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Na budowlach socjalizmu

W największym obiekcie Planu 6-letniego-Nowej Hucie
hala konstrukcji stalowych oddana zostanie do użytku
na .półtora miesictca przed terminem

Dekret o ochronie
i uregulowaniu własności
osadniczych gospodarstw
chłopskich
na Ziemiach Odzyskanych

WARSZAWA (PAP). Rada Ministrów uchwaliła, a Rada Pań
noże do cięcia grubych blach, szkół inżynierskich i technicz stwa zatwierdziła dekret z dnia 6 bm. o ochronie i uregulowaniu
nych
w
różnych
specjalnoś
dziesiątki obrabiarek, maszyn do
WARSZAWA (PAP). Sukcesy załóg pierwszych pracują
własności osadniczych gospodarstw chłopskich na obszarze Ziem
gięcia sztab itp., nadsyłane nam ciach. Te zakłady naukowe,
cych już budowli socjalizmu — hut „Częstochowa“ i „Kościu
Odzyskanych.
, .
..
znajdujące
się
na
terenie
całego
już
przez
Związek
Radziecki,
a
szko“ oraz Zakładów Chemicznych w Wizowie i Gorzowie
Dekret ma na celu ochronę i uregulowanie własności cmopwojewództwa krakowskiego i skiej
częściowo
wykonywane
w
kraju.
na tym obszarze, zapobieżenie wypaczeniom w wykonywaniu
zmobilizowały budowniczych największego
obiektu
Planu
Mimo tych olbrzymich zadań Śląska, zasilą Nową Hutę wy przepisów o osadnictwie rolniczym oraz zapewnienie rolnictwu
6-letniego( Nowej Huty, do podjęcia zobowiązania, w myśl któ
kwalifikowanymi
majstrami,
te
tempo prac wskazuje, że termin
rego pierwszy produkcyjny obiekt Huty oddany zostanie do
najlepszych warunków dalszego rozwoju.
wykończenia, hali konstrukcji sta chnikami i inżynierami.
użytku na półtora miesiąca przed terminem.
W myśl dekretu wszystkie ©- wyższyć normy obszarowe o jed-i
lowych zostanie przez załogę do
soby,
które posiadają gospodar ną trzecią.
trzymany.
Powiatowe
Ziemski®
stwa
rolne i u«
do uu»
dnia wejścia
»iwa rinne
ww»*« w
”
”---------- . , Komisje
, , _
Na wszystkie budowle dostarTen pierwszy obiekt produkcyj [ pracę ludzką. Najpoważniej zażycie dekretu nie nabyły ich wydawać będą akty nadania z ony będzie częścią składową tzw.j awansowana jest budowa „hali eza się dziennie, specjalnie wywłasności, stają się z mocy pra kreśleniem osób uprawnionych
♦7 0Irl'.»a rl A
7Z5-i LinnetY»Tilrr»,?l
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budowanymi dla huty liniami ko
konstrukcji ofol
stalowych
„zakładów
remontowych“ T\TrkTT
Nowej
wa właścicielami tych gospo oraz powierzchni gruntów i in
Huty. Kompleks fabryk, wchodzą Oddanie do produkcji gotowej lejowymi, około 150 wagonów ró
darstw wraz z inwentarzem ży nych składników gospodarstwa
cych w skład zakładów remonto hali wymaga, poza wybudowa żnych materiałów budowlanych.
wym oraz zabudowaniami i in rolnego. Akty nadania wydane
na podstawie dotychczasowych
wych będzie miał za zadanie za niem tego wielkiego budynku, ró Walka o Nową Hutę rozgrywa LUBLIN (PAP). Z okazji 12 wentarzem martwym.
przepisów są również wystarcza
bezpieczenie. ciągłości pracy przy wnież i postawienia dużej kom- się nie tylko na terenie kombina rocznicy bohaterskiej śmierci pło
szłej huty, składać on się będzie presorowni, podstacji elektr. i tu. Trwa ona również przy budo miennego rewolucjonisty — Ma Własność gospodarstw rolnych jącym poświadczeniem własności
na
obszarze
Ziem
Odzyskanych
gospodarstwa rolnego.
z kilkunastu osobnych obiektów, kotłowni. Trzeba również wybu. wie portu wodnego na Wiśle.
riana Buczka, w Państwowej Fa
Dekret ustala, że przy zmianie
z których każdy jest wielką fa dować 17 km linii kanalizacyj Również dla potrzeb komunika bryce Obuwia jego imienia w jest przedmiotem dziedziczenia.
bryką.
Prawo własności nie rozciąga granic gospodarstw rolnych, któ
nych, około 10 km dróg i linii ko cyjnyeh Nowej Huty powstaje po Lublinie odbyła się uroczysta ara może być dokonana tylko
tężny węzeł kolejowy, równy co kademia. W akademii, w której się na część gospodarstwa rolne- przed wydaniem orzeczenia, wła
Wśród lasu rusztowań, na tle lejowych, doprowadzić wodę
przekraczającą
15
ha
użyt
nego,
uczestniczyła
cała
załoga
fabryki
wysmukłych sylwetek wielotono gaz ziemny do opalania pieców do wielkości węzłowi kolejowemu
oraz uczniowie szkoły przemys ków, a gdy chodzi o gospodarst dza nie może bez zgody zaintere
wych dźwigów, uwijają się ol grzewczych. Ponadto trzeba za Gdyni.
sowanego zmniejszyć obszaru gos
brzymie kopaczki i spychacze ty instalować wyposażenie mechani Równocześnie z szybko rosnący łu skórzanego, wzięła również u- wo hodowlane — 20 ha użytków podarstwa rolnego, jeśli nie prze
oraz
na
tę
część
zabudowań
i
in
pu „Staliniec“, zastępując ciężką czne, tj. wielkie młoty, suwnice, mi obiektami produkcyjnymi hu dział matka Mariana Buczka.
wentarza martwego, która ze kracza ona określonych norm.
ty - giganta kształtują się przysz Ogólna wartość podjętych dla względu na wielkość gospodarst Prezydium Powiatowej Rady Na
uczczenia
pamięci
Mariana
Bu
łe kadry załogi. Trzonem tych
rodowej może za zgodą zaintere
czka zobowiązań przez robotni wa nie jest potrzebna. Dekret sowanego powiększyć posiadane
kadr będzie młodzież.
uiiinu
o*.w
przewiduje
przy
tym,
że
minister
działu szwalni, ćwiekowni
Już dziś na koszt huty szkolą ków
oraz kra jalni skór * * miękkich i | rolnictwa może w poszczególnych przez niego gospodarstwo rolne
się setki synów robotniczych
twardych sięga wysokości 88.500 j uzasadnionych przypadkach pod do rozmiarów określonych norma
chłopskich — junaków SP, ab
solwentów szkół zawodowych, złotych.
Apel Józefa Świątkowskiego, przodującego traktorzy
sty POM w Lubaszczu w województwie bydgoskim, zo
stał gorąco przyjęty przez traktorzystów POM naszego
województwa.
Jako pierwsi podjęli wezwanie traktorzyści POM w
Żabnie (pow. Starogard), zobowiązując się wysoko prze
kroczyć wyznaczone plan ein orki jesienne, oraz podnieść
oszczędność paliwa. Przoduje tu Polikarp Banaś, który zo
bowiązał się wykonać 350 ha orki średniej i zaoszczędzić
06
240 kg. paliwa.
W ślad za nimi poszli traktorzyści z POM w Pucku
owym z Japonią. Nic lepiej
SAN FRANCISCO (PAP). — Szef delegacji polskiej na J0®-1 lr,I,^®ni®. -tae®° iJ^nted^nfe koj
(pow. Wejherowo), gdzie m. in- traktorzysta Lniski zobo
nie demaskuje prawdziwych ce
wiązał się wykonać aż 400 ha orki średniej, zaoszczędza
ferencję w San Francisco, wiceminister spraw zagranicznych S.
o g
ą ą
lów agresywnej polityki Stanów
jąc przy tym 700 kg. paliwa.
Wierbłowski, udzielił korespondentowi PAP wywiadu, poświęcone została i nie może być kwestio Zjednoczonych na Dalekim Wscho
nowana
—
jest
oczywistym
i
bez
Apel Świątkowskiego był również tematem zebrania
go przebiegowi i wynikom tej konferencji.
dzie, niż nieprawdopodobna far
Oto treść pytań korespondenta i odpowiedzi wiceministra spornym dowodem nielegalności sa narzucenia traktatu z Japonią
załogi POM w Dzierzgoniu (pow. Sztum), gdzie traktorzy
z
Japonią,
podpisanego
traktatu
sta Marian Bender zobowiązał się przekroczyć swój plan
Wierblowskiego:
dnia 8 września w San Franci bez udziału Związku Radzieckie
jesiennych orek o 240 ha, zaoszczędzając na każdym hek
go, półmiliardowych Chin i 350pisanego traktatu zostało już sco.
PYTANIE:
Jakie
znaczenie
i
tarze 1,5 kg. paliwa.
wartość będzie miał traktat poko przesadzone w pierwszej fazie
PYTANIE: Jakie wnioski wy milionowych Indii.
Współzawodnictwo w wykonywaniu orek jesiennych i
Przebieg obrad na konferencji
jowy z Japonią, podpisany w San konferencji, gdy pod presją ame pływają z metody, zastosowanej
oszczędzaniu paliwa i maszyn przyniesie naszej gospodarce
Francisco ściśle według projek rykańskiego sekretarza stanu
przez Stany Zjednoczone dla w San Francisco potwierdza
narodowej wielotysięczne sumy.
tu amerykańsko . angielskiego? Achesona konferencja odmówła przygotowania traktatu z Japo fakt, że cele polityki Stanów
na
Dalekim
ODPOWIEDŹ: Znaczenie pod- podjęcia jakichkolwiek krokow nią, oraz ze sposobu, w jaki pro Zjednoczonych
dla zaproszenia przedstawicieli wadzone były obrady na konfe Wschodzie nie mają nic wspól
Chin ■ Ludowych do San Franci rencji w San Francisco?
nego z dążeniem do pokoju. Za
sco. Nic nie odzwierciadla jed
kaz dyskusji i przedkładania po
ODPOWIEDŹ:
Przez
samowol
nak lepiej ponurej tragedii, ja
prawek oraz nieprzeprowadzenie
ką była dzisiejsza uroczystość ne uniemożliwianie dyskusji i żadnego głosowania nad tekstem
głosowania
nad
poprawkami
ra
podpisania traktatu z Japonią,
traktatu. — uczyniły z tej jedy
jak fakt, że wśród sygnatariu dzieckimi, popartymi w całej roz nej w historii konferencji sym
szy figurują takie państwa jak ciągłości przez Polskę i Czecho bol dyktatu i presji Stanów Zje
Liberia, Nicaragua czy Arabia słowację, Stany Zjednoczone o- dnoczonych.
Wielka Brytania dały dowód,
reańską, a domagającymi się za Saudyjska, brak jest natomiast raz
MOSKWA. (PAP). — Agencja TASS donosi z Phenianu:
nie są zainteresowane w za-1 Przejawiało się to w fakcie, że
podpisów Związku Radzieckiego, że
W związku z tym, że strona amerykańska uparcie nie życzy przestania wojny w Korei.
warciu prawdziwego traktatu po J na sali obrad obecna była poh■
:
._______ •_
r,_____ _
„in i iinhi.rkir.Tin. nr. 7.ehv Żnnfiarsobie wznowienia rokowań w Kaesongu, Centralna Koreań
Przebieg rokowań i wydarze Chin i Indii.
cja i uzbrojona po zęby żandar
Sytuacja jest taka, jak gdyby kojowego z Japonią. Dowodzi te meria wojskowa, a także w na
ska Agencja Telegraficzna opublikowała oświadczenie, stwier nia, jakie zaszły w tym okresie,
go
fakt,
że
nie
wykazały
0ne
naj
po
ostatniej
wojnie
Francja
od
dzające, że rozmowy w Kaesongu w sprawie zawieszenia dzia wykazały, że imperialiści amery
mniejszej tendencji dojścia do po pastliwym i ordynarnym zacho
łań wojennych i zawarcia pokoju w Korei znalazły się obecnie kańscy z chwilą rozpoczęcia sunięta została od zawierania rozumienia
ze Związkiem Radzie waniu się publiczności, specjal
traktatu
pokojowego
z
Włocha
w stadium glębckiego kryzysu, wywołanego prowokacyjną dzia rozmów w Kaesongu postawili
ckim
i
Chinami
Ludowymi w nie dobieranej w tym celu.
łalnością Amerykanów.
przed sobą TRZY CELE: oszu mi.
Wtórował temu arogancki ton
tej
sprawie
oraz
zlekceważyły
sta
Z punktu widzenia prawnego
PO PIERWSZE, klęski woj- kać światową opinię publiczną sytuacja jest równie jasna. Wszy nowisko Indii.
delegatów amerykańskich i dyk
Co jest przyczyną, ze w ciągu
dwumiesięcznych
rozmów
w skowe, jakie ponieśli interwen swym pozornym pragnieniem po slide umowy międzynarodowe, po
Zastosowana przez Stany Zje tatorskie zachowanie się amery
Kaesongu nfe rozstrzygnięto żad ci w Korei, wymagały natych koju, w czasie pertraktacji pod czynając od deklaracji Narodów dnoczone t.zw. „metoda negocja kańskiego przewodniczącego —
nego poważnego
zagadnienia miastowego odpoczynku wojska, jąć próby oderwania od Korei Zjednoczonych z 1942
zawie cji” miała oczywiście na celu po Achesona.
prócz zatwierdzenia porządku uzupełnienia przerzedzonych w północnej terytorium na północ rały zobowiązanie niepodpisy- minięcie głównych mocarstw Da
PYTANIE:
Jakie uwagi na
od
38
równoleżnika,
co
umożliwi
walkach dywizji oraz uzupełnie
dziennego?
wania separatystycznego pokoju lekiego Wschodu w pracach przy suwają się w związku z nowołoby
Stanom
Zjednoczonym
po
w sprzęcie wojennym;
gotowawczych nad traktatem po zawartą amerykańsko - japońską
z żadnym z państw osi.
Analiza przebiegu
rokowań niaPOstrat
DRUGIE, coraz donośniej zawieszeniu brani ponowne roz
umową wojskową?
wskazuje, że przyczyną tego jest rozlegał się głos miłujących po poczęcie działem wojennych i
ODPOWIEDŹ: Umowa ta, za
gfianowisko delegacji
amery kój narodów, domagających się dojście w krótkim czasie do gra
warta zaledwie w kilka godzin
kańskiej, która od pierwszego zaprzestania interwencji amery nic
Związku Radzieckiego i
po podpisaniu t. zw. traktatu po
dnia pertraktacji, wbrew swym kańskiej w Korei
Chin, wreszcie wykorzystać ro.
kojowego z Japonią przed jego ra
deklaracjom,
czyni wszystko,
PO TRZECIE, klęski wojenne kowania jako zasłonę dla podcią
49«
Polskiego
Radia
tyfikacją, a więc wejściem w ży
aby przedłużyć i zerwać roko Amerykanów wywołały zamęt gnięciia rezerw i zaopatrzenia
cie — zmierza do oddania narodu
wania.
wśród agresorów, przez co wzmo technicznego na front koreański
japońskiego w całkowitą niewolę
Amerykanie
byli zmuszeni gły się tarcia i kłótnie pomię w celu uaktywnienia działań wo
Stanów Zjednoczonych. W ar
zgodzić się na rozpoczęcie ro dzy USA i Anglią oraz innymi jennych w okresie rozmów, ja
WARSZAWA. (PAP). — W Warszawie zamordowany zo tykule 1 tej umowy czytamy bo
ko
nacisku
na
stronę
koreańską
krajami,
wciągniętymi
przez
kowań z następujących przy
stał nikczemnie przez skrytobój czych zbirów faszystowskich wiem, że wojska Stanów Zjedno
Amerykanów w awanturę ko w Kaesongu.
czyn:
wybitny artysta — Stefan Mar tyka, współpracownik ,,Fali 49 czonych, jakie pozostaną w Ja
Monopolistów amerykańskich, Polskiego Radia.
ponii, mogą być użyte przeciw
którzy zarobili w roku ubiegłym
narodowi japońskiemu w wypad
jego
kłamliwą
propagandą
—
bją
wiecu
w
Teatrze
Polskim
na wojnie koreańskiej 22 mi
kach protestacyjnej akcji maso
w
walce
o
prawdę.
w
dniu
11
bm.
pracownicy
Pol
liardy dolarów, zupełnie nie uW rezolucji pracownicy Pol wej, która zostałaby uznana
rządzalo pokojowe uregulowanie skiego Radia ostro napiętnowali
skiego
Radia oświadczają m. in.: przez autorów umowy za bunt
podłych zbrodniarzy i ich mo
kwestii koreańskiej.
»Piętnujemy
ohydny, skryto lub zamieszki.
Jednakże zrywając rokowania codawców.
UJawnia to głębokie obawy im
W uroczystej ciszy salę szczel bójczy mord, dokonany na na
pokojowe i unikając pokojowe
perialistów Stanów Zjednoczo
szym
towarzyszu
pracy
i
walki
nie
wypełniają
koledzy
i
towa
go uregulowania kwestii ko
nych i ich japońskich sługusów
reańskiej, imperialiści amerykań rzysze pracy zmarłego. Zgroma — Stefanie Martyce. Wyrażamy przed
ludem Japonii, który już
scy ponownie wykazali całemu dzeni minutą milczenia czczą pogardę nikczemnym zbirom fa wielokrotnie dawał wyraz nie
światu, że kola rządzące USA, pamięć zmarłego, po czym głos szystowskim, sługusom amery nawiści do imperializmu i włas
mówiąc o pokoju, troszczą się zabierają pracownicy różnych kańskiego imperializmu. Zbrod
przede wszystkim o rozszerzenie działów Polskiego Radia: artyś nia ta raz jeszcze odsłoniła ohy nych militarystów.
wojny. Wchodząc na drogę roz ci i dziennikarze, muzycy i re dne oblicze tych, którzy terro Nie w San Francisco jednak
szerzenia agresji i rozpoczyna żyserzy, pracownicy biurowi i rem chcieliby zahamować wspa rozstrzygały się przyszłe losy
jąc nowe natarcie, interwenci za technicy — członkowie Partii nialy i wszechstronny rozwój Azji. O dalszym rozwoju wy
Polski Ludowej. Będziemy jesz padków nie będzie decydował
pomnieli o rocznym bilansie woj i bezpartyjni.
Towarzysze pracy zmarłego cze ofiarniej pracować, aby nieść ani Dulles i jemu podobni, ani
ny, który jest dobitnym świadectwem, że interwencja amery podkreślali, że pracownicy Pol- prawdę — aby skutecznie dema żandarmi amerykańscy, lecz wal
kańska w Korei może się je- skiego Radia odpowiedzą na po skować wrogów Polski Ludo ka ludów Azji i całego świata o
dynie zakończyć klęska inter- twerny mord zaostrzeniem swej wej wrogów postępu i pokoju”. wolność narodów i prawdziwy
pokój.
wentów,
1 czujności w walce z wrogiem, %

