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Piękne zobowiązania chłopów
powiatu, kościerskiego
W ubiegłą niedzielę odbył się w Kościerzynie walny
zjazd delegatów Związku Samopomocy Chłopskiej, który do
konał wyboru zarządu powiatowego ZSCh.
W eząsie zebrania, na które przybyło 155 delegatów,
chłopi powiatu kościerskiego raz jeszcze zamanifestowali swo
je przywiązanie dla Ludowej Ojczyzny, podejmując szereg
zobowiązań.
Na apel małorolnego chłopa ze Starej Kiszewy, odzna
czonego Srebrnym Krzyżem Zasługi ob. Karola Gl an erta i
ob. Jana Myszki z gromady Więckowy (gm. Skarszewy) —
45 delegatów zobowiązało się dodatkowo zakontraktować
na rok 1952 — 138 tucznikó w i bekonów. Ponadto zadekla
rowa no hodowlę jeszcze 7 macior zarodowych.
Padły również zobowiązania ponadplanowej sprzedaży
państwu zboża, Wczoraj i dziś do punktów skupu chłopi
przywiozą dodatkowo 1350 kg pszenicy i żyta.
Chłop średniorolny z gromady Lipia Góra, ob. Bronisław
Papka, zobowiązał się w imieniu swojej gromady zlikwido
wać 10 ha miejscowych odłogów. Ob, Papka wezwał do
współzawodnictwa w likwidacji odłogów gromadę Klesz
czewo.
Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich z gromady Ko
byl© (gm. Pogódki), średniaczka Marta Literska, podjęła zo
bowiązanie indywidualne dostarczenia do spółdzielni w przy
szłym roku 4.800 litrów mleka od swojej jednej krowy. Zo
bowiązanie to nabiera szczególnej treści, jeśli się weźmie
pod uwagę, że przeciętna dostawa mleka od jednej krowy
wynosi w powiecie kościerskim 1000 litrów mleka rocznie.
Na zebraniu delegatów ZSCh powiatu kwidzyńskiego,
które odbyło się również w ub. niedzielę, 53 delegatów do
datkowo zakontraktowało na I kwartał przyszłego roku 183
sztuki tuczników.
(i*)

