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OBRONA LUDZI PRACY 
przed wyzyskiem i spekulacją
Przemówienie ministra Minca na konferencji PPR w Warszawie

WARSZaW A (PAP) — W czasie wczorajszej konferencji 
PPR w Warszawie minister Hilary Minc wygłosił przemówienie 
które podajemy w obszernym streszczeniu.

„Chcę omówić najważniejsze aktual
ne zagadnienia gospodarcze w naszym 
kraju. Tak się już złożyło, że zwykłe 
referaty gospodarcze zaczyna się od 
wyliczania osiągniętych przez nas suk
cesów. Tak się Już złożyło, że zwykle 
zaczyna się od wyliczenia tego, ilesmy 
wydobyli węgla, ileśmy wyprodukowali 
włókna, ileśmy wytopili stali, ileśmy 
załadowali wagonów, na ile procent wy
pełniliśmy plan ltd.

NASZE TRUDNOŚCI GOSPODARCZE
Dzisiejszego swego referatu nie chcę 

zaczynać od omówienia naszych sukce
sów, nie chcę zaczynać dlatego, że u- 
ważam, że nie jest czas dzisiaj mówić
0 naszych sukcesach, a jest czas dzi
siaj mówić o tym, jak przełamać powa
żne trudności gospodarcze, które się w 
ostatnich kilku tygodniach wytwarzają. 
■Test rzeczą niewątpliwą, że odnieśliśmy 
istotne i bardzo cenne sukcesy w za
kresie podniesienia produkcji, jest rze
czą niewątpliwą, że wychodząc od ze
rowego punktu potrafiliśmy w szeregu 
dziedzin produkcji przekroczyć poziom 
przedwojenny. Jest rzeczą niewątpliwą
1 muszą to przyznać wszyscy bezstron
ni obserwatorzy, w tej liczbie i obserwa
torzy zagraniczni, że

WYGRALIŚMY PIEkWSZY ETAP 
BITWY O PRODUKCJĘ

ale Jest również rzeczą niewątpliwą, że 
ule mamy żadnych poważnych 1 istot
nych sukcesów w dziedzinie obrotu to
warowego, że nie mamy żadnych poważ 
nych sukcesów w dziedzinie handlu, że 
nawet nie zaczęliśmy jeszcze na serio 
bitwy o handel i, że to co wytwarzamy 
w ciężkim trudzie i znoju w sferze pro
dukcji, to nam jest bardzo często ra
bowane i zabierane w sferze obrotu, 
w sferze handlu.

WZROST CEN
W rezultacie wzrostu cen, który os

tatnio miał miejsce, mimo wszystkie wy 
8tłki rządu 1 mimo wszystkie starania 
naszej partii i innych partii bloku de
mokratycznego, obniżył się poziom ży
cia łudzi pracy. ,Musimy powiedzieć ja
ko partia klasie robotniczej, ta partia, 
która obowiązana jest mówić prawdę 
■lvm, którzy w niej pokładają swoje na
dzieje. Musimy też jasno i wyraźnie 
postawić pytanie i dać odpowiedź, któ
ra byłaby zrozumiała dla wszystkich ro
botników i wszystkicn ludzi pracy w ca 
łvm kraju — musimy jasno t wyraźnie 
Postawić pytania, dlaczego się lak dzie
je.

; GDZIŁ LEŻY PRZYCZYNA ZŁA?
Można byłoby przypuszczać, że ceny 

Tr nas, powiedzmy teraz, rosną dlatego, 
iłe za duto wypuszczamy pieniędzy na 
tryuek, że za duża jest emisja bankno- 
łów. Najbardziej skrupulatna, najbar
dziej zaczepna analiza bilansu naszego 
Narodowego Banko Polskiego 1 ilości 
wypuszczonych emitowanych pieniędzy, 
die wykaże t nie może wykazać, ażeby 
przyczyny zwyżki cen leżały w sferze 
Pints | i pieniądza.

Można byłoby przypuszczać, że może 
ceny u nas dlatego tak rosną ze mamy 
"za tnaJo towarów, albo że ilość towarów 
w ostatnim czasie Dardzo silnie zma.ała 
na rynku. Nie, tak nie jest. Wprawdzie 
zboża. Jak to zwykle na przednówku 
diamy mniej, ale mrmy olbrzymią podaż 
Urody chlewnej. Mamy zwiększoną po
daż towarów przemysłowych i wiemy, 
że spekulacja odbywa się nawet na ta
kich odcinkach, gdzie towaru mamy nad 
łhiar, tak na odcinku zapałek, czy cu
kru. Ja mogę powiedzieć inaczej: NIG
DY W CIÄGU TYCH OSTATNICH 2
łat nie było w polsce takiej i-
ŁOŚCI TOWARÓW, JAKA JEST OBE 
CNIE. Oto jeden przykład: w maju ła
dujemy w ciągu szeregu dni powyżej 
17.000 wagonów towarowych dziennie, 
Podczas gdy przed wojną przeciętnie ła
dowano 13—14, najwyżej 15 tysięcy. 
Przecież ten załadunek towarów ozna
cza, że towary te się obracają, że Idą 
°he na rvnek.

Więc nie w sferze emisji 1 w sferze 
^iedestatecznej podaży towarów leżą, 
Przyczyny ostatniej zwyżki cen,

„SZABER" I SPEKULACJA
Naszym zdaniem, zdaniem naszej 

P«-tii, przyczyny zwyżki cen i akcji spe- 
ktriacyjnes) lezą w następujących trzech 
8'ównych 'Trupach zjawisk: do pierwsze'

w nadmiernej sile nabywczej warstw 
pośrednich w mieście. W drodze szabru 
z ziem zachodnich, w drodze nieuczci
wego wykorzystania różn.c cen i chwiej 
ności koniunktury, w drodze przywła
szczenia sobie majątku i uiządzeń po
niemieckich, r/yrósł w mieście drapieżny 
i często rzKodłiwy. kapitał spekulacyjny. 
Ten kapitał spekulacyjny nie jest do
statecznie obciążony podatkami. Ten ka
pitał spekulacyjny potrafi wykręcać się 
od podatków.

UCHYLANIE SIĘ OD PODATKÓW
Była u mnie niedawno delegacja 

związku kupców. W rozmowie z dele
gacją powiedziałem, że uważam, że tyl
ko 40 procent dochodów w handlu jest 
ujęte przez władze skarbowe. Delegaci 
kupców poprawili mnit i powiedzieli: 
nie 40 proc., ale naszym zdaniem 30 
proc. Ja nie wiem, czy 30 proc. czy 40 
proc., czy 20 proc., ule taktem. jest, że 
spekulacyjny kapitał w mieście nie pła
ci podatku i że jeżeli tea stan rzeczy bę 
dzie trwał dalej, jeżeli temu stanowi 
rzeczy nie będzie położony kres, to nie 
ma takiej produkcji, takich fabryk, ta
kich pól i takicn stad, które by mogły 
starczyć na tę nadmienią, nieograni
czoną, rosnącą silę nabywczą kapitału 
spekulacyjnego w mieście. Taka jest — 
naszym zdaniem — pierwsza przyczyna 
fali spekulacji i fali zwyżki cen. -

SPEKULACJA Na WSI
Drugo przyczyna — zdaniem naszej 

partii — leży w nadmiernej sile nabyw 
czej na wsi. Nie chcę mówić o chło
pach, jakt całości, nic chcę mówić, że 
wszyscy chłopi posiadają nadmierną siłę 
nabywczą, ale wiem, że istnieją na wsi 
spekulanckie elementy, które dorobiły 
się na wysokich cenach artykułów rol
niczych, które odbudowały swoje gospo
darstwa, które nie płaciły kontyngentów 
1 podatków t nie ma takiej siły, takich 
fabryk, takiej produkcji, która by na- 
starczyła na tę rosnącą, nieograniczo
ną siłę nabywczą, tych elementów spe- 
Kuiancklch, o ile tej sytuacji, która jest 
obecnie, nie zostanie położony kres.

Taka jest — zdaniem naszej partii — 
druga przyczyna tych zjawisk spekula
cji, które obecnie obserwnjemy.

BAŁAGAN, BARBARZYNST WO 
I DEMORALIZACJA

JTzecia przyczyna leży w bałaganie, 
w dezorganizacji, w anarchii, zdziczeniu, 
barbarzyństwie 1 demoralizacji — panu
jących w naszym kraju.

To są trzy przyczyny .które zda
niem naszej partii — stanowią pożywkę 
dla spekulacji, dla wzrostu cen, dla ra
bunku dochodów klasy robotniczej, dla 
paraliżowania zamierzeń rządu.

Czym się wyraża głównie i przede 
wszystkim ten bałagan, dezorganizacja, 
chaos, dzikość i barbarzyństwo w na
szym handlu? Wyraża się przede wszyst 
kim tym, żt ten handel przyzwyczaił 
się do nadmiernych zysków, do zagar
niania na swoją korzyść znacznej częś
ci dochodu społecznego, wytwaizanego 
przez świat pracy.

JASKRAWY PRZYKŁAD
Chcę zacytować tylko jeden przy

kład: legalna marża, oficjalna marża w 
handlu włókienniczym dla hurtu i de
talu wynosi 42 proc. Faktycznie marża 
wynosi ponad 100 proc., a oardzo często 
znacznie więcej ponad 100 proc.

Pomyślcie, co to znaczy. 100 proc. to 
jest., powiedzmy koszt wyrobu metra wełny. 
Co wchodzi w te 100 proc.?

Wchodzi koszt wyhodowania owiec w da 
lekiej Australii, ostrzyżenie ich, zebrania 
wełny, koszt załadowania jej na olbrzymie 
statki transoceaniczne i przetransportowania 
do kraju na odległość widu tysięcy kilome
trów, koszt wyładowania w porcie, koszt 
przewiezienia koleją do fabryki, koszt pracy 
robotnika, koszt węgla, zużytego przy wy
robie tych rzeczy, koszt barwników, służą
cych do zabarwienia, koszt opakowania i 
koszt wysyłki — koszt wielu, wielu innych, 
trudnych, skomplikowanych pracochłonnych 
czynności. To jest te 100 proc. od Austra
lii do Łodzi. A te drugie 100 proc. to jest 
pizewiezicnie i sprzedanie towaru na odle
głość z Łodzi na Marszałkowską ulicę w 
Warszawie. Cz-' to nie jest dla każdego ja
sne, że jest w tym nie tylko nonsens, ale 
dzikość i barbarzyństwo, które nie mogą 
być dłuż*j tołęrowane (oklajjd). - --

BRAK KONTROLI CEN
Nie ma u nas w Polsce dotąd żadnego 

systemu ustalenia i kontroli cen, natomiast 
u niektórych ludzi panuje przekonanie, że 
Polska jest to taki kraj, w którym nie mo
że być ustalona jakaś kontrola cen. We 
Francji może być, w Belgii może być w 
Anglii może być, nawet w Palestynie bzy 
w Iraku może być, ale w Polsce nie może 
bić. My powiadamy, że w Polsce może 
byc, musi być i będzie sprawna realna, sta
teczna kontrola cen. (oklaski)

NIEDOCIĄGNIĘCIA NASZEJ 
SPÓŁDZIELCZOŚCI

Zly stan naszego handlu przejawia się 
także na terenie spółdzielczości. Państwo o- 
tac7ilo i otacza tę spółdzielczość opieką, 
udziela )ej pomocy, daliśmy spółdzielczości 
magazyny, młyny, zasoby pieniężne, ale mu 
simy powiedzieć że nie możemy uważać, 
żeby wyniki prac spółdzielczości mogły być 
uważane za dostateczne w obecnym „kre
sie. Czym się powinna zajmować spółdziel
czość? Jeżeli zapytać każdego robotnika, to 
on odpowie na to, dostarczać przede wszy 
stkim tanio żywność ze ws: dla robotników 
do miasta i dostarczać tanich wyrobów prze 
myślowych dla chłopa na wieś. Żywność dla 
miast, wyroby przemysłowe dia wsi — oto 
główne zadanie spółdzielczości. Faktem jest, 
liczby o tym mówią, że nie tym się głów
nie spółdzielczość zajmuje.

KUPUJE TANIO, LECZ SPRZEDAJE 
DROGO

Faktem jest, 'że poza tymi wadami i 
mankament,itr’ mamy złe tiasłswienjc spół
dzielczości, któia zamiast kupować gdzie 
jest tanio, i sprzedawać tanio tam, gdzit. 
jest drogo, kupuje tanio, ale sprzedaje drogo 
tam, gazie jest drogo.

Podsumujmy jakie są, zdaniem naszej 
partii, przyczyny zjawisk spekulacyjnych na 
rynku: nadmierna siła nabywcza w mieście, 
nadmierna siła nabywcza nr wsi, nienfęta i 
nieujnrzmiona przez aparat skarbowy bała
gan, dezorganizacja, rabunek w handlu,, złe 
nastawienie spółdzielczości.

Nasza partia jest jedną z partyj koalicji 
rządowej, która musi i chce swoje podsta
wowe posunięcia uzgadniać z innymi par
tiami koalicji, w pierwszym rzędzie z PPS. 
W obliczu rosnącej zwyżki cen i akcji spe
kulacyjnej, dnia 7 maja, komitet centralny 
naszej partii, żeby zadokumentować swoje 
stanowisko i spowodować wspólne wystąpie
nie przeciw spekulacji, zwrócił się z listem 
do CKW PPS-

PROGRAM DZIAŁANIA
KC PPR wysuwa następujący progi am 

konkretnego działania w zakresie polityki 
cen:

1) Wobec zakończenia w zasadzie akcji 
regulacji cen przeprowadzić w najbliższym 
czasie w sektorze państwowym I samorzą
dowym zakaz podwyższania cen produktów 
masowego spożycia oraz usług:

2) uchwalić natychmiast ustawę o usta
leniu i kontroli cen z następującymi wytycz- 
mi: a) Ministerstwo Przemysłu i Handla 
tworzy w całym kraju centralnie kierowany 
aparat ustalania cen, działający wg. jednoli
tych zasad, określania cen oraz określania 
dopuszczalnych marż handlowych (komisje 
notowań cen oraz komisje cennikowe) b) 
przy radach narodowych wojewódzkich, 
miejskich i powiatowych powstają społeczne 
komisje, które w oparciu o związki zawodo 
we i inne organizacje społeczne będą prze
prowadzać kontrolę cen. Sankcje za niewy
konanie postanowień ustawy winny być wy
konywane przede wszystkim przez komisję 
specjalną, która na wniosek społecznej ko
misji kontroli cen będzie miała prawo zamy
kać zakład handlowy, nałożyć na winnego 
grzywnę do wysokości 5 milionów złotych o- 
raz karać zamknięciem w obozie pracy na 
okres 2 lat (oklaski).

3) Zmienić nastawienie handlowe „Spo
łem ‘ w kieiunku koncentracji wysiłków na 
zaopatrzenie ludności w tanie artykuły żyw 
nościowe i przemysłowe. Przeprowadzić na
tychmiast rewizję polityki kredytowej w za
kresie spółdzielczości w kierunku rozprow«- 
dzan.a kredytów do dołowej siecf spółdziel 
czej i udz.cłama szczególnej opieki i pomo
cy spółdzielniom, przystosowanym do ob
sługi konsumenta, ze sfer pracowniczych 
(zamknięte spółdzielnie pracownicze, federa 
cje spółdzielni spożywczycłi).

4) Celem przeciwdziałania zwyżce cen i 
stworzenia aparatu zdolnego do interwen 
cji przystąpić natychmiast do stworzenia w 
głównych ośrodkach kraju nowocześnie u- 
rządzonych domów towarowych i wyzna
czyć dla tego celu odpowiednie fundusze.

Przyciągnąć do współpracy nad uporząd 
kowaniem rynku zgodnie z polityką gospo
darczą państwa oraz nad zwalczaniem nie
legalnego handlu, branżowe organizacje ku 
piectwa prywatnego i wyposażyć je vt pra

wo udzielania uprawnień do wykonywania 
zawodu kupieckiego.

6) W oparciu o ustawę, o ustalaniu i o 
kontroli cen, o utworzony aparat społecznej 
kontroli, w wzmocniony i usprawmom’ apa
rat spółdzielczego i państwowego handlu 
detalicznego przystąpić w najbl zszym czasie 
do systematycznej publicznej i masowej ak
cji zniżki cen, koncentrując wysiłki na pod
stawowych artykułach.

Na czym nasz program polega? — 
mówił dalej min .Minc.

Zatrzymać ruch ccn w sektorze pań
stwowym i samorządowym. Stworzyć a- 
parat kontroli, który nlo byłby apara
tem papierowym, a mógłby kontrolować 
ł karać. Stworzyć natychmiast takt apa
rat handlu detalicznego, który mógłby 
państwowe towary po państwowej cenie 
sprzedać robotnikowi i inteligentowi 
(oklaski) skończyć z tym fetyszem, że 
państwo nie może, handlować detali
cznie, nie może sprzedawać detalicznie 
po lartiej cenie swoich własnych arty
kułów.

Mówimy dalej w naszym programie: 
„Społem" nie potrafiło kupić zboża 
Mjsi się za to wz'ąć Państwo.

PROGRaM OBRONY 
LUDZI PRACY

Trzeba jasno i wyraźnie zrozumieć 
na czym ten nasz program polega. To 
jest program obrony ludzi pracy przed 
wyzyskiem drapieżnego spekulanckiego 
kapitału. Nie chcemy, żeby nas zrozu
miano w ten sposób, ze ten program 
bitwy o hanae) oznacza bicie uczciwego 
handlu.

Na odwrót
CHCEMY POMÓC UCZCIWYM 

KUrCOM
wyeliminować z ich środowiska tę pianę 
powojenną, która do tego środowiska 
przyszła:

Nie tizeba rozumieć tego naszego pro 
gramu, jako programu walki ze spół
dzielczością. To jest program uzdro
wienia i usprawnienia spółdzielczości w 
jej najważniejszych wiejskich i miej 
skich dołowych ogniwach.

Taki jest progra'- KC PPR, który zo
stał skierowany do CKW PPS w dniu 7 
maja. Odbyły się długotrwałe zebrania 
dyskusyjne na temat programu, wysu
niętego przez ' nasz Komitet Centralny 
między naszym Komitetem Centralnym 
a CKW PPS. Niektóre punkty zostały 
uzgodnione. W dniu 13 maja dostaLśmy 
od PPS pisemną odpowiedź.

RÓŻNICE
Ja niestety, mogę z tej odpowiedzi, 

którą trzymam przed sobą zacytować tyl 
ko niektóre fragmenty dlatego, że nie 
mógłbym wziąć na swoją odpowiedzial
ność pełnego zakomunikowania publicz
nie teqo listu ze względu na niektóre 
stwierdzenia i dane w nim 2awaite 
(rzecz jasna, że towarzysze z PPS zaw
sze mają możność opublikowania swej 
odpowiedzi w pełnym tekście). Ja chcę 
się teraz zatrzymać nad różnicami mię
dzy naszym a stanowiskiem PPS, które 
ujawniły się w tym dokumencie wrę
czonym nam w dniu 13 maja. To są na
stępujące lóżnice.

PIERWSZA RÓŻNICA, jest to róż
nica w sprawie zboża. Myśmy stwierdzi
li w naszej analizie, że zboże w kraju 
Jest, ale jest magazynowane przez spe
kulanckie elementy wsi, grające na 
zwyżkę cen zboża. Towarzysze z FPS 
pisali nam: — „Wasza ocena zapasów 
zboża steuzauryzowanego na wsi wydaje 
nam się zbyt optymistyczna.

