• ■Bilom

OtSafaK larg urseny i/ł
Gdynia Mściwoja 0 tal XI 60
VB1KVONY:
BeRratana* 835-60
Oentr 335-81 do 65
Red aport 318-97
_____Siniało i s*c» 345-17
Rad nocny 335-66
Rlnao redafoj« współ

ROK VIII

nr

58

DZIENNIK BAŁTYCKI

iDMiRimica
Gdańsk ul Gdyńskicb Ko
synierów 11
Dyrefctor delegatury 335-59
Sekretariat deleg.
316-33
Ogłoszenia Gdańsk
Targ
Drzewny 3,7
335- 80
Ogłoszenia Gdynia
22-07
Pismo wydaje INSTYTUT?
PRASY «CZ7VELNIK"

PIĄTEK, 7 MARGA 1952 R.

Ona 15 gr.

Wielki krajowy zjazd aktywu PGM Przed Międzynarodowym Dniem Kobiet
z udziałem Prezydenta RP Bolesława Bieruta
obradował nad podniesieniem metod pracy w rolnictwie

WARSZAWA (PAP). W dniach czeń pracy ze spółdzielniami pro mówienia w dyskusji mocno ak towali długotrwałą, serdeczną o
5 — 6 bm. obradował w sali Ra dukcyjnymi oraz z chłopami ma centowały role POM w należy wację, a przewodniczący obrad—
dy Państwa wielki krajowy zjazd ło i średniorolnymi, uczestnicy tym i terminowym przeprowadzę minister Dąb - Kocio!, w imieniu
aktywu POM, w którym brali u- zjazdu podkreślali doniosłe zada niu prac wiosennych, które po uczestników zjazdu złożył Prezy
dział dyrektorzy i kierownicy wy nia, jakie stoją w roku bieżącym winny zdecydować o dalszym po dentowi uroczyste zapewnienie,
działów politycznych wszystkich przed POM-ami, które są b. do ważnym zwiększeniu produkcji że wszyscy dołożą sil, aby z ho
POM-ów, agronomowie % róż niosłym czynnikiem w pogłębia rolnej.
norem wypełnić te wielkie zada
nych ośrodków, wielu przodują niu i rozwijaniu ruchu spółdziel
W czasie obrad do zebranych nia, jakie Pierwszy Obywatel
cych traktorzystów 1 brygadzi czości produkcyjnej na wsi
przemówi! Prezydent RP Bole RP w swym przemówieniu posta
stów oraz przedstawiciele przodu Zjazd obradował w przededniu sław Bierut. (Tekst przemówie wił przed pracownikami POM.
jących spółdzielni produkcyj wiosennej kampanii siewnej, to nia podamy jutro). Przemawiają
nych. Na naradę przybył gorąco też zarówno referaty, jak i prze cemu Prezydentowi zebrani zgo- Wyniki obrad podsumował w
dłuższym przemówieniu wicemar
witany przez zebranych — Frezy
szałek Sejmu — Roman Zam
dent RP Bolesław Bierut.
browski.
Na zjeździe obecni byli: człon
Zjazd zakończył się uroczy
kowie Rady Państwa — wicemarj
stym momentem odznaczeń Zło
szałek Sejmu, sekretarz KC PZPR !
tymi i Srebrnymi Krzyżami Za
— Roman Zambrowski i prezes j
sługi
przodujących pracowni
Rady Naczelnej ZSL — Józef |
ków POM. W imieniu Prezyden
Niećko, członkowie rządu z prej
ta RP odznaczył wyróżnionych
mierem Józefem Cyrankiewiczem
minister rolnictwa Dąb - Kocioł.
i wicepremierem Aleksandrem!
Złote Krzyże Zasługi otrzymali:
Zawadzkim na czele, sekretarze
W!. Siemiatycki — traktorzysta
KC PZPR — Stanisław Mazur i
BUDAPESZT (PAP). W dn. 9 marca br. przypada 60 roczni z POM w Kątach Wrocławskich,
Zenon Nowak, sekretarze NKW
ZSL — Aleksander Juszkiewicz, ca urodzin wodza narodu węgierskiego, wicepremiera rządu Wę który zaoszczędził 2.010 kg. pa
Józef Ozga-Michalski i Ludomir gierskiej Republiki Ludowej, sekretarza generalnego Komitetu liwa i przepracował na „Ursusie“
Stasiak, członek NKW ZSL Mi Centralnego Węgierskiej Part i Pracujących, niezłomnego bo 3.500 godzin bez kapitalnego re
kołaj Dachów, kierownik Wydzia jownika o interesy ludu pracującego, wybitnego działacza mię montu, W!. Kotów — traktorzy
sta POM w Dąbrowie, woj. opol
łu Rolnego KC PZPR — Edmund dzynarodowego ruchu robotniczego — Matyasa Rakosi'ego.
Pszczólkowski i przewodniczący Masy pracujące Węgierskiej pracujący wyrażają swe przywią skie, za wykonanie planu orek
205 proc. i za podniesienie wy
Zw. Zaw. Prac. Roln. — Dech Republiki Ludowej składają swe zanie i miłość dla Węgiersk’ej w
dajności z ha w obsługiwanych
nik.
mu ukochanemu przywódcy naj- Partii Pracujących, dla socjaliz- spółdzielniach oraz Grzegorz Do
W czasie dwudniowych obrad, piękniejszy dar — wzmagają wal mu, którego budową kieruje — brzański
— dyrektor POM w Ja
którym przewodniczył minister kę o przedterminowe wykonanie
worze, na Dolnym Śląsku.
rolnictwa — Jan Dąb - Kocioł, planów produkcyjnych, o pokój Matyas Rakosi.
toczyła się żywa dyskusja nad i socjalizm.
referatami wiceministra rołnict
wa — Domagały i zastępcy dy Z całego kraju napływają już
rektora naczelnego CZ POM do zwycięskie meldunki o przedter
spraw politycznych — Laszkow- minowym wykonaniu zobowią
skiej. Wielu pracowników POM zań produkcyjnych podjętych dla
i przedstawicieli spółdzielni pro uczczenia 60 rocznicy urodzin
dukcyjnych oceniało w swych Matyasa Rakosi'ego.
przemówieniach
dotychczasowe
wyniki działalności ośrodków, W związku z 60-leciem urodzin
Wzmożona walka o ponadplanową produkcję, o wyższą
dzieliło się swymi doświadczenia Matyasa Rakosi'ego odbędą się
jakość i obniżenie kosztów własnych — oto podstawowe kie
mi, analizowało źródła sukcesów na Węgrzech liczne uroczystości.
runki zobowiązań podejmowanych — jak Polska długa i sze
oraz błędów i niedomagań w 8 marca odbędzie się w Buda
roka — dla uczczenia 60 recznięy urodzia Prezydenta Bie
pracy POM nad umocnieniem ist peszcie, w sali Opery Państwo
ruta i święta 1 Maja.
niejących spółdzielni i nad dal wej uroczysta akademia, poświę
Na apel „Pa-Fa-Wa-G-u“ odpowiedziały już dziesiątki
szym rozwojem ruchu spółdziel eona 60 rocznicy urodzin Maty
asa Rakosi'ego. W tym samym; przodujących zakładów przemysłu węglowego, hutniczego,
czości produkcyjnej.
chemicznego, włókienniczego, motoryzacyjnego, elektrotech
Wyciągając wnioski z doświad dniu otwarta zostanie wielka wy
nicznego i innych oraz załogi wznoszące wielkie budowle so
stawa poświęcona życiu i rewo
cjalizmu. W listach, uchwalanych wśród powszechnego entu
lucyjnej działalności Rakosi'ego
zjazmu — ludzie pracy z całego kraju ślą swemu Prezyden
— wybitnego działacza między
towi wyrazy miłości i przywiązania, życząc Mu długich lat
narodowego ruchu robotniczego.
życia i pracy dla Polski Ludowej, która pod Jeeo kierowni
Węgierscy kompozytorzy przy
ctwem odnosi coraz to nowe zwycięstwa w walce o pokój
gotowali ponad 40 pieśni, kantat
i Plan 6-letni.
i utworów muzycznych poświę
conych
60
rocznicy
urodzin
Ma
Z okazji Międzynarodowe
Ponad 90.000 roboczogodzin oszczędności dadzą
go Dnia Kobiet w sobotę tyasa Rakosi'ego.
Fala podejmowanych zobowią
dnia 8 marca o godz. 14 odbę
zobowiązania robotników portu gdańskiego
dzie się uroczysta akademia zań i meldunków o wykonaniu
Już od godziny 15 ze wszyst rzy przybyli na masówkę, by pod
podjętych
dla
uczczę
zobowiązań
w teatrze „Wybrzeże“ w
Gdańsku. W części artystycz nia rocznicy urodzin Matyasa Ra kich stron do świetlicy ZPGG w jęciem zobowiązań produkcyj
nej wystąpi odznaczony I na kosi'ego — rośnie z dnia na Gdyni zaczęły przybywać grupy nych godnie uczcić 60 rocznicę
groda zespół Ligi Kobiet z dzień. Nowym?, poważnymi osią robotników z transparentami. urodzin Pierwszego Obywatela
gnięciami produkcyjnymi weg’er Wkrótce sala zapełniła się szczel Polski Ludowej, Prezydenta Bo
Helu,
ska klasa robotnicza 1 cały lud nie portowcami gdyńskimi, któ- lesława Bieruta.
Po zagajeniu masówki przez
przewodniczącego rady zakłado
wej gdyńskiego rejonu ZPGG ob.
Marciniaka i powołaniu prezy
dium, do którego weszli przed
stawiciele KW PZPR ob. Bejger
i KM PZPR ob. Wróbel, oraz
ORZZ ob. Kosz i inni, kierownik
PARYŻ (PAP). Z Aten donoszą, j przekonania polityczne, zwracam Grecję swym „laboratorium do rejonu gdyńskiego ob. Rudowski
że pod naciskiem światowej opi- ] się do Was. Tylko Wy i cala po- świadczalnym dla opracowania wygłosił krótki referat.
nii publicznej i ostrych protestów; stępowa ludzkość, potraficie po- metod, które mają zamiar zasto Słowa jego, w których streścił
narodu greckiego, reżim monar wstrzymać oddział egzekucyjny: sować w innych krajach“. Toteż przebieg dotychczasowej działal
cho - faszystowski zmuszony był który wykonuje wyroki śmierci. obowiązkiem narodu włoskiego ności Prezydenta Bieruta i jego
odroczyć wykonanie egzekucji na Nie pozwólcie, aby lała się nowa jest podnieść głos protestu prze wielki wkład w budowę ustroju
Belojannisie i jego towarzyszach, krew w moim kraju. Uratujcie ciwko rządom, będąeym na służ sprawiedliwości społecznej w
nasze dzieci, które czeka śmierć“. bie imperializmu zagranicznego i naszym państwie, w budowę pod
o pięć dni, tj. do 7 bm.
dążącym na jego rozkaz do zdła staw socjalizmu, zostały przez
Tymczasem ze wszystkich stron Podpis: Wasiliki Belojannis.
świata napływają do Aten dalsze Z przytoczonych wyżej telegra wienia wolności narodów i obroń robotników przyjęte entuzjasty
depesze protestacyjne przeciwko' mów wynika, — pisze Carapkin ców tej wolności. Mówca wezwał cznymi oklaskami. Długo jeszcze
zbrodniczemu wyrokowi wydane — że zapewnienia delegata grec całą demokratyczną opinię wło po zakończeniu referatu zebrani
mu przez trybunał monarcho-fa kiego na VI sesji Zgromadzenia ską dc walki z całą energią o u- na sali skandowali „BIE-RUT!
ratowanie życia patriotów, ska BIE-RUT! PO-KÖJ! PO-KÖJ!
szystowski.
Ogólnego, iż wymienionym w zanych
przez katów narodu grec
Na podium jeden za drugim
/
przytoczonych telegramach patrio kiego.
zaczęli wstępować przodowni
tom greckim nie grozi kara śmier
Depesze
cy pracy i przedstawiciele bry
Również w innych miastach
ci i że będą oni ułaskawieni
gad młodzieżowych, którzy
rodzin skazanych
zmierzały do tego, aby wprowa włoskich wzmaga się ruch prote
składali
w imię
stacyjny
przeciwko
skazaniu
na
do Generalissimusa dzić w błąd ONZ i światową opi karę śmierci patriotów greckich. niu grupzobowiązania
robotników poszcze
nię
publiczną.
Przytoczone
wyżej
gólnych odcinków.
Stalina
telegramy świadczą również o
Szczególnie cenne zobowią
NOWY JORK (PAP). Pełniący tym, że życie wymienionych pa
Z Francji
zania złożyły brygady z od
obowiązki stałego przedstawiciela triotów greckich znajduje się w
PARYŻ. (PAP). Po odroczeniu
cinka I i II. Łączna ich war
ZSRR przy ONZ — Carapkin, wy ogromnym niebezpieczeństwie.
tość wynosi około 215.000 zło
stosował w dniu 3 marca pismo W zakończeniu swego pisma wykonania wyroku na Belojan
tych. Ogółem zobowiązania,
do sekretariatu ONZ, w którym Carapkin prosi sekretariat ONZ, nisie i towarzyszach, we Francji
podjęte przez portowców gdyń
stwierdza, że na imię przewodni aby podjął natychmiast wszyst spotęgował się jeszcze ruch prote
skich na wczorajszej masów
czącego Rady Ministrów Związ kie niezbędne kroki w celu ura stacyjny przeciwko zbrodniczemu
ku Radzieckiego — Józefa Stalina towania życia patriotów grec- wyrokowi. Z całego kraju wysła
no tysiące telegramów do Plasti
nadeszło szereg telegramów odjkićhT
rasa, poselstwa greckiego w Pa
krewnych patriotów greckich, sKa
Z kroniki
ryżu i przewodniczącego trybuna
zanych na śmierć oraz od więź7 Vftn'rh
lu wojskowego w Atenach z żą
dyplomatycznej
niów politycznych, znajdujących
&
łm il
się w więzieniu Averof.
RZYM (PAP). W Rzymie od- daniem rewizji procesu i ułaska WARSZAWA (PAP). W dniu
Wśród tych telegramów jest j był się masowy wiec protestacyj wienia skazanych patriotów. W ,6 bm. nowomianowany ambasateż następujący:
j ny przeciwko skazaniu na karę setkach fabryk uchwalono rezolu j <jor nadzwyczajny i pełnomocny
„Do Generalissimusa Stalina! i śmierci Belojannisa i jego towa- cje, domagające się ułaskawienia Bułgarskiej Republiki Ludowej
skazanych.
w Polsce pan dr Kirił DramaliW obliczu widma śmierci, gro-1 rzyszy.
żącej z godziny na godzinę mc-1 Senator Terracini w przemó- Sekcje Francuskiej Partii Ko jew złożył wizytę wstępną wice
jemu jedynemu synowi, skazane j wieniu oświadczył, że imperiali- munistycznej i SFIO w Brest o- ministrowi spraw zagranicznych
pau na śmierć za te, że »łosi! swe 1 ści amerykańscy sami nazywają głosiły wspólny protest.
Stefanowi Wierbłowekiem*