PARYŻ (PAP). . Na poniedziałkowym posiedzeniu * Komisji tem wniosek, który stawia ściśle
Liczne wypowiedzi delegatów,
Politycznej toczyła się w dalszym ciągu dyskusja nad rezolucją określone żądania.
zasiadających dokoła tego stołu,
trzech mocarstw zachodnich w sprawie „uregulowań ania, ograni
Jak już wspominałem w po wskazują, że pragną oni, by atmo
czenia i zrównoważonej redukcji wszystkich sil zbrojnych I wszy przednich moich wystąpieniach, sfera uległa dalszemu odpręże
sfkich zbrojeń” oraz nad zgłoszonymi do niej poprawkami radzie istotna i decydująca wartość tej niu.
ckimi. W toku dyskusji dolega eja polska przedłożyła następu propozycji radzieckiej leży w Komisja Polityczna ma przed
jący projekt rezolucji:
tym, że dzięki redukcji sńł zbrój sobą rezolucję trzech mocarstw
,rPo zapoznaniu się z memc. stać się może jasną i konkretną nych i zbrojeń o 1/3 będziemy już i poprawki radzieckie. W tej sy
tanidum przewodniczącego -Podko i wtedy tylko będzie mogła słu w ciągu roku od chwili przyję tuacji uważamy, że byłoby błę
misji, ustanowionej rezolucją Ko żyć jako podstawa prac nowej cia tej uchwały mogli odczuć po dem przyjęcie takiej rezolucji,
misji Politycznej dnia 30 listopa komisji energii atomowej i zbrojeń zytywne wyniki naszej akcji, która nie miałaby poparcia czte
zmierzającej do zmniejszenia cię rech mocarstw. Taką metodę żale
da 1951 r., Zgromadzenie Ogól typu klasycznego.
żaru zbrojeń. Równocześnie z cał nam tu w sobotę pan profesor
ne
Poprawka . radziecka, dotyczą akcją
Komisji do Spraw Energii Jessup. Usiłował on udowodnić,
ustanawia przy Radzie Bez ca rozbrojenia w dziedzinie bro Atomowej
i Broni Klasycznych, że przyjęcie rezolucji trzech mo
ni
klasycznych,
zamiast
formuł
pieczeństwa Komisję Energii
równocześnie
z wprowadzeniem carstw nie przesądza prac Ko
Atomowej i' Broni Klasycznych. ogólnikowych zawartych w re systemu kontroli
zbrojeń, indy
Skład cał traków tej komisji jest zolucji amerykańskiej, stawia świata odczują natychmiast bło misji do Spraw Energii Atomo
ten sam, co skład członków Ko konkretne postulaty. Żąda ona, gosławieństwo tej decyzji. Nikt wej Broni Klasycznej.
W rzeczywistości jednak pan j
misji Energii Atomowej i Komi by wielkie mocarstwa, a mianowi
uczestników tej debaty nie za, prof. Jessup chce komisji tej na-|
sji Broni Klasycznych. Komisja cie Stany Zjednoczone, Wielka zprzeczy,
że
wzmagający
się
wy
rzucić jako podstawę jej prac i]
będzie działać zgodnie z przepi Brytania, Francja, Chiny i Zwią
działania rezolucję
sami procedury Komisji Energii zek Radziecki, zredukowały swój ścig zbrojeń powoduje coraz gro wytyczną
Atomowej z tymi zmianami, ja stan uzbrojenia, jak również stan źniejsze konsekwencje dla życia trzech mocarstw. Próba narzu
wielu narodów. cenia w tej chwili takiej decyzji
kie uzna ona za potrzebne wpro sił zbrojnych o 1/3. Jest to za-. gospodarczego
Najdobitniejszym tego, zarówno zniszczy, naszym zdaniem, na
wadzić,
wyrazem jak i. skutkiem jest ob wet te, jakkolwiek niewielkie,
znosi Komisję Energii Atomo
niżenie stopy życiowej najszer jednak przedstawiające wartość,
wej i zaleca Radzie Bezpieczeń
szych mas. Coraz to bardziej osiągnięcia prao Podkomisji. By
stwa zniesienie Komisji Broni
wyraźna
staje się kwnieczność te łoby to zastosowaniem metody,
Klasycznych,
go rodzaju decyzji, które spowo. która leży u podstaw kryzysu
Przekazuje Komisji Energii
dują odprężenie sytuacji między! naszej organizacji, Nie należy
Atomowej i Broni Klasycz
narodowej i przyniosą ulgę wszy więc" rezygnować
'
z żadnych wynych do rozpatrzenia projekt re
stkim
narodom.
„„
,
,
.
siłków
i
możliwości,
by osiągnąć
WARSZAWA
(PAP).
W
dniu
zolucji, przedłożony przez dele
^t^nora'n^1um . ?rz^vc^mtl^c«~ i uzgodnione stanowisko czterech
gacje Wielkiej Brytanii, USA i 17 bm: podpisany został w War go Zgromadzenia Ogólnego P. mocarstw.
Francji oraz zgłoszone przez de szawie protokoł między Polską. ]\jervo 0 pracach Podkomisji czte
Wychodząc z powyższych zało
legację Związku Socjalistycz a Imlandią, dotyczący wymiany
mocarstw podkreśla, że najnych Republik Radzieckich po handlowej w 1952. r.
ważniejszym osiągnięciem prac żeń i biorąc pod uwagę szereg
KRAKÓW (PAP). W dniu 15 bm. oddano przedterminowo
prawki do powyższego projektu”.
W imporcie z Finlandii podsta Podkomisji jest uzyskanie uzgod- wypowiedzi w tej podkomisji, do użytku warsztat konstrukcji stalowych — pierwszy obiekt pro
delegacja
polska
postanowiła
Przedkładając tę rezolucję szef wswymi artykułami będą: ce- j nionego stanowiska w sprawie udelegacji polskiej wiceminister Iuloza włókiennicza i papierni- tworzenia Komisji do Spraw E- przedłożyć projekt rezolucji. Jest dufccyjny Nowej Huty, wznoszonej dzięki braterskiej pomocy
WierbłowsM wygłosił przemówię cza, podkłady kolejowe, włókno j nergii Atomowej- i Broni Klasy- to rezolucja o charakterze proce Związku Radzieckiego.
nie, w którym stwierdzi! m. in.: sztuczne, papiery techniczne, cznych. Nie przeceniając bynaj duralnym. Rezolucja ta nie prze Załoga, budująca kombinat, Realizując to zobowiązanie, wy
sądzą prac Komisji do Spraw
Pragnę zaznaczyć, że delegacja olej talowy.
mniej znaczenia tego zalecenia! E^gH^Atomoweri Broni °Klasv pod^ła w dniu 12 czerwca br. zo budowano przedterminowo halę
polska stoi na stanowisku, że
W eksporcie do Finlandii prze Podkomisji, musimy stwierdzić, c
Ł , narLca -i ciasnych dowiązanie przedterminowego u- o kubaturze blisko sto tysięcy
tylko przez włączenie poprawek widuje się: węgiel, wyroby włó iź dzięki niemu możliwa się stayc ’. me narzuca ej •
kończenia warsztatu, który obec metrów sześć. Zmontowano sie
radzieckich do tekstu rezolucji kiennicze, chemikalia, artykuły la pewna poprawa atmosfery w j [g mna^że ^roz^Mzete w ?amach nje Brukować będzie podstawo demset ton stalowych konstruk
je ona, ze rozpoczęte w ramacn
elementy konstrukcji dla dal cji oraz wybudowano szereg waż
trzech mocarstw, rezolucja ta przemysłu metalowego, i inne. naszej komisji.
|:podKormsji czterech mocarstw
obiektów przemysłowych nych urządzeń pomocnicznych,
prace oęaą mogiy by~ kontynuo-L
,
m. in. stację sprężarek, nową kot
wane. Dlatego też UWAŻAMY, ‘ŁomDmatu*
łownię, główną podstację elektry
ŻE NA OBECNYM ETAPIE PO
czną i rozdzielnię warsztatową.
WINNIŚMY SIĘ OGRANICZYĆ
Liczni przodujący budowniczo
DO POWOŁANIA KOMISJI DO
wie
otrzymali w dniu urucho- SPRAW ENERGII ATOMOWEJ
mienia warsztatu nagrody pie
I BRONI KLASYCZNYCH. KO
niężne.- MOSKWA (PAP). W atmosfe Na uroczystość otwarcia przy
*** PRAGA (PAP). 14 bm. wicemin. spraw zagr. Czechosłowa mimo licznych ostrzeżeń i pro MISJI TEJ PRZEKAŻEMY CAcji, Vlasi’mil Borek, przekazał ambasadorowi brytyjskiemu w testów zę strony czechosłowac ŁY MATERIAŁ, KTÓRY PRZED rze wysokiej aktywności politycz byli, oprócz załogi budowlanej i
Pradze, Broadmeadowi notę, która stwierdza m. in.:
kiej, prowadzą nadal działalność STAWIONY ZOSTAŁ VI SESJI nej odbyły się 16 bm. w ZSRR ■produkcyjnej, górnicy z Krako
OGÓLNEGO, wybory do sądów ludowych. Wy- wskiego Zagłębia Węglowego oDnia 13 grudnia wieczorem w ciągu 24 godzin. Panna Mai szpiegowską, wymierzoną ’ przeci ZGROMADZENIA
A W SZCZEGÓLNOŚCI MATE- bory odbyły się w 9 repubii- raz stuosobowa delegacja przo
straż pełniąca służbę na terenie nes znajduje się pod opieką le. wko Republice Czechosłowackiej. RIAŁ
PODKOMISJI.
CZTE- kach związkowych —- RFSRR, dujących chłopów z woj. krako
Ministerstwo Spraw Zagranicz
wojskowym, położonym na pół karską i Ministerstwo Spraw Za nych
całą stanowczością pro. REOII MOCARSTW, REZOLU- Ukraińskiej SRR, Białoruskiej wskiego.
nocny _ wschód od Pragi, zauwa granicznych domaga się, aby o- testujez przeciwko
tego rodzaju CJE TRZECH MOCARSTW I SRR, Azerbejdżańskiej SRR, Li- W uroczystości wziął również
żyła nieznanego 'osobnika, który puściła ona terytorium Republi nadużywaniu przywilejów
POPRAWKI RADZIECKIE. Ko- tewskiej SRR, Łotewskiej SRR, i udział konsul ZSRR w Krafcowygrzebał ze skrytki w ziemi ki Czechosłowackiej natychmiast matycznych, sprzecznemu z dyplo
pod
k najrychlej r0ZI)0, Kirgiskiej SRR Tadżyckiej SRR, wie> Nikitin j eksperci radzieccy,
paczkę, którą włożył do kieszeni j po wyzdrowieniu.
stawowymi zasadami prawa mię
^ P.
.
„
11 Ormiańskiej SRR. W pozosta- współpracujący przy budowie No'
swego płaszcza, a na jej miejsce
Wymienione wyżej fakty do- dzynarodowego i zagrażającemu
Uważamy, ze rezolucja nasza łych 7 republikach wybory od- wej Huty.
włożył do ziemi inną paczkę. W
normalnym stosunkom między stwarza warunki najlepszego roz- będą się w najbliższą niedzielę Po zakończeniu przemówień
tym momencie strażnik welwal |
\
wiązania problemu.
23 bm.
go do zatrzymania się, lecz nie-1
y
a ady br-1'jskiej, państwami.
ruszyły wszystkie maszyny w
warsztacie.
Pierwsza z nich,
znajomy począł uciekać. Strażnik!
' ”
~
produkcji radzieckiej, obslugiwa
powtórzył trzykrotnie wezwanie'
na przez mistrza montażowego
„stój”, po czym użył broni w
Gacka, oraz Jędrychowskiego i
celu zatrzymania przestępcy.
Indyka, uruchomił przedstawiciel
Nieznajomy dobiegł do miej
MPC dyr. Grabiński. Do hali
sca, gdzie stał ze zgaszonymi
wjechał parowóz obsługiwany
światłami samochód i usiłował
przez ZMP-ewską brygadę ko
w, nim zbiec. Strażnik zaczął
z
GL,
który
zamierzał
rozszerzyć
dla
WARSZAWA (PAP). W dalszym ciągu procesu zdrajców na nazwiska. Oskarżony przyznaje też,
biecą, ciągnąc wagony z surowstrzelać, nie dopuścił do odjazdu
iż wiedział, że inn« zbiorowe listy, celów Wywiadowczych.
samochodu i zatrzymał nieznajo rodu polskiego, kierowników zbrodniczej organizacji pod nazwą przekazywane przez niego drogą służ Osk. Pajor swymi zeznaniami po- cem.
Ze szczególnym zaciekawiemego. Wraz z nim zatrzymana ,,Ekspozytura Urzędu Śledczego” — kryptonim „Start” — zez. bową bądź Lechowiczowi, bądź też ważnie obciąża pozostałych oskarżokomendzie PKB, jak również infor nych, stwierdzając, że wszyscy oni pjpvn OETladcia Dr CU' O CO ’Ut no
została kobieta, która oczekiwa nawał o skarżony Witold Pajor:
byli
zorientowani
we
współpracy
n,em
ogiąucną pidcu .aA- „us m.
macje o nastrojach i liczebności or
ła w samochodzie. Stwierdzono',
Pajor przyznaje, że kierownik W Gestapo czuli się jak ganizacji lewicowych w warsztatach, „Startu“ z Gestapo oraz brali czyn woczesne maszyny chłopi przyby
biurach, fabrykach, przekazywane ny udział w zbrodniczej działalności li na uroczystość. Wśród nich
że paczka, jaką osobnik ukrył na „startu“ miał upoważnienie do
były również do Gestapo. Pajor „Startu“, uczestnicząc m. in. w po znajduje się odznaczona ostatnio
miejsce pcprzedn'ej zawierała j mordowania nawet bez specjal- u pani matki za piecem stwierdza
m. in.: „Przypominam so dejmowaniu decyzji mordowania dzia Złotym Krzyżem Zasługi, Markwotę 40 tys. koron w bamkno- j nych uzasadnień, kiedy jego zdaOsobnym terenem działania bie, że była przysłana z „delegatu łączy lewicowych.
tach. Banknoty umieszczone by niem zwłoka była niepożądana, „Startu“
było denuncjowanie ry“ do rozpracowania sprawa Fornal Na pytania prokuratora Pajor cjanna Haberko z Łobzowa pow.
ły w blaszanej puszce od kon Wiosną 1944 r. Pajor otrzymał od działaczy lewicowych do Gestapo, skiej. Była ona rozpracowana i prze wyjaśnia, że „delegatura“ zorga Olkusz. Mówi ona:
kazana później z powrotem Lecho
,,Tłumaczę zawsze chłopom, że
serw.
„delegatury“ polecenie nasilenia oezpośredhio hauptsturmfuehre- wiczowi.
To było przed jej areszto nizowała PKB również w tym ce ich obowiązkiem jest dostarcza
Przy rewizji osobistej, przepro. zabójstw dokonywanych na nie rowi Spielkerowi. bądź też za waniem“.
lu, aby móc uchwycić władzę po
wadzonej u zatrzymanego, stwier podległościowych działaczach le pośrednictwem komendy PKB.
Wszelkie materiały, dotyczące dzia i zakończeniu wojny. Jedna z in- nie robotnikom jak najwięcej
dzono, że paczka, którą wyjął ze wicowych. W związku z tym Pa Pierwsze spotkanie Pajora ze łaczy lewicowych, gromadzone by-lstrukeji wydanych przez komen chleba i mięsa. Dziś przeżyłam
ły w specjalhej kartotece, którą pro danta pKg Chajęckieg0 dotyczy wielką chwilę, kiedy zobaczy
skrytki i włożył do kieszeni, za jor, w porozumieniu z Kontry- Spielkerem odbyło się jeszcze w wadził
zaufany Lechowicza „Gazda*
wierała oryginały tajnych doku mem i Lechowiczem zdecydowa okresie wstępnej
działalności były „dwójkarz".
la sporządzania wykazów działa łam, jaką ci robotnicy budują
wielką Nową Hutę, zęby Polska,
mentów ważnych z punktu widzę li „dla uniknięcia papierkowych „Startu“ i na spotkaniu tym szcze
„W listopadzie 1943 r. — mó czy lewicowych, którzy mieli być była silniejszą i żeby dla nas
nia bezpieczeństwa Republiki J trudności“ — dokonywać mor- gółowo
omówiono
wszystkie wi Pajor — komendant
PKB osadzeni po wojnie w obozach chłopów, było coraz więcej ma
Czechosłowackiej. W paczce znaj derstw bez „dochodzeń i wyro- wspólne zadania walki z ruchem Chajęcki wydał rozkaz o organi- , koncentracyjnych,
dowała się także notatka, stwier; ków‘
lewicowym oraz dalszą rozbudo zowaniu obozu odosobnienia na i Na wniosek prokuratora sąd od szyn rolniczych, traktorów' i mo
dzająca, że wkrótce dostarczone I Ten system działania stał się wę „Startu“. W celu zacieśnienia okres powojenny. W obozie tym czytał jeden z paragrafów instruk torów. Słyszą,łam, jak górnik
zostaną dalsze wiadomości szpie już obowiązujący również w tym współpracy z Gestapo, Pajor, za mieli się znaleźć w pierwszym ■ cji, znajdujących się w aktach powiedział dzisiaj, że oni dadzą
gowskie, dotyczące różnych za okresie, kiedy — jak zeznaje os pośrednictwem Lechowicza, u trzy rzędzie PPIi-owcy. W tym też ce j w sprawie przejęcia przez PKB jak najwięcej węgla. Ja zaś
kładów ważnych z punktu widzę karżony — wielu członków Armii mywał stały kontakt ze Spielke lu sporządzana była kartoteka, i hitlerowskich obozów śmierci na mówię: my, chłopi, musimy się
Krajowej przechodziło do szere rem.
nia wojskowego.
terenie kraju, w których mieli jak najlepiej wywiązywać ze
W toku odpowiedzi na pytania I; być
Zatrzymanymi osobami są: Ro gów Armii Ludowej, co wywoła
Oskarżony stwierdza, że Lecho prokuratora
osadzeni niepodległościowi wszystkich naszych obowiązków,
osk. Pajor stwierdza działacze
żeby można było jeszcze więcej
olbrzymie
zaniepokojenie wlcz oświadczy! mu, iż kontaktu
bert Gardner — drugi sekre lo
lewicowi.
i jeszcze szybciej budować".
tarz ambasady brytyjskiej w wśród dowództwa AK. „Chodziło | je go z Gestapo z polecenia „de- raz jeszcze: „Start“ powstał w
Paragraf 24 instrukcji głosi, że
Pradze, oraz Daphne Gregory Mai o to — zeznaje Pajor i— żeby ter- j jegatury“. Dane personalne o wyniku porozumienia „delegatu PKB ma objąć po wojnie „za
nes, urzędniczka tej ambasady. rorem zapobiec przechodzeniu PPR, które przekazywano do Ges ry“ z Gestapo.
rząd utworzonych przez władze
Wezwany lekarz stwierdził u AK-owców do AL. Lechowicz tapo z Mokotowa, Pragi — zez
okupacyjne obozów koncentra
panny Maines lekkie zranienie wskazał fia potrzebę likwidacji naje Pajor — dane o lokalach r.a
Kandydaci
cyjnych w Oświęcimiu, Majdan
spowodowane strzałem, który u- tych, którzy przechodzą do szere Pradze i Woli, to były rzeczy uNOWY JORK (PAP). W stanie New
ku, Treblince, Bełżcu oraz wszyst Jersey
ra
stanowiska
się straszna kata
niemożliwił ucieczkę samocho gów AL“, We wszystkich wypad zgodnione z Lechowiczem i sta
kich pozostałych mniejszych obo strofa wydarzyła
w której znalazło
du. P. Maines została natych kach doniejreń konfidentów „Sta nowiło to uzupełnienie jego kon
katóiu w Majdanku zów“. „Za utrzymanie urządzeń śmierć 56lotnicza,
osób.
miast oddana pod opiekę lekar rtu“, bądź też „Mocarza“, AK- taktów. Spielker interesował się
tych obozów w stanie niezmienio Samolot pasażerski, który leciał na
i Ośiuięcimiu
Florydę, musiał w kilka minut pó
ską/ P. Gardner poza zadraś owcy taey zostali zamordowani. kwestią KRN, interesował się li
Mówiąc j następnie o przekazywaniu nym odpowiedzialne są właściwe starcie zawrócić wskutek defektu je
nięciem na głowie nie odniósł Pajor wymienia następnie długi czebnością lewicy na terenie War przez
Gestapo niektórych spraw, do władze“.
dnego z silników. Pilot nie zdołał do
szereg nazwisk zamordowanych szawy.
żadnej rany.
tyczących zwalczania ruchu lewico
Inne punkty instrukcji nakazu prowadzić samolotu do lotniska i pró
"W związku ze zdemaskowa przez zbrodniarzy ze „Startu“ Oskarżony zeznaje następnie, że wego, do rozpracowania przez PKB ją: „Dla utrzymania porządku i bował lądować na polu koło rzek;
oskarżony oświadcza,
uswiaucza, że
ze sprawy te
«_■
,
'u ■ 7
anzaoetn.
lizabeth. wW czasie
czasie tego
tego przymusoprzymusoniem
szpiegów»
Ministerstwo działaczy niepodległościowego ru listy PPK-owców, m. in. listę 50 na — uao.eu'z.uiiy
zwisk z Żoliborza, przekazał bezpo otrzymywał Lechowicz od Spielkera.^: dyscypliny. wsroct OSOD ^zatrzyma | wego lądowania samolot skapotował.
Spraw Zagranicznych zażądało, chu lewicowego. Ogólną ich licz średnio
Spielkerowi. Na Uście tej figu Omawiając szczegóły rozpracowywał nych, należy posługiwać się ter- j przy czym wybuchł _ oz ar: i wszyscy
aby P. Gardner opuścił teryto bę oblicza oskarżony na przeszło rowały us!alone przez agentów „Starł nia organizacji lewicowych, Lechopasażerowie i członkowie załogi spa
(Ciąg dalszy na str. ?>'
rium Republiki Czechosłowackiej 50 osób«
tu“ funkcje działaczy lewicowych i* wica wspominał, o swoim kontakcie
lili sie żywcerp.
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Wymiana handlowa
między
Polska a FWand'O

W Nowej Hucie ruszył

pierwsiy warszM produkcyjny

Dyplomata angielski przychwycony w Pradze
na grraevm uczynku działalności szpiegowskiej

Wybory do sądów

ludowych w ZSRR

Dzieje spółki oprawców: Gestapo i polskiej reakcji
w zeznaniach oskarżonych w procesie warszawskim

Katastrofa lotnicza
w USA

DZIENNIK BAŁTYCKI ffr 321'

