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robotników PAFAWAS-u

Gdańscy stoczniowcy pierwsi na Wybrzeżu
złożyli swe robotnicze zobowiązania

- na cześć 60 rocznicy urodzin Prezydenta RP

List stoczniowców gdańskich
do Prezydenta RP

Bolesława Bieruta
My, załoga Stoczni Gdańskiej — robotnicy, majstrowie,
technicy, inżynierowie i młodzież stoczniowa przesyłamy
Ci, Kierowniku naszego państwa, wychowawco polskich
mas pracujących, nasze najserdeczniejsze pozdrowienia.
Dzień 18 kwietnia 1952 roku, dzień 68-iecia Twych uro
dzin, będzie radosnym wydarzeniem w życiu narodu po!«
skiego. Z Twoim imieniem, z dziełem Twojego życia łączy
się nierozerwalnie walka klasy robotniczej, ofiarna, długa
i ciężka walka trzech pokoleń bojowników o wolność i so
cjalizm, o prawa ludu i narodowe wyzwolenie.
Twoja postać wyraża hart i odwagę, głęboki patriotyzm
i oddanie sprawie klasy robotniczej, niezłomną wierność
wskazaniom wielkich nauczycieli proletariat« — Marksa,
Engelsa, Lenina i Stalina.
Z Twoim imieniem łączy się nierozerwalnie ofiarna
walka przewodniczki narodu, Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej.
Twoja niezmordowana praca dla dobra polskich mas
pracujących stanowi fundament wielkich zdobyczy, osią
gnięć 1 praw, zapisanych w przygotowywanym pod Twoim
przewodnictwem projekcie Konstytucji Polskiej Rzeczy
pospolitej Ludowej, w wielkiej karcie zwycięstw naszego
narodu.
Twoja działalność uczy nas płomiennego internacjona
lizmu. Z imieniem Twym wiąże się wieczna nasz% przyjaźń
i braterstwo z© Związkiem Radzieckim — krajem zwycię
skiego socjalizmu i ostoją światowego obozu pokoju, z brat
nimi krajami demokracji ludowej, ze wszystkimi bojow
nikami o pokój, postęp I demokrację na całym »wiecie.
Wskazania Partii, której przewodniczysz, są dla nas
drogowskazem w łamaniu braków i błędów' naszej pracy,
w bezustannym podnoszeniu poziomu i jakości produkcji,
w torowaniu drogi nowym, przodującym metodom pracy.
Twoje wskazania uczą nas ofiarności I oddania wiel
kiej sprawie pomnażania sił naszej «kochanej ojczyzny, wy
konywania wielkich zadań 8-Ietnfego Planu budownictwa
podstaw socjalizmu.
My, stoczniowcy, pamiętamy zawsze, że uchwała Pre
zydium Rządu, zwana przez nas wielką kartą stoczniow
ca i zawierająca przywileje i zaszczytne obowiązki, podjęta
została pod Twoim przewodnictwem co oznacza dla nas
szczególnie doniosłe zobowiązania wobec Ciebie, Drogi To
warzyszu Przewodniczący.
Dlatego, aby godnie powitać Twoje 60-lede, postano
wiliśmy uczcić ten dzień zespołowym
wysiłkiem
pracy,
dodatkową nadplanową produkcją, szerokim rozwinięciem
współzawodnictwa i oszczędności, a zwłaszcza podniesie
niem jakości naszej produkcji, co stanowić będzie wkład
w dzieło wzrostu sil naszej ojczyzny I całego obozu pokoju,
nasz wkład w socjalistyczne budownictwo naszego kraju.
(Tu następuje wyliczenie zobowiązań, podjętych przez
wszystkie działy Stoczni).
Podejmując te zobowiązania zwracamy się równocze
śnie do załóg wszystkich zakładów pracy w województwie
gdańskim, aby odpowiadając na wezwanie załogi Pafawagu przystąpili do socjalistycznego współzawodnictwa dla
uczczenia dnia Twoich urodzin.
Czyn klasy robotniczej województwa gdańskiego bę
dzie wyrazem jej miłości i przywiązania do naszego prze
wodnika I nauczyciela, z którego imieniem związany jest
nierozerwalnie powrót narodu polskiego nad Odrę, Nysę
i Bałtyk, odbudowa Gdańska, wspaniały rozwój socjali
stycznej gospodarki morskiej naszej ojczyzny.
Przyrzekamy Ci, Drogi Towarzyszu, że my, stoczniow
cy, nie będziemy szczędzić sil i zapału, aby móc zameldo
wać Cl w dniu urodzin wykonanie podjętych zobowiązań,
aby uczcić godnie dzień bojowego przeglądu sił mas pracu
jących świata — święto 1 Maja.
Przesyłamy Ci najserdeczniejsze życzenia długich lat
zdrowia i pracy dla klasy robotniczej, dla dobra naszej
ojczyzny, dla sprawy socjalizmu i pokoju.
Niech żyje narodowy front walki o pokój i Plan 6-letni!
Niech żyje nasz ukochany Towarzysz Bolesław Bierut!
Niech żyje I rozkwita nasza Ojczyzna Polska Rzeczpo
spolita Ludowa!

wydziału centralnego mecfoanicz Z wydziału elektrycznego na
nego podjęła 80 zobowiązań, wy mównicę wstąpiło 4 młodych ak
działu stolarskiego — 39, a szefa tywistów produkcji.
Brygada
remontu okrętów — 49 zobowią młodzieżowa Im. Marcelego No
zań itd. itd.
wotki wykona miesięczny plan
Z kolei laureat Nagrody Pań pracy w 105 proc. rzucając ca
stwowej I stopnia prof. Ceberto- łej młodzieży stoczniowej we
wicz złożył na ręce stoczniowców zwanie do przedterminowego wy
serdeczne życzenia pomyślnego konania znajdującej się w pro
wykonania tak zaszczytnych zobo dukcji jednostki.
wiązań, oświadczając, że pracow Entuzjazm obecnych setek mło
nicy naukowi Instytutu Wodne- dych stoczniowców był potwiergo pirsy Politechnice Gdańskiej! dzeniem podjęcia tego zobowiązadeklarowali zobowiązania na zania,
łączną sumę 45.000 zl. i wezwali Wreszcie junak Włodzimier*
wszystkich innych naukowców Wenda w Imieniu 3 kompanii SPi
Ledwie przebrzmiał głos syre bezmierna miłość do narodu poi-* Politechniki do czynnego uczcze wręczy! prezydium artystycznie |
ny stoczniowej, ogłaszającej za sfejego i wierność zasadom mar nia rocznicy urodzin Prezydenta pokonaną przez junaków rezolu j
kończenie pracy, a do pięknie ksizmu - leninizmu
pomagają RP. Końcowe słowa prof. Ceber- eję, zawierającą obok zobowią-j
udekorowanej świetlicy w zwar nam, gdańskim stoczniowcom, w towlcza zginęły w żywiołowych zań produkcyjnych słowa glebo- j
tych szeregach wkroczyli junacy naszej codziennej walce o wyko okrzykach: „Sta-lin, Bie-rut, kiego przywiązania
najmłod- i
SP, pracujący w stoczni. Potem nanie i przekraczanie zadań pla-1 Sta-lfn, Bie-rnt!“.
szych stoczniowców do Pierwsze
już nie było końca przybywają nów produkcyjnych — powie- j W pełnym świetle reflektorów go Obywatela Polski Ludowej.
cym' ze wszystkich stron stocz dział ob. Szkółek. “ Dziś, w prze stanęła ob. Królikowska, brygaNa zakończenie zabrał głos
niowcom. Wkrótce wypełnili oni dedrńu M* edzynarodowego Świę dzistka zespołu spawaczek elek przedstawiciel Politechniki Gdań
tak szczelnie salę, że nowonrzy- ta Klasy Robotniczej i 60 rocz ttycznych. Kobiety te skrócą r-kiej rektor Szewalski i z prze
bywający musieli zadowolić się nicy urodzin Bolesława Bieruta, cykl produkcji w swoim dziale o jęciem dziękował załodze stocz
miejscami w przedsionku. Ponad załoga Stoczni Gdańskiej podej przeszło jedną trzecią czasu do ni za zaproszenie do wzięcia uzebranym tłumem rozbrzmiewał muje nowe zobowiązania, któ 96 roboezogodzin.
działu w tak podniosłej uroczy
rych realizacja przyspieszy nasz
Wśród okrzyków „Niech żyją stości, podkreślając nierozerwal
radosny gwar.
marsz
do
socjalizmu
i
da
godną
budowniczowie
floty
polskiej,
in
Nagle na sali zaległa cisza. Oto
ny sojusz między nauką a pro
na podium, gdzie widniał por odpowiedź obłąkanym spadko żynierowie, technicy i robotnicy dukcją, gdyż zarówno nauka jak
tret Prezydenta Bieruta na tle biercom Hitlera, -wyciągającym stoczniowi!“, przedstawiciele wy i produkcja zmierzają do jedne
flag, wszedł przewodniczący ra krwawą łapę po nasz Gdańsk, po działu obróbki kadłubów i dzia- go celu — do spotęgowania po
ludowej
dy zakładowej Stoczni Gdańskiej nasze stocznie, odbudowane rę- hi głównego technologa odczyta- kojowych sił naszej
ojczyzny.
kami no’skieh robotników i in li szczegóły swych zobowiązań.
eb. Szkółek.
Z grona młodzieży przemawiał Długo nie milkły okrzyki. Kto
żynierów.
Okrzykiem na cześć przywódcy kilkakrotny racjonalizator Abee ze stoczniowców z braku miejs
Sivofe osiągnięcia
narodu polskiego, Przewodniczą wicz, podając zębowi a7 ani a mło ca nie znalazł się na sali, ten na
cego Polskiej 7iednoczonei Partii dzieżowej brygady wydziału me zewnątrz lub w halach produk
3ąc?ą stocznioujcjij
Robotniczej Bolesława Bieruta chanicznego oraz brygad młodzie cyjnych za pośrednictwem głoś
i. imieniem
ob. Szkółek zakończył swe krót żowych im. Róży Luksemburg, ników stoczniowego radiowęzła
Tadeusza Kościuszki i Hanki Sa brał udział w tej podniosłej uro
Bafeslaiua Bieruta
kie przemówienie.
czystości.
Z kolei przodownik pracy Sto wickiej.
— Otwieram zebranie załogi
Stoczni Gdańskiej — powiedział czni Gdańskiej, stolarz ob. Du
ob. Szkółek -- robotników, tech maj. odczvt*>ł Ust do Prezydenta
ników, inżynierów i pracowni R. P., w którym, zapewniając
ków umysłowych, w związku ze o swojej niezłomnej woli walki
afeliżająca sie 60 rocznicą urodzin o pokój i Plan Sześcioletni, stocz
Tow. Bieruta i Międzynarodo niowcy składają na cześć Jego
wym Swietem Klasy Robotniczej, urodzin czvn produkcyjny war
RZYM. (PAP). W Livorno od testu przeciwko tzw. „konwen
tości ok. 750 tysięcy złotych.
Dmem 1 Maja.
się konferencja przedstawi cji w sprawie statutu wojsk za
Następnie ob. Szkółek poprosił
(Tekst listu podajemy osobno). była
cieli miast i okręgów Włoch, któ granicznych“, podpisanej w Lon
do prezydium I sekretarza KW
rząd de Gasperi‘ego odstąpił dynie w czerwcu 1951 r., przez
PZPR ob. Trusea, I sekretarza StoczDioiucpf pod efmu ją re
Amerykanom w celu pobudowa państwa uczestniczące w bloku
KM PZPR ob. Adamskiego, dy
nia tam baz wojskowych,
atlantyckim W imieniu uczest
zobowiązania
rektora Stoczni Gdańskiej ob.
Zagajając obrady znany dzień ników konferencji Scarfolio za
M?ehalikaw rektora Politechniki
Gdy wśród entuzjazmu zebra nikarz
Carlo Scarfolio oświad protestował przeciwko wniesie
Gdańskiej ob. Szewalskiego, prof. nych stoczniowców zakończyło
czył,
że
przedstawiciele okupowa niu konwencji pod obrady par
Cebertowieza, pierwszego przo się odczytywanie listu, na mów
lamentu.
^
downika Stoczni Gdańskiej ob. nicę wszedł przedstaw’ciel wy nych miast i okręgów zgroma
Na
zakończenie
konferencji
od
dzili
się
w
celu
wyrażenia
proSołdka i wielu innych, przodują działu montażu kadłubów, ob.
był się w Livorno masowy wiec,
cych stoczniowców.
Miroński, który podał szczegóło
w którym wzięły także udział
Ob. Szkółek w zwięzłych sło wo brzmienie przeszło 200 zobo
delegacje mas pracujących Pi
W
Brzegu
nad
Odrą
wach przypomniał zebranym o wiązań załogi tego dz’alu.
zy i innych miast.
zadaniach, stojących przed ma Oto najważniejsze zobwiązania powstałe nowoczesna
Na wiecu odczytano końcową
sami pracującymi vf związku z produkcyjne: załoga wydziału
rezolucję
uchwaloną na konferen
fabrfka siewników cji, wzywającą
wykonywaniem Planu 6-letniego, montażu kadłubów i wyposażę«
deputowanych i
o walce, którą stoczyć musieli sia zobowiązała się skrócić proWARSZAWA (PAP). W Brzegu społeczeństwo Włoch do odrzu
najlepsi synowie narodu polskie dftkeję iwóeh jednostek o 2 dni, nad Odrą, na terenach zniszczo- cenia konwencji londyńskiej, ja
go, ^bojownicy SDKPiL, KPP i Muj jednostki o 5, a «ftlexei o nej w «as»*© driftłań ivojennyoh ko sprzeeanej a najbardziej ele
PPR, by dziś w pokoju mógł na « dni, m pnryniesie łącznie 156 fabryki kotłów i m syn paro- mentarnymi prawami narodu
ród polski pod przewodnictwem tys. zt. eszceędności.
wyeh, powstaje nowoczeenft fft- włoskiego.
Polskiej Zjednoczonej Partii Ro
O 2 dni skrócą wykonanie pla- bryka siewników. Produkować
botniczej zagospodarowywać swój nu produkcyjnego za bieżący mie ona będzie talerzowe siewnlki na
kraj.
śląc pracownicy wydziałów kuź- wozowe i siewnlki do traw opar— Życie Bolesława Bieruta i niczego i obróbki kadłubów, te na radzieckiej dokumentacji
jego nieugięta walka przeciwko czym osiągają przeszło 100 tys. technicznej.
wrogom ludu pracującego, jego złotych
oszczędności.
Załoga Fabryka, po jej całkowitym uruchomieniu, które nastąpi w
1953 r., produkować będzie trzy
razy więcej siewników, niż obec
nie produkuje nasz przemysł ma
szyn rolniczych.
PAP- PRASA RADZIECKA opublikowała u- światowej — stwierdza uchwała
Pierwsze siewniki opuszczą fa J-HWALĘ KC WKP(b) W SPRAWIE MIĘDZYNARODOWEGO DNIA KG WKP(b) — coraz bardziej jed
brykę jeszcze w końcu br., a wiel KOBIET
OBCHODZONEGO 8 MARCA W UCHWALE TEJ CZY- noczy swe szeregi obóz pokoju I
koseryjna produkcja rozpocznie I AMY M. IN.:
demokracji, rozwija się i krzennie
się w 1953 r.
Międzynarodowy Dzień Kobiet -- ka zagraniczna wzmacniają jesz międzynarodowy front bojowników
8 marca masy pracujące ZSRR ob cze bardziej autorytet i tniędzyna o pokój, któremu przewodzi Zwią
chodzą w br. w warunkach dalsze rodowy wpływ Związku Socjalisty zek Radziecki.
Międzynarodowy Dzień Kobiet
go. potężnego, rozkwitu socjalistycz cznych Republik Radzieckich.
nej ekonomiki f kultury kraju ra Wielki wkład we wzmocnienie obchodzą kobiety pracujące na ca
łym świecie pod hasłem wzmożeLONDYN. (PAP). Nadeszły do dzieckiego. Rośnie I krzepnie noniesienia, że we wtorek północ tęga radzieckiego państwa socjali P°f?Si państwa socjalistycznego | n;a waj}{[ o pokój, przeciwko groźnowej wojny, przygotowywanej
ną Japonię nawiedziło silne stycznego, walczącego konsekwent wnoszą radzieckie Kobiety. Kobiety
Im neri a,listów amerykańsko
trzęsienie ziemi, niszcząc tysią- n>e o trwały pokój na całym świe radzieckie wyzwolone z kajdan u- ;
politycznego i ekonomicznę- j angielskich
ce domów, przewracając pociagi.de. o utrwalenie przyjaźni między Cisku
go kapitalizmu stały się aktywną,
Uchwala KC WI<P(h) wzywa kc
kolejowe i powodując liczne ofia, narodami. Sukcesy państwa ra- twórczą
silą społeczeństwa socjali blefy radzieckie do rozszerzenia *
ry w ludziach.
idzJeckiego, jego pokojowa polity stycznego.
zacieśniania internacjonalistyczWielki przykład Związku Radziec nych więzów z kobietami całego
kiego — podkreśla uchwala — za świata, do aktywnej walki o pokój
grzewa kobiety krajów demokracji na całym świecie, o przyjaźń mię
ludowej w ich walce o budowę no dzy narodami, do walki przeciwko
imperialistycznym
podżegaczom
LONDYN. (PAP) W Sheffield i Konferencja uchwaliła jedno- wego życia.
W krajach kapitalistycznych, ko do nowel wojny światowej.
odbyła się konferencja zwołana | myślnie rezolucję, nawołującą do lonialnych
i zależnych, kobiety ob
W ZSRR,
Międzynarodowy
przez miejscowy komitet akcji
, . .■
robotniczej. W konferencji wzię natychmiastowej akcji przeciwko chodzą dzień 8 marca w warun Dzień Kobiet obchodzony będzie
ło udział 249 przedstawicieli te zbrojeniom i o poprawę bytu ro kach dalszej ofensywy kapitału na pod znakiem moblEzacjl sił kobiet
stopę życiową 1 demokratyczne pra radzieckich do walki o nowy, notęź
renowych organizacji związku za botników.
Kobiety Związku Radzieckiego mają równe prawa z
wa maś pracujących. Imperialiści ny rozkwit socjal stycznej ekonowodowego robotników przemysłu Rezolucja domaga się odrzuce amerykańsko
mężczyzną we wszystkich dziedzin eh życia państwowego,
- angielscy wykorzy- mi, | i kultury, o wciągnięcie kometalurgicznego z Anglii środko
politycznego, gospodarczego, społecznego i kulturalnego.
nia bezczelnych żądań amerykań stują przygotowania do nowej w'j.bief do ogólnonarodowego, socjalf
wej,
okręgu
londyńskiego,
Irlan
Kobieta w ZSRR zajmuje najwyższe stanowiska publiczne.
nv dla wzmożenia grabieży naro- stycznego współzawodnictwa o
dii, Szkocji, Walii i Yorkshire, re skich, narzucających krajowi dów i dla otrzymania zysków nad przedterminowe wykon-'nie plami
Na zdjęciu: Dyrektor Żeńskiej Szkoły Średniej Nr 27X
prezentujących przeszło ćwierć szaleńcze tempo zbrojeń ze szko zwyczajnych.
w Moskwie «*■ H®äM» Trokfea w towarzystwie uczennic.
1852 r. we wszystkich dziedzinach
miliona robotników*
tot *m SAM
da dla jego gospodarki
W obliczu trolby «©w«S wojny gospodarki narodowe!.
Wczoraj na masówce załogi stoczniowej po zakończeniu
dziennej zmiany pracownicy Stoczni Gdańskiej dali wyraz
swemu głębokiemu patriotyzmowi i swym szczerym uczu
ciom, wiążącym czołówkę klasy robotniczej na Wybrzeżu z
umiłowaną postacią naszego Prezydenta, podejmując żywioło
wo wezwanie załogi Państwowej Fabryki Wagonów we Wro
cławiu.
Stoczniowcy wszystkich działów przemysłu okrętowego
złożyli liczne i cenne zobowiązania produkcyjne na cześć 66
rocznicy urodzin Prezydenta R, P. Bolesława Bieruta, oraz
celem uczczenia nadchodzącego święta Pierwszego Maja, świę
ta międzynarodowej solidarności mas pracujących świata w
walce o postęp i o pokój.