Przed 60 rocznicą urodzin
niezłomnegn bojownika
o interesy ludu nracujacego

Matyasa Rakosi’ego

Kobiety francuskie dobrze pamiętają zniszczenia, jakie nie
sie za sobą wojna; odczuwają ostro nędzę, jaką przyniósł na
rodowi francuskiemu imperializm amerykański. Na licznych
manifestacjach i demonstracjach dają temu wyraz, żądając
zaprzestania remilitaryzacji Niemiec zachodnich i wojny w
Vletnamie, zerwania z imperialistyczną polityką wojny.
Na zdjęciu: Fragment demonstracji kobiet francuskich.

Polskie masy pracujące czczą godnie
60 rocznicę urodzin swego Prezydenta

Uroczysta akademia
w Międzynarodowym
Dniu Kobiet

Światowa opinia publiczna żąda

uchylenia zbrodniczego wyroku no patriotów greckich

ce, przyniosą oszczędność po
nad 90.780 róboczogodzin, co
równa się kwocie 364.642 zło
tych.
Jednocześnie na masówce tej
brygada młodzieżowa odcinka I
wezwała do współzawodnictwa
brygadę młodzieżową i odcinka
II rejonu gdyńskiego i nowopo
wstałą brygadę młodzieżową z re
jonu gdańskiego.
Wśród robotników portu gdyń
skiego, którzy wzięli udział we
wczorajszej masówce, nie brakło
żadnej z brygad. Wszyscy stawili
się, by czynem produkcyjnym ze
dokumentować swe gorące przy
wiązanie do Pierwszego Obywa
tela naszego państwa ludowego.
(i. t.)

Januchowski i Ławniczak na
cześć 60 rocznicy urodzin Prezy
denta postanowili powtórzyć jesz
cze raz swój wyczyn i zobowią
zali się do końca 1955 r. wykonać
drugie tyle pracy, ile przewiduje
dla nich Plan 6-letni. Jeszcze da
lej poszedł Ryinaniak, który pier
wszy wykonał swe 6-letnie zada
nia i wykonuje juz zadania swo
jego „drugiego Planu 6-letniego“.
Rymaniak zobowiązał się miano
wicie, do końca kwietnia br. wy
konać zadania kolejnego planu
rocznego.
Wyliczenie zobowiązań poszczę
gólnych załóg zakładów im. Sta
lina ogólnej wartości 6.267 tys.
złotych umieszczono w jednym
wspólnym liście, który wystoso
wano do Prezydenta Bieruta.

Po raz drugi wykonają
Ponad planowe iuozą
zadania
„WARSZAWA“ I „STAR 20“
Planu 6-3etniego
WARSZAWA (PAP). W przer
trzej robotnicjj
wach międzyzmianowycli we
wszystkich oddziałach Fabryki
poznańscy
POZNAN (PAP). Na masówce
robotników zakładów im. J. Sta
lina w Poznaniu szczególne owa
cje spotkały 3 bohaterów zakła
dów: Januchowskiego, Ławnicza
ka i Rymaniaka, którzy wykonali już swe zadaniu Planu 6-letniego.

Samochodów Osobowych na Że
raniu odbyły się masowe zebra
nia załóg robotniczych, które sta
ły się żywiołową manifestacją
uczuć głębokiej miłości i przy
wiązania do przywódcy i nau“ycieIa P°kki(:h mas Pracu»i
(Dokończenie na str. 2)

Szyper Michał Sołończyk z „Gdy 18"
wzywa rybaków
do podejmowania zobowiązań

dla uczczenia naszego Prezydenta
W czasie podpisywania tu trów „Gdy 10“ i „Gdy 51“.
mów o dostawę ryby wielu ry
Antoni Konkoi, szyper ku
baków zgłosiło zobowiązania tra „Gdy 69“, złowi ponad
ponadplanowych połowów, któ plan 2 tony ryby i wzywa do
rymi razem z robotnikami ca podjęcia podobnych zobowią
łego kraju pragną uczcić 60 zań załogi kutrów „Gdy 9“ i
rocznicę urodzin Prezydenta „Gdy 78«.
Bieruta.
Bolesław Dettlaff, szyper ku
I tak szyper kutra „Gdy 18“ tra „Gdy 79“. złowi ponad
Michał Sołończyk złowi w ma plan w marcu 2 tony ryby i
jn dodatkowo 5 ton ryby 1 wzywa do współzawodnictwa
wzywa do współzawodnictwa załogi kutrów „Jas 1“, „Wła
w przekraczaniu planu kutry 47“ i „Wła 17“.
„Gdy 3“, „Gdy 95“ i „Gdy 96“.
Augustyn Semerling, szyper
Wezwanie Sołończyka pod kutra
„Gdy 61“, zobowiązał
jął natychmiast szyper kutra się
ponad plan 4 tony
„Gdy 96“ Jan Gabryszak 1 rybyzłowić
do współzawod
zobowiązał się złowić w mar nictwai wzywa
załogi kutrów „Gdy
en dodatkowo 6 ton ryby i 26“, „Gdy
29“ i „Jas 75“.
wyszkolić w ciągu roku trzech
praktykantów. Szyper Gab
Zobowiązania te posiadają
ryszak wezwał do współza wartość 22.100 zl. i dadzą pań
wodnictwa
załogi kutrów stwu dodatkowo 22 tony ryby
„Gdy 126“, „Jas 94“, „Wła
Dalsze zobowiązania załóg
24“, „Wła 3“ i Wła 6“.
rybackich,
odpowiadających
Andrzej Rotta* szyper ku na szlachetne wezwanie szyp
tra „Gdy 90“ złowi ponad ra Michała Sołończyka, na
plan 3 tony ryby I wzywa da pływaj*,
(am)
współzawodnictwa załogi ka*..
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masy pracujące
Wyzysk, ciemnotę, więzienia i widmo wojny Polskie
czczą godnie 60 rocznicę urodzin
— oto co ofiarowywała masom ludowym konstytucja sanacyjna swego Prezydenta