DRUGA POWAŻNA RÓŻNICA ZDAŃ
która ujawniła się na podstawie doku
mentu wręczonego nam w dniu 13 ma
ja to była różnica dotycząca kontroli 
cen.

— PPS zaproponowała nam następują 
cy sposób organizacji cen, mianowicie: 
„Przekazać uprawnienia Ministerstwa A- 
prowizacji na komisariat cen, złożony 
z przedstawicieli prezesa Rady' Mini
strów, Centralnego Urzędu Planovania, 
Ministerstwa Przemysłu i Handlu, Mini
sterstwa Aprowizacji. Komisariat opize 
się na szerokiej współpracy społecznej"

Myśzny powiedzieli na to, żje 
chcemy walki prawdziwej, a nie 
papierowej. Myśmy powiedzieli, że 
nam nie są potrzebne komisariaty, któ
re będą długo debatować i zapisywać 
pełne sterty papiero i protokółów, a 
komisja specjalna, jak będełe chciała u- 
karać to pójdzie ze swoją sprawą do 
tego komisariatu. I myśmy powiedzieli 
że naszego stanowiska będziemy bronić 
w rządzie, Sejmie i w kj-ste robotni
czej (oklaski -- ' -

i spekulacji
TV chwili obecnej dziedzina cen 

stanowi prawdziwą dżunglę.
Konsument staje się pastwą nie 

tylko niezmiernej chciwości paslcarzy. 
Opłata on także ciężko zarobionymi 
pieniędzmi łańcuch zbędnych pośred
ników. Spekulacyjne wykupywane 
towaru, magazynowanie ich z myślą 
osiągnięcia nadmiernego zysku, ma 
na celu wyrwanie ludziom pracy jaK 
najwięcej z ich często niedostatecz
nych poborów.

Na rynku grasuje handel pokątny, 
jedna z wielu ogromnie szkodliwych 
pozostałości po okupacji. Uchyla się 
on od płacenia podatków i stanowi 
nieuczciwą konkurencję dla prywat
nego kuplectwa branżowego. W ten 
sposób osiągnięcia naszego przemy
słu w dużej mierze przechwytywanfc 
są przez spekulantów i nieuczciwych 
kupców.

Robotnik, chłop i pracownik umy
słowy ciężką pracą i z największym 
wysiłkiem dźwigają kraj z ruin po
wojennych. Spekulant bogaci się, po
bierając paskarskie ceny i wysiłek 
szerokich rzesz wykorzystuje dla sie
bie.

Czynniki, powołane ku temu, za
rządzają surowe represje administra
cyjne w stosunku do spekulantów i 
paskarzy. Czy wystarczą jednak same 
zarządzenia administracyjne? Czy 
możliwa jest likwidacja plagi paslcar- 
slwa bez zdecydowanej postawy całe
go społeczeństwa, bez udziału szero
kich rzesz ludzi pracy w walce ze spe 
kula _tumi? Oczywiście, że nic.

Trzeba, aby wszyscy ludzie uczci
wej, ciężkiej pracy, wszyscy, rzetelnie 
pracujący nad odbudową i dla odbu
dowy kraju, poczuwali się dc obo 
wiązku współuczestniczenia w walce 
o uzdrowienie naszej gospodarki, do 
obowiązku wykrywania spekulacji i 
paskarstwa.

Tizeba, aby zaczął sprawnie dzia 
lać aparat państwowy i społeczny, 
ustalający ceny i konlrolujący je oraz 
wymierzający surowe represje za nie
przestrzeganie ustalonych ccn. Bez 
udziału szerokich mas społeczeństwa 
akcja taka nie może dać szybkich i 
efektywnych wyników.

W całym kraju winny powstać 
liczne ekipy kontroli społecznej, zło
żone z przedstawicieli związków za
wodowych, organizacji społecznych i 
przedstawicieli uczciwego branżowe
go kuplectwa.

Trzeba stworzyć taką atmosierę, w 
której spekulacja i paskarstwo uzna
ne zostaną za rzecz zbyt ryzykowną, 
a zatem nieopłacalną. Stanie się to 
nowym środkiem wychowania zdemo
ralizowanych elementów. Stanie się to 
ostatnim ostrzeżeniem dla wielu po
średników, którzy przy pomocy pas- 
karśko - spekulacyjnych machinacji 
ogałacają człowieka pracy z jego 
skromnych zarobków.

Trzecia różnica zdań, która się uwi
doczniła, to była różnica w sprawie pań 
stwowego handlu detalicznego. Myśmy 
uważali, że trzeba skończyć z tym fety
szem. z tym przesądem, że państv;o nie 
może handlować detalicznie.

PPS powiedziała, że się z nami nie 
zgadza. Myśmy oświadczyli, że naszego 
stanowiska będziemy bronić w rządzie, 
Selmie, klasie robotniczej. (Oklaski) i 
CZWARŁA RÓŻNICA ZD/Ń, któia się 
ujawniła, to była następująca różnica 
zdań, bardzo. poważna i bardzo istotna 
Towarzysze z PPS zaproponowali rewi
zję planu inwestycyjnego. Mvśmy po
wiedzieli, że nie można mówić, że się 
realizuje plan, oddawać go do Sejmu na 
zatwierdzenie, a gdy Sejm go jeszcze 
nie uchwalił, przv pierwszym przeciw
nym wiaterku proponować zmianę 
planu.

Myśmy na stanowisko towarzyszy z 
PPS powiedzieli, że w rządzie, Sejmie, 
klasie robotniczej będziemy realizowali 
i przeprowadzali trzyletni plan narodo
wy odbudowy gospodarczej Polski. (O- 
klaski).

Dnia 17 maja -- pamiętajcie, że ostut 
nie nasze potkanie było 13 maja ta»o, 
przeczytałem w „Robotniku", central
nym organie PPS, rezolucję w sprawie 
walki ze spekulacją, drożyzną i sabot i- 
żem gospodarczym, uchwałę CKW PPS 
z dnia 14 maja 1945 r Musimy skonsta
tować, z dużym zadowoleniem, że -ta 
uchwała wskazuje, że nastąpiło poważ
ne, choć jeszcze nie całkowite zbliżenie 
naszych stanowisk.

ZADANIA WYKONAMY
Na zakończenie Min. Minc powie

dział: Będzie to — powtarzam jeszcze 
raz, ciężka, długa, uporczywa walka i 
wynik nie będzie natychmiastowy. Bę
dzie nam stała na przeszkodzie działal
ność reakcji, plotka reakcji, działalność 
obcych wywiadów, chwiejność ludzka, 
niezdecydowanie, błędy ideologiczne, to 
wszystko jednak musimy przełamać. 
Powiemy klasie robotniczej: nie czas 
jeszcze niestety spocząć na laurach, po
wiemy klasie robotniczej: nie czas od
poczywać, trzeba walczyć i razem z kia 
są robotniczą zaprowadzimy porządek i 
rad, polepszymy byt klasy robotniczej, 
nie pozwolimy na to, żeby to, cośmy 
zrobili w produkcji, było zmarnowane w 
handlu.

Takie są nasze zadania, ciężkie i twi
dne zadania, ale zadania, które będą wy 
konaue (Długo' wale oulasklj.
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3EMOBBUZACÜA
polskich sil zbrojnych
odbywa się coraz sprawniej
IWośes isrągźsg g sites eto Rxegelss BŁ.E*

brytyjskim na ŚrodkowymWARSZAWA (PrtP). W odpowiedzi na notę polską z dn t5 kwiet 
nia rb. wpłynęła na ręce ministra Spraw Zagranicznych nota brytyjska, 
której treść ujęta jest w 11 punktach.

Wyjaśnienia dotyczą dalszego istnienia 
pewnych jednostek polskich sil zbrojnych 
pod dowództwem brytyjskim, zwłaszcza 
tych, które znajdują się obecnie poza gra
nicami Zjednoczonego Królestwa. Rząd bry
tyjski — brzmi odpowiedź — stara się o 
możliwie najszybsze zakończenie demobili 
zacjl wszystkich omawianych jednostek. Ale 
istnieją trudności natury praktycznej. Nota 
wymienia rozpaczliwy brak mieszkań, który 
skomplikował urormowanie Polskiego Kor
pusu Przysposobienia i zatrudnienie tych 
żołnierzy, którzy nie życzą sobie powrócić 
do Polski, opóźnił on również wycofanie poi 
skich sił zbrojnych z Niemiec i Środkowego 
Wschodu. Przyczyny natury gospodarczej 
są jedynym powodem stwor-er.ia Korpusu 
Przysposobienia, przy cwm wszystkim pol
skim żołnierzom daje się wolny wybór re
patriacji lub zaciągnięcia do Kctpusu. Wy
mieniając cyfrę 59.229 polskich żołnierzy 
już repatriowanych nota pcdkiesla, 
że liczba żołnierzy o. zekujących na 
repatriację spadnie pod koniec czerw
ca do kilku tysięcy Zgłaszający 
się do repatriacji ochotniczo zostają wysy
łani w ilości A ty«, miesięcznie w ścisłej 
współpracy z polskimi władzami. Cyfra 
96.700 żołnierzy 11 Korpusu obejmuje pra
wie wszystkich tych, którzy nie zgłosili się 
poprzedno ochotniczo na powrót do Polski 
5 zostali już sprowadzeni do Zjednoczonego 
Królestwa w celu przerzucenia ich do ży
cia cywilnego. Poruszony jest także pro
blem polskich żołnierzy we Włoszech. O- 
koło 2.580 żołnierzy i lotników, którzy po
ślubili vTloszki zostało już zdemobilizowa
nych we Włoszech od 1 ma,a. Aintrasada 
brytyjska w Rzymie przeprowadza likwida
cję więzienia wojskowego. W ten sposób 
problem polskicli żołnierzy we Włoszech 
jest faktycznie zlikwidowany. Zakończenie 
akcji sprowadzenia polskiej dywizji pancer
nej w celu rozwiązania |ej, oczekiwane jest

na I czerwca. (Chodzi o dywizję z Nie- 
mieć',. Skorn tylko będą gotowe kwatery 
rząd brytyjski sprowadzi również członków 
polskich sił lotniczych pozostających pod

dowództwem 
Wschodzie.

W ostatnich punktach nota porusza za
gadnienie Polskiej Misji Wojskowej w Bruk
seli, wydawnictwa „Orze! Biały" i Polskiej 
Misji Likwidacyinej we Francji wyiaśniając, 
że liczba Polaków, którymi zajmuje się ta 
ostatnia, została już zredukowana do 5 tys.
Z chwilą, gdy w sprawie tych ludzi wydane skich.

zostań, oapowiean..- dyspozycje. Misja bę
dzie zlikwidowana. Nota kończy się zapew
nieniem, że demobilizacja polsk.ch sił zbroj
nych postępuje z taką szybkością, na jaką 
tylko pozwalają okoliczności, gdyż leży w 
interesie brytyjskim, aby członkowie PKPR 
wrócili do Polski lub też uzyskali pracę cy
wilną w Anglii, względnie w krajach zamor-

Przed Świętem Ludowym
WARSZAW A (PAP) 

sza następującą odezwę:

Najmłodsze zc świąt w Polsce — naj 
starszej i najliczniejszej warstwy naro
du. Święto Ludowe, Święto Chłopów 
zbliża się.

Nie świętuje chłop bez potrzeby, z 
przesytem, z byle okazji. Nie przywykł 
— przez wieki znojnego trudu i walki 
o swoją godność, o swoje prawa — zwo 
ływać 6ię często na odświętne manifes
towanie siły, woli i dążeń chłopskich.

8zN wieki za wiekami chłopskiego 
żywota, którego posłannictwem stało się 
żywić, odradzać i bronić Naród Nikt 
niczem nie płacił chłopu za najwierniej
szą służbę. Bezcenna też jest dodatko
wa służba milionów* synów chłopskicn, 
którzy szli, idą i iść będą do warsztatów, 
kopalń, fabryk, biur i urzędów, do in
stytucji i pracowni szkolnych i nauko
wych.

W chłopach żyje i odradza się na
ród, choćby burze dziejowe niosły za
gładę wszystkiemu. Głęboko zapuszczo
ne korzenie chłopskiego bytowania na 
własnej, ojców ziemi, przetrwały i prze 
trwają najgorsze.

Święto Ludowe! Myśl biegnie do da
lekiej i bliskiej przeszłości, do pierw
szy ch lat ruchu ludowego, do obchodów 
w latach przedwojennych, które stawa
ły się przeglądem sił, pospolitym chlop-

Centralny Komitet Organizacyjny Lewicy PSL ogła-
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skim ruszeniem, przeciwno tyro, którzy 
chcieli chłopom zagrodzić drogę do Pol
ski, do Państwa, do współudziału w rzą
dach.

Nie zasłoni! chłopu Polski — dwór. 
Nie zagrodziły drogi do gospodarowa
nia Państwem, narzucone przemocą pra
wa i ludzie. Poczucie własnej siły i id- 
powiedzialnosci za Polskę nigdy chło
pów nie opuściło.

Z tym poczuciem weszli chłopi do 
ostatniej wojny i z nim wojnę prze
trwali.

Święto Ludowel Myśl biegnie w nie
daleką przeszłość. Chylą się nasze czoła, 
serce bije dumą na wspomnienie wiel
kich synów chłopskich i Narodu z Win
centym Witosem na czele.

Myśl biegnie i ku tym wszystkim, 
często już bezimiennym, nieznanym żoł
nierzom chłopskiej i polskiej sprawy. 
Polegli w walce z germańskim najeźdź
cą, na wszystkich frontach, na wszyst
kich polach bitew.

Trzecie po wojnie Święto Ludowe ob 
chodzić będziemy i z myślą o dniu dzi
siejszym. Odświętna niech będzie nie
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MOSKWA (PAP) Uczeni radzieccy, 

używając samolotów wykazali, że chlo
rek wapnia w znikomej ilości rozpylony 
w chmurach powoduje kondensację pary 
wodnej i w następstwie deszcz. Należy 
zaznaczyć, że chlorek wapnia jest 6ub- 
stancją bardzo tanią, gdyż. stanowi roz
powszechniony produkt odpadkowy prze 
mysia chemicznego. Badania dccen.a Fie 
desjewa na uniwersytecie w Odessie 
wskazują na możliwości łatwego wywo
ływania tą drogą sztucznego deszczu. 
Może to mieć nieocenioną, wartość dla 
rolnictwa. Uczeni radzieccy pracują ró
wnież nad sposobami powstrzymywania 
deszczu, gdy nie jest on pożądany.

tylko przeszłość. Święcimy zawołania, 
dążenia zadania Jutra CMupskiego.

Zeszłoroczne Święto Ludowe, za
miast być świętem pojednania, stało się 
okazją do pogłębienia skarg i różnic, 
do utrwalenia nienawiści organizacyjnej 
pomiędzy chłopami.

I dzisiaj nie jest dobrze na wsi. A'e 
nikt 1 nic nie może nas zawrócić z dro
gi pracy dla Polski i dla chłopa, z drogi 
czynnego ’działu w politycznym życiu.

Chłopi Ludowcy, Świę o Ludowe, to 
manifestacja chłopskiej siły i chłopskiej 
woli budowania j utrwalania Polski Lu
dowej.

Obchodzić Święto Luacw« wspólnie 
ze Stronnictwem Ludowym, Wiciami, Sa
mopomocą Chłopską i innymi organiza
cjami życia gospodarczego 1 kulturalne
go Wsi,

Obchodzić będziemy Święto Ludowe 
pod hasłami:

1) Jedności enłopskicn szeregów, te] 
podstawowej siły, na której opiera się 
byi i pomyślność Polski Ludowej.

2) Utrwalenia i dokończenia wszel
kich reform społecznych, a w pierwszym 
rzędzie reformy rolne;.

3) Dźwignięcia wspólnym zgodnym 
wysiłkiem Polski z ruin wojennych i 6- 
siągnięcia aobrobytu wsi i mas pracują
cych w miastach.

4) Zacieśnienia sojuszu chłopsko-robot 
niczego, na którym oprze się udział chło
pów w budowaniu i kierowaniu Pań
stwem oraz zdecydowana walka ze 
wstecznictwem.

5) Okrzepnięcia granic naszej nowej 
siedziby narodowej poprzez: zagospoda
rowanie aż po ostatnie rubieże Ziem Od 
zyskanych I utrwalenie pozycji Polski 
wśród narodów świata w oparciu o so
jusz ze wszystkimi narodami miłującymi 
pokój, a zwłaszcza ze Związkiem Ra
dzieckim i innymi narodami słowiań
skimi.

Z milionowych chłopskich piersi 
niech wzniesie się okrzyk;

Niech żyje i>olska Ludowa!
Niech żyje Zjednoczony Rucb Lu

dowy!
Niech żyje przyjaźń 1 współpraca 

chłopów i robotników!

Polowy wielorybów
zakończcne

Trwające od przeszło 6 miesięcy ad 
morzach arktycznych wielkie połowy 
wielorybów zostały zakończone. Olbnry 
mia flota, wyposażona w najodpowied
niejszy sprzęt techniczny i w wypróbo
waną w ostatniej-wojnie broń, poczyni
ła niewątpliwie duże spustoszenie w po
głowiu wielorybów, które w ciągu dl o* 
g:ch lat wojny żyły sobie swobodnii I 
rozmnazaN Się, podczas gdy ich nie
przyjaciele — ludzie, wzajemnie się me 
sowo mordowali.

Oczywiście, wysłane przez poszcze
gólne kraje ekspedycje za sobą ni" 
współpracowały, wprost przeciwnie, każ 
da z nich starała się ukryć przed okiem 
swych współzawodników i wyszukać so
bie najodpowiedniejszy teren dla poło
wów. Każda ekspedycja składała się z 
pewnej ilości fabryk pływających, dlaj 
przerabiania złowionych wielorybów na 
gotowe produkty, oraz całej floty stat
ków do połowów. Były tam statki an
gielskie, norweskie, rosyjskie, holender
skie, argentyńsike i japońskie.

O zdolrioścr produkcyjnej takiej fa
bryki pływającej daje pojęcie fakt, że 
może ona przyholować wieloryba dłu
gości 30 m, który zostaje całkowicie zo- 
perowany na pokładzie w ciągu 4.5 mi
nut. W ciągu 24 godzin 24 takich wielo
rybów przetwarza się na tłuszcze, Iran 
i mięso. Na statku znajdują się kotły 
i maszyny, z których wychoazą różne 
cenne produkty uboczne, Ile wielorybów 
padło w t/m roku ofiarą śmiercionoś
nych narzędzi — trudno ustalić. Zdaniem 
fachowców, tegoroczne połowy bvly 
znacznie większe niż zeszłoroczne, które 
odbywały się w niesprzyjających warim 
kach atmosferycznych i które wyniosły 
13.3ö 1 sztuk, Z tej ilości otrzymano 820 
tys. beczek tłuszczu. Potowy tegoroczne 
przyniosły niewątpliwie przeszło 1 m- 
lion beczek cennego tłuszczu, któreor* 
brak odczuwa się dotkliwie w całym 
świecie.

Umożliwi to zwiększenie produkcji 
margaryny, w której poważny odsetek 
stanowi tłuszcz wielorybi, oraz produk
cji różnych ekstraktów mięsnych i pre
paratów leczniczych. Zwiększy się tak
że produkcja światowa różnych kosme
tyków. Olbrzymia flota o pojemności 
przeszło 500.000 ton płynie z cennym ła
dunkiem mięsa i tłuszczów wielorybich 
do swych portów macierzystych.