Naród włoski nie chce
baz USA w swoim kraju

Pod hasłem wzmożenia walki o pokój
kobiety ZSRR będq obchodziły dziob 4 marca

Uchwała KC WKP(h) w sprawie Międzynarodowego Dnia Kobiet

Przed Międzynarodowym Dniem Kobiet

Trzęsienie ziemi
w Japonii

Przeciw polityce wofnp

I

DZIENNIK BAŁTYCKI (NR
tk

Komunikat Komisji Specjalnej

do ustalenia I zbadania okoliczności rozstrzelania
przez niemieckich najeźdźców faszystowskich w lesie katyńskim
jeńców wojennych — oficerów polskich

Po
Komisja Specjalna sprawdziła nych — Polaków, znajdowała się i nych. Po przyjściu Niemców w ty stwierdzają, że po rozpoczęciu zów dla jeńców wojennych
laków,
żeby
otrzymać
wagony
ii ustaliła na
na mihi^ril
«:O Will»
----,
rlnm
■
urilli
4-™
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willa ■— dom wypoczynkowy \ willi tej rozmieścił się urząd nie
witebskiej, w pobliżu lasu katyń Smoleńskiego Urzędu LudowegoJmiecki,
który się nazywał: tworzonej sytuacji nie można by dla transportu Polaków, ale wol
skiego. 15 km od Smoleńska, w Komisariatu Spraw Wewnętrz- „Sztab 537 batalionu roboczego“. ło we właściwym czasie ewakuo nych wagonów nie, mieliśmy.
miejscowości zwanej „Kozie Gó
wać obozów i wszyscy jeńcy wo Oprócz tego nie mogliśmy wysłać
ry“, w odległości 200 m od szosy,
jenni — Polacy,
jak również wagonów na odcinek Gusino,
Jeńcy wojenni — Polacy
na południowy zachód w kierun
część straży i pracowników obo gdzie było najwięcej jeńców wo
ku Dniepru, znajdują się groby,
zów, dostali się do niewoli nie jennych — Polaków, gdyż droga
w okolicach Smoleńska
ta była już ostrzeliwana. Nie mo
w których zakopani są jeńcy wo
mieckiej.
dlatego wykonać prośoy
jenni Polacy — rozstrzelani przez Komisja Specjalna stwierdziła, wojenni — Polacy byli rozmiesz
Zastępujący w lipcu 1941 r. gliśmy
administracji obozów. Wobec te
okupantów niemieckich.
naczelnika
ruchu
smoleńskiego
że przed zajęciem Smoleńska czeni w trzech obozach specjal
go jeńcy wojenni — Polacy, zo
Z polecenia Komisji Specjalnej przez okupantów niemieckich jeń nych, zwanych: obóz Nr 1-ON, odcinka zachodniej kolei żelaz stali w obozie wojennym w Smo
i w obecności wszystkich człon cy wojenni — oficerowie polscy Nr 2-ON, Nr 3-ON, w odległości nej inż. S. Iwanow zeznał przed leńsku.
ków Komisji Specjalnej oraz bie i żołnierze pracowali w zachod o 25 — 45 km na zachód od Smo Komisją Specjalną:
„Zwróciła się do mnie, do wy
głych sądowo - lekarskich groby nich rejonach obwodu przy bu leńska.
(Ciąg dalszy na str. 3)
zostały rozkopane. W grobach dowie i naprawie szos. Jeńcy Zeznania świadków i dokumen działu ruchu, administracja obowykryto wielką ilość zwłok w
polskich mundurach wojskowych.
Ogólna liczba zwłok wedle obli
czeń biegłych sądowo - lekar
skich sięga 11 tys.
Biegli sądowo - lekarscy doko
Po raz 6 od czasu swego ukonstytuowania Sejm Polski Ludo- j wrogą dla nich politykę państwa do najpełniejszego ujawnienia I
nali szczegółowego zbadania wy wej uchwala budżet państwa. Po raz 6 również budżet ten wyka- j burżuazyjnego. Wydatki budżeto wykorzystania wewnętrznych re
dobytych zwłok oraz dokumen żuje w stosunku do poprzednich wielki wzrost i — jak wszyst- | we kieruje się tam nie na rozbu zerw zakładów — w celu zwięk
tów i dowodów rzeczowych, któ kie nasze budżety powojenne — stałą, niezachwianą równowagę, j dowę kraju i podnoszenie stopy szenia ich produkcji.
Z planem finansowym fabry
re znaleziono przy trupach i w
życiowej mas, lecz na — zbroje
Opiewając po stronie docho
tom Związku Radzieckiego i nia. I tak np. budżet Stanów Zje ki należy zaznajomić całą zało
grobach.
krajów demokracji ludowej— dnoczonych przewiduje w r. b. na gę. Coraz aktywniejszy stanie
Jednocześnie z rozkopaniem dów na 63.787.802.832 zł., a w wy
świadczy o naszym planowym ten cel aż 75 proc. ogółu swoich się wówczas udział mas pracują
grobów i zbadaniem zwłok Ko datkach — na 62.876.513.994 zł.,
rozwoju gospodarczym.
cych w finansowym
zarządzie
misja Specjalna przesłuchała wie budżet na rok 1952 przewyższa
wydatków.
zakładu, coraz istotniejsze ujaw
Jakże inaczej przedstawiają się
łu świadków spośród ludności państwowy plan finansowy r. ub.
nianie istniejących rezerw i za;
miejscowej, których zeznania u- mniej więcej o 8 miliardów zł w budżety w państwach zmarshalsobów. Realizacja tych założeń
stalają ściśle czas i okoliczności dochodach i o 11 miliardów w lizowanej Europy. Np. deficyt Pieniądze nasze idą
zagwarantuje osiągnięcie plano
z rodni, dokonanych przez oku rozchodach, poziom zaś roku 1950 budżetowy Francji przewyższy
na
rozwój
obczyzny
wego
zadania: powiększenia aku
pantów niemieckich. Z zeznań przekracza dwukrotnie. Ten sta prawdopodobnie w r. b. astrono
Nasz budżet — to budżet po
świadków wynika, co następuje: ły i wielki wzrost — to dowód miczną kwotę 1000 miliardów koju i planowego rozwoju gospo mulacji socjalistycznej o 23,5
dalszego rozwoju gospodarczego, franków. Tych franków, których
proc. i wzrostu dochodu narodo
dowód rosnącej siły i postępu drukuje codzień 1,5 miliarda i, darki. Nie pragniemy zbrojeń, wego o dalsze 17 proc. w stosun
związanych
ze
szkodą
ekonomicz
Los katyński
kraju.
które straciły już 75 proc. swej nego rozrostu państwa i nędzą ku do r. ub.
Z dawien dawna las katyński tej części lasu katyńskiego, któ
Równowaga budżetowa wy wartości.
mas pracujących. Budujemy no
był ulubionym miejscem, w któ rą nazywano „Kozie Góry“, oraz
raża się w przewadze docho
Budżety państw kapitalistycz we miasta i osiedla, nowe fabry
Musimy się starać
rym ludność Smoleńska zwykła terytorium nad brzegiem Dnie
dów nad wydatkami o prze nych oparte są na wyzysku ludzi ki i kopalnie, nowe drogi i mo o wykonanie planów
była szukać odpoczynku w dni pru, gdzie w odległości 700 m od
szło 911 milionów zł. Równo pracy. Oni bowiem przede wszy sty, walcząc o pokój i lepsze ju
świąteczne. Ludność okoliczna pa wykrytych mogił jeńców woj en produkcyjnych
waga ta — właściwa budże stkim finansują jako podatnicy tro ludzi pracy. Nasz budżet z.vią
sala bydło w lesie katyńskim i
zany jest organicznie z Narodo
Na gospodarkę narodową prze
zbierała tam dla siebie opał. Zad
wym Planem Gospodarczym, któ znacza się przeszło dwie piąte wy
nych zakazów, ani ograniczeń
ry wyznacza wysokość i kierun datków budżetu. Rozchody na uwstępu do lasu katyńskiego nie
ki budżetowych wydatków oraz rządzenia socjalno - kulturalne
było.
ustala sposoby wygospodarowa łącznie z inwestycjami tego dzia
Taki stan rzeczy w lesie ka
nia przewidzianych w budżecie łu, stanowią przeszło jedną czwar
tyńskim trwał aż
wunv. Jesz
dochodów.
tą część budżetu. Na inwestycje
cze latem 1941 r. w lesie tym
Budżet stanowi najistotniejszy przewidziana jest kwota z górą
znajdował się obóz pionierski
realizacji, *9 miliardów zł. W dziale gospo
Agencja wskich, co zostało opublikowane lniany wyżej Komunikat Komisji finansowy czynnik
przemysłowej kasy ubezpieczeń MOSKWA. (PAP),
wielkich zadań państwowych, darki narodowej poważne sumy
społecznych, który został zlikwL Tass opublikowała następujący w prasie z dnia 26 stycznia 1944 r.|w sprawie zbrodni katyńskiej“. Jest nie tylko wyrazem dotych-| pójdą na pomoc dla rolnictwa —
Do noty dołączono „komunikat
dcw&ny dopiero w lipcu 1941 r. komunikat:
Rząd USA nie wysunął w Specjalnej
Komisji dla ustalenia czasowych osiągnięć polskiego * to zarówno w PGR-ach i spółPo zajęciu Smoleńska przez Departament Stąnu USA skie
ciągu 8 lat aż do ostatniego
zbadania okoliczności rozstrze narodu, ale i wskaźnikiem ich dzielniach produkcyjnych, jak i
okumn*ów niemieckich w lesie rował 25. 2. br. do ambasadora ra czasu żadnych zastrzeżeń wobec ilania
w indywidualnych gospodar
przez najeźdźców niemiec zwiększenia i rozszerzenia.
katyńskim wprowadzono cał dzieckiego w USA, Paniuszkina, powyższego orzeczenia oficjalnej
stwach chłopskich.
ko - faszystowskich w lesie ka1<iero. inny reżim. Lasu pilnowa^ Maddena, przewodniczą komisji.
yńskim wziętych do niewoli ofi
Husimy oszczędnie
Około dwie trzecie dochodów
ły wzmocnione posterunki, w cego komisji Izby Reprezentan W związku z tym ambasada u- cerów
polskich“, podpisany przez
budżetowych płynie z gospodar
wielu mieiscach noiawiły się na tów dla tżw.. zbadahia „sprawy waża za rzecz konieczną oświad przewodniczącego
i
rozsądnie
—
ki uspołecznionej. Zapewnienie
pisy,
uprzedzające, że osoby katyńskiej" (wraz z załączoną re czyć, że wznowienie sprawy członka Akademii N.Komisji
N. Burdengospodarować
Izby Reprezentantów
tych sum ma decydujące znacze
wchodzące do lasu bez specjalnej zolucją
zbrodni
katyńskiej
po
upływie
8
kę,
członków
Komisji:
członka
Każda złotówka budżetu powin nie dla prawidłowego i rytmicz
przepustki zostaną rozstrzelane Kongresu z dnia 18 września lat od ogłoszenia orzeczenia ofi Akademii — Aleksieja Tołstoja,
1951 r.). W liście swym Madden
na być użyta właściwie i celo nego finansowania planów go
na miejscu.
cjalnej
komisji
może
mieć
jedy
metropolitę Mikołaja,, członka
podaje, że pragnie otrzymać od
Szczególnie surowo pilnowano rządu radzieckiego jakieś „dowo nie i tylko na celu rzucenie o- Akodemii — W. P. Potiomkina, wo, każdy jego wydatek musi spodarczych. Dlatego kierownicy
przynieść najlepsze efekty pro- J przedsiębiorstw oraz organizacje
A. S. dukcyjne — przy stosowaniu jak i partyjne i zawodowe powinny
dy“ w sprawie zamordowania szczerstw na Związek Radziecki generała - lejtenanta
i
zrehabilitowanie
w
ten
sposób
Gundorowa
i
innych.
Komunikat
znajdującycn
się
w
niewoli
ofi
kontrolując ściśle poziom kosztów
W sklepie wydawnictw nie
potępionych zbrod Komisji Specjalnej został opub- najdalszych oszczędności.
książkowych,
otwartym w cerów polskich, z którymi zbrod powszechnie
własnych oraz wykonywanie pla
Zadaniem
budżetu
na
rok
1952
niarzy
hitlerowskich.
ikowany
w
prasie
radzieckiej
niarze hitlerowscy rozprawili się
nów produkcji, z całą energią sta
dniu 3 marca w lokalu
jest
całkowite
sfinansowanie
„Niniejszym załącza się wspom Icinia 26 stycznia 1944 r.
W lesie katyńskim w 1941 roku.
rać się o pełną ich realizację, a
wszystkich
zadań
planu
gospo
Ambasada ZSRR skierowała w
„DOMU KSIĄŻKI"
dzięki temu i — realizację bud
darczego.
Z
drugiej
strony
plan
tej sprawie dnia 29 lutego br. do
i jego wykonanie decydują o zre żetu.
we Wrzeszczu, przy ulicy Departamentu Stanu notę treści
alizewaniu budżetu. 1 Dlatego
Barlickiego 1, w księgarniach następującej:
Tegoroczny nasz budżet odpo
wszyscy kierownicy przedsię wiada wielkim planowym kie
„Domu Książki“:
„Ambasada zwraca niniejszym
biorstw i urzędów, wszystkie or runkom socjalistycznej rozbudo
nr 28 Gdynia, ul. Świętojań przekazany przez Departament
ganizacje partyjne i zawodowe wy i pokojowym tendencjom na
ska 56
Stanu list Maddena wraz z za
muszą rozwinąć ostrą walkę o o- szego kraju. Skupieni we froncie
MOSKWA
(PAP).
Dziennik
Autor
stwierdza,
że
wspólne
łączonym
tekstem
rezolucji
Izby
nr 10 Sopot, Plac Wolności 12
artykuł prace przeprowadzone przez x*a- szczędzanie pieniądza państwo- narodowym postaramy się zreali
z dnia 18 wrze „Prawda“ opublikował
oraz we wszystkich księgar Reprezentantów
prezesa
Akademii
Nauk
ZSRR
— dzieckie instytuty naukowe oraz wego. Tylko zdecydowanie i konlzować budżetowe założenia przez
śnia 1951 r., jako dokument
niach powiatowych nabyć gwałcący
Aleksandra Niesmiejanowa, po przedsiębiorstwa, kołchozy i sow sekwentnie walcząc o obniżkę ko i przedterminowe wykonanie gospowszechnie
przyjęte
można
formy stosunków międzynarodo święcony twórczej współpracy chozy przyczyniły się do uzyska sztćw własnych produkcji, o o- j podarczych zadań III roku planu
wych i ubliżający dla Związku pracowników nauki i produkcji. nia wielkich sukcesów w roz szczędność surowców, o jak naj-j budowy podstaw socjalizmu w
woju nauki oraz do zastosowania szybszy obieg sum obrotowych,! Polsce
Radzieckiego.
na temat szesnastu najważ
J. K. W.
wyników badań naukowych w go jak najwyższą ilość, jakość i do
Ambasada przypomina że:
niejszych paragrafów
kładność produkcji — możemy
spodarce narodowej.
4 Sprawa zbrodni katyńskiej
energii atomo iść linią planu. Tylko pod tym
projektu Konstytucji * została już w 1944 roku zba- PARYŻ (PAP). Agencja France Pres wejWykorzystanie
— stwierdza m. in. w arty- warunkiem możemy gospodaro
w cenie 0,75 zł za poszczegól dana przez oficjalną komisję i j se donosi, że samolot typu Languedoc, i kule Aleksander Niesmiejanow wać racjonalnie i ekonomicznie,
ny plakat.
305-K stwierdzono, że sprawa katyńska; jeżący do linii lotniczych „Air Frań1 _odegra ważna roię w stwórzc możemy wykonać założenia bud
ież drittem ihi-ndniarm
jce uległ katastrofie w drodze z Ni-1 .5it*
. 1 .
jess
dziełem zbrodniarzy hitłerojcei
d0 Paryża, wkrótce po wystarto- i nlu bazy matenalno - technicznej żetu państwa.
—————---- ———-----—-—:—I waniu z lotniska samolot runął na j komunizmu. Odkrycie przez uczo
WARSZAWA (PAP). Pięć du
®Płon!*--. Ne) pokładzie znajdo i nych radzieckich sposobów wywało się 38 pasażerów 1 członków za- L J
,
.. ,
„
.
Plan finansowy
żych zakładów wytwórczych, któ
logi. 37 osób zginęło na miejscu, a jejkorzystania energii atomowej, po
re w swoich przemysłach — gór
j dna pasażerka została ciężko rannaj siadające ogromne znaczenie teopowinien znać
i zmarła w drodze do szpitala,
retyczne i praktyczne — to wy
niczym, hutniczym, metalowym,
Tak w Egipcie jak i w Tunisie coraz groźniejszą staje się
l^aźcly
z
nas
* * *
nik współpracy ludzi nauki i
sytuacja dla okupantów. Ludy egipski j arabski wypowiadają
MEKSYK (PAP). Z Buenos Aires do produkcji.
Każdy zakład pracy powinien chemicznym i włókienniczym uzy
stanowczą walkę swym eiemiężycielom.
(Z prasy)
noszą, że ambasador Boliwii w Argen
Chemicy radzieccy — pisze da si* starać o podniesienie dyscy skały w IV kwartale ub. r. naj
tynie — Solls wręczył argentyńskiemu
ministrowi spraw zagranicznych notę, lej Aleksander Niesmiejanow — pliny finansowej, o umocnienie lepsze wyniki w realizacji pla
w której prosi rząd argentyński o po uzyskali nowy preparat znieczu zasad rozrachunku gospodarcze nów i w pracy związkowej —
moc w walce przeciwko „gospodarczej lający, którego działanie jest 5 go. Należy również rozwijać twór
*
otrzymało uchwałą Sekretariatu
agresji Stanów Zjednoczonych“. Noty
analogicznej treści zostały wysłane razy silniejsze od działania mor ezą inicjatywę załogi, wszystkich CRZZ zaszczytne
wyróżnienia:
przez rząd boliwijski do rządów wszy finy i nie pociąga za sobą żad pracowników I kierowników ko
stkich krajów Ameryki Łacińskiej.
nych szkodliwych następstw.
palń, hut i fabryk, zmierzającą sztandary przechodnie CRZZ, ty
£
*
>Ss
tuły „przodujących zakładów” oPARYŻ (PAP). Z Kairu podają, że
raz wysokie nagrody pieniężne.
król Faruk ogłosił dekret, na mocy
którego prace parlamentu egipskiego
Tytuł przodującej w przemy
zostały zawieszone na 1 miesiąc.
« * *
śle węglowym osiągnęła kopalnia
RZYM (PAP). Ludność pracująca
„Jankowice”, przodującym zakła
Rzymu zorganizowała wielką demon
POZNAN (PAP). W Poznaniu ganizacji masowych oraz delega- dem przemysłu hutniczego jest
strację protestacyjną przeciwko terro- ndhv}o się uroczyste otwarcie cje młodzieży
rowi w Grecji.
luuuyiu
Przemawiając do licznie zgro huta ,.Batory”, a w przemyśle
Demonstranci zgromadzili się przed wyższej szkoły rolniczej. Podsta
przodują Zakłady
gmachem opery, gdzie miał przybyć na wę organizacyjną nowej uczelni madzonej młodzieży, wicemini metalowym
przedstawienie bawiący we Włoszech stanowiły: wydział rolniczo - leś ster E. Krassowska podkreśliła, Urządzeń Technicznych „Zgoda”.
grecki minister spraw zagranicznych ny i studium
ogrodnicze U.P. że otwarcie tej nowej wyższej j w przemyśle chemiczn n zwycię
Venizelos. Z chwilą, gdy Venizelos zbłi
Żył się pod ochroną zmotoryzowanej Na uroczystość przybyli wicemi szkoły rolniczej świadczy o tym,i • .
policji do gmachu teatru, demonstran nister szkolnictwa wyższego — E. jak wielką wagę przywiązuje na-! ZyU ZaIoga Zakładfr Przem*słu
ci powitali go gwizdami i okrzykami: Krassowska, dyrektorzy departa sze państwo ludowe do kształcę- j Gun*oweg0 w Grudziądzu« W
„Domagamy się uniewinnienia Beiowłókienniczym
jannisa“, „precz z faszystami grecki mentów Bobrowski i Pruszewski, nia wysokokwalifikowanych kadr przemyśle
przedstawiciele Partii, władz, or- dla naszego rolnictwa,
ĄźfeMityuft pobratymcy w potrzesim,
Mit«
IZPD im. E. Platffi

