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Przemówienie Prezydenta RP Bolesława Bieruta
na wielkim krajowym zjeździć aktywu POM

WARSZAWA (PAP). Jak donosiliśmy wczoraj, podczas obrad wać fundamenty socjalizmu na kich,' nieustanna kontrola jakoś
w $ali Rady Państwa wielkiego krajowego zjazdu aktywu POM wsi. Nie ma dziś, nie ma w życiu ci ich pracy, umiejętny dobór
do zebranych wygłosił przemówienie Prezydent R. P. Bolesław obecnego naszego pokolenia za kadr, troska o ich wzrost, roz
Bierut. Treść tego przemówienia podajemy poniżej:
dania ważniejszego nad rozbudo dzielanie zadań według uzdol
Pragną skorzystać z okazji, a ny o;', ucisku, ciemnoty i nądzy. wę naszego przemysłu, nad prze nień ludzi, dbałość o podnoszenie
by za waszym pośrednictwem Od 7-miu lat wre w Polsce Lu budowę naszej zacofanej, rozdro kwalifikacji młodych kadr, o spra
przesłać gorące , pozdrowienia dowej niezwykła, pełna najwyż bnionej gospodarki rolnej, otrzy wiedłiwą ocenę pracy każdego
wszystkim przodownikom pracy szego napięcia praca przodują manej przez nas w spadku po ka pracownika, o stopniowe wysuwa
i przodującym załogom POM, cych robotników, chłopów, inteli pitałiźmie, w gospodarkę przodu nie bardziej zdolnych, przodują
członkom partii i bezpartyjnym, gencji, aby przekształcić nasz jącą, opartą o nowoczesną tech cych, utalentowanych ludzi na od
wszystkim członkom przodują- kraj — dawniej zacofany, słaby i nikę, o zdobycze nowoczesnej na powiedzialniejsze stanowiska, —
cych spółdzielni produkcyjnych, ubogi — w kraj nowoczesnego uki, w gospodarkę o najwyższej oczywiście — nie na podstawie
obsługiwanych przez POM, wszy przemysłu i przodującej techni wydajności pracy, na jaką po przypadkowych ocen i obserwa
stkim kobietom — traktorzysŁ- ki, w kraj kwitnącej gospodarki zwala dzisiejsza wiedza ludzka, cji, lecz po dokładnym sprawdzę
kom i młodzieży POM, wywiązu i kultury, t Wszędzie, gdzie się na jaką pozwala doświadczenie niu, troska o pomaganie słab
jącym się dobrze z powierzonych gnąć okiem, wre gorączkowa pra gospodarki planowej, gospodarki szym, stanowcze wymagania w
im zadań.
ca budowniczych nowych, potęż socjalistycznej, o jakiej mówią dziedzinie dyscypliny pracy i ży
Pragną też zapewnić was, kie nych zakładów przemysłowych, nam porywające osiągnięcia na czliwe wnikanie w rzeczywiste
rowników i odpowiedzialnych pra hut, kopalń, fabryk, przeobraża rodów radzieckich, ich wzór, ich trudności, kłopoty, potrzeby łudź
kie. Przysłuchiwanie się głosom
cowników POM oraz spółdziel ją się nasze miasta i przeobraża przykład, ich zwycięstwa.
Nowe, socjalistyczne metody i krytycznym uwagom pracowni
ców, że państwo ludowe, rząd i się życie ludzi pracujących. Dla
masy pracujące całego kraju ze każdego dziś staje się jasnym, że pracy w rolnictwie — tak, jak i ków, wykorzystywanie ich do
szczególną uwagą śledzą waszą j Jud pracujący swą wielką, twór w przemyśle — mogą opierać się świadczenia przez narady wy
pracę, przywiązują do niej wiel- j czą i ofiarną pracą z dnia na tylko na wielkiej, zmechanizowa twórcze, wnikliwe i fachowe ukie znaczenie. Chciałbym, abyś- j dzień umacnia siły naszego pań nej, maszynowej gospodarce, któ stalanie norm pracy, wynagra
cie zdawali sobie w pełni spra- i stwa ludowego, buduje spiżowe, ra pozwala na znaczne podniesie dzanie pracownika zgodnie z wy
wę, jak ważnym jest w chwili o- niezniszczalne fundamenty nowe nie wydajności pracy człowieka. nikami jego pracy.
„Kobieta w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ma równe z męż
becnej, jak bardzo odpowiedział go gmachu naszej ojczyzny, no Wielkie przedsiębiorstwo w prze Należy walczyć energicznie z czyzną prawa we wszystkich dziedzinach życia państwowego, po
nym jest ten odcinek pracy, któ wego, lepszego i sprawiedliwsze myślę ma olbrzymią przewagę wszelką tolerancją względem bu litycznego, gospodarczego, społecznego i kulturalnego“...
nad drobnym przedsiębiorstwem melantów, nierobów, włóczyki
ry wam powierzyło państwo lu- go życia.
Art. 66 projektu Konstytucji
— dzięki temu, że ma nowoczes jów, gadułów, przeszkadzających
do ”e, rząd i partia.
* Wam przypadło w udziale two
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
bazę techniczną, że posługuje w pracy załodze, bezwzględnie tę
Od 7-miu lat masy pracujące rzyć to nowe, lepsze, kultura! ną
udoskonalonymi maszynami, pić złodziei, rabusiów, marnoNa zdjęciu: Przodująca spawaczka Stoczni im. Komuny Pa
naszego kraju w wielkim, ofiar niejsze i bogatsze życie w naj się ma
ryskiej w Gdyni — Irena Krzykalska — wykonująca 200 proc.
bez porównania lepszą or
nym wysiłku budują w Polsce no bardziej od wieków upośledzonej że
(Ciąg dalszy na str. 2)
ganizację pracy, potrafi najpeł
normy.
CAF — Fot. Celle Wlodz.
wy ustrój społeczny, ustrój wol- i zacofanej dziedzinie gospodarki niej
wykorzystać maszyny i me
polskiej, gdzie panował obszar chanizmy, czego nie może zasto
nik i dwór pański, który trakto sować drobne przedsiębiofstwo.
wał lud pracuj“y, chłopstwo — Tak samo, oczywiście wbrew
często gorzej, niż swój inwen różnym teoryjkom oportunistycz
tarz dworski — który świadomie nym i agrarystycznym przedsta
odgradzał masy chłopskie od o- wia się sprawa i w rolnictwie.
światy, od kultury, szerzył wśród POM-y są wielkimi przedsiębior
nich ciemnotę, zabobon, nędzę, stwami rolnymi, mają w swyrr.
utrzymywał je w bierności i za rozporządzeniu nowoczesne ma
hukaniu. Wam przypadło w udzia szyny i traktory, mają wykwali
Nauczycielstwo i młodzież szkoły ogólnokształcącej stopnia dobra pomnożenia sił naszej
le wielkie, niezwykle ważne za fikowane kadry ludzkie, inżynie podstawowego i licealnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w El ojczyzn;
jczyzny. .......
danie:
Dołożyć Wszystkich sił. rów, agronomów, techników, mo blągu, witając gorąco zbliżający się dzień 60 rocznicy urodzin Pre
pomocy
aby jak najszybciej podmeść wieś gą i powinny ulepszać wciąż swą zydenta Bieruta wystosowali do Niego lM z serdecznymi życzenia koleżeńskiej '' naszej szkoły zo
W całym kraju odbywają polską, podnieść masy chłopstwa
mi, w którym m. in. czytamy:
bowiązują się natychmiast objąć
się zebrania gromadzkie, po pracującego, ich aktywność, świa technikę i racjonalizować swą or
święcone wzmożeniu produk domość, solidarność z klasą robot ganizację pracy, mogą i powinny Polska Zjednoczona Partia Ro ściśle związany z Twoim Imie pomocą wszystkich uczniów, po
stawiać przed sobą zadania osią botnieza, w dzieło której, jako niem, jest wyrazem najgłębszej siadających braki w nauce.
cji roślinnej i zwierzęcej.
niczą, podnieść gospodarkę nasze
Chłopi przodującej groma go rolnictwa na wyższy poziom, gnięcia najwyższej wydajności, Przewodniczący, wkładasz, Dro troski Państwa i opieki nad mło . Pod 'kierownictwem organiza
dy Dąbrówka Malborska, w aby ziemię polską uczynić bar mierzyć i sprawdzać wyniki swej gi Prezydencie, olbrzymi wysiłek dym pokoleniem i stwarza trwa cyjnym ZMP i SKS zobowiązuje
powiecie sztumskim, na ze dziej urodzajną, a życie wsi wy pracy wysokością plonów. Kie pracy twórczej, zjednoflfcyła na łe podstawy rozwoju nauki i wy my się: przepracować w godzi
braniu w dniu 6 bm. dali wy rwać z dawnego zacofania, aby rownicy i pracownicy odpowie ród polski w walce o pokój przez chowania, dając nam pełną moż nach pozalekcyjnych w PGR w
raz swej głębokiej troski o wyrównać przepaść kulturalną dzialni POM nie powinni zapomi realizację Planu 6-letniego i da liwość zdobycia wszechstronnej Bielanach i w spółdzielni pro
nać ani na chwilę, że obowiązu ła nam, nauczycielstwu i młodzie wiedzy i rozwoju . fizycznego dla dukcyjnej w Próchniku 2.000 ropodniesienie plonów i stanu
jcjj
same wymagania, jakie ży, możliwość spokojnej pracy,
zakontraktowanego pogłowia między wsią i miastem, którą'
gotowości do pracy i obrony na boczogodzin ze zwróceniem szcze
tworzyły przez wieki klasy uprzyj stawiane są kierownikom wiel- przygotowania się ideologicznego szej
gólnej uwagi na wiosenne prace
zwierzęcego.
ludowej ojczyzny.
wilejowane.
Wam
przypadło
w
kich zakładów przemysłowych, a i zawodowego do budowy so Dlatego też. Drogi Prezyden rolne i uporządkowanie boisk
Chłopi uchwalili szereg zo
j
udziale
trudne,
ale
zaszczytne
za
więc: planowa, wszechstronnie cjalizmu w Polsce.
bowiązań indywidualnych i
cie, pragnąc uczcić dzień 60 ro sportowych—LZS.
w liście do Prezydenta RP danie: być pionierami nowego sy przemyślana organizacja pracy, Projekt Konstytucji Polskiej cznicy Twoich urodzin, postano Doprowadzić własnymi siłami
podjęli wielkie zobowiązanie stemu gospodarki rolnej, budo- racjonalne rozstawienie kadr ludz 1 Rzeczypospolitej Ludowej, tak wiliśmy powitać go czynem dla do uporządkowania i wyposa
zbiorowe celem uczczenia 60
żenia sali gimnastycznej na- zej
rocznicy Jego urodzin oraz
szkoły i oddać ją do użytku do
zbliżającego się święta klasy
dnia 18 kwietnia br.
robotniczej — 1 Maja.
Osiągnąć wyznaczony limit od
Pierwszy zabrał glos prezes
znak • SPO. i BSPO do końca ro
powiatowego zarządu ZSCh
ku szkolnego i przekroczyć ten
ob. Zima, zapoznając obec
limit o 39 proc do końca reku
nych z listem chłopów z
roku bieżącym naród polski obchodzi Międzynarodowy
dzialne stanowiska w administracji państwowej i w organach wła kalendarzowego. Do 1 Maja br.
Chraplewa do Prezydenta RP
dzy ludowej. Ponad 12 tysięcy kobiet jest członkiniami rad naro Oddać do użytku 2.000 m kw,
I podkreślając konieczność
Dzień Kobiet w okresie wzmożonych wysiłków mas pra
dowych. Ponad 19 tysięcy wchodzi w skład komisji rad narodo zieleńca gimnastycznego, a w
zwiększenia plonów i hodowli
cujących miast i wsi przy wykonaniu trudnych i odpo
wych.
Wzmaga sie aktywność społeczna kobiet. Liga Kobiet zrzesza związku z tym zawieźć 25.000 ta
zwierzęcej w gospodarstwach wiedzialnych zadań 3-go, decydującego roku Planu 6-letnlego.
czek gruzu, 500 taczek czarą oz: eindywidualnych, co żywo pod
8 marca 1952 r. przypada w niezwykle ważnym, historycznym ponad 2 miliony kobiet miast 1 wsi.
rau - i * wybudować boisko dla s'at
chwycił przodujący gospodarz momencie ogólnonarodowej dyskusji nad projektem Konstytucji
Demokracja ludowa otworzyła przed kobietami najszersze moż kówki i koszykówki oraz wyko
wsi, ob*. Hieronim Trawiński, Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
liwości pełnego rozwoju ich zdolności i twórczych sił, otaczając pać skocznię i równoważnię.
apelując do sąsiadów o pój
opieką małżeństwa i rodzmę, rozbudowując urządzenia, służące
Kobiety polskie z dumą i radością biorą udział w ogólnonaro
Zespół nauczycieli naszej szko
ście w ślady przodujących w dowej dyskusji nad projektem Konstytucji, widząc w nim wyraz matce pracującej i jej dziecku.
ły zobowiązuje się:
Polsce gromad.
pełnego równouprawnienia — dokument walki i zwycięstwa mas
Z każdym rokiem wzrasta liczba żłobków, przedszkoli miej Włączyć się aktywnie do pracy
Średniorolny gospodarz ob. pracujących o sprawę wyzwolenia kobiety.
skich i wiejskich, dziecińców sezonowych i świetlic dziecięcych. młodzieżowych zespołów pomocy
Jaskólski, pierwszy podejmuPolska Ludowa ziściła marzenia wielu pokoleń kobiet, które wal
Dzięki zwiększaniu się ilości izb porodowych, poradni lekarskich -koleżeńskiej przez stałe udziela
jąo zobowiązanie podniesienia czyły o wyzwolenie kobiety, o wyzwolenie społeczne ludu pra
dla kobiet i dzieci, prewentoriów i sanatoriów dziecięcych, popra nie bezpośrednich wskazówek me
wydajności plonów, powie cującego.
wia się stan zdrowotny młodego pokolenia.
todycznych, założyć sta3y klub dy
dział:
Maria Konopnicka, Eliza Orzeszkowa, Maria Curie-Skłodow
skusyjny
nauczycieli dla opraco
Prawa,
jakie
posiadają
kobiety
polskie
—
prawo
do
pracy,
t— Każdy kilogram zboża,
ska, Róża Luksemburg, WładA Bytomska, Małgorzata Fornalska
nauki i do wypoczynku, opieka rządu ludowego nad matką wania sposobów realizacji w na
każdy metr płótna i każdy ki ,i Hanka Sawicka — oto tc, które słowem i czynem torowały drogę idodzieckiem
nakładają na kobiety wielkie obowiązki.
szej szkole nowych metod nau
logram tłuszczu i mięsa, to naszemu pokoleniu, dzięki którym możemy teraz budować nowe,
W okresie zaostrzające! się walki, jaką w chwili obecnej obóz czania i wychowania;
wzmocnienie si! obozu pokoju. szczęśliwsze życie.
pokoju, pod przewodem ZSRR, toczy przeciwko zbrodniczym pla zorganizować stale dyżury wy
Jak wróg nasz—imperializm aW dziesiątkach tysięcy wypowiedzi kobiety polskie podkreślają nom amerykańskich imperialistów — rozpętania nowej wojny
chowawcze w 3 Państwowych
merykański—zobaczy, że plany swoją radość i dumę ze zdobytych praw, swoje zrozumienie, że
kobiety polskie muszą wzmóc swoje wysiłki w pracy nad rozwo Domach Dziecka, w których
wykonujemy, że wszystkiego kobieta jest teraz współgospodarzem swej ludowej ojczyzny.
jem naszej gospodarki narodowej, w pracy nad przedterminową przebywa część uczącej się młomarny w bród. to nigdy nie od
Dokonując w dniu 8 marca przeglądu osiągnięć kobiet pol
dzieży naszej szkoły i przygoto
realizacją
zadań 3 roku Planu 6-letniego.
waży się na wojnę. My, rolni skich w budownictwie fundamentów socjalizmu stwierdzić mu
wać
na dzień 18 kwietnia br,
Gwałtowne
zbrojenia
Niemiec
zachodnich,
odbudowa
hitle
cy, możemy walczyć o pokój simy Ich rosnący udział we wszystkich dziedzinach życia gospo
rowskiego Wehrmachtu, odbywająca się na rozkaz amerykańskich audycję radiową w wykonaniu
przez wzmożenie produkcji darczego, społecznego i kulturalnego.
bankierów, straszliwe zbrodnie amerykańskich agresorów w Korni, szkolnego zespołu artystycznego,
rolnej i zwierzęcej i dlatego
Wzrosła liczba kobiet zatrudnionych w przemyśle I stanowi
Podejmując te zobowiązania
wzbudzają nienawiść i gniew kobiet polskich i mobilizują je do
wzywam całą wieś i indywi obecnie 30 procent ogółu zatrudnionych.
wzywamy jednocześnie wszy
jeszcze bardziej ofiarnej pracy, do jaszcze bardziej aktywnego
dualnie sąsiada Konrada Szef
Rosną szeregi przodownic pracy, racjonallzatorek i nowatorek.
stkie szkoły ogólnokształcące
udziahi w narodowym froncie wałki o pokój i Plan 6-łetni.
lera do szlachetnego współza
Chłopki pracujące biorą coraz większy udział w podnoszeniu
stopnia licealnego I licea pe
Zjednoczone wraz z milionami postępowych kobiet różnych
wodnictwa na tym po’u.
produkcji rolnej, w walce o większą wydajjiość z każdego hektara,
dagogiczne województwa gdzń
krajów w szeregach Światowej Demokratycznej Federacji Kobiet—
Za przykładem ob. Jaskól w walce o zwiększenie hodowli, w socjalistycznej przebudowie wsi.
skiego do podejmowania zo
polskie, idąc za wzorem przodujących całemu światu ko
skiego wielu innych gospoda
Około 29 tysięcy kobiet zajmuje zaszczytne i odpowiedzialne kobiety
bowiązań dla uczczenia dnia ubiet radzieckich, oddawać będą swą energię i płomienny en urzy Dąbrówki Maiborski^j stanowiska brygadierów zespołowych, majstrów, kierowników, dyrodzin naszego ukochanego
zjazm sprawie budowy Polski socjalistycznej, sprawie pokoju.
podjęło szereg równie wart«5- | rektorów.
Przyjaciela i Nauczyciela mło
ciowych zobowiązań J. W. '
ALICJA MUSI ALOW A
Zwiększa się udz?ał kobiet w pracy nad rozwojem nauki pol
dzieży, Prezydenta Bolesława
skiej, kultury i oświaty. Coraz więcej kobiet zajmuje odpowie
przewodnicząca Zarządu Głównego Ligi Kobiet
Bieruta.

