifję i, wocemką, atle I

Dzisiaj już uruchomiłam warsztat.
Odbudowałem piele.
— Życzę Panu, by jego warsztat rcz
rósł się już w fabrykę ceramki kaszub
skiej.
— Życzytbym sobie, ałe są powo-jenne czasy. Musimy od nowa zaczynać
znowu.
— Czy Ran daje sobie! sam radę i
czy ma Pan pomoc Władz.
Sarni nie dałbym rady, jeślii chodzi
o odbudowę warsztatu. Pracuję z dwo
ma czeladnikami. W ładze idą mi na rę
kę. Otrzymałem subwencję z Min. Kul
tury i Sztuki 50 tys. zł. Obecnie marn
właśnie w obróbce zapotrzebowanie mi
nisterstwa! na eksport zagranicę. Mam
mocną wiarę, żei zyskam, zaufanie i. poparcje w społeczeństwie.
I ja w to wierzę. Kaszubi przeży
wają nowy okres swej historii. Wojna
nauczyła nas patrzeć zi otwartymi oczy
ma ną życie .Stosunek nasz w dzieazb
nie np. kultury poprawił się. Wierzę, że
kaszubska ceramika będzie miała więk
szy popyt u samych już Kaszubów jak
przed wojną. Większa świadomość kul
tury ludowej w całej Polsce niewątpli=
wie odbije się dodatnio. Ma Pan już

przecież początki poparcia. Zaintereso
wanie zagranicy będzie wyłącznie! zale
żało od nąszej intensywności1. N,a Partu
ciąży miły, sądzę, obowiązek kontynuo
wania waszej tradycji'. Kompozycja wasza
jest naprawdę szczęśliwa, Porównując
ją np. z Podhalem, uderza mnie jej lek
kość i symetria kompozycji. Kwiatek czy
ornament jest na właściwym m'ejscu, po
łe wykorzystane. Lud nasz więcej prze
żywa, ciniżeli się ba,wi j. stąd cechą jego
stylu poqoda, umiarkowanie, celowość.
Sztuka taka tak tylko oddziaływuje na
duszę ludu.
W naszym proqramie kulturalnym
będziemy mieli Pański warsztat na uwa
dze i qo propagowali1.
Korzystając z niniejszej rozmowy z
Panem Neclem, apelujemy do ludu, by
prziy każdej okazji miął nai uwadze ro=
dzime garncarstwo, które w Neclowej
firmie zupełnie śmiało może stanąć obok przezroczystej, nam mc nie mówią
cej porcelany.
JAN ROMPSKI.
^ d h if le r y z o w a n ie A u s tr ii

LONDYN (BBC). Sojusznicza reda kon
frolna w Austrii, wydała nowe rozporzą
dzenie, dotyczące denązifikacji. Rozpo
rządzenie to przewiduje! zwalnianie z po
sed w przemyśle i administracji dawnych
hitlerowców.
<

KULTURA i SZTUKA N A KASZUBACH

Grupa „Zrzeszińców" pracuje
Grupa kaszubskich piseirzy i działaczy
skupionych około pisma „Zrzesz Kaszebskó” prowadzi bez przerwy swą pracę
nad kciszebjizną.
Dnia 15. bm. odbyto w O liwia ze
branie dyskusyjne w sprawie pisowni ję
zyka kaszubskiego. Postanowiono spra=
we tą w najbliższym czasie opracować
i rozstrzygnąć definitywnie.
Obecnie „zrzeszińcy" ruszyli w teren.

W wolnych chwilach od swoich zajęć zaj
mują s ę pracą oświatową i naukowo-ba
dawczą w terenie. Zbierają po Kaszu
bach materiały ludoznawcze i historycz
na, wygłaszają dla ludu odczyty na te 
maty kaszubskie oraz pom.aqają do za
kładania po naszych miastach i wsiach
świetlic w duchu kaszubskim pod nazwą
„Kaszebskó Jizba” -

Pierwsze powojenne publikacje kaszubskie
W miesiącu wrześniu br. ukażą się
pierwsze powojenne publikacje kaszub
skie. Pierwszą z nich będzie książka o
Kaszubach i przeznaczona przede wszyst
kim dla snerokich miss ludu kaszubskie=
jakbes
vołom.
chvj;|ę
bem v

czuł krzlk sové to boczę, że jó
V tim ra,zu zapolisz na krotką
jaką sechą gałąź ¿bo mech, co
fi1 doce! vebtądz,eł.