MOSKWA (PAP).
Dziennik
„Prawda“ zamieścił komunikat
Komisji Specjalnej do ustalenia
i zbadania okoliczności rozstrze
lania przez niemieckich najeźdź
ców faszystowskich w lesie ka
tyńskim jeńców wojennych —
oficerów polskich, który opubli
kowany był już w prasie radziec
kiej 26 stycznia 1944 r.
Komunikat ten stwierdza:
•— Na mocy postanowienia
Nadzwyczajnej Komisji Państwo
wej do ustalenia i zbadania zbro
dni niemieckich najeźdźców fa
szystowskich i ich wspólników
została powołana Komisja Spe
cjalna do ustalenia i zbadania
okoliczności rozstrzelania przez
niemieckich najeźdźców faszy
stowskich w lesie katyńskim (w
pobliżu Smoleńska) jeńców wo
jennych — polskich oficerów.
Komisja Specjalna dysponowa
ła obszernym materiałem, przed
łożonym przez członka Nadzwy
czajnej
Komisji Państwowej,
członka Akademii Nauk N. Burdenkę, jego współpracowników i
biegłych
sądowo - lekarskich,
którzy przybyli do Smoleńska
26 września 1943 r. natychmiast
po wyzwoleniu tego miasta i prze
prowadzili -wstępne śledztwo i ba
danie okoliczności wszystkich do
konanych przez Niemców zbro
dni.

Budżet pokojowego budownictwa

Syzyfowe wysiłki imperialistów USA
rehabilitacji zbrodniarzy hitlerowskich
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Komunikat Komisji Specjalnej

do ustalenia i zbadania okoliczności rozstrzelania

przez niemieckich najeźdźców faszystowskich w lesie katyńskim
jeńców wojennych — oficerów polskich

f

(Ciąg dalszy ze str. 2)
nim widziała go świadek Sasz-iły, żołnierze zaś wychodzili z Niemców adwokat B. Mieńszagin,
Druga notatka świadczy o tym,
Na stronicy 1.5 (bez daty):
j willi do lasu, skąd dobiegały czę który później ewakuował się wraz
że dowództwo niemieckie w oba
"W tym czasie Smoleńsk był już niewa.
„Czy krążą wśród ludności po
odcięty od obozu przez Niemców Świadek N. Danilenkow, chłop jste pojedyncze strzały. Po po- z nimi, zdrajca, cieszący się szcze głoski o rozstrzelaniu jeńców wo wie, że wieści o popełnionych
przez nich zbrodniach mogą ^ do
z
kołchozu
„Krasnaja
Zaria“
gmijwrocie
żołnierze,
jak
zwykle,
szli
gólnym
zaufaniem
dowództwa
nie
i co się stało z jeńcami wojen tiy katyńskiej, zeznał:
jennych — Polaków w „Koz. trzeć do ludności cywilnej, udzie
do łaźni, a potem upijali się.
mieckiego, a w szczególności zaś Gór“, (Umnow)“.
nymi — Polakami i z pozostałą
liło specjalnych wskazówek, ma
„W roku 1941 w sierpniu — Zdarzył się jeszcze taki wypa komendanta Smoleńska von Schwe
w obozie strażą — nie wiem“.
Z pierwszej notatki wynika, po jących na celu sprawdzenie tego
wrześniu, kiedy przyszli Niemcy, dek. Pewnego razu zostałam na tza.
Obecność jeńców wojennych — spotykałem Polaków, pracują
letnisku w willi nieco dłużej, niż Na początku września 1941 roku pierwsze, że i 5 sierpnia 1941 ro przypuszczenia.
Polaków w obozach obwodu smo cych na szosie grupami po 15
Umnow, wspomniany w notat
zwykle.
Michajłowa i Konachow- Razylewski zwrócił się do Mieńsza- ku jeńcy wojenni — Polacy, znaj
łebskiego potwierdzają zeznania 20 osób“.
gina z prośbą, aby ten zabiegał dowali się jeszcze w rejonie Smo ce, był naczelnikiem policji ro
ska
już
poszły.
Nie
skończyłam
wielu świadków, którzy widzieli Takie same zeznania złożyli
jeszcze pracy, dla wykonania kto przed komendantem von Schwetzem leńska i po drugie, że władze nie syjskiej Smoleńska w ciągu pier
tych Polaków w pobliżu Smoleń świadkowie: Sołdatienkow — b. rej
wszych miesięcy okupacji.
zostałam, gdy nagle przyszedł o zwolnienie z obozu jeńców wojen mieckie aresztowały ich.
ska podczas pierwszych miesięcy sołtys wsi Borok, A. Kołaczew — żołnierz
nych
nr
126
pedagoga
Zyglińskiego.
i
powiedział,
że
mogę
so
okupacji do września 1941 r. lekarz ze Smoleńska, A. Ogłoblin bie*iść. Powołał się przy tym na Spełniając tę prośbę, Mieńszagin
włącznie,
Zimą roku 1942 — 43 ogólna Oświadczyłem ponownie oficerowi
— duchowny, T Sergiejew — rozporządzenie Rosego. Ten sam zwrócił się do von Schwetza, po
Świadek Saszniewa Maria Alek majster drogowy, P. Smiriagin —- żołnierz odprowadził mnie do czym zakomunikował Bazylewskie- sytuacja wojenna zmieniła się zde Gestapo, że jest to kłamstwo, po
sandrowna, nauczycielka szkoły inżynier, A. Moskowska — miesz szosy.
mu, że prośba jego nie może być cydowanie na niekorzyść Niemiec. nieważ przed wojną nic nie słyszą
początkowej we wsi Zieńkowo, kanka m. Smoleńska, A. AleksieKiedy przeszłam szosą 150—200 spełniona, gdyż, jak mu oświadczył Potęga wojskowa Związku Ra lem o żadnych rozstrzeliwaniach
opowiedziała Komisji Specjalnej, jew — przewodniczący kołchozu metrów od zakrętu wiodącego do von Schweiz, „otrzymano dyrekty dzieckiego coraz bardziej wzra że fałszywych zeznań składać nro
że w sierpniu 1941 roku ukryła we wsi Borok. I. Kucew — tech willi zobaczyłam idącą szosą gru wę z Berlina nakazującą bezwzględ stała, konsolidowała się jedność będę. Ale tłumacz nawet mnie nie
w swoim domu we wsi Zieńkowo nik — hydraulik, W. Gorodecki pę jeńców wojennych — Pola ne wprowadzenie jak najsurowsze między ZSRR a sojusznikami. wysłuchał. Wziął ze stołu napisany
jeńca wojennego — Polaka, któ '— duchowny, A. Baziekina — bu ków, ze 30 ludzi pod wzmocnio go reżimu w stosunku do jeńców Niemcy postanowili uciec się do odręcznie dokument i przeczyta! go.
chalterka, E. Wietrowa — nauczy nym konwojem Niemców.
prowokacji, wykorzystując w tym
ry uciekł z obozu.
wojennych i niedopuszczająeą żad celu zbrodnie, popełnione przez Było w nim powiedziane, że ja, KI
cielka,
I.
Sawwątiejew
—
dyżurmieszkaniec futoru położo
Odchodząc nazajutrz, Polak wy
Wiedziałam, że są to Polacy, nych odstępstw w tym względzie.“ nich w lesie katyńskim, i przy sielew,
minil S nS. Sa^nie-|ny stat* ^iezdowo i inni
nego w pobliżu „Kozich Gór“, wi
ponieważ jeszcze przed rozpoczę
„Mimo woli odpowiedziałem — pisując je organom władzy ra działem na własne oczy, jak w re
wa zanotowała je w książce. 1 Obecność jeńców wojennych— ciem wojny, jak również w jakiś
W książce przedstawionej Komi-j Polaków jesiemą roku 1941 w oko czas po przyjściu Niemców, spo zezna! świadek Bazylewski — cóż dzieckiej. Liczyli na to, że uda ku 1940 funkcjonariusze Ludowego
się w ten sposób pokłócić Ro Komisariatu "Spraw Wewnęirznych
sji Specjalnej przez Saszniewą —
Smoleńska • potwierdza row tykałam na szosie jeńców wojen może być surowszego od istniejące im
go w obozie reżimu?“ Mieńszagin sjan z Polakami i zatrzeć ślady rozstrzeliwał5 oficerów polskich.
nież
fakt
przeprowadzania
przez
„Zajęcia praktyczne z przyrodo
nych — Polaków, noszących ta spojrzał na mnie osobliwie, nachy swej zbrodni.
Po przeczytaniu. tego dokumentu
znawstwa“ — Jagodqjvskiego — Niemców licznych obław na jeń kie same mundury i charaktery lił się do mnie i powiedział cicho:
Przystępując do przygotowania tłumacz zaproponował mi. abym to
ców
wojennych,
którzy
uciekli
z
na ostatniej stronie znajduje się
styczne
czworokątne
czapki.
prowokacji
katyńskiej,
Niemcy
„może być! Rosjanie będą przynaj
obozów, o czym zeznali świadko
podpisał. Odmówiłem. Wtedy tłu
napis:
wie I. Kartoszkin, b. sołtys wsi i Przystanęłam na skraju drogi, mniej umierali sami, ale np. jeń przede wszystkim zabrali się do macz zaczął mnie przymuszać wy
„Łojek Józef i Zofia, Zamość, Nowe Batieki
M. Zacharów, I żeby zobaczyć dokąd ich prowa ców Polaków polecono po prostu poszukiwania „świadków", którzy myślaniem i pogróżkami. W końcu
by mogli pod wpływem ‘perswaulica Ogrodowa nr 25“.
dzą i przekonałam się, że skrę uśmiercić.“
N. Danilenkow.
oświadczył: „albo natychmiast nod*
„Jak to należy zrozumieć?“ — zyj, przekupienia lub pogróżek piszecie, albo was zabijemy. Wy
W opublikowanych przez Niem Świadek T. Fat‘kow, kołchoź cili na drogę prowadzącą do na
złożyć
potrzebne
Niemcom
ze
szej willi w ‘„Kozich Górach“. wykrzyknąłem.
ców wykazach Łojek Józef, po nik zeznał:
bierajcie“.
rucznik, figuruje pod numerem „Obławy w poszukiwaniu jeń
Ponieważ w tym czasie obser , „Jak zrozumieć? — w sensie do znania.
Uląkłszy się pogróżek, podpisaUwagę
Niemców
zwrócił
miesz
3796, jako rozstrzelany w „Ko ców — Polaków przeprowadzono wowałam dokładnie wszystko, co słownym. Jest taka dyrektywa z kajacy najbliżej willi „Kozio Gó- *em ten dokument, przypuszczając,
zich Górach“ w lesie katyńskim, kilkakrotnie. Było to w sierpniu się dzieje w willi, zatnteresowa- Berlina“ — odpowiedział Mieńsza ry" w swoim futorze chłop Kisie- ^ na tym sprawa się zakończy .
września 1941 r. Po -wrześniu łam się tym faktem, cofnęłam gin'i zaraz mnie poprosił, zaklina
wiosną roku 1940.
Później, kiedy Niemcy zorganizo
Z informacji niemieckich wyni 1941 r. takie obławy ustały i wię się kilka kroków, schowałam się jąc na wszystko co święte, żebym lew Parfien Gawriłowicz, urodź wali zwiedzanie grobów katyńskich
w
1870
r.
ka zatem, że Łojek Józef został cej nikt już tnie widział jeńców w krzakach przy drodze i czeka nikomu o tym nie mówił...
Kisielewa wezwano do Gestapo przez rozmaite „delegacje“, KTsitrozstrzelany na rok przedtem, wojennych — Polaków“.
łam. Po upływie jakichś 20 — 30 Po jakichś dwóch tygodniach po jeszcze w końcu 1942 r. i, gro lewa zmuszono, aby wystąpił przed
minut usłyszałam charakterysty opisanej .wyżej rozmowie z Mień- żę c represjami, zażądano, aby zło przybyłą „polską delegacją4’.
czne, znane mi już pojedyncze szaginem, będąc w jego gabinecie, żył fałszywe zeznania, jakoby Kisielew, który zapomniał treści
Rozsłrzeliwanie jeńców - Polaków
strzały.
nie mogłem się powstrzymać i za wiedział, że na wiosnę roku 1940 podpisanego w Gestapo protokó
Wspomniany wyżej „sztab 537 Potem strzały milkły i samochody Wówczas wszystko zrozumia pytałem: „co tam słychać o Pola bolszewicy rozstrzelali jeńców wo łu, zaplątał się i w końcu odmó
batalionu roboczego“, który się zajeżdżały przed willę.
łam i poszłam szybko do domu. kach?“ Mieńszagin zawahał się, po jennych — Polaków na terenie wił zeznawania. Wtedy Gestapo
mieścił w willi w „Kozich Gó Z samochodów wysiadali nie Z faktu tego wywnioskowałam chwili jednak odpowiedział: „Z nimi willi „Kozie Góry“ Urzędu Lud. aresztowało Kisielewa i, bijąc go
rach“, żadnych robót budowla mieccy żołnierze i podoficerowie. również, że Niemcy rozs+r""ri- zrobiono już koniec. Von Sch wetz Koni Spr. Wewn. Kisielew w tej nielitościwie w przeciągu półtora
nyeh nie prowadził. Działalność Rozmawiając hałaśliwie między wali Polaków, jak widać, nie tył powiedział mi, że ‘rozstrzelano ich- sprawie zeznał:
miesiąca, znowu wymusiło na
jego była ściśle zakonspirowana. sobą, sżli do łaźni, aby się umyć, ko w ciągu dnia, kiedy pracowa- gdzieś niedaleko Smoleńska.“
„Jesienią roku 1942 -przyszło nim zgodę ,na ..publiczne. wystą
po
czym
urządzali
pijatyki.
W
Czym się ten „sztab“ zajmo
1 liśmy w willi, ale i w nocy, w Widząc
moje
zdenerwowanie do mego domu dwóch policjan pienie",
wał. w rzeczywistości,
zeznało łaźni w te dni zawsze palono w | CZaSie naszej nieobecności. Stało Mieńszagin znów ostrzegł mnie, że tów kazali mi udać się do Gestapo Kisielew zeznał o tym: nic wy
wielu świadków, m. im. świadko Piecusię to dla mnie wówczas jasne sprawę tę należy zachować w jak na stację Gniezdowo. Tego same trzymawszy bicia i katowania, wy
wie: A’, Aleksiejewa, O. Michaj- W dni, kiedy przyjeżdżały sa również1 i dlatego, że przypom najściślejszej tajemnicy, a następ go dnia poszedłem na Gestapo, raziłem zgodę na wystąpienie pub
łowa i Z. Konachowska — miesz mochody, do willi przybywali niałam sobie wypadki, kiedy
zaczął „tłumaczyć“ tni linię po które mieściło się w jednopiętro liczne ze zmyślonym opowiadaniem
, kanki wsi Borok, gminy katyń dodatkowo żołnierze z jakiegoś wszyscy zamieszkujący willę ofi nie
stępowania
Niemców w tej sprawie wym domu obok stacji kolejowej. o rozstrzelaniu Polaków przez bol
niemieckiego oddziału wojskowe cerowie i żołnierze, z wyjątkiem
skie j,
W pokoju, do którego wszedłem, szewików. Zwolniono mnie wów
Z rozporządzenia niemieckiego go. Wstawiano dla nich specjalne wartowników, wstawali późno, o Powiedział, że rozstrzeliwanie Po znajdował się niemiecki oficer i czas z więzienia pod warunkiem, że
laków
jest
jednym
z
ogniw
w
ogól
łóżka
w
pomieszczeniu
kantyny
komendanta osady Katyń staro
koło 12-ej w południe.
nym łańcuchu uprawianej przez tłumacz. Oficer niemiecki zaczął na pierwsze żądanie Niemców wy
sta wsi Borok,-W. Sołdatienkow, żołnierskiej, urządzonej w jednej
Kilka* razy o przybyciu Pola Niemcy antypolskiej polityki, która mnie wypytywać za pośrednict stąpię przed „delegacjami“ w le
z
sal
willi.
W
dni
te
w
kuchni
skierował je do wspomnianej wil
wem tłumacza, czy dawno zamiesz sie katyńskim...
ków do „Kozich Gór“ domyśla
łi do pracy, która miała polegać gotowano wielką ilość obiadów, łyśmy się z napiętej atmosfery, uległa szczególnemu zaostrzeniu w kuję w tym rejonie, czym się zaj
Za każdym razem, zanim prowa
związku
z
zawarciem
umowy
-ro
na obsługiwaniu personelu „szta a do stołu podano podwójną por jaka panowała wówczas w willi..
muję, jaki. jest mój stan material dzono mnie do lasu. do rozkopanych
bu“.
.
, , cję napojów alkoholowych,'
grobów, tłumacz przychodził do
Wszyscy oficerowie wychodzili syjsko-polskiej
ny. .
Na krótko przed przybyciem wówczas
Gdy przybyły do „Kozich Gor“
z willi, w gmachu po Bazylewski opowiedział również Odpowiedziałem mu, ze mieszkam mnie do domu, wywoływał na dwór,
zakomunikowano im, za pośred- samochodów na teren willi żołnie zostawało tylko kilku wartow Komisji Specjalnej o swej rozmowie w futorze w okolicy „Kozich odprowadzał na 'stronę, żeby nikt
nictwem tłumacza, o szeregu o- rze ci szli z bronią do lasu, za- ników, wachmistrz zaś nieustan z Sondertuehrerem 7 oddziału ko Gór" od roku 1907 i pracuję w nie słyszał, i w ciągu pół godziny
m-aniczeń
zabroniono im w pewne do miejsca postoju samo- nie kontrolował posterunki przez mendantury niemieckiej Hirschfel- swoim gospodarstwie. O swym zmuszał uczyć się na pamięć wszy
dem — Niemcem nadbałtyckim, stanie materialnym powiedziałem, slkiego, co będę musiał mówić o
ogółe opuszczać teren willi i cho; chodów, gdyż po upływie pół go telefon“.
clić do lasu wchodzić do poko-. dżiny lub po godzinie wracali ry
dobrze mówiącym po rosyjsku.
że bywa mi trudno, ponieważ sam izekomym rozstrzelaniu oficerów
O. Michajłowa zeznała
jów willi bez wezwania i bez asy mi samochodami razem z żołnie
„We wrześniu 1941 roku w le- „Hirschfeld oświadczył mi cynicz jestem sędziwym starcem, a sy polskich w roku 1940 przez Ludo
sty żołnierzy niemieckich pozo- rzami,
wy Komisariat Spraw Wewnątrz
willi którzy stale mieszkali w i sie „Kozie Góry“ bardzo często nie, że wykazana została historycz nowie są na wojnie.
Po krótkiej rozmowie na ten nych.
stawać na terenie.
Prawdopodobnie nie obserwo- rozlegała się strzelanina. Począł nie szkodliwość Polaków i ich niż
temat
oficer
'
oświadczył
mi,
żę
W porze nocnej przychodzić
Przypominam. sobie, że tłumacz
kowo nie zwracałam uwagi na szość, przeto zmniejszenie ludności
do pracy i wracać do domu wot wałabym i nie zauważyłabym jak zajeżdżające przed naszą willę sa polskiej przyczyni się do użyźnie według posiadanych przez Gęsta mówił mi mniej więcej tak: „Miesz
ró im było tylko ściśle określoną cichnie i znów rozlega się warkot mochody ciężarowe, kryte z bo
po wiadomości funkcjonariusze ^am -w- futorze w rejonie „Kozich
drogą i tylko w asyście żołnie- przybywających na teren wilia są ków i z góry, pomalowane na zie nia gruntu i daje możność rozsze Lud. Kom. Spr. Wewn. rozstrze Gór“,, niedaleko willi Ludowego Ko
rzenia przestrzeni życiowej Niem lali w roku 1940 polskich ofice
;/- '
mochodow, gdyby me to, ze za kaz
misariatu Spraw Wewnętrznych.
Uprzedził o tym - Aleksiejewą dym razem, kiedy . przyjeżdżały łono i konwojowane zawsze przez ców. Hirschfeld opowiadał cheł rów w lesie katyńskim na odcin Na wiosnę r. 1940 widziałem, jak
podoficerów. Później zauważy pliwie, że w Polsce z inteli ku „Kozich Gór“, i zapytał mnie,
Michajłowa i Konachowska - za samochody nas (mnie, Konachow łam,
że samochody te nigdy nie gencji nic już nie. zostało, ponie jakie mogę złożyć w tej sprawie zwożono do lasu Polaków i w nocy
pośrednictwem tłumacza, osobi- ską i Machajłową) zapędzano do
fam ich rozstrzeliwano44.
Se sam naczelnik niemieckiego kuchni, jeżeli znajdowałyśmy się zajeżdżają do naszego garażu, ani waż powywieszano ją, rozstrzelano zeznania.
Pod przymusem musiałem ourzędu,
podpułkownik Arnes, w tym czasie na dworze koło wal też nigdy się ich nie wyładowu lub osadzono w obozach".
Odpowiedziałem .mu, że w ogóle świadczyć dosłownie, żę było to.
je.
Te
samochody
ciężarowe
przy
który w tym celu wzywał je do Ib albo tez me wypuszczano z ku
Doknmentarnym potwierdzeniem nigdy nie słyszałem, żeby Ludowy
przez Ludowy Komi
siebte, każdą z osobna.
i^m, jeżeli znajdowałyśmy się w jeżdżały bardzo często, zwłasz zeznań Bazylewskiego są'Własno Komisariat Spraw Wewnęirznych „dokonane
sariat Spraw Wewnętrznych4'-.
cza
we
wrześniu
1941
roku.
^
Wkrótce po przystąpieniu do ,ni©3, , . . ,
dokonywał
rozstrzeliwań
w
„Ko
ręczne notatki Mieńszagina po
Gdy nauczyłem się tego, co m:
pracy Aleksiejewa, Michajłowa i! Okoliczność ta, a także i ta ze Spośród podoficerów, ^ którzy czynione przezeń w jego notesie. zich Górach“, zresztą, jak wytłuma mówił
tłumacz, odprowadzał w cre
Konachowska zauważyły, że nasika razy zauważyłam siady zawsze siedzieli w szoferkach,
czyłem oficerowi, jest to chyba nie
terenie willi Niemcy zajmują sie
krwi na Mziezy^ dwóch obok kierowców, zwróciłam uwa Notes ten, zawierający niepełne możliwe, ponieważ „Kozie Góry“ do lasu do rozkopanych grobów i
zmuszał powtarzać to wszystko ^?
jakimiś ciemnymi sprawami.*
gen eiteiow, sprawiło, ze zaczą gę na jednego wysokiego o bla ł? stron, znaleziono w aktach za
A..Aleksiejewa zeznała:
!łam pryglądać się uważnie temu, dej twarzy i rudych włosach. rządu miejskiego Smoleńska po wy — to miejsce zupełnie otwarte, lud obecności przybyłych „delegacji"4.
1, gdyby tam rozstrzeliwano, to Opowiadania moje były surowo
Kiedy samochody te zajeżdża zwoleniu tego miasta przez Armię ne
Tłumacz Johann
ostrzegał c° sl,9 dzieje na terenie willi. _
wiedziałaby o tym cała ludność kontrolowane i podpowiadali mi je
Czerwoną.
ły
przed
willę,
wszyscy
podofi
nas kilkakrotnie w imieniu Arne, Wówczas to zauważyłam dziwwsi.
tłumacze Gestapo.
sa/że mamy „trzymać język za j»e _ pr^ w ^ruchu^samocho- cerowie jak na komendę szli Jak świadczą widniejące' w note pobliskich
Oficer odpowiedział mi, że mimo Pewnego razu, kiedy wystąpi
zębarni“ nie opowiadać o tym, co dów, ich postoje w lesie. Zauwa do łaźni i długo się tam myli, po sie daty, treść jego odnosi się do to muszę złożyć takie zeznanie, po łem przed jakąś delegacją, zada
widzimy i słyszymy na terenie żyłam również, że ślady krwi by tern upijali się na zabój w willi. okresu od pierwszych dni sierpnia nieważ jest to rzekomo fakt. Za to no mi pytania: „Czy . widziałem
ły na odzieży zawsze u tych sa
razu ów wysoki ru 1941 roku do listopada tegoż roku. zeznanie obiecano mi wielkie wy osobiście tych Polaków przed
willi.
mych ludzi — dwóch gefreiterów. dyPewnego
Poza tym z całego szeregu mo Jeden
Niemiec
z samocho Wśród różnych notatek, dotyczą nagrodzenie.
rozstrzelaniem ich przez bolsze
z nich był wysoki, rady, du, skierowałwysiadł
cych spraw gospodarczych (drzewa
mentów domyślałam się. że w drugi —
się
do
kuchni
średniego wzrostu, blon prosił o wodę. Kiedy piłi po
opałowego, energii elektrycznej, han Oświadczyłem znowu oficerowi, wików“? Nie byłem do takiego
tej willi Niemcy zajmują się ja
ze
że o rozstrzeliwaniach nic nie wiem pytania przygotowany i odpowie
dyn.,
kimiś ciemnymi sprawami...“.
wodę, ujrzałam krew na dlu itp.) znajduje się szereg nota i że nie mogło się to zdarzyć przed działem, jak to było w rzeczy
Z tego wszystkiego wywniosko szklanki
tek. poczynionych przez Mieńsza
W końcu _ sierpnia i przez więk
wyłogach
prawego
rękawa
jego
gina, zapewne dla pamięci, jak np. wojną w naszej miejscowości. Mi wistości, czyli-, że widziałem jeń
sza część września 1941 roku do walam, że Niemcy przywozili w munduru“.
mo" to oficer stanowczo domagał ców wojennych —Polaków przed
.willi w'„Kozich Górach“ niemal samochodach ludzi i ludzi tych O. Michajłowa i Z. Konachow instrukcje niemieckiej komendan się, abym złożył fałszywe zezna rozpoczęciem
się wojny, ponie
-rozstrzeliwali.
Domyślałam
się
codziennie przyjeżdżało po kilka
widziały pewnego razu na tury Smoleńska.
waż pracowali na drogach. Wtenawet mniej więcej, gdzie się to ska
Notatki te całkiem wyraźnie nia.
samochodów ciężarowych.
własne
oczy,
jak
rozstrzelano
pierwszej rozmowie, o której)dy. tłumacz, brutalnie odciągnął
Początkowo nie zwróciłam na odbywało, gdyż nieopodal drogi dwóch jeńców wojennych — Po zarysowują krąg spraw, jakimi jużPozeznałem,
wezwano mnie pow
to uwagi, później jednak zauwa- wiodącej do willi widziałam, w laków, którzy, jak widać, uciekli zajmował ślę zarząd miejski jako tórnie do Gestapo dopiero w lutym mnie na stronę i przepędził do
domu.
żyłam że samochody te ilekroć Kilku miejscach świeżo usypaną Niemcom, a następnie zostali organ, wypełniający wszystkie dy
rektywy dowództwa niemieckiego. 1943 r. W tym czasie wiedziałem Proszę mi wierzyć, że przez ca
wjeżdżały na teren willi uprzed :iemię. Powierzchnia tej świeżo schwytani.
Na pierwszych trzech stroni już o tym, że do Gestapo wzy ły czas dręczyło mnie sumienie,
nio na pół godziny, a czasem na usypanej ziemi stawała się z Szczególnie ważne zracz-enie, je
również innych mieszkań ponieważ wiedziałem, że w rze
wet na całą godzinę zatrzymywa każdym dniem większa. Z bie śli chodzi o wyjaśnienie tego, co cach notesu podany jest szczegó wano
ców
okolicznych
wsi, i że od nich czywistości oficerów polskich roz
giem
czasu
ziemia
w
tych
miej
łowo
sposób
organizacji
.
ghetta
ły się gdzieś na drodze polnej,
scach przybrała zwykły wygląd“. się działo w willi w „Kozich Gó żydowskiego i system represji, ja domagano się lównież takich ze strzelali Niemcy w roku 1941, ale
prowadzącej od szosy do willi.
rach“ jesionią 1941 roku, mają ze
nie miałem innego wyjścia, bo
Wywnioskowałam to z tego, Na pytanie Komisji Specjalnej, znania profesora astronomii, dyrek- ki ma być stosowany wobec ży znań jak ode mnie.
W Gestapo ten sam oficer i tłu ustawicznie żyłem pod grozą po
jakich wtopobliżu
ludzi rozstrzeliwano
w
czar^w.jeżdz?ehich°na teren wil lesie,
willi, ^eksieje-|tora^obserwatonum
w Smoleńską— dów.
Na stronicy 10, datowanej 15 macz, którzy mnie badali za pierw nownego aresztu i katuszy“.
B. Bazylewskiego. Na samym po. sierpnia 1941 roku widnieje no szym razem, zażądali znowu, abym
Zeznania Kisielewa, P„ o jego
li cichł. Z chwilą, gdy ustawał wa odpowiedziała, że rozstrzeli- czątku
okupacji Smoleńska Niemcy tatka:
złożył zeznania, że byłem naocz- wezwaniu do Gestapo, o aresztowarkot samochodów zaczynały wano jeńców wojennych — Po
„Wszystkich. zbiegłych jeńców nym świadkiem rozstrzeliwań oticci waniu, jakie potem nastąpiło, %
rozlegać się pojedyńcze strzały. laków i na potwierdzenie swych zmusili .przemocą- .prof. Bazyłewslde
Strzały następowały jeden po słów opowiedziała, co następuje:Igo do objęcia stanowiska zastępcy wojennych — Polaków zatrzymy- rów polskich, dokonanych .rzekomo! pobiciu, potwierdza zamieszkała
Burmistrzem Wać i odprowadzać do koraendan- przez Ludowy Komisariat Spraw]
,Zdarzały się dnd, kiedy sa burmistrza miasta.
*"5«ł«
drugim w krótkich, lecz mniej
Wewnętrznych w roku 1940.
(Dokończenie a* sty.
więcej równych odstępach czasu mochody do willi nie przyjeżdża miasta mianowany został przez tury‘%
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do ustalenia I zbadania okoliczności rozstrzelania