Nauczycielstwo i młodzież w Elblągu

Dąbrówko Malborska
wita

wzywa ą szkoły województwa gdańskiego
do uczczenia ciynum 60 rcczn cy uroiizto Prezydenta RP

zobowiązaniami
69 roczncę urodzin
Prezydenta RP

Świnio Efobieś

W

Niech 2y]a murarki, pracownice stoczni, kolejarki, traktorzystki
i wszystkie pionierki nowych zawodów!

f
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Przemówienie Prezydenta Bieruta

WITOLD ZECHENTER

na wielkim krajowym zjeździe aktywu POM
(Dokończenie ze str. 1)

trawców mienia społecznego itd.,
itd. Umiejętne wykonanie tych
odpowiedzialnych zadań kierow
nictwa nie da się osiągnąć bez
kolektywności w pracy całego kie
rowniczego zespołu i bez wnikli
wego sprawdzania przez władze
zwierzchnie słuszności zarządzeń
dyrekcji metodą systematycznej
kontroli ich wykonania oraz me
todą uważnego przysłuchiwania
się opinii pracowników, wyko
nujących te zarządzenia.
Przede wszystkim jednak nale

szym obowiązkiem, obowiązkiem
działaczy, uzbrojonych w naj
szczytniejszą ideologię i w naj
bardziej nowoczesną
technikę
— a każdy z was jest takim
działaczem — jest nie tylko pa
miętać o tym, ale wpajać świa
domość tego w szeregi waszych
pracowników, wychowywać w
nich poczucie tej odpowiedzial
ności, budzić w nich ofiarność,
oddanie, poświęcenie w pracy
dla Polski Ludowej, wszczepiać
w ich umysły i serca gorący za
pał i głęboką czujność. Chodzi
o to, aby przyswoili sobie naj

chciwych wskutek swej ciemno
ty ludzi obowiązek poszanowa
nia mienia państwowego jako
wspólnego dobra ogólnonarodo
wego. Zwalczajcie wszelkie ob ja
wy marnotrawstwa bez względu
na osoby i stanowiska. Stano
wisko nie daje żadnych upraw
nień do niedbałego czy lekko
myślnego obchodzenia się z mie
niem społecznym

najszerszego aktywu młodzieży,
chłopów pracujących — partyj
nych i bezpartyjnych — kobiet
i mężczyzn, aby podnosić świa
domość mas chłopskich, nie da
jąc dostępu wrogim kułackim
podszeptom. Walczcie o rozwój
spółdzielczości produkcyjnej na
zasadach dobrowolności, o nową
socjalistyczną kulturę wsi pols
kiej, o coraz wyższą urodzajność
Budźcie w swym otoczeniu pól, o rozwój hodowli, o wzrost j
oświaty i kultury j
pragnienia wiedzy, samokształ dobrobytu,
cenia, uczcie się sami i pomagaj wsi.

cie ze wszeehmiar tym, którzy
chcą się uczyć, krzewcie dążenia
do bardzie) kulturalnego życia,
walczcie o nową moralność socja
listyczną, o rozwój zaintereso
wań społecznych, umysłowych i
politycznych wśród całego zespo
łu i wśród mas pracujących
chłopstwa, zwłaszcza wśród ko
biet i młodzieży.