Tak rzekłsze, kroi jęzora znjikł v cem
nim lese, vząvsze pod pazechę svoje
szczudło z wukretą v njim strzelbą. A
jó vzął i sę rozezdrzoł mjedze nimi trze
ma moqjitami. Bełe wone bezmałą wo=
kręqłś ąi vjęcij njiż szterdzesceí krokóv
muszoł jem stavjic, be jedną z njich wobińsc. V jednim molu dvje z njich tak
krotko sebje belle sę zeszłe, że ledv¡e voz
be mjedze njimi przejachoł. Tam też qlębokji na chłopa, vądoł je rozdzeloł. Tak
jó po rozum do qłove, vzął jem noż i
veíanof z girabovjiné ńa mogjiłćich dłuqji
vjeív¡e, chterne mwukłodoł kuńcaml wod
m ogjiłe, jaż nakrivąłe men vąaoł jak drożkji nad zopolą,. Ceńsze vjetvje jó wokłodoł na yjechrz. Ale że jesz mjozqa v
njich sę gotovała i nje pusceié vszetkjich
lestóv, beło to kąsk njepevné wuchronjenjé wod deszczu. Tak jó zaczął wuschłi
leste i cąłi plachce mechu izbjerac na
przékrécé dachu.
W ob ten czas minęła qodzena i vjęcij, a króla jęzora nje beło. Tak mje strze
leło do głove:
— Może won zabłądzeł?
I kąsk njewubetno mje sę stąło kole
serca, aiem v roboce śvoji nje woprzesfoł, le qęsceł jem cerplivje svój dach,
tak że słabi deszcz wob jedną noc pod
ług mojí wudbé njig be mu nje zrobjił.

go mi pisań a przez Brunona Richerfai p. i.
„Kaszubi — wczoraj, dziś I jutro". Drugą
z;ś będzie tom poezji kaszubskich Jana
Rompskieęo pt. „M o je spjeve".
—O—
Po fj roboce vziął jem nedstavjac wucha,
cze vaspon nje jidze. Ale jó nje czul anji
krokov anji krziku sové, le deszcz z cechim szemarzenjim kropjił na m łodi le=
sfe ii scekó na qruńt lasu. Tak mje sę
jednak njemjirno zrobjilo I wuvożoł jem
sobje:
— Może! won zzbłądzeł i vedo* kraik
sové, le te qo, Remus, nje czuł tu mje
dze mogjiłamii?
Ta.k jó sę vzął i vészedt z mjedze
m oqjil v qorę; ale przodem sobje vészukoi suchigo mechu. Ale prze pjerszich
skrach wucguł jem: tak krotko kołe sebje
krziik sové, żem sę bezmafa że nje verzaśł. Za chvji!ę stojołi przede mną veíspon. Szczudło won mjał jak szuńde na
plecei założone a po wobu jego kuńcach
vjisáté spori snopé sicené.
Nje not żodnich signałóv! — rzekł
wxan. — A teto poj! Z ti sicené posz¡jemé so dach, chternimu deszcz przez
całi rok njic nje zrobji. Ale wodjim mje
te dvą pękji, bom sę jich nadviqol, a te
jes młodszi.
Jó vzął szczudło z jeqo czężorem na
sebje f zaprovadzel qo do mioji budovnji- mjedze mogjiłami. Won pochvaleł i
rzekł:
— Tos té dobrze vérnesloH Kjej ma
jesz tę sicernę rozłożema noi tvojim da
chu, tej nom njet przepadó, choebe bę=
borkami laoł. Wobskacele przed naszą
budą smjato wogiiń, bo me momé tu bez
pjek jak wu matkji zopjeckjem.