W rocznicę
bohaterskiej śmierci
Mariana Buczka

ttt

Traktorzyści woj. gdańskiego
podejmują apel Świątkowskiego

Nie w San Francisco rozstrzygały się losy Azji

O dalszpm rozwoju wypadków zadecyduje

walka'

'

o wolność i prawdziwy pokój

Msnc^clistów, którzy zarobili na wojnie w Korei

22.000.000.000 dolarów

nie urządza pokojowe uregulowanie kwestii koreańskiej

Stefan Martyka

współpracownik »Fali

nikczemnie zamordowany

i
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DZIENNIK BAŁTYCKI (Nr 242)

Wszechstronnie wykorzystujemy odpady
dla rozszerzenia bazy surowcowej

Przegląd drobnej wytwórczości
całego kraju

W drugiej połowie bieżące go — automatyczne wagi la
go
miesiąca
Ministerstwo boratoryjne z Gdańska, o któ
zwyczaj rzucania wszystkiego do niem odpadów kat. zastrzeżonej,
oraz zdatnych i dozwolonych do
jednego
śmietnika.
Drobnego
i Rze rych piszemy osobno.
Przemysłu
Możliwości surowcowe województwa gdańskiego nie są
przerobu własnego). Jest to dla
Nasz wojewódzki przemysł
miosła urządza w Poznaniu
tak wielkie, jak np. obszarów, obejmujących, śląskie . kopal
przedsiębiorstwa
zgłaszającego
Przetrząsnąć
terenowy przygotował się do
wystawę,
obrazującą
dorobek
nie węgla, krakowskie pokłady soli, czy świętokrzyski mar
do przyśpieszenia obie
fabryczne śmietniki krokiem
mur. Z drugiej jednak strony nie jesteśmy aż tak ubodzy,
t perspektywę przyszłości pod brze. Eksponaty dawno już
gu środków obrotowych, a dla
aby cała nasza wytwórczość prosić musiała o podstawowe
ległych temu resortowi zakła dojechały do Poznania. Spe
Tak, jak każdy dom, dostarcza pobierającego — bliskim i ta
cjaliści z Wojewódzkiego Za
surowce inne ziemie naszego kraju.
pewne ilości różnogatunkowych nim źródłem zaopatrzenia.
dów.
odpadów, również i w fabrykach
Dotychczas drobna wytwór rządu Przemysłu TeienowePo
drugie
—
umożliwia
okreś
W kilku artykułach, które w tania, czy też wskazówki, został kluczowego przemysłu narasta lą lenie w cyfrach realnych (nie za
czość organizowała
jedynie go troszczyli się o ich efek
najbliższym czasie zamieścimy, rozpatrzony i wykorzystany w góry opiłków, obrzynków, wy niżonych) produkcji z tych wła
wystawy
regionalne,
intere towne i instruktywne rozmie
cofanych braków, czy innego to śnie odpadów użytkowych. Po
postaramy się naszkicować zaso produkcji.
szczenię.
sujące
miejscowe
społeczeń
Sięgnijmy dziś do jednej z me dzaju odpadów. Dotychczas od zwoli to m. in. na rozszerzenie
by bogactwa surowcowego, któ
W specjalnej koresponden
stwo. Natomiast trwająca do
rymi dysponujemy na naszym zbyt od nas oddalonych „kopalń” pady przemysłowe imrej lub planu asortymentu i operatyw.
połowy października „CENT cji poinformujemy czytelni
terenie. Dysponować — to nie surowca, do zakamarków miesz więcej zawiłymi drogami wędro ne dostosowanie go do możliwRALNA WYSTAWA PRZE ków o bogactwie całej wy
zawsze jeszcze znaczy wykorzy kań i strychów, do piwnic i ,skła wały do jakiegoś celu. Ponie ści niewyczerpanego rynku za
stywać je! Poza więc czfścią dów. Zajmijmy się sprawą od waż jednak wędrówka ta o »eh!a opatrzenia, A racjonalizatorom
MYSŁU DROBNEGO I RZE stawy i o udziale gdańskich
informacyjną — w naszych omó padów, które mogą i powinny mała wiele zbędnych kosztów, z grona fachowców pozwoli na
MIOSŁA”, jest pierwszą tego zakładów.
wieniach będziemy kierowali u- powrócić do produkcji, by • >ów rząd postanowił uprzystępnić od nieskrępowane możliwości rozwo
rodzaju
imprezą w skali ogól
Dzięki zniżkom przejazdo
wagę na konkretne możliwości służyć w nowej, użytkowej sza. pady przemysłowe drobnej, *- jowe inwencji twórczej.
nokrajowej. Przedstawi ona wym każdy człowiek pracy
produkcyjne. Jednocześnie po cie. Odpady — wiadomo, to ak gifcualnej, miejscowej wytwór.
Związku Radzieckie
zwiedzającym bogactwo asor będzie mógł obejrzeć intere
łożymy nacisk, by każdy sygnał cja społeczna, „tygodnie czysto czości, realizującej swe plany pro goPrzykład
powinien
stać się dla nas czyn
tymentu naszej drobnej wy sującą wystawę. Należy spo
ści”
zbiórki
szkolne
i...
stary
dukryjne
w
oparciu
o
kiłfea
ist
z terenu, czy to w formie zapy
niejących w pobliżu zak adów nikiem mobilizującym. Zużycie
twórczości, a zaopatrzeniow dziewać się, że ORZZ W PO
odpadów u nas na razie nie prze
kluczowych.
com uspołecznionego handlu ROZUMIENIU Z °TTK 1
Zarządzenie przewodniczącego kracza jeszcze 8 proc.; tymcza
wskaże nie zawsze znane, a „ORBISEM” WYŚLE KILKA
w
Kraju
Radzieckim
prze
sem
PKPG z 24. 4. 1951 r. dzieli od
korzystne i dogodne źródła CAŁOPOCIĄGOWYCH WY
pady na trzy kategorie: odpady szło 80 proc. produkcji w sek
zakupu atrakcyjnych towa CIECZEK PRACOWNICZYCH
zastrzeżone
dla
dystrybucji torze drobnej wytwórczości ople
rów konsumcyjnych.
CELEM ZWIEDZENIA POZ
władz centralnych (metale kolo ra się na surowcach odpadko
Przed kilkoma dniami statek uroczystym zebraniu, które się rowe, szmaty, makulatura itp,), wych.
Oczywiście, w liczbie prze NAŃSKIEJ WYSTAWY.
O znaczeniu wykorzystania od
hydrograficzny GUM-u,
m-s odbyło z tej okazji, ZMP-owcy odpady wolne dla zużycia we
TAKI
PRZEGLĄD
BĘ
szło 8 tys. eksponatów znaj
,,Zodiak” przekazany został w wyrazili wdzięczność za okaza własnym zakresie przez zakład, padów nie trzeba przekonywać:
dą się również artykuły pro DZIE NAJLEPSZĄ OKAZJĄ
opiekę załodze ZMP-owskiej. Na ne im zaufanie, zobowiązując, się oraz na odpady dopuszczone do pojawiły się na rynku pierwsze
UKSZTAŁTOWANIA
dukcji pomocniczej dla nrze- DLA
do jak największej dbałości o odsprzedaży zakładom innym, partie wygodnych sandałów mę
mysłu kluczowego, jak arma SOBIE OBRAZU CAŁOŚCI,
statek i jego urządzenia oraz do zwłaszcza drobnej wytwórczości. skich, produkowanych ze ścin
wzmożenia dotychczasowych wy
tury dla stocznictwa, przy WYPOWIEDZENIA SWYCH
ków. MHD rozprowadza kurtki
Budomaiczouiie
siłków przy wykonywaniu co
skórzane, szyte z niewielkich, re
rządy i aparaty dla szpitali, UWAG I (DLA DROBNEJ
Niesporządzony
dziennych obowiązków.
gularnych skrawków. Serie kon
narzędzia, a nawet obrabiar WYTWÓRCZOŚCI) WYCIĄG
Warszamg
Niewątpliwie załoga młodzie
kretnych przykładów
można
bilans
ODPOWIEDNICH
ki, lub — stanowiące chlubę NIĘCIA
żowa m-s „Zodiak” spotka się
mnożyć dalej.
WNIOSKÓW!
(ws)
całego
przemysłu
precyzyjne
Zajrzeliśmy
onegdaj
do
Wydzia
ze zrozumieniem i pomocą star
Czekamy na pełne zużycie od
szych kolegów, pozostawionych łu Przemysłu przy Prezydium padów!
(ws)
Nad otworem szybu pochyla się na statku ze względu na zbyt Wojewódzkiej R. N. w Gdańsku.
smukła dziewczyna. Ciekawska? małą liczbę młodzieży. Dyrekcja Niestety, bilansu surowca odpa
Nie. to studentka II roku polite GUM-u ze swej strony pośpie dowego, wykonanego w myśl
chniki, która swoje wakacje ofia szy z pomocą w wypadkach wym. zarządzenia PKPG, Jesz.
rowała warszawskiemu metro. O poważniejszych
trudności lub cze nie sporządzono. Natomiast
usłyszeliśmy, że od chwili sto
pracy na budowie mówi, że daje niepowodzeń.
sowania zarządzenia, wydział roz
(W pierwszą rocznicę uchiuaiy Ra dp Ministrów ZSRR
jej dużo doświadczenia, tylko wy
Należy się spodziewać, że mło prowadził między zakłady prze
daje się jej, że sama zacinało ro dzieżowa załoga m-s „Zodiak”
o budowie Kanału Turkmeńskiego)
jmy słu terenowego przeszło 60 t.
bi. Tak jednak nie jest.
z pełnym zrozumieniem przystą surowca odpadowego. Z powyż
strojowi radzieckiemu i dzięki
Dnia
12
września
mija
pierwsza rocznica uchwały Rady Mini
Młoda studentka pomaga wszę pi do pełnienia swych nowych szej ilości 70 proc. przypada na
bogactwom naturalnym, w za
strów ZSRR o „budowie głównego kanału turkmeńskiego Amu —
dzie — i inżynierom w terenie, i obowiązków.
.
J. Z. żelazo, 15 proc. na odpady dre Daria—Krasnowodzk“.
chodniej Turkmenii rozwinął
Natychmiast po zapadnięciu uchwały przy
urzędnikom w biurze. Gdy wróci
wniane, 10 proc. na skórzane, a stąpiono do realizacji planu, k^iry przewiduje nawodnienie ogro
się przemysł, ale przez cały no
na wykłady — nie będzie jej obce
5 proc. na odpady różne, jak gu mnego obszaru pustynnego. Milion trzysta tysięcy ha zostanie przy
wouprzemysłowiony
obszar
życie wielkiej budowy.
Termin kontraktacji ma, kości rybne, oleiste, a na stosowanych pod uprawę bawełny, siedem milionów ha zajmą nie przepływa żadna rzeka.
siarkowy.
pastwiska.
Wodę czerpie się więc z pus
rzepaku przedłużony wetTa kwas
pierwsza cyfra .— to do
tynnych studni. Do Krasnodar
W całym naszym województ wód doceniania przez władze te U podstaw planu, zmierzające turijmeńskim kara-kum oznacza
ska dowozi się wodę do picia
wie odbywa się w chwili obec renowe obowiązku realnej po go do przekształcenia 8,3 miliona czarny piasek. . Piasek karakumokrętami z Baku. Dopiero bu
nej kontraktacja roślin przemy mocy dla regionalnej wytwór ha pustyni na plantacje i pastwi ski pokryty jest w wielu punk
dowa Głównego Kanału Turk
słowych.
czości drobnej.
<ka, leży projekt budowy Główne tach roślinnością, która stanowi
meńskiego całkowicie zmieni
Jest rzeczą ważną, by wiel go Kanału Turkmeńskiego długo doskonałą paszę. W zachodniej
Kontraktacja rzepaku i rzepi
sytuację: kanał połączy Amukie zakłady przemysłu Kluczo ści 1.100 km, bocznych kanałów Turkmenii są poza tym liczne pa
ku, ze względu na pogodną w
Darię z Krasnodarskiem.
wego, których * nie brak na długości 1.200 km oraz wielkich stwiska, jednak brak wody sta
tym roku jesień, przedłużona zo
Wybrzeżu, zrozumiały rów rurociągów długości 1.000 km.
stała do dnia 15 bm. Jak wyni
nowił dotychczas zasadniczą prze
W zawodu z siłami
nież swe obowiązki w tym W celu złagodzenia warunków szkodę do pełnego rozwoju kraju.
ka ze statystyki, chłopi woj.
kierunku.
Dotychczas
zbyt
o
gdańskiego kontraktują bardzo
natury
klimatycznych i dla umocnienia
pieszale zgłaszają one swe za ruchomych piasków wykonane bę
chętnie rzepik. Dotychczas za
Marzenia
stają
się
Amu
Darm
jest obecnie naj
soby odpadów III kategorii dą w zasięgu Kanału Turkmeń
kontraktowano w naszym woje
ważniejszą arterią komunikacyj
rzeczywistością
do dystrybucji Prez. Woj. skiego prace zalesieniowe na ob
wództwie 53 proc. rzepaku i rze
R. N., uniemożliwiając spo szarze pół miliona ha. Całość prac Amu - Daria jest największą z ną Azji Środkowej. Z roku na
piku.