Nie uda się kułakom
oszukać władzy ludowej

Sukcesy szczecińskich portowców

przy załadunku jednostek radzieckich
Sztauerzy ze szczecińskiego na
brzeża „Odra” odnieśli w ostat
nim czasie kilka wielkich sukce
sów podczas załadunku towarów
na radzieckie jednostki.
Grupa Sparzyńskicgo załado
wała na statek radziecki s/s
,,Olonets” w ciągu jednej zmia
ny 309 ton towaru drobnicowe
go, osiągając 334,3 proc. normy.
Ten sam zespól ludzi na ra
dziecki statek s/s „Tosno” załadowat 352 tony drobnicy wor-

kowanej w ciągu 6,5 godzin, uzy
skując 407 proc. normy.
Brygada młodzieżowa Michała
Turskiego przeładowała na ra
dziecką jednostkę s/s „Tosno” 297
ton drobnicy workowanej w 6,5
godziny, uzyskując 400 proc. nor
my.
Te wysokie osiągnięcia są wy*
nikiem właściwych metod pracy,
zastosowanych przez poszczegóR
ne zespoły, a przede wszystkim
ich dobrej współpracy ze wszystkimi czynnikami portowymi

krzyżować jego przestępcze
Do Prezydium Powiatowej Ra on spekulować zbożem, osiągać punktu skupu, oznajmił, że od
dy Narodowej zgłasza się chłop ze spekulacji nadmierne zyski. stawił część zboża, lecz reszty
plany.
ze skargą. Nie uwzględniono je Puszcza więc w ruch swoją ku nie może.
Gminne spółdzielnie ZSCh —
go odwołania w sprawie skupu łacką chytrość i przebiegłość, Poznano się jednak na jego to już nie te same spółdzielnie,
zboża, a on nie może odstawić kombinuje na wszelkie sposoby,
i powiedziano mu, że co dawniej, za czasów mikołajwyznaczonej ilości.
idzie na każde kłamstwo i prze wykrętach
wobec tego trzeba przystąpić do czykowskich, w których rządzili
— Nie obrodziło... nie mam... stępstwo. Byleby tylko nie sprze egzekwowania kary. Wówczas kułacy lub ich zausznicy, w któ
Skądże wezmę zboża na odsta dać państwu zboża, byleby oszu Bieliński wyciągnął z kieszeni rych biedota wiejska nic nie mia
wę, kiedy mnie samemu na chleb kać, wyprowadzić w pole władzę świstek papieru (zamiast kwitu), ła do powiedzenia. Aparat tych
nie wystarczy., Zabijcie mnie, a ludową!
na którym nieuczciwy magazy spółdzielni w przeważającej mie
nie odstawię, nie mogę...
nier, zausznik kułacki, pokwito rze oczyszczono już z kułackie
Może to słuszna skarga? Mo Wykryjemy kułackie wał mu odbiór zboża. Bieliński go śmiecia, a teraz jeszcze wy
że przez jakieś niedopatrzenie
liczył bowiem do ostatka na to, miata się resztki zamaskowanych
wtyczki
że władza umorzy mu grzywnę i wrogów, wyrzuca się takich ku
nie uwzględniono chłopu słusz
Pracownicy Przedsiębiorstwa na ta maszyna coraz bardziej ru
Wiedząc,
że
sam
niewiele
wskó
zgodzi się na ulgę w wymiarze motrów kułackich, jak ów prze Zaopatrzenia Sprzętowego, chcąc dzieje od rdzy.
nego odwołania? Trzeba zbadać
ra, kułak usiłuje przeciągnąć na zboża, a wtedy będzie mógł z kupny magazynier, który wydał wyremontować i oddać do użyt
sprawę.
P.Z.S., zdając sobie dobrze
swoją stronę najmniej uświado
ku stojący na sąsiednim terenie sprawę z konieczności przedter
Prezydium Powiatowej Rady mionych średniaków, aby się magazynu punktu skupu wyco Bielińskiemu fałszywy kwit.
zboże
i
spekulować
nim.
fać
Narodowej porozumiewa się z schować za ich plecami. Stara
Dekret o planowym skupie zbo nieużyteczny transporter, zwró minowego wykonania Planu 6Prezydium Gminnej Rady Naro się wsadzać swoje wtyczki do aża poparty jest wolą mas pra cili się do Przedsiębiorstwa U- letniego podjęło się zbierać nie
dowej. Okazuje się, że biadolą paratu gospodarczego, aby przy
Spółdzielnie ZSCh
cujących w mieście i na wsi. De płynnienia Remanentów o przy użyteczny sprzęt budowlany z ca
cym petentem jest kułak, który ich pomocy wymigiwać się od
ten musi być w pełni, do dzielenie go PZS-owi. P.U.R- lego województwa gdańskiego i
wypełnią swoje zadani:, kret
miał doskonałe zbiory i tylko obowiązków.
ostatka zrealizowany. Nikomu zgodził się na tę propozycję, ale szczecińskiego i właśnie na włas
wrogość w stosunku do Polski
Nie pomagają jednak kulać nie uda się w tegorocznej akcji za zapłatą... 16 tysięcy zł.
nym terenie natrafiło na prze
Oczywiście, PZS na tę propo szkody, czynione przez P.U.R.
Ludowej powstrzymuje go od wy W powiecie tczewskim 50-hekkie wykręty. Władza tereno skupu zboża oszukać władzy lu
Wiązania się z obowiązków wo tarciwy kułak Wawrzyniec Bie
wa — nasze Rady Narodowe — dowej, nie wypełnić obowiązku zycję
„ .. nie zgodziło się, gdyż tran Widać z tego, że P.U.R. mało
liński z gromady Rzeżęcin w gmi
bec państwa.
zahartowały się w walce z tru wynikającego z dekretu Rządu.1 sporter ów wymaga gruntowne- zdaje sobie sprawę ze swoich
dnościami podczas akcji sku Masy pracujące miast i wsi nie.go i kosztownego. remontu, co Ją istotnych zadań. Może jednak
W Prezydium Powiatowej Ra nie Morzeszczyn został ukarany
pu, poznały kułackie wybiegi pozwolą na łamanie ludowej cznie z sumą, żądaną przez PUR, kierownicy P.U.R. zrozumieją
dy' powiedziano więc „biedne grzywną za nieodstawienie zbo
ża.
i oszustwa. W Radach Na praworządności przez przestęp przekroczyłoby cenę- nowego tran dziś swój błąd i przeanalizują,
mu'' bogaczowi:
rodowych Zasiadają bowiem cze elementy szukające zysków sportera, wynoszącą 24 tys. zł.
"H-ócił
się
on
do
władzy
te
jakie korzyści przyniesie nam uNic nie pomoże. Musicie
małorolni chłopi i średniacy, ze spekulacji. To powinni zro P.U.R. w żadnym wypadku nie ruchomienie niszczejącego na de
odstawić zboże. A jeśli nie od renowej z prośbą o umorzenie
grzywny,
na
co
zgodzono
się
chce
oddać
transportera
bez
zatrarnnortera»
którzy
na
własnej
skórze
od
zumieć
ci
wszyscy,
którzy
do
stawicie — zostaniecie ukarani pod warunkiem,, że odstawi zbo
czuli rządy kułaka za cza tychczas ociągają się z wyko płaty 16 tysięcy zł i w dalszym jszczu transportera.
grzywną.
Jan Buczyński
że. Następnego dnia Bieliński
sów sanacyjnych i teraz naniem swych obowiązków wo ciągu »,konserwuje" go na deszPrzekonał się kułak, że nic nie zgłosił
czu, pod gołym niebem, toteż cen ]
korespondent
się
i,
okazując
kwit
z
wiedzą,
jak
z
nim
walczyć,
jak
bec
państwa.
Z.
S.
wskóra. Podrapał się w głowt,
westchnął ciężko i wyszedł. Wy
szedł na ulicę, a za rogiem cze
kał zaprzężony w parę koni wóz...
ze zbożem, przygotowanym do
odstawy. Jeszcze przed samym
punktem skupu, do którego wiózł
zboże, chytry kułak chciał od wła
dzy „stargować” zwolnienie z obowiązku odstawy...
Anegdota?
(dokończenie ze str. 1)
Nienałtowski zeznaje następnie,' ośmielano się wyraźnie określić, że mości o osobach zaangażowanych wstąpił do Odrodzonego Wojska
niepodległościowym ruchu lewi Polskiego w stopniu porucznika.
Ni©,
fakt
autentyczny! rorem. Terror jest to działanie w że w końcu kampanii wrześniowej grupy te będą mordować działaczy w
były kartotekowane i prze „W czasie mojej służby awansowa
Rzecz działa się w Prezydium sposób gwałtowny na psycholo spotkał się z Lechowiczem, który lewicy. Toteż starano się właści cowym
władzom okupacyjnym. łem i kiedy opuszczałem stanowi
Powiatowej Rady Narodowej gię człowieka w sensie sparaliżo wyjeżdżał do Kowna, by nawiązać we przeznaczenie tych grup zamas kazywane
Kartotekę
tę prowadził oskarżony sko w Biurze Historycznym i prze
wania
jego
woli
i
oporu
—inny
kontakt
z
poselstwem
angielskim
kować
walką
z
przestępczością.
Ró
w Kartuzach, którym wroga,
szedłem do Ministerstwa Ziem Od
na
polecenie
Lechowicza.
mi
słowy
—
działanie
przez
za
dla
uzyskania
wytycznych
do
dal
wnocześnie .„Start“ usiłował fikcyj
sabotażowa robota kułaków straszenie. W naszym wypadku,
zyskanych, uzyskałem stopień pod
Oskarżony
zeznaje,
że
„delegatu
szej
działalności.
W
1941
r.
osk.
nymi oszczerstwami dyskredytować
nie potrafiła przeszkodzić w
ra“ nie chciała dać się zdystanso pułkownika“.
wykonaniu — jako pierwsze czynnikami terroru będzie: krzyk, Nienałtowski przybył do Warszawy, członków PPR.
PROK. To znaczy w ciągu jed
Nienałtowski wyliczył długi sze wać w walce z lewicą przez , inne
mu powiatowi w kraju — pla krzyk z biciem, bicie, pozbawie gdzie znów spotkał Lechowicza i
nawiązał kontakt z Jaroszewiczem reg nazwisk działaczy niepodległoś organizacje. Gdy w związku z tym nego roku od porucznika do pod
nowego skupu zboża w ponad nie życia“.
Na zakończenie swych zeznań i jego zastępcą Buczyńskim. Obyd ciowego ruchu lewicowego, którzy Lechowicz tworzył „Start" i powie pułkownika?
100 procentach. Nieuczciwym
OSK. Tak jest.
oskarżony
Pajor wyjaśnia, że po waj zajmowali się przed wojną roz zostali zamordowani przez „grupy rzał osk. Nienałtowskiemu obowiąz
petentem, o którym mowa wy
PROK. Na czyj wniosek oskar
ki
II
zastępcy
kierownika
„Startu"
wyzwoleniu
kraju
został
skiero
pracowywaniem organizacji komu likwidacyjne“ „Startu“. W tym sa
żej, był 23-hektaroiwy kułak
oceniał sytuację jako krytyczną żony awansował?
Klemens Klawa z gromady wany przez Lechowicza do pracy nistycznych, a Buczyński w czasie mym czasie osk. Nienałtowski współ —
OSK. Na wniosek wydziału per
dla obozu „delegatury" w związku
Ministerstwie Ziem Odzyska okupacji zorganizował grupę, złożo
Kłosówko w gminie Przodko w
równocześnie w innych an- ze
stałym wzrostem wpływów poli sonalnego Głównego Zarządu Poli
nych. Pajor stwierdza, że pracu ną z pracowników oddziału II, któ działał
tyiewicowych
akcjach
„delegatury“,
wo.
jąc tam, zauważył, iż Lechowicz rej celem była praca wywiadowcza, w ramach tzw. „kierownictwa wal tycznych organizacji lewicowych tyczno - Wychowawczego.
PROK. Komu on podlegał?
otoczył się w ministerstwie wie
przeciwko ruchowi le ki podziemnej (KWP)“, dokąd zo Lechowicz mówił o niepokojach, jaNa nic się nie zdadzą loma dwójkarzami, z którymi skierowana
kie
to
wywołało
w
kołach
„delega
OSK. Podlegał on generałowi
wicowemu.
stał zwerbowany również przez Le tury". Był to okres, kiedy Armia | Spychalskiemu.
jeszcze przed woj
kułackie machinacfe współpracował
chowicza.
O
działalności
KWP
Le
Radziecka posuwała się stale na-1 PROK. Czy oskarżony miał z nim
ną i w czasie okupacji.
Dywersja
chowicz mówił, że skierowana jest przód i było coraz bardziej oczywi bezpośredni kontakt?
O czym świadczy ten fakt? Ku
tu
Gwardii
Ludowej
przeciwko
komunistom,
ale
zamasko
lak usiłuje sabotować planowy
ste, że Polska zostanie przez nią
OSK- Tak, miałem bezpośredni
Zeznania
Dzięki Buczyńskiemu, Nienałtow wana z uwagi na opinię pubilczną. wyzwolona.
skup zboża, prowadzony przez
kontakt z generałem Spychalskim.
skłemu udało się wślizgnąć do Oskarżony zeznaje, że KWP miało
władzę ludową, aby na wiosnę
Nienałtoiuskiego
Następnie oskarżony mówi o uGwardii Ludowej.
spekulować na robotniku miej
pełnić rolę podobną do roli Gesta dziale poszczególnych organizacji Zeznania oskarżonego
Jako
następny
zeznawał
oskar
skim, na małorolnym chłopie na żony Stanisław Nienałtowski:
„Buczyński — zeznaje oskarżony po. W KWP oskarżony był kiero w „Starcie“. Poza „urzędem śled
Ojrzjjńskiego
wsi.
Osk. Nienałtowski w toku stu — oświadczył mi wówczas, że pro wnikiem „grupy obserwacyjnej“, któ czym“, PKB, jedną z tych organiza Z kolei sąd przystąpił do prze
wadzi
wywiad
długofalowy
i
że
w
rej celem było ustalenie, w jaki spo cji był NSZ, których przedstawicie
Planowy skup zboża unie diów uniwersyteckich poznał Wło
następnego oskarżonego
możliwia te machinacje. Nad dzimierza Lechowicza, z którym tym charakterze chciałby mnie skie sób najłatwiej można zgładzić ob lem w kierownictwie „Startu“ był słuchania
Zygmunta
Ojrzyńskiego, który
rpwać
do
organizacji
komunistycz
serwowaną
osobę.
O
nasileniu
dzia
Ojrzyński.
Również
WRN
popierał
wyżkę zbożową gromadzi się niebawem nawiązał zażyłe slosun
nych. W kwietniu 1942 r. skontak lalności antylewicowej KWP oskar wydatnie
działalność
„Startu“. przyznał się do winy. Składając
w państwowych elewatorach ki.
Na propozycję Lechowicza oskar tował mnie z jednym z kierowników żony mówi: „KWP prowadziło dzia Przedstawicielem tej organizacji był zeznania Ojrzyński omawia na
i spichrzach. Posiadając re
zerwy zbożowe państwo może żony dostarczał mu informacji, do organizacji warszawskiej. O swej iainość likwidacyjną tak, że niejed osk. Czystowski i za jego pośrednie wstępie swoją pracę w okresie
utrzymać stałą cenę na pod tyczących działalności politycznej współpracy z Gwardią Ludową nie nokrotnie nie wiedzieliśmy sami, ko twem WRN pomagał „Startowi“, przedwojennym na stanowisku
udzielając swych ludzi t lokali or prokuratora Sądu Okręgowego w
stawowe artykuły spożywcze: lewicowej organizacji akademie miałem nikomu mówić z uwagi na go ta grupa likwiduje“.
Białymstoku, przyznając, że w la
chleb, mąkę, kaszę i inne prze kiej „Życie“, do której należał, długofalowość mej pracy wywiadów Relacjonując rozmowę, przeprowa ganizacyjnych.
Osk. Nienałtowski omawia dalej tach 1937—1939 jako prokurator
twory zbożowe. Od państwa, Ukończywszy studia Nienałtowski czej . Osk. Nienałtowski objął pra dzoną z Lechowiczem, oskarżony
prowadził
przede
po stałej, niskiej cenie, a nie po pewnym czasie został przyjęty cę w redakcji „Gwardzisty“, gdzie mówi, że „Lechowicz nie krył się zebrania i odprawy, w czasie któ polityczny
przeciwko
od kułaka i spekulanta po za protekcją Lechowicza do pracy skontaktowany został za pośrednic z tym, ii działalność „Startu" bę rych oskarżony otrzymywał od Le wszystkim sprawy
chowicza i Pajora polecenia wyko członkom KPP i innych organiza
paskarskich cenach będzie lud w P. Z. Inż. „Ursus“, na terenie twem Buczyńskiego z Marianem dzie powiązana t Niemcami“.
Kierownicy placówek „Startu“ by nywania poszczególnych morderstw. cji lewicowych.
ność miejska kupować żyw których kontynuował swą donosi- Spychalskim. O działalności swej oskarżony informował stale Lechowi li dobrani przez Kontryma 1 Le Kontrym oceniał działalność „Star Mówiąc o działalności w Zwiąż
ność, a biedniak zboże na siew cielską robotę.
Kontrym wprowadził do tu“ jako zadowalającą, ale z uwa ku Jaszczurczym, a następnie w
■wiosenny czy pasze treściwe
Jesienią 1937 r. Lechowicz skie cza, który po jakimś czasie skiero chowicza.
dla trzody. Taki jest sens rował osk. Nienałtowskiego do pra wał go do pracy w „urzędzie śled „Startu“ grupę terrorystyczną NSZ. gi na ciągły wzrost sił PPR i GL, NSZ, w którego skład weszła ta
aktywności.
dekretu o planowym skupie cy w samodzielnym referacie infor czym PKB“. Równocześnie oskarżo O stosunkach z NSZ Nienałtowski nakazywał
, wzmożenie
. .
,
, organizacja, Ojrzyński wyjaśnia,
prowadził tam działalność wyzboża, dekretu, który jest prze macyjnym DOK I. Powierzono mu ny kontynuował swą działalność na mówi: „NSZ to była organizacja, ^ dalszym ciągu swych zeznan
która na odcinku antykomunistycz Nienałtowski przyznaje, ze przez wiadowczą, wymierzoną przede
jawem troski rządu o intere tam takie same funkcje, jakie peł terenie redakcji „Gwardzisty“
nym zajmowała prawie czołowe ręce jego przechodziła lista, za
sy mas pracujących w mie nił osk. Pajor.
przeciwko organiza
Strach przed rosnącymi miejsce w czasie okupacji. Dlatego wierająca 56 nazwisk działaczy wszystkim
ście i podstawowej masy chło
cjom lewicowym.
W początkach wojny osk. Nienal
mieliśmy
zaufanie
do
tej
organiza
lewicowych
wraz
z
ich
stanowiska
siłami letuicjj
pów.
towski został przydzielony jako za
cji“. Wespół z Lechowiczem osk mi z terenu 2o\iborza, która wed- Ojrzyński stwierdza, że za zgoInteresy kułaka są inne, sprze stępca kierownika placówki SRI w Następnie oskarżony mówi o mo Nienałtowski wprowadził do „Star lug oświadczenia o*. Pajora. ^ komend, gtównej NSZ oraz
s
„.„jfnoh.1 komendanta okręgu NSZ na war
tywach, jakimi kierowały się wła tu“ dawnego pracownika „dwójki“ przekazana
czne z naszymi interesami. Chce Łomży.
została hauptsturmfueh
Kozłowskiego — wstą
dze „delegatury“, tworząc „Start“ Mierzeńskiego oraz członka WRN rerowi Spielkerowi.
„Lechowicz szawę
Grupa ta zorganizowana została dla współoskarżonego Czystowskiego; miał wówczas pretensje — stwier pił do tworzonej przez Kontryma
wzmożenia walki z niepodległościo któremu powierzono kierownictwo dza oskarżony — że na liście tej nowej organizacji „Start“, mają
wym ruchem lewicowym, ze wzglę sekretariatu „Startu".
brak było adnotacji, iż została ona cej na celu prowadzenie wzmo
żonej walki z narastającym nie
du na stały wzrost jego sił I wpły Instruowaniem placówek „Star zakartotekowana“.
wów.
tu“ zajmował się osk. Ojrzyński
Mówiąc z koleł o zadaniach, ja podległościowym ruchem lewico
„Lechowicz kładł duży nacisk na zaś likwidacją i obserwacją
kie powierzone zostały mu w okre wym. Oskarżony mówi następnie,
to, ażeby „Start“ jak najszybciej osk. Nienałtowski. Nienałtowski ze sie powstania Nienałtowski stwier że do nowoutworzonej organizacji
W Gdańsku odbył się zjazd rnło dy kontrolne, których zadaniem przystąpił do działalności — zez
że wytyczne dla swej działał dza, że pracował on w jednym z wciągnął w porozumieniu z doWódz
dych stoczniowców przodowni jest zwalczanie wszelkich prze naje oskarżony. — W szczególności znaje,
ności
otrzymywał
od Lechowicza komisariatów PKB na Starym Mie twem NSZ, specjalną komórkę wy
ków ZMP-owskich brygad pro jawów niedbalstwa i marnotraw podkreślał on, że organizacja ta bę osk. Pajora.
ście, który miał za zadanie zbie wiadowczą NSZ.
dukcyjnych z Gdańska i Gdyni. stwa. Brygady te przyczyniły dzie miała nowe metody walki. Ty
informacji o żołnierzach Ar Omawiając szczegóły morder
W naradzie wzięło udział ok. 300 się także do podniesienia bezpie mi nowymi metodami walki będzie „Delegatura“ żądała ranie
stwa, dokonanego na jednym z
mii
Ludowej.
czeństwa
i
higieny
pracy.
młodych przodowników pracy.
tzw. akcja likwidacyjna oraz współ Jeszcze ujięcej kriui
działaczy lewicowych z Zalesia,
Zbrodniarze
Walka o lepsze kwalifikacje praca z okupantem“.
Ojrzyński stwierdza, że w wielu
Jak wynika z wypowiedzi prze
Nienałtowski, który objął kierow działaczy leiricotuych
wypadkach Lechowicz w takich
wślizgują
się
szło 30 dyskutantów, młodzież, kadr młodych stoczniowców przy nicze stanowisko w „Starcie“ zwer
Współpracę „Startu“ z okupan
sprawach wydawał bezpośrednie
pracująca w przemyśle okręto niosła w roku bież. dobre rezul bował do „Startu“ współoskarżone- tern określa oskarżony jako „także
do odrodzonego
zlecenia kierownikom placówek
wym, posiada w rozwijaniu pro taty. Przeszło 60 proc. zatrud go Czystowskiego, który przeszedł działalność, ściśle biorąc, likwidacy.
„Startu“.
Wojska
Polskiego
dukcji poważne osiągnięcia. M. nionej młodzieży wyrabia prze do tej zbrodniczej qrganizaeji z po ną, ponieważ rozpracowani przez
in, młodzież ZMP-owska w Sto ciętnie ponad 100 prcc. normy, lecenia swych zwierzchników z nas i aresztowani przez okupanta Osk. Nienałtowski omawia na W sprawie kontaktów „Startu“
z Gestapo oskarżony stwierdza, że
czni
Gdańskiej
zainicjowała
działacze PPR i Gwardii Ludowej stępnie swoją współpracę już w wiedział od Pajora, iż utrzymy
WRN, którego był członkiem.
współzawodnictwo w socjalistycz a 500 ZMP-owców i członków Do obowiązków Nienałtowskiego ponieśli niewątpliwie śmierć“.
okresie po wyzwoleniu z Lechowi
nej opiece näd maszynami i brygad młodzieżowych zajęło czo w „Starcie“ należała organizacja
PRZEW, W jaki sposób odbywała czem oraz grupą innych oficerów wał on taki kontakt na rozkaz
sprzętem produkcyjnym, przyczy łowe miejsca we współzawodni grup, dokonujących morderstw dzia się współpraca z okupantem?
śledczych PKB „Startu“. Po wyz „delegatury“.
niła się do usprawnienia wyda ctwie pracy.
OSK. Nawiązany został kontakt woleniu — zeznaje Nienałtowski Na pytanie sądu Ojrzyński ułączy lewicowych.
dzielił obszernych wyjaśnień ,na
wania narzędzi i oparła pracę
Na wydatki „organizacyjne“ Nie ze Spieikerem. Dowiedziałem się o — Lechowicz wespół z całą swoją
brygad produkcyjnych ZMP na Podczas narady przedstawicie nałtowski pobierał z PKB około 300 tym kontakcie na jesieni 1943 r. od grupą polityczną, którą utworzył temat działania tzw. specjalnego
tzw. planach operatywnych, sto le poszczególnych działów pro tys. zł miesięcznie.
Lechowicza, a następnie rozmawia jeszcze w czasie konspiracji, odby sądu cywilnego, który ferował
sowanych w stoczniach radziec dukcyjnych stoczni zgłosili prze
liśmy na ten temat również z Pa wał zebrania, w których uczestni „wyroki“ na niepodległościowych
szło 500 zobowiązań produkcyj Na zamordowanych
kich.
jorem.
czyłem. Zebrania te miały charak działaczy lewicowych.
nych. Zobowiązania te dotyczą
ter
polityczny i konspiracyjny. O- PRZEW. Czy oskarżonemu wia
Odpowiadając
na
pytania
proku
Młodzież ZMP-owska w prze. skracania czasu budowy nowych rzucano oszczerstwa ratora osk. Nienałtowski wyjaśnia, mawiano na nich sprawy związane domo jest, aby ten tzw. „sąd“
my śle stoczniowym zainicjo wała jednostek phiwających, upowsze Nienałtowski wyjaśnia, że przy że niezależnie od sporządzanych z dalszą działalnością grupy.
przesłuchiwał świadków?
wprowadzenie kompleksowej oszjchnienia współzawodnictwa osz. organizacji „grup likwidacyjnych“ przez niego biuletynów wywiadow Nienałtowski stwierdza, że w OSK. Wiadomo mi jest. że nie
czCdności materiałów i surow- czędnościowego i obpiżenia kosz. napotykał na duże trudności, gdyż czych, przeznaczonych dla „delega październiku 1945 r. korzystając z, przesłuchiwał.
iÓK waz stworzyła tzw- brygą-tów własnych
- iftk wwiüta Z im) zeznań — «it te«" I U oddziału AKi «■*’ villa* kontakte i Marianem SavchalskimJ fiożBrawą tcwi>