Miejmy nadzieję, te w następnych' 
połowach weźmie również czynny u- 
dział Polska, która w zakresie tłuszczów 
posiada duże niedobory. B. Zaw.

z ostafn;ej chwil
Anglia — Polska 3:2 o puchar Da

visa,
Poznań — Gdańsk 2:2 (2:1). Mecz 

towarzyski piłki nożnej.
O mistrzostwo klasy A: Grom (Cdy- 

nła) — Gryf (Wejherowo) 2:0 (1:0). —• 
Wisła (Tczew) — Płomień (Gdański 3:1 
(3:0).

Najlepsze wyniki w Polsce uzyskali 
na o km Kielas i Boniecki. W dysku i 
kuli Łomowski.

Motocyklowe zawody na żużlu przy
niosły parę rekordów okręgn.

Szczegółowe sprawozdania z wszyst
kich wymienionych imprez oraz wyniki 
walk o wejście do Ligi podamy w ju
trzejszym numerze „Sportowca Bałtyc
kiego".

Pp*ekró,i tygodnia

Ba zadęto* prawie taz zmian

a* m *ł fißlllM W* '»tot**

Denata w Izbie Gmin, krórą rtzpoczr 
min. Bcvin, nie wniosła, jak dotąd, żadnych 
szczególnie nowych momentów. Wypowie 
dzi, konstruowane ostrożnie, cechują od pe 
wnego czasu polityków brytyjskich, którzy 
nie chcą pozwolić na całkowite przywiąza 
nie swego kraju do rydwanu amerykańskie
go i pragną zachować niezależność polityki 
brytyjskiej.

Przemówienie min. Bevina nie odbiega 
od tego styla. Interesuje, nas szczególnie ten 
jego fragment, który dotyczy zagadnień poi 
skich, a w szczególności olecnej granicy poi 
sko-niemieckiej. Bevin nie pow.edział an* 
, tak", ani „nie". Sam ten fakt wskazuje 
jednak na pewną modulację stanowiska bry
tyjskiego od czasu konferencji moskiewskiej. 
Wówczas Bevin kwestionował wyraźnie 
przynależność Szczecina i okręgu szczeciń
skiego do Polski. Teraz tego nie powtórzył. 
Powiedział wprawdzie, że nie jest pewien, 
czy Polska opanowała ludnościowo ten te
ren, (przvznając, że zrobiła to na innych te
renach odzyskanych), powstrzymał się jed
nak od wyciągani i wniosków i oświadczył 
tylko, że na przyszłej konfe-eneji ministro
wie będą musieli zapoznać się bardzo szcze 
gofowo z dokładnymi danymi, dotyczącymi 
tego zagadnienia. Po czym przeszedł do o- 
mawiania pozytywnego problemu rozmiesz 
czenia ludności nitmieck-ej, która opuściła 
ziemie polskie.

Wydaje się więc, jak gdyhy Bevin dawał 
do zrozumienia, że W. Brytania gotowa jest 
uznać obecny stan rzeczy. Rzecz jasna, nie 
chciał robić tego po prostu. Dy olomatyczna 
zmiana frontu odbywa się etapami. Jeśli 
wszystko pójdzie dobrze, w odpowiednim 
czasie minister może oświadczyć że zapo
zna! się z now vrm materiałami, w których 
świetle polskość kwestionowanego terenu

nia Bevina jest dupuszczalna na tle ogólnej 
poprawy stosunków pulsko - brytyjskich od 
czasów wizyty ministra w Warszawie. Po- 
p-'era ią zresztą artykuł „Times'a“, zamie
szczony w ubiegłą sobotę, a poświęcony sto 
sunkoir polsko - brytyjskim. Wynika z nie
go, że po stronie brytyjskiej istnieje świado
mość popełnionych błędów. Chodź, tu 
przede wszystkim o nieszczęsny t, zw. Kor
pus Przysposobienia i Przesiedlenia, który 
od samego początku swego istnienia zatru
wa? w dalszym ciągu zatruwa atmosferę 
między obu państwami, Brytyjczycy zaczy
nają dziś rozumieć, że ich polityka osłania? 
nia, a nawet pewnego forytowania tych ele
mentów, któ.e przeciwstawiają się dzisiej
szej rzeczywistości polskiej, jest zupełnie 
chybiona i że przy licznych pasywach, nie 
przynosi żadnych aktywów. Nieco naiwnie 
brzmi propozycja „Times'a", aby Korpus 
wysiał delegację do Polski dla przekonania 
się o warunkach tu panujących, i hy po 
(ow“eie do W. Brvtinii zreferowała swój 
pogląd na rzecz niewiernym Tomaszom. O- 
statecznie możemy machnąć ręką na te dzie 
cinnady. Któż by zresztą miał taką delega
cję wybierać. Andersowskie dowództwo? 
Masy żołnierskie? A te jakim sposobem?

Nie chodzi o ten niefortunny pomysł. 
Chodzi o początki zrozumienia niebezpie
czeństwa, jakie stanowi istnienie Korpusu 
dla przyszłość» • stosunków między Polską, a 
W. Brytanią, Wydaje się, że w tym wzglę
dzie zachodzą zmiany na lepsze.

*

Tymczasem w Stanach Zjednoczonych 
n'c zupełnie się nie zmieniło. Kongres u- 
chwalil pomoc finansową na dozbrojenie 
C recj: i Turcji. Została juz nawet wysiana 
delegacja amerykańskich ekspertów do Tur 
cji dla łopilimwania właściwego wykonania 
pożyczki. Na 30 osób jei składu, wojsko-nie ulega wątpliwości i sprawa zostaje załat

wiona. I wych przypada 19, I
T.ejr «dnia r»*erpm?cU orę-jrjówjj- 'ednop-eśpi* w sakrę*it oiH.Tf^ró to-1

litycznego Greków, Apiciykanie zainicjowali 
specjalne audycje radiowe dla Grecji, przy 
czym pierwszej lekcji udzielił sam min, 
Marshall.

Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek. Wj 
godnym uwagi wysiłku utrzymania równo 
wagi intencyj, Amerykański Kongres przy
zna! sześciu araiom europejskim i Chinom 
350.000.000 dolarów na pomoc żywnościową 
która ma być jrodjęta po ustaniu akcji 
UNRRA. Więcej wprawdzie poszło na bron 
dla Grecji i Turcji, ale przecież powszechnie 
wiadomo, ze więcej kosztuje irmata, niż 
bochenek chleba.

Kilka słów należało by się ‘rzesiiemu 
rządowemu we Włoszech. Przeszło ono beż 
większego echa w świecie, podobnie zresz
tą, jak ostatnie przesilenie francuskie. Po 
za informacją, że nowy gabinet tworzy sta
ry, jeszcze sprzed epoki faszyzmu, liberał 
Nitti, nie posiadamy danych co do składu 
nowego rządu.

Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że rząd 
Iibeiala Ni tri egu stanowi tylko pewne pro
wizorium. Liberalizm polityczny i gospodar 
czy, w dodrtku jeszcze z początków b, stu
lecia, jest dziś niemal anachronizmem i mo
cno trąci myszką. Nie wynika z tego konie
cznie. abv nowy rząd rvloski nie mogl prze
trwać pewnej lości pracowitych miesięcy. 
Wątpliwe jednak, czy potrafi się on w’ ta- 
kich warunkach, jak włoskie, odznaczyć ja
kimikolwiek innymi cechami, poza fizycz
nym trwaniem. Wybory na Sycylii, w tym 
klasycznym kraju ancien' regime'u, gdzie na 
czoło wysunęła się lista bloku demokraty
cznego, posiadają duże znaczenie, jako za
powiedź głębszych przemian społecznych I 
politycznych, które docierać zaczynają na
wet do najbardziej zachowawczych zakąt
ków .Włoch,

Lrch Bwtffcpw#*
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Na prawym brzegu Wisły
Żeby dojechać do Nytychu, kierując 

się drogą na Bązalr i Śpiewowo, trzeba 
przed Stutthofem czyli Obozami skrę
cić w prawo. I w miarę oddalania się 
od strasznego byłego obozu koncentra
cyjnego, gdzie okolica, usiana resztkami 
niemieckiego sprzętu wojennego, spra
wia ponure wrażenie — krajobraz staje 
się weselszy i więcej ożywiony. Posu
wamy się okolicą dość gęsto zamiesz
kaną. Na polu jest ruch. Kampania sie
wna idzie pełną parą.

Ale niedługo cieszymy się tym wido 
kiem. Równinne Żuławy nie są równe 
krajobrazowo. Wprawdzie tu, gdzie je- 
dziemy, w okolicy Nowej Góry, nie ma 
rozbitych samochodów i porzuconych 
aimat, ale jest stukroć gorsza pozosta
łość działań wojennych i obrony Niem 
ców — woda. Tu właśnie koło Nowej 
Góry była zrobiona wyrwa, orzez którą 
zostały zatopione Żuławy. W tej okoli
cy powstały moczary. Ogromne bure ze
szłoroczne trawy porastają teraz wikli
ną. Nieco dalej, kolo Pięknego Stawu 
— zalany obszar robi wrażenie jeziora. 
Tylko drzewa niewidocznych pod wodą 
dróg przypominają, że dwa lata temu 
tu było życie.

Mniej więcej 8 km przed Nytychem 
znowu jest ożywienie. I nic dziwnego. 
Jest to znakomity teren rolny Wspania-

ra nie należy, ale i o tym dowiadujemy 
się. Skrypty krótkoterminowe trzeba bę
dzie regulować je3ienią, średniotermino
we dopiero na przyszły rok. Potwierdze
nie słów p. Myśliwca mamy przed sobą. 
Samochody i furmanki, naładowane wor

I się po polu. Najwolniej postępuje siewca. 
Bo ten wykonuje ostatni akt całej robo
ty. Konie postępują miarowo, talerze sie 
wnika z lekkim szumem wrzynają się w 
ziemię a uczepione z tyłu kółka zasypu- 

Iją wrzucone w ziemię ziarno.

Kłopoty surowcowe Ameryki
otw:erają nowe perspektywy 
przed żeglugą europejską

kami, zajeżdżają przed magazyn. Po 
krótkich debatach magazyniera, z dos
tawcami i odbiorcami następuje przeła
dunek na inne wozy i zboże wędruje na 
wioś. Bo wszystkim się spieszy.

Kiedy opuszczamy Nytych i kieruje-

Magazynier Jan Myśliwiec 
nie może skarżyć się na 

brak pracy
— Żeby tak wszędzie na Żuławach 

było ruchliwie jak tu koło Nytycba, to 
na pewno przyszłej wiosny oczekiwali
byśmy spukojnie — mówi obserwując 
otaczające nas pola pełnomocnik akcji 
siewnej, inż. Bronaszewski.

— O, tak. Z pewnością. Ale niech 
pan się nie martwi i do tego prędko 
dojdziemy — zauważa ze swadą i ener
gią naczelnik wydziału rolnego PPR Li
piński.

Oby to stało się jak najrychlej. (nr)

Kwietniowy „Biuletyn Informacyjny Mor 
ski”, wydawany przez Instytut Bałtycki, 
przynosi interesujące informacje na temat 
wyczerpywania się zasobów surowcowych 
Ameryki i zarysowującej się z tego powodu 
coraz wyraźniej niedalekiej potrzeby impor
towania z innych części świata poważnych 
ilości podstawowych surowców przemysło
wych. Informacje te sa tym bardziej cieka
we, że oparte są na oficjalnych źródłach a- 
mer kańskich.

Wyrika z nich, że pokłady rudy żelaz
nej w Stanach Zjednoczonych wystarczą o- 
gólem jeszcze pa Ili lat, jeśli jednak cho
dzi o rudę wartościową wysokoprocento
wą to jej pokłady wyczerpią się juz w cią
gu najbliższych 17 lat. Polowa aluminium, 
zużywanego przez przemysł amerykański, 
już jest sprowadzana z zagranicą’. Na wy
czerpaniu są także rudy ołowiowe, których 
wystarczy na około 12 lat, pomimo, że eks
ploatacja tych rud w Stanach Zjednoczo
nych rozpoczęła się zaledwie przed 20 laty. 
Szybkie wyczerpywanie się bbgatych złóż 
rudy ołowiowej tłumaczy się dużym zapo
trzebowaniem ołowiu w przemyśle elektro
technicznym. Przemyśl ten zużywa też szyb
ko krajowe zapasy miedzi, która obecnie 
w 50 proc. jest także sprowadzana z zagra
nicy. Rezerwy miedzi oceniane są obecnie 
na 35 lat, cynku i srebra, podobnie jak o- 
Iowiu, na lut 12. Najpoważniejszym jednak 
aktualnie dla Ameryki zagadnieniem są wy
czerpujące się już obecnie zasoby: chromi 
rtęci, wanadu, manganu, tungstenu i anty
monu, których wystarczy jeszcze na okres 
od 1 roku do lat 7.

Do tego dochodzi zagadnienie ropy naf-« 
towej. Niewyczerpane zdawało się niegdyś 
zapasy tej ropy kończą się Przyczyniła się 
do'tego ostatnia wojna światowa, w czasie 
której wydobycie ropy naftowej w Stanach 
Zjednoczonych było dwa razy większe, niż 
łączna produkcja -eszty świata. Oblicza się, 
że samowystarczalność Stanów Zjcdnoczo- 
nych pod względem produktów naftowych 
skończy się w 1964 roku.

Równocześnie Stany Zjednoczone zerwa 
!y z dotychczasową, niemal rabunkową go
spodarką swoimi drzewostanami. Propaguje 
się obecnie oszczędzanie drewna i myśli się 
o częściowym jego imporcie z zagranicy.

Wszystko to razem stwarza nowe per
spektywy przed żeglugą europejską, w pier
wszym rzędzie angielską i skandynawską. 
Import Rozmaitych surowców do Stanów 
Zjednoczonych ma tendencję wzrastającą w 
przeciwstawieniu do lat przedwojennych, kie 
dy handel zagraniczny tego kraju odznaczał 
się ogromną przewag? eksportu nad impor
tem i obsługiwany był niemal wyłącznie 
przez rodzimą żeglugę. Obecnie wzrastający 
import stawia żeglugę europejską w lepszej 
sytuacji, gdvż .transport surowców pod ban 
derą kraju, który go do Ameryki będzie wy
woził, będzie łatwiejszy do narzucenia od
biorcy.

Tym sie też tłumaczy intensywna rozbu
dowa flot handlowych przez stocznie angitl 
sicie, czy norweskie, które np. budują wiel
kie tankowce do podróży transoceanicznych 
w przewidywań u przyszłych dużych trans
portów ropy naftowej do Stanów Zjedno
czonych.

Wielka szansa »alei ijsfti

Mieszkańcy okolic Nytychu otrzymują zboże na wiosenny siew.
kończy ładowanie wozu.

Jeden z gospodarzy

gleba, dobre, dość -wysokie położenie. 
Serce rolnika raduje się, gdy wyjeżdża
jąc V/ pole opiekuńczym okiem ogarnia 
oziminę, czv też przygotowany obszar 
Pod wiosenny zasiew.

Nytych jest niedużym spokojnym mia 
steczkiem. Mniej więcej koło godziny 
3 czy 4 po południu ulice są prawie 
puste. Od czasu do czasu tylko z wiel
kim hałasem przejedzie wóz drabiniasty 
i spłoszy spacerujące środkiem ulicy 
kury, przejdzie kobieta z koszyczkiem, 
gdzieniegdzie ukaże się grupka umoru
sanych dzieciaków. To, że w mieście 
są urzędy, gimnazjum, cukrownia, — nie 
Otąci spokoju dostojnego grodu.

Niedaleko kościoła jest posterunek 
MO. Miody przystojny milicjant, korzy
stając z wolnego czasu, wyniósł sobie 
krzesło, postawił na chodniku przed bu
dynkiem posterunku, usiadł i -widocznie 
hudzi się. Dookoła jest spokój i porzą
dek, więc nie ma zajęć służbowych, ale 
mimo to nie wypada w czasie służby ab
sorbować swojej uwagi prywatnymi 
sprawami. Kolegów i znajome panienki 
Postanowił odwiedzić nieco później, 
tvięc teraz jest pełen powagi i dostojeń
stwa.

Zupełny kontrast do całego miasta 
stanowi ueren rolniczo-handlowe] spół
dzielni i jej magazynów. Tu jest praw
dziwy jarmark. Ruch i gwar. Cały dzie
dziniec przed magazynami zajęty jest 
furmankami i ciężarowymi €amochoda- 
*ńi. Zatarasowany jest także dojazd. 
Wszędzie uwijają się ludzie. Rozmawia
ją ze sobą, gestykulując zawzięcie. Miej 
scami wybuchają sprzeczki.

Najbardziej zajęty jest magazynier Jan 
Myśliwiec. On przyjmuje przywożone 
samochodami i furmankami zboże z Mai 
borka i wydaje rolnikom. Posiada w ma 
Sazynie jęczmień, owies, wykę, pelusz- 
kę, groch, fasolę, koniczynę, proso, mie
szankę zbożową i strączkową i zapasy 
Paszy treściwej.

— Ile pan dziennie wydaje zboża? —
Pytamy.

— Jak kiedy. Średnio 100 ton dzien
nie. Cz isami jednak dochodzi do 150 t 
— wyjaśnia nam p. Jan, jednocześnie 
Manipulując przy wagach.

— 100 t dziennie? Sam? — dziwimy 
się.

— Mam do pomocy 2 osoby. No, a 
Poza tym odbiorcy dopomagają, wno
sząc i wynosząc worki. Nasza rzecz — 
io załatwienie formalności i dopilnowa
nie wszystkiego.

■— A jak jest zorganizowana praca? 
. — Zboże nadchodzi z Malborka. Tu

magazynów dowożone jesl przeważ
ne samo (ho da mi. Ja przyjmuję. Ale po

nieważ rolnicy jednocześnie zjawiają 
®ię po odbiór, więc zoinanizowałem so- 
Me pracę w ten sposób, że bardzo czę- 
Sio, przyjmując transport, nie zabieram 
9» do magazynu, a od razu na miejscu 
n® placu rozchoduję, ograniczając się do 
i°nnałności papierowych. Do magazynu 
Mą tylko uszkodzone worki.