rządzanie koniecznych bilan będzie zakończona w r. 1957, ale rzek Azji Środkowej;' źródła jej rok powiększa się ilość pasaże
Przykładem dobrego zrozumie
sów surowca. Postępując w już do dnia 1 października 1951 znajdują się w górach Pamiru. Po rów żeglugi rzecznej i wielkość
nia kontraktacji roślin przemys
ładunków, jednak możliwości roz
ten sposób utrudniają rów
przepłynięciu przez pustynne ni
lowych może być gmina Opale
niej upłynnienie nieproduk r. zostanie opracowany plan wy ziny, na których korzystają z niej woju żeglugi na rzece — z uwagi
nie w powiecie tczewskim, która
tywnych rezerw, ponieważ od korzystania ziem świeżo nawod tylko nieliczne oazy, rzeka bezu na jej geograficzne zamknięcie —
LIDIA WOŁOSZYŃSKA
według planu miała zakontrak
były dotychczas bardzo ograniczo
stępowanie
odpadów drobnej nionych. Zasieje się na nich ba
studentka Politechniki Warszaw tować 30 ha, zakontraktowała
wytwórczości
jest oczywiście wełnę i zapoczątkuje rozwój ho żytecznie wlewa swoje wody do ne. Dzięki budowie Kanału Turk
skiej w karykaturze Żebrow zaś i już zasiała 33 ha rzepaku i
jeziora
Aralskiego.
Wykorzystać
dowli na wielką skalę.
odpłatne.
meńskiego, - spławnego na całej
rzepiku.
skiego
(St.)
Warto przypomnieć, że budowa wody Amu - Darii, skierować je swej długości, otwierają się dla
Kanału Panamskiego, który po na pustynne obszary — było daw żeglugi na Amu - Darii nowe per
Skąd ten brak
łączył dwa oceany, Atlantycki i nym marzeniem ludów Turkme spektywy. Otrzyma ona połącze
zrozumienia?
Spokojny, była, jeśli chodzi o nii, które na przestrzeni wielu nie z morzem Kaspijskim i Wołgą,
318106
W konkluzji naszego artykułu, wielkość wykopów ziemi, mniej wieków podejmowały w tym ce a tym samym z szerokim świa
jako najpilniejsze wysuwamy szym przedsięwzięciem, niż budo lu liczne, lecz bezowocne próby. tem.
Dopiero ustrój socjalistycz
czne przekroczenie planu, bo ponad DWA ZADANIA: pełne zgłosze wa Kanału Turkmeńskiego — a
DZIĘKI WIEŻOWEMU ZAOSZCZĘ
Budowa Kanału Turkmens kie30 proc.
ny stworzył warunki, pozwala go oraz innych gigantycznych bu
DZONO 90 PROC. CZASU
trwała przecież ponad 30 lat!
nie
masy
odpadkowej
przez
cały
Również w najbliższym czasie spo
W ubiegłym tygodniu na odcinku
jące na to, by marzenie stało dowli epoki stalinowskiej’ wpły
Kara - Kum należy do najwięk
masowym Wisłoujście, w porcie gdań dziewany jest powrót dalszych jedno przemysł kluczowy naszego woje
się rzeczywistością. Dzięki u- nie zasadniczo na klimat. Radziec
• wództwa (oczywiście z wyłączę- szych pustyń świata. W języku
skim, w ciągu 6 i pół godziny zamiast stek.
w 69 godzin załadowany został fiński
ki uczony, prof. W. Kowda — astatek „Olivia“. Zaoszczędzenie 90
nalizując przewidywane zmiany
proc. czasu dozwolonego przy zała
dunku tego statku jest wyłącznie za
w hydro i biosferze obszarów nad
sługą wieżowego ANTONIEGO WAR
wołżańskich,
nadkaspijskich i
CZYŃSKIEGO.
turkmeńskich — porównuje je z
W bieżącym tygodniu robotnicy od
cinka Wisłoujście uzyskali znaczną ozgodnie zeznają o dolarach, płaconych za pośrednictwem anglo przeobrażeniami
geologicznymi,
Dla milionów słuchaczy Polskiego Radia chwila włączenia się
szczędność czasu przy załadunku dwu „Fali 49” jest codziennym emocjonującym i krzepiącym przeży
saskich dyplomatów na cele przygotowania i wykonania zbrodni... które w ciągu milionów lat zmie
statków: fińskiego „Posejdon“ 1 duń
Obóz imperialistyczny, obóz amerykańskich podżegaczy wo nialy w sposób zasadniczy skoru
skiego „Selma Dan“. „Posejdon“ zo ciem. Albowiem miliony ludzi wiedzą, że w tej chwili zostanie
jennych, obóz Trumanów, Achesonów, Mac Arthurów i Ridgway’ pę ziemi.
stał załadowany w ciągu 2 godzin za zdemaskowane jeszcze jednu kolejne łgarstwo którejś ze szczekamiast w 59, a „Selma Dan“ w cią czek, wysługujących się imperialistycznej propagandzie podżega
ów uczynił morderstwo swym systemem politycznym, swoją bro
Człowiek radziecki zdobył taką
gu 10,5 godz. zamiast w 86 godzin.
nią „ideologiczną". Zarówno morderstwo zbiorowe, jak w Korei, władzę nad przyrodą, że staje w
czy wojennych...
jak i morderstwo indywidualne, skrytobójcze. Te same ośrodki zawody z najpotężniejszymi jej
RYBACY DLA UCZCZENIA MIĘDZY
Że wyciągnięte będzie na „światło dzienne” jakieś kolejne
imperializmu każą rzucać bomby na neutralną strefę w Kaesong i silami. (ab)
NARODOWEGO DNIA SPÓŁDZIEL łajdactwo, zaplanowane przez ośrodki wrażej propagandy, a nie
CZOŚCI
każą strzelać do przywódcy belgijskiej klasy robotniczej, Julien
W ub. sobotę odbyła się w spół ostrożnie wypaplane w jakiejś reakcyjnej gazecie.
Lahaut, do wodza włoskiego ludu, Togliattiego. Te same ośrodki
dzielni „Jedność Rybacka“ w Gdyni,
... Że przyparty zostanie do muru jakiś sprzeda jny pismak czy rozkazują podkładać bomby pod księgarnie postępowych wydaw
Z OSTATNIEJ CHWILI!
uroczysta akademia celem uczczenia polityk imperialistyczny, który ma pełną gębę frazesów o „wol
Międzynarodowego Dnia Spółdzielczo
nictw w Paryżu i każą strzelać do współpracownika Polskiego Ra
ści. Po referacie ob. Henryka Wagne ności”, „demokracji” i „pokoju” a jednocześnie podjudza do woj
dia w Warszawie.
Zacięte walki
ra wręczono 46 dyplomów uznania ny, wylewa brudne pomyje na wszystko,, co tchnie postępem, wol
Ta gangsterska „strategia” morderców jest dowodem słabości
pracownikom, wyróżniającym się wy nością i prawdziwą demokracją...
na Spartakiadzie
i bankructwa obozu kapitalistycznego, obozu reakcji. Nie mogą
dajnością pracy.
Cenią i kochają miliony słuchaczy Polskiego Radia swoją zwaiczyć prawdy, głoszonej przez przywódców świata postępu i „Ze,Wt£rek po
rozegrane
W dalszej części akademii poszcze
gólne działy złożyły meldunki o wy „Falę 49” za bezkompromisową walkę z podżegaczami wojennymi,
socjalizmu, prawdy głoszonej przez pisarzy postępowych. Nie zostały dalsze konkurencje lekkoatkonaniu zobowiązań podjętych 1 bm, z obłudnikami, z wrogami Polski, szkalującymi naród polski, oferu
,Sensacyjny przebieg miał
mogą również zwalczyć prawdy głoszonej ustami aktorów pol fir^>Zneż
w
związku
z
Międzynarodowym
Pchnięcia kulą, w którym gdań
Dniem Spółdzielczości, przy czym na jącymi polskie ziemie niemieckim odwetowcom, z inspiratora
skiej sceny, pracownika Polskiego Radia.
szczanin Łomowski doznał nieoczekiwa
leżałoby wymienić zobowiązanie ryba mi zbrodniczego podziemia. Natomiast „Fali 49” nienawidzą z ca
Więc z wściekłością, zdemaskowani i obnażeni w swej zbrod
z rąk zawodnika łódzkie
ków, którzy postanowili wykorzystać łego serca wszyscy podżegacze wojenni, wszyscy faszyści i ich
Włókniarza Prywera, który uzysniczej robocie — strzelają do zasłużonego polskiego aktora, który go
1 niedzielę na połowy oraz zobowią
Kai
najlepszy
tegoroczny wynik teł
swe umiejętności i talenty oddał w służbę narodu polskiego, któ konkurencji 15,77 m.
zanie warsztatów nr 2, których pra najmici w kraju i za granicą.
cownicy wykonali remont kapitalny
I wrogowie postanowili zamordować „Falę 49”. Nie mogąc ry stanął w pierwszych szeregach żołnierzy frontu postępu i po Łomowski zdobył wicemistrzostwo
2 kutrów na 6 dni przed terminem.
!azłte«?p w98' *Na trzecim “leisem zna
trafić w samą „Falę" zbrodniczy strzał wymierzyli w jednego z
koju.
Akademię zakończyła część artysty
SnLię Krzyżanowski z gdańskiej
jej
współpracowników
Z
ręki
skrytobójców,
najmitów
faszysto
Skrytobójca,
to
tchórz.
A
tchórz
sądzi
innych
według
swej
czna, w której wystąpili studenci
rwie , CzW*rty W Pogorzelski z
padł Stefan Martyka, współpracownik
WSHM: Urszula Łiszowska, Jolanta wskiego podziemia,
własnej nikczemnej duszyczki. Tchórzliwi mordercy Stefana Mar- CWKS (zawodnik Floty z Marynarki
Jegorow, Rajmund Rybiński i Jer%y „Fali 49”.
tyki wyobrazili sobie, że zabijając współpracownika Polskiego Ra Wojennej). Piąte miejsce zajął ZieleMuszyński.
Bezpośredni sprawcy zbrodni nie ujdą sprawiedliwości i ka dia zastraszą zarazem jego towarzyszy pracy, że sterroryzują bo niewslti z gdańskich Budowlanych
W przedbicgach na 800 m stawka
rze. Zostaną na pewno odnalezieni i stawieni przed trybunałem jowników frontu walki o pokój, o postęp, o Polskę Ludową, o Plan była
TRAWLERY POWRACAJĄ
bardzo silna. Pierwszy przedZ POŁOWÓW
ludoAvym. Ale już dziś można z całą pewnością stwierdzić, że
Sześcioletni... Srodze się zawiedli. Mordercza kula, od której bieg wygrał Kuśmirek 1:59,7. z tego
Ostatnio w porcie rybackim w Gdy zbrodnia ta przygotowana w mrokach faszystowskiego podzie
przedbiegu do finału zakwalifikował
padł
Stefan
Martyka,
nie
przeraziła
nikogo
z
jego
towarzyszy
ni zakończył wyładunek dalmorowski
również Kasprzycki. Drugi przed
walki. Rozpaliła ona jeszcze większą nienawiść do podłego, pod się
trawler „Deltra“. W czasie ostatnie mia, została obnw^ona i zainspirowana przez zagraniczne ośrodki
bieg wygrał Korban. Najsilniejszy
go rejsu załoga tego trawlera wyko wrogów Polski i wrogów pokoju.
stępnego wroga, strzelającego po gangstersku, po faszystowsku — był przedbieg trzeci, w którym pię
nała plan w 100 proc. W tych dniach
Przecież te wszystkie „szczekaczki” imperialistyczne — różne zza węgła...
ciu zawodników uzyskało wyniki po
powrócą z połowów z morza Północ
Stefan Martyka padł jak żołnierz na posterunku, za sprawę niżej 2 min.
nego trawlery „Syriusz“ i „Jowisz“, „BiBiSi”, „Glosy Ameryki” i „Wolne Europy” niemal codziennie
której służył z największym oddaniem. Ale niezliczone są szeregi IudSict°£gfSS? zlk”5w£?w2? Z
przy czym załogi obu jednostek zade przechwalają sic milionami dolarów, rzucanypii przez Wall Street
klarowały już drogą radiową przekro i jej podkomendnych na akcję sabotażową, dywersyjną i szpie
bojowników sprawy, za którą zginął Stefan Martyka. Bojownicy j Modcrówna, a wśród mężczyzn Mach
ozenie norm połowowych.
postępu i wolności będą walczyć nadal z faszyzmem, z podżega
Tytuł mistrzyni Polski w rzucie
W Szczecinie wyładuje trawler „O- gowską w krajach wolności i pokoju...
Przecież wszyscy szpiedzy, dywersanci, sabotażyści, mordercy,
rlon“. W czasie ostatnich połowów
czarni wojennymi, z wrogami Polski Ludowej, ai do zwycięstwa.
k,?iSt zrto]1y!? Pużańska
j yy
“ 38.92 przed Konlkówna
mą —
załoga „Oriona“ uzyskała dosyć zna przychwyceni w Polsce i w innych krajach demokracji ludowej,