przez niemieckich najeźdźców faszystowskich w lesie katyńskim
jeńców wojennych — oficerów polskich

stąpnie robotnikami stacji kole
(Ciąg dalszy ze str. 3)
wraz z nim jego żona Kisielewa jowej Gniezdowo, która znaj du
Aksinja, urodź, w 1870 r., syn je się w odległości dwóch i pół
Kisielew Wasilii, urodź, w 1911 kilometra od „Kozich Gór“.
roku, i synowa Maria, urodź, w Na tę stację wiosną roku 1940
1918 r., jak również majster dro przybywali jeńcy wojenni — Po
gowy Slergiejew Timofiej Iwa lacy, toteż Niemcy chcieli wi
nowicz, urodź, w 1901 r., który docznie otrzymać odpowiednie ze
odnajmował u Kisielewa pokój znania kolejarzy. W tym celu
wiosną roku 1943 Niemcy wez
w futorze.
Obrażenia cielesne, zadane Ki- wali do Gestapo byłego zawia
sielewowi w Gestapo (uszkodze dowcę stacji Gniezdowo — Iwa
nie ramienia, znaczna utrata słu nowa S., dyżurnego stacji Sawchu), potwierdza akt badania le watiejewa I., i innych, by wydo
być od nich potrzebne im zezna
karskiego.
W poszukiwaniu „świadków'* nia przy pomocy perswazji, poNiemcy zainteresowali się na-lgróżek i tortur

Obróbka grobów katyńskich

nie zdołaliśmy zahamować naszej Niemców i jeńców rosyjskich,
ciężarówki, a że objazd był dość ogółem jakie 10 osób. Podeszli
wąski, zderzyliśmy się z jadącym do nas i wspólnymi siłami zaczęnaprzeciw nas samochodem. Zde liśmy podnosić samochód. Korzy
rżenie nie było silne, ponieważ stając ze sposobności spytałem
szofer jadącego naprzeciw samo po cichu jednego z jeńców rosyj
chodu zdążył skierować samo skich:
chód w bok, wobec czego samo
„Co to ma być?“.
c-hody zderzyły się tylko bokami. Ten odpowiedział mi również
Jednakże jadący naprzeciw sa cicho: „Ile to już nocy wozimy
mochód wpadł prawym kołem do trupy do lasu katyńskiego“.
rowu, zwalił się jednym, bokiem Przewróconej ciężarówki jesz
na skarpę. Nasz samochód stał cze nie podniesiono, kiedy do
na kołach. Ja i szofer wyskoczy mnie i do mego szofera podszedł
liśmy natychmiast z kabiny i po podoficer niemiecki i rozkazał
deszliśmy do wywróconej cięża nam natychmiast jechać dalej.
rówki. Uderzył mnie silny trupi Ponieważ samochód nasz żad
zapach, unoszący się, jak widać, nych poważniejszych _ uszkodzeń
z samochodu. Gdy podeszliśmy nie doznał, szofer skierował go
bliżej, zobaczyłem, że ciężarówka nieco w bok, wyprowadził na
wiozła ładunek, pokryty z wierz szosę i pojechaliśmy dalej.
chu brezentem, przewiązanym Kiedy mijaliśmy dwa kryte
sznurami. Od uderzenia sznury brezentem samochody, które nad
pękły i część ładunku wywaliła jechały później, tak samo poczu
się na skarpę. Był to straszny łem okropny trupi zapach“.
ładunek. Były to trupy ludzi,
Zeznania Suchaczewa znajdu
odzianych w,mundury wojskowe.
Koło samochodu znajdowało ją potwierdzenie w zeznaniach
się — o ile pamiętam — jakich Jcgorowa Włodzimierza, Afana6—7 ludzi, w tym jeden szofer sjewieża i innych świadków.
Z zeznań tych można wniosko
Niemiec, dwóch Niemców uzbro
jonych w ańtomaty, pozostali wać w sposób nie ^asuwający
zaś byli to jeńcy rosyjscy, mó żadnych wątpliwości, ze Niemcy
wili bowiem po rosyjsku i byli rozstrzeliwali Polaków i w in
nych miejscach. Zwożąc trupy
odpowiednio ubrani.
Niemcy z wyzwiskami rzucili ich do lasu katyńskiego, mieli
się na mojego szofera, potem po oni na względzie potrójny cel: po
próbowali postawić samochód na pierwsze: zatrzeć ślady własnych
kołach. Po* dwóch — trzech mi zbrodni, po drugie, zwalić swoje
nutach do miejsca wypadku zbrodnie na władze radzieckie,
podjechały jeszcze dwie cięża po trzecie — zwiększyć liczbę
rówki i zatrzymały się. Z sa- „bolszewickich ofiar“ w grobach
mochodów tych wysiadła grupa lasu katyńskiego.

Dokonana ekspertyza sądowolekarska ekshumowanych zwłok
dowodzi niezbicie, że rozstrzela
nia jeńców wojennych — Pola
ków dokonali sami Niemcy.

Następnie komunikat przytacza
akt ekspertyzy sądowo - lekar
skiej i orzeczenie komisji bie
głych sądowo - lekarskich z dnia
24. I. 1944.

Ofzeczenie
Orzeczenie zamieszcza wyniki
ekshumacji i szczegółowych ba
dań, przeprowadzonych w czasie
od 16 do 23 stycznia 1944 roku.
Komisja biegłych sądcwo-lekarskich na podstawie danych i
wyników badań stwierdza, że rcz
strzelanie jeńców nastąpiło mię
dzy wrześniem a grudniem 1941
r. Komisja stwierdza równocze-.
śnie całkowitą identyczność me

tody rozstrzeliwania jeńców wo
jennych — Polaków i sposobu
rozstrzeliwania radzieckiej lud
ności cywilnej i radzieckich jeń
ców wojennych, które to sposo
by niemieckie władze faszystow
skie szeroko stosowały na przej
ściowo okupowanym terytorium
ZSRR, m. in. w miastach — Smo
leńsk, Orzeł, Charków, Krasno
dar, Woroneż.