Zamiast pracować przy budowie domów
- transporter niszczeje od rdzy i wilgoci

Dzieje spółki oprawców: Gestapo i reakcji polskiej
w zeznaniach oskarżonych w procesie warszawskim

Młodzi stoczniowcy
skrócą czas budowy nowych jednostek

DZIENNIK BAŁTYCKI Nr 325
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Oszczędność w zużyciu energii elektrycznej MSGAWKi »tato
jest jednym z warunków terminowego wykonania planu
Problem

Rosnący z dnia na dzień przemysł wymaga coraz to więcej ener
gil elektrycznej, toteż rozdział jej musi być tak przeprowadzany, aby
nie hamować produkcji. Sprawa ta wymaga szczególnej uwagi obec
nie, w okresie ostatnich tygodni wytężonej walki o zwycięskie za
kończenie II roku Planu 6-letniego.
Równolegle więc z zarządzeniem z dnia 10. X. hr., które prze
strzegało odbiorców prywatnych przed używaniem grzejników elektrypznych w godzinach szczytowego nasilenia zużycia prądu, tzn. od
zmroku do godziny 21, Zakłady Energetyczne Okręgu Północnego
przeprowadziły akcję uświadamiającą w urzędach, instytucjach i za
kładach pracy.
Na specjalnie zorganizowanych naradach roboczych, przedstawio
no światu pracy plany oszczędnego zużycia energii w godzinach naj
większego nasilenia jej poboru. Sprawę tę ostatecznie uregulowała
uchwała rządowa z dnia 8 grudnia br., wyznaczająca normy dla po
szczególnych odbiorców w porze szczytowej.