ży dokonać przełomu w zakresie j głębiej wielkie, porywające i
przezwyciężenia słabości politycz i uszlachetniające człowieka i je
nej POM-ów, które zasklepiły się go życie idee socjalizmu, za któ
w bieżących zadaniach technicz re w ciągu wielu dziesiątków
no - gospodarczych, gubiąc z oczu lat poświęcali swe życie, odda
to, co najważniejsze: cele polity wali swą krew najlepsi bojow
czne, którym ta praca gospodar nicy klasy robotniczej, najlepsi
cza ma służyć i z którymi jest synowie naszego narodu, o któ
nierozerwalnie związana, bez któ re walczą dziś miliony ludzi u- Nie poddawajcie się nastrojom
ciskanych i wyzyskiwanych w oportunizmu, samozadowolenia,
rych traci swój sens.
krajach kapitalizmu.

Pomyślnych wyników w pracy
kierownictwa i załogi POM nie
da się osiągnąć bez systematycz
nej pracy politycznej i wycho
wawczej wśród całej załogi, bez
uświadamiania im ich odpowie
dzialnej roli, bez nieustannej
troski o podnoszenie ich kwalifi
kacji, ich wiedzy, ich kultury,
bez zrozumienia tego, że praca
ich łączy się nierozerwalnie z pod
noszeniem świadomości politycz
nej chłopów.
Każdy pracownik POM winien
mieć świadomość, że na jego pra
cę patrzą chłopi pracujący, że
według jego postawy oceniają oni
nie tylko jego indywidualny sto
sunek do jego zadań, ale ocenia
ją też najczęściej nową formę go
spodarki,
którą reprezentują
POM w rolnictwie. Zła praca te
go czy innego zespołu POM roz
czarowuje, a nawet może poder
wać wiarę członków spółdzielni
produkcyjnych, które POM ob
sługuje i całego chłopstwa pracu
jącego w celowość i możliwość
rzeczywistej przebudowy rolnic
twa, czyni najmniej świadomych
skłonnymi do przytakiwania pod
szeptom wroga.

Musicie pamiętać, że chłopi pra
cujący nie według słów, lecz we
dług wyników praktycznych oce
niają waszą pracę. Jakość waszej
pracy, plony jakie daje ziethia
uprawiona przez POM, siła wa
szego oddziaływania na spółdziel
ców i chłopów indywidualnych—
oto co decyduje — i słusznie — o
ocenie waszej działalności. Wy

Państwo ludowe
powierzyło
wam — pracownikom POM —
kosztowne maszyny, w które wa
si bracia robotnicy przemysło
wi wkładają olbrzymi wysi
łek, powierzyło wam maszyny,
których mamy jeszcze zbyt ma
ło, a które są niezwykle po
trzebne naszemu rolnictwu, bo
decydują o wielkości naszych
urodzajów. Szanujcie więc te

Bądźcie przodownikami w wal j
ce polskiego ludu pracującego o,
utrwalenie pokoju i o realizację j
wielkiego Planu 6-letniego, pla'
nu zbudowania socjalizmu!

Życzę wam najlepszych wyni-:
ków w waszej masowej pracy j
politycznej i wychowawczej we;
własnych zespołach i wśród
chłopskich mas pracujących.
Życzę wam dalszych osiągnięć i
w umacnianiu spółdzielni pro-;

wyników dukcyjnych i w ich rozbudowie.
samouspokojenia z
łatwiej osiągalnych. Na odwrót
— miejcie ambicje podnoszenia Przekażcie wszystkim pracow-!
nikom POM i członkom spół
wciąż poziomu swej pracy.
dzielni produkcyjnych
gorące
Rozwijajcie współzawodnictwo pozdrowienie i apei:
socjalistyczne w pracy, walczcie
o coraz lepsze jej wynikł.

Bądźcie organizatorami i przo
downikami nowych, doskonal

Przygotowujcie się wszechstron szych metod pracy w rolnictwie
nie i troskliwie do siewu, do polskim!

przyszłych zbiorów, szanujcie
Podnoście coraz wyżej i umac
czas, który jest często decydu niajcie gospodarkę zespołową!
czynnikiem w gospodarce Przyczyniajcie się ze wszyst
drogocenne dla naszego państwa jącym
rolnej, dbajcie o terminowe roz kich sił, aby nasza umiłowana
maszyny, dbajcie o nie tak, jak poczynanie
prac polnych.
ziemia polska dawała swemu
matka o swe dziecko, jak arty
narodowi coraz obfitsze plony,
sta o swój instrument. Walcz
TOWARZYSZE!
aby szczodrze karmiła swoje
cie bezlitośnie ze szkodnikami,
Pracujcie bez ustanku nad dzieci.
którzy psują te cenne maszyny,
Niech żyje nasza umiłowana
piętnujcie niedbaluchów, którzy skupianiem wokół przodującego
obchodzą się z nimi lekkomyśl aktywu pracowników POM jak ojczyzna — Polska Ludowa!
nie.

Podnoście poziom uprawy roi
nej, bądźcie dobrymi i zapobie
gliwymi gospodarzami, dbajcie o
wyniki waszej pracy, o wyso
kie z niej plony. Uczcie się w
praktyce i w teorii najlepszych
metod uprawy,
przyswajajcie
sobie nowoczesną wiedzę rolni
czą.
Walczcie z niedbałą orką, ze
złą jakością pracy, walczcie zde
cydowanie z tymi, którzy wpro
wadzają do brygad i zespołów
nastroje rozluźnienia dyscypli
ny, i anarchię w pracy. Są to

najczęściej jawni lub zamasko
wani wrogowie Polski Ludowej,
demaskujcie ich i usuwajcie ze
swego grona. Bądźcie czujni na

swych posterunkach pracy, gdyż
wróg, kułak, spekulant i kryją
jesteście pionierami przebudowy cy się za nimi agent Imperiali
gospodarki rolnej na nowej pod styczny czyha na waszą® słabość,
stawie mechanizacji pracy w roi lekkomyślność czy brak uwagi.

Ruchy i dążenia wyzwoleńcze ogarniają narody kolonial
ne w Azji i Afryce, walka i dążenia wolnościowe mas pracu
jących wznoszą się na wyższy poziom i pogłębia się wciąż
pod przewodem klasy robotniczej świadomość
polityczna
ludu pracującego w krajach kapitalistycznych. W tych wa
runkach panowanie światowe kapitału, to znaczy tereny
jego wyzysku i ucisku uległy i ulegają nadal, w wyniku
walki wyzwoleńczej ludów świata, poważnemu ścieśnianiu.
BOLESŁAW BIERUT

nlków i pracowników

Plan rozwoju gospodarki narodo wych oraz dochody
wej na rok 1952 przewiduje dal ków.
sze zwiększenie produkcji prze
mysłowej na podstawie podnie

dzięki rozszerzeniu obszaru zasie
wów i podniesieniu plonów u-

umysło
kołchoźni

Budżet państwowy ZSRR na
rok 1952 przedkładany przez
Radę Ministrów ZSRR preli
minuje po stronie dochodów
508,8 miliarda rubli i po stro
nie wydatków 476,9 miliarda
rubli, czyli, że nadwyżka do
chodów nad wydatkami wy
nosi 31,9 miliarda rubli. W po
równaniu z rokiem 1951 do-

W 60 rocznicę urodzin

Matyasa Rakosi’ego

XY

B zrobotnjj (do siebie): Nawet w Hyde Parku
nie ma wolnych miejsc

Olbrzymie biuro, kilka pięter —
pytam w spódniczce referenta:
— Gdzie tu dyrektor? Czy zajęty?
— O tak, dyrektor jest zajęta!
— Jak to? — powiadam. — I w Dniu Kobiet
obywatelka też przy pracy?
— A jakże może być inaczej!
Przez pracę ten dzień święcim sobie!
Traktor wyjeżdża na budowę,
a już przekroczył procent z trzysta!
Spod daszka patrzą oczy płowe,
sopranem nuci traktorzysta.
— Jak to? — powiadam. — Iw Dniu Kobiet
obywatelka też przy pracy?
— A jakże może być inaczej!
Przez pracę ten dzień święcim sobie!
Czy jeszcze mnożyć mam przykłady,
listę przodownic w rym zamykać?
Nawet nie dałbym temu rady,
tyle jest kobiet - przodowników!
Wszędzie — w fabryce i w warsztacie,
w redakcji, w szkole, na budowie
dowód kobiecej pracy macie,
co wciąż rekordy bije nowe!
A jeszcze nieraz dom. 1 dzieci
1 ważne w Lidze posiedzenie...
a jednak zawsze uśmiech świeci
i piosnka mknie niepostrzeżenie.
Dlatego dzisiaj, w ten Dzień Kobiet,
oddajmy cześć szlachetnej pracy
tych, które wiedzą, co trud znaczy
i pracą ten dzień święcą sobie!!

2931

Według oficjalnych danych, w pierwszej połowie stycznia br. sienia wydajności pracy, wszech
znajdowało się w Wielkiej Brytanii 378.700 bezrobotnych. Jest to stronnego rozwoju przodującej
najwyższa liczba bezrobotnych w Anglii
okresie od kwietnia techniki, uruchomienia nowych
1947 r.
(Z prasy)
źródeł energii.
W bieżącym roku ma nastąpić
znaczny wzrost produkcji rolnej

«r

Na skrzyżowaniu ulic gwarnych
milicjant dyryguje ruchem —
radość lśni w jego oczach czarnych,
jest wyjątkowo zgrabnym zuchem.
— Jak to? — powiadam. — Iw Dniu Kobiet
obywatelka też przy pracy?
A jakże może być inaczej!
Przez pracę ten dzień święcim sobie!

fest wyrażeń woli narodu osiągnięcia dalszych zwycięstw
na polu ' ' . społeczeństwa komunistycznego

cnienie obrony naszej ojczyzny.

fsi't

Jadę tramwajem, a w tramwaju
konduktor loczki ma złotawe
wszyscy się mile uśmiechają,
ten i ów zażartuje nawet.
— Jak to? — powiadam. — Iw Dniu Kobiet
obywatelka też przy pracy?
— A jakże może być inaczej!
Przez pracę ten dzień święcim sobie!