Obok poszukiwań „świadków“ mieccy. Po tym oficerowie kazali
Dokumenty znalezione przy zwłokach
przystąpili Nieircy do odpowie jeńcom część papierów wkładać z
dniej obróbki grobów w lesie powrotem do kieszeni trupów, pozo
Oprócz danych zawartych w Urząd Pocztowy nr 9 ekspedycja,
katyńskim: do usunięcia z odzie stałe zaś rzucali na stos wyjętych
akcie ekspertyzy sądowo-lekar- 28. 9. 1940 r.“ oraz rezolucja czer
ży zamordowanych przez nich w ten sposób rzeczy i dokumen
skiej, czas rozstrzelania jeńców wonym atramentem po rosyjsku:
jeńców wojennych — Polaków tów, które potem palono.
wojennych —- oficerów polskich „ewid. ustalić obóz i skierować
wszelkich dokumentów, oznaczo Prócz tego Niemcy kazali wkła
przez Niemców (jesień 1941 r., a dla wręczenia —- 15. 11, 40 r.“.
nych datą późniejszą, niż kwie dać do kieszeni trupów oficerów
nie wiosną 1940 r„ jak twierdzą (podpis nieczytelny).
cień 1940 r., tzn. po terminie, w polskich jakieś papiery, które wy
Niemcy) ustalają również znale
Na zwłokach Nr 46:
którym zgodnie z niemiecką wer ciągali z przywiezionych ze sobą
zione po rozkopaniu mogił do
Kwit z dnia 6 kwietnia 1941 r.,
is ja prowokacyjną Polacy zostali skrzynek, czy waliz (dokładnie nie
kumenty, odnoszące się nie tylko wydany przez obóz Nr 1-ON, na
rozstrzelani przez bolszewików: pamiętam)“.
do drugiej połowy 1940 r„ lecz otrzymane od AraszkieWicza pie
do usunięcia wszelkich dowo Wszyscy jeńcy wojenni przeby
również do wiosny i lata (ma niądze w sumie 225 rb.
dów rzeczowych, które mogłyby wali na terenie lasu katyńskiego
rzec — czerwiec) 1941 r.
tę prowokacyjną wersję obalić. w strasznych warunkach, pod go
Na tychże zwłokach Nr 46:
Spośród znalezionych przez bie
Dochodzenie, przeprowadzone łym niebem i pod wzmocnioną stra
Kwit z dnia 5 maja 1941 r.,
żą...
głych sądowo - lekarskich do wydany przez obóz Nr 1-ON. na
przez Komisję Specjalną, wyka
Na
początku
kwietnia
1943
r.
kumentów na szczególną uwagę otrzymane od Araszkiewicza pie
zało, że w tym celu Niemcy po
roboty
przewidziane
zasługują m. in. następujące:
sługiwali się jeńcami Rosjanami wszystkie
niądze w sumie 102 rb.
przez
Niemców,
zostały,
jak
wi
Na Zwłokach Nr 92:
w liczbie do 500 osób, specjalnie dać, zakończone, przez 3 dni bo
Na zwłokach Nr 101:
List
z
Warszawy,
adresowany
dobranymi z obozu jeńeów wo wiem nikogo z jeńców nie zmusza
Kwit ż dnia 18 maja ■ 1941 r.,
do
Czerwonego
Krzyża
dla
Cen
jennych nr 126.
no do pracy...
tralnego Biura Jeńców Wojen wydany przez obóz Nr 1-ON, na
Komisja Specjalna rozporządza Nagle wśród nocy wszystkich Ich
nych — Moskwa, ul. Kujbysze- otrzymane od Lewandowskiego
licznypi zeznaniami świadków bez wyjątku zbudzono i dokądś po
wa nr. 12. List napisany po ro E. pieniądze w sumie 175 rb.
w tej sprawie.
prowadzono. Straż wzmocniono.
»Wycieczki« na groby katyńskie
Na zwłokach Nr 53:
syjsku. W liście tym Zofia ZyNa szczególną uwagę spośród Jegorowowi wydało to się podej
Niewysłana kartka pocztowa
zeznań tych zasługują zeznania rzane, zaczął więc ze szczególną W kwietniu 1943 roku okupani jednak rozkładu tkanki, gnicia goń prosi o podanie jej miejsca
personelu lekarskiego wymienio uwagą obserwować wszystko, co ci niemieccy, ukończywszy wszy-1 nie było. W poszczególnych wy- pobytu jej męża Tomasza Zygo- po polsku, adresowana: Warsza
wa, Bagatela 15 m. 47, Irena' Ku
nego obozu.
się dzieje. Szli jakie 3—4 godziny stKie prace przygotowawcze n« padkach widoczne były obnażo- nia. List datowany 12. 9. 1940 r.
Lekarz Czyżów A., który pra w niewiadomym kierunku, zatrzy grobach w lesie katyńskim, przy ne ścięgna białawej barwy i Na kopercie widnieje niemiecki czyńska. Datowana 20 czerwca
cował w obozie nr 126 w okresie mali się w lesie na jakiejś polanie stąpili do szeroko zakrojonej agi części mięśni. Kiedy byłem <*bec stempel pocztowy —; „Warszawa, 1941 r. Nadawca Stanisław Ku
okupacji niemieckiej Smoleńska, pized dołem. Ujrzał, jak grupę facji prasowej i radiowej, usiłu ny przy rozkopywaniu grobów, IX, — 40“ i stempel — „Moskwa, czyński.
zeznał:
jeńców odłączono od ogólnej masy. jąc przypisać władzy radziec na dnie wielkiego dołu pracowa
„...Mniej więcej na początku Pv>pędzono w kierunku dołu, a na kiej bestialskie zbrodnie, jakie li ludzie, którzy porządkowali i
Wnioski ogólne
sami popełnili wobec jeńców wo wydobywali zwłoki. Posługiwali
marca 1943 r. ze smoleńskiego stępnie zaczęto rozstrzeliwać.
się
przy
tym
łopatami
i
innymi
obozu jeńców wojennych nr 126 Wywołało to wśród jeńców wzbu jennych —1 Polaków. Jedną z me
Ze wszystkich materiałów znaji c) Przygotowując się do swej
spośród jeńców silniejszych pod rżenie. Wszczął się wśród nich ha'tod tej prowokacyjnej agitacji narzędziami, brali również zwło dujących się w posiadaniu Ko prowokacji, niemieckie władze
lei
rękami,
wlekli
je
za
ręce,
za
względem fizycznym wyznaczono las, tłum zafalował. Opodal Jego było organizowane przez Niem
misji Specjalnej, mianowicie — okupacyjne do robót, związanych
kilka grup w liczbie ogólnej oko rewa kilku jeńców rzuciło się na ców zwiedzanie grobów katyń nogi i odzież z miejsca na miej zeznań przeszło 100 przesłucha z rozkopaniem grobów w lesie.
ło 509 ludzi, miano ich jakoby straż, inni strażnicy pobiegli w skich przez mieszkańców Smoleń sce.
nych przez Komisję świadków, katyńskim, wydobyciem stamtąd
posłać do rycia okopów. Z jeń tym kierunku. Jegorow skorzy ska i jego okolic oraz przez „de W anii jednym wypadku nie danych ekspertyzy sądowo - le kompromitujących je dokumen
ców tych nikt już do obozu nie stał z tego momentu zamieszania legacje“ z krajów okupowanych zauważyłem, aby zwłoki rozpada karskiej, dokumentów i dowo tów i dowodów rzeczowych, wy
niemieckich ły się, lub żeby odrywały się od dów rzeczowych, wydobytych z korzystali około 500 jeńców wo
i rzucił się do ucieczki w mrok la przez najeźdźców
wrócił“.
poszczególne członki.
— Rosjan, którzy po wy
Lekarz Chmyrow W., który su. Z tyłu słyszał krzyki i strza iub znajdujących się w lennej od nich
Uwzględniając wszystko to, grobów lasu katyńskiego, 'wypły jennych
nich zależności.
pracował podczas okupacji nie ły“wają nieodparcie
następujące konaniu tych robót zostali przez
co
wyżej
powiedziałem,
doszed
Niemców rozstrzelani,
mieckiej w tym samym obozie, Tenże Jegorow opowiedział Mo Komisja Specjalna przesłuch» łem do wniosku, że zwłoki leża wnioski:
skowskiej, że część jeńców wojen ła szereg świadków, którzy brali
ß
Dane ekspertyzy sądowo-lezeznał:
Jeńcy
wojenni
—
Polacy,
któ
ły w ziemi nie trzy lata, jak
„Wiem, że mniej więcej w dru nych, którzy pracowali w lesie udział w „wycieczkach“ na gro twierdzili Niemcy, lecz znacznie
rzy przebywali w trzech obo Ö karskiej ustalają w sposób
giej połowie lutego, albo na po katyńskim, poza wykopywaniem by katyńskie.
krócej. Mając na uwadze, że w zach na zachód od Smoleńska i nie budzący żadnych wątpliwo
czątku marca 1943 r., wysłano zwłok, zajmowała się również zwo Świadek Zubków K., lekarz —■ grobach zbiorowych gnicie tru zatrudnieni byli przed rozpoczę ści, że:
z naszego obozu w niewiadomym żeniem do lasu katyńskiego tru anatomo - patolog, który praco pów następuje szybciej niż w ciem się wojny na robotach dro
a) Egzekucje odbyły się na je
mi kierunku około 590 jeńców - pów z innych miejsc. Przywiezio wał w Smoleńsku jako ekspert pojedynczych, i tym bardziej gowych, znajdowali się tam rów sieni 1941 r.,
czerwonoarmistów. Jeńców tych ne trupy wrzucano do dołów ra sądowo - lekarski, zeznał w Ko bez trumien, doszedłem do wnio nież i po wtargnięciu okupan
b) Oprawcy niemieccy, rozstrze
wysłano jakoby do rycia oko zem z wykopanymi uprzednio misji Specjalnej:
sku, że masowego rozstrzelania tów niemieckich do Smoleńska — liwując jeńców wojennych Pola
trupami.
pów, przy czym dobierano ludzi
ków stosowali ten sam sposób,
zwłaszcza Polaków dokonano około półtora do września 1941 r. włącznie.
Fakt zwózki do mogił katyń „Odzież trupów,
fizycznie zdrowych“.
W lesie katyńskim na jesie tj. wystrzał z pistoletu w tył
roku
temu
i
że
mogło
ono
nastą
płaszcze,
buty
i
pasy
zachowały
Identyczne zeznania złożyli: skich wielkiej ilości zwłok osób, się dość dobrze. Części metalowe pić jesieńią roku 1341 albo wdoni 1941 r. niemieckie władze czaszki, który stosowali przy ma
pielęgniarka Lenkowska O., pie rozstrzelanych przez Niemców w in odzieży — klamry pasów, guzd- sną 1942. Będąc obecnym przy okupacyjne dokonywały maso sowych morderstwach obywateli
lęgniarka Timofiej ewa A., świad nych miejscach, potwierdzają rów
haftki, podkucia butów^itp. rozkopywaniu mogił, przekona wych rozstrzeliwań jeńców wo radzieckich w innych miastach,
kowie Orłowa P., Dobrosierdowa nież zeznania inżyniera - mechani ki,^
były pokryte niezbyt wyrazistym łem się niezbicie, że popełniona jennych — Polaków z wyżej wy jaknp. w Orle, Woroneżu, Kraska
Suchaczewa
PE. i Koczetkow W.
nodarze i w tymże Smoleńsku.
nalotem rdzy, w pewnych wypad potworna zbrodnia jest dziełem mienionych obozów.
Dokąd w rzeczywistości skie Suchaczew P., urodzony w r. kaeh zaś zachowały miejscami po rąk niemieckich“.
Masowych rozstrzeliwań jeń
Wnioski, wypływające z ze
1912
inżynier
mechanik
organi
rowano 500 radzieckich jeńców
ców wojennych — Polaków
znań świadków i ekspertyzy
łysk metalu. Dostępne dla oglę Zeznania, stwierdzające, że ozacji
„Rosgławchleb“,
który
pod
wojennych z obozu nr 126 — wy
dzin tkanki ciała trupów — twa dzież trupów, jej części metalo w lesie katyńskim dokonywał sądowo - lekarskiej, że jeńcy wo
okupacją
niemiecką
pracował
ja
nika z zeznań świadka Mostow ko maszynista w smoleńskim mły rzy, szyi, rąk miały przeważnie we, obuwie, jak również same niemiecki urząd wojenny, ukry jenni — Polacy rozstrzelani zo
skiej,
miejskim, złożył 8 październi brudno - zielonkawy/ odcień, w zwłoki dobrze się zachowały, zło wający się pod umowną nazwą stali przez Niemców na jesieni
Obywatelka Moskowskr Aleksan nie
ka
1943
r. podanie, w którym pro poszczególnych wypadkach zaś żyli liczni świadkowie, przesłu- „Sztab 537 batalionu roboczego“, 1941 r. znajdują całkowite po
dra Michajłowna, która mieszka si o przesłuchanie
brudno - brunatny, zupełnego chana przez Komisję Specjalną. na czele którego sta? podpułkow twierdzenie w dowodach rzeczo
ła na przedmieściu Smoleńska opo Wezwany przez go.
nik Arnes i jego współpracow wych i dokumentach, wydoby
Komisję Spe
wiedziała, że w marcu 1943 r. cjalną, zeznał:
nicy oberlejtnant Rex, lejtnant tych z grobów katyńskich;
Usiłowonia Niemców, zmierzajqce
przed pójściem do pracy weszła
Rozstrzeliwując jeńców wo
Hott.
„Pewnego razu w drugiej po
po drzewo do swojej szopy, znaj łowie marca 1943 r. nawiązałem
W związku z pogorszeniem
jennych — Polaków w lesie
do
zatarcia
śladów
ich
zbrodni
dującej się' na podwórzu nad brze w młynie rozmowę z szoferem
się dla Niemiec na początku katyńskim, niemieccy najeźdźcy
giem Dniepru, i zastała tam nie
zwiedzeniu grobów w lesie ka r. 1943 ogólnej sytuacji wojen faszystowscy konsekwentnie re
który trochę władał Organizowane przez Niemców] tyńskim,
złożyli: posługaczka nej i politycznej niemieckie wła alizowali swoją politykę ekster
znajomego człowieka, który oka niemieckim,
,wycieczki“ nie osiągnęły za
językiem
rosyjskim.
.
Gdy
się
do
apteki nr 1 w Smoleńsku Zuba- dze okupacyjne przedsięwzięły w minacji narodów słowiańskich.
zał się rosyjskim jeńcem wojen
mierzonego celu. Kto był na gro rewa
wiedziałem,
że
wiezie
on
do
wsi
M., pomocnica lekarza sani
nym.
Przewodniczący Komisji Spe
Sawienki mąkę dla oddziału woj bach, dochodził do przekonania, tarnego rejonowego wydziału celach prowokacyjnych szereg
Moskowska A. zeznała:
środków, zmierzających do przy cjalnej, członek Nadzwyczajnej
skowego
i
nazajutrz
wraca
do
że
ma
przed
soną
ordynarną,
jaw
„...Z rozmowy z nim dowiedzia
zdrowia dzielnicy stalinowskiej pisania ich własnych zbrodni or Komisji Państwowej, członek
Smoleńska, poprosiłem go, by
łam się, rzeczy następującej:
ną prowokację faszystów nie Smoleńska Kozłowa W. i inni.. ganom władzy radzieckiej z ta Akademii Nauk N. BURDENKO.
zabrał
mnie
ze
sobą,
chciałem
Nazwisko — Jegorow, imię —
mieckich, Przeto władze niemiec
Członkowie: członek Nadzwy 
Przed wycofaniem się ze Smo kim wyrachowaniem, aby skłó
Mikołaj, leningradczyk.
Od koń bowiem kupić na wsi tłuszczu.
czajnej Komisji Państwowej, czło
a roku 1941 trzymany był przez Miałem przy tym na względzie, kie przedsiębrały środki, żeby leńska niemieckie władze okupa cić Rosjan z Polakami.
W tym celu:
nek Akademii Nauk ALEKSY
:ały czas w niemieckim obozie że jadąc samochodem niemiec zmusić do milczenia ludzi po cyjne zaczęły spiesznie zacierać
a) Niemieccy najeźdźcy faszy TOŁSTOJ.
jeńców wojennych nr 126 w Smo kim; nie będę narażony na to, iż wątpiewających.
ślady swych zbrodni. Willa, któ stowscy za pomocą perswazji, uCzłonek Nadzwyczajnej Komi
leńsku. Na początku marca 1943 zatrzyma mnie posterunek. Nie
r. został on z partią jeńców wojen miecki szofer zgodził się na to Komisja Specjalna rozporządza rą zajmował „sztab 537 batalio slłowań przekupstwa, gróźb i bar sji Państwowej metropolita MI
nych, liczącą kilkaset osób. wy za opłatą. Tegoż dnia wyjecha zeznaniami całego szeregu świad nu roboczego“, została doszczęt barzyńskiego znęcania się, sta KOŁAJ.
Przewodniczący Ko mit. Wszech
słany z obozu do lasu katyńskie liśmy między dziewiątą a dzie ków, którzy opowiadali o tym, nie spalona. Trzy dziewczęta — rali się znaleźć „świadków“ spo
go. Tam kazano im, w tej liczbie siątą na szosę Smoleńsk — Wi jak prześladowały władze nie Aleksiejewą, Michajłową i Kona śród obywateli radzieckich, od słowiańskiego generał - lejtnant
których starali się wydobyć fał A. GUNDOROW.
również Jegorowowi, rozkopywać tebsk. Było nas w samochodzie mieckie tych, którzy powątpiewa
Przewodniczący Komitetu Wy
globy, w których znajdowały się dwóch — ja i Niemiec — szofer. li albo nie wierzyli w prowoka chowską Niemcy poszukiwali we szywe zeznania o tym, że jeńcy
Związku
Towa
trupy w mundurach polskich ofi Noc była widna i księżycowa, cje. Zwalniano ich ze służby, a- wsi Borok, żeby je uprowadzić wojenni — Polacy zostali rzeko konawczego
cerów, wyciągać te trąpy z dołów jednakże mgła, jaka się słała resztowano, grożono rozstrzela z sobą, a może uśmiercić. Poszu mo rozstrzelani przez organa wła rzystw Czerwonego Krzyża i
dzy radzieckiej na wiosnę 1940 r., Czerwonego Półksiężyca S. KOi wyjmować z ich kieszeni doku wzdłuż drogi, zmniejszała nieco niem. Komisja ustaliła dwa wy
b) Niemieckie władze okupa ŁESNIKOW.
menty, iisty, fotografie i wszystkie widzialność. Na jakimś 22 — 23 padki rozstrzelania ludzi, którzy kiwali również Niemcy swego
inne rzeczy Niemcy wydali suro kilometrze od Smoleńska obok nie umieli „trzymać języka za zę głównego „świadka“ Kisielewa I. cyjne wiosną 1943 r. zwoziły i z Ludowy komisarz oświaty RF
wy rozkaz, aby w kieszeniach tru zburzonego mostku na szosie zro bami“. Tak rozprawiono się z by ale ten zdążył ukryć się wraz z nych miejsc zwłoki rozstrzela SRR, członek Akademii W. POpów nic nie zostawiano. Dwóch biono objazd o dość stromym łym policjantem niemieckim Za- rodziną. Niemcy spalili jego nych przez nich jeńców wojen TIÖMKIN.
nych —- Polaków i wrzucali je
jeńców rozstrzelano za to, że po spadku. Zjeżdżaliśmy już z szo gajnowem i Jegorowem A., który
Szef służby sanitarnej Arm”
do rozkopanych grobów lasu ka Czerwonej,, generał - puP-own'k
zrewidowaniu przez nich trupów sy objazdem, gdy nagle naprze pracował przy rozkopywaniu gro dom.
oficer niemiecki znalazł przy ciw nas wynurzył się z mgły sa bow w lesie katyńskim.
Jednakże nie udało się faszy tyńskiego, mając na celu zatar iE. SMIRNOW.
cie śladów własnych zbrodni i
tych trupach jakieś papiery.
mochód ciężarowy. Czy to dla
Przewodniczący Smoleńskiego
Zeznania o prześladowaniu stowskim najeźdźcom niemi ec- zwiększenie liczby „ofiar bestial Obwodowego Komitetu Wyko
Rzeczy, dokumenty i listy, wyj tego, że hamulce naszego wozu
mowane z odzieży, która była na nie działały sprawnie, czy też przez Niemców ludzi, którzy wy j kim zatrzeć śladów ! ukryć swych skich zbrodni bolszewickich“ w nawczego R. MIELNIKÓW.
trupach, przeglądali oficerowie nie może szofer nie miał wprawy, powiadali swe wątpliwości po i zbrodni.
lesie katyńskim
Smoleńsk. 24 stycznia 1944 r.'
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Wzmoionq procą
kobiety witają

swoje
święto
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Pierwsza na Wybrzeżu MIGAWKI
spółdzielnia pracy lekarzy

— Tak jest, proszę pani.
— A czy pan szanuje swoją
W autobusie na linii Gdańsk — matkę?
Gdynia stojąca w przejściu stu — Ależ oczywiście, proszę pa
dentka ze znaczkiem ZMP w kia ni
pie żakietu pyta siedzącego obok
młodego mężczyznę:
— Przepraszam pana, czy pan
ma matkę?

