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Już w roku 1951 wyniki na i wskazać im drogę do dostat
szej gospodarki potwierdziły w niego I kulturalnego życia.
pełni Twoje słowa, że spółdziel Nie będziemy szczędzić wysił
czość produkcyjna jest lepszą i ków, aby to nasze zadanie pra
wyższą gospodarką od gospodar cowników spółdzielni produkcyj
ki w pojedynkę, źe daje wyższe nej z honorem wykonać ku
chwalę naszej wolnej ojczyzny.
plony I wyższe dochody.
Wzywamy wszystkie spći&aiclWezwanie do pracowników,
W lutym br. opracowaliśmy z nie produkcyjne w całej Pola««
pomocą ogronoma POM pian — wzywamy wszystkich chło
zakładów naakouiiych tu całej Polsce
produkcyjny na rok 1952. Prze
WARSZAWA (PAP). W liście nlctwa dla uczczenia Twych uro widzieliśmy zwiększenie plonów pów spółdzielców do walki ®
pracowników Instytutu Chemii dzin, Towarzyszu Prezydencie —- i rozwój hodowli. Zakontrakto wzrost produkcji, © rozwijanie
Przemysłowej w Warszawie do dla uczczenia święta 1 Maja —- waliśmy 40 ha pszenicy, 28 ha hodowli, o rozbudowę spółdziel
Prezydenta Bolesława Bieruta j święta klasy robotniczej całego jęczmienia, 65 ha buraków cu ni, o wzmocnienie I rozszerzenie
nowej socjalistycznej gospodar
świata.
czytamy m. in.:
krowych, 8 ha buraka nasien ki, wiodącej wieś polską do roz
Na ekranach kin paryskich wyświetlany jest obecnie iilna
„W Planie 6-letnim — chemia j Równocześnie przyrzekamy Ci, nego, 35 ha rzepaku, 2 ha traw kwitu
i dobrobytu, a nasza Rzecz polski „Warszawa — miasto nieujańsmione". Film cieszy się włel
ma stać się drugim po -węglu i że wszyscy nasi pracownicy nie nasiennych, pół ha cebuli oraz
pospolitą Ludową do siły i do kim powodzeniem.
przemysłem narodowym. Ten za! będą szczędzić sił, by wykonać z 0 tuczników.
Na zdjęciu: Przed kinem, w którym wyświetlany Jest film,
socjalizmu".
honorem
zarówno
złożone
Tobie
Szczytny udział w rozwoju prze
Na
Twcje
noworoczne
wezwa
mysłu chemicznego przypada w zobowiązania, jak również zada nie do zwiększenia produkcji roi
pierwszym rzędzie nam, pracow nia przewidziane Planem 6-let- niczej tale potrzebnej
naszej
nikom instytutów badawczych, nim".
ojczyźnie i klasie robotniczej —
odpowiedzialnych za postęp tech
odpowiadamy dziś naszym uro
iiiczny przemysłu. Zdajemy sobie
Wezwanie
czystym zobowiązaniem:
w pełni sprawę z tej zaszczytnej
douiszfistkłch
kolejarzy
Siewy wiosenne zbóż wykona
i odpowiedzialnej pracy, jaka
nam przypadła. Nie będziemy POZNAŃ. (PAP). Załoga Kole my w ciągu 16 dni zamiast pla
(W 8 rocznicę utworzenia 1 Armii Wojsk* PoEsIdego w ZSRR)
szczędzili sil: i energii, by idąc za jowych Zakładów Naprawy Wa nowanych 12 dni.
li
WARSZAWA.
(PAP). „Obron* Ojczyzny jest najświętszym morskiej, ośmiokrotnie odznaczo
Twoimi wskazaniami, wiązać na gonów w Ostrowiu Wlkp, w
Podniesiemy plony a hektara
ny za męstwo, dziś jako osadnik
ście do Prezydenta Bolesława rrowyżej ustalonego planu na rok obowiązkiem każdego abywatela.
ukę z praktyką, korzystając
Służba wojskowa jest zaszczytnym obowiązkiem patriotycz gospodaruje w gromadzie Ciepie
jak najszerszym zakresie z duś-1 Bieruta pisze m. in.:
1952,
Wiadezeń przodującej chemii ra
„Potężny wzrost produkcji na Rozwiniemy gospodarkę hodo nym obywateli Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" — głosi arty lowie©, w pow. niemodlińskim, na
kuł 78 projektu Konstytucji.
Opolszezyźnie. ,Gdy czytam pro
dzieckiej, rozwijając i opiekując szej gospodarki narodowej pocią wlaną
dotychczasowych
jekt nowej Konstytucji — mó
się ruchem racjonalizatorskim i ga za sobą wzrost zadań prze planów powyżej
Na
zebraniu
dyskusyjnym,
po?
miast.