Budżet państwowy ZSRR w r. 1952

nictwie, wy jesteście organi Nie zapominajcie ani na chwi
zatorami nowych, socjalistycz lę, że jesteście bojownikami o
MOSKWĄ. (PAP). Podczas trzeciej sesji Rady Najwyższej
nych metod gospodarki w rol nową -wieś polską, wieś zamożną ZSRR,
rozpoczęła się w dn. 6 bm.; na wspólnym posiedzeniu
nictwie, od was, od jakości, i kulturalną, wieś dającą krajo obu izbktóra
— Rady Związku i Rady Narodowości — minister finan
od wyników waszej pracy w wi coraz większą produkcję roi
sów ZSRR Arseniusz Zwieriew wygłosił referat o budżecie pań
dużej mierze zależy czy chłop ną dzięki nowym metodom u
pracujący przekona się własny prawy, które wy niesiecie na stwowym ZSRR na rok 1952 i o wykonaniu budżetu państwowe
go ZSRR za rok 1950.
mi oczami, że gospodarka zespo wieś. Dlatego władza ludowa za
Iowa jest lepsza, owocniejsza i ufała wam. a masy pracujące
Budżet państwowy ZSRR na praw zbożowych i technicznych,
korzystniejsza od poprzedniej, od śledzą za wynikami waszej pra rok 1952 — oświadczył minister zwiększeniu pogłowia bydła i pod
was zależy, czy chłop pracujący cy. Bądźcie czujnymi bojowni Zwieriew — odzwierciedla oży niesieniu produktywności ho
uwierzy w wyższość nowego u- kami, którzy potrafią paraliżo wiającą naród radziecki niezłom dowli.
wać wszelkie wrogie zakusy i ną wolę osiągnięcia nowych zwy
stroju społecznego.
W roku 1952 trzeba będzie zre
cięstw na polu budowy ✓ społe alizować wielki program robót
Od was przeto, od jakości wa wpływy.
bud wlanych we wszystkich ga
szej prący, od waszego zapału Walczcie bezlitośnie z grabie czeństwa komunistycznego.
Budżet państwowy na rok 1952 łęziach gospodarki narodowej
i ofiarności zależy, czy tempo żą mienia społecznego przez zło
rozwoju naszej gospodarki naro dziei, oszustów, spekulantów, któ ustalony został zgodnie z zatwier zwłaszcza w dziedzinie budownic
dowej odpowiadać będzie tym rzy nie z własnej pracy, ale z dzonym planem rozwoju gospo twa mieszkaniowego.
nadziejom, temu zaufaniu, ja rabunku i wyzysku dobra ogólno darki narodowej. Zabezpiecza on Na podstawie wzrostu produk
kim obdarzyła was władza lu narodowego chcieliby lekko żyć niezbędnymi zasobami finansowy cji przemysłowej i rolnej oraz
dowa, partia, klasa robotnicza i i bogacić się. Pędźcie ich precz mi dalszy wzrost produkcji so rozszerzenia obrotu towarów w
naród polski, który pragnie jak i oddawajcie w ręce władz pań cjalistycznej, podniesienie pozio roku 1952 podniesie się jeszcze
mu dobrobytu materialnego i kul bardziej poziom konsumeji lud
najszybszej rozbudowy sił wy stwowych jako przestępców.
twórczych naszej ojczyzny. Wa- i Wpajajcie wśród zacofanych i tury mas pracujących oraz wzmo ności, wzrosną realne płace robot

Satyra polityczna

H) (Dniu 3Cobiet

BUDAPESZT. (PAP). W atmo
sferze entuzjazmu, pod znakiem
wzmożonej aktywności produk
cyjnej, obchodzą masy pracujące
Węgierskiej Republiki 7 udowej
przypadającą 9 bm. — sześćdzie
siątą rocznicę urodzin Matyasa
Rakoskego — wielkiego syna na
rodu węgierskiego jednego z wy
bitnych działaczy międzynaro
dowego ruchu robotniczego, wier
nego ucznia Lenina i Stalina.
Z całego kraju napływają bez
przerwy meldunki o przedtermi
nowym, zwycięskim wykonaniu

zobowiązań podjętych dla uczczę
nia dnia urodzin Matyasa Rakosi‘ego. Węgierski lud pracujący
wzmagając wysiłki produkcyjne
daje dodatkowo gospodarce na
rodowej tysiące ton węgla i sta
li, ogromne ilośei maszyn i tka
nin. I tak np. załoga fabryki kon

strukcji żelaznych dała dla ucz
czenia 60 rocznicy urodzin swego
wodza produkcję wartości 400.000
forintów. Doskonałe wyniki pro
dukcyjne osiągają górnicy. Prze

ciętna wykonania normy w ko
palniach węgla na Węgrzech osią
gnęła w tych dniach—101,1 proc.

chody budżetowe zwiększają sza Stalina. Pierwsza z tych wiel
się o 8,7 proc., i wydatki o 8,1 kich budowli — szlak wołżańsko - doński — zostanie urucho
procent.
miony w bieżącym roku.
Ogólna suma wydatków bud
Dochody
żetu państwowego ZSRR na rok
budżetu państiua
1952 preliminowana została w wy
Podstawowa część dochodów sokości 476.9 miliarda rubli, z
budżetu radzieckiego — oświad czego na rozwój gospodarki naro
czył min. Zwieriew — pochodzi z dowej przeznacza się 180,4 mi
socjalistycznych przedsiębiorstw liarda, na cele socjalno - kultu
i organizacji.
ralne — 124,8 miliarda, na obro
Ogólna suma dochodów budże nę kraju — 113,8 miliarda, na utu państwoweego ZSRR na rok trzymanie organów administra
1952 preliminowana została, — cji państwowej — 14,4 miliarda.
jak powiedziano wyżej — w su
W porównaniu z rokiem 1951
mie 508,8 miliarda rubli, co ozna wydatki budżetowe zwiększają
Cza wzrost w stosunku do roku się o 35,6 miliarda rubli, czyli o
1951 o 40,8 miliarda rubli, głów 8,1 procent.
nie dzięki wpływom z gospodarki
Przeważająca część środków
socjalistycznej.
budżetu państwowego, jak widać
W podstawowych swych kate z przytoczonych cyfr, przeznacza
goriach dochody budżetowe zo się na gospodarkę narodową i
stały preliminowane w następują kulturę.
cych sumach: podatek obrotowy
— 260 miliardów rubli, potrące
nia z zysków — 61,8 miliarda ru
bli, podatki płacone przez lud
ność — 47,4 miliarda rubli, po
życzki państwowe — 42,5 miliar
da rubli.
Przeważająca część dochodów
budżetowych płynie, jak wskaza
no wyżej, z gospodarki socjalisty
cznej. Podatki wpłacane przez
ludność przewidziane są w budże
cie państwowym ZSRR na rok
WARSZAWA (PAP). Prezy
1952 w sumie 47,4 miliarda rubli, dium ZG Zrzeszenia Prawników
czyli stanowią 9,3 proc. całości Polskich wystosowało do premie
dochodów.
ra rządu greckiego następującą
Nieustanny wzrost dobrobytu depeszę:
materialnego ludności zapewnio
Zrzeszenie Prawników Pol
ny jest również rozwojem dzia skich w imieniu wielu tysięcy
łalności kas oszzcędnościowych. swych członków, reprezentują
cych wszystkie prawnicze zawo
dy swego kraju, protestuje jak
Wydatki
najbardziej stanowczo przeciwko
budżetu państiua
wyrokowi śmierci, wydanemu na
Nasza gospodarka socjalistycz Nikosa Belojannisa i towarzyszy.
na rozwija swe siły wytwórcze
Wydanie tego wyroku jest po
w tempie, jakiego nie znają gwałceniem powszechnie przyję
dzieje.
tych zasad prawnych, a wykona
Dla dalszego wzrostu sił wy nie na Belojannisie i towa
twórczych kraju, dla pomnożenia rzyszach byłoby zbrodnią pod
bogactwa społecznego i dóbr ma maską wyroku sądowego.
terlalnych, wybitne znaczenie ma
W imię poszanowania zasad
ją wielkie budowle komunizmu, prawa, zwracamy się o uchylenie
wznoszone z inicjatywy to warzy tego wyroku.

Prawnicy polscy
protestuj przeciw
zbrodniczemu
wyrokowi na greckich
patriotów

Pozdrawiamy bohaterskie kobiety radzieckie, przodujące w walce o pokój

Ol DZIENNIK BAŁTYCKI (NR 59)

Kobieta świadomym budowniczym socjalizmu

Te, Które przodują w trójmleście
trudnościami kończy 7-klasową
szkołę podstawową i na tym ko
niec. O dalszej nauce nawet ma
rzyć nie mogła, pracowała więc
dalej przy gospodarstwie, byle
wyżyć.

Międzynarodowy Dzień Kobiet przypada w tym roku w okresie ogól
nonarodowej dyskusji nad projektem «Konstytucji Polskiej Rzeczypos
politej Ludowej, podsumowującym zdobycze mas pracujących. Wyra
zem tych zdobyczy jest również pełnoprawny udział kobiet we wszyst
kich dziedzinach naszego życia narodowego. •
Dziś, kobiety całej Polski, a wraz z nimi kobiety trójmiasta biorą
czynny udział w budownictwie fundamentów socjalizmu w naszym
kraju. Z dnia na dzień rośnie liczba przodownic, zajmujących zaszczyt
ne stanowiska brygadierek, majstrów, kierowników i dyrektorów.

LEOKADIA LEŚNA zaczęła pra
cować na budowie w roku 1949.
Jej pierwsza praca—to odgruzo
wywanie zniszczonej fabryki, w
której obecnie mieszczą się Zakła
dy Dziewiarskie. Potem pracowa
ła jako podręczna przy murarce.
Już w 1950 roku otrzymała w
ZBM Odznakę Przodownika Pra
cy. Średnia jej normy , wynosi
200 proc.
Dziś Leokadia Leśna zna nie
mal każdą robotę na budowie i
może zastąpić wielu robotników
przy murarce, przy obsłudze be
toniarki, jako gracarz itd.
— No cóż, o przeszłości, to wła
ściwie mogę tylko dlatego powie-

lat, mam jeszcze dość siły, żeby
swoją pracą przyczynić się do
wykonania III roku Planu 6-letniego.
*
*

*

*

Kiedy HENRYKA KRAWCZYprzyjechała w 1950 r.
na Wybrzeże, nie bardzo wiedzia
ła. gdzie udać się w poszukiwa
niu pracy. Przypadkowo dowie
działa się o kursach konduktorskich, organizowanych przez WP
KGG. Zgłosiła się tam i została
przyjęta na kurs. Po dwutygod
niowej nauce rozpoczęła pracę
konduktorki tramwajowej.
— Praca moja tak bardzo mi
się podobała, że każdego dnia cze
kalam z niecierpliwością na mo
ment rozpoczęcia służby — mówi
Krawczykówna.
I rzeczywiście przez cały okres
swej pracy konduktorka Kraw
czykówna nie miała żadnej awa
rii, ani wypadku, a raporty nie
wykazywały żadnych niedociąg
nięć. Dzięki temu cieszy się wiel
kim uznaniem dyrekcji.
Krawczykówna zawsze jest uśmiechnięta, wesoła i koleżeńska,
czym zdobyła sobie zaufanie ko
leżanek i kolegów. Od 2 lat jest
przewodniczącą oddziałowej rady
kobiecej. Jako przedstawicielka
swego zakładu uczestniczyła w
III Ogólnopolskim Zjeździe Ko
biet i wojewódzkiej konferencji
LK. Praca zawodowa i społeczna
daje jej pełne zadowolenie

dzieć, żeby móc porównać tamto
życie i obecne. Tamten świat,
świat nędzy, głodu i wyzysku i
ten nowy świat, którym żyję —
opowiada Leokadia Leśna.
— Czasem rano, idąc do pra
cy i widząc wschodzące słońce,
przypominam sobie, jak to by
ło przed wojną, kiedy rodzice
moi pracowali w majątku «

KÖWNA

Po wyzwoleniu pracuje w PPB
Nr. 5 w Gdańsku, jako pomoc
biurowa. Sumiennością swą w
pracy i zdolnościami zwraca na
siebie uwagę Partii, która kieru

— Projekt naszej Konstytu
cji przyjęłam z radością. Szcze
golnie zainteresował mnie ar
tykuł, mówiący o prawach ko
biety w Polsce Ludowej. Kon
stytucja gwarantuje mi to, co
już dała mi Polska Ludowa:
prawo do pracy w każdej dzie
dżinie życia. Z tym większym
więc zapałem pracować będę
zawodowo i społecznie, aby okazać swoją wdzięczność Pań
stwu Ludowemu, które przed
kobietą otworzyło tak wszech
stronue możliwości.