Konieczność zajęcia się śpieszącymi 
interesantami prawie uniemożliwia dal
szą rozmowę. Rzucając więc urywane 
nd inia wyjaśnia nam dalej p. Jan. te 
żolnicy otrzymują zboże na siew, na 
skrypty dłużne. Skrypty te mają przy
gotowane zawczasu. Co do zwrotu na
gości za zboże, to Już do roagazynie-

my się w stronę Tczewa, pośpiech ten 
widzimy wszędzie. Ten kończy orkę, 
ów bronuje, tamten uważa, że kultywa- 
torem nie zawadzi jeszcze przejechać

Ewidencja
jednostek pływających

Właściciele jednostek pływających win 
ni w terminie do dnia 31 maja rb. zgłosić 
swoje jednostlci wg. wzoru zamieszczonego 
w Gdańsliim Dzienniku Wojewódzkim Nr. 1 
z dnia 30 marca rb. do Wydziału Żeglugi 
Clown. Urz. Morskiego w Gdańsku-Wrze- 
szczu, Grunwaldzka 204, celem dokonania 
inspekcji i wydania kart ewidencyjnych. Je- 
dnostld które po tym terminie nie będą po
siadały kart ewidencyjnych zostaną unieru
chomione

Członkowie załóg jednostek pływających 
którzy nie posiadają kwalifikacji fachowych 
winni stawić się iw terminie do 31 maj-1 rb. 
w Wydziale Żeglugi Głównep j Tirzędu Mor 
skiego celem przeegzaminowania i ewentu
alnego otrzymania uprawnień,* (GUM)

Bandera bsigjs’a w Gdyn
Do 9 bander, jakie obecnie są notowa

ne w porcie gdyńskim, przybyła dziesiąta 
bandem belgijska. 16 bm. wszedł do Gdvni 
belgijski s-s „Grenby" z Gent, o poj. BRT 
2068,2, NPT 1215,3. Statek ten przyszedł 
z Antwerpii, stoi przy nabrzeżu hidyjśljjn. 
Kpt. statku Hintjens Achtel i 28 ludzi zało
gi wszyscy są Belgami. Maklerem statku jt»t 
Polsko - Bałtycka Spółka Okrętowa. (m)

PACHNIE NADZIEJĄ I WIOSNĄ
Bzy w nadbrzeżnych promenadach 

Ustki rozpuszczają pierwsze pąki. Morze 
siało się błękitne. Liczne zespoły pra
cowników miejskich przeprowadzają ge
neralne porządi .i na trawnikach i kwie
tnikach, w parkach i na ulicach miasta. 
Wiosna dla małego miasta i małego por
tu jest okresem najbardziej szybkiej, 
najbardziej wytężonej pracy. Trzeba przy 
gotować wszystko na przyjazd wielkich 
rzesz letników. Trzeba wyzyskać zwięk 
szone możliwości pułuwów dorsza, który 
tu w Słupsku kosztował ieszcze kilka mie 
sięcy temu 100 zt,, a dziś kosztuje tyl
ko 60 zł. za kilogram (w Gdyni 25). 
Pracują robotnicy, rybacy, wędzarnie...

Ale nie pociągnęły nas do tego ma
łego nadmorskiego miasta ani przygo
towania — ostatnie — do przyjęcia y- 
sięcznych rzesz śródlądowych entuzjas
tów morza i słońca, którym już teraz 
pewnie śnią się u-pałne dni "pędzane 
na złocistej plaży zachodnio-pomorskie
go uzdrowiska i jedwabisto miękkie wie
czory, spędzane na przyjaznej pogawęd
ce w zaciszu nadmorskich narków. N,;e 
Dociągnęły kutry, które codzień ^ wraca
ją z obfitvm połowem — materia :m dla 
wędzarń i pożywieniem dla pozbawio
nego zwierzęcego pogłowia kraju. Po
wód wyprawy do Ustki był inny.

Któregoś wiosennego dnia spokojna 
Ustka została zelektryzowana wmdomoś 
cią, na którą czekało się od kwietnia 
roku 1945. Brzmiała, jak najpiękniejsza 
bajka: Przemysł węglowy zainteresował 
się portem w Ustce na Pomorzu Zacho
dnim. Port ten znajduje się o 17 kilo
metrów na północ od Słupska i posia
da dobre poleczenie kolejowe. Pizemysł , 
węglowy chce uruchomić w porcie cho
ciaż kilka dźwigów, któreby mogły wy
ładowywać węgiel, eksportowany do 
Szwecji”.

Tyle powiedziała drobna notatka, za
mieszczona w prasie w pierwszych 
dniach maja.

CZEGO WYRAZEM SĄ CZASEM 
PLOTKI?

Sporą księgę można by było napisać 
o tych niekończących się słuchach, któ
re chodziły po Słupsku i po Ustce dc 
dnia umieszczenia cytowanej notatki. A

ostatnia z nich brzmiała; Szwedzi wy
dzierżawiają port w Ustce. Wiadomość 
ta, ,,z wiarygodnego źródła”, jak każ
da zresztą plotka, wstrząsnęła miejsco
wym społeczeństwem. Była tematem nie
kończących się dyskusji. Ileż nieskoń
czenie mądrych rad posypa’o się wów
czas pod adresem rządu. Jedni utrzymy
wali, że trzeba oddać port w Ustce Szwe 
dom, uzasadniając to koniecznością akty 
wizacji gospodarczej Ziemi Słupskiej. In
ni, bardziej nieufni, powiadali, że może 
lepiej poczekać, aż sami staniemy na 
nogach i urochormmv port, bo panie 
dziejku, lepiej obcym w dzierżawę nic 
nie dawać.

Tak, jak ongi śiplotki o śmierci Hi
tlera były wyrazem serdecznych życzeń 
całej Polski ,tak dziś oiotki o porcie w 
U"tce były przejawem najserdeczniej
szych pragnień, by port wreszcie się o- 
żywiv.

1UÜ0 TON WĘGLA 
DZIENNIE

I oto dola dziennikarza, pozbawione
go możliwości zaczerpnięcia wiadomości 
u samego źródła. Przed chwilą *pisał u- 
szczypliwie o plotkach, a parę wierszy 
dalej musi sam opierać się na nich. We
dług nieoficjalnych, ale tym razem na
prawdę wiarygodnych danych port w 
Ustre ma przeładowywać dziennie do 
1000 ton węgla. To mniej więcej daje

rocznie koło 300.000 ton. Naprawdę du
żo, jak na mały port.

NOWE CZASY PROSZĘ PANI
Może się tak zdaje, a może jest tak. 

naprawdę. Ludzie w Ustce chodzą ra
dośnie uśmiechnięci, przepełnieni nadzie 
(0. Jak dziecko, które w wieczór swo
ich imienin usypia w przekonaniu, że 
'utro pod poduszką znajdzie, bardzo po
żądaną zabawkę.. Tysiąc ton węgla dzień 
nie. Restauratorzy obliczają o ile się zwię 
kszą ich coclzienne obroty. To samo o- 
bliczają fryzjerzy, właściciele sklepów, 
ba nawet dostojny Zarząd Miejski. Ho
ryzonty przesuwają się, otwierając po
godno perspektywy.

Czarne tony węgla, spoczywająca 
dziś jeszcze na hałdach Górnego Śląs
ka, a może jeszcze i w głębi kopalni, 
a które prawdopodobnie znajdą się w 
k’eszczach portowych dźwigów Ustki, 
staią się przedmiotem radości i nadziei. 
I plączący się po ulicach bezrobotny, któ 
ry zna;dc:e pracę i właściciel sklepu, 
którv zwiększy swoie obroty 1 zyski i 
urzędnik Zarządu Miejskiego, który li
czy na awans — poczuli już jakby twar 
de uściśnięcie spracowanej ręki górnika.

Czas odjeżdżać. Dobrze jest jeszcze 
raz obrócić się i spojrzeć przez tylną 
szybkę auta na oddalające się miasto. 
Na miasto, które stanęło wreszcie przed 
możliwością rozwoju.

Weronika Milewska.

W.ts nasze ßaßicä
clrzvmEmy w afuty i rpaszvnv

W tych dniach Zbiornica Eksportowa 
Jaj i Drobiu Wydziału Mleczarsko-Jaj- 
czarskiego „Spofem” wysłała pierwszy 
w tym sezonie wielki transport około 
9.000 skrzyń, tj. 3.240.000 sztuk, wagi 
225 ton jaj do Anglii.

Cały transport jaj załadowano na ąta 
tek „Lech” z przeznaczeniem do Lon
dynu. Jałć wiadomo, traktat handlowy 
polsko-angielski przewiduje szereg po
zycji eksportowych, r których jaja sta
nowią jedną z główniejszych. W zamian

ŻEGLUGA - PORTY - RYBOŁÓWSTWO
WYDOBYTO 

ZATOPIONY KRAN
Przed paru dniami w Gdy 

ni został podniesiony przy 
pomocy 100-tonowego dźwi 
gu pływającego, zatopiony 
kran u zbiegu nabrzeży 
Duńskiego i Szwedzkiego 
przy t. zw. kamiennym ro
gu basenu ' węgl owego. 
Wrak kranu utrudniał manę 
wrowanie statkom w tej czę
ści basenu i nie pozwalał 
na przyoijanie do nabrzeża.

W GDYŃSKIEJ 
STOCZNI RYBACKIEJ

W gdyńskiej stoczni ryba 
ckiej ukończono budowę 2 
kufrów typu „Mir 20a”, kon 
tynuuje się budowę 8 ku
trów wymienionego typu i 1 
kuter „K 10”. Ponadto roz
poczęto budowę nowej serii 
5 kutrów I5-metrowych ty
pu „Jo 2". Ustalony plan 
produkcyjny został wykona
ny całkowicie, a poza bu
dową nowych, wyremc nto- 
wano kilkanaście starych ku 
trów.

W warsztatach mecLanicz 
nych wyiemontowano 3 »11- 
nHd marki „Junrrers",

„Deutz” 1 „Grenen”, urucho 
miono prasę frykcyjną i do
konano kapitalnego remontu 
podwodnej części wyciągu 
kutrowego.

BIURO ODBUDOWY 
CHŁODNI RYBNYCH

Dla odbudowy chłodni 
rybnych w Gdyni, Szczeci
nie i in. portach Pomorza 
Zachodniego, zostało utwo
rzone przy Morskich Zakła
dach Rybnych w Gdyni Biu
ro Odbudowy Chłodnij B. O. 
Chł. sprawuje nadzór nad 
wykonaniem projektów po
szczególnych chłodni, zor
ganizowało ekipę fachową, 
która w Szczecinie będzie 
przeprowadzała roboty mon
tażowe w sta_ej chłodni na 
Łasztowni.

PRZYCHODZI
MARGARYNA

W dalszym ciągu do portu 
gdańskiego przychodzą tran 
sporty margaryny z Danii 
Ostatnio weszły dwa żaglo- 
motorowce, mianowicie „Ti
de” 1 „Aino”, pTzywożąc 
240 ' 135 ton Margaryny.

NOWA JEDNOSTKA 
P. Ż. P.

P. Ź. P. przyjęła przed 
paru dniami ze stoczni Nr 
4 w Gdańsku wyremontowa
ny statek „Elsa o sile ma
szyn 120 KM, zwiększając 
swój tabor o nową jednost
kę.

USPRAWNIENIE 
KOMUNIKACJI 

SZCZECIN — ŚWINOUJ* CIE 
Żegluga „GryT' wydzier

żawiła od władz radzieckich 
statek pasażerski „Ukraina", 
którą' ma szybkość 20 km 
na godz. i zabiera 280 pasa- 
erów, dla usprawnienia 

! nunikacji Szczecin — Świ 
ooujście. Wprawdzie prze
jazd będzie dość kosztowny 
280 zł w jedną stronę, ale 
wyjechawszy ze Szczecina o 
8 rano oo 4 godzinach po- 
bytu w Świnoujściu będAe 
można tego samego dnia 
wrócić do Szczecina.

ODRĄ DO GLIWIC 
Do Szczecina przybyło 

barka niemiecka z ładun 
kiem 400 t chlorku magnezji 

jp tytułu reparacji Prze

ładowana na polskie barki 
partia chlorku magnezji 
popłynie Odrą do Gliwflc 
dla naszego przemysłu.

STAN STATKÓW 
W dniu 17 bm. w porcie 

n Hańskim znajdowało się 47 
sratków. Rozmieszczone one 
yły, jak następuje: Basen 
örniczv 18, Kanał Kaszub- 

ki 6, W'olna Strefa 3, Dwo- 
•'c Wiślany 6, Kanał Fu- 

ruwy 6 oraz na stoczniach 
U

CEMEN r
W WOINEJ STREFIE 

w Wolnej Strefie poitu 
gdańskiego znajduje się zma 
gazynowanv cement. Dwa 
»tatki radzieckie: „Budien-
nv" 1 „Olonetz" ładują tu 
na eksport do Związku Ra
dzieckiego. ,

SÓL KAMIENNA
Szwedzki żaglo-motoro- 

wiec „Baltic1 zabrał z Gdań 
ska ładunek eksportowy s 
11 kamiennej w ilości 240 
t. Port przeznaczenia Kal
mar.

za polskie jaja, drób i meble o rzyma- 
my z Angjii towary nfezbędne dla na
szego pAemysłu i rolnictwa, jak chemi
kalia, maszyny rolnicze i- przemysłowe, 
samochody ciężarowe itp. oraz walutę.

W praktyce przedwojennej ekspor
tem jaj z Polski zajmowały - się liczne 
“irmy i przedsiębiorstwa, które ciągnę
ły z tego ogromne zyski. Obecnie eks- 
Dort jaj przeszedł w wielkiej mierze w 
ręce spółdzielczości. Eksportem ‘ego ar- 
tykułu zajmuje się obecnie Zbiornica 
Eksportowa w Gdyni, zorganizowana 
przez Wydział Mleczarsko-JajCzarski 
„Społem” w Warszawie. Zbiornica mieś
ci się w porcie gdyńskim' i zajmuje ob
szerne pomieszczenia w Chłodni Porto
wej. W chwili obecnej sezon eksportu 
jaj jest w okresie największego natę
żenia. Dziennie nadchodzi około 6—12 
wagonów z ładunkiem tego cennego ar
tykułu. Skup jaj dokonywany jest w ca- 
'łym kraju przez zbiornice w oddziałach 
powiatowych „Społem". Jaja,kierowane 
są następnie w partiach wagonowych 
bezpośrednio do Gdyni. W Chłodni 
Portowej czynna jest óbecnie centrala 
jajczarska, zatrudniająca pod kierownic
twem dvr. Skrodzkiego około 200 pra
cowników, głównie kobiet, zaimujących 
się przyjmowaniem transportów jaj z ca 
lego kraju, sortowaniem, prześwietla
niem, pakowaniem w specjalne skrzyn
ki i załadunkiem na statki. Każde jajo 
eksportowe posiada napis „Poland”, 
zaś sknr-nki standartowe cechowane są 
znakiem firmowym „Społem”.

W sezonie bieżącym mamy zamiar 
wyeksportować kilkadziesiąt milionów 
iaj do Anglii 1 innych krajów. Ze wzglę 
du na ciężką zimę i zamarznięte poTty 
tegoroczny sezon jajczarski rozpocza’ się 
z opóźnieniem. tvm niemniej jednak wy 
daje Bię pewnym, że w tej dziedzinie 
staniemy - się czołowymi eksporterami 
europejskim' (iż).
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Gorzkie żale Oksywia
Malowniczo położone Oksywie, siedziba 

d Floty naszej tarynaiki NXoiennej ma
jące oprócz wojska jeszcze i licznie tu osia
dłą ludność cywilną, sMepy, jadłodajnie pie
karnie, szkołę, kościół, sierociniec itp. — 
icst nie wiadomo dlaczego, bardzo po ma
coszemu traktowane przez niektóre nasze 
władze i instytucje użyteczności publicznej.

To przedmieście Gdyni, oddalone od 
niej 9 km, a tak licznymi węzłami z n a 
związane, ma najgorszą .komunikację ze 
wszystkićn otaczających ją osiedii przez ca
łą zimę Oksywie pozbawione było normal
nego a tak koniecznego połączenia z mia
stem i dworcem kolejowym, jedyny bowiem, 
mówiąc nawiasem okropny, niewygodne i 
trzęsący autobus, który w łecie dochodził 
do D-wa Floty — w sezonie, zimowi n. kur
sował tylko do t. zw. stacji pomp, oddalo- 
ne| od centrum’ Osiedla około 4 km. Jedy
ną naszą pociechą w tym zakątku deskami 
zabitym od świata, bvia naprawdę sprawnie 
i wzorowo fnnkcjonuiąca poczta. Codzien
nie 2 razy: około 10 i między 2 a 3 po poi. 
zjawiał się w naszym domu sympatyczny li
stonosz. Tu dodam nawiasem, że listonosze 
są zazwyczaj sympatyczni i witani mile 
choć nie zawsze przecież miłe przynoszą 
wieści. Nasz listonosz był więc b. miłym i 
uprzejmym człowiekiem i z punktualnością 
dobrego zegarka dostarczył nam listy, pacz
ki itp. albo chociaż prenumerowane przez 
nas gazety — bez względu na potworne te
goroczne mrozy i zaspy. Podziwialiśmy iego 
pogodny humor i żełazne zdrowie, w-idzac 
go.tylko w lichej krótkiej kurteczce (płaszcz 
dostał aopiero ty lutym), jak w najgorsze 
mrozy i zamiecie fruwał po oksywskich 
wzgórzach jakby nie mamę, podarte buci- 
ny, ale skrzydła miał u nóg.

Z nastaniem pierwszych dni wiosennych 
uległą poprawie sprawa komunikacj,. Auto
bus zaciął nareszcie dochodzić do kościoła 
na Oksyw n. Żeby jednak nie zabiła nas 
zbyt wielka radość z tego powodu, nagle 
coś się mocno popsuło w sprawności naszej 
poczty

Juz nie każdego dnia dwukrotnie, ale za
ledwie co drugi dzień zjawia się nasz sym
patyczny listonosz. Po zasięgnięciu informa- 
cyj w LIrz. Pocztowym, okazało się, że listo 
nosz jest obecnie tylko jeden na cały rejon, 
obsługiwany poprzednio przez dwóch i to 
mocno przepracowanych ludzi. Trasa jest 
tak wielka, że musi być podzielona obecnie 
aa 2 rejony: jeden obsługiwany .ednego
dpia, a drugi dopiero następnego. Wytwa
rza się skutkiem tego sytuacja wręcz skan
daliczna Oto np. list, który poczta przywio
zła z Gdyni na Oksywie powiedzmy w pią
tek po południu, dosiaie się do rąk adre
sata nie nazaiutrz, jakby się należało spo
dziewać, ale dopiero w poniedziałek t. zn. 
4-go dn.a! Ile z tego powodu może być 
przykrości natury zarówno moralnej jak i 
atrat materialnych t co np. warta jest gaze 
ta, którą się otrzymuje z takim opóźnie
niem, niech Sz. Dyrckcia, która taki stan 
wytworzyła sama sobie na to pytanie od
nowie! Pocieszaliśmy się, że lest to stan 
przejściowy, tymczasem trwa to już drugi 
miesiąc i nic nie zwiastuie, aby to miało u- 
lec poprawie, abv miał być przyjęty drugi 
listonosz. Krążą nawet ponure wieści, jako
by ta „doniosła reforma" miała przejść w 
stan chroniczny! Wrbec tego nieszczęśliwi 
mieszkańcy Oksywia zwiacaią ;ię z usilną 
prośbą do Dyrekcji Poczt i Telegrafów: Zli
tujcie się! Daicie drugiego listonosza!

W imieniu olsy wian 
Z. G.