W wielu zakładach pracy ak ści, włączając w godzinach szczy
cja ta spotkała się z pełnym zro towego zużycia prądu zamiast
zumieniem: np. Gdańska Fabry maszyn elektrycznych, maszyny
ka Opakowań Blaszanych przez o napędzie parowym.
odciążenie drugiej zmiany robo
czej, przesunięcie pracy lakierni
Kłamliwe raporty
na inne godziny, zmianę syste
Ale
było również i inaczej!
mu oświetlania hal oraz przez
Są instytucje, jak warsztaty
zastąpienie w niektórych dzia
łach 200-watowych żarówek świa PKP na Przeróbce, jak Tartak
tłami jarzeniowymi — uzyskała Przemysłu Leśnego w Wejhero
w godzinach szczytowych o 50 j wie, jak Warmińska Fabryka
Wyrobów Metalowych, które nie
proc. mniejsze zużycie energii.
O pełnym zrozumieniu potrze wiele dotychczas zrobiły w tej
by oszczędzania prądu świadczy sprawie. Są również i takie in
również postawa warsztatów sa stytucje, jak np. wojewódzkie biu
mochodowych PKS w Gdańsku, ro CPN w Gdańsku, które posy
które pracę drugiej zmiany prze ła wspaniałe raporty z osiągnięć
sunęły na godziny nocne, czy po w tej dziedzinie a. tymczasem
stawa Gdańskich Zakładów Mięs kontrola, przeprowadzona przez
nych. Zakłady te, wzorem Chlo „Energetykę”, stwierdza, że w
dni Rybnej w Gdyni, po prze okresie sprawozdawczym nie
analizowaniu pracy swych chłód przestrzegano żadnych oszczędno
ni osiągnęły znaczne oszczędno- ści w oświetleniu.

Dodalkowe pociągi

iu okresie śuiiąteczngm

A najjaskrawszym chyba
przykładem różnego podejścia
do tej samej sprawy, są Za
kłady Tłuszczowe im. Wrób
lewskiego, w których dział elektrolizy, przesuwając pra
cę dwu przetwórnie i spręża
rek na inne godziny, uzyskał
poważne oszczędności w go
dzinach szczytowych, podczas
gdy inne działy nie pc 1 jęły
żadnych prób w tym kierun
ku.

W okresie świątecznym, oprócz po
ciągów stale kursujących, PKP uru
chamia m. in. następujące dodatko
we pociągi osobowe:
WARSZAWA — SZCZECIN, Odj. Z
Warszawy Gł. 22, 23, 24 i 28 grudnia
o godz. 15 m. 12, Szczecin przyj,
4 m. 00, ze Szczecina 22, 23, 24 i 28
grudnia o godz. 19 m. 50, Warszawa
Gł. przyj. 7 m. 45.
WARSZAWA — SŁUPSK, Odj. Z
Warszawy Wsch. 22 i 26 grudnia o
godz. 19 m. 16, Słupsk przyj, 10 m. 04,
ze Słupska 21 i 23 grudnia o godz. 19
m. 58, Warszawa Wsch. przyj. 10
m. 36.
WARSZAWA — GDYNIA, odj. Z
Warszawy Wsch. 22 i 26 grudnia o
A przecież... gdyby Fabryka
godz. 21 m. 20, Gdynia przyj, 4 m. 17,
z Gdyni 21 1 23 grudnia o godz. 21, Lin Stalowych w Gdańsku roz
łożyła umiejętniej pracę swych
Warszawa Wsch. przyj. 4 m. 52,

ttogjeędność prądu naszym osobistym

Interesem

FACHOWCY POSZUKIWANI
Referenta gospodarczego (intendenta) poszukuje

maszyn (jak to zresztą zrobiła
tylko z czterema ,,liniarkami”),
gdyby elbląska „Odzieżówka”
zlikwidowała pracę żelazek do
prasowania w godzinach szczy
towego nasilenia, gdyby Fabryka
Papieru w Łapinie przygotowała
odpowiednią ilość pary do ob
sługi maszyn w tych godzinach
— zużycie energii elektrycznej
rozłożyłoby się równomierniej.
A gdyby wreszcie wszystkie
GSS-y oraz gdyńskie PSS-y
pomyślały o zredukowaniu
mocy oświetlenia zabezpiecza
jącego, gdyby indywidualni od
biorcy pamiętali o zlikwido
waniu do minimum punktów
oświetleniowych, a niektórzy

Chociaż przyznać należy, że te
planowe wyłączania w porów
naniu do roku ubiegłego są o wie
le rzadsze, właśnie wskutek
właściwego podejścia do sprawy
oszczędzania prądu w godzinach
szczytowego nasilenia większości
zarówno zakładów przemysło
wych, jak i odbiorców prywat
nych.
(bede)

Sprzedaż karpia na bony

Gdynia
sklepie C.R. Nr 26 (Czerw. Kosynier.) MZM Nr 7, 37
sklepie C. R. Nr 25 (Starowiejska 3) MZM Nr 6
sklepie C. R. Nr 1 (Świętojańska 71) MZM Nr 11, 12
PSS Nr 71, 83
sklepie C.R. Nr5 (Świętojańska49)
MZM Nr 13
PSS Nr 71, 47, 74 .
sklepie C. R. Nr 32 (Orłowo, Wi- MZM Nr 4 i 5
tomińska 20)
sklepie C. R. Nr 2 (Hala Targowa) PSS Nr 34, 23, 84
Sopot
sklepie CR Nr 6 (Rokossowskiego 23) MZM Nr 3, 10, 9
Kim in r “z, "x
sklepie C. R. Nr 4 (Stalina)
PSS Nr 9, 49, 55
MZM Nr 8, 39
sklepie C. R. Nr 7 (Rokossowskiego
PSS Nr 15, 19, 20.
39/41)
PSS
Nr X, 30, 3, 51
sklepie C. R. Nr 6
(Rokossowskiego 27)
ZGUBIONO kartę meldun
kową OXI 3761, wydaną
przez Administr. na nazwi
sko Hunek Gertruda, Lę
bork.
F-6575

od zużycia w listopadzie 1951 r.
przedsiębiorstwo państwowe w Gdańsku. Zgło 5. Odbiorcy określeni w pkt. 4 płacą za przekro
ZAGUBIONO kwit komi
szenia: Dziennik Bałtycki, Gdańsk, „Intendent“.
czenie zużycia energii elektrycznej za pierw sowy Nr 3809 na nazwisko
1978/K
szym razem 10-krotną stawkę za kilowatogo- Knapik Aniela, Wrzeszcz,
dzinę, niemniej jednak, niż 50 zł, za następ Wasowskłego 16/3. G-6576
OBWIESZCZENIA
nym razem 20-krotną stawkę nie mniej jed ZGUBIONO zaświadczenie
nak, niż 100 zł,
I rejestracji wojskowej Nr
nazwisko Preibisz Ja
w OPARCIU O UCHWAŁĘ PREZYDIUM 6. Zakłady objęto ograniczeniem, o których mo 2076
G-65S0
wa w pkt- 1 i 2 mogą w wyjątkowo uzasad cek.
RZĄDU Z DNIA 8. XII. 51 R. NR 860 W SPRA
nionych wypadkach odwołać się, o uchylenie ZGUBIONO przepustkę por
WIE REGULOWANIA POBORU ENERGII
tych ograniczeń do Państwowej Inspekcji tową wejścia na statki wy
ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE ZIMOWYM
Energetycznej, Warszawa, ul. Krakowskie daną na nazwisko Labuda j
1951/52 —
G-6581
Franciszek.
Przedmieście 7.
Zakłady Energetyczne Okręgu Północnego
Zakłady
Energetyczne
Okręgu
Północnego
ZGUBIONO przepustkę sta
podają do wiadomości wszystkich zainteresowa
łą Stoczni Gdańskiej na
Zakład Zbytu Energii — Bydgoszcz
nych odbiorców energii elektrycznej, że z dniem
nazwisko
Jankowska Ha
Oddział Gdańsk
ogłoszenia niniejszego, wprowadza się następu
lina.
G-6606
1990/K
jące ograniczenia w korzystaniu z energii elekZAGUBIONO
legitymację
{
. trycznej:
PKP Nr 421039, wydaną!
1. Uspołecznione zakłady przemysłowe jedno
przez DOKP Gdańsk, naj
DYREKCJA
nazwisko Kotas Teofil.
. i dwuzmianowe, nie objęte akcją limitowania
Zakładów Gastronomicznych P. B. P. ORBIS
G-66C5
mocy elektrycznej na podstawie zarządzenia
przewodniczącego Państwowej Komisji Pla
ZGUBIONO kartę meldun
GRAND HOTEL SOPOT
nowania Gospodarczego Nr 310 z dnia 30 Iipkową Klementyny Stebkie
ca 1951 r. w »Prawie limitowania mocy elek poleca P. T. Klientom znane ze swej jakości wicz, Sopot, Witosa 7/9.
G-6602
trycznej — nie mogą pobierać energii elek
ŚWIĄTECZNE
! ZGUBIONO kwit komiso
trycznej dla celów produkcyjnych w godzi
nach:
wy 1312 — Malska Zofia.
WYROBY CUKIERNICZE
P-6598
oci 16-tej do 22-ej.
jak również makowce i serniki.
Uspołecznione zakłady przemysłowe o ruchu
ZGUBIONO legitymację —
_______1989/K
ciągłym, nie objęte akcją limitowania mocy
służbową wydaną na naz
wisko Gajewski Julian —
elektrycznej na podstawie powołanego wy
Gdynia.
G-6595
żej zarządzenia przewodniczącego Państwo
wej Komisji Planowania Gospodarczego
• OGŁOSZENIA DROBNE
ZGUBIONO kartę meldun
Nr 310, mogą pobierać energię elektryczną
kową oraz Inne dokumen
w rannych i wieczornych okresach szczyto
KUPIĘ plandekę 5 X S ty na nazwisko Mondra
SPU2SQA2
G-8593
lub większą „Przewóz“ — Marta.
wego obciążenia w wysokości ustalonej przez
Sopot,
Stalina 829, tel.
właściwe terenowe Zakłady Zbytu Energii.
OSIE lekkie pod wóz gu 516-80.
1985/K ZGUBIONO przepustkę por I
2. Nieuspołecznionym zakładom rzemieślniczyrń mowy7 sprzedam. Gdańsktową Nr 2988 na nazwisko!
i drobnemu przemysłowi zakazuje się pobie B rzeźno, Pułaskiego 17, SAMOCHÓD DKW lub in Rybikowski
Stefan. G-6594 j
G-6604 ny 4-osobowy kupię. Ofer
rać energię elektryczną do celów pozaoświe tel. 349-11.
ty.
„Dziennik
Bałtycki“
—
tleniowych w godzinach:
SPRZEDAMY:
samochód
ZGUBIONO kartę meldun-1
ciężarowy „Opel - Blitz“ Gdynia, pod „Okazyjnie“.
od 16-tej do 22-ej.
G-659S kową oraz odcinek wymel
motocykl
z
przyczepą
dowania
na nazwisko “Lieg
3. W Przypadku stwierdzenia poboru energii C. W. S., rąbarka do drze
mann Tadeusz.
G-S592
elektrycznej w godzinach obciążenia szczyto wa, motor elektryczny - W O I.Nf P O SADY
wego oraz w przypadku przekroczenia poboru chłodnia, motory samocho
ZGUBIONO książeczkę woj
kutrowe
Bałtycka
ustalonej ilości energii elektrycznej przez od dowe,
Spółka Rybna w upadłości, FRYZJERKA potrzebna. — skową, kartę meldunkowa
biorców określonych w pkt. 1 i 2 — należność Gdynia, Jana z Kolna 10 a Sopot, Plac Wolności 12. oraz dowód tożsamości na
P-6600 nazwisko Langa Alfons. —
F-6601
za energię elektryczną za okres miesięczny, SYNDYK.
Zwrot wynagrodzę,
w którym zostało stwierdzone przekroczenie, ARYTMOMETR Brunswiga
G-6391
LOKALE
podlega podwyżce
ZK13 Komis MHD, Gdy
nia, Świętojańska 95, albo STUDENTKA .Akademii Me B+.^^2/+/+4C
za pierwszym razem — dwukrotnie,
Czołgistów 50 m. 28. P-6599
za następnym razem — czterokrotnie
dycznej poszukuje pokoju.
w stosunku do normalnej taryfy,
SPRZEDAM meble. Gdy Oferty: Dziennik Bałtycki,
Gdańsk,
Nr „3919“. G-6585
4. Urzędy państwowe, instytucje państwowe nia, 10 Lutego 27 m. 8 —
G-6597
i sPołeczne oraz przedsiębiorstwa uspołecz godz. 15 — 19.
SAMOTNA pracująca po
nione, nie objęte zarządzeniem przewodniczą
szukuje pokoju skromnie
"ropno
cego Państwowej Komisji Planowania Gospo
umeblowanego lub przy ro
darczego Nr 310 oraz postanowieniami pkt- 1, KOMPLET maszyny do wy dżinie. Gdańsk, Wrzeszcz
jak również przedsiębiorstwa nieuspołecznio robu selskiny kupię. Ofer lub przedmieściach. Zgło
ne nie objęte postanowieniami pkt. 2, powin ty z dokładnym opisem szenia: Dziennik Bałtycki,
Biuro Ogłoszeń
ny ograniczyć pobór energii elektrycznej kierować:
Katowice, Mickiewicza 9, Gdańsk, „Wypłacalna“.
G-6607
w godzinach:
pod „4759“.
1981/K
od 6-tej do 8-ej
O SIE ośmiodziurowe & pod
ZGUBY
od 16-tej do 22-ej
platformę, opony (759-^20), __________
tak ab;, zużycie energii elektrycznej w mie kompresor kompletny, uprząż
konną
kupię. — ZGUBIONO kartę męldun-j
siąc;
- Brzeźno, Puła- kową Nr O/VII 5263 na na- ’
a) grudniu 1951 r. było mniejsze o 10 proc. Gdańsk
sJsiego
17, telefon 349-11. zwiskoGajewska
Włady-,
Od zażarcia w Ustopadzię 1951. z* ,
Snmz @ławm
.6*6561 i