Młodzieżowa załoga
na m-s „Zodiak“

Lidia Wołoszyńska

Pustvnie zamienią sic w plantacje i pastwiska

Faszystowska zbrodnia

[38,23 i Kozłowską — 30,11,

(A. S.)

DZIENNIK BAŁTYCKI (Nr 242)

Wczoraj—zamknięte bramy szkół MSOAWKi
dziś — szeroki dostęp do kultury
Nie wzorowo

posiadają wszystkie dzieci robotniczej Gdyni

Codziennie kolo godz. 8 rano ulice śródmieścia i roz
ległych dzielnic Gdyni zaludniają się mlodzlieżą szkolną.
Roześmiani, tryskający zdrowiem, z wypchanymi tornistra
mi, porządnie ubrani, śpieszą chłopcy i dziewczynki do
szkól podstawowych, średnich — ogólnokształcących i zawo
dowych, by zdobywać w nich wiedzę i uczyć się na bu
downiczych socjalizmu.
Rodzice ich nie znają trosk,
jakie przed wojną towarzyszyły
nieodmiennie początkowi każde
go nowego roku szkolnego —
trosk, związanych z umieszcze
niem dzieci w szkołach oraz kup
nem podręczników i zeszytów.
* *
*
A jak było przed wojną?

Jaskrawe'
przeciwieństwo
uprzejmości
W okresie ogłoszonego przez nas
konkursu na najbardziej uprzejmą
ekspedientkę z żalem musimy napięt
nować jaskrawy fakt przeciwieństwa
uprzejmości.
Kiedy do działu „Śmiało i szczerze“
przyszedł długi list ze skargą na kie
rowniczkę mleczarni „Kossakowo“ w
Małym Kacku, która ogólnie nazywa
swoją klientelę „hołotą“, a poszcze
gólne klientki „starymi małpami“ —
wydało nam się to nieprawdopodo
bne.
Ale już w kilka dni potem mieliś
my wiadomość, że do miejscowego
Komitetu Rejonowego wpłynęło kilka
skarg nie tylko na skandaliczny spo
sób traktowania klientów przez tę
pracownicę mleczarni, ale i na dzi
wne metody, jakie stosuje, żądając,
aby klienci pragnący np. nabyć ma
sło i jajka, kupowali je oddzielnie,
tworząc w ten sposób osobne kolejki
po każdy artykuł.
Zajrzeliśmy osobiście na kilka mi
nut do sklepu mleczami w Małym
Kacku, po to tylko, aby usłyszeć jak
właśnie kierowniczka tej placówki
wymyślała klientkom od „świń“ za to
tylko, że skarżyły się na niewłaści
wy, jak im się wydawało, sposób
sprzedaży śmietany.
Nie . wchodzimy w to, czy klientki
miały rację czy nie — przypuszczal
nie w tym wypadku nawet jej nie
miały, bo śmietanę sprzedaje się w
dowolnej ilości i rzeczywiście mogło
Jej zabraknąć tego dnia w mleczarni,
— ale podobny sposób odnoszenia się
do klienteli jest niedopuszczalny!
I dlatego zarówno społeczeństwo tej
dzielnicy, jak i jej Komitet Rejono
wy słusznie domaga się szybkich i
właściwych zmian personalnych w
sklepie mleczarni „Kossakowo“ w
Małym Kacku.
(bede)

Weźmy dla przykładu rok szkol
ny 1937 - 38.