Czytając projekt Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludo sanacyjnej. Konstytucja kwietnio konstytucją nie panującej kliki,
(Dokończenie ze str. 1)
ni i spawalniczo - montażowego
wej, przyjmujemy go jako coś zupełnie naturalnego i oczywiste wa odebrała uprawnienia t. zw. lecz narodu, wolnego od jarzma
zmontują ponad plan w marcu
kapitalistycznego,
narodu,
który
„mniejszościom
narodowym“,
to
cych,
Prezydenta
Bolesława
Bie
go. W . ciągu siedmiu lat rządów władzy ludowej przyzwyczailiś
i kwietniu br. 4 samochody Mjest
gospodarzem
we
własnym
ruta.
jest
narodom
ujarzmionym:
Umy się do wszystkich wolności i praw, jakie nam gwarantuje
20 „Warszawa“.
Konstytucja, bo tych wolności na sobie doświadczamy, bo z tych kraińcom, Białorusinom, Litwi kraju. Nasza Konstytucja w pa W liście do Prezydenta Bole'
„Załoga naszych zakładów, w
sława
Bieruta,
składając
Mu
ży
nom.
ragrafach
swoich
zawiera
wynik
praw korzystamy.
Chłopów pracujących pozbawi długoletnich walk klasowych i czenia długich lat życia i zdro zrozumieniu wielkich zadań, ja
Żeby je móc jednak w pełni statnie resztki swobód obywatel ła prawa do ziemi bez wykupu, wyzwoleńczych mas narodu pol wia i meldując o podjętych zo kie stawia przed nami Partia I
ocenić i docenić, warto jest przy skich, wywalczonych w ciężkich, zagwarantowała natomiast nie skiego. Jest dowodem jego zwy bowiązaniach, załoga FSO pisze: Rząd, da ponadplanową produk
pomnieć sobie, jaką konstytucję ofiarnych bojach kasowych. O- tykalność ziemi obszarniczej.
cięstwa w walce o sprawiedli „Pracownicy wydziałów: głów cję i wygospodaruje 405 tys. zł
nego montażu, tapicemi, lakier- dodatkowych oszczędności“.
„ofiarował“ masom ludowym re debrała wolność zgromadzeń, sto Konstytucja faszystowska utr-wo*® społeczną,
wi
KIELCE (PAP). Robotnicy Sta
żim sanacyjny. Po takim spojrzę warzyszeń, wolność słowa. Ode walała niewolę mas pracujących,
rachowickich Zakładów Samocho
piu wstecz zdobycze klasy robot brała prawo strajku, wydając ażeby w sojuszu wojskowym z
dowych, pragnąc uczcić patrio
niczej, zaw&rte w nowej Konsty robotnika na łup wyzysku kapi Hitlerem przygotować kraj do
tycznym czynem produkcyjnym
tuęji, stają się nam jeszcze droż talistycznego.
60 rocznicę urodzin wielkiego sy
Konstytucja kwietniowa znios napaści na Związek Radziecki.
sze i donioślejsze.
na narodu polskiego, Pierwszego
ła zakaz samowolnego aresztowa Konstytucja kwietniowa była na
Obywatela Polski Ludowej —
nia i zakaz stosowania tortur. rzędziem wojny.
Podstąp i owałt
Prezydenta Bolesława Bieruta
Obóz w Berezie, więzienie w Ra
Konstytucja z 1935 r. uchwalo wiczu zapełniały się tysiącami D“*!eVą odbyliśmy «fro^ą
oraz zbliżające się Święto Pracy
na podstępem, me mogła służyć działaczy robotniczych i chłop Kiedy dziś czytamy projekt
1 Maja — postanowili wyprodu
interesom narodu. Właśnie dla skich.
Konstytucji Polskiej Rzeczypos Podobnie, jak dzień przedtem w kową, ponadplanową produkcją kować do dnia 18 kwietnia hr.—
tego użyto gwałtu, że naród ni
politej Ludowej, staje przed na Stoczni Gdańskiej, w środę po 60 rocznicy urodzin Prezydenta 60 rocznicy urodzin Prezydenta
3 samochody „Star - 20“ po
gdy nie głosowałby za taką
mi ogrom drogi, jaka nas dzieli I zmianie dziennej zebrali się ro RP Bolesława Bieruta.
Narządzie
ucisku
konstytucją.
od tamtych czasów, ogrom swo-1 botnicy Stoczni Północnej w Masówka robotników Stoczni nad plan. Do końca I kwartału
i wofny
Czym się charakteryzowała kon
bód, jakie uzyskaliśmy dzięki; Gdańsku. Na ustach wszystkich Północnej odbyła się w serdecz br. załoga Starachowic realizuje
wyprodukowania
stytucja z 1935 r.? Była ona „uFaszystowska konstytucja z dojściu do władzy klasy robotni1 były słowa apelu PAFAWAG-u, nym nastroju głębokiego przy zobowiązanie
koronowaniem wszystkich do 1935 r. zniosła bezpłatność nau czej, ogrom zdobyczy, które sta-! którego załoga pierwsza w Pol- wiązania mas pracujących do ponad plan 10 ciężarówek „Startychczasowych ustaw przeciwro- czania. Trzymanie mas w ciem ją się co dzień naszą własnością, i see stanęła do szlachetnego współ Pierwszego Obywatela Ludowej 20“, podjęte dla uczczenia 10
botniczych,
przeciwchłonskich, nocie ułatwiało panowanie klice Nasza nowa Konstytucja jest! zawodnictwa w uczczeniu dodat Ojczyzny, Prezydenta RP i Prze rocznicy powstania Polskiej Par
przeciw inteligencji pracującej i
wodniczącego Komisji Konstytu tii Robotniczej.
narodom uciskanym i ujarzmio
cyjnej.
nym. Była ona wyrazem przejś
Po przemówieniu przewodni
Zobowiązania
cia rządu faszystowskiego do cał
czącego rady miejscowej ob.
hut«
„Kościuszko“
kiem już jawnej, twardej wła
Rożko, gdy umilkły okrzyki na
dzy terrorystycznej kapitału nad
cześć Prezydenta i Generalissi KATOWICE (PAP). Załoga hu
pracującymi pod hasłem „żad
musa Stalina i skandowanie sło V „Kościuszko“ uchwaliła burznych praw masom ludowym“ —
wa „POKÓJ, POKÓJ“, ro wymi oklaskami i okrzykami
takie słowa o konstytucji padły
botnicy poczęli zgłaszać swe zo na cześć Pierwszego Obywatela
ze strony reprezentantów skraj
bowiązania produkcyjne zespoło Polski Ludowej list do Prezyden
nej lewicy.
ta Bolesława Bieruta, w którym
PARYŻ (PAP). W dalszym ciągu zeznań przybyłego z Polski okupacji wraz z mężem i dwoma we, wydziałami, działami i indy m. in. czytamy;
wldualnie.
świadka obrony Ozgi - Michalskiego w prowokacyjnym proce braćmi brała udział w walce z
Absolutyzm
sie, wytoczonym przez grupę zdrajców z krajów demokracji najeźdźcą hitlerowskim w oddzia W liście stoczniowców do Pre „W roku bieżącym huta „Koś
zydenta RP wymieniono kwotę ciuszko“ obchodzić będzie 159-leludowej
przeciwko postępowym pisarzom francuskim Renaud de le Armii Ludowej.
na irłu^ach
zobowiązań, zmierzających do oie swego istnienia. Dziesiątki lat
Jouvenelowi i Andre Wurmsero wi, adwokat obrony kontynuo
ADW. NORDMANN: Co się sta skrócenia cyklu produkcji i do j historii huty były latami wyżykspita!iętów
wał pytania:
ło
z mężem i braćmi świadka?
podniesienia jakości wytwarza- \ sku i ucisku robotników. Żyją
Konstytucja sanawjna oddała
ADWOKAT
NORDMANN: ka, stwierdziła, że ukrył on od ŚWIADEK: Obaj moi bracia i nych jednostek. Wynosi ona 82 jeszcze wśród naszej załogi lu
nieograniczoną władzę w ręce
spraw za
prezydenta, odpowiedzialnego je Jakie stanowisko zajmował rząd powiedź wiceministra
zostali w bestialski sposób tys. złotych. Kwota ta już w cią dzie, którzy pamiętają czasy ra
Wielkiej Brytanii mąż
dynie „przed Bogiem i historią“. londyński wobec ruchu chłopskie granicznych
zamordowani.
Mój starszy brat, gu dnia wczorajszego, przez dal bunkowej gospodarki Flicków,
Cadogana,
potwierdzającą
w który był szefem
w Polsce?
Seim i senat utraciły resztki for go ŚWIADEK:
jednego sze zobowiązania, powiększyła się Harrimanów i innych kapitali
Rząd londyński imieniu rządu angielskiego osta z oddziałów Armii sztabu
więcej niż do stu tysięcy złotych. stycznych rekinów. £yją jeszcze
realnej wiedzy, jaką posiadały
Ludowej,
wszelkimi sposobami hamował teczny charakter granicy na Od tał zamordowany w r. 1943 wzos
Wśród przodujących działów wśród nas ludzie, którzy na sku
na
dotychczas.
walkę patriotyczną z okupantem. rze i Nysie. Mikołajczyk ukrył tę
tek kapitalistycznej gospodarki
Konstytucja kwietniowa była Rząd londyński i jego „delegatu gwarancję i, nie chciał o nich po  stępujących okolicznościach. Zos stoczniowych wymienić należy skazani zostali na bezrobocie, nę
wydz.
wyposażenia,
stolarni
i
kuź
tało
ustalone
spotkanie
z
dowódz
absołu ty s ty c zna, pod norządJk owy - ra“ w kraju zalecały „stanie z informować ani swego rządu, ani
twem oddziału AK dla omówie ni, w których załoga stuprocento dzę i głód. Polska Ludowa, na
wala rząd prezydentowi, który bronią u nogi“.
swego stronnictwa.
nia
wspólnej ' walki z Niemcami. wo przystąpiła do deklarowania czele której Wy. Towarzyszu Frc
imał prawo wydawania wszel Naród polski nie mógł oczywi ADW. NORDMANN: Mikołaj
Gdy
brat mój przybył na miej zobowiązań na cześć Prezydenta zydencie, stanęliście, przekreśliła
kich ustaw drogą dekretów, do ście zaakceptować polityki „sta czyk jest przewodniczącym „Zie
rachuby kapitalistów i zniosła
sce
spotkania,
czekało na nieg’> i Święta Pierwszomajowego.
wypowiedzenia wojny włącznie, nia z bronią u nogi“. Bataliony lonej Międzynarodówki“. Co to
ich władze na śląskiej ziemi.
Wartość
zobowiązań
produkcyj
Gestapo. Dochodzenie wykazało,
Przemysłowcom i obszarnikom la Chłopskie zacieśniały jedność z za organizacja?
Na terenie naszej huty stanął
nych
kadłubowni
wyraża
się
że
Gestapo
zostało
zawiadomione
twiej było kierować jedną oso klasą
robotniczą,
prowadząc ŚWIADEK: Działają tam zdraj o miejscu spotkania przez dowód kwotą 35 tys. złotych. Przez skró w ub. roku największy w Polsce
ba, skupiającą w swoich rękach wspólną walkę w formie sabota cy, którzy chcą obalić władzę lu
okresu produkcji załoga te wielki piec „B“, chluba polskie
władzę, niż ciężkim anaratem, ja ży, odbijania deportowanych ro dową i nienawidzą swej ojczyz cę AK — Scięgorza, którego wi cenie
wydziału odda trzy jednost go hutnictwa. W br. huta wzbo
kim był sejm i senat. Wprowa botników, sabotażu gospodarcze ny. Spiskują oni przeciwko niej, dziano, gdy wychodzi! z Gesta go
pływające w tempie przyśpie gaci się jeszcze o tego samego ty
dzenie jedynoWładztwa w państ go oraz za pomocą innych środ podobnie jak po rewolucji francu po. Nie by! to zresztą wypadek ki
pu piec „C“. Było to możliwe
wie odsunęło od wpływów na rzą ków walki partyzanckiej, zna skiej arystokracja francuska spis odosobniony. We wsi Borowo np. szbnym.