Czy park jest śmietnikiem?
Mieszkańcy Gdańska na ogół wciąż 

jeszcze słabo orientują się w swym mie
ście, dlatego też większość z nich zapewne 
nawet nie słyszała o parku przy ul. Pow
stańców Warszawskich. Park ten mieści się 
między ulicami: Strzelecką, Nowym Świa- 
rem, Powstańców Warszawskich i gen. Dą
browskiego na terenie dawnego fortu.
Nie jest on wielki, ale stanowi miły zaką
tek i icst licznie uczęszczany. Wvctz. Plau- 
eaeji .Miejskich zalał się nim i doprowadza 
go do porządku. Zdawało by się więc, że 
wszysiko jest jak najlepiej. N iestety — me. 
Całe bowiem iego częś- od strony ul. gen. 
Dąbrowskiego jest wprost zasjpaiu «mię
ciami. Określenie to nie oddaie nawet istot
nego stanu rze« zy -- tych stosow i zwa 
(ów śmieci, spod których rzadko gdzie tra
wa wygląda. Będąc od niedawna mieszkań
cem Śiędłic, przypuszczałem, że śm eci te 
są tam wysypywane przez mieszkańców są
siednich comów, nie mogących się doczekać

„odśmiecenia" ich przez ZOM. Tymczasem 
wczoraj — przechodząc kclo parka — za
uważyłem samochód ZOM-u z robotnikami 
najspokojniej wyładowując,rri nowe partie 
śmieci. Tego mz za wiele! Kto odpowiada 
za to, że ZOM zamienia na śmietnik ia;k 
oczyszczany jednocześnie przez Wydz. Plan 
tacii? Kto będzie odpowiadał za choroby, 
jakie mogą z tego wyniknąć'* Dlaczego w 
podobnych wypadkach nie inrerwen'uja Ko 
misje Sanitarne — te „zwykle" i te nad- 
zwyeraine"? Przecież z parku tego korzy
sta głównie młodzież ■*- crv troska o jei 
zdrowie ma być t\Iko pustym frazesem? 
Mieszkańcy Gdańska mają prawo zadać 
odpowiedzi na te pytania. Takiego postę
powania ZOM-u mc można wytłumaczyć 
brakiem funduszów. Mówmy otwarcie, to 
bezmyślność j niedbalstwo. Są przecież w 
Gdańsku f.ercnv, na których można wysy
pywać śmieci — za wyładowywanie ich w 
parku powinni być przykładnie ukarani 
wśąyry odpowiedzialni za ten stan rzeczy.

Dziwi mnie (i me tylko mnie) obojęt
ność naszych „ojców miasta" na te spra
wy. Wprawdzie o tycli śmieciach na razie 
wiemy tylko mv — miejscowi, ,a reszta Pol
ski nazywa nasz gród „oknem" albo nawet 
„brama" na świat. Jcżc-li jednak w lvch 
„śmieciowych sprawach" coś sie radykalnie 
me zmieni, to niedługo Gdańsk stanie się 
powszechnie znany tako „śmietnik.

Radziłbym kompetentnym czynnikom pa 
mietnć o zbliżających się Targach Gdań
skich i o zagranicznych turystach — bo 
czystość miasta także świadczy o kulturze, 
a... tak nas widzą — isk nas piszą.

Mieszkanicr Siedlic

Odpowiedź pani H. S
Nie chcę długo rozwodzić się na temat 

tego arri kułu. Cała iego treść sprowadza 
się bowiem do jednego zdania: człowiek 
w żuciu ma jeden tylko cel, dążyć do 
szczęścia prywatnego, nie zwracając uwagi 
na inne, wznioślejsze cele.

Niestety nikt. żaden roztropny czło
wiek z takim zdaniem zgodzić się nie mo-

ęe. Życie to nie baika. Każdemu z nas 
daje wiecej cierpień niż radości. J na to nie 
ma rad)-. Ał? czyż dlatego marny rezvgno 
wać ze swych obowiązków. NX'ojny też nie 
są koniecznie potrzebne, aby obronić świat 
przed przeludnieniem (według statystyki, 
ziemia może wyżywić jeszcze kilkakrotnie 
większą liczbę ludzi, a postępujący z każ
dym dniem rozwój nauki znów liczbę tę 
rozszerzy i stale będz-c rozszerzał).

NX ojny są dlatego, że człowiek dąży do 
szczęścia i do posiadania cudzych bogactw 
.śtodl rami niectvcznvmi.

NX’ dalszym ciągu swego artykułu pani 
11, S. zwierza sic rani, żp nigdy dzieci ni: 
rąiala i icst z tego powodu bardzo szczęśli
wa. I znów muszę odpowiedzieć tymi s i- 
mymi słowami, en na początku. Patti 11. S. 
i-vt szczę.ś'iwn, bo nie ma obowiązków i 
n:e chce ich mieć. Mzcier-.ystwo irst cięż
kim obowiązkom i dążność do mego ie«t 
po prołtu wszczepiona przez naturę w każ
dą niewiastę.

Praca zarobkowa, dążenie do postępu 
i większei wydainości pracy je=t celem męż
czyzny, Czv wobec lego, co pisze p. It. § 
nie powinniśmy — mv mężczyźni — rzucić 
podobnego hasła: precz z praca bo ona 
rw’azsnn jest rówmeż z obowiązkami i trud 
ilościami ?

Aktualne prace
i nieaktualne plany GDQ

W związku z naszym artykułem z dnia 
12. 5, p. t.., Budżet i plany GDO — Nie
bawem rozpoczną się prace na*Dr Państw 
Nr. t" — naczelnik Wydz. Komunikacyj
nego GDO nadsyła następ, informacje:

Ż kredytów na rok 1947 (22 mi!, zł) bę
dzie i nożna odbudować i zabeztrieczyć 3 mo 
sty uliczne w Gdańsku, leżące na trasie 
tramwajowej ,,a Sianki t. j. odbudować most 
„SIENNICKI" i zabezpieczyć dla ruchu 

jam aiowego most: „ZIELONY" i STA- 
G1EWŃ1 ‘ koszvtm ok. 7 8 njjl. zł. Kosz
tem ok. 3 mu. z? będzie można wyremonto
wać istniejącą drogę Państw. Nr. 1 na od
cinku Gdynia —- Sopot natomiast na roz

poczęcie przebudowy szosy nie ma na razie 
kredytów. Jest w opracowaniu projekt po
szerzenia i przebudowy odcinka 44 km. od 
uł. Rokossowskiego w Gdańsku do szosy 
dwutorowej w Orłowie. Koszt całości prze 
budowy iego odcinka wg. cen obecnych wy
niesie ok. 300 mil. z). Tak więc w obecne! 
sytuacji ni- ma widoków na rozpoczęcie tej 
budowy.

Roboty rojbńjrlyowe i porządkowe na 
uł. Grunwaldzkie! we NVrzeszczu wylippyje 
sposobem gospodarczym 2-arząd Miejski m, 
i -danska z | md zł kredytu Delegatury 
Rządu dla Spraw Wybrzeża.

doprowadziła do śmierci
Kilka dm temu wieczorem kolo godz. 9 

patrol I posterunku Morskiej M. O. w Gdcń 
*Łu znalazł w Motlawie przv ul. NX artkiej, 
obek nromu ,Nr. 3 cjało nieznanego mężczy
zny. Dochodzenie i egiędz ny zwłok ustali
ły, że fop-elccm jest zamieszealy poprzed
nio we Wrzeszczu przy ul. Traugutta 64

Chyba jedn-k tego me zrcminu-. Nn

ayma.
Antoni Sułkowski 
Plac Kaszubski 4 m. II

List na Zielone Światki
Przestąumy drzewka wycinać,
Choć wielka jest moc zwyczaju 
ćatura przecież tak hojnie 

Świat całv zielenią umai.
Dlaczego Ducha zesłanie 
Na ludzkich siedzib nizinv 
Opłacać mzią swą śmiercią 
Kwitnące młode krzewiny?

Marian \Y'-k

LIS U DO D ZiaLU „SMIaŁO l SZCZERZE'' NAŁEŚK KIERÓW AC POD A OWSEM 
REDAKCJI ,.DZIENNIKA BAŁTYCKIEGO", GDYNIA. UL MŚCIWOJA 9.

Towarzysko 

Przyaciół OKMO 
w Sopocie

w środę 14 maja w sali żarr Miejskie
go w SopoGe, z inicjat. ob. Faszfałowa, od
było się zebranie założycieli Tow, Przyja
ciół ORMO. \\’’śród obecnych był prze
wodniczący Rody Zw. żnw. Władysław So 
boń, przedstawiciele PPS kpt. M. Michal
ska i Ciechanowski, mec. Redtr (Stronni
ctwa Piacy), zastępca wgj. komendanta OR 
MO dc spraw polityczno wychowawczych, 
por. Kazimierski i inni. Prezydenta miasta 
reprezentował nacz. Fornałczyk.

Zebranie zagaił przewodniczący Gdańsk. 
Woj. Żarz. Jew Przyjaciół ORMO, ob. 
Faszfałow. Krotki referat o zadaniach Te- 
warzyst’ a wygłosił por. Kazimierski. Ze
brani uchwalili powołać Komitet OrgrnizaK 
cyjim Towarzystwa Przyjaciół ORMO w 
Sopucie pod przewodnictwem płk. Anatola.

We, wtorek 20 maia hr. o godz. 12 
prezydent m. Sopotu, Wierzbicki, «inau
guruj* pierwsze posiedzenie Miejskiego Ko- 
ntefu Organizacyjnego Tow. Przyjaciół 
ORMO, które odbedz'e się w gabinecie 
prezydenta miasta, (n)

Skandal
Przywódcom rnaotmezym pod mzmgą

Nie, tue chodzi o lihn ..Skauddi' , ura
ny ostatnio na Wybrzeżu. Chodzi o skein 
dal bez cudzysłowu i to o skandal te
atralną-.

Nikt rozsądny nie będzie zapewne 
przeczył, żc z przyjazdem na Wybrzeże 
teatru Galla, powiało tu prawdziwą sztu
ką. Ujrzeliśmy sztuki tak piękne jak 
.Mały doniek" Rittnera, „Żeglarz" Sza
niawskiego Ukazano nam najlepszy de
biut powojenny: Gaycego-Topornickiego 
„Hornem i Orchideę" — dopiero po G.ly 
ni święciła tn sztuka poległego w Po
wstaniu młodego poety 'swe ogromne 
triumfy w Łodzi. Wreszcie zaprezento
wał Gall i komedię „Ludzie są ludźmi ’ 
w której zasłużony i wytrawny kome
diopisarz Grzymała-Siedlecki wypowie
dział na wesoło wiele prawdy o ludzkim 
życiu I wszystkie le sztuki wypracowy 
wano niezwykle starannie, wkładając w 
przedstawienia i ich oprawę plastyczną, 
muzyczną i świetlną bardzo poważny 
wysiłek. W sumie każdy z tych spek
taklów przynosił osiągnięcia artystycz
ne, raz szczególniej w dziedzinie gry, 
zwłaszcza zespołowej, kiedy indziej — 
w dekoracjach, prawie zawsze zaś w u- 
jęciu reżyserskim i inscenizacji. Posie- 
dliśmy teatr, na który z ogromnym za
interesowaniem patrzy cały kraj, teatr, 
który byłby ozdobą i chlubą każdego z 
głównych teatralnych miast naszej oj
czyzny.

lak przyjęło Wybrzeże ten swój 
teatr? Nie powie się chyba za dużo, 
stwierdzając krótko: skandalicznie. W 
rfÄej Polsce, w Poznaniu, Katowicach, 
Toruniu, we Wrocławiu — nie mówiąc, 
już o centrach teatralnych — w ejsca w 
teatrze są do końca wysprzedawans. 
Kiedy przyjeżdża się do tych miast H-a 
dzień a nie zamówiło się przedtem bi
letów z góry, mała jest szansa ogląda
nia spektaklu w teatrze. A u nas? Już

ö=sn ®
t ¥$***?&
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w kilka dni po premierze sala teatru 
gdyńskiego, trafia się, zajęta bywa na
wet nie w połowie.

Wydawałoby się, że konkursowa pre 
miora Szekspira przetize senność kultu
ralną Wybrzeża. ZespóŁ Teatiu dał ze 
siebie wszystko, komedia sama jest cu
downa i pełna najwspanialszego humo
ru — w sumie pisała krytyka słusznie o 
szczytowym os: gnirciu „Wybrzeża" A 
sa'a teatralna? Już w kilka dni po pre
mierze trafiało się, że zajętą była tylko 
tizecio część miejsc.

Coś nie jest w porządku. 1 obawiam 
się. że spora cześć odpowiedzialności

Kurs zielarski PGK
Okręg Gdańska PCK zorganizował 

kurs dlu instruktorów zielarstwa, Uo 
akcji zbioru ziół powołane będą Koła 
Młodzieży PCK. Wykłady odbywały się 
w Oddziale PCK w Sopocie. Uczestni
czyło 14 delegatów z terenu. Kurs trwał 
trzy dni, po pięć godzin dziennie. Pro- 
grame.m objr.l: hodowlę zió! leczniczych 
na plantacjach, zbiór rosnących dziko i 
przygotowanie surowca do handlu. Poza 
tvm zostało wyjaśnione zastosowanie 
Ziół w lecznictwie domowym.

Kurs przeprowadziła inż, Helena 
Snarska, inspektor zielarstwa Węrjew. 
Zarządu Zw. Sam. Chi. w Gdańsku- (w)

Komun kat gda^kie MR5*
Pre7yd,um. Miejskiej Rady Narodo 

wej m- Gdańska komunikuje, iż prze
wodniczący Miejskiej Rady Narodowej 
w Gdańsku przyjmuje interesantów co
dziennie w godz. 9-11 oprócz, ponie
działków i sobót, w siedzibie MRN w 
Gdańsku, przy ul. Korzennej (Ratusz 
Staromii’jskil.

Ponadto Prezydium komunikuje, że 
w tymże gmachu Miejskiej Rady Naro
dowej 7,najdujc się skrzynka zażaleń do 
Komisji Kontroli Społecznej.

Ksomożeud2iei ć nfoMcyj
o jednostkach pływających 
zrabowanych przez Niemców?

Wszystkie osoby, będące w czasie oku 
pacji zatrudnione w Niemczech, proszone *ą 
n oodawanie wszelkich wiadomych im da
nych o zrabowanych przez Niemców jedno
stkach pływających zarówno morskich, jak 
rzecznych urządzeniach portowych, poda 
jąc ich dane charakterystyczne oraz miejsce 
postoju.

Informacje nąlcży kierować na adres 
Główny Urząd Morcki Gdansk—NJ/rzeszcj 
ul. Grunwaldzka 47 V dz. Ż.cgh-gi -r~ Sa
modzielny Reł Rewindykacyjny, kpt. Kn- 
bin.

spada tu na związki zawodowe. Nie na 
same sfery robotnicze, broń Poże! Robot
nicy w całej Polsce stanowią dmś po
ważny procent teatralnej publiczności. 
Na Wybrzeżu widzieliśmy ich na wiel
kich koncertach w Stoczni Gdańskiej, 
niedawno czytaliśmy w prasie, jak wy
stąpili w obronie kwietników i momentu 
estetycznego w życiu miasta i wląsnym 
Robotnicy Wybrzeża na pewno przeko
naliby się do teatru nie mniej, aniżeli 
do kina —. gdyby im umożliwiono udział 
w teatralnych widowiskach. W Gdyni i 
Gdańsku nawet nie przystąpiono jeszcze 
do tej sprawy, dawno już w reszcie Pol
ski rozwiązanej.

Fakt, że sztuka ugoruje na Wybrze
żu, że teatry świecą pustkami, zaczyna 
zakrawać na skandal i hańbę naszego 
rejonu. Czas najwyższy, aby ci, którzy 
pełnią rząd dusz nad masami pracowni
czymi. pomyśleli wreszcie o uprzystęp
nieniu im sztuki w ogóle, a teatru, sztu
ki najbardziej powszechnej — w szcze
gólności! e. k.

rzeżnik 1 eliks Kędzierski. W skutek długie 
go pozostawania w wodzie włoki były już 
w stanie częściowego rozkładu. Ustalono 
brak jakichkolwiek obrażeń, któryby iasu- 
waly podejrzenie o zabójstwie. \v dalszym 
ciągu dochodzenia udr.Tb się znaleźć świad
ków mogąc cdi dać pewne, nieco dokładniej 
sze naświetlenie sprawy. Mianowicie ekspe
dientka Maria Kaszyńska j Bogdan Koło
dziejski zgodnie stwierdzili, że w dniu 19 
grudnia widzieli Kędzierskiego v. stanie sil
nego zamroczenia w restauracji Władysława 
Szałarowicza w Gdańsku. Wediug słów 
świadków, Kędzierski bvl zatrzymywany w. 
restauracji na noc, nie zgodził rię ra namo
wy, późnym wieczorem wyszedł z lokalu i 
udał się w kierunku Angielskiej Grobli. Na 
drugi dzień, t. i. 20 grudnia ub. r, świad
kowie Kaszyńska i Kołodziejski dowiedzieli 
się o taiemniczym zniknięciu Kędzierskie
go. (w)

liwtaMtij w pwit lilsw
Kilka dni temu w A'owym Stawie (dąw- 

ny Nytych) odbyta się konfi encja i spra
wie odwadniania Żuław. W konferencii 
wzięli udział: wojewoda Zrałek, naczelnik 
wydr. wodno - melioracyjnego urz. wojew. 
ni zedstawicicl Zjedn. Energetycznego W>- 
i rzeża, przedstawiciel Mazurskiego Zjedn, 
Energetycznego, dyrektor regionalnego biu
ra CUP, starosta gdański oraz przedstawi
ciele miejscowej ludności.

Uczcainlcy konferencji obejrzeli prowa
dzone roboty i wysłuchali sprawozdań z ich 
przebiegu. Ważne z punktu widzenia dal
szych robót było zawarcie porozumienia 
między Zieun. Energetycznym NVybrze?3 i 
Mazurskim w sprawie udzielenia przez to 
ostatnie pomocy dia zicdnoczenia Wybrze
ża w wysokości 1000 kNU energii elektrycz
nej oraz omówienie sprawy łożysk do pomp 
które będą sprowadzone ze Szwecji.

Wojewodą zapoznał się również z wy
nikami akcji siewnej na tetenie puw. gdań
skiego, gdzie pozostaje jeszcze do obsiania 
10 tvs. ba. (w)

Zbiórka na kolonie letnio
W K^odniu od '8 do 24. 5. br odbędzie 

się w Guyni zbiórka uliczna na kolonie let
nie dla dzieci i młodzieży, organizowana 
przez Grodzką Komisję Kolonii i Półkolo
nii, działającą p-zy Inspektoracie Szkolnym,

Ełmeezeni nadmiarem kwest i zbiórek o- 
bywatelc naszego urasta nic będą oczywi
ście, zachwyceni tą nową oka„.ą zadokumen 
towania si.tj ofiarności. Z uwagi jednak na 
szczególne znaczenie iakie ma dla nas zdro
wie najmłodszych obywateli, należy oczeki* 
wac, że mieszkańcy Gdyni i tym razem o- 
każą trochę sei ca najbai dziej potrzebują
cym spośród dzieci gdyńskich.

Apelujemy przeto do gdyniaii: nie
szczędźcie datków — każdy grosz jest wa
żny. Od wyników zbiórki zależy zakres ak- 
kcji koloniinej.

Niezależnie od -zbiórki ulicznej „Dzie,. 
nil. Bałtycki" przyjmuje datki na powyższy 
cel.

Kukurydza
urozmaiceniem Jadłospisu

NU najbliższym czasie na karty rodzin
ne będ-ie wy dawana 70 proc mąka kuku
rydziana. Mąki tej nadeszły z Amen ki 
większe ilości, częściowo jako dary U. KRA 
częściowo zakupiono za wolne dewizy. 
Otrzymaliśmy mąkę kuk-mwdzianą nąiwyż- 
szej jakości, która w USĄ uważanr jest 
zarówno w biednych, jak i najbogatszych 
domach za podstawowy artykuł spożywcza-.