Krawczykówna wraz ze wszyst
Budzono mnie przed świtem i i kimi kobietami pracującymi czci
musiałam ciężko harować wi Międzynarodowy Dzień Kobiet
majątku cały dzień za 30 gfo- j wydajną pracą: sprawną, uprzejszy i pół litra mleka. Nie chce ; mą obsługą pasażerów, zlikwidomi się wprost uwierzyć, że j waniem postojów itp.
teraz, pracując tylko po 8 %o
Dzień naszego święta obcho
dżin dziennie, zarabiam mie dzić będę z radością — mówi
sięcznie 1.300 złotych.
nam na koniec Krawczykówna.
.— Zawsze marzyłam o pracy Wydajną pracą wałczyć będę o
na budowie. Kiedy po skończonej to, aby kobiety we wszystkich
wojnie przyjechałam do Gdań krajach mogły być tak szczęśli
ska i przechodząc ulicami wi we, jak my w naszej Polsce Lu
działam, jak w miejscu gruzów dowej.
*
* . *
z dnia na dzień wznoszą się nowe
zakłady pracy i domy, przezna
czone nie dla bogaczy i wyzyski Życie MARII WINIARSKIEJ,
waczy, ale dla ludu pracującego obecnej dyrektorki Zjednoczo
— godzinami mogłam stać i pa nych Zakładów Przemysłu Gazów
trzeć na pracę tych ludzi. Żałuję, Technicznych w Gdańsku, nie by
że w tak późnym wieku doczeka ło łatwe.
łam się tych przeobrażeń, że do Urodziła się w rodzinie mało
piero teraz zapewniono nam, ko rolnego chłopa w powiecie ra
bietom, równe prawa z mężczyz domskim. Za młodu musiała cięż
ną, które potwierdza projekt ko pracować, pomaga,jąe w gospo
Konstytucji. Pomimo moich 54 i darstwie rodzicom. Z wielkimi
dziedzica

pod

je energiczną pracownicę do Zje
dnoczonych Zakładów Przemysłu
Gazów Technicznych, gdzie po
czątkowo prowadzi referat per
sonalny. 15 lipca 1950 r. zostaje
dyrektorem tej placówki i do
dziś pełni nadal tę odpowiedział
ną funkcję.
Dzięki niespożytej energii ob.
Marii Winiarskiej, która dobrała
sobie odpowiednich pracowników,
Zjednoczone Zakłady Gazów Te
chnicznych w Gdańsku w między
zakładowym współzawodnictwie
pracy wysunęły się w IV kwar->
tale ub. roku z ostatniego na
pierwsze miejsce, wyprzedzając
15 innych zakładów tego typu.
— Dumna jestem — mówi oh.
Winiarska, — że mogę pracować
dla Polski Ludowej, której tak
wiele zawdzięczani. Projekt Kon
stytucji Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej gwarantuje kobietom
równe prawa z mężczyznami do
pracy i płacy. Doświadczam tego
na sobie. Od blisko dwóch Jat je
stem dyrektorem poważnej pla
cówki. Powierzoną mi przez Par
tię pracę wykonuję z całą odpo
wiedzialnością i z myślą o dal
szym rozwoju tej placówki, gdyż
wraz z całą załogą, realizując
Plan 6-letni, pragnę przyczynić
się do pokojowego rozkwitu mej
Ludowej Ojczyzny.

Dzielne kobiety stoczni gdyńskiej
uoktästait?, mk należy oracować
Kobiety,
zatrudnione w zobowiązały się zaoszczędzić
Stoczni im. Komuny Pary 840 roboczogodzin.
skiej w Gdyni, dla uczczenia
Do dnia wczorajszego robot
Międzynarodowego Dnia Ko nice te znacznie przekroczyły
biet i dania wyrazu swej so swoje pierwotne zobowiąza
lidarności w walce wszyst nie, zaoszczędzając 1.257 go
kich kobiet świata o pokój, dzin pracy wartości 3.772 zł.
podjęły w kilku kobiecych
Kobiety te wzywają pozosta
brygadach produkcyjnych zo le brygady kobiece w Stoczni
bowiązania. W szczególności im. Komuny Paryskiej w Gdy
ob. ob. Sass Ochendowska, ni do podejmowania podob
Latun, Dysowska, Cichocka, nych zobowiązań.
(am)
Stec, Koj, Gaffke i Kosecka

MiGAWKi
Trochę estetyki
nie zaszkodzi
Codziennie, przechodząc ulicą
Orłowską w Orłowie, zastana
wiam się, czy sklep PSS Nr 3
jest czynny, czy też nie. Od dzie
sięciu oo najmniej dni na wysta
wie sklepu oprócz zakurzonych
papierów nic nie ma. Ponadto
okno wystawowe jest stale zasło
nięte żaluzją.
Czyżby kierownictwo sklepu
uważało, że estetycznie urządzo
na wystawa odstrasza klientów?
(8)

Ech, ta drocra...
Tym razem — to nie tytuł zna
nej piosenki, ale słowa pełne

Zarząd Okręgu TPD w Gdyni
organizuje w każdą niedzielę ognisko dla młodzieży klas od V
do VII szkół podstawowych. Ogniska te mają na celu dać mło
dzieży odpowiednią rozrywkę w
czasie wolnym od zajęć szkolr
nych.
W programie przewidziane są
gry stolikowe, gry zręczności,
muzyka, sport, strzelectwo, ma
larstwo, papieroplastyka i czytel
nictwo. Młodzież według włas
nych zainteresowań wybiera so-

Dzięki kobietom z KZG
W dniu wczorajszym na dworcu
głównym w Gdańsku otwarty został
pierwszy w Polsce bar kawowy przy
Kolejowych Zakładach Gastronomicz
nych.
Otwarcie baru kawowego Jest
czynem kobiet, zatrudnionych w
dyrekcji wojewódzkiej i zakładzie
KZG Gdańsk - Główny, podjętym
dla uczczenia Międzynarodowego
Dnia Kobiet 1 zrealizowanym na
dzień przed terminem.
Czyn podjęto z inicjatywy ob. ob.
Kroszel i Pompowskiej — członkiń zarządu miejscowego Ligi Kobiet.
Mile i czysto urządzony lokal, do
bra kawa z ekspressu i staranna Ob
sługa, pełniona przez przodujące kel
nerki Kol. Zakł. Gastr. — zjednają
na pewno nowemu lokalowi sympatię
podróżnych, (lz)

bie dowolny kącik rozrywfcowy.
TPD zaprasza młodzież gdyń
skich szkół podstawowych _ na
pierwsze tego rodzaju ognisko
do Szkoły - Pomnika na Grabówku w niedzielę, 9 bm. o go
dzinie 9.

Złowi wiece!
Podpisywanie umów o dosta
wę ryby trwa w dalszym ciągu.
Jak się dowiadujemy, prezes
Zrzeszenia Rybaków Morskich
szyper Jan Gabryszak z kutra
„Gdy 9G“ w dniu 4 bm. zgłosił
podwyżkę swego zobowiązania 1
podpisał umowę na dostawę o
20 ton ryby miesięcznie więcej,
niż poprzednio, (am)

Okręgowe eliminacje

zniechęcenia, gdy się pomyśli o
drodze do Akademii Medycznej.
Bo żeby dostać się do tej uczel
ni po wyjściu z tramwaju na
przystanku przy pomniku czołgi
stów trzeba przejść kilkanaście
metrów w poprzek Al. Rokossow
sltiego.
W czasie deszczu lub śniegu
na tym małym odcinku tworzy
się niemal bajoro, przez które
codziennie przechodzi tysiące stu
dentów 1 pacjentów, udających
się do Akademii.
Może by Prezydium MRN w
Gdańsku pomyślało o ułożeniu
chodnika? Roboty niewiele, a
pożytek duży. (h)

Czynem produkcyjnym kobiety »Bałtyku«
czczą Międzynarodowi y Dzień Kobiet
—_ Projekt naszej Konstytucji jest dla mnie bodźcem do
dalszej pracy, bo podkreśla to, co już widzimy dokoła w na
szym życiu: kobieta może na równi z mężczyzną pracować
i budować socjalizm w Polsce — powiedziała Ludwika Wasi
lewicz, kierownik produkcji gdańskiej fabryki cukrów „Bał
tyk“.

Ob. Wasilewicz pracuje tu już
4 lata. Początkowo była zawijaczką. W 1949 r, została przo
downicą pracy, odznaczoną Brą
zowym Krzyżem Zasługi. W ub.
roku kierownictwo fabryki wy
sunęło ją na odpowiedzialne sta
nowisko kierownika produkcji.

ści w pracy — mówi ob. Wasile
wicz — jednak organizacja par
tyjna i związkowa szły mi we
wszystkim na rękę, pomagały w

stosy różnych gatunków cukrów.
Wprawne ich ręce pracują nie
zwykle szybko. W ciągu kilku mi
nut zapełniają się pudła cukier
kami, opakowanymi, gotowymi
do sprzedaży.
B. brygadzistka, dziś kierow
niczka zawijalni, Stanisława Pim
pieką, opowiada o pracy swego
działu. Dowiadujemy się, że zawijaczki podjęły szereg zobowią
zań indywkk’■

tychczasowe zobowiązanie wy
konamy i zaraz podejmiemy
następne, by uczcić 60 roczni
cę urodzin naszego Prezyden
ta i zbliżające się święto
1 Maja.
Wierzymy, że one i wszystkie
inne kobiety z „Bałtyku“ swoje
zobowiązania wykonają, a na
wet je przekroczą, aby czynem
produkcyjnym zadokumentować
swą solidarność ze światowym ru
ehem kobiecym oraz wykazać, że
na zaufanie, jakim darzy je Pol
ska Ludowa, zasługują w całej
pełni. (e. h.)

— Miałam początkowo trudno-i
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„Mąż 1 żona“ — godz. 19 do 21.

Starogardem.

Niedzielne „ognisko" dla młodzieży

£

P

Nie 96, lecz 104 proc.
planu wykonali
rybacyiiuywtaini
Przed kilku dniami opubli
kowaliśmy prowizoryczne da
ne o wykonaniu planu poło
wów za miesiąc luty w na
szym okręgu rybackim. Ostateczne obliczenia wykaza
ły, iż rybołówstwo indywi
dualne wypadło znacznie le
piej i nie tylko plan swój
wykonało, ale nawet prze
kroczyło go, osiągając 104,3
proc. planu miesięcznego.
Wynik ten powinien stać
się zachętą dla wszystkich
rybaków i spowodować jesz
cze lepsze wykonanie planu
marcowego. Rybacy nie mo
gą zawieść.
(am)

f.