dokonano straszliwego mordu na] Długo jeszcze padały z mówni- dzięki mądrej polityce Partii,
dy masy ludowe.
nych narodowi francuskiemu, któ kowala w Koblencji.
26 członkach Armii Ludowej wicy dalsze deklaracje, dalsze sło którą Wy kierujecie, dzięki tro
Konstytucja kwietniowa ode ry również walczył w szeregach Dzisiaj spiskują oni nadal prze czasie omawiania wspólnej akcji. wa robotniczego
umiłowania sce władzy ludowej. Załoga na
brała robotnikom i chłopom o- ruchu oporu. Rząd londyński, na ciw własnej ojczyźnie, nie cofaPrezydenta
naszego
Ludowego szej huty, dla uczczenia 60 rocz
PRZEWODNICZĄCY: Czy to Państwa i Przewodniczącego
którego czele stal wówczas Mi- j jąC sję przea mordem i szpiegost
Par nicy Waszych urodzin i święta
kołajczyk, zrzucał wprawdzie wem. Dlatego też naród polski Niemcy dokonali tego mordu?
tli. Międzynarodówka — hymn klasy robotniczej 1 Maja, podję
broń na terytorium kraju, jed ma pełne prawo nazywać ich ŚWIADEK: Niestety, byli to robotniczej solidarności — za ła szereg zobowiązań produkcyj
nakże broń ta nie była przezna zdrajcami“.
Polacy, wychowani przez hitlero brzmiała, jako potężny, końcowy nych i oszczędnościowych, któ
czona dla ludzi, walczących z o- Z kolei zeznaje świadek Wan wców i pułkowników Kowalew akord tego pracowitego i chwa rych łączna wartość wynosi po
kupantem, lecz dla faszystów.
nad 2.210 tys. zi“.
da Jarmułowicz, która podczas skich.
lebnego dnia.
ADW. NORDMANN: Jaka by
ła działalność Jana Kowalewskie
go i rządu londyńskiego po wy
zwoleniu Polski?
Przed niedawnym czasem odbywał
ŚWIADEK: Kowalewski stał
•>ię w Niemczech zachodnich kongres
lekarzy, w czasie którego wyszło na na czele wywiadu, przy czym
Pamiętamy, jak na tle trudności, spowodowanych wolnym tu równy wkład w odstawę mle dy, by kupić w Gdańsku, czy
jaty, że na 23.000 młodych lekarzy podlegała mu siatka wywiadow
Gdyni flanelę, płótno, mydło, czy
8.000 pracuje bezpłatnie w szpitalach, cza w kraju. Ponosi on odpowie tempem rozwoju rolnictwa i wyjątkowo niekorzystnymi warunka ka do spółdzielni?
a 5.000 przyjęło posady szoferów, noc
mi atmosferycznymi, rozwinęła się jeslenią wroga działalność ele Oczywiście nie! Gromada Par pantofle. Przecież Jan Szyca, na
dzialność
za
zbrodnie
popełnione
nych stróżów, telefonistów, kondukto
rów tramwajowych itp.
w Polsce. Po wojnie w samym tyl mentów kulacko - spekulacyjnych. Wrogowie sądzili, że przejścio chowo, zamieszkana w całości równi z innymi chłopami, korzy
Przeszło 50 proc. młodych prawników ko województwie lubelskim zgi we trudności potrafią zachwiać fundamentem naszego ustroju — przez mało i średniorolnych chło sta z nawozów sztucznych, narzę
korzysta z pomocy opieki społecznej, nęło w maju 1946 r. 832 demo sojuszem robotniczo - chłopskim.
pów, dostarczyła w styczniu dzi i maszyn. Dla Jana Szycy
a 40 proc. młodych agronomów w ogó
Dzięki energicznej pracy i ofiarności aktywistów Partii, dzię 10.398 Itr. mleka, podczas gdy pracuje robotnik w fabryce na
kratów z rąk bandytów i dywerle nie może znaleźć żadnej pracy.
Wśród literatów rzadko który zara santów, kierowanych przez „dele ki patriotycznej postawie mas pracującego chłopstwa, zwalczono równa co do ilości gospodarstw rzędzi rolniczych, dzieci Jana
bia więcej, niż 300 marek miesięcznie, gaturę“ londyńską.
próby spekulacji. Zapewniono ludności miast wystarczającą ilość gromada Jamno dostarczyła w Szycy uczy nauczyciel w pań
bo większość musi żyć za 70 — 180
chleba i kartofli, chroniąc ją przed spekulanckimi machinacjami. tym samym czasie zaledwie 2.551 stwowej szkole. Ale o tym Jan
ADW.
NORDMANN:
Dlaczego
marek. Według dokładnych obliczeń
nie pamięta. Jego zasadą
31 proc. wszystkich zarejestrowanych grupa emigrantów z Londynu zo
Ostatnio wydana ustawa, do obowiązki wobec braci z miasta Itr. Dlaczego? Odpowiedź prosta Szycakorzystanie
literatów musiało przyjąć pracę fi stała pozbawiona obywatelstwa
z pracy całego
tycząca obowiązkowej dostawy i wykonują je wzorowo, na — w Jamnie mieszka wielu ku jest
zyczną.
nie dając narodowi nic
żywca, zapewni miastom dostate wsiach znajdują się kułacy — łaków, posiadających ponad 20- narodu,
Przykładów takich i tym podobnych polskiego?
można by mnożyć jeszcze więcej. Izby
ŚWIADEK: Bo knuli i spisko czną podaż mięsa i tłuszczów nieprzejednani wrogowie nasze hektarowe gospodarstwa, utrzy w zamian.
lekarskie, adwokackie, związki inży wali przeciwko narodowi, gdy zwierzęcych.
mujących duże obory i uchylają
W tym samym Jamnie mieszka
go państwa, ustroju i narodu.
nierów ogłosiły swego czasu, że ci
cych się od dostarczania mleka trzech Majkowskich. Antoni Maj
Wielki nacisk kładzie się rów
wszyscy bezrobotni mogą liczyć na naród odbudowywał swój kraj.
Kułacy
nie
zaprzestali
walki.
AD W. NORDMANN: Czy przy nież na zaopatrzenie ludności Szeptana propaganda, dywersyj do spółdzielni.
pracę w swoim zawodzie nie wcześniej,
kowski, posiadający 20 ha i 5
jak w .1965 roku.
pozbawianiu
Mikołajczyka oby
Najwymowniejsze są przykła krów, nie odstawia do spółdziel
Ale ten stan rzeczy, to przecież wo watelstwa poruszona została spra miejskiej w mleko i przetwory na plotka, a nawet jawnie wro
mleczne. Państwo, pragnąc za gie wystąpienia, mają na celu dy. Jan Jakubek I, z gromady ni mleka. Jan Majkowski, rów
da na młyn amerykańskich okupan
tów i ich adenauerowskich pachoł wa ukrycia przez niego gwaran chęcić chłopów do rozszerzania przeciągnięcie na stronę „soju Nakło, który gospodarzy na 1 ha nież właściciel 20 ha i 4 krów—
ków, którzy z rozgoryczonych bezrobot cji w sprawie zachodnich granic hodowli, otacza hodowców szcze
szu“ kułacko - spekulanckiego ziemi — dostarczył od swej jedy odstawił w styczniu 137 Itr. mle
nych napompowanych jeszcze neohitle Polski?
gólną opieką, zapewniając im pa mniej uświadomionych, chwiej nej krowy 427 Itr. mleka w sty ka, po to, by się nazywało, że
rowską propagandą, usiłują tworzyć
ŚWIADEK:
Komisja,
która
ba
kadry nowego agresywnego Wehrmach
czniu. Klemens Graban z Glino odstawia. Roman Majkowski, wła
szę treściwą oraz przeznaczając
tu.
Quis. dała sprawę ucieczki Mikołajczy- wielkie sumy na pńemie i nagro nych średniaków, aby przez za wa, hodujący na swym 6-hekta- ściciel 1-hektarowego gospodar
kłócenie rynku wewnętrznego
dy dla wzorowych hodowców.
sprowadzić niedostatek do miast rowym gospodarstwie 4 krowy — stwa, ma inne podejście do spo
i wzbudzić niezadowolenie w ma dostarczył w styczniu 1.694 Itr. łecznego obowiązku — potrafi od
Podobnie prezes zarz. gminnego 1 krowy dostarczyć 140 Itr. mle
Satyra polityczna
sach ludności miejskiej.
Sprawa honoru
ZSCh, który w Golczewie posia ka miesięcznie, pomimo, że kro
Ogromna większość chło Aby przekonać się o słuszności da 3,89 ha ziemi i trzyma 2 kro wa jego jest już na ocieleniu.
Odbyta ostatnio w Lizbonie narada atlantycka zatwier
pów rozumie, jak wielkie ko wysuwanych tez, wystarczy po wy, dostarczył 736 Itr. mleka, śre
dziła odrodzenie Wehrmachtu i przystąpienie Niemiec za
rzyści przynosi im gospodarka jechać na wieś i przyjrzeć się ży dniak z Chośnicy Klemens CzyMało i średniorolni chłopi w
(Z prasy)
chodnich do paktu atlantyckiego.
hodowlana, rozumie ponadto, ciu i pracy jednej gminy, jednej żan od 4 krów dostarczył 1.101 olbrzymiej swej większości spel
że zaopatrzenie miast w żyw gromady.
Itr., a średniorolny Jan Szyca z nia ją warunki sojuszu z bratnią
ność jest obowiązkiem i spra
klasą robotniczą. Lecz wysiłki pa
Parchowa — 1.014 Itr.
wą honoru każdego chłopa. Z
triotycznego chłopstwa, wysiłki
Niech mówią fakt«
roku na rok podnosi się więc
Rządu i Partii łagodzą tylko przej
Weźmy
na
przykład
gminę
Szijcowie
i
Majkowscy
pogłowie inwentarza w gospo
Parchowo, która znalazła się Równocześnie inny Jan Szyca, ściowe trudności, bo przełamać
darstwach chłopskich, rozsze
na pierwszym miejscu w ca z gromady Jamno, który posiada je całkowicie będzie można dopie
rza się hodowla zarówno by
ro wtedy, gdy nacisk moralny ca
łym kartuskim powiecie pod
dła, jak trzody chlewnej i dro
25-hektarowe gospodarstwo, peł łej gromady potrafi zmusić owzględem
skupu
mleka.
Plan
biu.
inwentarz i sporą oborę, nie porne kułactwo i zmobilizować
za rok ubiegły wykonano tu ny
Nasuwa się pytanie: dlaczego
tylko
dostarcza do spółdzielni chwiejnych, mało uświadomio
w 121 proc., a rok bieżący mleka,nie
w takim razie w miastach na
ale na zebraniu gromadz nych średniaków do pełnego, oby
przynosi
gminie
dalsze
sukce
szych brakuje od czasu do czasu
namawiał chłopów, by za watelskiego wypełnienia obowiąz
sy. W styczniu zamiast eapla kim
t mleka, dlaczego robotnice i urzęd
miast odstawiać mleko do spół ków wobec narodu i państwa.
nowanych
22.000
Itr.
mleka
niczki muszą nieraz stać w kolej
spasali — jak on — od Do takich właśnie Szyców i
skupiono 25.801, a w lutym, dzielni,
kach, aby dostać mleko dla dzie
tłuszczone
mleko trzodą, bydłem Majkowskich odczuwa żal mat
który przewidywał skup 24.000 i nawet końmi,
ci?
a masło i śmieta ka, stojąca w kolejce przed skle
Itr. do dnia 24. II. skupiono nę wozili na targ
do Gdańska, pem mleczarskim w Gdyni, Gdań
Zjawisko to jest ściśle zwią
już
27.121
Itr.
mleka.
zane z klasowym obliczem wal
żądając za nie wyśrubowanej sku, czy Sopocie, do takich ludzi
»
ki, jaka przebiega na wsi. Obok I komu gmina Parchowo za ceny.
słuszny żal odczuwa cale społe
Atlantycki „koń trojański
mało i średniorolnych chłopów, wdzięcza swoje przodujące wyni A przecież żona Jana Szycy z czeństwo, piętnując ich wrogie.
i którzy należycie pojmują swoje ki? Czy wszyscy chłopi wnoszą Jamna pierwsza pcha się do la- antyspołeczne stanowisko.
czyli lis z Bonn