Ustąp miejsca starszym

W Polsce Ludowej ruchem
wielu zakładach pracy spółdzielczym objętych zostało
duży procent zatrudnionych wiele dziedzin, a ostatnio nawet
stanowią kobiety. Każda z lecznictwo.
Przed kilkoma dniami w So
nich podejmuje zobowiązania
na dzień swojego święta, przy pocie, przy Placu Wolności zo
czyniająo się do szybszego wy stała uruchomiona pierwsza na
konania planu produkcyjnego Wybrzeżu i jedna z nielicznych
w kraju spółdzielnia pracy leka
zakładu.
W spółdzielni „GEFARM“ w rzy, zrzeszająca ponad 25 człon
SOPOCIE kobiety podjęły zo ków.
bowiązania zespołowe. Pierw
Członkami spółdzielni są znani
szy zespół postanowił pod lekarze różnych specjalności, m.
nieść wydajność pracy o 18 in. dr Zygmunt Pisarski, dr Wł.
proc. oraz przez umiejętne Duchniewski, dr Wł. Uszycki, dr
gospodarowanie węglem prze Woźniak, dr Chorzewski, dr Ja
prowadzić znaczne oszczędno worska, dr Sylwestrowicz, dr
ści.
Kieszkowski, dr Neymanowa, dr
Drugi respól kobiet tej sa Tadeusz Wiszniewski, dr Bień
mej spółdzielni
postanowił kowska, dr Sikorski.
zwiększyć wydajność pracy o
Lokal, spółdzielni mieści się w
10 proc., zaś trzeci zespół —
gruntownie odremontowanych i
o 20 proc. Ogólna wartość zo
bowiązań, podjętych przez ko przerobionych dawnych pomiesz
biety spółdzielni „Gefarm“, czeniach sklepowych. W czy
stych, jasnych pokojach znajdują
wynosi 1.0-10 zł.
Dalsze zobowiązania grupo się wyposażone w nowoczesny
we i indywidualne wpłynę sprzęt gabinety: dentystyczny,
ły od kobiet z ZAKŁADÓW chirurgiczny, ginekologiczny, dzie
NAPRAWCZYCH
TABORU cięey, laryngologiczny, internisty
KOLEJOWEGO W GDAŃ czny, diatermii i rentgenologicz
SKU. Ogólna wartość tych zo ny.
W spółdzielni pacjent może ko
bowiązań wynosi ponad 4.000
rzystać z różnych usług lekar
złotych,
(h)
skich: porad, prześwietlenia, za

uiujemiß
nad projektem Konstytucji
— Z wielkim trudem, harując i — Prawo wyborcze, które za
już od 8 roku życia po gospodar gwarantowała nam Konstytucja
stwach kułackich, ukończyłem 4 i które władza ludowa po raz
klasy szkoły powszechnej. O dal pierwszy przyznała nam już w
szej nauce nie było co i marzyć, 1946 r., w okresie referendum, da
a o tym, że będę oficerem Woj je nam możność wzięcia bezpo
ska Polskiego, to nigdy wówczas średniego udziału v/ życiu kraju
nie pomyślałem, bo dla chłopskie i decydowania o losach narodu.
Dlatego my, żołnierze i oficero
go syna było to niepodobień
wie Wojska Ludowego, stajemy z
stwem.
— Dziś przed każdym żołnie robotnikiem, chłopem i inteligen
rzem jest otwarta droga do naj tern pracującym we wspólnym
wyższych stopni oficerskich. Gdy Froncie Narodowym walki o po
widzę młodych rekrutów, zgłasza kój i Plan 6-letni.
CZESŁAW STEFANOWICZ
jących się do wojska, ich zapał
oficer W. P.
i chęć pełnienia służby wojsko
wej — widzę ogrom zmian, jakie
dokonały się w życiu naszego
kraju dzięki zwycięstwu władzy
ludowej, zmian, których wyra
W dniu dzisiejszym odbędzie
zem prawnym jest projekt Kon
stytucji. Gdy przed wojną z na się w ramach wieczornego kursu
szej wsi brano młodzież do po dla korespondentów w GDYNI,
boru, to każdy starał się wykrę wykład na temat: „Rola i zada
cić, bo nikt nie chciał służyć w nia rad narodowych“, który wy
armii kapitalistów i obszarników głosi zastępca redaktora naczel
nego „Dziennika Bałtyckiego“
— mówi Stefanowicz.
— Dziś żołnierz chętnie wy red. Gustaw Markun.
Wykład odbędzie się w oddzia
konuje wszystkie rozkazy,. bo
le naszej Redakcji w Gdyni, przy
wie, że służy swej ojczyźnie
ojczyźnie robotników i chło ulicy Mściwoja. Początek o go
pów. Armia sanacyjna, gło dzinie 17.
* #
*
sząc mit „apolityczności“ woj
ska, dążyła jedynie do zama
W ramach wieczorowego kursu
skowania klasowego charakte korespondentów w GDAŃSKU
ru ówczesnego wojska — na odbędzie się dzisiaj wykład na
rzędzia ustroju kapitalistycz temat: „Znaczenie krytyki i samo
nego—i chciała w ten sposób krytyki w prasie“, który wygłosi
postawić żołnierzy przeciw kierownik działu korespondentów
klasie robotniczej i całemu na red. Andrzej Pawluk.
rodowi. Pamiętam wypadki
Wykład odbędzie się w naszej
krakowskie przed wojną i sze Redakcji w Gdańsku przy Targu
reg innych, gdy żołnierzom ka Drzewnym w świetlicy na II pię
zano strzelać do strajkujących trze. Początek o godz. 17.
robotnikovy — ich ojców i bra
S'fi *
#
ci, walczących o prawo do żyPrzypominamy
wszystkim
uci~ Fakty te najlepiej wska
zują na fałsz tego bluffu sa czestnikom kursu, że wykłady w
GDAŃSKU odbywają się w każ
nacyjnego.

biegów — za minimalną opłatą.
12 zł. kosztuje wizyta u lekarza,
prześwietlenie płuc aparatem Ro
entgena 25 zł. Zrobienie zastrzy
ku podskórnego 3 zł., domięśnio
wego 4 zł., a zastrzyku dożylne
go — 6 zł.

Mimo, że spółdzielnia pracy zo
stała niedawno uruchomiona, to
już pierwsi pacjenci oceniają tę
placówkę, jako niezwykle poży
teczną, przyczyniającą się do usprawnienia lecznictwa w trójmieście.
(mel).

Będziemy mieli lód naturalny
przez całe lato

Mając na uwadze poważne ko-1 i wykonując plan w stu kilkuna j PSS, a nawet poważną część zaszty, związane z produkcją lodu j stu procentach.
i pasu spółdzielnia odstąpić będzie
sztucznego, Ministerstwo Handlu | Gdyby nie prężność organiza- j mogła innym przedsiębiorstwom.
Wewnętrznego poleciło wszyst- j cyjna i pośpiech, z jakim prowa
W dalszej rozmowie, ob, Gaukim większym placówkom pro-1 dzono przedsięwzięcie, plan nie ra wyraża pełne uznanie dla rodukcyjno - handlowym nagroma zostałby wykonany. Bowiem na-j botników * szoferów, którzy w
dzenie odpowiedniej ilości lodu stępnego już dnia po zakończę- j zrozumieniu doniosłości akcji, pra
naturalnego na tegoroczny okres niu zwózki temperatura się pod- L co wał i z wielkim poświęceniem,
letni, celem zabezpieczenia śród-! niosła. Dziś mowy już nie ma o niejednokrotnie w przykrych i
tym, by jeziora i stawy nasze.po ciężkich warunkach. Zwłaszcza,
ków żywnościowych.
kryły się odpowiedniej grubości
Powołany więc został specjał-1 taflą lodową. W każdym bądź ra że lód sprowadzany był z dale
ny pełnomocnik M.H.W., który zie nagromadzona ilość lodu wy ka, bo aż z Ossowej w powiecie
z kolei mianował komisarzy i peł starczy dla potyzeb gdańskiej wejherowskim.
(n°)*
nomocników w poszczególnych
przedsiębiorstwach, wytypowa
nych do gromadzenia lodu natu
ralnego.
Komisarzem w gdańskiej PSS
Na miejscu dawniejszej restaujnięć w czytelnictwie, za mało
mianowano dyrektora naczelnego
ob. Kwiecińskiego, a na pełno racji „Sielanka“ uruchomiono w książek dociera jeszcze do rąk ro
mocnika powołany został ob. Sopocie czwartą filię bibliotecz botnika. Władze czynią wszyst
ną z księgozbiorem 500 tomów. ko w dziedzinie właściwej propa
Gaura.
ten sposób utworzono nową gandy dobrej książki' wśród ro
— Warunki klimatyczne na Wy W
placówkę,
przy której powstała botników i zwiększenia punktów
forzeżu — mówi ob. Gaura — nie
blokowego j bibliotecznych przy zakładach
świetlica
komitetu
sprzyjają tego rodzaju akcjom.
] pracy, a zwłaszcza przy zakła
nr
15.
Specjalne trudności napotykano
Na ogólną ilość 19.000 tomów dach przemysłowych.
w roku bieżącym, kiedy niemal księgozbioru
Miejska Biblioteka Publiczna,
wypożyczono we
do połowy lutego temperatura wy wszystkich punktach
która zasięgiem swym obejmuje
bibliotecz
nosiła stale powyżej zera. Szczę nych 66.000 książek. Liczba abo całe miasto, ma otrzymać w przy
śliwie w drugiej połowie lutego namentów wynosi obecnie około szłości nowy lokal, który jeszcze
mróz „złapał“, toteż, nie tracąc
bardziej przyczyni się do wzrostu
ani dnia, pełną parą przyfctąpiliś 3.000.
(mel).
Mimo tych poważnych osiąg- czytelnictwa.
my do pracy.
Dzięki całkowitemu zmechani
zowaniu wyrębu i załadunku, w
rekordowym tempie, bo w prze
ciągu 12 — 15 minut ładowaliś
my kilkutonowe samochody, tak
Felek, praktykant kowalski, ^ — Tak, całkiem nieźle ci idzie.
że mogły one obracać kilka razy
Chłopak ucieszył się, uśmiech
dziennie. W ten sposób w prze chcąc udowodnić swemu majstro
ciągu 7 dni zakończono całą ak wi Plewie, że potrafi już mane nął i mimo woli nacisnął dźwi
cję, gromadząc ok. 800 ton lodu wrować wielkim młotem, położył gnię. Młot uderzył o kowadło i
na kowadle zegarek. Rzeczywi- oto widzicie na załączonym zdję

Coraz więc©! czytelni i książek

»

(wl)

Bodaj to młodość
Do niektórych podmiejskich po
ciągów doczepione są wagony to
warowe, przystosowane do prze
jazdu podróżnych. Jest to pomy
ślane jako odciążenie w razie
przepełnienia wagonów osobo
wych.
Otwarte na przestrzał drzw*
tych wagonów odstraszają doro
słych pasażerów, którzy kurczą
się na samą myśl o panującym
tam zimnie. Natomiast młodzież)
nie zaglądając nawet do wago
nów' osobowych, od razu wsiada
do wagonów' towarowych, aby ko
rzystać ze świeższego i chłodniej
szego powietrza.
Okazuje się, że jednak młodość
grzeje nie tylko w teorii, (to)

Kurs dla przewadsiilcöw
W dniu dzisiejszym o godz. 13 w
lokalu PTTK przy ul. Długiej 45 od
będzie się otwarcie kursu przewod
ników po" Gdańsku. Lista przyjętych,
na kurs znajduje się w biurze PTTK.

Szkoda zegarka «

Uwaga, korespondenci!

Wieczór był spokojny. Nawet wiatr ucichł zupełnie, a morze
zdawało się spać bez szmeru. Jedynie czasem korony drzew po
ruszyły się z łagodnym szelestem, zrzucając z siecńc drobne od
pryski śniegu.
Od ciężarówki wracał Karol.
—- Chodźcie jeszcze do ziemianki — powiedział. — Mam wam
coś powiedzieć.
, .
Nar loch bystro popatrzał na niego, ale nić nie rzekł, wszy
scy, nie śpiesząc się, wrócili do ziemianki.
...
,
, ,
— Ja myślę tak. — zaczął Karol. — Z Zajdą^ trzeba skonczyc.
To już prezes też powiedział i o tym nie chcę mówić. Ale myślę,
że nasza ekipa powinna jeszcze więcej zrobić, żeby po.ionac zaj
dę i takich, jak on.
— A co, Karol? Co mamy zrobić?
Karol namyślał się chwilę. Słowa przychodziły mu z pewną
trudnością, szczególnie kiedy było więcej ludzi i wiedział, te słu
chają go z uwagą. Przypomniała mu się tamta narada spółdziel
ni, na której złożył zobowiązanie...
,
— żeby wszyscy wiedzieli, jak my pracujemy, powinniśmy
wcześniej ustawić kuter do wodowania... Powiedziane było sześć
tygodni. Dziś mamy 19 lutego, 3 marca miał być gotowy Pozo
stało nam jeszcze dwanaście dni. Gdyby się cała ekipa zobowią
zała zrobić to o pięć dni wcześniej, to za tydzień kuter by juz
stal na płozach...
, , , . ,
— Nie damy rady — mruknął Stawski. — Toć i tak harujemy
od rana do nocy...
_
...
— Co nie damy rady? — sprzeciwił się Hołda.
Jak si? je
szcze godzinę wcześniej zacznie, a godzinę później skończy, -o da
my radę.
,
_ .
— Czekajcie, czekajcie — przerwał mu Górny -— Dwie go
dziny wiecej to jeszcze nie wystarczy. Ale Karol może ma ra

— No to może pan uszanuje i
cudzą matkę... i ustąpi miejsca
tej kobiecie — mówi dziewczyna,
wskazując na stojącą obok niej
staruszkę.
Brawo, przedstawicielko ZMP!

dą środę i każdy piątek o godzi
nie 17.
W GDYNI odbywają się w każ
dy poniedziałek, środę i piątek
o godz. 17.
Na kurs powinien uczęszczać
każdy korespondent oraz mogą
się zapisywać obywatele, którzy
pragną zostać naszymi korespon
dentami.

Przenosi nas on w pierwsze
dni po wyzwoleniu kraju
przez Armię Radziecką i odro
dzone Wojsko Polskie — w
dni, kiedy dzięki bohaterstwu
żołnierza robotnik polski mógł
stanąć do wytężonej pracy
nad odbudową zniszczonych
obiektów przemysłowych, nad
odbudową kraju“.
Czołowym bohaterem jest Bła
żej Plewa, niegdyś robotnik w
kuźni Ostrowieckiej Huty, po
tem stróż nocny, a po wyzwole
niu majster oddziału tej samej
kuźni, w której niegdyś praco
wał. Rośnie on razem z odbudo
wującą się fabryką i jest niejako
symbolem wielkich przemian, ja
kie po ostatniej wojnie zaszły w
naszym kraju.
(Uj

Szkolenie
rybaków w BHP
Spółdzielnia „Certa“ w Szczecinie
zorganizowała dla swycli rybaków w
okresie zimowych miesięcy szkolenie
w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz walki z pożarami.
Szkolenie objęło osady rybackie w
Szczecinie, Dąbiu, Nowym. Warpnie,
Trzebieży i Stepnicy?.
W styczniu przeszkolono 120 ryba
ków. Akcja ta nadal trwa, a celem jej
jest objęcie i udostępnienie tych wia
domości wszystkim rybakom.
(wi)

TEATR?