Z maki kultura dzianej przvrzqdza się 
mnóstwo potnw od naiprostszvch do luk
susów vch ciast

Oto trzy przepisy które niewątpliwie 
zachęcą gospodynie domu do dalszych eks
perymentów celem przyrządzania potraw 
przystosowanych do naszych potrzeb i wy
magań :

MJLFSZA CZYLI POLENTA
1 itr, mąki kukurydzianej 1,4 ln-. wodv 

sól, 1 łyżka tłuszczu. Mąkę wvsuczvć i pod- 
prażN w piekarniku. Wodę zagotować, do
dać soli do smaku i tiuszcz. Na wrzącą wo
dę wsypać przesuszoną mąkę, nakryć naczy 
nie i gotować 10 minut. Następnie powstała 
z maki duża grudę przykrajać na pól wzdłuż 
rozchylić, aby do wnętrza dostała się reszta 
wodv, która nie wsiakła w mąkę, nakryć i 
znów gotować 10 minut. Dopiero po tvm 
czas;e masę wymieszać i wyrabiać tak dłu
go, dopok, nie odstaie ad łyżki. Wtedv na 
Wyć i odstawić na brzeg kuchni (zestawić 
Z rozpalonej płyty kuchennej na miejsce 
mniej ogrzane), abi doszła w parze. Gd" 
kułeszi już j'st ugotowaną, okroić brzegi 
Stamk* i wyłożyć ją n* półmisek, lub fcszta*

.ować ją łyżką, nabierając tak jak puree i 
kartofli.

Podawać okraszoną z mlekiem ?s,adJym-
Tak samo ógetowaną kuleszę kukurydzia

ną wyłożyć ostudzić pokrajać w grube pisę 
stry, przysmaż) ć. Podawać jajco dodatek 
do gulajcu z sosem.

KASZA KUKURYDZIANA
I Itr. kaszv. 1,5 Itr. wody, sól, 1 łyżk» 

tłuszczu Zagotować wodę z solą i tłusz 
czcm. Do wody wrzucić kaszę, zamieszać 
i na niezbyt silnym ogniu ugotować pod 
prrykryriem Gdy woda wsiąknie, kaszę 
wstawić do piekarnika, aby doszia, ale się 
nie przypaliła. Wyjmować ja, wybierając wi
delcem, aby rozkru.?zyć masę kaszy. Pod» 
wać okraszoną mlekiem lub jako bardzo 
smaczni- dodatek do mięsa duszonego z so 
sem.

KASZA KUKURYDZIANA WYPIEKANA 
Z SFREM

25 dkg kukurydziąnki 10 dkg śmietany* 
20 dkg sera, sól, 5 dkg cebuli 2 dkg tłusz
czu.

(Gazę kukurydzianą sparzyć, odcedju.» 
zalać niedużą ;,ośvią wody, gotowań 5 mi
nut mieszając. Cebulę pokrajać w plastry,, 
zrumienić na tłuszczu. Ser pokruszyć. Ka
szę pc zdjęziu z ognia wymieszać ze śmieta
ną. Wysmarować tłuszczem rondel, wysy
pać go suchą kukurydzianką. Na spód ron
dla włożyć warstwę kaszy, na to dać wat 
stw» sera i cebuli, potem kaszę mów *ef 
itd. Wypiec w gorącym piecyku, (.ma)
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PORTOWE ZAKŁADY PRZEMYSŁU TŁUSZCZOWEGO I OLEJARSKIEGO

AMADA - OlEO - UNION . ŻUŁAWY

ZJEDNOCZENIE PRZEMYSŁU DRZEWNE 
GO OKRĘGU rOMORSKIEGO

ogłasza przetarg
na wykonanie instalacji centralnego o- 
grzewania w Sopocie przy ul. Marsz. 
Stalina 694- -96.

Ślepe kosztorysy są do nabycia w 
ZPD Okr. Pom. Gdańsk- Wrzeszcz, ul.

1366-k
Gdańsk - Letniewo, — ul. Załogowa 10

Nie mogąc inaczej wyrazić swo- 
JeJ głębokiej wdzięczności, tą drogą 
dziękuję najserdeczniej Panu Dokto
rowi Czesławowi Pupialło za to, że 
dzięki swojej dużej wiedzy lekarskiej, 
nie szczędząc trudu nl czasu, zupeł
nie bezinteresownie wyleczył mnie 
s ciężkiej choroby i uratował życie, 

Helena Pękalska z mężem 
SOPOT, Kościuszki 22.______3532

M/'NZYNY do pis“
UCZENIA — POWIELACZE

Poleca
Z. B O R M A N 

PRZEDSTAW. F-MY BLOCK- BRUN 
Gdynia, 10 LUTEGO 37 — tel 263-00

Przetarg
nieograniczony Nr 7
Kierownictwo Robot BOP Gdyria o- 

głasza przetarg nieograniczony na:
.Wykonanie otworów wier.t- 
® czo - badawczych przy nl. 
Okrężnej między wiaduk
tem Nr 2 ' Oksywiem w 

, Gdyni.
Wadium: 30.000 zł.
Termin otwarcia ofert: 28.
5. 4? r. gudz, 10.
^lepe kosztorysy ze szczegółowym 

wezwaniem do składania ofert i wzói o- 
feity za zwrotem kosztów własnych tj. 
1001) zł. oraz bliższe informacje otrzy
mać można w Referacie Przetargowym 
Kierownictwa Robót BOP w Gdyni ul. 
Waszyngtona Nr 38 miedzy godz. 9 
a 13. ą

Ofe ty w nieprzejrzystych zalakowa
nych kopertach opatrzonych napisem: 
„Oferta "a wykonanie otworów itd." na- 
’eży składać

do dnia 28.3 194? r. godz. 10,
o której to godzinie odbędzie się prze- 
’arg.

Do oferty należy dołączyć kwit na 
złożone w kasie wadium w przewidzia
nej wysookści, wzgl. Dokwitowanie ka
sy BOlJ na złożenie innych walorów.

Załączanie do Merty weksli, czeków, 
książeczek .oszczędnościowych itp. jest 
niedopuszczalne.

BOP zastrzega sobie prewo wyboru 
oferenta bez względu na cenę, podziału 
robót między poszczególnych oferentów, 
oraz uznania, że przetarg nie dał wy
niku. 1370-k

TEAT R Y
1IE-TSKI ,,WYBRZEŻE'', Gdynia, Plac Grunwaldzki 

Poniedziałek i wtorek godz. 111.30 — komedia 
SzeksDir „Jak wam się podoba" w reż. 
Iwo Galla.

kKTOkOW. — Gdynia. Skwer Kościuszki II. 
Poniedz alek i v lorek godz. 20 — kome
dia Melin ..Medor’* .1 reż W larszeyrskiej. 

ŚKTOROW — Snpol. Rokossowskiego 41.
Prniedzlałek i wtorek godz. 20 — kome
dia Sardou — ,,Madame Sans Gene1' _ —
w reż. W Zastrzcżyliskiego

REPER1UAH KIN
ODYM A — WARSZAWA —. Maria Luisa" 
GDYNIA — An.ANTIC — Robert ! Bertrand. 
GDYNIA — DOM MARYNARKI WOJ. — Wyspa 

skarbów".
URABÓWEK — FALA — Syn putku 
CHYLONIA — PROMIEŃ — Zamieć śnieżna.
SC OT — BAŁTYK — Synowie 
SOPOT — POLONIA — Zuch dziewczyna 
OLIWA — POLONIA Klatka słowicza. 
WRZESZCZ — BAJKA — Ciche wesele. 
WRZESZCZ — KAPITOL — ».-..-to 1 manekiny.
Gdańsk — światowid — Skand-i
SŁUPSK — POLONIA — Ostatnia szansa 
TCZEW — WIST \ - - Maria Luiza 
LĘBORK — TREGATA - Nowe pokolenie 
PUCK — MEWA — Pontcarral 
WEJHEROWO — ŚWIT — Podwodny patrol

WYSTAWY
Wystawa obrazów J. Gcslńskiego otwarli 

Je*t codziennie w lokalu „Rytm" — Gdynia, 
Ul. 10-ęo Lutego 15.

ZEBRANIA 1 ODCZYT'7
Czytelni* Bractwa Literackiego wo Wne**- 
— zaopatrzona bogato w czasopisma otwarta 
codziennie od god2. 17—19.

Wieczory nowe] książki w Sopocie 1 Gdań
sku - Wrzeszczu wypełnią następujące odczyty: 
W poniedziałek o godz. 19 w Domu Literatów 

Sopocie M. H. Szpyrkówna orańwt „Stolicę” 
^ojawiczyńskięj. Wo wtorek o godz. 19 w Te* 
,5trzo Miejskim we Wrzeszczu H. Kochanowski 
^ówid będzie o „Książce polskiej 1945—47". 
po odczytach dyskusja,

RADIO
NA WTOREK 20.5 1Ö47 R. 

na Liii 1339 m.
6.00 Sygnał czasu, pieśń, religijna, dziennik 

Poranny. 6.20 Gimnastyka i muzyka poranna z 
Poznania. G.57 Aud. na dzień dobry i muzyka z 
Krakowa. 7.15 Wiadomości dziennika radiowego. 
^■35 Program na dzień bieżący — lok. 7.40 Mu
zyka. 8.30 Informacje ogólnopolskie. 8.40 Skrzyń 
*a PCK. 8.50 Aud. dla szkól z Katowic. 9.35 
Przerwa. 14.15 Odczytanie programu popołudnio
wego — lok. 14.18 Aktualia — lok. 14.25 Muzyka 
■— lok. 14.45 Młody żeglarz — lok. 14.55 In* 
formacje lokalne — lok. 15.00 Montaż piosenek 
* wierszyków dla dzieci z Krakowa. 15.20 ,,A1- 
f&be.t muzyczny” aud. z -Lodzi. 15.40 Pieśni w 
vVk. Zofii Tvosekiewioz z Katowic. 16.00 Dzień- 
nik popołudniowy. . 16.12 Pogadanka sportowa.
18.22 Muzyka rozrywkowa z Bydgoszczy. 16.55 
ńgd. dla młodzieży. 17.10 Pogadanka gospodar
ka. 17.20 Brahms — Sonata C-dur op. 78 z 
doznania. 17.45 Poradnik językowy. 18.00 Mu- 
*Yka taneczna w wyk. Zespołu Instrumentalnego 
Jana Cajmera z udziałem Jerzego Komorowskie* 
go — piosenki. 18.30 Nauka przy głośniku. 18.55 
^ud. literacka słowno-muzyczna. 19.10 Muzyka. 
^9.15 Aud. kulturalno-oświatowa — lok. 19.25 

mikrofonem 15-letni Jan Grabowski — lok. 
l9-45 Reportaż — lok. 19 52 Informacje lokalne 

lok. 19.57 Hejnał z wieży Mariackiej z Kra
kowa. 20.02 Dziennik wieczorny. 20.20 Aktualia. 
^0.30 Koncert symfoniczny z Katowic. 21.25 2 
życia kulturalnego. 21.30 Kwadrans muzyki tanecz 
5*. 21.45 Radiowy Uniwersytet Ludowy z Kra t 

22.00 Kwadr*n* prozy. 22.15 Muzyka rox** 
2S.OO Ostatnia wiadomości dziennika 

i?5.1?1!*»0 23.15 Program na dzień następny.
”•*5 Muzykaj 23.55 Zakończenie, Hym*,

HULAJNOGI, TACZKI, WÓZKI DLA LALEK 
i Inne zabawki drewniane, oraz galanterię 

drzewną, produkuje 1 poleca

Drzewny Przemysł Artystyczny, Gdańsk- 
Wrzeszcz, Konopnickiej 3b. Przyjmuje roboty 
TOKARSKIE W DRZEWIE pojedyncze 1 maso
we. Zamówienia zamiejscowe za zaliczeniem.

vsMSMgtrmjggr-Trnmmem

t*i Al KORZYSTNI EJ

Spólziz, Wydawniczej
„CZYTELNIK'1

Gdynia, Mściwoja nr 7

wykona

terminowo

OGŁOSZENIE
Komitet Budowy Bazy dla Sprzętu Bu 

dowlanego ogłasza przetarg nieograni
czony

nn wykonanie robót budo
wlany rh (tylko robocizna) 
przy odbudowie hali monta
żowej o pow. 2750 mJ na 
nieruchomości w Gdańsku 
przy ul, Wiesława Nr 2.

Ślepe kosztorysy oraz warunki wyko
nania robót są do nabycia w godz. 10
— .13 za zwrotem kosztów 200 zł. w 
niurze Komitetu, Sopot, ul. Stalina 798 
I p. w Wydz, Ogólnym CMB.

Tamże do wglądu projekt i szcze
gółowe rysunki.

Wymagane wadium w wysokości 
1 i pół proc. sumy oferowanej, należy 
wpłacić na konto Nr 4U7 w Państwo
wym Banku Rolnym w Sopocie i kwit 
dołączyć do oferty.

Ewemualnie waaium w papierach 
puDilarnych lub w gwarancji bankowej 
dołączyć do oferty.

Komitet zastrzega sobie prawo wy
boru oferenta bez względu na oferową- 
ną sumę, ,ak również dowolnego po
działu robót m.ędzy firmy, zmniejszenie 
iub zwiększenie robót, oraz unieważnie
nia przetargu bez podania powodów.

Termin składania ofert w biurze Ko
mitetu w zapieczętowanych kopertach 
z napisem: Oferta na odbudowę hali
montażowej dla Sprzętu Budowlanego"

dnia 29 maja 194? r. godz. 11 
W tvmże dniu o godz. 12 nastapi 

tamże otwarcie ofert. 1394-k
Komitet Budowy Bazy dla 
Ekspozytury Gdańskiej Komi
sarza ao Spraw Sprzętu Budo
wlanego przy Ministerstwie 

Odbudowy.
________________________________1394-k

Przetarg nieograniczony 
Nr III - 4-1-2-47

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwo
wych w Gdańsku — Wydział Drogowcy
- zaprasza do składania ofert na odbu
dowę:

1. budy nku nastawni „Bk“ na 
slae ji Bąk.

2. budynku nastawni „Bpn“ 
na sfat ji Bąk.

3. budynku stacyjnego na sta- 
' cji Emilianowo.
4. budYTiku nastawni „Spn*‘ 

na stacji (Skorzewo).
5. budynh u nastawni „S“ na 

stacji (Skorzewo).
Oferty naieiy składać w kopertach 

zalakowanych z odpowiednim napisem 
na każdy poszczególny budynek oddziel 
nie do skrzynki ofertowej, umieszczo
ne., w hollu DOKP w Gdańsku

do dnia 2? maia 194? r. 
godz. 9.“0.

Termi;. rozpoczęcia przetargu
dnia 2? maja 194? r. 

o gudz. 10 w uokoju 449 
Widział Drogowy

Wadium w wysokości 2 proc. ofero
wanej ceny należy wpłacić do Kasy Dy 
rekcyjnej w Gdańsku lub PKP na konto 
Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwo
wych w Gdańsku Nr XI 4209.

Bliższe informacje można otrzymać 
w godzinach urzędowych w Wydziale 
Drogowym, pokój 445, gdzie można na
być warunki oraz kosztorys za opłatą 
po łOO złotych od obiektu.

Oferty firm, które nie złożą wadium 
w pełnej wysokości, nie będą rozpatry
wane.

Czeków, weksli itp. nie uwzględnia 
się

Dyrekcja zastrzega sobie prawo do
wolnego wyboru oferenta wzgl. unie
ważnienia przetargu bez podania przy
czyn i jakiegokolwiek odszkodowanie

fiMäL. T J400'1{

Barlickiego 14.
Oferty należy składać w Dyrekcji 

ZPD Wrzeszcz, Barlickiego 14 do dnia 
22,V 1947 r.

Otwarcie ofert nastąpi tegoż dnia o 
godz. 13.

Dyrekcja ZPD zastrzega sobie prawo 
wyboru ofert i unieważnienia przetargu 
bez podania przyczyn. 120 D

Przerarg nieograniczony 
Nr 6

Kierownictwo Robol BOP Gdynia o- 
glasza przetarg nieograniczony na:

1 Budowa rurociągu wodne
go na molo Ry .buckim w 
Gdyni,
W adium 30.00U zł.
Termin otwarcia ofert 2?,? 
194? r. o godz, 10

1. W ykonanje instalacji c. o. 
w byle i fabryce lakierów 
iv strefie Wolnocłowej w 
Gdyni.
Wadium 50.000 zł.
Termin otwarcia ofert 27.5 
194? r. godz. ii.

ślepe kosztorysy ze szczegółowym we 
zwaniem do składania1 ofert i wzór o- 
ferty za zwrotem kosztów własnych tj. 
1.500 zł. oraz bliższe informacje dotyczą 
ce tak samej roboty i i pizyszłej u- 
raowy otrzymać można w Referacie 
Przetargowym Kierownictwa Robót BOP 
w Gdyni, ul. Waszyngtona Nr 33 w go
dzinach od 9 do 13.

Oferty w nieprzejrzystych zalakowa
nych kopertach opatrzonych napisem: 
„Oferta na___ jak wyżej” należy skła
dać

do dnia 27.5 194? r. godz, 
jak wyżej,

o której to godzinie odbędzie się prze
targ.

Do oferty naieży dołączyć kwit na 
złożone w kasie wadium w przewidzia
nej wysokości, wzgl. pokwitowanie ka
sy BÓP na złożenie innych walorów.

Załączanie do ofert weksli, czeków, 
książeczek oszczędnościowych itp. jest 
niedopuszczalne.

BOP zastrzega sobie prawo wyboru 
oterenta bez względu na cenę, podziału 
robót między poszczególnych oferen
tów oraz uznania, że przetarg nie dał 
wyniku. 1369-k

ZavriBdomienle

Zarząd Spółdzielni Zaopatrzenia Pra
cowników Biura Odbudowy Portów 
„DŹWIG" komunikuje:

Walne Zebranie Członków Spóldzieł 
ni „Dźwig” odbędzie się

w dniu 50 maja rb. (Diutek) 
o godz. 15 m. 30,

w sali Stołówki Nr i we Wrzeszczu 
przy ul. Morskiej Nr 23.

Porządek Zebrania jest następujący:
1. Zagajenie.
2. Wybór prezydium.
3. Odczytanie protokółu z poprze

dniego Walnego Zebrania.
4. Sprawozdanie Zarządu za r. 1946 

i I kw. 1947 r.
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 

i Komisji Rewizyjnej.
6. Odczytania protokółu z przep'o- 

wadzonej lustracji Związku Re
wizyjnego Spółdzieln; R, P.