W gdyńskich szkołach ogólno
kształcących w roku 1937 - 38
znalazło
się
miejsce
tylko
dla 28 synów i córek robotni
czych, tyle też miejsc przezna
czono dla młodzieży robotniczej
w szkołach zawodowych.
W MIEŚCIE PORTOWYM —
MIEŚCIE MARYNARZY, RO
BOTNIKÓW I RYBAKÓW —
W PAŃSTWOWEJ
SZKOLE
MORSKIEJ, JEDYNEJ W SANACYJNEJ POLSCE PLACÓW- j
CE SZKOLENIA MORSKIEGO,1
NIE UCZYŁO SIĘ WTEDY
ANI JEDNO DZIECKO ROBOT

Na 18 przedszkoli gdyńskich,
12 należało do prywatnych orga
nizacji, a tylko 6 było utrzymy
wanych przez władze miejskie.
Przedszkola te dostępne były
głównie dla dzieci lepiej zara
biających urzędników, rzemieśl NIKA, MARYNARZA, CZY RY
ników i kupców. Robotników, BAKA!
pozosatjących miesiącami bez
pracy- nie stać było na opłacenie
przedszkoli dla swych dzieci,
Wszystkie dzieci
dlatego terenem zabaw dzieci
w szkole
robotników gdyńskich były uli
ce i pola Grabówka-, Małego
Rok szkolny 1951 - 52, drugi
Kacka, Demptowa i Obłuża.
rok realizacji Planu 6-letniego.
W Gdyni nie ma ani jednego
dziecka, które by pozostawało
1.600 dzieci
poza szkołą, nie ma ani jedne
go dziecka, które by nie miało
bezrobotnych
własnych podręczników.
Do 16 gdyńskich szkół podsta
wowych, na ogólną liczbę 11.400
Około 12.000 gdyńskich dzie
uczniów, uczęszczało ' w roku ci rozpoczęło w roku bieżącym
1937 - 38 — według rocznika naukę w odremontowanych sa
statystycznego miasta — około lach szkolnych, w bogato wypo
5.000 dzieci robotniczych;
sażonych gabinetach i pracow
w rzeczywistości ponad 1.600 niach naukowych. Dzieci robot
dzieci nie miiało warunków do nicze Grabówka uczą się w
normalnej nauki: były to dzie szkole - pałacu, Pomniku Pol
ci bezrobotnych.
ski Ludowej. Dla gdyńskich dzie
Rodziców ich nie stać było na ci robotniczych stoją szeroko otkupno dla nich obuwia i ubra worem drzwi 19 szkół podstawo
ogólnoksztalcą
nia, na kupno książek i zeszy- , wych,
wy<T’ K 77 szkół ogolnokształcątów, a nieraz nawet na kawałek
? sz^o} zawodowych i 8
Chleba. Wydział oświaty byłego I tefm,łcow>
Komisariatu Rządu troskę o
nauczanie dzieci robotniczych
Kultura dobrem
ograniczał do... nakładania kar
administracyjnych na bezrobot
mas pracujących
nych za nieprzysyłanie dzieci
Dzieci gdyńskich marynarzy,
do szkoły.
rybaków i robotników porto

opóźniaj; sporządzanie planu remontów

Uwaga
korespondenci!

SKU, GDYNI I SOPOCIE
do 5 października wł. nieczynne.

Na 30 metrowych szynach
pojadą tramwaje przez u!. Grunwaldzką
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne Gdańsk - Gdy
nia przeprowadza we Wrzeszczu
na ul. Grunwaldzkiej budowę no
wego torowiska tramwajowego,
które stanowić będzie część roz
budowywanej nowoczesnej drogi
państwowej Nr 1 na odcinku
Gdańsk - Gdynia.
Ułożono już we Wrzeszczu od
cinek torów o długości 1.600 mtr
od ul. Lendziona do Alei Marszał

intendent C54A
." ' " rozprzedawał
wśród znajomych

Czeka go teraz surowa kara
Indendent półkolonii TPD w Gdyni przy ul. Abraha
ma, Stanisław Koprowski, wpadł na oryginalny, lecz prze
stępczy pomysł. Pragnął zapewnić sobie obfitość mięsa
kosztem powierzanych swej opiece dzieci.
W tym celu przedsiębiorczy intendent nawiązał kon
takt z kierowniczką sklepu MHD Nr 21 w Gdyni,' ob. Re
giną Mach.
W dniu 25 sierpnia br., według przypadających na pół
kolonię norm, zamówił on 20 kg. wędlin, z których pobrał
tylko 8 kg., resztę zostawiając w sklepie.
W dniu 27 sierpnia br. Koprowski zamówił 26 kg. mię
sa, lecz pobrał tylko 10 kg., zostawiając również resztę
mięsa w sklepie, w dniu 29 sierpnia br, zamówił 35 kg.
mięsa i wędlin dla półkolonii, zaś pobrał tylko 6 kg. węd
lin i 12,5 kg. mięsa, magazynując zamówioną resztę w
sklepie.

W dniu dzisiejszym wystąpi w Teatrze Wielkim w Gdań
sku 60-osobowy Robotniczy Zespół Pieśni i Tańca Ludowej
Republiki Bułgarskiej, który przybył przed kilku dniami na
gościnne występy do Polski. Na zdjęciu fragment występu ze
społu w teatrze na wyspie w Łazienkach w Warszawie.
CAF fot. Nowosielski.

FACHOWCY POSZUKIWANI

1 technika mechanika z działu kotłów i maszyn
parowych, 2 kierowników gorzelń (tylko pierw
szorzędne siły fachowe) zatrudnią od zaraz:
Gdańskie Gorzelnie Rolnicze w Gdańsku. Zgło
szenia do Sekcji Personalnej Gdańskich Gorzelń
Rolniczyęh w Gdańsku - Wrzeszczu, ul. Nowo
wiejskiego 13, w godz od 7 — 15-tej.
1474-K

'ogłoszenia drobne
SPW/POA2
OKAZJA. Parcelę, domek,
willę sprzedam tanio. Gdy
ni.? Sieroszewskiego 6 tel.
10-52. Biuro.
G-4634
SPRZEDAM sześciomiesięcz
nego spaniola. Wiadomość,
telefon 314-91, godz. 16—18.
____
_
G-4697
SPRZEDAM akordeon 80 b.
w dobrym stanie. GdyniaOrlcwo, Inżynierska 65.
__ _____
G-4689
WILKI r&flOWft sprzedam
tanio Gdańdc - Orunia, Za
wiejska 34«, __
G-47C7
SZAFĘ, łóżko, stół, kasetę,
siodło sportowe sprzedam.
Wrzeszcz, Parkowa 4/6, go
dzina 16—19,
G-4712

SPRZEDAM pokój sypialny
— komplet. Oliwa, Polan
ki 71 m. 1.
P-4698

KUPNO
KUPIĘ opony 400 X 15,
oraz dętki. Zgłoszenia tele
foniczne 37-69, Gdynia.
G-4697
WÖZEK - autko zamienię
na sportowy czeski lub ku
pię, Sopot, Majkowskiego
21, I piętro.
G-4694

l

OK ALK

ZAMIENIĘ willę z ogrodem
w Jeleniej Górze na trój
miasto. Zgłoszenia: Gdynia,
Żeromskiego
26,
Młódź.
Dom Kult., Sekretariat.
G-4692

A traktorem można?

Opieszałe komitety rejonowe

Mięso przeznaczone dla dzieci

1

wyglądzie tego sklepu, położone
go w najlepszym punkcie mia
sta?
(q)

W parku przy Grand Hotelu
w Sopocie wiszą w kilku miej
scach tablice ostrzegawcze. Z
treści ich dowiadujemy się, że
oprócz niszczenia roślin zabra
nia się w parku jazdy »amocho
darni, motocyklami, powozami,
rowerami i konno.
Niech teraz ktoś spróbuje za
Na młodzież robotniczą Gdyni
czepić traktorzystę, który by
czekają wyższe uczelnie trój. Czy naprawdę nie ma nikogo, traktorem ,,wziął rejs” na prze
miasta — Politechnika Gdańska, kto pomyślałby o estetycznym łaj!
'nip)
Akademia Medyczna, Wyższa
Szkoła Handlu Morskiego oraz
Hczne uniwersytety i akademie
W całym kraju.
co gdyńskim, robotniczym
^ec*om dała Polska Ludowa:
|S toltur/tocjaktyczne"“'5’ Remonty mieszkań dla świata jonowych nie złożyło jeszcze w
(Nik) pracy, przysparzanie coraz więk Prezydium MRN wypełnionych
szej ilości izb mieszkalnych dla ankiet, co opóźnia sporządzanie
rosnących kadr pracowników mo planu remontów i w konsek
rza i rozwijającego się na Wy wencji spowodować może pomi
brzeżu przemysłu jest jedną z nięcie w planie na przyszły rok
głównych trosk Prezydiów Miej domów, znajdujących się w ob
skich Rad Narodowych w trój- rębie opieszałych Komitetów Re
mieście.
jonowych.
Czy słyszeliście już wesołą au
dycję radiową p. t. „Nasi kores
Prezydium MRN w Gdyni przy
W interesie mieszkańców Gdy
pondenci?“ Jeśli nie — to słuchaj
stąpiło już do sporządzania pla ni rejonowe komitety winny jak
cie jej dziś 12 hm. o godz. 19 w
nu remontów na rok 1952. Wszy najszybciej wykonać spoczywa
programie pierwszym.
stkie komitety rejonowe otrzyma jące na nich obowiązki i dostar
W audycji biorą udział znani ar
tyści: Dymsza, Olsza, Bogucki i
ły do wypełnienia ankiety, w czyć ankiety do Prezydium MRN.
inni.
których mają wydać opini? o
(iz)
Korespondentów naszych zachę
konieczności remontu budynków
camy do włączenia głośników i
1 wysłuchania tego naprawdę dosmieszkalnych, położonych w swo
i konałego słuchowiska.
im rejonie.
TEATRY
Niestety, wiele komitetów re- TEATRY „WYBRZEŻA“ W GDAŃ

wych uczą się w szkole ryba
ków morskich i w Państwowej
Szkole Morskiej. Do dyspozycji
m?odzieży robotniczej oddano
szkoły r artystyczne — muzyczną
liceum fotografiki, liceum pla
styczne i inne.

Gimnazja... prywatne
W mieście, liczącym około
114.000 ludności, nie było jesz
cze w roku szkolpjrm 1937 - 38
ani jednej państwowej średniej
szkoły
ogólnokształcącej
—
istniało tylko 7 prywatnych gim
nazjów, w których uczyły się
dzieci kupców, przedsiębiorców
portowych i urzędników, mogą
cych płacić wysokie czesne.

Kiedyś był to sklep wzorowy,
— oczywiście, gdy był własnością
PCH. Później przejęty został
przez MHD i przestał być wzoro
wy. A teraz, to już w ogóle jest
— po prostu — zaniedbany.
Mieści si? w Gdyni w centrum
miasta przy zbiegu ulicy 10 Lu
tego i 3 Maja. I mając bogaty
asortyment towarów, reklamuje
na swoich wystawach cyrk Nr
6, który już w ogóle wyjechał z
Wybrzeża.

3

Pozostawiane przez in tendenta mięso było rozprzeda
wane przez kierowniczkę sklepu wśród znajomych i częś
ciowo rezerwowane dla sprytnego spekulanta.
Członkowie Komisji do Walki ze Spekulacją w Gdyni,
d'zieki wnikliwej obserwacji, szybko wykryli dokonywane
przez Koprowskiego nadużycia, przeprowadzając skrupulat
ne śledztwo w tej sprawie.
Przestępczego intendenta czeka surowa kara za dzia
łanie na szkodę powierzonych jego opiece dzieci.
(jota)

ka Rokossowskiego i częściowo w
okolićy ul. Uphagena. Przy bu
dowie torowiska używane są szy
ny kolejowe nowego typu o dłu
gości 30 mtr.
Sieć tramwajowa zawieszona
będzie na nowoczesnych, prakty
cznych słupach betonowych, któ
re b?dą równocześnie służyły, ja
ko słupy oświetleniowe. Torowi
sko będzie pokryte trawnikami.
Prace posuwają się szybko. No
we tory zostaną oddane do użyt
ku już w dniu 7 listopada br.
(mel.)