wzbroniona. Wysokie perony gro
żą śmiercią! Na niestosujących
się do tego zarządzenia nakłada
ne będą mandaty pieniężne.
Po śmierci, czy przed śmier
cią?

(rt>

Począwszy od 17 bm. odbywa się sprzedaż karpia na bony dziecin
ne i rodzinne (kupon nr 17). Karp jest sprzedawany w sklepach spo
żywczych MHD, PSS i Centrali Rybnej.
Zarejestrowani w niżej wymienionych sklepach mleczarskich MZM
i spożywczych GSS i PSS winni odebrać należną Im Ilość karpia w na
stępujących sklepach rybnych:
Gda 6sk
odbierają w:
zarejestrowani w:
sklepie C. R. Nr 31 (Łąkowa 6)'
MZM Nr 19, 17, 3
sklepie C. R. Nr 28 (Tarasy 1)
MZM Nr 26, 18, 32
GSS Nr 195
sklepie C. R. Nr 13 (Grunwaldzka 72) MZM Nr 22, 34, 28, 29 i SDT
GSS Nr 32
sklepie CR Nr 20 (Grunwaldzka 142) MZM Nr 38, 27, 21, 23
GSS Nr 72
sklepie C. R. Nr 8 (Armii Polak. 18) MZM Nr 25, 10
sklepie C. R. Nr 16 (Władysława
MZM Nr 36, 16
IV 11 a)
GSS Nr 17
sklepie C. R. Nr 11 (Jedności Ro- MZM Nr 15, 33,
botniczej)
GSS Nr 8, 89
sklepie C. R. Nr 9 (Jana z Kolna 7) MZM Jelitkowo, ul. StaróWlejska
GSS Nr 3
sklepie C. R. Nr 3 (Hala Targowa) MZM Nr 40
GSS Nr 26
sklepie CR Nr 10 (Hala Targowa)
GSS Nr 190
s

b) styczniu 1952 r. było mniejsze o 10 proc.
od zużycia w listopadzie 1951 r.,
c) lutym 1952 r. było mniejsze o 20 Proc. od

Cienie grzeczności

W związku z budową kolei ele j —- Częmu jesteś dzisiaj taki
ktrycznej Gdańsk - Sopot infor zwarzony, mój mężu?
kioskarze ,»Ruchu” zrezygno matorzy na dworcach ostrzegają
— Mam powód. Już po raz dru
wali z piecyków' elektrycz pasażerów przez megafony:
gi student ustąpił mi miejsca w
nych w godzinach wzmożone — Jazda na stopniach surowo tramwaju.
go zużycia prądu — nikt z
— Nos więc?
mieszkańców . trójmiasta nie
— Nie rozumiesz? Przykro jest
człowiekowi, gdy mu w oczy mó
potrzebowałby uskarżać się
wią, że się starzeje...
(x)
na niewygody planowego wy
łączania energii elektrycznej
w niektórych dzielnicach.
TEATRY

Wieczornica Ligi Kobiet
Dziś, we wtorek, dnia 18 bm. o go
dzinie 18 odbędzie się w świetlicy
Zarządu Miejskiego Ligi Kobiet W
Sopocie przy ul. Grunwaldzkiej 17
wieczornica z okazji 72 rocznicy uro
dżin Generalissimusa Stalina.
I
Na program wieczornicy! złożą się:
okolicznościowy referat oraz bogata
część artystyczna.

Fotografie
do

dowodów

Biuro Ewidencji Ludności przy
Prezydium MRN w Gdyni wydało za
rządzenie, ułatwiające ludności zama
wianie przepisowych fotografii do
nowych dowodów osobistych.
W związku z tym zarządzeniem,
wszystkie zakłady fotograficzne w
Gdyni są czynne od godz. 9 do godz.
19 z wyjątkiem świąt. Cena tych
fotografii jest zniżona i wynosi 4 zł
za 3 sztuki.
Wszyscy mieszkańcy Gdyni od lat
16 wzwyż winni do dnia 31 stycznia
1952 roku mieć przygotowane zdję
cia, gdyż po tym terminie nie będzie
obowiązywała zniżona cena, a foto
grafowie będą zajęci w zakładach
pracy i po wsiach.
Dla ułatwienia pracownikom uzys
kania zdjęć, niektóre zakłady foto
graficzne, jak np. Młodzieżowa Spół
dzielnia „Fotoplastyka“ (teł. 37-34)
wysyłają swych fotografów do ząkła
dów pracy dla dokonania zdjęć na
miejscu.
(ad)

TEATR WIELKI — GDANSK:
„Śluby panieńskie“ — godz. 15.30,
P. F. B. — STUDIO OPEROWE: —
„Madame Butterfly“ — godz. 19.
TEATR DRAMATYCZNY — GDYNIA!
nieczynny.
TEATR KAMERALNY — SOPOT:
„Moralność pani Dulskiej“ — godz.
19.30.
REPERTUAR KIN
GDANSK-WRZESZCZ „Bajka“ —
„Tragiczny pościg“ (16, 18 i 20).
„ZMP-owiec“ — „Skandal w Clochemerle" (16, 18 i 20). „Przyjaźń“
poniedziałki, środy, piątki (17 i 19),
w niedziele i święta (15, 17, 19) ~
„Honor i sława“. „Polonia“ (Oliwa)
„Hojne lato“ (16, 18, 20).
'
NOWY PORT „Marynarz“ — „Histo
ria, jakich wiele“ (18 i 20).
SOPOT
„Bałtyk“ — „Zwycięskie
skrzydła“ (16, 18 i 20). „Polonia“ —
nieczynne.
GDYNIA „Atlantic“ — „Wędrówki
czarodzieja" (16.30, 18.30 i 20.30).
„Goplana“ — „Przyjdą nowi bojow
nicy“ (16, 18 i 20). „Warszawa“ —
„Maaret“ (16, 18 i 20). „Promień“ —
„Gęsiarek Matyi“ (18, 20). „Neptun“
(Orłowo) ■*» „Bajka o rybaku ł ryb
ce“ (17 i 19).
FOTOPLASTIKON — Gdynia, ulica
Władysława IV 28 — „Wyspy Śundajskie".
DYŻURY APTEK
od dnia 15. 12. do 22. 12.
Gdańsk — ul. Rokossowskiego 35
1 Wałowa 14 b — dyżur dzielny.
Gdańsk Wrzeszcz, ul. Grunwaldzka 52
Gdynia — Plac Kaszubski 10 i Orło
wo — A. s. Nr 10.
Sopot — Rokossowskiego 21.
Oliwa — Kaprów 4.
POGOTOWIE RATUNKOWE
GDANSK - WRZESZCZ
fei 41Ö-0C - Grunwaldzka >
Pogotowie dziecięce, Grunwaldzka 2
tel 424-44 — czynne od 18—22
SOPOT
rei. 524-00, ul. Stalina 778.
ODCZYTY
Dnia 19 bm. o godz. 17 w Archiwum
Państwowym w Gdańsku, Wały Pia
stowskie 5, odbędzie się zebranie,
sekcji naukowej Związku Biblioteka
rzy i Archiwistów Polskich, urządzo
ne wspólnie z Oddziałem Gdańskim
Pol. Tow. Historycznego. Odczyt pt.
„Paralele historyczne Szczecin —
Gdańsk“ wygłosi dr Tadeusz Kop
czyński. Goście mile widziani.

TABELA WYGRANYCH
2 Krajowej Loterii Pieniężnej
2-gi dzień ciągnienia IV rzutu
Wygrana 50000 zł padła na Nr
78893.
Wygrana 30000 zł padła na Nr
193880.
Wygrana 20000 zł padła na Nr
39726.
Wygrane po 10000 zł padły na
Nr Nr 5163 47867 81765 106265
224299.
Wygrane po 5000 zł padły na
Nr Nr 14208 51420 112590 117293
122748 132884 200343 210396 211798
213154.
Wygrane po 2000 zł padły na
Nr Nr 10542 19743 30322 36599
77394 80943 88959 91386 95442 96539
106343
115076169748 173983 175008
204203
212988217435 224738.
Wygrane po 1000 zł padły na
Nr Nr 1370 1923 3967 4718 7195
7342 12497 14978 17258 18651 20596
34509 46781 48158 55394 58353 58714
60731 68293 68694 70782 76027 76505
77379 80144 81260 82670 84843 91141
91646
96723 99348 101318 111920
119547
124517126395 131108 134119
138986
147306147885 151185 151847
155144
157493161095 163954 163992
165486
175859176947 183698 186247
189408
196137200354 202112 211511
218516
218837218847 218923 221299
226760
231133244522 247111 247362.
Wygrane po 400 z! padły na Nr Nr
2603 4019 6658 8592 8861 11363 12216
13252 14949 16849 16953 18127 18535
20597 21089 23730 23847 24775 28364
29628 2,9866 31570 35591 38603 40494
41994 45626 46396 48513 48586 50195
52772 54938 55687 56487 58504 58959
58968 60273 60698 64653 65333 66896
67589 67853 69329 70634 72638 73100
73154 73318 75025 80983 82877 85306
88693 88724 89841 90366 90627 93541
94961 95333 97149 98252 98777 98853
101756 104894 106484 106763 107880
108247 108882 108995 109456 109558
110424.
121023 121998 122113 122547 123167
123397 124137 124806 125228 125445
127798 127869 128354 129812 130067
130367
132231 134060 134698 135011
142062
145081 148958 149055 149955
150821
151192 151711 155439 156555
158156 163454 165693 '167795 168783
169660
171330 172463 172849 174795
174866
175632 177944 178578 178583
178960
181997 783599 184101 184304
184550
186122 186391 187915. 188242
190762
192064 193131 193146 193799
194295
194325 194528 196466 196583
200244
202131 204060 205459 205473
208916 209284 209420 209428 212708
216112
217192 217511 218102 218721
218860 220860 227994 228058 229226
230775 232278233420 234088 235312
235894 236063 237114 238740 238822
2