Załoga Stoczni Północnej

odpowiedziała na wezwanie
Stoczni Gdańskiej

Gdy naród

odbudowywał swój kraj

grupa emigrantów z Londynu

nasyłała na swoją ojczyznę szpiegów i zdrajców

lanca niemiecka
robi karierę...

Dlaczego w Parchowie Jest dobrze, a w lamnie źle?

M DZIENNIK BAŁTYCKI (NR 58)

Naukowcy Wybrzeża dyskutujg nad Konstytucją

MiGAWK

jenne „prawo do nauki“ na tle wynoszący według oficjalnych
deszcz) i poprzysiągłem, że wię
*ywy oddźwięk wśród licznie zebranych profesorów i pracowników
własnego życia uczestnik walk statystyk przeszło 3 razy więcej, Toiuar sprzedajemy cej nie wejdę do sklepu, który
naukowych wyższych uczelni Wybrzeża wywoła! odczyt lektora KC
Brygady Międzynarodowej gen. niż obecnie.
takie niespodzianki urządza kli
bez opakowania
PZPR prof. U. W. Żółkiewskiego o projekcie Konstytucji, wygłoszony
Waltera w Hiszpanii — adiunkt
w sali wykładowej Zakładu Anatomii Prawidłowej Akademii Medycznej.
entom.
(m)
Taki
napis
powinien
być
u—
Z
każdego
artykułu
Kon
AM dr Taubenfliegel.
stytucji bije treska o człowieka mieszczony w widocznym miej
W imieniu naukowców Wy stocznie i porty były w rękach — Moje „prawo do nauki“ pracy i jego egzystencję — stwler scu w sklepie „Spólnoty Pracy" Wydeptanym szlakiem
brzeża prof. AM dr Kieturakis kapitału zagranicznego. Czekano przed wojną wyglądało tak, że ćził m. in. prof WSHM dr Jan w Gdańsku przy ul. Elżbietańserdecznie podziękował prelegen wówczas, aż obcy kapitał we wła nie przyjęto mnie na Uniwersytet Moniak. — Jedynie państwo skiej. Niestety, napisu nie ma, Niemal całą powierzchnię Pla
towi za wyczerpujące omówienie snym egoistycznym interesie wy Warszawski z powodu „nieprawo ludowe przejawia taką tro papieru do zawijania także, a cu Wybickiego we Wrzeszczu zaj
projektu Konstytucji.
buduje nam port, stocznie i flo myślności“ — za to, że walczy skę o dostęp człowieka pracy do klient, który kupił koszulę, kom muje olbrzymi trawnik. Aby się
Jako pierwszy z dyskutantów tę. Instytutów naukowych nie łem o prawa ludu. Na 5 wydzia dóbr kulturalnych — oświadczył plecik bielizny czy inny w tym dostać z jednej strony placu na
drugą, trzeba go okrążać, ale
zabiera głos prof. AM dr Ta tworzono wówczas, bo przecież łach lekarskich, jakie były wó rektor WSSP dr St. Teisseyre.
rodzaju artykuł, nie wie, co ma nikt nie lubi nakładać drogi.
deusz Bilikiewicz.
rozwój sił wytwórczych kraju wczas, przyjmowano rocznie nie
z
tym
fantem
dalej
zrobić.
więcej, niż 100 — 120 słuchaczy Z profesorów AM zabrali głos
— Widzimy, że projekt naszej był nie na rękę zagranicy.
Powinni o tym pamiętać miej
Konstytucji wyrasta z najgłęb
na medycynę, podczas, gdy wieś, w dyskusji prof, dr Wszelaki i Tak było ze mną. Ukryłem scy ogrodnicy i przy wiosennych
—,
Jakże
inny
obraz,
które
prof,
dr
Sulma,
podkreślając
mój sprawunek pod połą palta porządkach zrobić dwa przejścia
szych postępowych tradycji na
praktycznie rzecz biorąc, była po
go wyrazem jest projekt Kon zbawiona
szego narodu. Rewolucyjność
lekarzy.
Pierwszeń wielkość przemian, jakie zaszły (na domiar złego zaczął padać przez trawnik. Jeśli chodzi o
stytucji,
widzimy obecnie.
na odcinkach ich pracy dzięki
naszej Konstytucji
leży w
trasy tych przejść, to nie trud
Dzięki władzy ludowej ruszyły stwo mieli synowie burżuazji i zwycięstwu władzy ludowej, cze
tym, że gwarantem jej jest cały
no będzie je wyznaczyć, stosu
i pracują nasze porty i flota, ziemian, a tysiące 6ynów robot go wyrazem jest Konstytucja.
niczych
i
chłopskich
pozbawiano
naród i że nie jest ona nadana,
jąc się do ścieżek, wydeptanych
a rozwój ich przybiera roz
Dziekan
Wyższej
Szkcły
Mu
lecz wywalczona 1 zdobyta przez
możliwości nauki. Dziś mamy
zimą przez przechodniów, (bz)
miary, nie widziane dotąd w już
zycznej
prof.
Roman
Heising
10 akademii lekarskich, z
cały nasz lud. Naszym najświęt
historii naszego narodu. Nasz
każda przyjmuje rocznie wskazał na wielką ofiarność pań
szym obowiązkiem jest jej pilne
projekt Konstytucji, to silny których
ofc. 500 słuchaczy, co jest najlep siwa na cele kultuialno - oświa
strzeżenie. I jak będziemy ją re
oręż w walce przeciw agresyw szym
wyrazem zmian, które su towe, będącą nie do pomyślenia W niedzielę dnia 9 bm. z powo
alizowali, od tego będzie zależała
nemu imperializmowi, to wiel
w ustroju kapitalistycznym.
nasza praktyczna rzeczywistość.
du prac na sieci Zjednoczenia E
ki bodziec w walce o Plan muje projekt Konstytucji.
Sugestywnie naświetlił zebra
6-letni. Czekamy z niecierpli Zabierając z kolei głos w dys ~ Nie wrócą już czasy, gdy nergetycznego, wstrzymuje się
nym dyrektor MIT-u inź. Ćwiek
wością, kiedy projekt zostanie kusji prof. AM dr Bogusławski, Moniuszko, nie mając na obiady, na odcinku Gdańsk — Sopot kur
wielkie zmiany, zaszłe na odcin
uchwalony przez Sejm, jako wskazał na niezwykłe zaniedba niósł za bezcen do wydawcy swe sowanie pociągów elektrycznych
ku morskim i kadr technicznych
ustawa konstytucyjna — koń nie opieki lekarskiej nad ludno znakomite utwory. U nas utwory
dzięki zwycięstwu władzy ludo
czy inż. Ćwiek wśród oklas ścią za czasów sanacji, czego wy muzyczne znajdują się w bardzo od godz. 8 do godz. 19.
W związku z przedtermino
wej.
razem m. in. był bardzo wysoki krótkim czasie na półkach księ Ostatni pociąg z Sopotu odje
ków zebranych.
wym wykonaniem planu 1951 ro
— Przed wojną w Gdyni kró Realistycznie omawia przedwo odsetek śmiertelności niemowląt, garskich.
lowało bezrobocie zarówno wśród
Dyskusję podsumował lektor dzie o godz. 7, zaś z Gdańska o ku przez Gdańskie Zjednoczenie
robotników, jak inżynierów i
KC PZPR prof. UW Żół godz. 7.10, natomiast po ukończe Elektromontażowe. minister bu
techników okrętowych, a nasze
kiewski, stwierdzając niezwykle niu prac pierwszy pociąg z Sopo downictwa odznaczył Srebrnym
żywy udział świata naukowego
Krzyżem Zasługi naczelnego dy
w omawianiu projektu Konsty tu odjedzie o godz. 19, zaś z rektora tej instytucji Telesfora
Gdańska o godz. 19.10.
tucji. (j. w.)* i
Kowalewskiego.

Przerwa w ruchu
kolei elektrycznej

Odznaczony

Srebrnym
Krzyżem Zasługi

Na rocznicą urodzin Prezydenta RP

Otwarte pytanie
Popularne herbatniki w celofa
nowym opakowaniu kosztują w
sklepach i kioskach po zł 1,65
paczka. Dlaczego punkty dworco
wej sprzedaży „Kolejowych Za
kładów Gastronomicznych" (nie
mamy na myśli konsumcji w po
czekalniach przy stolikach!), liczą
sobie po zł. 2,70 w Sopocie, a
po 1,98 w Poznaniu za identycz
ny wyrób spółdzielczy?
Klient takiego punktu KZG nie
otrzymuje ani za grosz więcej
świadczeń, niż klient pierwsze
go lepszego kiosku w trójmieście.
Natomiast okoliczności (podróż),
zmuszają go do korzystania wy
łącznie z usług KZG, podczas
gdy „na mieście" może sobie wy
brać dowolny punkt zaopatrze
nia.
To samo odnosi się także do
słodyczy/- do win, w mniej
szym stopniu do kanapek, lecz
— rzecz zadziwiająca — nie do
wyrobów monopolu zapałcza
nego i tytoniowego. Czy obo
wiązują tam może rygory o- j
strzejsze, niż w innych bran- i
żach uspołecznionego handlu?
Należy pamiętać, że Kolejowej
Zakłady Gastronomiczne nie mo
gą się tłumaczyć większymi kosz
tami. I personel jest ten sam, i
kiosk! lub lotne punkty sprzeda
ży nie są bardziej luksusowe lub
lepiej wyposażone, niż MI1D czy
spółdzielnie inwalidzkie.
Przeciwnie, podczas gdy MHI>
ł spółdzielnie inwalidzkie wnoszą
znaczne wkłady na prace inwe
stycyjne, KZG znajduje się w
wygodnej ekonomicznie sytuacji
odpłatnego dzierżawcy, zainwe
stowanej przez kolej własności
państwowej.
W czym więc należy szukać uzasadnienia wysokiej marży, sto
sowanej przez punkty drobnej |
sprzedaży dworcowej?
(sól).

mieszkańcy Wybrzeża masowo podejmujq zobowiązania
Odpowiadając na wezwanie i podjęte zobowiązania PAFAWAGU i Stoczni Gdańskiej w związku z 69 rocznicą uro
dzin Pierwszego Obywatela Polski Ludowej, Prezydenta Bo
lesława Bieruta, oraz ze świętem mas pracujących 1 Maja,
mieszkańcy Wybrzeża na licznych masówkach podejmują zo
bowiązania grupowe i indywidualne, przyłączając się do ru
chu, zainicjowanego przez wrocławskich robotników.
Robotnicy bazy sprzętu z So
pockiego Przedsiębiorstwa Re
montowo - Budowlanego Przemy
siu Lekkiego pierwsi w Sopocie
podjęli zobowiązania produkcyj
ne, postanawiając przedtermino
wo wykonać remonty maszyn i

sprzętu. Wartość oszczędności, wy
nikających z podjętych zobowią
zań, wynosi 888 roboczogodzin,
co stanowi kwotę 11.099 zł.
Pracownicy umysłowi Centrali
Zjednoczenia Budownictwa Miej
skiego w Gdańsku, przy Wałach

Coraz więcej zainteresowania
nauką języka rosyjskiego

Wszystkie stanowiska są dziś dostępne dla kobiety, która — Jak
mówi art. 66 projektu Konstytucji — „ma równe z męźczysną prawa
we wszystkich dziedzinach życia państwowego, politycznego, gospodar
czego, społecznego i kulturalnego“.
W zasadniczej szkole okrętowej przy Stoczni Gdańskiej, kształcą
cej młode kadry dla polskiego przemysłu stoczniowego, uczą się nie
tylko chłopcy, ale i dziewczęta.
Na zdjęciu: Stanisława Wiśniewska, córka robotnika gdańskiego,
osiągająca w warsztatach szkolnych 400 proc. normy uczniowskiej

Dorobek 63 kursów języka ro
syjskiego przy gdyńskich zakła
dach pracy świadczy o dużym
i zainteresowaniu mas pracujących
nauką języka rosyjskiego.
W roku bieżącym jeszcze bar
dziej wzrosło to zainteresowanie,
wobec czego Komisja Między or
ganizacyjna do spraw nauczania
języka rosyjskiego przy Oddziale
Miejskim TPP-R uruchamia dal
sze kursy przy zakładach pracy
i tych instytucjach, przy których
kursy nie są jeszcze zorganizo
wane.
Do przodujących można zali
czyć 2 kursy przy spółdzielni
22-go Lipca, prowadzone przy li
cznej frekwencji słuchaczy, kurs
przy „Agencji Morskiej" i w Wy
dziale Zdrowia Prezydium MRN.
Wiele zakładów pracy w bar
dzo trudnych warunkach organi-

zacyjnych prowadzi z dobrymi
wynikami naukę języka rosyj
skiego, jak stocznie gdyńskie,
Centrala Spożywców — Import i
wiele innych.
Dużjż wkład w opiekę i orga
nizację kursów włożyły zarządy
kół TPP-R wspólnie z radami za
kładowymi.
Natomiast gorzej przedstawia
się sprawa kursów języka rosyj
skiego przy PLO i PMH, gdzie
społeczni inspektorzy stwierdzili
brak zainteresowania i opieki
nad kursami ze strony dyrekcji
zakładów i rad zakładowych.
Okoliczność ta wpływa na obni
żenie się frekwencji słuchaczy.
Wśród pracowników tych zakła
dów jest duża chęć do nauki,
lecz z powodu złego zapianów a
ni,a godzin innego rodzaju szko
leń i nieuwzględnienia potrzeb
lokalowych dla kursów frekwen
cja mocno się obniżyła, (n)

Jagiellońskich 10, podjęli na ma
sówce zobowiązania zespołowe i
indywidualne, których wartość
wynosi ponad 300.000 zł.
Odbyły sic już także masówki w
niektórych zarządach budowla
nych. I tak załogi ZB 3—4, na
wspólnym zebraniu podjęły zobo
wiązania, przynoszące znaczne
oszczędności. M. in. brygada cie
śli Grzeni, z budowy przy ul.
Roosevelta postanowiła tak "przy
śpieszyć roboty, by zaoszczędzić
17.000 zł. Brygada Furmanka, bu
dująca żłobek w Oliwie, postano
wiła oddać żłobek przed termi
nem.
Wiele padło zobowiązań, podje
tych przez robotników i inteli
gencję pracującą Wybrzeża. Wszy
stkie te zobowiązania są wyra
zem głębokiego szacunku i miło
ści dla Prezydenta Polski Ludo
wej, oraz niezłomnej woli przed
terminowego wykonania Planu
6-letniego.