Lud
bronił
kraju
po
bobana rok 1952:
Konopacki — przychodzą mi
nowatorskim — uruchamiać no wozowych kolei, które w roku
święconym omówieniu projektu tersku, ale sanacyjni oficerowie wi
we produkcje, modernizować sto bieżącym mają przewieźć o 15 Pogłowie bydła rogatego pod Konstytucji, które odbyło się w woleli uciekać przez Zaleszczyki. na myśl krwawe boje, toczone
sowane dotychczas metody i urzą proc. więcej masy towarowej, niesiemy o 5 sztuk ponad plan i Zakładach Koksochemicznych w Nie było wówczas naszych ro przez Armię Radziecką i młodą
dzenia, wykorzystywać surowce niż w roku ubiegłym. W tej sytu osiągniemy 105 sztuk,
Hajdukach, wśród licznie zabie botniczych oficerów. Dzisiaj ma Armię Polską z najeźdźcą hitle
krajowe oraz dotychczas bezuży acji czołowym zadaniem PKP Pogłowie trzody chlewnej pod rających głos robotników, prze my wojsko ludowe, w którym ro rowskim. To właśnie temu zwy
teczne produkty odpadowe.
dla dokonania tych przewozów niesiemy o 10 sztuk — osiągnie mawiał Ludwik Lew on. Oświad botnicy i synowie robotników są cięstwu zawdzięczamy nasze do
osiągnięcia, które uPragnąc godnie uczcić dzień 18 staje się przygotowanie niezbęd my 130 sztuk.
czył on m. in.: „W 1939 roku ja nie tylko żołnierzami, ale i ofice tychczasowe
trwalone
zostały
w nowej Kon
kwietnia 1952 r., dzień 60 roczni nej ilości wagonów towarowych.
Średni udój od krowy podnie ko robotnik stanąłem wraz z in rami i generałami, dla których
cy Twoich urodzin oraz święto 1
Plan produkcyjny naszego za siemy o 2G0 litrów I doprowadzi nymi robotnikami do obrony kra obrona Ojesryzny Jest zaszczytny91 stytucji", • © *
Maja,
pracownicy instytutów kładu w r. 1951 wykonaliśmy w
ju przed hitlerowską inwazją. W obowiązkiem, tak Jak to właśnie
chemicznych, idąc za wezwaniem 101,3 proc., plan na styczeń br. my do 2.800 litrów.
W jednostkach Ludowego Woj
obozie jenieckim spotkałem póź mówi projekt naszej Konstytu
załogi PA-FA-WA-G-u, podjęli: przekroczyliśmy o 9,9 proc., s> za Założymy fermę drobin — do niej komunistów, którzy przesie cji",
ska Polskiego żołnierze z wielkim
zainteresowaniem dyskutują nad
szereg zobowiązań. (List wyliczaj luty o 24,5 proc.
której każdy ze spółdzielców zo dzieli wiele łat w sanacyjnym
dalej szereg konkretnych zobo-1 Podejmujemy się w okresie od bowiązał się dać po 2 odchowa więzieniu, a wyrwawszy się z cel
Michał Konopacki, były żoł projektem Konstytucji. Podkre
wiązań).
,
4 marca do 1 maja br. wykonać ną kurczaki.
we wrześniu 1939 roku bronili nierz I Armii 14 Kołobrzeskiego ślają oni w swych wypowie
Podejmują« 100 zobowiązań ąes ponad plan: 52 naprawy główne, Dla wykonania naszych zobo dzielnie* Warszawy 1 innych Pułku Piechoty 6 Dywizji Fo- dziach, ię Konstytucja Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej mobi
potowych, których tylko część »o 176 napraw średnich oraz 278 na wiązań zwiększymy udział człon
lizuje icl. do osiągania coraz lep
stała wymieniona, a które przynio praw rewizyjnych wagonów to ków spółdzielni w pracy na
szych wyników w wyszkoleniu
są ok. 2 milionów x! oszczędności, warowych.
wspólnym gospodarstwie ze 170
bojowym i politycznym.
wzywamy wszystkich pracowni
Ogólna wartość naszych ponad dniówek obrachunkowych do 290
o « o
ków instytutów i zakładów nau planowych zobowiązań wyniesie dniówek obrachunkowych prze
kowych w Polsce, by przystąpili 2.-287 tys. zł.
ciętnie na jednego pracującego.