ście poznał swój fach już tak do
skonale, że młot dotykał otwar
tej koperty, a zegarek tykał so
bie spokojnie. Błażej Plewa mu
siał pochwalić praktykanta.

cję. Jutro mają przysłać tych sześciu miedziaków. Mogą zaraz
zabrać się do szykowania płozów, założą drugi kołowrót, żeby szyb
ciej szło ustawianie... Czekajcie, może da się zrobić. Co myślisz,
Paweł?
— Mnie pytasz? Jak potrafisz szybciej zrobić, to ja ci tylko
pomogę.
— Ja. potrafię, co nie mam potrafić... Ale wszyscy muszą też
się do tego przyłożyć,
— J.ak tak mówicie — mruknął zawstydzony Stawski — to
co innego. Miedziaki przyjdą...
— Nie o miedziaków chodzi — jeszcze raz przerwał mu Gór.
ny. — Nie sztuka zwiększyć wydajność, jak pracuje więcej ludzi.
Trzeba pracę lepiej zorganizować. Młodziaki nam się przydadzą,
ale i bez nich moglibyśmy to samo zrobić...
— Więc jak? — zapytał Narloch. — Ja się tu nie odzywam,
bo do ekipy nie należę i waszym kosztem nie chcę mówić- za zo
bowiązaniem. Ale powiedźcie: robicie to zobowiązanie, czy nie?
— Czy robimy? — Górny rozejrzał się po ziemiance. — Po
patrzcie tylko na tych chłopów. Myślicie, że chłopy jak dęby od
parady? No, mówcie sami-. Zrobimy o pięć dni wcześniej?
— Czego się pytacie? Wiadomo, zrobimy...
ROZDZIAŁ XVI.
Milewski trzymał się hardo. Każdemu przytrafia się potknąć
czasem o maleńki kamyk. Potknął się i on. Potknął, to jeszcze
nie znaczy, że upadł, obalił się...
— Męczycie mnie już chyba dwie godziny. Powiedziałem
wam wszystko, co wiem i czego wy jeszcze chcecie ode mnie?
Rzucił trochę zdenerwowane spojrzenie na trzech siedzących
przed nim członków komisji badawczej, wyłonionej przez spół
dzielnię dla dokładnego rozpatrzenia sprawy, czy Zajda miał
wspąlników wśród członków spółdzielni i w jaki sposób próbo
wał najpierw przekupić, a potem szantażować Jadwigę. Czuł dob
rze, że ci trzej prości rybacy jeszcze go nie rozgryźli, jeszcze nie
położyli ręki na jego własnych matactwach, ukrytych w cieniu
intryg Zajdy. Ale pomimo hardości nię był pewny, czy nie zro
bią tego nieco później, kiedy inne szczegóły jego kontaktów wyj
dą na wierzch, kiedy przede wszystkim Zajda złoży zeznania w
śledztwie, które już się przeciwko niemu toczyło.
(Ciąg dalszy nastąpi)

eiu, co zostało z Felkowego ze
garka. Wesoła ta scena jest frag
mentem filmu „Pierwsze dni“, o
którym tak pisze Irena Merz:
,Nowy film polskiej produk

fß'VI’K 'WMSI KI
«HAŃSK
„Mąż i żona“ — godz. 19 do 21.45.
p E. B. - STUDIO OPEROWE —
nieczynne.
TEATR DRAM ATT CBN* — GDYNIA
„ślubv panieńskie“ — godz. 19.30
do 21.45.
IHATR KAMERALNY - SOPOT „Eugenia Grandet“ <— godz. 19.30 do
do 21.45.

REPERTUAR KIN

cji zrealizowany został na pod; Gdansk-wrzeszcz — „Bajka“ ~
„Czerwony rumak“ (16, 18 i 20).
stawie odznaczonej TMasM-nrla
Nagrodą „ZMP-owlee“
— „Radosne spotka
Państwową powieści Bogdana nie“ (16. 18, 20).
Ilamery „Ńa przykład Plewa“. NOWY PORT — „Marynarz“ —
„Ostatnia noc“ (18 i 20).
OLIWA — „Polonia“ — „Stiepan Ra
zin“ (16, 18 i 20).
SOPOT — „Bałtyk“ — „Cienie na to
rach“ (16.30, 18.30, 20.30). „Polo
nia“ — „Jednodniowi milionerzy“
(16, 18 i 20).
ORŁOWO — „Neptun“ — .Załoga“
(17 i 19).
GDYNIA — „Atlantic“ — „Ostatnia
noc«< _ (16.30, 18.30 i 20.30).
„Goplana“ — „Za cenę życia“ (16,
18.15 i 20.30). „Warszawa“ — ..Ham
let“ (15, 18 i 21). „Promień“ —
W dniu wczorajszym na Pla
„Bajka o rybaku i rybce“ (17 i 19).
cu Sikorskiego w Gdańsku POTOPI,ASTIKON — Gdynia, Włady
sława
IV 23 — „Podróż _ po Niem
(przed Orbisem) odbyło się
czech“, seria I.

Dorobek
klasy robotnicza]
na wystawie
w Gdańsku

uroczysto otwarcie wystawy,
obrazującej osiągnięcia klasy
robotniczej Wybrzeża. Wysta
wę zorganizowano w ramach
ogólnonarodowej dyskusji nad
projektem Konstytucji Pol
skiej Rzeczypospolitej Ludo
wej.
W otwarciu wystawy wzięło
udział około 3.000 osób. Była
to młodzież szkolna oraz przed
stawiciele zakładów pracy.
Zaledwie zamilkły dźwięki
hymnu młodzieżowego, przo
downik pracy z PKP (Prze
róbka) ob. Chachula zagaił uroczystość. Następnie ob. Krysiak, wiceprzewodniczący Pre
zydińm MRN w Gdańsku wy
głosi! okolicznościowy referat.
Po odegraniu Międzynaro
dówki rozpoczęło się zwiedza
nie wystawy przez licznie zgra
madzonych
mieszkańców
Gdańska.
(9)

POGOTOWIE RATUNKOWE
GDAŃSK-WRZESZCZ
tel. 4-10-00 — Grunwaldzka 2
Pogotowie dziecięce Grunwaldzka
tel. 4-24-4.4 — czynne 18 — 23
SOPOT
tel. 5-24-00, Ul. Stalina 778
GDYNIA
tel. 10-00 — Skwer Kościuszki 14

DYŻURY APTEK
od dnia 1. 3. do 7. 3.
Gdańsk, ul. Rokossowskiego 33
Wrzeszcz, ul. Grunwaldzka 36
Sopot, ul. Stalina 701
Oliwa, ul. Leśna 1
Orłowo, Orłowska 66
Gdynia, Skwer Kościuszki 22

TWÓRCZOŚĆ
MIESIĘCZNIK
ZWIĄZKU
LITERATÓW
POLSKICH
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»ZJENNIK BAŁTYCKI (UH, W)

X na

OBSŁRWOORRM
Amerykańskie wychowanie
śle określone, co niewątpliwie powo» FBI — taina policja amerykańska— żądanie takie jest przykładem karfKsiążka zażaleń znajdowała się
duje, że mięso otrzymują ciągle
ci « . strawnie zapracowana. Wystarczy godnego braku „umiarkowania“, kto«
sami. Poza tym nikt do tej pory nie fitJffi?*«* Su “d« Wto- re powinno cechować „wolnych obyw tym czasie na biurku kierow
nika kina, o czym nie wiedziała
spotykał w ‘kolejce żon pracowników ' , * 7aharowanvch szpiclów zebranie watelt wolnego świata“,
spółdzielni. Należy ścisłą kontrolą
o- ng mnłaaów^ odcisków palców, żeby, FBI ma wypróbowane metody, Sta*
W odpowiedzi na notatkę pt. bileterka zastępująca nieobecną Obsługa sklepu MHD przy ul. toczyć
toczyc ilość
uosc mięsa w uboju, oraz ilość
uosc ń m ß przekonania, i.
ż® i«nd
agenci FBI efe podsłuchowe w urzędach telefoni«
kasjerkę.
Wieniawskiego
spóźnia
się
z
ocznyćh, kontrolowanie prywatnej ko„Nie wprowadzać w błąd publicz
mięsa dostarczanego do sklepu. 3półbJ
*a danno pieniędzy,
winna służyć interesom mas
A1 * alcc t odciski - to tylko zni sespondenęji, rewizje nocne, prawie
ności“ wyjaśniamy:
Za wprowadzenie w błąd pub twieraniem sklepu, zmuszając na dzlelnia
niezawodny system badania przy po
pracujących
1
pracować
tak,
by
nie
by
k0JJJa
C2Jfstka
poważnej
roboty
polityW dniu 20 stycznia br. w kinie liczności, winni pracownicy kina sze żony i matki do stania w ko ło powodów do skarg i podejrzeń,
cznej i wychowawczej, która wykonu- mocy mniej lub więcej subtelnych
„Bajka“ w Gdańsku miał być zostali ukarani naganami: kie lejce po mleko często do godz
uważać
"przede‘ tortur,
wreszcie nowiutkie obozy
Je FBI. Musi ono
wyświetlony przed południem rownik — odpowiedzialny za nie 6.45, Dyscyplina pracy winna obo ODPOWIEDZ! REDAKCJI:
wszystkim na „dobre maniery“ mięsa ‘ koncentracyjne, urządzone przez wy
bitnych
specjalistów
— byłych oberwiązywać
wszystkich.
W
dniu
13
kańców
dolarowego
kraju.
Nie
szkoły
film pt. „Dzieci kapitana Gran dociągnięcia personelu oraz za
Aleksy Stole, Kościerzyna. — W spra howiem, nie biblioteki i czytelnie na gruppenfuehrerów SS. Dokształcanie
ia“. Na . skutek niedopatrzenia własne niedopatrzenie. Kinome lutego sklep został otwarty o go wie
poprawienia połączenia kolejowego ukowe maja, w myśl nrzykszufi Tru- ..wolnych“ obywateli USA odbywa się
mechanika kina, dostarczono film chanik — odpowiedzialny za nie dzinie 6.35. Takie postępowanie mlędzy Bąkiem, Czerskiem, Kościerzy- mana, wychowywać i kształcić ohywa- po prostu w więzieniach.
Sądząc, chociażby tylko według w!a
innej treści, przeznaczony na in sprawdzenie dostarczonego filmu. uniemożliwia pracującym nie tyl ną i Skarszewami winny wystąpić ra- tęM USA. Do tych zadań powołano dpmości,
mówiących o strasznym prze
zakładowe odpowiecitilcli zakładów fbj.
ny dzień. Wobec braku zapowie Kasjerka — zastępująca w tym ko spożycie mlecznego śniadania, dy
pracy z wnioskiem do DOKP. Należy py bieżącym roku zabrakło miejsc w pracowaniu szpiclów z FBI, oraz na
podstawie
ogromnych wydatków poli
dzianego filmu, na życzenie pu czasie kierownika kina — za o- ale w ogóle pobranie mleka. Na to zrobić niezwłocznie.
'szkołach dla przeszło 2 milionów ame
bliczności wyświetlono film za puszczenie kina natychmiast po leżałoby znaleźć sposób, by mle J. Z., Skórcz. — Dlaezego Obywatel rykańsftich dzłfeci. FBI natomiast znstą er, bardzo dużo jest w Ameryce ludzi
złych manierach i nietaktownych,
stępczy pt. „Wyzwolona ziemia'1. rozpoczęciu seansu i za pozosta ko mogli otrzymać i ci, którzy nie ma odwagi podpisać swego listu ło zasilone nowymi mllionewynsi fun- «7
MsWkształconi — nie rozumieją ja
Imieniem i nazwiskiem? Zarzut w sto duszami na cele... „oświatoW*,
„Wyzwolona ziemia“ jest fil wienie kina jedynie pod opieką rozpoczynają pracę o godz. 7 i sunku
kie
dobrodziejstwa gotuje im Truman,
do TWP jest niesłuszny, ponie pgi nezy dobryeh manier, taktu i
muszą wyjść z domu już o go waż Obywatel
mem o głębokim podłożu ideolo Mieterin.
przyznaje, że Frez, M. umiarkowania. Gdv bezrohoteema o- bndufąe bombowce i bomby oraz two
rzec
MtferowrM Wehrmacht.
dzinie 6.
K. N. wiedziało o odwołaniu odczytu, bywatelowl
Stanów Sysdnocsonych
gicznym i posiada wartości wy
Są jednak w USA grupki ludzi, Tstd
nie powiadomiło o tym "-ublies- wpadnie do głowy pomysł, żeby głoś
Okręgowy Zarząd Kin
Edward Klstelewicz lecz
chowawcze. •
ności. Zawsze może się zdarzyć, żc pre rl0 żąt?aó prsey, agenei FBI potm0ą rzy chcieliby oszezęcfetć pracy agen
FSt. Ogłaszają oni wszem i wo
legent zachoruje.
.
jmu wytłumaczyć, że takie żądanie Jest tom
bec, że Wfaflsają się z framań® i jer
W INNYCH LISTACH:
Ob. Florianowi Sowińskiemu z Kwi- \ dowodem „braku taktu«, ©dy Woś od go
atomowym
feytehv tył
DLACÄBGO NIE WYZNACZONO DNI dzyna i wszystkim czytelnikom, któ-: waży się powiedzieć, że nie wwt*?a Me ko FBI dało improgramem,
suoRói. Gst-tSnflZBDAgY?
rzy nas o to stale pytają, przypomina- z planami rozpętania nowej wojny ni« nostaniła tak święty
grupka profesorów
C. Z. — Zasady wypłaty należności) żów nie powinny im odmórylć wyda
Przy gminnej spółdzielni w Starym my raz Jeszcze, że droga io szkół mor światowej, szpicle z FBI szybko nsw
sz dyżury nocne oraz wysokość tych.nia legitymacji urzędowej ze stwier- Polu istnieje rzeźnia i sklep sprzeda skich wszelkiego typu, droga do zawo- wyjaśnią, na czym polegają „dobre ma uniwersytetu w TALE. Profesorowie oStoslll
mianowicie*
że wśród nich nie
należności unormowane są niewątpli- i dzentem uprawnienia do ulgi kolejo- ży mięsa oraz wyrobów mięsnych. Nie du marynarza wiedzie tylko przez Li-«nlery«. Gdy głodny w USA żąda ehie
„ant czerwonych, ani wywrotow
stety dni sprzedaży mięsa nie są ści- gę Morską.
j ba, na pewno zostanie pouczony, że mą
wie w układzie zbiorowym dla praco- wej.
ców« że stoją oni tia Btanpwiskn po»
wników, zatrudnionych w aptekach
S^nówanfa „wolności mEMjtóaiolno“
społecznych. Układ ten, ani wydane
dja
wszystkich profesorów nńiwersyte»
przez nadrzędne władze przepisy wy
konawcze nie są nam, niestety, znane
Wszystko
byłe już na dobrej drodze,
i/ trudno nam w tej materii wypowie
nawet podejrzliwi agend wnr ridsieć się poza ogólnym stwierdzeniem,
y^erzyfihy w te zAPówniePia, g«*vl*y nie
sie wszystkich pracowników obowiązuje
żSę maniery I brak taktu młodzieży
46-godzinny tydzień pracy i że za
Studenckiej
uniwersytetu w Tale.
pracę ponad. ten okres należy się —
Studenci zaprosili wybitnego postę
należnie od umowy — wynagrodzenie
powego pisarza amerykańskiego HO
m nadgodziny wzgl. inny ekwiwalent
WARDA PASTA do wygłoszenia od^zy
w postaci czasu wolnego od pracy.
tu. Osoba tasta Jest szczególnie nie
Pracownicy przedsiębiorstw państwo
miła dfa agentów amerykańskieeo gewych na stanowiskach kierowniczych,
' stawo. Uczy on bowiem ebywrtnu t.tSA
Jak podawaliśmy, odbyło się przed kliku dniami zebranie wy
pobierający dodatek funkcyjny, nie
zgoła innych pęzndwtetów. of* te, kbft
mają prawa do wynagrodzenia za nad borcze kola sportowego PSS w Gdańsku, na istorym przejęło ono
W Gdańsku odbyła się wieczernica sportowa, poświęcona dy ?e wpala fen "Fffli przy pomocy na**d
godziny. Pracownicy, zatrudnieni przy wszystkie sekcje wyczynowe gdańskiej Spójni.
i
rewolweru, Fast uczy kochać praw
Nowy zarząd
sfeusji nad projektom Konstytucji, zorganizowana przez zrzesze idziwą
sporządzaniu bilansu rocznego, którzy
Amerykę, AMERYK*. RUBOTnie sportowe Gwardia.
otrzymują premie bilansową, nie tra przystąpił z miejsca do realizowania bogatego planu pracy na
wrr-wW. )(t£njr ewrsja de braćmi wszy
cą prawa" do zleconych im przez kie rok 1952. W planie tym przewidziane było zorganizowanie w
Udział w niej wzięło około 3®0 członków zrzeszenia. Po wy sstMeh IrmM, walących e pokój I
rownictwo zakładu godzin nadliczbo pierwszych tygodniach marca sekcji motorowej i występy propa
spotcezną.
słuchaniu referatu członka zarządu wojewódzkiego ob. DEOHO- sp»witU»*iw©#4
wych, gdyż premia bilansowa, jest Je
Wic dziwnego, że wiadomość o zaMIELECRSEGO, wywiązała się ożywiona dyskusja ze specjal nwMwewin
dynie specjalnym wynagrodzeniem za gandowe gimnastyków.
FM przsHdo lako
należyte sporządzenie bilansu.
nym uwzględnieniem para*rafów, mówiących. © wielMeł* sdoby- zftiewatft. »Kpicie wzynottmlell profeSekcja gimnastyczna PSS zor-f niedzielę projektują one rozegra emćh
sportu socjalisty cza ag®, u wieńczonych w prejoksie Kon wsam ich »««ehyMiliW. WMW«*
N. A. — Zespół adwokeeM. któr" za! ganizowała w poniedziałek w sa j nie dalszych zawodów towarzy«So to peMałhie
hla-inięcie z ba
wiązał się w Sopocie, podobnie jak w
stytucji.
ta. Cbwaiey *if alHMienskhą wolnością
11
szkoły
TPD
przy
ul.
Pestalozi
skich.
Gdańsku i Gdyni, nie mógł dotychczas
«Mliwwwi«
ehym
urodzaj
za
rozpocząć swej działalności z powodu złego wę Wrzeszczu, zawody pro
wyela ssaiala tylko »lelieam* rząd »wiudn« stadhmMw doznr*MM
Organizacja sekcji motorowej
Na temat ten wypowiedzieli
odwoła
niemożności otrzymania odpowiednie pagandewe z udziałem zawodni postępuje również naprzód. Do się czołowi zawodnicy zrzeszenia.
garstka
mlodsichy
dobrs®
sy
ni». mpr««MmSa.
go Pomieszczenia. Skoro tylko te trud
tuowanej, mogącej sobie 1*0- WieffiNg® jednak FBI cieszyło sie do
ności zostaną pokonane, zespół ten ró czek Floty. Imprezę rozegrano kierownictwa sekcji zgłasza się M. in. znany siatkarz Mirosław
manierami »ostusmyefi nrofęsow konkurencjach kobiecych 2 u- wielu miłośników sportu motoro Schlief oświadczył:
zwolió »a aakwBieni® spneętn broni
Y/nież zacznie pracować.
v&w. Studenci w ITałe zwółhli bowiem
I uatośąea do klubów burżaa- e«®łna
.............
........na
.. którym ogromną
Wiemy, fta przywilej naPoszkodowany. — Pracownik, który działem 20 zawodniczek w klasie wego, rekrutujących się spośród!
zebranie,
W ogólnej punktacji pracowników PSS.
i
leżenia do organizacji srportozyjayeh. Olbsssymie masy mlo j
pono
obliczy! i wypłacił w nadmiernej wy II i III.
sokości innemu — tymczasem zwołnio zwyciężyły gimnastyezki Spójni.
dzieży robotssiesej i eMepsMej wns# zaprosić Kowar&o Fasia.
nemu pracownikowi przedsiębiorstwa
były odsunięte oń dobro-! FBI oczekuje na ««yhyeie Fasta,
Indjwridualnie wygrały: w kia
dodatek chorobowy, a następnie na
’ ».„u.,,. 1 gromadząc swe w^Me wsdki wyco.o*
skutek kontroli ze strony ZUS został sie II — 1) Zawiśłańska (Sp) —
osiejstw, jafae dii« Lait^a (_ j,aja»wW. «»ad gr-^owe,
obciążony nadpłatą i rzeczywiście ją 46,95 pkt, 2) Johem (Sp) — 46,65
ftayama. Dalś mamy jak naj- M6ki z gazem teawiseym ł*». Okazapokrył, może domagać się zwrotu nad
ięogń «raraRki da Sre»lugu— • ł® Oę bawiem, że d*ty«heafts«wa P«płaty od pracownika, któremu dodatek pkt., 3) Lewandowska (Fł) —
s *.{««.»» eni,* dostatoos IHcyJna akelą. wychówawm mimo «bei
W mistrzostwach pływackich] Spośród uczestników mistrzostw
ten wypłacono, a to na zasadzie nie- 44,65 pkt. W klasie III — 1) Kar
czyste 1 ciesftle sale, «osia.w®
na.si«r?* ś*.Sm mfewme rezultaty.
tiłusznegó>• wzbogacenia: się. Poczucie.: molińska (FI) — 44,70 pkt,, 2) klasy III Wybrzeża, które odbyły, -wyróżnić należy Zduna (TMM),
ną listo sprsęiu, a®jiepsayoh1 gthde»-»i z Tale, www z
°taczciwości i kóleżęńskośei nie pozwala Drygalsfea (Sp)
liuślrttktorów"!
wresnete
rożne
i
H-ywatetl
ameryltaA*»iąh, CłśUĄ poz44,45‘pkt.* 3)|się na basen e P.SM w Gdyni, n'e-i który zwyciężył na 100, 200 i 400
ha to, aby Jeden pracownik korzystał
go rodsaju
kursy
i obozy,
vKAWm oj^ Xmr
spodziankę spi-awili pływacy tech-; metrów st. dc w. Wyróżnili się po
k omyłki na szkodę drugiego pracow Freitag — 43,65 pkt.
,
_
.
.
M1
Ttumaaa. nrawdę,
M «*
nika.
(Flota),
których podnosimy swe kwa« wwmo
^**„0 ust*«ie
urifetie zakuć w stalowe, paGimnastyezki Spójni przygoto nikum morskiego mechanicznego,! nadto Neumanówna
S. M., Wrzeszcz, — Słuszne Jest sta wują się sumiennie do mistrzostw zwyciężając we wszystkich prawie i Mreńska (Budowlani)
tentowane kajdanki.
fikaoje.
oraz
Nonowisko zajęte przez pracodawcę. Par'.
ANDRZEJ RUMTEAN
33 instrukcji Min. Handlu Wewn. na wojewódzkich w klasie II i III. b:egach i uzyskując pierwsze miej j wak (TMM) i Maciejewski (Spój
Podobne wypowiedzi padły z
kłada na pracodawców obowiązek nie- W związku z tym w najbliższą see w klasyfikacji zespołowej. W nia).
ust dalszych dyskutantów.
Po
wciągania do wykazów uprawnio
pobitym polu znaleźli sie pływacy
podsumowaniu dyskusji przez
nych do otrzymywania bonów — tych
Budowlanych,
Floty,
AZS
i
Gwar
osób, których umowa o pracę lub sto
por. Myrdko, poszczególne sek
ŚRODA — 8. 3. 1952 r.
sunek służbowy ulega rozwiązaniu naj
dii.
cje składały zobowiązania.
później z początkiem miesiąca następ:
6,gę
program. 6.0» —> Gimnastyka.
nego. Nie ma również możliwości eZespół gimnastyczny koła sporto
Członkowie sekcji pływackiej g.U — Komunikat PIHM-u clla ryba
trzymania rekompensaty za utracony
wego Stoczni Gdańskiej bawił w Gnie
ków. 6.16 — Program lok. 6.17 — Wia
w listopadzie 1951 r. bon.
wie, gdzie dla członków bratniego ko zobowiązał! się w krótkim czasie dor?.»ści Wyhraeża. 6.30 — Dziennik.,
SM
— Muzyka ludowa. 7.20 — Pieśni
W
dniach
6
—
11
bm.
odbędą
zdobył
od
znaki
B
8
PO
©raz
HI
ła
sportowego
Stali
przy
miejscowej
Sikora Józef, Gdynia. —■ W myśl roz
P7łrmk©wfa!i muzyka. 7.30 —• Kalendarz. 7.55 —
odlewni zorganizował rewię sportową. Masę pływacką,
porządzenia ministra pracy i opieki się w Zakopanem narciarskie mi
a
,
,
.
...
CZł°
,
,,
I
Wiad.
3.00 — Kurs fez. rcs. 11.40 —
Na program pokazu złożyły się ćwi
społecznej z dn. 12. 2. 1951 (Da. U. RP
strzostwa Pol
czenia na poręczach i równoważni, sekcji lekkoatletycznej podjęli Komunikaty lok. tl.45 — Głos mają
Ńr 9 poz. 72) zmiana miejsca pracy
ski. W mistrzo W poniedziałek i bm. rozegrana walki zapaśnicze, boks oraz ałcrofca- się zorganizowania zwodów pro ’ feehiety. 11.52 — Pieśń masowa. 12.04
nie powoduje 3-miesięcznej przerwy w
pierwsza runda międzynaro tyka i pirąmidy.
— Dziennik. 12.15 — Wieś tańczy i
stwach tych Wy została
pobieraniu dodatku rodzinnego tylko
dowego turnieju szachowego, odby
Pokaz cieszył się dużym zaintere- pagandawyoh w PGE-aeb, połą- śpiewa. 12.30 — Aud. dla wsi. 12.45 —
wówczas, gdy zmiana nastąpiła wsku
brzeże reprezen wającego
się w Budapeszcie. Repre- owaniem zarówno
___ __
_______ „„
. . nutę“. 13.1S —- Komu*
pracowników
od- ezon© z dysksslą md Koastytu- „Na swojską
tek:
tować będą je zentant Polski śliwa grał z mistrzem; lewni,
jak i przybyłych widzów z, in- Ałft
rAwr*p,©
w mfp nl&afc W®*-«* 13.16 — Muzyka. 13.30
a) przeniesienia służbowego (z wy
Rad.
13.45 — Aud. szk.
świata Botwlnnikiem (ZSRR). Polak; nyeh zakładów, którzy gorąco oklas- i ®fą’ jaR rowmm P«SWiąK© W mie; - Wssack. R
e
dynie
zawodni
jątkiem przeniesienia dyscyplinarne
j siącu Piarcu 100 roboesesf«dzi® „L,
* v. “Beethoven
'* _ — wielki klasyk wie
cy AZS-u: Kir- zagrał bardzo dobrze i przy minimal-1 kiwali występy.
go),
cień
siei“.
14.30
—
„śladami
czołgów“ —
rfej przewadze Botwinnilra partia po j Atrakcyjna rewia, kierowana przez przy
nrsv budowle nowego stadionu
kor,
Augusty- i 40 posunięciach została odłożona
b) wełnienia z pracy z powodu likwi
pow. B. Henasry. 14.50 — Koncert,
instruktora ob. Jana Stank®, rozbu
dacji lub reorganizacji zakładu pracy,
15.30 — Aud. dla dzieci. 16.00 — Wazę
Bilk, Mazurki«-1 W pozostałych spotkaniach uzyska- dziła w miejscowej młodzieży duże] 1S Gwardia.
bądź zmniejszenia jego składu osobo
ekstóaa a*.d. 1«.20 — MtodsieAown Gawim
' no naatępujące wyniki: Korea (ZSRR) zainteresowanie sportem.
wego lub zakończenia robót.
zetka Radiowa. 18.49 — Koncert war,
Warsowi
3
którzv
(NRD).
Gereben
(WęKtórzy g?y) poddał się Bzileopu (Węgry),
— wykonawey: Asm MoMf i Fr. Ko
W danym wypadku —- Jak wynika z wzressowicz i tear»»»ka,
kot — picsęnki, K. Baryia — akomp.
zaświadczenia pracy — zwolnienie z wystąpią w barwach, swego arze-1 St«hn»e«g (Bawoeja) wygrał z Kotta17,00 — Wied. 17.08 —
sport.
pracy w Zarządzie Portu w Szczecinie szenia. W skład komisji sędaiow j u«rem (ce»>. Bcu«r (SflRR) awy37.15 __ Tydadeń lauayki rumuńskiej.
nastąpiło na własne żądanie, tak że
nowy zakład pracy będzie mógł wypła SKiej wszedł arbiter Z GdnnsKS— ^^^ (W Brytania) - GKelly Z ubolewaniem należy stwierdzić, no wśród aUtodxledy MiejaMej, Jak i *17,41 — Kurs jęa. ros. 18.09 — A. Stoi
cić dodatek rodzinny dopiero po prze sędzia klasy państwowej w nar-1 (Bglg.a) t Plln{k (Argentyna) - Bar że sport strzelecki na Wybrzeżu ule wiejskiej. WShamje aa t© ?®Sr©rP®- j pe: Ernsta. 18.20 — Wsaeeh. rad. 18.58
cieszy się dotychczas popularnością Wy mMai uczestników w zawodach i — Koncert rozr. — pa»uta Zimna pracowaniu 3 miesięcy. W każdym ra ciarstwie ob. Kukla.
cza (Węgry) zostały odłożone.
i • właściwym zrozumieniem ze sfeony strzelecMch, organizowanych przez i TtwSiol^a — śpiew, Karol Wieczorek
zie pracownik, któremu zakład pracy
Rad zrzeszeń. Nie wszystkie posiadają Ö „SP“, w których młosteleż nzy-i- akordeon, K. Baryła —■ akomp. 19.15
odmawia wypłaty dodatku rodzinnego,
sekcje strzeleckie, a nawet jeżeli je skała szereg dobrych wyników.
| - ■ Przegląd wydarzeń. 19^0 — Muzyka
może zwrócić się do Zakładu Ubezpie
mają, to działalność ich jest niewi
Jesteśmy przeświadczeni, że w wat1 i akt. 20J&0 — Koncert. 20.40 — Pies«
czeń Społecznych w Gdańsku, uf. Wa
doczna. Za ten stan rzeczy ponoszą ttym zebraniu Sekejfe Strzelostwa przy! air 8. Moniuszki. 20.58 ■— Komunikat
Sowa 14b, o ustalenie, czy mu się, na
leży ten dodatek;
,
, winę zrzeszenia, które nie potrafiły WKKF, które odbędzie się 10 hm, « HBM-u. 21.08 — Dziennik. 21.26 —
stała Czytelniczka. — żony urzędni-j W najbliższych dniach rozpoez Do Moskwy przybyli juz zawód- znaleźć odpowiednich ludzi do pro godz. 16 <w siedzibie WKKF ~ (Wlfid. sport. 21.30 — Poznajemy prosekcji i zorganizowania za Gdffińsk, ul. 3-gó Maja 9) wezmą u-| jeftt Konstytucji, 21.40 — „Wczoraj i
ków państwowych, którym "przysługa- j nie się w Moskwie tniedzynaro-, nicy rumuńscy,
. wadzeniastrzeleckich.
dział wszyscy delegaci zrzeszeń, feto-; dziś“ — słuch. 22.20 — Sonata skrzyp
3« aniżka kolejowa, korzystają z uig;dowy turniej bokserski,' w kłóTurniej odbywać się będzie w wodów
Sport strzelecki na ‘Wybrzeżu ma rzy zdopingują koła sportowe do ra- eöwa J. Brahmsa. 22.50 — Muzyka
iübe separoWauel e(nae moej0 örSSma *y» wezmą udział reprezentan- j sali moskiewskiego cyrku,
duże możliwości rozwoju, gdyż cie cjenalnego uprawiania tak ważnej symf. 23.58 — Ost. Wiad. 24.00 — Koszy się znaczną popularnością żarów gałęzi sportu, (al)
i mu&Łkat PIHM-u dla rybaków.
sądowego) i władze przełożone ich mę Ci państw demokracji ludowej.1