-

STUDIO

OPEROWI:

—

nieczynne,
FKATK i»Hł!YlATV«%NY - «DV-OA
„Śluby panieńskie“ — godz, 16 do
18.15 i Koncert symfoniczny PPB —
godz. 20.
Ł’W AT It KAMERALNY - SOPOT „Eugenia Grandet“ — godz. 19.30 do
do 21.45.
W niedzielę dn. 9 bm. w Państwo
wym Teatrze Lalek „Łątki" o godzi
nie 17 „Złota rybka“. Sprzedaż bi
letów od godz. 14.
REPERTUAR KIN

Na zdjęciu: Stanisława Siemia szkiewicz — przodownica pra
cy Państwowej Fabryki Cukier ków „Bałtyk“ w Gdańsku ob
sługuje piec do gotowania karmelu
CAF fot. Kosycarz Zbign.
pracy, wskazując na moje błędy cych na zwiększeniu ilości opako
wanych wyrobów.
i ułatwiając ich usuwanie.

Zapał i energia, z jaką pracu
je ob. Wasilewicz, zyskały uzna
nie Partii i dyrekcji oraz sympa
tię załogi.
Wraz z Marią Gawlikowską —
przewodniczącą rady zakładowej
oprowadza nas po fabryce, udzie
łając wyjaśnień. M. in. dowiadu
jemy się, że w fabryce kobiety
stanowią 87 proc. załogi. W pra
cy na każdym odcinku radzą so
bie nie gorzej od mężczyzn.
W karmelami, wyrabiającej
popularne: „toffi“, „irysy“ i
„krówki“, pracują same ko
biety. W białych, czystych far
tuchach uwijają się wokół kra
jarek i maszyn. Kiedy wcho
dzimy do sali, nie przerywają
pracy.
Szkoda im każdej
chwili, bo dla uczczenia Mię
dzynarodowego Dnia Kobiet
zobowiązały się wyproduko
wać 6 ton cukierków ponad
plan.

Przodownica pracy, zawijaczka

Stanisława Jędrzejczuk, wyrabia

235 proc, normy. Mimo to dla
uczczenia święta 8 Marca zobo
wiązała się podnieść swoją nor
mę o dalsze dwa procent.
Wśród zawijaczek, na sali pra
cuje jeden tylko mężczyzna: jest
nim Mieczysław Połeć, niewido
my. Mimo to pracuje na równi
z innymi. Dotychczas, ze wzglę
du na 6we kalectwo, pracował sy
stemem dniówkowym, w tej
chwili jednak — na własne żą
danie — pracuje już na akord
tak, jak pozostałe zawijaczki.
— Warto wyróżnić dwie nasze
windziarki, Witkowską i Haraburdę — mówi ob. Pimpicka —

które, mimo że nie pracują w za
wijalni, zobowiązały się do 8-go
marca zapakować 100 kg cukier
ków. Wykorzystują każdą przer
wę w swej pracy i wykonują zo
bowiązanie. Właśnie w tej chwili
Załoga karmelami, pracująca też zawijają cukierki.
przy tzw. wyrobach „twardych“, Rzeczywiście, w rogu sali Wit

uczci swe święto przedtermino kowska i Haraburda, ubrane w

Lr.dc.vccj pełnią od wym wykonaniem planu i zmniej szare fartuchy, pracują przy za
W dniu dzisiejszym o godz. 17 Kobiety w Polsce
stanowiska, pracując w
w teatrze „Łątek“ we Wrzeszczu powiedzialne
różnych gałęziach naszej gospodarki -zeniem ilości odpadków i bra wijaniu niemal tak szybko i

ków.
rozpoczynają się okręgowe elimi
narodowej.
nacje amatorskich zespołów arty W gdańskiej Dyrekcji Okręgowej Ko W dużej sali, zastawionej dłu
lei
Państwowych
widzimy
kobiety,
ja
ęfve7Tiveh ,,, związku 7
stycznyctl w ZWiązKU Z Festiwa ko konduktorki, sokistki, maszynistki, gimi stołami, mieści się zawijallem Sztuk Współczesnych.
pracownice warsztatów itd. Do przo nia - pakownia gotowych już wy
Do eliminacji, które będą trwa dujących należą: Lidia Bogaczowa, robów. Pracuje tu kilkanaście
śwlerćzyńska, Anna Janczak,
ły od 8 do 24 bm., zostało zalewa Joanna
Zofia Robalewska, Bronisława Mila- kobiet w białych ochronnych far
lifikowanych 11 zespołów z całe szewska. Na zdjęciu: kobieta zwrot tuchach i czepkach. Siedzą wo
niczy przy pracy
kół stołów, na których piętrzą się
go naszego województwa.

wprawnie jak inne. Przyczyna po
śpi echu jest zrozumiała: co chwi
lę muszą odrywać się do swej
właściwej pracy przy windzie, a
przecież zawinąć 100 kg cukier
ków — to też bardzo dużo. Jed
nak ob. Haraburda mówi:
— Dzisiaj jeszcze nasze do

GDANSK« WRZESZCZ — „Bajka“ „Ko
bieta wyrusza w drogę" (16,18 i 20).
„ZMP-owiec“ — „Radosne spotka
nie" (16, 18, 20).
NOWY PORT — „Marynarz“
—
„Ostatnia noc" (1C 1 20).
OLIWA — „Polonia“ — „Szalony lot
nik“ (16, 18 1 20).
SOPOT — „Bałtyk“ — „Clenie na to
rach" (16.30, 18.30, 20.30). „Polo
nia“ — „Jednodniowi milionerzy“
(16. 18 i 20).
ORŁOWO — „Neptun“ — .Załoga"
(17 1 19).
GDYNIA — „Atlantic“ — „Ostatnia
noc" — (16.30, 18.30 i 20 30).
„Goplana“ —- „Dziewczyna i trak
tor" (16, 18 1 20). „Warszaw?“ . Kam
let" (15. 13 i 21). „Promień“ —
„Honor i sława“ (17 i 19).
i »TOPLASTIKON — Gdynia, Włady
sława IV 28 — „Podróż po Niem
czech", sćria I.
POGOTOWIE RATUNKOWE
HAŃSK-WRZESZCZ
tel. 4-10-00 — Grunwaldzka 2
Pogotowie dziecięce Grunwaldzka 3
tel. 4-24-44 — czynne 18 - 22
SOPOT
tel. 5-24-00, ul. Stalina 778
GDYNIA
tel. 10 00 - Skwer Kościuszki 14.

DYÄLRY APTEK

od dn. 8. 3. do 14. 3.
Gdańsk, ul. Łąkowa 2
Wrzeszcz, ul. Mierosławskiego 27
Sopot, ul. Rokossowskiego 21
Oliwa, ul. Kaprów 4
Orłowo. Orłowska 66
Gdynia, świętojańska 122.
UNIFIKACYJNY KURS
DLA PRZEWODNIKÓW
Dziś w sobotę o godz. 15 w sali
okręgu gdańskiego PTTK przy ul.
Długiej 45, odbędzie się inauguracja
kursu unifikacyjnego przewodników
po Gdańsku. W programie kursu znaj
duje się kilka wykładów, które nie
były uwzględnione w programach po
przednich kursów, Z tego względu
uczestniwo przewodników w tym kur
sie jest obowiązkowe. Niezdanie egza
minów z kursu unifikacyjnego pozba
wi przewodników prawa oprowadzania
wycieczek i wykluczenie z koła prze
wodników okręgu gdańskiego PTTK.
WIECZÓR ŚWIETLICOWY
Jutro w niedzielę o godz. 16 w Klu
bie TPP-R we Wrzeszczu przy ulicy
Sobótki 15 odbędzie się wieczór świe

tlicowy dis przodowników nauki szkół
średnich ogólnokształcących 1 zawodo
wych, organizowany przez Conrad!num,

Wstęp wyłącznie za okazaniem dele
gacji dyrekoji szkoły.

Niech żyją pracownice nauki i sztuki, oddające swa wiedza w służbie społeczeństwa i

DZIENNIK BAŁTYCKI (NR 59)

X na vxjz Qcr
OBSIKttMORlUM

Śmierć Susan Rap

Bocznicę można będzie wyremontować
po oczyszczeniu ul. Chmielnej

Mieszkali w blaszanym bara
ku. Zamiast podłogi — ubita
ziemia. Mieli żelazny piecyk, ale
nie mieli opału. Gdy przed sied
miu miesiącami urodziło się im
Mamy niepłonną nadzieję, że czwarte dzecko, radość ich była
Wydział Komunikacyjny Prezy-{krótka. Mala Susan była bowiem
dium MRN w Gdańsku, docenia słaba i chorowita. Nie przybywa
jąc znaczenie normalnego funk-jła na wadze, ciało jej pokryło
cjonowania bocznicy kolejowej i się wrzodami. Umarła,
na Wyspie Spichrzów, wywrze naj Rodzice — szofer John llay i
cisk na przedsiębiorstwa budów-;jego żona Evelyn — zamieszkali
lane w sprawie odpowiedniego w Sfaplahurtz, hrabstwo Kent,
składowania materiałów budowla j Anglia — stanęli przed sądem
nych na ulicy Chmielnej oraz oskarżeni o spowodowanie śmier
stworzy nam warunki dla prze- j ci maleńkiej Susan. Matka stara
prowadzenia skutecznego remon-jła się wyjaśnić:
tu bocznicy, a mianowicie odgruj — Nie miałam pokarmu. Na
żuje ulicę Chmielną i odwodni tę jedzenie nam nie starcza. Nie
ulicę przez oczyszczenie ścieków, mam gdzie prać. W baraku było
i studzienek i utrzymanie ich zimno.
stale*w porządku.
J Lekarz sądowy stwierdził, że
Żegluga Przybrzeżna w Gdańsku (przed zgonem dziecko przez kil