(Postępni yątk mdze)

Zrzesz
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N a Z iem i Kaszubskiej
G DAŃ SK
— GDYNIA, SOPOT, GDAŃSK, STA
NO W IĄ CAŁOŚĆ ADMINISTRACYJNĄ,
Uchwałę M. R. N. w Gdańsku, Gdańsk,
Gdynia i Sopot zostaje połączone w jedaą administracyjną całość. W qrę wchocłzą tutaj trzy zeisadicze motywy gospo
darczy, kulturalny i polityczny. Chodzi
o zatarcie raz na zawsze odrębności ad
ministracyjnej Gdańska, usunięcie szko
dliwych możliwości konkurowania między
sobą obu portów oraz o wydzielenie tej
nowej jednostki administracyjnej na
szczeblu wojewódzkim.
(dz)
— TYSIĄCZNY STATEK W GDAŃ
SKU W ROKU BIEŻĄCYM. Dnia 9 lipca
wpłynął do portu w Gdańsku tysiączny
stetek w tym roku. Jest to niewielki
szwedzki szkuner „trsa".
(b-r)

G D Y N IA
— REWINDYKACJA STATKÓW. W
siad za rewindykowanymi z Niemiec
statkami „W eichsd" i „Hafnie* zostały
zwolnione do dyspozycji1 polskich władz
morskich trzy dalsze jednostki, które
przed wojną wchodziły w skład floty
byłego W olnego Miasta Gdańska. Są to
statki: „T ig e n d o rf, Stutthof'' ¡i „Plenendorf*. Statek „Stutthof" zawinął do por
tu w Gdyni w dniu 1 lipca br.

W EJHERO W O
— WYSTĘPY „SOKOŁA* Z CHY
LONI!. W sobotę dnia 20 bm przybę
dzie! do Wejherowa na qośdnne wystę
py gniazdo „Sokoła* z Chyiomi. W pro
gramie ćwiczenie! gimnastyczne wolne i
sprzętowe drużyny żeńskiej i męskiej.
Popisy bdbędą się na: sali p. Prusińskie'go o qodz. 20-tej. Znając zdrową trady
cję „Sokoła" polecamy mieszkańcom
Wejherowa powyższą imprezę, (r)
— MILICJA CZUWA. W sobotę 13
bm. w nocy miejska M. O. pod komen
dą p. Formelli ujęła groźną szajkę zło=
dziejską, Grasowała ona w W ejherowie
oraz na terenie powiatu od dłuższeqo
już czćsu. Ze wzqlędu na śledztwo naz
wiska ujętych przestępców nie mogą
być ujawnione1. (J.G.)
— PODZIĘKOWANIE. Składam ser
deczne podziękowanie naeiskiej M ilicji
Obywatelskiej a szczególnie komendan
towi p. Formelli za wykrycie złodziei i
odlnslezienie skradzonych mi rzeczy.—
Swieczkowska Bronisława.z Wejherowa.
— Z ŻYCIA POWIATOWEGO ZW.
CECHÓW W WEJHEROWIE. W piątek
dnia 28 czierwca br. odbyło się Walne
Zebranie Cechu Rzem. Drzewnych. Ze
branie otworzył ob. Edmund Doering,
sekretarz Cechu. Po sprawozdaniu Zarżą
du i Komisji Rewizyjnej uchwalono ustępującemu Zarządowi absolutorium z
UNIEWAŻNIAM zgubione stałe za
świadczenie rehabilitacyjne i R. K .U.
oraz inne dowody. Woźniak Władysław,
Kniewo pow. morski.________________
UNIEWAŻNIAM zgubione tymczaso
we zaświadczenie rehabilitacyjne na na
zwisko Formella Klara Bhłarzeka, pow.
morski._______________________ _____ .
UNIEWAŻNIAM zgubione stałe za
świadczenie rehabilitacyjne ńa. nazwisko
Muża Antoni, Jastarnia, pow. morski.
UNIEWAŻNIAM skradzione tymcza
sowe zaświadczenie rehabilitacyjne na
rtarwisko Lesnau Leon, Nadole, pow.
morski.
(222)