%Iep winien bgfć
oUuieranjj punktualnie

Ukarani za uchybienie
in obowiązkach

Nasz prawnik oilpowiite:

Sportowcy Gwardii

Dobry start koła sportowego PSS

o proie'kcie Konst7? łucji

Uczmowie technikum morskiego
najlepiej pływają

Frp^r m rtf’'owy

Sportswą/ SMI
w s^icinls w ^nl«wte

Nirclirskle
mistrzostwa Pilski

Śliwa grał
Boiwinnikiem
w. Budapeszcie

z

i

Proiiisplfüy strzel 2ctW8 spsrtew«

Międzynarodowy turnie! bokserski w Moskwie

PIÓR® wlaczne bez ®chraWDOWIEC poszukuje poko-1 ZAMIENI® dwa pokoje ku- BIBLIOTEKA poszukuje ln-j SSfiTOIOŃO lęaitymaęję —- j
RÓŻNE
ju umeblowanego lub przy | chnla i pokój kuchnia wy- teligentnej pani — wyma szkolną nr SW <f36l wydaną i
niacaa z napisem: Maria
gane
maszynopisanie
oraz;
przez
PWSP
w
Gdańsku
na:
rodzinie. Oferty „Dziennik gody Wrzeszcz na jednoroLhfTOitj aasmtna-i
Gebel, zguMono. Uczciwego
Bałtycki“.
Gdynia,
pod | dzinne, ogród trójmiasto. — kaligraficzne pismo, aa ókoj nazwisko Anisimowle* Mi 2% LUTEGO jadąc eięfc&rów
5526-Q ką Nawy Port — CMeJlsk znałsneę proszę o zwrot za
5426-G i Wiadomość „Dziennik Bał ło 7 godzin popołudnio chał.
Starszego księgowego zatrudni natychmiast Pań „Wdowiec“.
tycki“, Gdańsk, „Barbara“. wych. Wrzeszcz, Pileckie
Dwsrsiec godofmn 15 wstawi wynagrodzeniem. Gdynia —
b twe wy Zakład Higieny w Gdańsku, Gdańsk,
5532-G WłłÓNO legitymację — łem kee. • Zwrot wy»agr«5536-G go 6.
BW'A
pokoje
duże,
kuchnia,
tei. 47-36, godz. 10 —■ 14.
Nr 14357 na naswrtsko d?sę. g^owy
304-K
ul. Hoene - Wrońskiego 5.
ohwsha
łazienka Wrzeszcz zamienię
5427-G
Wlsozorek Sdeiatew. 54S0-G 53 m. 12.
SIB1-G
na półtora Wrzeszcz — So POSZUKIWANIE POSZUKIWANIE
pot. Oferty: Wrzeszcz, po
S
gnflflg
U
iCt'BIOSö
l«Kit>ymaej
ę
—
RODZIN
ste - restante „Samodziel
PRACY
kełej&wą nr 479648 cwrk łene".
202-P
gibymaoję Zw. Zew. Koleja
SOŁODKIEWICZ Władysław
rzy
na nazwisko MniehoKUPI® części szkieletu ^a* j ZAMIENEg dwa pokoje, ku poszukuje siostry Salskiej WYKWALIFIKOWANA, ma wicz Romuald.
5333-0
szynistka
przyjmie
’prace
E
D
A
Ż
S P R Z
laka typu Ptorner- Wrzeszcz j chniftt łazienka, ogródek na Anny i szwagra Salskiego
H 15 K
ii
Uphagena 15/1 godz. 14—1^ p0Ci0bne centrum Wrzesz- Adolfa. Wiadomość proszę zlecone. Zgłoszenia Dzien ZAGUBIONO ksóąaeoakę że
nik Bałtycki, Gdańsk, „ma glarską ną nasntdsleo Ostrow
kierować
na
adres
Gdańsk
WÓZEK dziecięcy spącero-,
cza, ewentualnie bez ogród
szynistka“.
5524-G ski Izydor.
3584-G
wy sprzedam. Oliwa, Wit-1
ka. Wrzeszcz, Karłowicza Ćygańska Góra, ul. Szu
5528-G
kie wieża 5 — 2.
5512-0
43 m. 1.
204-P berta 63.
W dniu 3 marca 1052 r. zmarła po długich
PRACĘ
domową
na
2 dni ZAGUBIONO zaświadczenie
pię. Gdynia, Tatrzańska 25
w tygodniu przyjmę. „Dzień Pierw62®j rejestracji, wojsko i ciężkich cierpieniach opatrzona Sakr. Św,
-v ••• -i»- pcumtueshi
aakawwataa:'
m. 4, godz. od 18. 3428-G
Bałtycki", Gdynia, pod woj na nazwisko Jankowski
wfeaoawjnBrar:ra«ucr:r3iKiaR7id' trKAat,»s.w1 wnirsdf.wtsrs POKÓJ z balkonem i ewen WOLNE
POSADY nik’
K U P N O
tualnle służbówką, używal
„Pranie".
5422-G Jerzy
5525-G przeżywszy lat 76
WOWWSA'i,W!.- . .
* -IR
-»»aOMsaSj:
LOKALE
nością kuchni, łazienki wy
ZGUBIONO metrykę urodzę
DZIECIĘCY wózek czeski
gód, osobną piwnicą cen- UCZCIWA pomoc domowa
nia, dowód tymczasowy na
głęboki w dobrym stanie ABSOLWENT Politechniki, trum Gdyni zamienię na stała lub dochodząca po
ZGUBY
nazwisko Kamińska Aniela
kupię. Wiadomość: Oliwa, pracujący poszukuje poko-; kawalerkę. Oferty „Dzien- trzebna natychmiast. Zgło
5537-G
Zgłoszenia
Dziennik; nik Bałtycki", Gdynia, pod szenia Wrzeszcz, Szymanów
Westerplatte 17/2 lub tel. ,1u.
: .o r »w: «anaaMuwtw.i
ze SŁOWIŃSKICH
ałtycki,
Gdańsk,
pod; „Słoneczne**.
5429-G skiego S a m. 2 od godz. 16. ZGUBIONO kartę meldun •WWSBRaarorrtW
przed południem 323-66.
kową
nr
O
vn
46482
na
na
200-P
5525-G źr.Zet'
5523-G;
NAUKA
Pogrzeb odbędzie się 6 bm. o godz. 8.30
zwisko Gierlach Stefan.
j ZAMIENI® pokój używałz kościoła na Grabówku, o czym zawiadai
5527-G
PLAC budowlany ok. 1500 ODSTĄPI? pokój przy ro- I ność kuchni, łazienki Byd- GOSPOSIA do jednej osoby
ANGIELSKIEGO, . niemiec mają pogrążeni w smutku
m trasa Orłowo — Cisowa dzinie. Zgłoszenia „Dzień- goszcz na podobne Sopot, z dzieckiem potrzebna. Do
bre warunki Wrzeszcz, Par SKRADZIONO książeczkę że kiego udzielam. Gdynia, -- 5448-G
kupię,
Oferty: „Dziennik nik Bałtycki", Gdańsk
Wrzeszę*.
Krajewska
MĄŻ, CÓRKA I SYNOWIE
tyzantów 13 b — 7, godz. glarską nr 6697 , ńa nazwi 1 Jana z Kolna 1 nt. 3.
Bałtycki“, Gdynia, pod „Do pod „Mały",
Wrzeszcz, Wallenroda CO.
5423-G
5531-G
17 — 19,
201-P sko Zymny Herman. 5425-Q
mek“.
5424-G
S33Ö-G
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