Z dużym zdziwieniem dowie nia ulicy Chmielnej. Do dnia dzi miejscu, jednak bez udziału czyn
dzieliśmy się z komunikatu Wy siejszego nie otrzymaliśmy jed nika najbardziej w tej sprawie
działu Komunikacyjnego Prezy nak żadnej odpowiedzi w tejspra zainteresowanego, tj. naszego
dium Miejskiej Rady Narodowej wie, a jedynym prawdopodobnie przedsiębiorstwa wydała orzecze
w Gdańsku, umieszczonego w dn. skutkiem tego pisma była komi nie, o którym wspomina w ko
3. 11. 1951 r. w „Dzienniku Bał sja Inspekcji Budowlanej Prezy munikacie.
tyckim“, że jezdnia na ul. Chmiel dium MRN, która w dniu 17. 10.
Mimo tych trudności przystą
nej w Gdańsku została odgruzo 51 r. po zbadaniu sytuacji na piliśmy jednak do prac remonto
wana jeszcze w 1950 roku.
wych na bocznicy na odcinkach
^Jak to odgruzowanie zostało fa W INNYCH LISTACH:
uzgodnionych z Dyrekcją Kolei,
ktyęznie przeprowadzone można CO NAJMNIEJ DZIWNE
a z nastaniem wiosny przystąpi
się jeszcze dzisiaj, w 1952 roku Oto. Antoni Marzeda udał się 28. 2. my do remontu pozostałych od
z rocznym dzieckiem w gorączce do cinków na całej trasie bocznicy.
przekonać.
laryngologa dr Konopnickiego w OWskutek naszych nalegań i sta środku Zdrowia w Nowym Porcie. Le Prace te będą mogły być wyko
r^ń w grudniu 1950 r. w ramach karz polecił pielęgniarce zarejestrować nywane dopiero po należytym otylko 16 osób i oznajmił, że przyjmie czyszczeni u
Jezdni na ulicy
akcji społecznej, przy pomocy u- dziecko
po wszystkich osobach zareje
dzielonej przez nasze przedsię- strowanych. Dziecko było zmęczone i Chmielnej oraz ścieków i stu
oiorstwo w postaci środków tran na prośbę rodziców jeden z pacjentów dzienek.
Jaśkiewicz, pracownik ZPGS poz
sportowych, w ciągu dwóch czy ob.
ób. Marzedzie wejść z dzieckiem
trzech niedziel została oczyszczo wolił
do lekarza przed sobą. Za to dr Ko
na tylko mała część ulicy Chmiel nopnicki nie przyjął ob. Jaśkiewicza,
jego kartę.
«ej, natomiast wszystkie studzien ,odkładając
nas postępowanie lekarza, któ
ki kanalizacyjne i ścieki pozos ryDziwi
każe z małym dzieckiem czekać do
tały nadal nie oczyszczone.
końca przyjęć i stosuje kary wobec
tego,
Przedsiębiorstwa budowlane w względy.kto okazał rodzicom ludzkie
dalszym ciągu składają na tej ulicy, w najbliższej odległości od ODPOWIEDZI REDAKCJI:
torów kolejowych, materiały bu Adam Januka, Kack Wielki. Sprawę
należy przesłać do „Głosu Nauczyciel
do Wlane;' utrudniając w znacz skiego".
nym stopniu normalną pracę na Janusz Cielątkowski, Jastarnia. Nie
bocznicy kolejowej i prace re otrzymaliśmy od Obywatela żadnej ko
Jednym x najaktywniejszych Ludowych Zespołów Sporto
montowe na tej bocznicy. Na naj respondencj i.
wych w pow. wejherowskim Jest LZS - Ossowa. Mimo dość krót
bardziej zagrożonym odcinku,
kiego okresu istnienia (od lata ub. roku) członkowie „Ossowy“
przy zbiegu ulic Jaglanej i Wśpor
uprawiają lekkoatletykę, siatkówkę, piłkę nożną, a nawet paru z
'mikowej, przedsiębiorstwa budo
nich próbowało swych możliwości w sporcie pięściarskim.
wlane zarzuciły dosłownie całą
jezdnię żwirem, piaskiem i inny mistrzostw narciarskich W ostatnim czasie młodzież również w okresie letnim na pro
mi, materiałami budowlanymi, W pierwszym dniu narciarskich mi wiejska Ośsowy przystąpiła do pagowanie sportu pływackiego i
które nie mając należytego uj strzostw
Polski w Zakopanem roze utworzenia w swym zespole sek założenie sekcji wioślarskiej.
ścia do ścieków i studzienek, roz grano biegi rozstawne kobiet i męż cji
motorowej. Sportowcom wsi
F. P.
czyzn
oraz
bieg zjazdowy kobiet.
lewają się po całej ulicy i zamu Start i meta
przyszedł z pomocą Polski Zwią
biegów
rozstawnych
lając tory kolejowe, stwarzają po znajdowały się na stadionie pod Kro zek Motorowy, którego przedsta
ważne niebezpieczeństwo dla ru kwią. Warunki atmosferyczne dobre. wiciele w osobach b. mistrza Pol
Frzoöujqce
chu kolejowego, obsługi bocznicy W biegu sztafetowym kobiet 3x5 ski Jerzego Dąbrowskiego i ob.
km startowało lł sztafet. Wszystkie
i przechodniów.
ukończyły
bieg. Tarnowskiego byli obecni na ze/Nie chcąc dopuścić do zamknię
fetaCiCRZz *i*% t)raniu organizacyjnym sekcji mo
cia bocznicy kolejowej przez wła
składzie: Dorni- torowej,
dze kolejowe ze względu na do
niak, Wezdecka,:
Zasłona
w czasie
Zebranie sekcji wskazało
niosłe znaczenie tej bocznicy, i
1:28,01, 2) Gwar
na
duży entuzjazm, cechujący
pragnąc w czasie najkrótszym
dia
(Bukowska,
młodzież wiejską w LZS-Osso
przystąpić do remontu bocznicy,
Stępek. Gąsieni
wa. W skupieniu słuchano wy
ca - Daniel) —
zwróciliśmy się jeszcze w dniu
3) CWKS I, 4) CRZZ II, 5)
jaśnień mistrza Polski Dą- j
12. 9. 51 r. do Prezydium MRN 1:28,03,
CR2Z III.
browskiego i cieszono się, że;
w Gdańsku z prośbą o niezwło Indywidualnie najlepsze miejsce na
tak 'znany zawodnik przyje
czne przystąpienie do odgruzowa 5 km miała Krystyna Wezdecka (Stal) f

Członkowie LZS — Ossowa
garną się do sportu motorowego

Pierwszy tTziert

— 28,04.
W sztafecie męskiej 4 x 10 km star
towało 20 sztafet. Ukończyło bieg 19.
Zwyciężyła sztafeta Gwardii I w
składzie: Stopka, Kwapień, Bukowski,
SOBOTA — S. 3. 1952.
Gąsienica - Fronek w czasie
2:59,57,
9.00 — Program. 6.05 — Gimnastyka. 2) CRZZ I -- 3:01,32, 3) CWKS I, 4)
«.15 — Komunikat PIHM-u dla ryba- CWKS II, 5) AZS.
rVöR-yrc^^lSlUlk7. ISO11’~ J* f^diaf^lir8
KWaMuzyka rumuńska. 7.20 — Muzyka p en ^
*ozr. 7.50 — Kalendarz. 7.55 -r- Wiad.1 Bieg zjazdowy kobiet rozegrano na
8.00 — Kurs jęz. ros. 11.40 — Komu- trasie FIS-u II o długości 3.200 m
g»5katy lok. 11,45 — Głos- mają ko- przy różnicy wzniesień 720 m. KonMety. 12.04
Dziennik. ,12.15
Mu- kurencja odbywała się w; bardzo ciężttjrka rogr. 12.30 — Ąud. dla wsi. J 2.45 kich warunkach atmosferycznych —■
— „Na swojską nutę“. 13.15 — Ko- wichura x padającym śniegiem i baramnikat PIHM-u. 13.16 — Aktualnoś- dzo słaba widoczność. Trasa wymaga
sz ze wsi. 13.30 — Aud. szk. „O mar- ła dużego opanowania technicznego,
cows eh niepogodach i błocie na szkol Na zgłoszonych 37 zawodniczek staraych' schodach“. 13.55
Ąjd. szk. towało 29. Ukończyły bieg 23. 1) Schin
„Ucanay się Miewać“. 14.15— Wspom- dler Anna (CRZZ) — 5:30,4, 2) NarBieśla- robot, 14.35 — Aud. dla wy- cinowska (CRZZ) — 5:44,6, 3) Wawehowt przedszkoli. 14.40 — Koncert j-ytko (CWKS) — 5:55,6, 4) ZachwaOhóru. 15.00 — Muzyka rozr. 15.20 — towicz (AZS) — 6:08,2, 5) Zwitek
Fm&i prasy liter. 1130 — Aud dla (AZS) i Kowalska (Gwardia) — 6:18.
dzieci. 16.00 — Wszech. Rad. 16.20 —
guithncŁ - szkół luuzyrz iv'h przed, miStrofonete. 16.40 — „Przy muzyce @
aporcie" „ 17.00 — Wiad. 17.15 — Muisyka ludowa. 17.40 — Pieśń masowa.
S7^45 *” .Kurs J$z. ros. 18.00 —- KonW drugim dniu hokejowych
«ejrt solistów. 18.30 — Wszech. Rad
18.50 — Muzyka tan. 19.15 — Przegląd mistrzostw Polski, które odbywydarzeń. 19.30 — Muzyka i akt. 20.00
sje na Torkacie, rozpoczęto
—. „Przy sobocie po robocie". 20.58 —
A? _?
TT
Komunikat PIHM-u. 21.00 — Dzień-. spotkania W grupie II.
miki 21 i6—Wiad. sport. 21.30 — Po-1 W pierwszym meczu CwKS
«najemy projekt Konstytucji. 21.40 — wygrał z Gwardią 6:2 (2:0, 2:2,
'Dt^ory fortep. 22.00 — Reportaż liter.
Bramki dla zwycięzców zdo
Wiad. 24.0?—^Komunikat PIHM-U dla byli: Masełko -- 3 oraz Chodarybaków.
ikowski, Janaczko i Olszowski--

Progrm radiowy

chał na wieś i osobiście do
pomaga w organizowaniu spoi
tu motorowego. Przedstawi-1
ciele PZMot. zapoznali mło
dych sportowców ze statutem,
przeprowadzili wybory i usta
lili program pracy sekcji.

Ośrodek piłkarski CWKS
w gościnie u Floty
W najbliższą niedzielę 9 bm.
drużyna piłkarska gdyńskiej Flo
ty gościć będzie zespół CWKS
zgrupowany w ośrodku treningo
wym piłkarzy przed wyjazdem
na Olimpiadę.
Jak podawaliśmy, w ramach
przygotowań
przedolimpij
skich utworzone zostały 3 ośrodki treningowe w Warsza
wie (CWKS), Chorzowie HJ-

sportsmenki
Międzynarodowy Dzień Kobiet
święcą wraz z wszystkimi postę
powymi kobietami całego świata
sportsmenki polskie. Korzystając
_ noilnra»»
z nadzw yczajnych warunków ___
roz
WOJU, jakie stworzyła im Polska
Ludowa, podnoszą one swój po
ziom sportowy dla lepszych osiągnięć w swej pracy zawodo
wej i w walce o pokój.
Pokój I praca —- oto hasto pol
skich sportsmenek.
Na zdjęciu z lewej: znakomita
siatkarka gdańskiego Kolejarza
Halina Tomaszewska reprezento
wała młodzież polską na Świato
wym Festiwalu w Berlinie.

Należy dodać, że działalność
sekcji motorowej jozszerzona za
stanie na sąsiednie LZS-y w
Chwaszczynie i Wielkim Kacku.
Dla tych LZS-ów P. Z. Mot. prze
prowadzi kurs nauki kierowców
motocyklowych i dopomoże w
uzyskaniu potrzebnego sprzętu.
W krótkim czasie LZS w Osso
wie otrzyma świetlicę, budowaną
własnymi siłami
przez członków
......

Niżej: grupa czołowych gimnastyczek w czasie treningu.

fachowcy

poszukiwani

godz. 8—15.

Ogniwem 4:2 (2:2,

Górnik pokonał Kolejarza 1:0
(1:0, 0:0, 0:0). Jedyna bramka

meczu padła ze strzału Burka
pod koniec trzeciej tercji.