podziękowaniem- Nowy statut cechowy
został przyjęty w brzmieniu nadesłanym
przez Izbę Rzemieślniczą. Ząrząd Ce
chu został wybrany w następującym skła
dzie: Starszy Cechu: Olszewski Jar>,
mistrz stolarski*, Podstarszy: Drewa Pa
weł, mistrz stolarski, ławnicy: Brillowski
Alfons, rnistrzi stolarski, Doerng Edmund
mistrz rzeźbiarski, Głowienka Leon, —
mistrz kołodziejski. Zastępcy ławników:
Czyżewski Antonii z Wejherowa, Kozłow
ski Stanisław z Pucka' i' Stencel Jan z Ru
m]r. Do Komisji Rewizyjnej weszli
Jankowski Franciszek, Baran M :chał, Ga
jewski1 Paweł oraizl Konwałd. Bonifacy. Po
uchwaleniu wniosków; zarządu, budżetu
cechowego na drugie półrocze i po omówieniu spraw bieżących i; zawodo
wych Starszy Cechu, ob. Olszewski zam
knął zebranie!. Wpisowe do Cechu wy
nosi 500 zł a miesięczna składka cecho
wa 50 zł.
— O— »
W poniedziałek dnia. T lipca br. zwo
łano Walne Zebranie* Cechu Rzem. Skó
rzanych. Zebraniu przewodniczył Starszy
Cechu, ob. Bolesław Kazubowski, Po
wysłuchaniu sprawozdania ustępującego
zarządu oraz komisji rewizyjnej wywią
zała się długa dyskusjai na temat dzia
łalności zarządu. Wszyscy mówcy ¡edno
myślnie podkreślali pełną poświęceń«ci
pracę zarządu dla, dobra organizacji. Po
uchwaleniu jednogłośnie absolutorium z
podiziękowisiniem dla ustępującego za
rządu oraz po uchwaleniu nowego sta
tutu cechowego dokonano wyboru no
wego zarządu Cechu. Starszym Cechu
został ponownie wybrany Bolesław Kazu
bowski, mistrz szewski, Podstarszym —
Rzepa Józef, mistrz szewski, na ławni
ków powołano: kolegów: Golubskiego
Jąna,
Hiildebranda Aleksandra, oraz
Wartskiego Jakuba- Jako zastępcy ław
ników zostali wybrani koledzy. Miszczak
Stanisław z Pucka., Słomiński Władysław
z Rumii oraz Płocki z Łebcza. W skałd
Komisji Rewizyjnej Cechu weszli kol.
Laskowski Jam, Magowski Bernard, Na
stały Stefan i Freitag Brunon. Po uchwa
leniu wniosków zarządu i po przeaysku
towamiu spraw zawodowych i organiza
cyjnych ob. Kazubowski, dziękując kol.
za liczne przlybycid, zamknął zebranie
hasłem „Cześć Rzemiosłu".

B o ls ze w o (pow. m orski)
— W NIEDZIELĘ 21 bm. urządza
Ochotnicza Straż Pożarna w Bolszewie
na sali p. Karłowiezjowej zabawę tanecz
ną, na którą uprzejmie wszystkich zapra
sza.. Początek o godz. 19-tej.

Kock W ie lk i

Nr

Kaszebskó

(pow . m o rski) *7

— POŚWIĘCENIE I OTWARCIE ZA:
STĘPCZEJ SZKOŁY POWSZECHNEJ. Dnia
7 bm. odbyło się w Kacku. W ielkim po
święcenie! i otwarcie zastępczej szkoły
powszechnej.
Po uroczystych nieszpoRYBAKÓW MORSKICH
przyjmuje
M. Bak iera, Je Iitkowo, Bałtycka 4._____
UNIEWAŻNIA SIĘ skradzioną kartę
urlopową na nazwisko Darqacz Jan,
W ejherowo._________________________
UNIEWAŻNIAM zgubiony dowód osobisty 3 grupy na nazwisko Styn Anna
— Chłapowo, pow. morski.
(213)
UNIEWAŻNIAM zqubione tymczaso
we zaświadczenie rehabilitacyjne na na
zwisko Schutzówna Regina, Wejherowo.
UNIEWAŻNIAM zqubione tymczaso
we zaświadczenie rehabilitacyjne na na
zwisko Labuddai Wiktoria, Rumia, powiat
morski.
(204)