TEATRY

fEATR WIKI KI - GO A? JKK
nieczynny.
P F. B. - STUDIO OPEROWE Koncert symfoniczny — godz. 19.30.
TKATR DRAMATYCZNA - GDYNIA
„śluby panieńskie“ — godz. 19.30
do 21.45.
IEATR KAMERALNY — SOPOT „Eugenia Grandet“ — godz. 19.30 do
do 21.45.

REPERTUAR KIN

GDAŃSK-WRZESZCZ — „Bajka“ „Ko
bieta wyrusza w drogę“ (16,18120).
„ZMP-owiec“ — „Radosne spotka
nie“ (16, 18, 20).
NOWY PORT — „Marynarz“
—
„Ostatnia noc" (18 i 20).
OLIWA — „Polonia“ —• „Szalony lot
nik“ (16, 18 i 20).
si-rnrnrnsmamsm
SOPOT — „Bałtyk“ — „Cienie na to
rach“ (16.30, 18.30, 20.30). „Polo
nia“ — „Jednodniowi milionerzy“
— O czym?
(16, 18 1 20).
— O spółdzielni.
ORŁOWO — „Neptun“ — .Załoga"
— Więc jednak ona rozmawiała z nim o spółdzielni?
(17 i 19).
GDYNIA — „Atlantic“
„Ostatnia
— Przecież nie mogłem jej zakazać całkiem mówić.
noc“ — (16.30, 18.30 1 20.30),
— Oczywiście, ale mówiliście przed chwilą, że wiedziała o
„Goplana“ — „Dziewczyna i trak
'dzielni tylko tyle, że wy w niej pracujecie, to o czym ze so
tor“ (16, 18 i 20). „Warszawa“ „Ham
bą rozmawiali?
let“ (15, 18 i 21). „Promień“ —
Nadmorskie
koło
Polskiego
„Honor i sława“ (17 i 19).
Milewski przygryzł wargi.
ON — Gdynia, Włady
— Coś niecoś mogło jej się obić o uszy,
Związku Łowieckiego w Gdyni FOTOPLASTIK
sława IV 28 — „Podróż po Niem“
— I to powiedziała Zajdzie?
na zebraniu dyskusyjnym nad Czech", seria I.

Pożyteczna uchwala
gdyńskich m? Siwych

— Nie wiem, ale nie jest wykluczone.
— Bo widzicie — podjął Szumigaj. — Radomski nam mówił,
— Czekajcie. — Szumigaj wstał z krzesła i zaczął się prze
Że Zajda nieraz brał od niego pieniądze na różne wydatki, z któ
rych się nigdy dokładnie nie wyliczał. A raz wziął od niego chadzać po pokoju. — Tyle tego gadania, a nie odpowiedzieliście
30.000 na koszt eksploatacji kutra, który dopiero co przyholował jeszcze na moje pytanie, co znaczyły te słowa Zajdy do Radom
% Dziwnowa. Radomski się zdziwił, jakie mogą być koszty eks skiego o wydatkach na koszta eksploatacji jego kutra. Mówcie
ploatacji kutra, kaóry jeszcze nie łowi i nawet nie ma mo po prostu: wyście je wzięli, czy nie?
Długa cisza zapadła po tym pytaniu Gryzł wargi i łamał się
toru. Wtedy Zajda zaśmiał się do niego i powiedział: „Zapytaj
o to Milewskiego, on ci odpowie". Toć przecież chyba o was w sobie._ Ta odpowiedź miała być decydująca, wiązał się nią de
finitywnie w jedną, albo w drugą stronę A co będzie, jeżeli
mówił?
Pobladł lekko, szybko sięgnął po papierosa. Właśnie, zapom wyjdzie na wierzch, że brał pieniądze do Zajdy za zdradę spół
niał o Radomskim. Zajda w swoich zeznaniach będzie ostrożny, dzielni? Czy nie lepiej od razu się przyznać, uderzyć w skru
żeby nie sypać siebie samego, ale ten przeklęty człowiek gotów chę, obiecać poprawę, wykaraskać się z tych opałów i jak naj
wszystko powiedzieć, co iwe, a musiał przecież wiedzieć niejedno. prędzej zniknąć z Górek? Ale przyznać się — a jeżeli od razu
W ciszę, jaka powstała po tym pytaniu, padły słowa Wide- oddadzą sprawę do prokuratora i sam przegra w ten sposób
ostatnią szansę wyrwania się z zasadzki, w którą wpadł włas
kinda.
— I powiedźcie jeszcze, od kogo Zajda wiedział wszystko o nym postępowaniem?
Jakby z oddali usłyszał poważne słowa Hermana.
tym, co się działo w spółdzielni, co zarząd uchwalił?
— Przecież nie sam byłem w zarządzie?
— Pamiętajcie, Milewski, że prawda i tak wyjdzie na
— To wiadomo, Kopeć i Dziurzyński powiedzieli nam do wierzch. My tu sami was pytamy, tu nie ma sądu, tylko spół
kładnie, z czym się wygadali przed Zajdą, ale to było jeszcze na dzielnia się broni przed kapitalistą - wyzyskiwaczem. I spół
zabawie sylwestrowej, potem prawie już z nim nie rozmawiali.
dzielnia broni ludzi, których on chciał wciągnąć w swoje sieci,
— Teraz mogą gadać co chcą, a ja sam wiem, że Kopeć du jak Barlaszówną i Pipera. Niczego już nie zmienicie co się sta
żo mówił z Zajdą.
ło, to się nie zmieni. Ale wy możecie jeszcze bardziej się zako
— Na zabawie, wtedy, to.tak, sam przyznał. Ale później już pać. Pamiętajoie o tym,
nie.
Po dłuższej chwili milczenia odezwał się Widekind
— Czy to się co u nas zachowało w tajemnicy? Nikt zresztą
— Byliście z nami tyle czasu, braliście od spółdzielni pie
niądze. Teraz widzicie, co się stało. Zajda chciał nas wykoń
nie nakazywał tajemnicy.
—■ Nie jesteście dzieckiem, wiecie sami, czego należało strzec, czyć, nawet jeszcze teraz tracimy czas na to wszystko, zamiast
pracować, niedługo nasz sezon na Głębi Gdańskiej. Mówcie
szczególnie przed takim człowiekiem, jak Zajcte.
— Mnić tego nie potrzebujecie mówić. Sam się z niego śmia prawdę, bo się kłamstwem nie ostoicie...
łem, jak dopytywał się mnie o spółdzielnie. I żonie też mówi
(Ciąg dalszy nastąpi)
łem. żeby z nim tyle nie rozmawiała.

i

projektem Konstytucji uchwaliło
POGOTOWIE RATUNKOWI!
jednomyślnie przekazać 100 zł na GDAŃSK-WRZESZCZ
teł.
4-10-00 — Grunwaldzka 2
Pomnik Braterstwa Polsko - Ra Pogotowie
dziecięce Grunwaldzka
dzieckiego w Gdyni oraz 100 zł tel. 4-24-44 — czynne 18 — 22
SOPOT
na budowę Warszawy. Poży
tel. 5-24-00, ul. Stalina 778
,
teczna inicjatywa gdyńskich my GDYNIA
tel. 10-00 — Skwer Kościuszki M
śliwych powinna zachęcić inne ko
ła łowieckie do naśladownictwa.
DYŻURY APTEK

Nowe przedsiębiorstwo
— Miejski Handel
Mięsny
Z dniem 2 bm. utworzone zo
stało w trójmieście nowe przed
siębiorstwo handlowe pod nazwą
Miejski Handel Mięsny. Placów
ka ta powstała z dotychczaso
wych sklepów C. Z. P. M., Spół
dzielni Spożywców i Spódzielni
Rzeźnickiej „Wybrzeże“.
Do zakresu pracy M.H.M. nale
ży wyłącznie dystrybucja mięsa
i wyrobów mięsnych. Rozdział
puli towarowej i wytwórczość pro
wadzić będzie C. Z. P. M. (no)

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

ZJAWISKO REZONANSU
W PRZYRODZIE I TECHNICE
Oddział gdański Polskiego Towarzy
stwa Fizycznego zaprasza wszystkich
miłośników fizyki na drugi odczyt z
cyklu „Zjawisko rezonansu w przyro
dzie i technice“ pt. „Rezonans aku
styczny“, który wygłosi próf. dr A.
Piekara w dniu 8 marca o godz. 19
w sail auditorium maximum Poli
techniki Gdańskiej,
Dla
racjonalizatorów
Wybrzeża
współpracujących z PTF, jak również
dla zwycięzców I etapu olimpiady fi
zycznej wstęp wolny, miejsca zare
zerwowane. Wyżej wymienieni prosze
ni są o zgłoszenie się przed odczytem
w sekretariacie zakładu fizyki PG
(gmach główny, I piętro, pokój 110).
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OBSE R\mORlllM
„Recenzja" po amerykańsku