240949 241006 241449 241485 241825
241873 242167 244305 245481 245544
247627 248675 248848 249045.
“ Wygrąne po 200 zł padły na Nr Nr
812 1120 2086 2380 2418 2724 3101
3466 3934 5165 6555 7172 7338 9860
10545 10641 10702 11082 11572 12303
14382 14407 14840 15720 15731 16173
17102 17685 18242 18265 20699 21549
22621 23217 28270
26276 29378
30322 30468 30759 31451 31934 32306
32598 32769 33080 33828 33896 34146
34149 34347 35412 38053 38198 3888»
40702 40926 42459 42702 43971 44660
45240 45428 45595 46260 46439 48378
48803 49389 49520 50571 50637 50752
53298 54855 54960 55536 55902 58657
58848 59255 60687 60879 61856 62548
65987 68808 69843 69918 70461 70892
72666 73900 74075 74576 75913 76264
76762 77124 77046 78245 78496 78736
79350 79982 81226 81698 81713 81901
82320 83019 83054 83962 85327 85369
85825 89670 90850 91030 91115 91573
91901 92009 92143 92501 92754 94993
95657 95788 96270 96974 97124 97396
97549 98086 98259 99551 99569 100440
100550 102167 104254 104911 106691
107655 108880 109034 109277 109544
109916 110307 110639 111501 111801
112322 113066 115273 115432 115986
117027 117048 117276.
120845 121119 121586 122S61 125048
125406 125793 126244 126433 126657
127644 127876 129489 129579 130590
131252 131478 132674 134964 134993
137530 137645 139462 140391 141012
141245 142150 142846 144653 146760
147390 148152 151015 151409 151636
152322 152742 153059 153856 154063
154134 156046 156446 156850 157064
157722 159673 159986 160474 161249
162548 162697 162855 163305 164172
164410 185248 166553 166628 166638
166894 167845 167862 168815 169309
169667 169972 170688 172352 173095
174931 177943 178141 179813 180279
180562 180784 180812 181719 182216
183144 183689 185274 185504 185546
186111 186449 190621 191181 19122.4
191293 191460 191739 191888 192272
193770 194931 195755 195779 195798
196920 197406 199241 199814 203990
204171 205912 206050 206753 208189
208416 208826 209668 209934 210469
210877 211328 211725 211800. 212090
213100 213511 213883 214156 214971
215538 217611 218174 218370 220774
222923 223874 224725 225436 227167
227643 228086 228415 228685 229169
229867 231221 231793 232102 232458
234519 234615 234687 234816 235185
236642 238763 239169 239235 240218
240521 240783 242242 244106 244915
245444 245476 245579 245798 248127

mm mm mm amm %mm 2462&I mm mm mm mm
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DZIENNIK BAŁTYCKI Nr 325

Najlepszy pięściarz turnieju

Strawiński wzywa wszystkich pilskich sportowców

Koszykarze Spófni
znów przegrywają

W Warszawie gdańska Spójnia nie daje się odczuć brak chorego
przegrała zupełnie zasłużenie z Wojtkowicza.
ostro w ostatnim czasie finiszuMamy jednak nadzieję, że do
jącym Kolejarzem 42:46 (23:28).
tychczasowe
niepowodzenia
Rozegrany w Gdańsku -tura iej pięściarski, mający na celu wzrost poziomu ideologicznego j Wezwał on wszystkich polnie załamią koszykarzy Spójni;
Porażka gdańszczan jest tym
wyłonienie Kadry Olimpijskiej, mamy już za sobą. Przez ring naszych czołowych pięściarzy o- I skich sportowców, a w szczegół- bardziej przykra, że nastąpiła po j
a widmo ostatniego miejsca i
przewinęło się 40 zawodników, którzy stoczyli w ciągu 3 dni —• raz trenerów i aktywu bokser j ności tych, którzy przygotowują zwycięstwie nad tegorocznym le- {
spadku z ligi doda bodźca, co
1 się do Igrzysk Olimpijskich, do ad erem Ligi Koszykowej, kra-1
50 walk.
skiego.
umożliwi w drugiej kolejce
podobnych zobo kowską Gwardią, kiedy to opi
rozgrywek zajęcie przez dru
Trzeba przyznać, że duży za ci walk, od muszej do ciężkiej, j Dowód tego dał dobrze znany podejmowania
nia sportowa Wybrzeża przypu
żynę przyzwoitego miejsca.
wód sprawili organizatorom bar zdobyli: Kasperczak, Drogosz. So miejscowej opinii sportowej za wiązań.
Po burzliwych oklaskach całej szczała powrót swoich pupilów
Pozostałe wyniki niedzielnych
dziej znani pięściarze, jak' An- . czewiński, Brzeziński
(równą wodnik niegdyś gdańskiego Ko widowni
posypały się dalsze zo do formy z lat ubiegłych, w któ spotkań są następujące. Spóinia
tkiewicz, Chychla, Kolczyński, ilość punktów miał również Pek lejarza, obecni« CWKS (Byd
rych z powodzeniem drużyna (Łódź) CWKS 64:46 (36:19), Włók
Jądrzyk, Tyczyński, Kruża czy i Wytyk, ale Brzezińskiego u- goszcz) Zdzisław Soczewińskl, bowiązania.
PIterwszy odpowiedział na Spójni walczyła o I miejsce.
niarz (Łódź) — Kolejarz (0Murawski którzy z powodu chwi znano za najbardziej stylowego rzucając wezwanie do wszyst
wezwanie Soczewińskiego na ! Zawodnicy Spójni zagrali szcze strów 36:40 (18:18), Gwardia (Kra
Iowej niedyspozycji lub też z nie boksera spośród wymienionej kich polskich sportowców, ażeby
uczyciel
i
wychowawca
wielu
golnie pierwszą połowę meczu ków) — Stal (Poznań) 45:36 (27:
wyjaśnionych powodów nie sta trójki),
Sadowski, Krawczyk, ; w związku z Olimpiadą, na któczołowych naszych pięściarzy zbyt nerwowo i na ogół słabo. Na ;23), Ogniwo (Kraków) — Kolenęli w ringu.
Wojtkowiak, Kucharski Glonka i j rej pragniemy zadokumentować
Feliks
Szłam.
Zobowiązał
się
j wysoki poziom sportowy i morał
wyróżnienie zasługuje jedynie j iar- (Poznań) 39:28 (13:19).
Zmniejszyło to w znacznym Nandzik.
on do pełnego oddania zdoby Apenheimer, grający na środku j W tabeli rozgrywek po tej run
stopniu atrakcyjność imprez, ale
Spośród zawodników, którzy ! ny socjalistycznej kultury fizycz
tych przez wiele łat swych u- ataku, i Markowski I. Zdobyli j dzie nastąpiły dalsze przesunięz drugiej pozwoliło młodym, u- przedefilowali przez ring gdań nej, przyjęli zobowiązania, mają
miejętneści naszym bokserom, oni największą liczbę punktów: cia — CWKS odpada coraz bartalentowanym zawodnikom na ski, najbardziej okrzepłym pięś ce na celu:
by jak najgodniej reprezento — Apenheimer 17 i Markowski dziej od czoła, a Kolejarz (W~wa)
PO PIERWSZE —■ systema
pełne wykazanie swych kwalifi ciarzem był niewątpliwie Soczewali barwy Polski Ludowej. 12, W zespole gdańskim wyraź- energicznie oddala od siebie wid
tycznie walczyć o pogłębienie
kacji. Stanęli oni w ringu bez wiński, któremu zasłużenie wrę
Rozentuzjazmowana widow
mo spadku z ligi.
naszych umiejętności technicz
charakterystycznego kompleksu czono nagrodę dla najlepszego za
nia odśpiewała współtwórcy
Aktualna tabela rozgrywek przednych i stale podnoszenie po
niższości i w wielu wypadkach wodnika turnieju.
polskiego
pięściarstwa
—
„sto
stawia się następująco:
ziomu sportowego, w czym
Obok niego wyróżnić należy
dowiedli, że drzemią w nich du
I. Gward. (Kr)
9 8:1 461:343
lat“.
wzorować będziemy się na me; Dalsze zobowiązania podjęli za
że talenty. O zawodmkach Dro błyskotliwego technika o dosko
S. Spójnia (Łódź)
9 7:2 441:377
3.
Ogniwo
(Kr)
7
5:2 302:289
lodach
treningu
i
systemie
goszu, Kaszubie, Węgrzyniaku nałym refleksie i świetnej pracy
— Krawczyk, Brzeziń
4. CWKS
9 5:4 405:390
szkoleniowym
przodujących | wodnicy
czy Kucharskim (jeżeli tylko bę nóg — kielczanina Drogosza (sła
5. AZS (W-wa)
S 5:4 379:384
ski, Sadowski, Wojtkowiak i Wę
w świeci© pięściarzy, trene- j grzyniak
dą regularnie trenować) wiele by jest jednak fizycznie i nie u9 4:5 364:406
6. Stal (Pozn)
oraz spośród sędziów
rów i działaczy radzieckich, j wiceprzewodniczący
8 3:5 348:353
7.
Kolejarz
(Ostr)
mie walczyć w zwarciu), Kaszurazy jeszcze usłyszymy.
Sekcji Bok
9 3:6 334:397
8. Kolejarz (Pozn)
PO DRUGIE — pogłębiać j su GKKF mjr. Ńeuding.
Oceniając poziom zawodów, bę, Grzywocza II i Wojtkowiaka.
9 3:6 333:475
9. Kolejarz (W-wa)
nieustannie
naszą
świadomość
Notujemy
również
znaczną
po
8 2:6 331:333
stwierdzić należy, że był on
10. Włókniarz (Ł)
nastroju dobrze wypełnione
polityczną i podnosić moral goWobowiązku
8 2:6 312:3.26
11. Spójnia (Gd)
na ogół średni, choć parę prawę u Kasperczaka.
odbyła się uroczy
ność
sportowca
Polski
Ludo
Bardzo przyjemną niespo
walk stało na bardzo dobrym
stość zakończenia turnieju, w któ
wej.
dziankę sprawił miejscowym
poziomie. Podobały się w os
Spotkanie pływackie
rej przewodniczący Sekcji Bok
PO TRZECIE — przestrze su
miłośnikom pięściarstwa ma
tatnim dniu turnieju spotka
Na basenie PSM w Gdyni odbyło
GKKF
Jędrzejewski
podkreś
gać sumiennie dyscypliny za
się towarzyskie spotkanie pływaków
rynarz Kucharski, który mi
nia między Soezewińskim a
duże korzyści, wyniesione z
Kolejarza i OWKS (Bydgoszcz) oraz
jęć sportowych w myśl naczel lił
Izydorczykiem, Ścigały z Sa
mo startu w wyższej kategorii
tej
imprezy.
——
Floty, Kolejarza i AZS (Gdańsk).
nego hasła polskich sportow
wywalczył pierwsze miejsce
dowskim.
Kucharskiego z
W
konkurencjach indywidualnych o2
nowe
rekordy
Polski
ców
„Pierwszy
w
pracy,
pier
Czaplińskim I Grzywocza II
w wadze średniej, zwycięża
siągnięto na ogół słaba wyniki. Lep
wszy
w
nauce,
pierwszy
w
Na
pływalni
wrocławskiej
podczas
sze
z nich: to na 100 m dow. Kałuży
z Krawczykiem. Ten ostatni
jąc m. in. niedawnego pogrom
towarzyskiego spotkania Budowlani
1:07,2, 100 mot. Sut 1:18,7, 200 m klas.
sporcie“.
nie jest jeszcze w polnej kon
cę Kolczyńskiego — Czapliń
— Gwardia (Krotoszyn)
A. Ładny 2:55,2, 100 m grzeb!et. Krize
PO CZWARTE —■wypełniać (Wrocław)
dycji i z tego powodu praca
skiego.
startujący poza konkursem czołowy
i Marcinkowski 1:19,4. Wśród kobiet
wzorowo obowiązki w zakła pływak Polski Petrusewicz ustanowił
najlepszą była Marcinkowska. W sfeo
nóg była dużo słabsza, toteż
Ostatni dzień turnieju przy
dach pracy i szkole, czym dwa nowe rekordy Polski. Na 199 st.
kach zwyciężył Haller (Kol. Gd.)
gdańszczanin często znajdo niósł, poza korzyściami sportowy
klas. uzyskał czas 1:15,7, bijąc o 8,7
42(22 pkt. W meczach piłki wodnej
przyczyniać się będziemy do poprzedni
wał się w opałach przy ata mi, inne bardziej nawet radosne
Apenheimer był najlepszym ’'zawod Flota pokonała reprezentację Byd
rekuord
Szołtyska
i
na
190
wzmacniania
sity
i
obronności
metrów
st.
mot.
1:11,0,
poprawiając
nikiem
w
drużynie
Spójni
(Gdańsk)
momenty.
Że
szczególnym
zado
kach agresywnego Ślązaka.
goszczy 12:4 (6:2), a Kolejarz (Gdańsk)
naszego kraju.
swój poprzedni rekord o 0,5 sek.
w meczu ze stołecznym Kolejarzem
PSM 2:1 (1:1).
Pierwsze miejsca w kolej nos woleniem
podkreślić
należy