Najbliższe wycieczki
PTTK i 0RZZ

REPERTUAR KUM
GDANSK—WRZESZCZ: „Bajka" „Skarb“ (16, 18 i 20). „Przyjaźń“
okręg. TPP-R — „Za wami pójdą
inni“, poniedz., środy i piątki (17 i
19), w niedz. (15, 17 i 19). „Zetempowiec“ „Podróże Gulivera“ (16, 18
i 20). „Marynarz“ (Nowy Port) —
„Historia jednego wynalazku“ (18
i 20)
„Polonia“ (Oliwa) — „Za
cenę życia“ (16, 18, 20).
GDYNIA „Atlantic“ — „Hrabia Mon
te Christo“ seria II (16,30, 18,30 i
20.30). „Goplana“ — „Zahartowani“
15, 18 i 20). „Warszawa“ — ...Za
bawna historia“, (17, 19, 21)). „Fala“
(Grabówek) — nieczynne. „Pro
mień“ (Chylonia) — „Kobieta wyru
sza w drogę“ (18 i 20). „Neptun“
(Orłowo) — „Rodzina Sonnenbruecków“ (18 i 20).
SOPOT „Bałtyk“ — „Córki Chin“
(16.30, 18.30 i 20.30), „Polonia“ —
„Hrabia Monte Christo“ I seria.
(15, 18 i 20).
FOTOPLASTIKON - Gdynia, ulic»
Władysława IV 28 — „Hawaje“.

DYÄl’KY

ATIEK

od dnia 9. 9. do 15. 9.
Gdańsk — ul. Łąkowa 16
— dyżur dzienny
Gdańsk-Wrzeszcz — ul. Grunwaldz
ka 36
Gdynia — Skwer Kościuszki 22 i Or
łowo — ul. Orłowska 66
Sopot — ul. Stalina 724

W czwartek, dn. 13 bm. o godz.
17 spod siedziby PTTK w Gdań
sku (Długa 45), naprzeciwko ra
tusza głównomiejskiego, wyruszy
prowadzona przez przewodnika
PTTK wycieczka „szlakiem gdań
skiej panoramy”. Powtórzenie jej
odbędzie się w niedzielę dnia 16 l»OGOTOV. n \( . ri NKOWR
GDANSK - WRZESZCZ
bm. o godz. 10; zbiórka w tymże
Wrzeszcz — Mierosławskiego
miejscu. Udział dla każdego Gdr.ńsklei 4l<> Ot
GiunwatdzK» «
bezpłatny.
Pogotowie dziecięce, Grunwaldzka 2
tel
424-44
- czynne od 18—
W niedzielę, dnia 16 bm. PTTK
SOPOT
przy współpracy z ORZZ urzą Tel. 524-00, ul. Stalina 778.
dza następujące całodzienne wy
cieczki; statkiem do Sztutowa,
WYSTAWY
Muzeum Pomorskie w Gdańsku
młodzieżową wycieczkę pociągiem otwarte
codz, z wyjątkiem, poniedział
do Malborka, oraz wycieczkę 400 ku od godziny 10—15. We wtorki,
pracowników z Elbląga do trój niedziele od 10—18.
Wystawa „Juliusz Słowacki“ otwar
miasta.

H. Czerny-Stefańska
my kładoiucą na kursie
dla nauczycieli
W państwowej średniej szkole mu
zycznej w Orłowie zorganizowano w
czasie wakacji przeszkolenie metody
czne dla nauczycieli muzyki z całego
kraju. W kursach wzięło udział po
nad 200 nauczycieli szkół muzycz
nych.
Wykładowcami na kursie były naj
wybitniejsze siły pedagogiczne i arty
styczne z całej Polski, m. in. nasza
znakomita pianistka Halina Czerny Stefańska.
(A dal)

ta codz. z wyjątkiem poniedziałków
w Muzeum Pomorskim w Gdańsku.
Godziny otwarcia: wtorki, piątki i
niedziele od godz. 10—18, inne dni od
10—-15. Wycieczki" zgłaszać tel, 340-31
Festiwal Sztuk Plastycznych w So
pocie (na wprost mola) od godz, 10
do 19.
Wystawa A. Gierymskiego i Käthe
Kollwilz.
Wystawa „Chrońmy Przyrodę Oj
czystą" w Sopocie, ul. Rokossowskie
go, od godz 11 do 20,
Wystawa wykopalisk iirehistorycznj'ch w Gdańsku, ul. Grodzka 14, od
godz. 10 do 18.
Wystawa „Rozwój
społeczeństwa
gdańskiego w dokumentach historycz
nych“ w Państw Archiwum Gdańsk,
Wały Piastowskie, od godz. 11 do 14

ZAMIENIĘ 2 pokoje kuch-] POMOC domowa starsza ZGUBIONO kartę meldum
nią wygody Gdynia na po- poszukuje pracy od 15-go kową na nazwjsko Müller ZGUBIONO książkę woj- i ZAGINĄŁ mały, czarny ple ZNALAZCĘ białego teriera
dobne Wejherowo. Oferty: września. Oferty: Dziennik Władysław, Gdynia - Chv- skową, zaświadczenie repa-1 sek (łapki brąz, obwódki ostrowłosego w łaty ostrzy
triacyjne
1
legitymację brąz wkoło oczu) na drodze żonego prosi się o przypro
Dziennik Bałtycki, Gdynia, Bałtycki Gdańsk — pod Iońia.
P-4687
związkową na nazwisko Ku między Orłowem, ul. Wiel wadzenie za nagrodą na ul.
pod „Aleksandra“. G-4C68 „Chętna“'.
G-4711
ZGUBIONO legitymację — nigielis Jam_________ G-4715 kopolska, a garażami MZK, Morską 43/2,' Wrzeszcz.
ZAMIENIĘ pokój Y kuch
Zw. Zawód.,
kennkartę, ZGUBIONO kartę zameldo Gdynia. Zwrot wynagrodzę.
P-4683
nią Nowe - Oksywie, BePOSAD POSZUKUJĄ
przepustkę portową na na wania na nazwisko Jadwi Gdynia, ul. Swiętojaty'*-' DNIA 9 bm. zgubiono klucz
nisławskiego 10 m. 3 na po
zwisko Plerzga Michał.
50,
sklep.
G-4696
ga Pacenko.
G-4716
z numerem 1398, Łaskawy
dobne Gdynia lub okolice. BILANSISTA rutynowany
G-4686
__
__ G-4685 przyjmie prace zlecone —
ZGUBIONO kartę meldun NAJSERDECZNIEJSZE po znalazca proszony o zwrot.
ZGUBIONO legitymację
STUDENT trzeciego roku organizacja, bilanse, księ Zw. Zawodowego na naz kową na nazwisko Bracho- dziękowanie dr Jagalskie- Dziennik Bałtycki, Gdynia.
G-4705
G-4719 mu i asystującym dokto
medycyny poszukuje poko gowania, nadzór, kontrola. wisko Kupczyk Stanisława, wicz Stefania.
G-4638 Gdynia.
ju przy rodzin1 e.
Wiado Telefon 516-26,
rom Szpitala Miejskiego w ZNALEZIONO pieniądze —
G-4680
mość: JanoWicz. Sopot, Ser WYKWALIFIKOWANA“ ma
Wejherowie za dokonanie Proszę zgłosić się po od
NAUKA
ka_ Joselewicza 17/3._P-4701 szynistka przyjmie posadę ZGUBIONO kartę meldun
Kiosk „Ruchu“ —
ciężkiej operacji i troskli biór.
kową
na
nazwisko
Hubert
Świerczewskiego
wa opiekę składa Budzisz Gdańsk,
ZAMIENIĘ^ pokój ~z~ kuch w trójmieście od zaraz. —
Szulc, Gdynia.
G-4691 TAŃCÓW towarzyskich — Pelagia.
G-4709
p-4681 22, Skibińska.
nauka, zapisy, informacje.
nią Gdynia na podobne Sopot, ul. Chrobrego 19/1
ZGUEIONO
legitymację
—
P-4659
Wrzeszcz, Pileckiego 4, Doj
trójmiasto. Zgłoszenia: Gdy
Zw. Z a w. Prac. Budowl., ście Morska.
G-4610
nia, Podgórna 13 m. 1 a.
kartę
meldunkową, oraz,
________ G-4706
ZGUBY
przydział ria 250 kg węgla TRZYMIESIĘCZNE nowo
STUDENT starszy poszuku
w *••
-n aunmtti
korespondencyjne
na nazwisko LipczeWska czesne
je pokoju umeblowanego ZGUBIONO
legitymację Maria, Sopot, Mickiewicz? kursy księgowości. Łódź —
Oferty: Dziennik Bałtycki, Związkową Metalowców w 28.___________________P-4702 skrytka 163.
1415-K
Gdańsk, „Zbigniew“.JS-4708 dniu 16 czerwca na nazwi
iiiiiiiii[iiMiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiiiiiiiiiii
ZGUBIONO
legitymację
Nr
OFICER Marynarki Han sko Łoszniow Zygmunt.
R O t N
NEKROLOGI
P-4638 08246 wydaną przez Mar.
dlowej poszukuje pokoju
Woj., kartę konsumenta Nr
Oferty: Dziennik Bałtycki
ZGINĘŁA harmonia marki
ZGUBIONO
kartę
meldun
091180,
seria
B,
dowód
toż
Gdańsk, pod „Marynarz“.
A. Nabe Wa-Wa, 3-rzędówDnia 4. IX. 51 r. zmarł nagle w Michalinie
G-4714 kową na nazwisko Bigas samości, kartę zameldowa ka, 120 basy. Za wysokim
Anna, Rekowo,
p-4615 nia na nazwisko Helena
SAMOTNY poszukuje poke
Sarnowska, Reda.
G-4704 wynagrodzeniem proszę ła
skawie zawiadomić. Gdańsk
ju umeblowanego — trój ZGUBIONO książeczkę woj
miasto. Oferty: Dziennik skową oraz obywatelstwo ZGUBIONO kartę meldun -Wrzeszcz, Pniewskiego 4
Nabożeństwo żałobne za spokój duszy odbędzie się
polskie na nazwisko Much kową Nr XIII 30918 na na mieszk. 4.
Bałtycki, Gdańsk, „15“.
P-4648
dnia 26 bm. o godz. 7-mej w kościele Serca Jezu
G-471? Franciszek, Gdynia. G-4693 zwisko
Kołodziej
Kazi
WRZEŚNIA
zgubiłem
G-4710 7
sowego na ul. Czarnej we Wrzeszczu, o czym za
w n i m ?■ i< i > s a n v ZGUBIONO zaśw. obywa mierz.
(szosa Gdynia — Gdańsk)
wiadamiają pozostali w nieutulonym żalą
telstwa polskiego,
kartę ZGUBIONO kartę ■ rozpo lunetę myśliwską. Zwrot
POMOC domowa do leka zameldowania, zaśw. reje znawczą, kartę meldunko wynagrodzę. — Bożyk —
ŻONA, CÓRKA, SYN I ZIĘĆ
rza natychmiast potrzebna stracji wojsk, na nazwisko wą na nazwisko Hinc He-1 Wrzeszcz. Jesionowa 16.
G-4718
Sopot, Stalina 750,
P-467« Maćkowiak Jerzy.
G-4695 lena.
G-47134
F-4657

Czytajcie
„Dziennik Bałtycki“

iiiż. Włodzimierz Zieniewski

1 -’"'DZIENNIK BAŁTYCKI (Nr 242)