Kieda nadelda pisma? ltał

sklepie OSS Nr 180 przy
ul,
uwolniony i musiał ustąpić Pva« 7 funt «InńrT.ić! «prawy w wyjaśnia,
ai ow
Ukazaniu się nowej książki śmiewać z najlepszych ucieszte ob. Michał
3ta
mieszkania swemu następcy, za V-/.U!» Ł III III ałUinr.ząCi Biskupiej Inwalida,
znany se swoich towarzyszy w Polsce zwykle re nych i frywolnych kawałów o
W połowie stycznia br. uczni o rząd tartaku umieścił go czaso- Uliczni sprzedawcy zieleni bez chowlcz.
awantur w tej dzielnicy, ma dzieci w oenzja, której celem jest zapo- anatomii, psychiatrii, chirurgii
Wie i uczennice klasy XI Szkoły wo w stołówce. Prez. MRN mia kamie ogołacają zieleńce Wrze wleku 15 i 18 lat i mleko chce otrzy- jnanię czytelnika z treścią książ ginekologii, położnictwie, seksuo
w blórei nowstała logii (szczególnie dobre), pedia
Ogólnokształcącej TPD w Staro ło mu przydzielić inne mieszka szcza i bez nakładu pracy sprze mywać bez kolejki, natomiast po fi- , , ,
w restauracji potrafi stać nawet
1
w
P
gardzie Gd. zaprenumerowali na nie. Tymczasem minęło pół ro dają na ulicach gałęzie przepię kohol
godzinami. Zdaniem komisji mleko na Recenzja taka ułatwia czytelnl- trii i wszystkich Innych dziedzi
miesiąc luty w miejscowej pla ku, mieszkania nie przydzielono knych jodeł, świerków, modrze leźy się matkom, które wychowują JtowI wybór książki, a jednoczę nach praktyki lekarskiej, które
cówce PPK „Ruch“ 18 egz. ty i wskutek tego pracownicy tar wi, wierzby itp. Spójrzmy na na małe dzieci.
gnie wzbogaca jego wiedzę o li1- zebrano tylko po to, abyś bez
godnika „O trwały pokój, o de taku nie mają sali na zebrania, sze zieleńce, jak żałosny widok
teraturze, historii ltd. W USA końca trząsł się ze śmiechu.
Spiesz się z nadesłaniem za
mokrację ludową“. Należność za ani przyzwoitej stołówki. Zebra przedstawiają szkielety obłama- Nasz prawnik odpowiada
recenzje.
nych drzew. Prez. MRN wkłada
prenumeratę wpłacono na ręce nia odbywają się w szatni.
Dla porównania warto przy- mówienia póki zapas starczy!
ogromne sumy w upiększenie na Z., Sztum. •— Jeżeli ktoś grozi innej toczyć recenzję pojętą po ame- Cena tylko 2,98 doi. łącznie z
-instruktora PPK „Ruch“ ob.
osobie, że zrobi na jej szkodę lub na
, . ,
: 7.
‘ Szulca. - Za prenumerowan a prasa Wojewódzka Komisja Lokalo szego miasta, a tymczasem wan szkodę
jej bliskich coś, co stanowi rykańsku. Oto w Jaki
sposób przesyłką pocztową — za _ tę onowość w płóciennej,
dale
niszczą
bezlitośnie
zieleńce.
nie nadeszła. Wskutek interwen wa orzekła, że Rejon Przemysłu
przestępstwo (np. pobicie, uszkodzenie ..zapoznaje się czytelnika ame- statnią
cji otrzymaliśmy odpowiedź, że Leśnego w Gdańsku obowiązany Trzeba, żeby władze zaintereso ciała, fałszywe doniesienie do władz, rykańskiego z wartościową ■— twardej oprawie.
może podlegać karze wówczas, irri-nlpm nrvJü■— nnwA^.
„To jest najlepszy towar na
żas2ła pomyłka i nie wciągnięto jest dostarczyć mieszkanie. Tym wały się sprzedawcami zieleni. Itp.),
gdy zachodzi prawdopodobieństwo speł ’'?-aniferp wydawców -- nowosnas do wykazu prenumeratorów, czasem tartak nie ma wolnych Może w ten sposób uchronimy nienla zapowiedzi i groźba może na- cią księgarską, zachęcając
go półkach księgarskich. Prawdzi
wa bomba humoru“ — napisał
lecz zobowiązano się prasę zaleg mieszkań i bez pomocy Prez. M drzewa i krzewy w naszym mie prawdę wzbudzić obawę w zagrożo-! jednocześnie do kupna*
nym (art. 250 Kodeksu Karnego). Wt
o tej książce James Färber w
łą dostarczyć natychmiast. Tym R. N.. w Kościerzynie lokalu nie ście.
każdym rasie należy się wystrzegać
®
*
*
„New York Journal American".
Mieszkaniec Wrzeszcza wszelkich tego rodzaju pogróżek, a je i
czasem w lutym otrzymaliśmy uzyska, a do eksmisji nie jest użeli ktoś w uniesieniu zagroził drugie1 „For doctors only .
„Tylko Będziesz zachwycony — lub y?
tylko • 1 egz. tygodnika z dnia 22. prawniony. Sprawa zatem ciąg
mu, należy uczynić wszystko, aby lak dla lekarzy“ — napisał doktór ciągu 5 dni zwrócimy ci pienią
2. 52 r. Gdzie podziały się pozo nie się bez widoków na rozwią W INNYCH LISTACH!
najprędzej zatrzeć wrażenie groźby. Francis Leo Golden.
dze!
stałe 3 egzemplarze tak pożyte zanie.
ŚWIETLICA TYLKO Z IMIENIA
Jeśli
szukasz
prawdziwego
hu
cznego dla nas pisma? Uważam,
świetlica ? w gromadzie Starzyno w
* * m
moru, prawdziwego
dowcipu,
że jest to niedbalstwo ze strony Wydaje nam się, że rozwiąza pow. wejherowsklm nie zasługuje na
To
musi
być fenomenalnie
to miano. Jest brudna i nieopalona.
znajdziesz
go
w
tej
figlarnej,
nie
sprawy
należy
do
obowiąz
kierownictwa
placówki
PPK
Biblioteka, która się w niej znajduje,
książka.
Ludzkie
wesołej kolekcji dowcipów, kió „śmieszna“
„Ruch“ w Starogardzie Gd. Pro ,ków Prez. MRN w Kościerzynie,
... wymaga selekcji: Jest w niej jeszcze
re lekarze opowiadają sobie tyl cierpienie, najtajniejsze zwierze
szę PPK „Ruch“ w Gdańsku o któremu me powinno byc obojęt- spOTO fesiąźek z dawnych czasów, któnia czynione pod ochroną tajem
ko na ucho!
ne czy załoga tartaku ma świet~| re.są nam obce ideologicznie l szkodwyciągnięcie wniosków w tej liee
i stołówkę
274 strony % szelmowskimi Ru nicy lekarskiej — to wszystko
stOiowKę czv
czy też
tez nie
nie. Prez
rvez.i llwe- Oczekujemy,
zainteresują żesię kompetentne
świetlicą w
-sprawie.
zebrał w książkę amerykański
straćjami!
MRN jest gospodarzem na swo- skrzynie.
Henryk Tkaczyk
lekarz.
„Tylko
dla
lekarzy“
—
przy
im
terenie,
do
którego
przecież
Starogard Gd.
nosi zapas anegdotek, który wy ■— Powiedz ml, z czego się
tartak należy. To nie jest już ZASŁANIA SI® INWALIDZTWEM
śmiejesz — a powiem ci, kim je
starczy ci do końca życia!
prywatna sprawa jednego praco Komisja handlu Gdańskiej Woje
To nie fest sprawa
KP.
Do rozpuku będziesz się za steś...
wnika, lecz społeczna snrawa ca wódzkiej Rady Narodowej po zbadaniu
łej załogi tartaku.
RED.
pmtufttna
W wydaniu terenowym nasze
go pisma ukazała się notatka pt. Zaopatrzyć magazgnp
..Zlikwidowanie świetlicy uniemo
żliwiło życie społeczne“. Zarząd ui ujorki papierowe
tartaku w Kościerzynie przysyła do naujozóu; sztucznych
wyjaśnienie w związku z tą no
Niemałą trudnością, którą od
tatką.
czuwa
bodaj każdy drobny rol
Stołówka tartaku służyła ró
przy pobieraniu nawozów
wnocześnie jako świetlica. Ponie nik
jest brak worków.
na planszy w Budapeszcie
waż jeden z pracowników, zajmu sztucznych,wydające
nawozy sztu
jący mieszkanie służbowe, zos- Magazyny
Szermierze
polscy rozegrali na zakończenie swego pobytu
czne z reguły nie posiadają wor
Ambicją każdego sportowca jest uzyskanie coraz lepszych wy
ków papierowych „na zapas“, a ników, a w sporcie wyczynowym awansowanie do wyższej klasy. w Budapeszcie dwa spotkania towarzyskie. W poniedziałek 3 btn.
opakowanie fabryczne najczęś Nie więc dziwnego, że jednolita klasyfikacja sportowa jest waż przeciwnikiem drużyny polskiej byl doskonały zespól węgierski
ciej bywa uszkodzone, zresztą nym momentem przyczyniającym się de wzrostu poziomo naszej Honved, w barwach którego wystąpiło wielu czołowych szermie
rzy węgierskich z akademickimi mistrzami świata Karpatim (sza.
wiele rodzajów nawozów jest wy kultury fizycznej.
PIĄTEK — 7. 3. 1952.
Ma) I Henyi (szpada) na czele. Spotkanie zakończyło się nie
syłanych luzem. Chłopi nie zawf.00
8.05 —uimnastysta.
Gimnastyka
iw ——Program.
«ogram.u.u&
r»nśindain dostateczna ilość
Bardzo jednak opornie przebie A więc apel do zrzeszeń spor znacznym zwycięstwem Węgrów 9:7.
8.15 — KomunikatPIHM-u dla ryba sze Posiadają aostateczną
— —
ków. 6.16 — Program lok. 6.17
Wia workow jutowych czy papiero ga w województwie gdańskim towych: ruszcie pełną parą spra
Z Polaków bardzo dobrze wy- świata Karpatiego. W szpadzie
domości Wybrzeża. 6.30 —• Dziennik. wych do nawozów. Wydaje mi przeprowadzenie klasyfikacji. Ko wę klasyfikacji. Niechże stanie się
«.50 v— Muzyka ludowa. 7.20 — Pie- się, iż można by tych niedoma- mitety kultury fizycznej, jak i ona ważnym czynnikiem pobudza padł Zabłocki, który wygrał wszy wszystkie walki wygrał Nawroc
ki. Pokonał on m. in. akademic
ini narodów. 7.35 — Muzyka ludo
wa. 7.50— Kalendarz. 7.55 — Wlad. gań uniknąć przez zaopatrzenie zrzeszenia aportowe nie wykazują Jącym współzawodnictwo sporto- stkie swoje walki, zwyciężając kiego mistrza świata Henyi.
i m, in. akademickiego mistrza
M.40 ~ Komunikaty lok. 11.45 — magazynów nawozowych w wor właściwego zrozumienia dla tej we na Wybrzeżu.
Głos mają kobiety. 11.52
„Wiatr ki papierowe, które rolnicy mo akcji. Tym też należy tłumaczyć,
We wtorek 4 bm. Polacy spot
wolności" — pieśń masowa. 12.04 -ikali się z akademicką drużyną
Pzlennik. 12.15 — Muzyką. 12.30 — gliby w razie potrzeby na miej że ilość sklasyfikowanych .'por
Haiadae. Zespół polski wystąpił
And. -dla' wsi; 12.45 — „Ńa swojską scu kupować, a tym samym śpra towców nie odzwierciedla właści
nutę". 13.15 — Komunikat PIHM-u. wniej zaopatrzyć się w nawozy, wego układu sił sportowych na
w rezerwowym składzie, dożo- '
13.16 — Pog. fachowa dla wsi. 13.30 nie niszcząc przy tym niejedno Wybrzeżu, a klasyfikacja nie speł