7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
8. Zatwierdzenie bilansu i rachun

ku strat i nadwyżek za r. 1946.
9. Uchwalenie sposobu pokrycia 

strat bilansowych.
10. Udzielenie absolutorium ustępu

jącej Radzie Nadzorczej i Za
rządowi

11. Reorganizacja Spółdzielni.
12. Uchwalenie budżetu na rok 1947.
13. Wybói Rady Nadzorczej.
14. Podwyższenie najwyższej sumy 

zobowiązań do 5 miij. złotych.
15. Wolne wnioski.
Obecność wszystkich członków spół

dzielni jest obowiązująca. 631-wi
Zarząd

OGŁOSZENIA
do

„DZIENNIKA BAŁTYCKIEGO” 
przyjmują:

DZIAŁ OGŁOSZEŃ „DZIENNIK.-, sś ŁTYG- 
KIEGO" GDYNIA. 10-go LT7EGO 27, 
teł. 222-07 (od qodz. 8-e1 do 18-et w sobotę 
od godz. 8 do 14) pmylmuje oqł renta do

Wszystkich czasopism W polscb 
ogłoszenia tylko do „dziennika 

bałtyckiego- pmr]mu|ą;
Gdynie, Świętojańska 58, Księgarnie „Roch- 

telefon 268-15
Gdańsk - Wriesici:

1) Grunwaldzka 8 — Księgarnia „Czytelnik”
2) Jaśkowa Dolina 47b — Fili« „Dz. Bałt."
3) Grunwaldzka 142 — Skład Mater. Piśt».
4) Wejdeloty 9 m. 2.
Gdańsk — „Dora PraaT” — Kolportaż (Ry

nek Drzewny)
Sopot — 1) J. Markowicz w F-mle ,,Panto" 

Plac Wolności 10 (Rokossowskiego)
2) Biuro Ogłoszeń „Spólnola” Grun
waldzka Nr 36a — tel. 521-36 

Oliwa — Armii Radzieckiej !? — Księgarnia. 
Slapsk — Księgarnia ..Cjyteinilc" — Al Woj

ska Polskiego 41—42-
SUnogard — U Hallera 15 — Księgarnia i 

2) Rynek 23 (Księgarnia)
Tczew. — Król Tadwiqi 1—Rozdzielnia Gazet 
Bylńw — Ichnrska 20 — Rozdzielnia Gazet 
Lębork — Mivr.arßka 14/15.
Elbląg - KrtVewlerka 105 
Nytych — Rynek 5 — Czytelnia J. Dlago-
Oerfowo, Powst Warszawskich 46, Księgarnia 
____ oraz upoważnieni akwlrrtorzT-

BANK_______

GROMADZI WOLNS SRODÜI PIEME- 
1NE SWJATA PRA CVI ZASILA PtłW- 
JAY.NVM kredytem gospodarkę

SPObDTJEliCZA

BROBiJJ 6SŁBSZIH1A
SPRZEDAŻ

FOTO, kino, aparaty, filmy wąskotaśmowe, kup 
no, sprzedaż, ,,Fpidiar’ Warszawa, Bracka 13.

___ ___________ 92-kw
WISZA dla pszczół, wymiana, sprzedaż, skup 
wosku — Golgowski — Ustka, Stalina 55 k—
Słupek.________ _______ ________ J 48-SL
VASMOWE, palcówki," pantofle rar.De itp. sprze
daje MBazar Sezonowy” Częstochowa, Waiszaw-
cka 15._______________________________ 1329- k
SPRZEDAMY wióry drzewne. Rotterdamska 9, Ma
gszyn Nr 2. _____   3^15
KROWĘ mleczną hodowlaną lub . konia sprze
dam. Gdańsk-Brzeźno, Pułaskiego 17.______
ŚPRZEDAM lub wydzierżawię wytwórnię w-ód 
gazowych. Wrzeszcz, Grunwaldzka 203, 1398-k
TACZKI - d rew n i ane. STYLE łopatowe, kilofowe, 
slekierowe. młotkowe, ŁY?,KI, wałki Itp. WY
ROBY DREWNIANE, dostarczamy po cenie burto 
wel. „Slofirm”. Kraków, ul. Potockiego 18, teł.
5 52-4 Oj__________________________________l___1399-k
LAKI do butelek, kleje do etykiet, dla przetwór
ni i handlu dostarcza „Ultra" — przetwórnia art. 
them. Gdynia, Świętojańska 71. 260-R

KUPNO

BENZOL kuplę. Borman, Gdynia, 10 Lutego 37.
3525

ARTY KUŁY gumowe, baloniki gruszki, cero tk i 
dziecięca — każdą ilość zakupi Dom Handlowy,
Kraków, Gołębia 6______ __________________ 133C-k
GUMKI uszczelniające do ,,V/ECKÓW” — dużą 
ilość zakupi Dom Handlowy — Kraków, Gołębia b.

___133J-k
ZNACZKI pocztowe kupuję*płacąc najwyższe ce
ny — i ni. Krasts, Wrzeszcz, Grunwaldzka 34.

__ 2752
OI.EJ LNIANY —""pokost” —~tran ryhl — tłuszcze
chemikalia — każdą ilość kupujemy. Mariot — 
Gdynia, Świętojańska 120.___________
WOSKI różne, stearynę, parafinę, materiały den
tystyczne kupię, „Dentexm”, Wrzeszcz, Rokos
sowskiego 37. 1355-k

LOKALE

MIESZKANIE 3-pokojowe umeblowane w Sopo- 
rio lub Wrzeszczu poszukuję. Oferty: Dziennik 
Bałtycki — Wrzeszcz, Wajdelotv 9 pod nr 364, 

*_____________ 994-kl
PIERWSZORZĘDNE-LOKALE- z wystawą — po 
w'yremontowaniu — przy głównej arterii SGdan- 
6ka lub Sopotu — do wynajęcia. Zgłoszenia: So
pot, Toste restante Leg. Ńr 141. 3458

WOLNE POSADY

DO WYROBU CERATY SPECJALISTY — na bar
dzo dobrych warunkach (ewentualnie udział) po
szukuje wytwórnia. Oferty pisemne ,,PAR” Kra
ków, Rynek Główny 45, dla „lSOS".______ Y361 -k
POTRZEBNI kraniścl do kranów motorowych i siu 
sarze do warsztatu — SPB, Al. Zjednoczenia przy
basenie Prezydenta.  3536
IEICARZY do fotografowania na wyłączonych 
terenach uzdrowiska m. Sopotu (molo, plaże)) ora2 
laboranta poszukuję. Zgłoszenia ,,Foto — Ko
walczyk”, Sopot, Stalina 773. __________ 551-M
MASZYNISTĘ do wału drogowego przyjmie 7-arnz 
Spółdzielnia Inżynierska, Wrzeszcz, Kościuszki 26.

_____ _______________________ 3518
MŁODA praktykantka biurowa o miłej po
wierzchowności dla załatwienia spraw poza biu
rowych potrzebna. Zgłoszenia do Dzień. Bałt.
Nr _2.________________ '  3521.
BUCHALTERA zatrudni od zaraz Tartak Państwo
wy Nr 2 w Sławnie.____ ____  264-R
ĆHEMIKA-drogerzvstę na samodzielne stanowis
ko zatrudni poważna instytucja handlowa na Wy 
brzeźu. Wyczerpujące oferty kierować do Dzien
nika Bałtyckiego pod „Chemik”.__________
POTRZEBNA pomoc domowa — podstawowe go
towanie, zamiłowanie do dzieci, uczciwa. Chęt
nie z referencjami. Gdynia, Abrahama 13 — 16.

_________________ 3512
POTRZEBUJEMY instruktora trykotarskiego, In
struktora ponczoszarsklego i instruktora rio 
szwalni, oraz kierownika Domu Pracy, któyy 
musi znać księgowość amerykańską i przebit
kową i znajomość zakupu towarów. Posady do 
objęcia od zaraz. PKOS — Lębork, ul. 1-go Maja
Nr 5, teł. 154.______________________________ 3517
OBCIĄG ACZ A lemoniady, piwa przyjmę. Gdańsk
Brzeżno, Pułaskiego 17 „Nektar’*._________ 1006-kl
POTRZEBNA samodzielna gosposia, warunki do- 
bre Sopot, uL Pułaskiego 23a — II p. 3305

POSAD POSZUKUJĄ

UCZENI Liceum Handlowego poszukuje posady, 
najchętniej w księgowości lub firmie portowej.
Oferty: Dzień. Bałt, pod 3516.__ 3516
KSIĘGOWY bUaaslst* poszukuje dorywczej pra
cy, Gdańsk, Pom Prasy pod 325.  1002-kl
KIEROWNIK magazynu, ekspedient wagonowy, 
buchalter, poszukuje pracy. Oferty do Dzień. Bałt. 
Wrzeszcz, V/ajdeloty 9 pod ^Wykwalifikowany”. 
______________________ ' - 1010-kl
POSADY branży spożywczej, bufetowej, kie
rowniczki pensjonatu, kucbnj hotelowej restaura
cyjnej. Oferty: Filia Dzień. Bałt. Wrzeszcz, Jaś
kowa I>oIlna 47-b pod ..Kierowniczka”. 637-wr 
KELNERKA do obsługi gości w restauracji lub 
kawiarni. przyjmie pracę od zaraz. Miejscowość: 
Gdynia lub Gdańsk, Oferty do Dzlen. Bałt. 
pod „Kelnerka”. l396-k
PRZEDSTAWICIELSTWO artykułów spożywczych^
chemicznych na całym wybrzeżu przyjmę — 
Dzień. Bałt, pod „Handlowiec”.______________ 3529
RUTYNOWANA siła biurowa, praktyka vr handlu 
zagranicznym, angielski, niemiecki, obejmie sa
modzielne stanowisko. Oferty pod „Samodzielna 
11”, Dzień. Bałt, Gdynia. 3534

UrtlfaVv ARMENIA
UNIEWAŻNIAM zguMcmą ' «rtę
RKU Gdynia na nazwisko Stasiak Stanisław.Jjttw
UNIEWAŻNIAM lagubiony dowód oiobi».r, Eal* 
żetzkę y ązkuwą Transportowców, dowc i *» 
meldowania na nazwisko Rak Stanisław.aa
UNIEWAŻNIAM zgubioną ksiąt«c*kę wojskowł 
RKU Kętrzyn, świadectwo demobiUiacjl, 
świadczenie na odznakę Grunwaldzką na
sko_ Figacz Stanisław. __________ jOlVIl
UNIEWAŻNIAM dowód osobi&ty i leg. ZASP-u
na nazwisko Szalouek Mirosława.__________ ___
UNIEWAŻNIAM zgubione prawo jaz&Y I 
rejestracyjną Nr 10654 wydaną przez Utł%<1 
mochodowy w Sopocie Da nazwisko Langowm 
Franciszek. ________ _________ ._______________ Jrzzl
UNIEWAŻNIAM zaginioną kartę rejestracyjną
RKU Gdynia na nazwisko Klimkoss fcdmund^^

UNIEWAŻNIAM kartę ewidencji floroochodu 
Krupp C 1752? — Noga Kazimierz, Lębork, S*o-
pena o. ___ ,r ____ —-—-
UNIEWAŻNI\ ii? Nl 939. 987. 864 Gdyni. —
Pi t.________________ ________________________iiz"
UNIEWAŻNIAM do„ód oso.jiy «*t nadania, 
raświadczenie RKU 1 inna dokumenty na neiwH 
sko Morits Brunon, Jeżyce, pow. Sławno.^

UNIEWAŻNIAM iciubiony znaczek slutbowy Nj
100 Straży Morskiej — TaParo Jozef-______linw-jcr
UNIEWAŻNIAM dowód osobisty, kartę [epatrln- 
eyjną - Rydsel Wanda Gdansk, Wlstoujśeie.

ÜNIEWAJKÜÄM skradzioną legitymacja sluł.bn- 
wą 1 związku zawodowego. — Bura
Gdańsk.___________________________________ ' —-
tINITWA, tMNi portowy 259« — Pnrgala o.»
Gdańsk, iT. Biskupia_____________  lUUł-nt
UNIEWAŻNIAM zagubione w tr i n»a)< ramuj 
ki w teczce oraz książką podatkową 
Brolick i S-ka" Gdansk, No-y Świat 35 Uczcie 
wy znalazco! Teczkę skórzaną I pieniądza IM 
trzymać. Dokumenty zwrócićl Dodatkowo wrj
nagro dzę._________________     -L—
UNIEWAŻNIAM zgubioną legitymacja rzkolrtj
na nazwisko Burowicka Łokadla.__________
UNIEWAŻNIAM skradzioną kart« ropatriacyjej 
wydaną przez PUR Warszawa na nazwisko Lewa* 
dowski Mikołaj.
UNIEWAŻNIAM zgubioną książka na pobiela* 
nie papierosów monopolowych _• *^2'
PMT na nazwisko Krzyianski Stanisław, m
backa.--------------------------------- -------------- ------
UNIEWAŻNIAM zgubioncy numer portowy 2-a. 
— Bandosz Piolr. Gdynia «, Rzemieślnicza

'TNIEWAŻNIAM”gubiony numer portowy'" 130^-^ 
Piernat Józef, Dreszera 11.

p,0żne

AKUSZERKA z Warszawy długi 1 un a praktyką 
przyjmuje Panie. Wrzeszcz, Morska 6 ^ ^

AKUSZERKA z Waiszawy — dlugolatnla prakty
ka szpitalna - Wrzeszcz, Wajdeloty I5b -j
róg Bieleją_________________________________
AKUSZERKA RYNG-ŻMIAŁOWSKA — Wrzeszcz,
Grunwaldzka 270 —III p.__________________
ZGUBIONO dnia 3.5 47 t. torebk« brązową wiam 
z dokumentami na nazwisko Lesner Bronisław. 
Odnalazcg uprasza się o zwrot. Lębork, ul. wi*
tosa 19.____________ ___________ ___________łilżJ.U
UCZ. 1WEGO znalazcę czarnej torebki, zostawio
nej w pociągu Gdańsk—Lębork prr szę a 
zwrot za wynagrodzeniem: Wrzeszcz, Dzielna «5 
_ j 632-wk
iVSZYSTKIM, którzy oddali ostatnią ptrysl 3«'
i w szczególności kierownictwu 1 wspólpracowe 
rikon rrjRRp w Starogardzie przy śmierci mo
jego męża ś Leona Piotrowskiogo składa Serd*
:zne_b„g Zapiać — żona.__________________Ufżjli
lABRANO przez omyłkę z kiosku „Gmsch Te- 
itrZą '• Gdańsk, teczkę. Zawartość; nowć i zo- 
tyjski z Katynia, Jowód osobisty, świadectwo 
cupieckie, karta przesiedleńcza. 7wrot znyry-
lagrodzeniem. — Pawłowska Marta._________ _f!
BotICNÓ książeczkę zakupu wyruoów t,tnnio- 
vych PMT Nr 0,'m/40/47 na nazwisko Sznlew* 
;ka Bogumiła - Tczr w, ulica Dąbrowskiego^ Nr

„ NAUKA
trespondencyjne kursy księgowoscl

nformacje — Lublin, skr. poczt. 105. U12-*

POSZUKIWANIE RODZIN
rROCKA IRENA z Wilna poetukuje Rześko Wl®"
Ivslaw Adres* Zakopane „Cieszynianka .

537-M

CENNIK OOt OSZEŃ
Ogłoszenia drobne:

Opłata za każdy wyrw Minimum 10_ . 
sów. Pierwsze słowo l druk tłusty 1"® 

cent drożej.
Poszukiwanie pracy 1 rodzin , * po « j.-
wszelkłe inne............................... . po zł i5.—

W nomer»ebśwlątee*nY c » t 
poszukiwanie pracy ! rodzin. • po “ 
wszelkie inne . . po Zl 22.—

Ogłoszenia wymiarów»:
Dpłata za 1 milimetr wysokości przy tzwo- 
koścł 1 szpalty w mtetscu przeznaczonym n« 

ogłoszenia:
reklamy 1 ogłoszenia urzędowo . po zł 30.—
w tekscio.................................... ..... po zt 50.—
nekrologi do 50 mm « JO-—
nekrologi ponad 50 mm . . . « • W 50.— 
Jkład tabelaryczny I skomplikowany 50 pit^ 

cent drożej
Zastrzeżenie mlejsra 100 proc. drożej. W nło* 
jziele i święta 50 proc. drożej Za terminowa 
jkazanie się ogłoszeń Administracja nia 
5r7.yjmu1e odpowiedzialności — Należność ta 
jgłoszenia należy przekazywać ra konto PKO 
Gdynia Nr XI 4004 lub bezpośrednio wpłacać 
ft Administracji t Oddziałach ,,Dzlen. Bałt”

Za treść ocyloszeń Red. nie odpovriad®»

W, dawca: SPÓŁDZIELNIA WYDAWNICZA „CZYTELNIK" 
Redaktor Naczelny: TADEUSZ ULA NO W S KI.

Redaktor przyjmuje codziennie od godziny 10 do 11, sekretarz od godz. 
10 do IZ W niedziele 1 święta interesantów się nie przyjmuje. Rękopisów 

' nadesłanych Redakcja nie zwraca.
. \dres Redakcji j, Administracji: Gdynia, ul. Mściwoja 9. 

Telefony: Redakcja 2-22-60 Administracja 2-6”-60 Dział 
Ogłoszeń 2-22-07, Kolportaż 2-7A-S9.

Prenumerata wraz t opłatą pocztową za 1 miesiąc zl. 80,-—. W Gdyni * odnoazenUm 
do domu zł. 85.—, Opłaty za prenumeratę należy wpłacać na konto PKO — Gdynia 

* Nr XI—4080. ZłotcDo w drukarni „Czytelnika Nr 8 w Gdyni. Odbito w drukarni państwo
wej „Dom Prasy” w Gdańsku.
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Magnolie kwitną w Sopocie...
„We Wrzeszczu śpiewają słowiki..." — 

tridrcalo niedawno w na'z>m piśmie Czy
taliśmy reportaż o wioiive, która spłynęła 
na „zcrcc kamienice Wraaszcza, dubrei i ja
snej wiośnie, malującej słońcem bezbarwne 
lnice, znaczącej radością twarze ludzi Na 
Wybrzeże prrysz!a wiosna. Lecz czy tyl
ko do Wrzeszcza'’

Dlaczego nic się nie pisze o wiośnie so
pockie!, nie brz”dszej niż tamta, wiośnie 
tak długo oczekiwanej, tak upragnionej? 
Czytaliśmy nieraz, że na ulicach Sopotu le
żą piętrorre sterty śmierci, że niechlujne 
zbiorowiska odpadków psuią estety-zny wy
gląd ładnego miasta. Czytaliśmy dużo o 
ouiączkach i usterkach Sopotu, nikt jed
nak nie napisał o słońcu, które spadło na 
miasto pieszczotliwym strunvenietn, o pach
nących zielenią ogrodach, o alejach strze 
listych topól i śpiewających wiatrem lip. 
I nikt nie napisał, że w Sopocie kwitną ma
gnolie...

Za budynkiem .Zarządu Miejskiego, na 
tle zielonych krzewów jakiegoś ogrodu o- 
twarly się pąki dużych, różowych kwiatów. 
Piony smukłych dizew pokryły się pach
nącymi bukietami, o wilgotnych, nabrzmia
łych wiosną płatkach. 1 choćbyś nie chciał 
— to przechodząc tamtędy przystaniesz na 
chwilę i przylgniesz wzrokiem do różowej 
girlandy, uśpionej w ciemnych liściach. Zdzi
wisz się, bo po raz pierwszy uirzaleś pięk
no swojego nv’sta, bcś zobaczył, że w So- 
pocv kwitną magnolie...

A potem wchłonie cię słoneczny tunel 
ulicy. Nad wystawami sklepów, jak wielkie, 
cieniste baldachimy zawisły rzędy barw
nych markiz. W biało otynkowanych do-

Miłość walczy z fehkadą
700-tonowy nyly luksusowy iacht ,,Cy- 

therea“ wiózi ao Pzlestjny 600 nielegal
nych emigrantów żydowskich.