WYGNANIE WŁADCY

„Czapajew“ wyruszył z portu w
towarzystwie dwóch jeszcze okrętów
— „Połtawy“ i „Szczorsa“. Pierwsze
dni podróży minęły spokojnie. Na mo
rzi; tylgo gdzie niegdzie pokazywały
się kry lodowe i cała kawalkada bez
przeszkód posuwała się ku celowi. Di
ma potrafił całymi godzinami przy
patrywać się morzu, lub wypyty
wać o najdrobniejsze szczegóły doty
czące polarnych podróży poznanego

na okręcie elektrotechnika — Iwana
Pawłowicza.
Piątego dnia podróży „Czapajew“
skręcił nagle na północ. Teraz coraz
częściej spotykano nie tylko pojedyn
cze kry, lecz całe pola lodowe. Na
jednym z nich Dima dostrzegł stado
morsów. Miał nawet czas, zanim okręt wyminął pole, obejrzeć je do
kładnie przez lornetkę. Nie zadowo
liło go to jednak i zaczął marzyć, że

by kiedyś zobaczyć takie stado zu on na Dimie bardzo dobre wrażenie,
pełnie z bliska. (Nie domyślał się na toteż chłopiec chętnie i często z nim
wet, że to życzenie spełni się w zu gawędził. Podobało mu się zwłaszcza,
pełnie nieoczekiwanych »okolicznoś że Dymitr Aleksandrowicz — tak ka
ciach i to szybciej, niż mógłby przypu zał się nazywać nowy znajomy —nie
stawiał mu żadnych kłopotliwych py
szczać).
W okrętowej jadalni w czasie po tań.
siłków Dima niejednokrotnie spoty W czasie gdy Dima coraz bardziej
kał się z człowiekiem, który tak u- wciągał się w tryb okrętowego życia.
ważnie oglądał go kiedyś w hotelu. „Czapajew“ posuwał się wciąż dalej
Teraz przy bliższym poznaniu zrobił\
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na północ, z coraz większym trudem
przebijając się przez lody.
Którejś nocy Dimę obudził nagle
jakiś wstrząs i trzask. Chłopiec zer
wał się na równe nogi. Wstrząs pow
tórzył się i nagle na statku zrobiło
się dziwnie cicho.
.
— gruba okrętowa przestała dzia
łać — zrozumiał chłopiec i rzucił się
ku drzwiom kajuty.

Program radiowy
SKODA — 12 września 1951 r.
6.05 — Gimnastyka. 6.15 — Melodie
ludowe. 6.45 — Program ogólny. 6.50
_ Program lokalny. 6.53 — Wiadomo
ści Wybrzeża. 7.00 — Dziennik. 7.15
- Muzyka ludowa. 7.55 — Wiad. po
ranne. 11.40 — Komunikaty miejsco
we. 11.45 — Głos mają kobiety. 11.52
_ Pieśń masowa. 12.04 — Dziennik.
12 15 — Orkiestra. 12.30 — Aud. dla
wsi 12.45 — Na swojską nutę. 13.15 —
Komunikat PIHM, 13.16 — Muzyka.
13.30 — Muzyka. 13.45 — Aud. szkol
na 14.10 — Muzyka. 14 30 — Fragment
powieści. 14.50 — Melodie *operet
15 30 — Aud. dla świetlic dziec. 15 50
- Koncert. 16.20 - Aud. dla mło
dzieży- „Szkolne sprawy“. 16.40 —
Pieśni radzieckie. 17.00 —
popoł. 17.05 — Pog. sport. 17.15 —
Skrzynka ogólna. 17.30 - Muzyka ka
mer. 13.00 — Felieton. 18.15 — Prze
gląd wydarzeń. 18.30 — M£z^ka,qoń
neczna. 19.00 - Wszechn. Rad 1J.20
- Koncert. 19.55 — Komunikat PIHM
dla rybaków. 19.58 — Stan pogody.
20.00 — Dziennik. 20.26 — Wiad. spo.t.
20.30 — Koncert. 20.50 — Aud. o
książce 21.15 - Koncert, 21.40 —
Pieiń masowa. 21.45 - Wspomnienia
robotnicze. 22.00 - ,Muzyka 1
23.00 — Ost. wiadomości. 23.10 — mu
zyka baletowa. 23.55 — Komunikat
PIHM. 23.56 — Muzyka.

Tragedia Kociewska

wanymi w Ostaszewie, owocami i Prośba
nie dopuści do ich zepsucia. Oczekujemy także, że osoba od o drobną imuestącię
W Ostaszewie przy Gminnej powiedzialna za ten bałagan po Ulica Podmiejska w GdaóskuSpółdzielni istnieje punkt sku niesie konsekwencje swego po Oruni łączy się z ulicą Jedności
Robotniczej dwoma spadzistymi
pu owoców. Od dwóch tygodni stępowania. Red.
zjazdami, z których jeden, w kie
w magazynie leża kupione od
runku Gdańska, posiada chodni
chłopów owoce, których nie od Trzeba ogrodzić
ki i doskonałą jezdnię, natomiast
stawia się do CRS w Gdańsku,
bo nie ma skrzynek. Owoce gni
Ośrodek Zdrowia w Rumii mie drugi, w kierunku przeciwnym,
ją ze stratą dla państwa i kon ści się w ładnym domu, z zew posiada jezdnię bardzo zniszczo
sumentów w mieście. Nikt nie nątrz i wewnątrz świeżo wyre ną, a chodnika nie ma w ogóle.
zainteresował się tym, żeby Gmin montowanym. Szkoda, że pod W miejscu gdzie kiedyś był chód
na Spółdzielnia była w porę zao wórze jego nie jest ogrodzone, nik, pozostało jedynie wyżłobie
patrzona w potrzebne skrzynki. wskutek czego bywa często zanie nie, które obecnie jest poniżej po
Jak nazwać tego rodzaju po czyszczane przez przechodniów ziomu jezdni i powiększa się z
stępowanie?
i pijakqw. Oczekujemy od GRN roku na rok.
Stan chodnika utrudnia przej
Grzegorz Baran
w Rumii zainteresowania się tą
ście przez ten odcinek tysiącom
Nie wątpimy, że CRS w Gdań. sprawą.
osób śpieszących codziennie do
J. Iwanowicz
sku zainteresuje się zmagazyno

W Ostaszeujie
gniją owoce

Mach mistrzem Spartakiady na 400 m
(Od specjalnego wysłannika „Dziennika Bałtyckiego“)
Poniedziałek był dniem wielkich finałów. Po eliminacjach wyłonieni
zostali mistrzowie I Letniej Spartakiady w biegu na 100 m, 400 m i 10.000
m mężczyzn oraz w 100 m, skoku wzwyż i oszczepie kobiet.
SUKCES ZANOTOWAŁA
DUŻY
Doskonale spisali się reprezentanci
MODERÓWNA, KTÓRA W BARDZO
Wybrzeża.
TYTUŁ MISTRZA POLSKI NA 400 SILNEJ STAWCE FINAŁOWEJ NA
m UZYSKAŁ
WE WSPANIAŁYM 100 m UZYSKAŁA ŻYCIOWY RE
CZASIE 49 SEK. MACH I (BUDOW KORD — 12,5 SEK. PLASUJĄC SIĘ
LANI)
(MIMO
SŁABEJ BIEŻNI) NA III POZYCJI PRZED ILWICKĄ I
PRZED LIPSKIM (AZS) — 49,6 SEK. KUŹMICKĄ (które przybyły w tym
I GRAŁKĄ (GW.) 50,1. Na 6-tej po samym czasie). Na 6-tym miejscu w
zycji przybył Rabenda w czasie 51,3, finale była Czeszko.
uzyskując nowy rekord życiowy.
W przedbiegach na 1.500 m zwycię
Najszybszym biegaczem w Polsce
okazał się raz jeszcze Kiszka, wy żył gdańszczanin Korban (Spójnia) —
grywając finał 100 m w czasie 10,8 4:07,8, również reprezentant AZS —
przed Stawczykiem — 10,9 i Buh Gdańsk Krawczykiewicz z czasem
lern — 10,9. Wielki triumf osiągnął 4:12,8 zakwalifikował się do finału.
reprezentant sportu wiejskiego Ra
DALSZE REKORDY PŁYWAKÓW
tajezak (LZS), który z wynikiem
11 sek. uplasował się na 4 miejscu.
Dzień poniedziałkowy godnie zakoń
Niezwykle emocjonujący przebieg czyli pływacy. Wieczorem przy świet
miał wyścig na 10.000 m. Stawkę 30 le elektrycznym odbyły się finały w
zawodników poprowadził w ostrym kilku konkurencjach. O tym, że w
tempie Rusek (Kol.) Dopiero po o- sporcie pływackim czynimy stale po
śmiu kilometrach na czoło wysunął stępy, świadczą now» ▼"’"•-dy P1"
się Szwargot (CWKS), który zajął ustanowione tego wieczoru.
I miejsce w dobrym czasie 32:04,6
Sztafeta 100 m klas. mężczyzn Sta
przed Ruskiem 32:16,6 i Kielasem
li poprawiła swój własny rekord u32:21,2.
zyskując
doskonały czas 5:20,0 przed
W skokn wzwyż kobiet niespodzian
ką było wyeliminowanie rekordzistki CWKS — 5:25,8, Dzikówna przepłynę
Polski Ronczewskiej, która nawet nie ła 200 m w stylu dowolnym w cza
zakwalifikowała się do finału. Tytuł sie nowego rekordu — 2:48,0. Ponadto
mistrzyni zdobyła Maciejakówna — tytuły mistrzów zdobyli: zasłużony
145 cm. Zawodniczka Spójni gdań mistrz sportu Gremlowski (Ogn.) na
skiej Duńska była 6-ta w finale z wy 400 m st. dow. •— 4:58,0 przed Koci
nikiem 140 cm. W. rzucie oszczepem szewskim (CWKS) 5:08,9 i Jerą (Ogn.)
kobiet pierwsze miejsce zajęła Koni- — 5:13,8, Boniecki (Ogn.) na 200 m
kówna 37,74 przed Stachowicz 36,98 grzbiet. — 2:41,2 przed Jaśniewiczem
(St.) 2:42,4 oraz Dobrowolski na 200
1 Szendzielosz — 5,40.

m klas. — 2:55;». Wśród kobiet po
nadto triumfowały: na 100 m grzbiet.
— Korecka (Ogn.) — 1:29,1 oraz 200
m klas. Dobranowska (Ogn.) 3:12,6
przed Mrozówną (Kol.) — 3:12,9.
SKRZYŻOWAŁY SIE PIĘŚCI NA
PIERWSZEJ LETNIEJ SPAR
TAKIADZIE
Już w pierwszym dniu maratonu
bokserskiego (odbyło się jednego
dnia 50 walk) zanotowaliśmy szereg
niespodzianek. Do nich należały zwy
cięstwa Niedźwieckiego nad Brzózką
Murawskiego nad Anielakiem oraz
Wojciechowskiego nad reprezentan
tem Polski Nowarą.
Spośród zawodników Wybrzeża Ste
faniak przegrał po bardzo zaciętej
walce z Grzywoczem, przy czym wer
dykt przyznający zwycięstwo Grzywoczowi stosunkiem 2:1 był szeroko
komentowany. Spośród zawodników
Wybrzeża Kinowski (Spójnia) wygrał
z Mazurem. Eks-tczewianin Justka po
konał Faskę, Soczewińskl wygrał ze
Szczygielskim,
Antkiewiez pokonał
przez tko. w drugiej r. Gęsiekiego,
Kudlacik przegrał z Suszką a Kraw
czyk pokonał Mańkowskiego. Ponad
to Gros w ciężkiej uległ na punkty
Jaskóle.
A. SKOTNICKI

Piłkarze Kolejarza
na odbudowę Warszawy
Piłkarze Kolejarza (Gdańsk)\ I-ligowej Gwardii. Zwycięstwo
rozegrali w Chojnicach spotka odniosła drużyna gdańska 5:2
nie
piłkarskie na odbudowę Wszystkie bramki strzelił dosko
Warszawy z miejscowymi Bu nale w tym dniu usposob'ony
(jg)
dowlanymi. Zwycięstwo odnieśli Blank.
Kolejarze w stosunku 5:0. Bram
ki strzelili: Duraff — 2, Jawor
ski — 2, Blank — 1.
Hebda wyqrvwa turnie
W Szczecinie rozegrany został
klasyfikacyiny
towarzyski mecz piłkarski z dru
żyną Kolejarza Szczecin, która Finałowe spotkanie turnieju klasy
między Hebdą i Radziem
bierze udział w rozgrywkach o fikacyjnego
zakończyło się po przeszło 2-godzinwejście do II Ligi. Drużyna nej walce zwycięstwem Hebdy 6:4
szczecińska wystąpiła w tym me 4:6, 6:4.
Ostateczna kolejność: 1) Hebda
czu wzmocniona 4 zawodnikami Raözio,
3) Piątek, 4) Licis, 5) Bełdow

12 zlotąch medali
zdobąli
polscą motocykliści
Duży sukces odnieśli polscy moto
cykliści. startujący w tatrzańskim
samochodowo - motocyklowym rai
dzäe, który przebiegał przez teryto
rix Czechosłowacji, Polski i Węgier.
Zdobyli oni 12 złotych medali i I
srebrne, przy czym sukces ten pod
nosi fakt, że wszyscy Polacy ukoń
czyli raid.
Wśród zdobywców złotych medali
znajduje się również znany motocy
klista Wybrzeża Jerzy Dąbrowski.
(as)

ski. 6) Sebrala.
W turnieju pocieszenia Kramer (Po
znań) pokonał w finałowym spotka
niu swego kolege klubowego — Fraszewskiego 6:2, 6:2.