nym z młodych zawodników.
Wszech. Rad. 13.45—Koncert. 14.30
Egzamin młodzieży wypadł po
„Śladami czołgów“ —- pow. B. Ha- krotnie własnych worków juto niła jeszcze tego zadania, jakie
myślnie. Polacy zwyciężyli 9:5.
Kiery. 14.50 — Koncert mandolinistów. wych (jak wiadomo, nawozy w nałożyła na nią uchwala Biura
15.30 — And. dla dzieci. 16.00 —
We florecie mężczyzn wyróżnił
Politycznego KĆ PZPR-z wrześ-i
Wszech. Rad. 16,20 — Reportaż „Do workach jutowych przez wzmożo nia 1949 r.
się 17-letni Kuszewski. W szpa
portu wpłynął statek“. 16.30 — Kon ny dostęp powietrza źle się prze
dzie dobrze wypadli Przeździecld
cert solistów — gra Stanisław Lewin chowują, a same worki ulegają
Notujemy
wprawdzie
w
o-j
ski, fortepian. 16.50 — Aud. z cyklu rozkładowi).
i Grotłner, którzy zremisowali z
statnim czasie pewną poprą- i
„Ludzie i zdarzenia dawnego Gdańs
mistrzem Węgier — Nagym.
wę, ale jest ona ciągle niedo
ka“ — „Jan Uphagen". 17.00 — Wlad.
Toteż
imieniem
mało
i
średnio
17.15 — Muzyka dawna. 1Ż.45 — Lu
stateczna. Na początku marca
We florecie kobiet doskonale
rolnych
chłopów,
uprzejmie
pro
dzie pierwszego szeregu. 18.00 — Ty
br. posiadaliśmy 2 mistrzów
walczyła Nawrocka, która wy
dzień muzyki rumuńskiej. 18.30 — szę odpowiednie czynniki z Woj.
sportu (Chychła i Łomowski),
grała wszystkie walki, a m. in.
Wszech. Rad, 18.50 — Muzyka rozr. Radą Narodową na czele o roz
19.00 — Aud, satyr. „Wiosłem po bał patrzenie tego zagadnienia i moż
40 — 1 klasy, 74 — II klasy,
z finalistką olimpijską Varga. Do
wanach“. 19,15 —Przegląd wydarzeń.
136 — III klasy i 52 klasy mlo
skonałą Węgierkę pokonała rów
19.30 — Muzyka i akt. 20.00 — Lu liwie jak najszybsze zaopatrzenie
dzieżowej. Cyfry te są bardzo
nież druga Polka Włodarczyk.
dziom Planu 6-letniego. 20.40 —* Re- magazynów nawozowych w zapa
pdr. liter. 2Ö.58 — Komunikat PJMH. sowę, płatne opakowania.
skromne. Pamiętajmy bowiem,
81.00 w Dziennik. 21.26 — Wiad. sport.
że plan ha rok 1952 przewidu
21.36 —- Poznajemy projekt Konsty Średniorolny chłop, kier. grupy
je na Wybrzeżu
sklasyfi
tucji. 21.40 — Koncert chóru. 22.00 — plantatorów buraka, cukrowego
And; dla wykł. kurs, part. 22.20 —
kowanie 145 zawodników —
Duet na skrzypce i altówkę. 22.40
Cz. Kamei
I klasy, 579 — II klasy, 2.455
Muzyka taneczna. 23.00 — Preludium
— III klasy i 1.773 klasy mło
Jeden z czołowych naszych narciarzy, mistrz LZS-ów
Różyny,
pow. Gdańsk
P. Chopina. 23.50 —- Ost. wiad. 24.00
W środę 5 bm. na turnieju
dzieżowej.
i instruktor w. f. ośrodka FWP w Wiśle — Rudolf Fros,
— Komunikat PIHM-u dla rybaków.
szachowym w Budapeszcie do
pieczołowicie opiekuje się najmłodszymi wczasowiczami:
grywano odłożone partie z 1 i 2
5-Ietnim Andrzejem Lewandowskim i Piotrem Szereme
rundy. Największą niespodziankę
MAGISTER praw z prakty
tą,
„szlifując“
ich
formę
i
udzielając
wskazówek,
jak
na
LOKALE
ką przyjmie odpowiednią
FACHOWCY POSZUKIWANI
sprawił Heller (ZSRR), wygrywa
leży poprawnie jeździć na nartach.
pracę najchętniej radeoetjąc z mistrzem
wo
prawne.
Zgłoszenia
Dz.
Kto wie, czy pod opieką mistrza nie wyrosną z mło
ZAMIENI? pokój, kuchnię, Bałtycki Gdańsk pod „Pra
świata Botwiu.
Ogrodnika, mistrza warsztatowego, stelmacha, łazienkę
pod Warszawą na wnik".
dych
wczasowiczów
przyszli
mistrzowie
5550-G
nikiem (ZS
dwóch kowali i 10-ciu traktorzystów zatrudni j podobne ewentualnie wlękCAF
—
fot.
A.
Nowosielski
RR) w 47 ru
309-K sze, trasa Gdynia—Gdańsk.
natychmiast Zespół F.G.R. Kamnica.
Oferty „685“ Biuro Ogło
13 wchu Polak
ZGUBY
szeń, Warszawa, Wiejska 14
Śliwa po za
Księgowych i księgowych bilansistów poszu ZAMIENI® mieszkanie 314-K
2 po SKRADZIONO książeczkę że
ciętej
walce
kuje Zarząd Okręgu P.K.S. — Gdańsk, ul. Targ koję pełny komfort Wroc
glarską nr 6697 na nazwi
Koszykarze gdańskiego Koleja mistrzostwa nie zostały zakoń przegrał w 62 ruchu z Bo i win
Drzewny 12/14 na delegację do Słupska. Uposa ław na podobne trójmiasto. sko Zymny Herman. 5425-G
rza okazali się najlepszym zespo czone, „kolejarze“, nie przegry nikiem oraz zremisował z mi
koszta remontu. —
żenie wg. obowiązującego U.Z.P. Zgłoszenia Zwrócę
Zgłoszenia Wrzeszcz, Woj ZGUBIONO kartę wstępu łem w rozgrywkach Klasy Woje wając żadnego spotkania, zapew strzem Węgier Earczą. W pozo
przyjmuje Dział. Kadr godz. 9—14.
317-K ska
Polskiego 5/2 Biskup- PKP na nazwisko Włodar
wódzkiej na Wybrzeżu. Mimo, że nili sobie —- z dużą przewagą stałych grach Szabo wygrał z
UJrS-S."Z.^^XSSa!SSZICWł
5551-G
ska.
198-P ski Tadeusz.
punktową — pierwsze miejsce. Benko; Barcza pokonał Pilnika,
4-eh frezerów, 4-eh tokarzy, 1 kontrolera pro ZAMIENIĘ 3 pokoje kuch ZGUBIONO przepustkę Sto
Koszykarze Kolejarza wyje Petrosian zremisował ze Smyslodukcji (brakarz), 1 technika - mechanika na nia (domek) Lębork na czni Gdyńskiej na nazwischali wczoraj do Ełku na półfi wem, Golombek wygrał z Trostanowisko starszego mechanika, 3-ch formierzy mniejsze. Najchętniej So-i ko Mering Stanisław,
nałowe rozgrywki o wejście do janescu i przegrał z 0‘Kellym.
pot. Oferty Dziennik Bał5460-G
wykwalifikowanych zatrudni od zaraz Gdańska tyckl
Gdańsk pod „Do-!
Ligi Koszykowej. Przeciwnikami Po dwóch rundach prowadzi
Fabryka Maszyn i Odlewnia we Wrzeszczu, ul. mek“.
5555-G ZGUBIONO kartę meldun
gdańszczan będą mistrzowie wo Heller — 2 pkt. po 1,5 pkt. ma
kową
na
nazwisko
WaloszGrunwaldzka 216. Warunki wg. umowy zbioro
czyk Rozalia.
W
sobotę
i
niedzielę
8
!
9
bm.
jewództwa białostockiego, kosza ją: Barcza, Pet rosian, O'Kelly i
MŁODE
małżeństwo
poszu
5459-G
wej dla pracowników przemysłu metalów. Zgła kuje pokoju w Gdańsku
w
pięknej
sali
Młodzieżowego
lińskiego i m. Łodzi. Gdańszcza Stahlberg.
szać się w Urzędzie Zatrudnienia po skierowa- lub Wrzeszczu. Oferty Dz. ZGUBIONO kartę meldun Domu Kultury w Gdyni odbędzie nie
wystąpią w swym najsilniej
na nazwisko Bobrcy
niei
320-K Bałtycki Gdańsk pod ..Mło kową
5454-G się atrakcyjny czwórmecz siat szym składzie % Frankowskim,
de".
5553-0 Jan.
kówki, organizowany przez AZS Majewskim, Kąpińskim i Aramilegitymację
Portier» poszukujemy od zaraz. Zgłoszenia SAMODZIELNE . 2 pokoje, ZGUBIONO
nowiezem na czele. Są oni obok
(GDANSK).
służbową nr 244, przepust
kuchnia,
przedpokój
parter
R.S.W. „Prasa“, Gdańsk, Targ Drzewny 3-7, zamienię na piętro Sopot. kę portową nr 16615 na na
łodzian najpoważniejszymi kandy
W
zawodach
udział
wezmą
ze
II p. -Wydział Gospodarczy.
321-K Telefon 513-12, godz. J1—13. zwisko Lange Marian.
datami na wejście do finału.
Jutro na basenie PSM w Gdy
5480-G społy AZS Z TORUNIA I SZCZE
S455-G
CINA, „FLOTY“ I AZS (Gdańsk). Podajemy aktualną tabelę rozgrywek ni rozpoczynają się pływackie
Wojewódzkiej Wybrzeża:
232348484848482353482348
OGŁOSZENIA DROBNE
Startują zespoły męskie i żeń 1.Klasy
WOL NE P O S'Ai d"y
Kolejarz (Gd) - 11 11
838:376 mistrzostwa Wybrzeża w klasie
skie. W sobotę zawody rozpoczy 2.
AZS
7
4
230:205 I i II. Na starcie staną wszysnają
się
o
godz.
16,
w
niedzielę
3.
Gwardia
10
4
287-328
GOSPOSIA potrzebna. WiaKUPNO
$ P R II DA 2
4.
Flota
149:181 cy najlepsi pływacy Wybrzeża,
6
3
domość tel. 414-03 od godz.
o godz. 10.
5. Ogniwo (Gdy)
7
3
112:275
17.
203-P
KUPIMY
6
litrową
lub
wię
üoiz’vktórzy
b!?d3 warzyć o tytuły
*
*
*
6. Budowlani
8
rOTOPLASTIKON aparatu
1
140:239
maszynkę elektryczną
7.
4
Spójnia
Ib
0
113:205 mistrzów okręgu i prawo wy
rę .sprzedam. Oferty -Biuro kszą
Ruchliwa sekcja piłki nożnej
do
parzenia
kawy
(eks
Ogłoszeń Katowice,. Mickie
- Zgłoszenia.. Biuro O- FOS ZU KIWANIE
AZS rozegr" w niedzielę 9 bm. W rozgrywkach o mistrzostwo Gdań- > jazdu na mistrzostwa
zimowe
wicza ’9 pod „Fotoplasti- pres«).
313-K
PRACY , :il
o godz. 11 na boisku własnym ska w koszykówce juniorów nrowadzi T’oiski.
kon‘%
. 316-K głoszeń Gdańsk.
PLAC budowlany ok. 1500
przy ul. Roosevelta 107 we Wrze szkoła TPD (Orłowo) 2 pkt. przed
AZS-em również 2 pkt. Na dalszych
SPRZEDAM wózek czeski m trasa Orłowo — Cisowa'j NIANIA
znająca,
dobrze
W sobotę początek zawodów o
szczu
mecz towarzyski z II-ligo- miejscach
znajdują się: Szk. Mctalogłęboki," Wrzeszcz, Rokos-j kupię.
Oferty: „Dziennik1 niemiecki potrzebna zaraz,
"J» «społem gdańskiego „K»-.*r<an, S'üTzlS'. <£>Ti godz. 17, a niedzielę o godzi
sowskiego 56, ' piętro, godz.! Bałtycki", Gdynia, pod „Do j Wrzeszcz, Konarskiego 2.
lejarza“.
17—19,,
5560-G mek".
5424-G1
5559-0
i Włókniarz (Oiiwa).
nie 18.

Za mało sklasyfikowanych sportowców Zwycięstwa szermierzy polskich
posiadamy na Wybrzeżu

Pronrm radiowy

Śliwa zremisował
z mistrzem Węgier

Koszykarze Kolejarza m

Atrakcyjną imprezę

Mistrzostwa
ie

5»rennmeratę .^Dziennika Bałtyckiego* samówić można w kaźóyin 8r«ęflałe I agencji pocitowjj oras a każdego listonosza. Prenumeratę inilvwblaaloa (przesyłka pofl opaską) samawła się przez wnłaeenl« nnio»n«s„i
»5° F 5494 ,10 PPK «■■ÄVr Cena orsnuaieraty: miesięczna Ł e* * <** kwartalna 1S « j* gg, póhoczna 24 zł 30 gs, roczna 48 *1 « ar. - „Dziennik ßaitvckl» r«*na nabyć we wszystkich
wszystkich punktach
punktach snr^r
sprzedaży

IptfiBiiitf I miopiiAi

W—3-10551

kruk Gza „Dom Prasy" — Gdańsk
“