325-K SPRZEDAM parę koni oraz

średnio litrażowy Opel, Su
per, Mercedes, Oferty Dzień
nik Bałtycki Gdańsk „Ka
pitana".
5548-G

LOKALE

wóz
ogumiony.
Oglądać ABSOLWENT wyższej uczel
godz. 16-teJ, Gdynia, śląs ni,
pracujący w Gdyni po
5468-G szukuje
pokoju przy kultu
Wykwalifikowanych kalkulatorów budowlanych ka 20,
ralnej
Oferty Dz.
zatrudni od zaraz Centralne Biuro Projektów SPRZEDAM tani© akwa Bałtyckirodzinie.
Gdynia pod ..Zetrium z rybkami lub bez. ha".
Budownictwa Wiejskiego Gdańsk, Garncarska Wiadomość
5461-G
Wrzeszcz, Grun
33. Wynagrodzenie' akordowe wg. norm dla Biur waldzka 36 Durczak tei. nr
POKÓJ kuchnią Gdynia m
Projektów.
326-K 418-07 (czynny ©d 8—16). mienię
na dwa. Zwrócę ko
5564-G
szty remontu. Oferty Dzień
Bałtycki Gdynia pod
Dwie mauicurzyatki potrzebne. Fryzjerska Spół- SPRZEDAM komplet łóżka nik
3467-G
stoliki nocne dębowe (ja „Marika“,
'dzielnia Pracy Gdynia, Tortowa 8.
5436-G 1sne)
tel. 416-55.
5569-G SAMODZIELNĄ kawalerkę
SPRZEDAM motorower 100 Gdynia, 10 Lutego 35a m.
zamienię na większe w
Ogrodnika, mistrza warsztatowego, stelmacha, Wanderer na chodzie. Oli 9Gdyni.
54C5-G
dwóch kowali i 10-ciu traktorzystów zatrudni wa, Beniowskiego 36. 5550-G
natychmiast Zespół P.G.R. Kamnica.
309-K
2—3 POKOJE, komfortowe
DOMEK dwurodzinny z o- z używalnością kuchni
Krodem 30.000
sprzedam. centrum Sopotu z pięknym
Sieroszewskiego 6, widokiem na morze zamie
4-ch frezerów, 4-eh tokarzy, 1 kontrolera pro Gdynia.
tel. 10-52.
54S2-G nię na 2 pokoje Gdynia lub
dukcji (brakarz), 1 technika - mechanika na
Orłowo. Zgłoszenia Sooot,
5561-G
stanowisko starszego mechanika, 3-ch farmerzy I MASZYNĘ do szycia sprze- te l. 513-51.
Wrzeszcz, Wiązowa 14
wykwalifikowanych zatrudni od zaraz Gdańska ! dam.
m. 2.
203-P ZAMIENI? samodzielne 3
Fabryka Maszyn i Odlewnia we Wrzeszczu, ul.
pokoje kuchnia wygody So
Grunwaldzka 216. Warunki wg. umowy zbioro
pot na pokój kuchnia lub
KUPNO
2 małe samodzielne wygody
wej dla pracowników przemysłu metalów. Zgła
Oferty Dziennik Bał
szać się w Urzędzie Zatrudnienia po skierowa KUPIE samochód w dob Sopot.
tyckl Gdańsk „Zofia",
nie.
320-K rym stanie czterodrzwiowy, i
5563-0

*

*

Boks i zapasy

1:0, 1:0).

200 pracowników fizycznych do prac budow
SPRZEDAŻ
lanych (w akordzie) zatrudni natychmiast Woj
skowe Przedsiębiorstwo Budowlane Oddział 24. SPRZEDAM wagę lekarską
Płaca wg. Umowy Zbiorowej w Budownictwie. stan dobry 2.000. Orłowo,
Ogłoszenia W. P. B. — Gdynia, Śląska 53 w Orłowska 66 m. 10. 5465-G

W 15 rundzie szachowych mistrzostw
Wybrzeża obeszło się bez większych
niespodzianek. Jedynie Andruszkiewicz
zagraj
z gwinarskim, przeoczył
stratę figury i po niedługim oporze
musiał się poddać.
W dalszych spotkaniach tej rundy
lider turnieju Górkiewicz szybko wy
grał % Kruczyńskim, Święcicki poko
nał Dwornika. Ziembiński, mimo sła
bego rozegrania debiutu* dzięki dal
szym błędom Niezgody, spotkanie roz
strzygnąl na swoją korzyść. Partie«
Klima) — Potempski i Messner — Ma
linowski zakończyły się remisem.
Obecnie kolejność jest następująca;
1. Górkiewicz — 12 nkt., 2. Ziembiń
ski — 10,5, 3. Święcicki — 10, 4. Su
lik — 9 (1), 5. Dreszer — 8,5 <?). 6*
Dwornik — i Kubacki, 8. Ma-k’ewics
7.5 (2), 9. Malinowski — 7 (1), U).
Kruczyński — 7, 11. Bodych 6,5 (2),
12. Andruszkiewicz — 6 (1), 13. Po
tempski i Kosiorek po 5,5, 15. Kli
ma) — 5, 16. świnarskl — 4 1 17. Nie-*
zgoda — 3.

Dziś o godz. 18 w sali szkoły TPD
przy ul. Pestalozziego we Wrzeszczu
j rozpocznie się towarzyski mecz za! paśniczy pomiędzy drużynami Spój; ni (Gdańsk) i Gwardii (Gdańsk). Kall
da z wymienionych sekcji reprezen
towana będzie przez dwa zespoły.
W sali Młodzieżowego Domu Kultu
ry w Gdyni rozegrany zostanie w nie
dzielę 9 bm. o godz. 18 towarzyski
mecz bokserski pomiędzy zespołami
{ Kolejarz PMH (Gdynia) i Kolejarz
( (Toruń). Drużyny wystąpią w swych
najsilniejszych składach.

li: Wołkowski i Brzeski.
W drugim meczu Włókniarz'

OGŁOSZENIA DROBNE

Szachiści na finiszu

*

Z walk napo 1,Torkacie
dla Gwardii strzelcami by >
%

nia) l Krakowie (Gwardia). Do
ośrodków tych dołączeni zo
stali wszyscy najlepsi piłkarze
nie tylko wymienionych klu
bów, ale t innych czołowych
zespołów. Tym samym w dru
żynie CWKS zobaczymy rów
nież najlepszych piłkarzy Ko
lejarza Polonii z mistrzem
iportu Boruczem na czele.
Zawody te, które niewątpli
wie ściągną liczne r/.esze sympa
tyków piłkarstwa, rozpoczną się
o godz. 11.30 na stadionie Ogni
wa (dawniej Miejskim) w Gdyni.

Jutro szachiści sopockiego Ogniw*
spotkają się z Kolejarzem (Gorzów)
w półfinałowym meczu o mistrzostwo
Polski. Spotkanie to będzie decydowa
ło o zajęciu drugiego miejsca w gru
pie północnej. Mecz rozegrany zosta
nie w Gdańsku w świetlicy Zw. Zaw.
Finansowców przy Wałach Jagielloń
skich 4, o godz. 10.

zespołu. Bliskość jeziora pozwoli

wygra!

ka dni nie otrzymywało pokar
mu, Matka potakuje: „Tak, to
prawda“.
Reakcyjny dziennik angielski
„Daily Graphic“ podaje historię
śmierci Susan Ray tonem peł
nym .oburzenia. Czy oburza się
na zbrojenia, powodujące nędzę
mas pracujących w Anglii, czy
na zgangrenowany ustrój kapita
listyczny, w którym historie Su
san Ray powtarzają się w tysią
cach przypadków?
Nie. Dziennik występuje prze
ciwko „lekkomyślności* rodzi
ców nieszczęśliwej Su* an i dom a
ga się surowego wymiaru kary.
Opinia reakcyjnej gazety, bro
niącej ustroju wyzysku i opinia
sądu burźuazyjnego — są zgod
ne. Matka została skazana na
3 miesiące więzienia.
A. R. B.

ZAMIENIĘ dwa pokoje ku
chnię 1 pokój kuchnię, ogrćd i 77 ar. ziemi, budyn
ki gospodarskie Gdańsk Błonia ul. Tarniny 23 na
mieszkanie dwurodzinne w
trójmieścle.
5566-G
ZAMIENIĘ pokój z kuchnia
Wrzeszcz na dwa pokoje
Wrzeszcz, Mickiewicza 1 m.
23 godz. 16 do 19. 5570-G
ZAMIENIĘ 2 pokoje wygo
dy Gdynia na 3 pokoje wy
gody Gdynia . Orłowo - So
pot. Tel. 52:łS.
5472-G
ZAMIENIĘ pokój, alkowa,
kuchnia śródmieście Wroc
ław na podobne — trójmia
sto. Gdynia, Abrahama 29/3
Szydłowski.
5447-G

»SFÓLNOTA PRACY«
Spółdzielcza Organizacja Zbytu
Drobnej Wytwórczości w Warszawie
ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU

zawiadamia, że wszystkie placówki detali
czne będą czynne w niedziele dnia S I 16
marca br. w godzinach od 11—17 w celu
udostępnienia zakupów artykułów wiosen
nych dla świata pracy.
322-KI

ZGUBY
ZAMIENIĘ 2 pokoje, kuch POSZUKIWANIE
nia, łazienka centrum Gdy
PRACY
ni na podobne Orłowo —
UNIEWAŻNIA się pieczątkę
Gdynia. Oferty Dziennik
treści następującej: „AotePOMOC domowa starsza po ka Społeczna Nr 10 GdyniaBałtycki Gdynia „Wlńa".
5441-G szukuje pracy od 15 marca. Grabówek, Czerwonych Ko
Zgłoszenia
do Dziennika synierów
137
Wykonał:
5463-G
WO'iSITpOS ADY Bałtyckiego Gdańsk pod Sprawdził".
„Starsza".
5558-G
ZAGUBIONO
legitymację
POMOC domowa na dob KOSZTORYSY budowlane szkolną nr 216 na nazwis
rych warunkach potrzebna. wykonuję Starogard Gd., ko Skonka Józef.
5562 G
214-P
Gdynia. Abrahama 59 m, 7, 1-go Maja 8-7.
adżtcmo vp.rte mel
tel, 14-82.
5462-G
dunkową i kennkartę na na
GOSPOSIA potrzebna do POSZUKIWANIE zwisko
Siufca Anna —
małej rodziny
Wrzeszcz.
RODZIN
Gdańsk
- T.etniewo, Szkla
7amenho'a 8-1,
godz.
na Huta 37-6.
5565-G
19—211-P POSZUKUJE P. Zbigniewa
GOSPOSIA potrzebna. Wia- i Krystynę Galińskich ze ZGUBIONO
legitymację
domość tel. 414-03 od godz. Lwowa. Irena Łodzińska, Warszawskiej Rady Narol
17,
203-P Katowice, Kopernika 4/5. > dowej Justyny Woifenburg,

kartę konsumenta, bony ży
wnościowe i rodzinne, radio
wą książeczkę por. Mary
narki Łuczaka Jerzego. Zna
łazca proszony o zwrot za
wynagrodzeniem Wrzeszcz,
Kochanowskiego 20c - 2.
5567-G
SKRADZIONO książkę woj
skową, prawo jazdy i kartę
meldunkowa na nazwisko
Zabrocki Władysław
eraz
kartę meldunkowa na naz
wisko Zabrocka Monika.
5568-G

NAUKA
TRZYMIESIĘCZNE nowocz
sne korespondencyjne kui
sy księgowości. Łódź-s^ry!
ka 163.
268-1

ROŻNE
Dr WASILEWSKI Mi
la,w choroby oczxi r
Wrzeszcz, Konrada V.
rod« 15/6 przyjmuje
do 19.
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