O nierozerwalnej więzi łączą
do socjalistycznego współzawod- W celu wykonania powyższych
cej cały naród z jego ludowym
zobowiązań wzywamy DOKP Postanowiliśmy zorganizować MOSKWA (PAP). 8 marca za dnomyślnie budżet na rok bieżą wojskiem świadczą m. in. stałe
kółko
miczurinowskie,
aby
w
Łódź i Poznań do terminowego
o bogate doświadczenia kończyła eię w Moskwie III sesja cy, ustalając sumę dochodów na spotkania załóg robotniczych 1
dostarczania taboru do napraw oparciu
599.911.608 tysięcy rubli oraz wy pracujących chłopów s żołnierza
rolnictwa
radzieckiego podnosić Rady Najwyższej ZSRR.
według ustalonych typów. Rów wiedzę rolniczą
datków —• na 476.929.588 tysięcy mi.
członków
naszej
Na
końcowym
posiedzeniu
Ra
nocześnie wzywamy do podej
Ostatnio grupa żołnierzy odwie
rubli. Uchwalono również jedno
spółdzielni
dy
Związku
toczyła
się
dalsza
dy
mowania podobnych zobowiązań
myślnie ustawę o budżecie pań dziła czołowych przodowników
skusja
nad
budżetem
państwo
Kochany
Obywatelu
Prezyden
załogi wszystkich zakładów na
stwowym ZSRR na rok 1952. pracy Śląska, wśród nich wybit
prawczych taboru kolejowego o- cie — pamiętamy wszyscy Two wym ZSRR na rok 1952. Wszyscy Wreszcie zatwierdzono dekrety nego rębacza kopalni „Polska"
je wskazania, że naszym, chło mówcy popierali jednomyślnie
r»z ogół kolejarzy polskich.
Rady Najwyższej Wiktora Markiewkę i Józefa
zadaniem wniosek komisji budżetowej o za Prezydium
WZYWAMY pracowników służ pów - spółdzielców
ZSRR, uchwalone w okresie mię Dzięgla, przodującego kowala w
twierdzenie
preliminarza
budżefco
jest
dać
wzory
najlepszej
wyso
BUDAPESZT (PAP). Kulmina by ruchu do jak najlepszego wy
Gliwickich Zakładach Napraw'
dzy II i III sesją.
cyjnym punktem uroczystości z korzystania wagonów towaro ko wydajnej gospodarki, wyko wego. Deputowani podkreślali,
Taboru Kolejowego.
Również
na
ostatnim
posiedze
że
budżet
odzwierciedla
olbrzyrzystać
zdobycze
techniki
i
nau
okazji 60 rocznicy urodzin wice wych przez przyśpieszenie obrotu
Żołnierze przekazywali przo
premiera Matyasa Rakosi‘ego, se i zwiększenie średniego załadun ki, które udostępnia nam nasze mie osiągnięcia ZSRR i wspania- niu Rady Narodowości kontynu downikom
braterskie pozdrowie
państwo ludowe i tak gospoda*©- j łe zadania na polu budowy ko- owana była dyskusja nad bu dże
kretarza generalnego Węgierskiej ku wagonu.
nia i życzyli im dalszych sukce
wać,
aby
»tać
się
przykładem
i
immismu.
stojąc©
przed
narodom
iem
państwowym
na
rok
1952.
Partii Pracujących, była akade
WZYWAMY maszynistów I
wszystkich małorolnych i j radzieckim.
s Rada Narodowości zatwierdziła sów w realizacji Planu 6-letniemia, urządzona w sobotę w Bu pracowników parowozowni do dla
średniorolnych
ehlopów
polskich!
Bada
Związku
zatwierdziła
jebudżet państwowy na rok 1952 go.
dapeszcie przez KC Węgierskiej zwiększenia przebiegu dobowego
Partii Pracujących, Radę Minis parowozów I do zwiększenia prze
trów 1 budapeszteński Komitet ciętnego ciężaru pociągu towaro
Miejski Partii.
wego.
Burzliwą owacją powitano uka WZYWAMY pracowników służ
zanie się w prezydium Matyasa by drogowej do zmniejszenia ilo
Rak os? ego wraz > członkami Biu ści ostrzeżeń o zwolnieniu jazdy
m Politycznego I Sekretariatu nn szlaku i polepszenia stanu to
Węgierskiej Partii Pracujących rów.
WZYWAMY wszystkich pra
oraz członkami rządu.