rach aktu poświęcenia dokonał miej
scowy ksiądz proboszcz Sieg. Potem na
stąpiło uroczyste otwarcie szkoły prze
cięciem symbolicznej wstęgi. Dokonał
tego kierownik szkoły z Chwąszczyna p.
Bradke.
Niemile raziła nieobecność
przedstawicieilj władz szkolnych (inspek
toratu) z Wejherowi^ oraz władz powia
towych. A organizatorzy imprezy zapra
szali ich serdecznie!. Po lustracji szkoły
kierownik jej p. Szefka powitał przyby
łych gości: delegację Pomocy Szwedz
kiej dla Polski, w osobach por. Lunstera,
por. Borg lei i. por. Midina, dyrektora „Ca
ritasu" z Gdyni ks. Hilarego Jastaka,
przedstawicieli Zjednoczonych Stoczni
Gdyńskich oraz innych, gości. W prze
mówieniu swym. p. Szęfka złożył podzię
kowanie osobom najbardziej zasłużonym
około organizacji, szkoły, ą mianowicie
panom: Ncidolskiemu Pawłowi, Baranow
skiemu Wiktorowi, Jasińskiemu Leonowi,
Jasieńskiemu Walentemu, Wybierale,
Kellerowi Antoniemu, Kellerowi Janowi,
pracownikom z firmy Mazałam oraz człon
kom. towarzystwa, śpiewaczego ,,D?won'
Następnie przemawiał w imieniu władzy
administracyjnej
p, Leon Jasiński, w
imieniu Rady Gromadzkiej p. W iktor
Baranowski, a z ramienia1 Zjednoczonych
Stoczni Gdyńskich p. Woźniak. Następ
nie odbyła się okolicznościowa Akade
mia a. po niej zabawa taneczna. Gospo
darzem całej tej bardzo udanei imprezy
był dzielny i bezinteresowny pracownik
społeczny na. tutejszym terenie p. W ik
tor Baranowski, (b-r).
RZUCCW O

(pow. m orski)

81

humoru. Nikt nie w yra ził chęci powrotu
do mamusi .
Możemy rodziców zapewnić, że uczynimy wszystko, aby chłopcom było
dobrze w obozie.
Komendantem obozu jest Stary W yga
obozowy „Stary Lis". Obóz można zwie
dzieć w niedzielę 21. 7. po obiedzie.
Przed południem, harcerze są w kościele.
Prosimy tylko zabrać ze sobą prowiant.
Do m iłego widzenia, w Rzucewie.
Czuwaj!
Pracowita Mrówka, podharcmistrz.

Ze sportu m Kaszubach
W y b itn y le k k o a tle ta Kaszuba
GDAN.SK
Na przeprowadzonych
przez PZLA w dniu 6 i 7 lipca. lawcdach
lekkoatletycznych, będących pierwszą
eliminacją przed mistrostwami. Europy w
Oslo m łody zawodnik gdańskiej „G edanii" Kaszubei Mach uzyskał drugie
miejsce w biegu 200 m. w dobrym cza
sie 23-5. Na marginesie zaznaczamy, że
Klub Sportowy „Geld.einiai"
posiada w
swych szeregach .niemało wybitnych spor
łowców Kaszubów.
(P. Fink).

„ K a s z u b ią " (Rum ia) — „ U n io n "
(G d y n ia ) 3 : 0
RUMIA. Rozegrany w niedzielę w
Rumii towarzyski mecz) piłki nożnej po
między K. S. „Kaszubią* (Rumia) a K.S.
„U nion" (Gdynia) zakończył się zasłu
żonym zwycięstwem „Kaszubu" w sto
sunku 3:0. (P, Fink)
CO i GDZIE?