Henriette Goidenbcrg, urocza blondynka 
s Paryża, miała 15 lat kiedy poznała Bertie 
Stroe, 35 letniego Żyda rumuńskiego, słu 
żącego w arrmi brytyjskiej, który przed 2 
łatv spędził urlop w Paryżu. Młodzi ludzie 
zakochali się od pierwszego spojrzenia. Za
nim jednak rodzice Henriette zgodzili się 
,.a małżeństwo, Bertie musiał powTÓcić do 
Palestyny, gdzie został zdemobolizowany. 
Wniósł podanie o obywatelstwo brytyjskie 
i pozwolenie wjazdu dla orzeczonej. For
malności trwały 2 lata. Henriette, zniecier
pliwiona, przełączyła się do 600 emigran
tów na iachcie „Cytlierez" i została aresz
towana, kiedy statek, usiłując przerwać blo
kadę, został zatrzymany na wodach Haify.

Bertie znajdował się w dzielnicy Tel- 
'\vivu, objętej stanem wyjątkowym i od
ciętej od reszty kraju. Ale władze wzruszy
ły się historią jego miłości i zezwoliły mu 
na odwiedzen-e Henriette w areszcie oołi- 
cyinvm w Haifie, gdzie oczekują na depor
tację do Francji. Bertie tłożyl podanie do 
Wysokiego Komisarza Palestyny o pozwo
lenie na pobyt dla swei narzeczonej. Hi
storia romantycznej miłości jest dość głoś
na v/' Palestynie i wszyscy oczekują z nie
cierpliwością na decyzję Wysokiego Komi
sarza

S?wf?di.’k.Q filmy
0 Afryce Zachodniej

Szwedzki fotograf filmowy baron Sten 
Nordenskiold powrócił niedawno na pokła
dzie „Temnaren" z czteromiesięcznej po
dróży do Afryki Zachodniej, przywożąc ze 
sobą 4 km taśmy filmowej. Ekspedycja mia
ła na celu zapoznanie publiczności z wa
runkami życia w tej części świata. Norden- 
łkiold przywiózł zdjęcia z życia w portach 
afrykańskich, z dziedziny warujjJców pracy
1 działalności instytucji socjalnych. Niektó
re sceny zostały sfilmowane w szwedzkiej 
szkole misyjnej w Point Noir, jeden film 
został nakręcony dla Szwedzkiego Towa
rzystwa Żeglugi Transatlantyckiej. Pozosta
ły materiał, którego część fest w kolorach 
naturalnych, będzie zużyty do krótkome
trażówek aktualnych i filmów oświato
wych. Uprzednio, już operatorzy szwedzcy 
nakręcali filmy krótkometrażowc w Pld. 
Afryce. Kalifornii i na Wyspach Owczych.

mach lamią Się słoneczne refleksy. Wios
na... Widzisz ją w opalonych twarzach ko
biet, w drepcących ulicami dzieciach, w hia- 
lycli kitlach sprzedawców lodów. Na chod
niki wybiegły krzt.da i stoły, two.ząc oazy 
cukiemianych ogródków. Inwalida, grający 
na skrzypcach, zmieni! swój repertuar. Za
pomniał, o smutnych melodiach jesieni i o 
szarych, niedobrych piosenkach zimy. Stru
ny skrzypiec .śmieią się wiosną

Jeszcze w mrocznych bramach starych 
kamienic cz_. się spleśniała wilgeć chlod- 
qvch dni, lecz kręte wstęgi ulic skrza się 
błyszczącymi w słońcu szybami. Maj... 
1 obojętnie, w którą stronę pójdziesz, w któ 
rei dzielnicy znajduje się twój dom — to 
zawsze masz wokół siebie maj...

Idź w górę. Przetnij al. Stalina, zapadnij 
w cienisty wąwóz ul. Wybickiego. Mijasz

3000 dmuchnięć trennte
Bert Wilkinson z Oswego w s‘anie No

wy Jork spędza cały dzień na dmuchaniu 
i jeszcze otrzymuje za to pieniądza. Pra- 
cuie on w laboratorium wielkiei fabryki za
pałek i w ciągu swego 8-godzint.ego dnia 
pracy zdmuchuje 3000 zapalonych zapałek. 
W gruncie rzeczy Wilkinson może na pierw
szy rzut oka odróżnić dobrą zapałkę gdyż 
w ciągu 10 lat pracował w dziale chemikalii, 
używanych do produkcji, jednakże cfcialnie 
wymagana jest próba dmuchania.

Siedząc przy pokrytym blacha stole, po 
środku którego znajduje się kwadratowy ba
sen, wypełniony wodą, Wilkinson zapala za
pałkę, zdmuchuje ja i wrzuca do basenu Je
żeli wystarcza jedno dmuchnięcie, zapałka 
jest słaba; jeżeli f-zy — niebezpieczna, 
gdyż może sie palić nadal po rzuceniu jej 
na ziemię przez palacza. Jeżeli wystarczą 
dwa dmuchnięcia, zapałka jest odpowied
nia: pali się nawet na powietrzu, ale gaśnie 
bezpiecznie. Z każdego pudelka, zawierają
cego 350 sztuk, bada się około 30 zapałek. 
Jeżeli jest 5 złych, co zdarz,- się rzadko, 
Wilkinson poleca wrzucić pudełko do piśfcą, 
gdzie specjalny urzędnik sprawdza, czy 
istotnie zostały zniszczone.

Firma, w której pracuje Wilkinson, stara 
się o wynalezienie gaszącej zapałki maszy
ny, ale Wilkinson się nie martwi. „Cały 
kłopot z maszynami — mówi — to fakt, 
że maszyny nie maią w pracy żadnej ambi
cji". Wilkinson ma itiż blisko 60 lat, ale 
nie myśl! o wycofaniu się z pracy. „Mogę 
ieszcze dmuchać co najmniei milion razy"— 
twierdzi spokojnie.

Wiaflomości ze świata
— 292 żołnierzy amerykzńskicn w

Niemczech zwróciło się do władz o po
zwolenie na poś ubienm Niemek. Jak ao- 
tąd, ani jedna Amerykanka nie wyraziła 
chęci poślubienia Niemca.

— Prywatny samolot spadł na stadion 
sportowy w Nevers we Francji. Pilot i 3 
pasażerów zginęło na miejscu.

— W pobliżu T roves we Francji spa
dla „bomba latająca", która po zbadaniu 
okazała się meteorem,

— Na Cyprze pojawiły się chmary 
szarańczy, które n szczą zbiory.

— W Point Mugu w Kalifornii został 
wystrzelony nad Pacyfikiem w kierunku na 
zachód .„największy pocisk w historii" — 
trzyionowa bomba latająca „The Loon" 
Bomba, kierowana przez radD, może zmie
niać kurs lotu i osiąga szybkość ok. 690 
km na godzinę i ma zasięg ok. 240 km. 
Koszt jej wynosi 15.000 dolarów.

— Pomimo oficjalnego zakazu zbliżania 
się do wyspy Helgoland, dopóki inspekcja 
nie stwierdzi zupełnego bezpieczeństwa, ry
bacy niemieccy wylądowali potajemnie w 
nocy’ na wyspie w celu poszukiwania zako
panych skarbów i łupów. Marynarka bry
tyjska wysłała pati-ole dla usunięcia ryba
ków

— W Colombo (Ceylon) zanotowano 45 
morderstw w ciągu 21 dni. Zaniepokojony 
szef policii zwrócił się do wszystkich sto 
warzyśzeń rebgijnych z prośbą o prowa
dzenie kampanii przeciw morderstwom oraz 
do publiczności o współpracę w walce 
z przestępcami.

0 czym pisz$ Amerykanie
ARTYSTKA. W Glen Cove kura mę- 

“żyła się przez 3 dni, zniosła wyiątkowo 
duże jajko, spojrzała na nie i straciła przy
tomność.

NIEBEZPIECZNY WIEK. W South 
Bend kawaler D3n Young oświadczył, żc 
postanowi! się ożcn.ć, ale nie z jakąś smar 
•cats tylko z kobietą w tym samym wieku 
co i on — 103 lata.

—

zamieni! w 
stkę?

— To 
ciągu paru 
pelusz,

ziakś tatusiu jak ten c
oka mgnieniu 50 groszy tu du,

głupstwo — mamusia potrafi w 
minut zmienić 2 tysiące na ką- 

1 " -»'VW ’ "w

KOCI KROK. W Brookhnie 11-miesięcz 
ny kot, podarowany w prezencie do innej 
miejscowości, powrócił pieszo, przebywając 
105 km w czasie 7 tygodni 4 dni.

WIERNY PRZYJACIEL. W Baltimore 
pies, należący do Ruth Patterson, zauwa
żył na umywalni rewolwer, położył na nim 
łapę i zranił swoją panią, która właśnie 
kąpała się w wannie.

RUCH MŁODZIEŻOWY. W Trois- 
'..lies siostry bliźniaczki Mary i Catherine 
Trixie zapisały się do szkoły tańca i nau 
czyły się rumby w ciągu 2 lekcji, pierw
szych iv ciągu 92 lat ich życia.

W MAŁYM DOMKU. W Newark Wił 
liam Deven pokłócił sie z żoną i tak mocno 
trzasnął drzwiami, że frontowa śuana, do
mu rozpadła się.

SKARBONK) W Amrusta pani Pe- 
teis, będąc w chwilowych kłopotach mate
rialnych, f>ostanowila sięgnąć do skarbon'-' 
swego svnka. Zamiast piercedzv znalazł- 
tam jednak kartkę: „Jestem ci winien 5
dolarów. Tatuś".

NADMIAR OFERT. W Hackensack w 
~tamre Nowy Jork młoda dziewczyna, we
zwana urzędowo do sadu iako ławniczka 
odpowiedziała grzecznie ,W oćnowied*' 
na list panów zawiauamum, że oferta ic' 
mnie nie interesuje, Marc w tej chwili 
dobra posadę", ,

wille śpiące w obsypanych białym kwie
ciem ogrodach, domki czerwieniejące jas
krawą plamą rozgrzanych dachówek. Idź w 
stronę Operą- Leśnej. Nie bój się, to nie 
daleKO od miasta. Przejdziesz kilkaset me
trów i nozdrza poczują duszny aromat la
su, a wzrok oprze się o łagodne ' zniesie
nia, falujące zielonym gaiem. Pod nogami 
szeleszczą zeszłoroczne liście, ale spod ich. 
brunatnego kobierca wygląda nuć.. Patr_v 
na ciebie niebieskimi oczami przylaszczek, , 
mruga plotkami pierwiosnków i śmieje się 
wilgotnym spojrzeniem fiołków...

A jak chcesz, to zrób duże kolo, wróć 
się do pętli tramwajowej i przecinając zic 
loną łąkę pójdź nad morze. Wyrośnie przed 
tobą, inne niż w zimie, zmarszczone deli
katną falą i takie błękitne, takie barwne 
jak płatki leśnych kwiatów. Powędrujesz 
wzrokiem na skraj horyzontu i ujrzysz ,eno 
srebrną, zamazaną falę.

To na widnokręgu słońce stapia się z 
morzem....

Idziesz wzdłuż brzegu, szeleszcząc bu
tami o żółty, pomarszczony słońcem pia
sek. Ciepły wiatr wiejący od morza przeka
zuje jakieś dalekie, mówione szeptem po
zdrowienia... Syrena niknącego w dali okrę 
tu krzyczy śpiewnym refrenem że to maj - 
że wiosna.,.

Obramowaną drzewami aleją dojuziesz 
do molo. Wejdziesz bocznym wejściem, 
tym, przą którym trzymają straż smukłe 
sylwetki zielonych drzew... Wielki plac z 
płaskorzeźba kwietnych klombów powita cię 
dźwiękiem radiowych głośników, radosnym 
śmiechem dzieci i tęczą pieszczotliwych bla
sków. Dudniąc butami po drewnianym po
moście wedrzesz się na kilkaset metró” w 
głąb morza ł usiądziesz zmęczony na ław
ce. Powietrzem będzie szedł maj niesiony 
wietrzna falą i spłynie na ciebie ciepłym 
pocałunkiem słońca.

Spojrzysz na morze i pomj ślisz że i do 
Sopotu przyszła wiosna...

Lecz jeśli z pracy wr. casz pociągiem, 
to wysiadając na stacii w Sopocie przedłuż 
swą drogę i skieruj się w stronę Zarządu 
Miejskiego.

Dojdziesz do cienistego placyku..:
Uderzy cię gęstą falą silny, duszny ra

nach . Zobaczysz różowe pęki dziwnych 
kwiatów...

Magnolie kwitną w Sopocie...
J. Szeliga

Czy znamy
fia'cemietae d?ieła literatury polskie!?

hr. i

Autor:

Tytuł:

Dziś zamieszczamy trzecie za
danie z serii naszego nowego 
konkursu rysunkowego. Należy 
pod rysunkiem wpisać: jakie
dzieło i .Jakiego autora ilustruje 
rycina

Kulturalne społeczeństwo Wy
brzeża przyjęło nasz konkurs z 
pełna aprobatę Najlepszym wy 
razem tego są dyskusje na lek
cjach literatury polskiej w gim

nazjach i liceacli.
Zadania zamieszczamy co dru

gi dzień. Należy je w odpowied
nich rubrykach wypełnić, wy
ciąć i przechować, a w dnin za
mieszczenia ostatniego z serii 
(trzynastego) w szystkie razem 
przesłać do redakcji.

Zwycięzcy w konkursie otrzy
mają od wydawnictwa 30 war
tościowych upominków.
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Vivian DarUncourt * Misll ^ Amerykańskiej 
w Warrzawie daje do zrozumienia Marcie Gó* 
rańskiej że mąż Jej, Jacek powróci a Londynu 
Jedynie dla przeprowadzenia rozwodu Vivien 
kocha się w Jarku Oparcie moralne znajduje 
Marta w Pawle Barskim, któreco na prośbę 
•ąsiadów Macl^żków przyjęła na sublokatora 
wraz z dawnym dozorcą jego domu Walentym. 
Nie żyjąca z mezem tenisistka Ziuta Barska wa
ha się. czv wrócić do męża czy wyjeżdżać za 
granicę Paweł, zakochawszy się w Marcie, posta 
nawia wyjechać na posadę do Wrocławia

Urwała na chwilę, ale zaraz zaczęła mówić dalej:
— Pozwolili mi nawidzenie- Myślałam, że serce 

mi się rozerwie na kawałki, jak zobaczyłam Terenię 
za kratami. Blada, mizerna... Ja tego nie przeżyję!

— Niech się pani uspokoi — powiedziała Marta.
— Przecież zostałam zupełnie sama. Jak kołek. 

Sama w budce. Sama w domu. Niech się pani zli
tuje. Jeżeli nie nad Terenią, to przynajmniej nade 
mną...

Po jej zmarszczonych policzkach płynęły łzy, 
żłobiąc głębokie bruzdy.

— Tak — myślała Marta- — Żal mi tej kobiet)’. 
Stara i samotna. Cóż może być gorszego?

Przyniosła z kuchni szklankę wody, ale ręce Zu
zanny tak drżały, że prawie cała zawartość szklanki 
spłynęła po jej sukni na podłogę.

— Niech się pani uspokoi — prosiła Marta, -r- 
Przccież panna Teresa wiecznie nie będ :ie siedzieć 
w więzieniu. Odbędzie swoią karę i wróci do pani.

— Pani Gorańska, niech się pani zlituje nade 
mną! — zawołała rozpaczliwie Zuzanna. — Dlacze
go pani nie chce mi pomóc?

Marta czuła się fatalnie. „Zebry Paweł prędzej 
przyszedł i wybawił mnie z kłopotu" — myślała.

— Nie: nie chcę, a nie mogę — powiedział? 
głośno,

— Pani może mi pomóc — szlochała Zuzanna.— 
Tvlko jedna pani Bo jeśli pani w odpow'ednim 
świetle przedstawi sprawę Tereni panu Barskiemu .

— Ależ, proszę pani-,
— On wszystko dla pani zrobi — przerwała Zu

zanna.
Marta z trudem usiłowała ukryć zmieszanie, w 

jałde wprawiły ja słowa Zuzanny Walskiej.
— Pani przecenia mnie. Pani się myli .
Ale Zuzanna potrząsnęła głową.
Nie mvlę się. Wiem, co mówię. Dia kobiety, 

którą kocha mężczyzna, zrobi wszystko na świecie. 
Ja też byłam kiedyś rrdoda i ładna — dodała ciszej.

— Co takiego — krzyknęła niemal Marta.
Paroksyzm płaczu minął. Chustkę do nosa po

chłonęła przepaścista kieszeń. Zuzanna była już zu
pełnie spokojna- Tylko błyszczące policzki i zaczer
wienione powieki świadczyły o niedawnym ataku 
płaczu.

— Ja panią rozumiem, pani Gorańska — zaczęła 
przymilnym głosem. — Pani nie chce być ze mną 
szczera. Ale pani nłe ma racji. Mam dla pani dużo

sympatii. I bardzo się cieszę paninym szczęściem. 
Ä między nami kobietami nie powinno być tajem 
nic.

— A o co pani właściwie chodzi? Kto kogo ko
cha? Co to wszystko ma znaczyć? — niecierpliwiła 
się Marta.

Przez zamknięte okno wdarł się z ulicy czyjś 
ochiypły głos, śpiewający fałszywie cyniczne kuple
ty. Zawtórował mu głośniej ordynarny wybuch śmie
niu. A Zuzanna mówiła dalej, przymilnie, słodziut
ko, ż emfazą.

— Inni gorszą się. Mówią różne rzeczy. Ale ja 
nigdy.' I Terenia biedaczka nigdy jednego słówka 
przeciwko pani nie powiedz:ała-

— Proszę mówić wyraźniej — przerwała ostro 
xMarta.

— Przecież on panią kocha... Cała kamienica wie
0 tym. Ślepy człowiek nie jest... Jedno słówko z paru 
ust, a on by pomógł...

— Kto mnie kocha? — spytała z trudem Marta.
Zuzanna skromnie opuściła oczy.
Pan Barski, wiadomo.
I zaraz ciągnęła dalej tym samym słodkim, przy

milnym głosem, który działał na roztrzęsione nerwy 
Marty, jak zgrzyt żelaza-

— Przecież ja darmo nie chcę... Mam odłożone 
parę groszy na czarną godzinę... Niczego nie poża
łuję...
. Małe świdrujące oczy wlepiła w bladą jak po
świata księżycowa twarz Marty. Powiedziała wszyst
ko, czego ja nauczyła Anielka. Co półsłówkami na 
widzeniu wbiła w głowę Teresa. Od siebie nic więcej 
nie mogła dodać. Ani jednego własnego słowa-

I nie mógła pojąć oburzenia Marty.
Bo z zaschniętego gardła Marta wydobyła z tru

dem tylko jedno i jedyne słowo:
— Precz!
I wskazała ręką drzwi.
Po wyjściu Zuzanny Mana otworzyła na oścież 

wszystkie okna, żeby rozwiać tę obrzydliwą atmo
sferę, jaką stworzyła ta kobieta — naiwna, głupia^ 
czy zła.

Stanęła w otwartym oknie, patrząc poprzez rui
ny, poprzez okna zawieszone w próżni, poprzez ca
łą dzielnicę, ongiś żywą, hałaśliwą, a teraz wymarłą;- 
na szarą wstęgę Wisły, płynącą hniwie w dal. Po
woli znikało z panuęci plugastwo słów i myśli Zu
zanny Wafskiej. Powoli uspakajała się.

— Pan Barski kocha panią.
I ta jedna myśl, uporczywie kiełkująca, nie chcia

ła opuścić Marty.
— Czyżby Paweł mnie naprawdę kochał?
Zamknęła okno. Poprawiła włosy przed lustrem

1 długo wpatrywała się w swoje odbicie. Jakby uczy,'
ła się sama siebie na pamięć* • - ^ ’