do jak nalspszydi wyników w przygotowaniach przedolimpijskich
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W klebte kolchozouipm
Cudowna była tegoroczna jesień w
, Kijowszczyżnie — sucha i słoneczna.
Ale w ostatnich dniach coraz wyraź
niej Czuło się nadchodzącą zimę.
Kołchoźnicy ze spółdzielni im.
Trzydziestolecia Października od
dawna już uporali się ze wszyst
kimi robotami rolnymi. Dobrze
pracowali w tym roku. Przed ter
minem wywiązali się wobec wlas
nego państwa ze wszystkich do
staw płodów rolnych.
Teraz wieczorami młodzież ciągnie
do wiejskiego Domu Kultury i do
klubu sportowego.
Klub sportowy we wsi Hostomiel
liczy więcej, niż 208 członków. Z na
staniem chłodnych dni pracę niektó
rych sekcji przeniesiono z boisk do
klubowej sali gimnastycznej. Tu re
gularnie trenuje sekcja gimnastycz
na, licząca około 39 chłopców i dziew
cząt. W lokalu klubu rozpoczęli ćwi
czenia także młodzieżowi cieżkoatleci. Protektorzy klubu — sportowcy
kijowskiego pałacu kultury fizycznej
— ofiarowali przyrządy gimnastyczne
I sztangę.
Niezależnie od treningu w lokalu
klubowym, siatkarze będą i zimą
kontynuowali ćwiczenia na świeżym
powietrzu. W tym celu przywieziono
kilka fur żużlu, którym będzie po
sypane boisko do siatkówki.
Klub posiada sekcję narciarską i po
siada 50 par nart, z których 15 za
kupiono już w tym roku. Wszystkie
narty są w porządku: nasmolowane
i umocnione uchwytami.
Nasza wieś posiada dobrą tra
dycję w upowszechnianiu sportu
narciarskiego. Setki chłopców i
dziewcząt ze wsi jeżdżą na nar
tach. Z naszej wsi wyszło już

wielu rekordzistów Kijowszozyzny
i Ukrainy,
W tegorocznym sezonie zimowym
mamy także zamiar niczego nie uro
nić ze swojej sławy sportowej. Dla
tego też już przed miesiącem sekcja
narciarska, licząca ponad 39 ludzi,
przystąpiła do przedsezonowego tre
ningu. Ja kieruję tą sekcją. W za
jęciach pomagają mi najlepsi nar
ciarze wsi —- instruktorzy zrzeszenia
— traktorzysta Aleksander Szewczenko i furman Jan Matieszko.
Obecnie członkowie sekcji narciar
skiej są już dobrze przygotowani fi
zycznie. Toteż wszyscy z niecierpli
wością oczekujemy pierwszego śnie
gu.
S. SZULCA, członek zarzadu klubu
sportowego zrzeszenia Koigospnik
(„Sowietskij Sport“ nr 142)
Tłum. Wł. M.

Wielka
ENCYKLOPEDIA RADZIECKA
lolszaja Sowietskaja Encikłopedia
Całość w 50 tomach

JEDYNA ENCYKLOPEDIA
POWSZECHNA w UJĘCIU
MARKSISTOWSKIM
Zamówienia przyj
mują
KSIĘGARNIE:
Domu Książki
1950-K

Leszczpki mają glos
My mieszkańcy Leszczynek II
— prosimy Redakcję Dziennika
Bałtyckiego o interwencję w Pre
zydium Miejskiej Rady Narodo
wej w Gdyni, celem doprowadzę
nia wody na nasze osiedle. Na
wniosek nasz złożony w 1949 r.
Prez. MRN podprowadziło wodo
ciąg o 50 m bliżej. Jednak nie
rozwiązuje to kwestii wody .na
naszym osiedlu. Mieszkańcy Osiedla zmuszeni są nosić wodę z
odległości 300 m. W sierpniu br.
złożyliśmy drugi wniosek do Prez.
MRN w Gdyni o końcowe dopro
wadzenie wody — wniosek ten
podpisało 100 osób.
Prosimy o odpowiedź jak usto
sunkowało się Prez. MRŃ do na
szej prośby. Prosimy również o
założenie jeszcze choćby 3 lamp,
ponieważ teren jest u nas górzy
sty co utrudnia poruszanie się w
ciemnościach.
39 podpisów

O tekstu arii i piosenek
V7 teatrach Wybrzeża sprzeda
je się programy wystawianych
sztuk względnie oper. Uważamy
za wskazane i pożyteczne umiesz

czanie w programach tekstów
arii i piosenek z tych widowisk.
Wpłynęłoby to z pewnością na
spopularyzowanie wielu utworów
muzycznych wśród miłośników i
bywalców teatru.
Sądzimy, że nie przyczyniłoby
to dyrekcji teatru (Filharmonii
Bałtyckiej) zbytniego kłopotu, a
z pewnością zwiększyłaby się
Rość sprzedanych programów. A
co najważniejsze — byłaby to
jeszcze jedna droga krzewienia
kultury muzycznej.
N. Gołuński, K. Burysz.

W INNYCH LISTACH:
NIEWŁAŚCIWY ROZDZIAŁ
Pracownice Miejskich Zakładów
Mleczarskich w Gdyni skarża sie, że
w sklepach CZPM na Grabówku i
przy ul. Śląskiej otrzymują po po
łudniu tylko wędlinę, ponieważ inni
klienci brali przed południem samo
mięso.
Uważamy, że kierownictwo sklepu
winno te sprawy regulować, sprzeda
jąc równocześnie mięso i wędlinę.
CZY NIE MOŻNA PRĘDZEJ?
Ob Ignacy Kołodziejczyk pracuje
w Warsztatach Drogowych w Bydgo
szczy —■ dział mostowy w Gdańsku.
W dniu 6. 10. oddał asygnatę na za
siłek chorobowy za 5 dni. Otrzymał
wypłatę 29. 11. Po raz drugi złożył
asygnatę na zasiłek chorobowy za 24

dni, w dniu 6. 11. i dotychczas czeka
na wypłatę. Sprawy te załatwia fir
ma w Bydgoszczy, ale to nie powin
no chyba wpływać na opóźnienie
w załatwianiu ich.
O MAŁYCH STACJACH PKP
O konieczności oświetlania małych
przystanków pisze ob. Słefanowski
ze Sławoszyna w pow. wejherowskim. Ciemności bardzo utrudniają
wsiadanie do pociągów, zwłaszcza, że
często maszyniści, również na skutek
ciemności, zatrzymują pociąg poza
przystankiem, a tym samym poza pe
ronem.
Budki-poezekalnie na małych sta
cyjkach wymagają naprawy, są bo
wiem nieszczelne i nie chronią od
wiatru ani deszczu.
OSZCZĘDZAJMY ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ
Ob. H. R. Byszewski zwraca uwagę
na konieczność oszczędzania energii
elektrycznej i proponuje, za przykła
dem innych miast w Polsce, wyga
szanie świateł na noc we wszystkich
sklepach.

ODPOWIEDZI REDAKCJI:
R. T„, Gdynia. — Radzimy listo
wnie zwrócić się do dyrekcji Państw.
Monopolu Loteryjnego z prośbą o
przysłanie wygranej.
Jan Dębski, Starogard Gd. — Nie
ma w naszym województwie liceum
techniczno - dentystycznego. Znajdu
ją się one w Warszawie, Krakowie,
Łodzi i Wrocławiu, Wymagana mała
matura. •

Nadybał Feliks, Lubowidz, pow. Lę
bork. — Interweniowaliśmy w Wa
szej sprawie i otrzymaliśmy odpo
wiedź że wypłacono Wam w dn, 11
bm. równowartość pieniężną.
Piotrowski i Rzeżnikowski. —* „Eks
pedytor“ zawiadomił nas, że otrzy
maliście zaliczkę.
Rozliczenie dla
Was jest już ukończone, należy więc
zgłosić się po wyrównanie.
Stadnik Władysław, Gdańsk. — Do
kładne wiadomości o technikum ko
respondencyjnym uzyska Obywatel
w Gdańskich Technicznych Zakła
dach Naukowych, ul. Białowieska 1,
we wtorki, czwartki i soboty od go
dziny 17 do 19.

Nasz prawnik odpowiada
Zet. El. —- Na postawione w liście
pytania wyjaśniam: Rozp. Rady Mi
nistrów z 21. 6. 1959 i-, w sprawie
mieszkań służbowych i mieszkań pra
cowniczycb (Dz. U. Nr 28), określa
wyraźnie, że za mieszkanie służbowe
należy uważać lokal, przydzielony
przez pracodawcę pracownikowi ze
względu na szczególny charakter pra
cy lub ze względu na wykonywanie
pracy, związanej z budynkiem.
W piśmie, stwierdzającym przy
dział mieszkania służbowego, praco
dawca określa warunki korzystania z
lokalu, oraz osoby uprawnione do
zamieszkania wspólnie z pracowni
kiem.
Od zamieszkania z pracownikiem
nie mogą być wyłączeni członkowie
rodziny żyjącej z nim we wspólnym
gospodarstwie domowym.

Program radiowy
WTOKI K — 18. 1?

W niedzielę rano ożywiona grupa
podróżnych zebrała się na peronie.
Najgłośniej i najhałaśliwiej zachowy
wał się Kopydlewicz.
— No cóż, zobaczymy sobie dzisiaj
ładny mecz, i to za darmo — cieszył
*lę i poklepywał po ramionach ota
czających go młodych ludzi.
By! wśród nich również Wicuś. Ko
pydlewicz tak długo go przekonywał,
że Jako Jeden z organizatorów koła
powinien dać przykład zdyscyplino

wania, podporządkować się woli wię
kszości, która zdecydowała wyjazd i
jechać ,z wszystkimi — że Wicuś zgo
dził się wreszcie.
Gdy wszyscy zajęli miejsca w prze
dziale Wicuś stanął w oknie spoglą
dając na przemian to na drzwi wyj*
ściowe na peron, to na zegarek.
Jego zdenerwowanie udzieliło się
wkrótce wszystkim. A powód był po
ważny — oto, mimo, że do odjazdu
pociągu brakowało tylko pięciu mi

nut, nie było głównego bohatera po
dróży — Franusia „Gwiazdy“.
— Pójdę, zobaczę, czy nie nadcho
dzi — rzekł wreszcie Wicuś i pobiegł
do poczekalni.
Franuś był tam. Usiłował właśnie
dostać się do okienka kasy bez ko
lejki. Ale choć ponawiał wciąż ata
ki, stojący bliżej odpychali go nie
ustępliwie, obrzucając na dodatek
różnymi, czasem dosyć wymyślnymi
wyzwiskami.

— Czekaj, Franuś, w ten sposób nic
nie zrobisz — uspokajał piłkarza Wi
cuś, gdy ten nie chcąc być dłużny,
wymyślał stojącym w kolejce.
Gdy odeszli wreszcie na bok Wi
cuś raptem coś sobie przypomniał.
— Powiedz, Franuś, nie wiesz przynaokiem, kto dzisiaj ma wieczorem
dyżnr w fabryce.
— Nie zawracaj mi teraz głowy dy
żurami Ja miałem mieć. Ale jeśli
ktoś mnie wyznacza nie pamiętając,

________________

Tk n *a.w.aJtyc.^,eSu®!‘ *amÄW,# «•*"« w każdym nrzędzle I agencji pocztowej oraz a każdego listonosza.
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ROKU

6.Ö5 — Gimnastyka. 6.15 — program
lok. 6.18 — Uwaga PGR-y. 6.30 —
Dziennik. 6.45 — Muzyka. 7.20 — Mu
zyka rozr. 7.55 — Wiadomości. 11.40 —
Komunikaty. 11.45 —• „Glos mają ko
biety“. 12.04 — Dziennik. 12.15 — Or
kiestry dęte. 12.30 — Aud. dla wsi.
12.45 — „Na swojską nutę“. 13.i3 —
Komunikat PIHM-u. 13.16 — Aktual
ności ze wsi. 13.30 i 13.55 — Aud.
szkolne. 14.15 — Muzyka. 14.50 — Kon
cert. 15.30 — Aud. dla świetlic dziec.
16.00 — Wszech. Rad. 16.20 — Smeta
na: „Z mojego życia“ — kwartet
smyczkowy. 16.50 — Wywiad z dr
Warczewskim. 17.00 — Wiadomości.
17.15 — Koncert. 17.45 — Poradnik ję
zykowy.. 18 00 — Muzyka. 18.25 —
Pieśń. 18.30 — Wszech. Rad. 18.50 —
____
,
. Nasi korespondenci piszą. 19.00 —
iV.
®.*I,!L J“anV, *?ec®> to
Zespól Samopomocy Chłopskiej ze
mnse nie obchodzi. ___
a
labryce
mc się Stężycy. 19.15 — Przegląd wydarzeń.
nie stanie, a ja muszę jechać
' 19.30 — Muzyka. 20.00 — Koncert. 20 58
—. To masz, jedź. Wicuś dał mu — Komunikat FIHM. 20.58 — Pogoda.
swój bilet i ruszył ku wyjściu,
21.00 — Dziennik. 21.26 — Wiad. sport.
— No a ty, nie jedziesz? — Nie. Za 21.30 — Pieśni 21.50 — Reportaż. 22.05
stąpię ciebie na dyżurze...
— Orkiestra. 23.00 — Symfonia. 23.50
Franuś chciał jeszcze coś powie — Ost wiadomości. 24.00 — Komuni
dzieć, ale w tej chwili rozległ sie kat PIHM-u.
gwizdek ruszającego pociągu. "Piłkarz
pomknął jak szalony na peron, na
którym widać jeszcze było bufory
ostatniego wagonu.
y
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