Mistrzostwa »imioröw
rV ramach piłkarskich mistrzostw
mniorów miasta Gdańska, dziś w śro
de 12 bm. o godz. 15 na boisku w
Nowym Porcie odbędzie się spotka
nie ZPGG Kolejarz Morski — SKS
Stal II.
Z dniem 16 bm. rozpoczynają się
rozgrywki piłkarskie o nagrodę prze
chodnią WKKF.

WŁ

pracy, a przedostanie się na tym
odcinku kobiecie z dzieckiem w
wózku jest wielkim wyczynem.
Mieszkańcy Oruni czekają na
ułożenie chodnika na przestrze
nj 50 m. Inwestycja to niewiel
ka, a udogodni przejście w tym
ruchliwym miejscu.
Alfred Drążek
W INNYCH LISTACH:
WIĘCEJ TEGO RODZAJU ROZ
RYWEK
Wielką niespodzianką dla mnie
pisze nasza czytelniczka Ewa Włodawiec — jak i dla wielu innych mi
łośników poważnej muzyki był piąt
kowy recital fortepianowy prof. Le
wińskiego w kawiarni „Jantar“ w
Gdyni. Blisko przez 2 godziny prze
żywałam prawdziwą „ucztę“ duchową,
He zyskałyby tego rodzaju lokale na
Wybrzeżu, gdyby częściej urozmaica
ły monotonię kawiarnianą podobny
mi koncertami.
PROSZĄ O POCIĄG RCDĄTEÓT'
Czytelnik nasz ob. Władysław Bur
dyk w imieniu wszystkich dojeżdżają
cych do pracy rannym pociągiem
Tczewa do Gdańska zapytuje DOKP,
czy nie byłoby możliwe podstawienie
dodatkowego pociągu podmiejskiego
na tej trasie, co zlikwidowałoby wy'
jątkowe przepełnienie, utrudniające
komunikację światu pracy i uczącej
się młodzieży.
WIĘCEJ SZACUNKU DLA CZŁO
WIEKA PRACY
Bileterzy przy wejściu na molo w
Sopocie słusznie skarżą się na^ zacho
wanie tej części młodzieży, która nie
potrafi uszanować ich pracy, odma
wia pokazywania biletów, robi nie
smaczne dowcipy, a niejednokrotnie
nawet odgraża się i robi awantury.
Rodzice i wychowawcy winni wpły
nąć na te nieuspołecznione jednostki,
by zaprzestały swoich niewłaściwych
„wyczynów“, nie licujących z obywa
telśkim
podejściem do człowieka
pracy.

ODPOWIEDZI REDAKCJI:
Anna Cisakowska, Sopot. — Legi
tymacja została już mężowi Obywa
telki wydana. Opóźnienie nastąpiło ze
względu na reorganizację pracy od
nośnego wydziału 1 chwilowy brak
druków.
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RYMKIEWICZ

Stiem ia
wąfznwltma
Otóż, razu pewnego pan administrator upolował w sadzie małego
Staszka Nowocienia, któremu na wieczną rzeczy pamiątkę poder
żnął scyzorykiem lewe ucho od dołu.
W czasie okupacji został Nowocień wywieziony do Niemiec na
roboty, a gdy wrócił po wojnie do kraju, brał się za różne prace,
był gońcem w Spółdzielni Wydawniczej, kopaczem przy budowie
wiaduktu kolejowego, robotnikiem rolnym w majątku PNZ, ale
nigdzie nie mógł długo miejsca zagrzać. Dopiero w tej młodzieżówce jakoś bardziej mu się spodobało i tu zaczął rej wodzić tro
piąc wśród kolegów jakoby - wrogów klasowych i grzmiąc w pu
zon źle rozumianej czujności rewolucyjnej. Robił to święcie prze
konany o swej racji, siejąc przy tym zamęt, intrygi i nieporozu
mienia tak, że w końcu zasłużył sobie na opinię intryganta. W
robocie pozostawał w tyle za innymi, chociaż starał się podciągać
jak mógł, bo rozumiał że, nie wypada, żeby ten, który innym
przygania, sam świecił złym przykładem. Tłumaczył się, że nie
ma zdrowia, pracować tak, jakby chciał, ale później wyszło na
jaw, że co innego mu przeszkadzało w robocie.
— Dziewiętnastego lipca, jak już wiecie, wezwała nas „Bry
gada Młodych” do współzawodnictwa w akcji żniwnej — opowia
dał Kłys. — Szło, o to, która strona lepiej przeprowadzi kosze
nie, wcześniej ułoży stogi i zabezpieczy zboże przed deszczem.
,,Brygada Młodych” miała nad nami przewagę, bo posiadała własną snopowiązałkę. Nie liczyliśmy więc na zwycięstwo, ale spodziewaliśmy się, że przegramy z honorem, przy małej różnicy
punktów. Poza tym, szybkie i sprawne przeprowadzenie żniw

Przyjechaliśmy do Starogardu rzucając mnie na pastwę pieroż
około czwartej. Rynek zalany był ków, zrobionych przez, pomyłkę
słońcem, na niebie ani jednej ze starej gliny i kartofli, przypo
chmurki, ptaszki śpiewały — wy minających w smaku papkę dia
marzona pogoda do oglądania szczeniąt, i 2 jajek, na twardo,
które zjadłam, ponieważ w kuch
wystaw.
Ale Janek oderwał mnie bru ni nie udało się widocznie ich ze
talnie od widoku beżowych pan psuć.
tofli, które pasowałyby świetnie Nie przyznałam się Jankowi do
do brązowego palta, gdybym je tej porażki. I kiedy znów po siód
mej spotkaliśmy się w ponurej
miała.
— Przede wszystkim musimy gospodzie, trzymałam się kurczo
coś zjeść — oświadczył z ener wo wszystkich innych tematów
gią, właściwą wszystkim głodnym poza kulinarnym. Ale Janek był
w doskonałym humorze.
mężczyznom.
Weszliśmy więc do gospody — Konferencja była bardzo in
spółdzielczej na rynku. Sala była teresująca — powiedział.
Cie
obdrapana i zaniedbana, ale Ja szę się, że przyjechałem. Teraz
nek nie zwrócił nawet na to uwa jeszcze zjem sobie kiełbasę...
gi. Natyehmiast zainteresował się
Kiełbasy nie ma — oświad
kartą, na której wszystkie potra czyła wesoło kelnerka.
wy były wykreślone.
Jakto nie ma? — skoczył Ja
— Cóż tu właściwie można do
nek. — Przed tym mówiła pani,
stać? — spytał kelnerkę.
że dopiero od siódmej, a teraz już
— Jajka i pierożki — odpowie nie ma? I przecież zarezerwowa
działa z wprawą, nabytą przez łem sobie porcję!
udzielanie tej wyczerpującej in
— Tak, proszę pana — tłuma
formacji wszystkim gościom.
czyła
zakłopotana kelnerka“ — ale
— To nie jest obiad! — skrzy
wił się Janek. — A czy nie moż to ode mnie nie zależy Poza tym
na dostać kiełbasy z karty kola znajomi goście mają tu swego
cyjnej lub jakichś jarzyn, któ kelnera, który dostarcza po 10
rych całe tony były dzisiaj na porcji do jednego stolika.
Spojrzałam na salę, pełną go
targu?
— Kolacja od siódmej—oświad ści, którzy z zawiedzionymi mi
czyła niewzruszona kelnerka. — nami oglądali przekreśloną od
Wcześniej kiełbasy napocząć nie góry do dołu kartę, i smutno mi
można, a na bawienie się jarzy się źrebiło.
— Czy macie książkę zaża
nami nie mamy czasu.
Byłam już porządnie głodna, leń? — spytał Janek.
Kelnerka
zrobiła
przeczący
zdecydowałam się więc na jajka
i pierożki. Janek milczał ponuro ruch głową, ale nie zdążyła od
i ze złością wpatrywał się w bru powiedzieć, bo Janek zerwał się
dny obrus i w wazonik z astrami, z krzesła, jak na sprężynie.
— Chodź! — krzyknął z rozpa
które zwiędły w zeszłym mie
czą. — Wracamy do Gdyni! W
siącu.
— Wiesz co? — powiedział Ja tej gospodzie nie chciałbym
nek, przez nieuwagę strącając ze umrzeć nawet z głodu!
stołu kilka much, zmarłych praw
Poszłam za nim ze smutkiem
dopodobnie z głodu. — Zarezer w oczach i dwoma jajkami na
wuję sobie porcję kiełbasy na twardo w żołądku. O niegościnne
wieczór i zjem obiad na kolację. Kociewie! Jakżeś nas przyjęło?
I poszedł na konferencję, po
tom.

miało ogólniejsze znaczenie: chcieliśmy przekonać sąsiadujących
z nami chłopów - średniaków o wyższości gospodarki zespołowej
nad indywidualną i w ten sposób zachęcić wieś do założenia no
wej Spółdzielni lub do przystąpienia do nas. Pierwszego dnia
żniw nasze dziewczęta i chłopaki podpędzali robotę i wychodzili
wprost ze skóry, jak to się mówi. Znaleźli się nawet optymiści,
którzy utrzymywali, że przy takim tempie i dobrej organizacji pra
cy ukończymy żniwa wcześniej i z lepszym wynikiem niż „Bry
gada”. Tymczasem na drugi dzień z rana..
Kłys odłożył nóż i widelec na talerz i zaklął. Dziś jeszcze
bolała go ta sprawa, jakby to się stało wczoraj.
Na drugi dzień okazało się, że zginęła żniwiarka firmy Wolski,
jedna z trzech, jakie posiadał Zespół. Jakby to była szpilka, nie
maszyna. Nikt nie mógł zrozumieć, jak to się mogło stać. Prze
padła jak kamień w wodę. O świcie, gdy grupy wychodziły w
pole do roboty, stwierdzono brak tej właśnie żniwiarki. Zaczęły
się bezskuteczne poszukiwania we wsi. Nie ulegało już teraz wąt.
pliwości, że „Brygada Młodych” zwycięży z dużą różnicą punktów.
Młodzież straciła pierwotny zapał do pracy. Nawet Bronka Sa.
molińska nie pracowała tak, jak zwykle. Następnego dnia zwró
cono się do sołtysa. Ten jednak niewiele mógł pomóc. Doradzał,
żeby złożyć zameldowanie na posterunek milicji.
Wreszcie trzeciego dnia Zarząd zwołał wieczorem walne ze
branie, aby ono powzięło jakąś decyzję w tej sprawie. Ludzie
zmordowani całodzienną pracą stawili się niechętnie, z opóźnie
niem, w liczbie około trzydziestu, a więc niewiele więcej niż po
łowa. Nastrój był senny, niektórzy zasypiali w pozycji siedzącej
na ławkach pod ścianami,
Przez otwarte okna nie wpływał najlżejszy powiew. Parna
lipcowa noc dyszała gęstym, miodowym zapachem koniczyny i
^wiez0 skoszonego zboza. Daleki krajobraz, zawleczony mgławym,
przyćmionym światłem księżyca, roztaczał się za oknami.
(Ciąg dalszy nastąpi)
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