— WIADOMOŚCI Z OBOZU HAR
WEJHEROWO. W niedzielę dnia 21
CERZY WEJHEROWSKICH.
Nadszedł
lipca br. odbędzie się mecz piłki: nożnej
przez! wszystkich upragniony czas wyw
o mistrzostwo qdański©j A-klasy wejheczasów . Młodzież wyjeżdża na. kolonie
rowskiego „G ryfu " z najsilniejszym ze
letnie zorganizowane! przez różne związ:
społem piłkarskim Wybrzeża K. S. BOP
ki i instytucie społeczne.
„Lechie" (Gdańsk).
Wejherowo również wyruszyło na
kolonie i obozy harcerskie.
UNIEWAŻNIAM zgubioną tymczaso
Hufiec męski rozbił swoje nam iot/ w
we
zaświadczenie rehabilitacyjne na na
lesie rzucewskim nad morzem we wto:
zwisko
Kirschling Stanisław, Rumia, pow.
rek, 9 lipca 1946. W powyższym obozie
morski.
_______________ ___________ .
bierze udział młodzież ze szkół po
wszechnych, średnich i młodzież rzeUNIEWAŻNIAM zgubione stałe za
młelśniczia W pierwszym dniu było 98 świadczenie rehabilitacyjne, |eqitymację
uczestników. Ilość wzrasta. Dzisiaj jest Opiekuńczą Sądu Grodzkiego W ejhero
na obozie 104 harcerzy. Wyżywienie wo i inne dowody na nazwisko Lesner
harcerzy jest zadawalające, dzięki, po Leon — Wejherowo, Sw. Jacka 30.
mocy Inspektoratu Śzkolnego w W ejhe
UNIEWAŻNIAM zgubione stałe za
rowie i „Caritasu" z Gdyni. Chłopcy nie
świadczenie rehabilitacyjne na nazwisko
są głodni. Brak jednak tłuszczów i kar Borchman Wojciech, Rodqórze, powiat
tofli. Marny nadzieję, że i tę przeszkodę m o rski.____ __________________ (205)
przezwyciężymy przy pomocy of.amości
UNIEWAŻNIAM zqubione tymczaso
społeczeństwa! knsriubski-ego naszego po
we zaświadczenie rehabilitacyjne na na
wiatu. Wszelkie dary ma nasz obóz har
zwisko Zielonka Stanisław, Kęfrzyno, pocerzy powiatu morskieqo można złożyć
wia,t morski.___________ _________ (224)
w Redakcji „Zrzesza Kąszebskjej".
UNIEWAŻNIAM zqubione tymczaso
Czytaliśmy również o istnieniu Komi
we zaświadczenie rehabilitacyjne na na
tetu Pomocy Dzieciom Kaszubskim, ze. sia
zwisko Dampc Leon, Lewino, pow. mor
dzibą w Sopocie. Je/st okazja udzielenia
s k ą ___________________________ (223)
pomocy. Jeżeli chodzi, o ziemniaki to In
UNIEWAŻNIAM zgubione zaświad
spektorat Szkolny ^oświadczył, że są łćtczenie
rehabilitacyjne stałe, i różne do
dowame w Gdyni. To ładowanie! dosyć
długo trwa. Chłopcy tymczasem chcą wody na nazwisko H,rf Paweł, Reda, pow.
(221)
jeść. M im o trudności chłopcy nie tracą morski.
,
\
UNIEWAŻNIAM zqubione tymczaso
UNIEWAŻNIAM zgubione tymczaso
we zaświadczenie rehabilitacyjne na na we zaświadczenie rehabilitacyine na na
zwisko Zelewski Antoni, Podqórze, do w .
zwisko Borchardt Augustyn, Podgórze,
morski._______________
(202)
pow. morski.
'
(203)
SKLEP w centrum odstąpię za, zwro
UNIEWAŻNIAM skradzione tymcza
tem kosztów. Wiadomość: Wejherowo,
sowe zaświadczenie rehabilitacyjne na
Klasztorna 28 I iptr.
(220)
nazwisko Blok Wandę — Kołeczkowe,
UNIEWAŻNIA
się
zgubione
zaświad
pow. morski____________________ (214)
czenie weryfikacyjne n amazwisko Franci
UNIEWAŻNIAM zgubione stałe za
szek
Heimowski, Reda, pow. Morski.
świadczenie rehabilitacyjne na nazwisko
______________________________(229)
Marciński Leon, Strzepcz, pow. Morski.
UNIEWAŻNIAM tymczasowe zaświad
UNIEWAŻNIAM zqubione tymczaso
czenie rehabilitacyjne na nazwisko Jadwi
we zaświadczenie rehabilitacyine na na
ga Naqel, Wejherowo, Wyb. Smiechowo.
zwisko Lądach Anastazja, Nadole, pow.
(228)
morski.
(203)
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