Akademię zagaił premier wę cowników służb eksploatacyjnych
PEKIN (PAP). Jak donosi Agencja Nowych Chin, minister skiej Republiki Ludowej podaje!rei, zarówno na froncie jak i na
gierski, DOBI, następnie członek do zwiększenia regularności bie
Biura Politycznego i Sekretaria gu pociągów pasażerskich I towa spraw zagranicznych Czou En-lal złożył dnia 8 bm. oświadczenie, niniejszym do wiadomości, że zapleczu, zarazki. dżumy, choleprotestujące przeciwko używaniu przez rząd Stanów Zjednoczo iotnićy amerykańscy, którzy do- j ry, tyfusu oraz innych straszlitu Węgierskiej Partii Pracują rowyeh".
nych broni bakteriologicznej w celu mordowania Chińczyków, jak konują inwazji obszaru powietrz. wych chorób zakaźnych,
cych, minister Emoe Geroe, wy
głosił referat, poświęcony życiu i
również przeciwko nalotom amerykańskim na terytorium chiń nego Chin i używają bron! bak-j Okrutny ten czyn jest nie do
Wezwanie
skie:
działalności Rakosiego.
ieriologicznej, traktowani będą, j pomyślenia dla normalnego czło
do spółdzielni
Po przemówieniu odczytano de
Po rozpętaniu w dniu 28 stycz aktom agresji i prowokacji se w razie ujęcia ich, Jako zbrodnia wieka — a jednak został on doipesze gratulacyjne, nadeszłe do
konany.
produkcpfnpcli
nia 1952 r. szeroko zakrojonej strony rządu Stanów Zjednoczo rze wojenni.
Rakosiego od partii komunistycz
Centralny Rząd Ludowy Chiń
Użyci© broni bakteriologicznej
wojny
bakteriologicznej
w
Korei,
nych.
w c«lfi Polsce
nych i robotniczych wielu kra
skiej Republiki Ludowej oświad jest brutalnym pogwałceniem
siły amerykańskie w
Naród chiński nie będzie ni cza jednocześnie, że rząd USA po prawa
WROCŁAW (PAP). Członkowie agresywne
jów. Serdeczne pozdrowienia Ba
międzynarodowego, w
okresie między 29 lutego a 5 mar gdy tolerował tych niesłychanych nieść musi pełną odpowiedzial
Łosiemu przekazały następnie de rolniczego zespołu spółdzielczego ca
szczególności protokółu podpisa
skierowały 68 formacji samo zbrodni rządu USA. Opór oburzo
ność za wszystkie następstwa na nego w Genewie dnia 17 czerwca
legacje robotników, chłopów, mło w Milinie po podjęciu zobowią lotów wojskowych w ogólnej si
dzieży i sił zbrojnych Węgierskiej zań, wystosowali do Prezydenta le 448 samolotów, w celu wtarg nego narodu chińskiego pociągnie ruszania obszaru powietrznego, 1935 r.
RP Bolesława Bieruta list, w któ nięcia do chińskiego obszaru po za sobą haniebne fiasko dla nad terytorium chińskim, używaj Deklaracja kończy się skwa
Republiki Ludowej.
sprawców tych zbrodni.
rna broni bakteriologicznej oraz mj.
Na zakończenie akademii za rym m. in. czytamy:
wietrznego nad Chinami północ
„Każdy z nas czerpie z Two no - wschodnimi, zrzucenia wiel
W swym oświadczeniu z 24 lu mordowania ludności chińskiej
feral głos Matyas Rakosi, dzięki*
Dzisiaj narody mogą stwier
:!ac gorąco za złożone mu życze ich sFw, zachęcających chłopów kich ilości zarażonych owadów tego br. Centralny Rząd Ludowy przez bombardowanie i ostrzeli dzić,
jak okropna groźba zawi
polskich do nowoczesnej spół na Fuszun, Sirnnin, Antung, Chińskiej Republiki Ludowej pod wanie".
nia,
sła nad ich życiem i jak potwor
*
*
•
* # •
dzielczej gospodarki, zapal do Kuantien, Linkiang i na inne te kreślił: „Jeżeli narody świata nie
nymi środkami usiłuje s’ę je za
BUDAPESZT (PAP). W Bud»' pracy i wiarę w słuszność naszej reny oraz bombardowania i o- położą zdecydowanie kresu tej PARYŻ (PAP). Przewodniczą- straszyć.
Opinia publiczna
in
zbrodni,
wówczas
klęski,
które
na
peszcie opublikowano dekret Pre drogi.
cy Światowej Rady Pokoju prof. na wys$ąPj5 zdecydowanie
strzeliwania z broni pokładowej
e/ydhim Węgierskiej Republiki Lu Spółdzielnia nasza powstała terenów Linkiang i Czangtien- wiedzają dz;s.aj spokojną lud Fryderyk Jołiot-Curie ogłosił w ciwka tej zbrodn|
ność Korei, staną się jutro udzia Paryżu deklarację, w której
nowej o odznaczeniu Matyasa na jesieni 1949 r. Było nas, człon hokou.
łem spokojnej ludności całego czytamy:
Rakosiego w związku z Jego 60-le ków spółdzielni, wówczas tylko
Po
szczegółowym
omówieniu
świata. Czas już, by miłujący po — Otrzymałem
■Jem orderem Węgierskiej Repu 14, a ziemi mieliśmy 240 hekta
wstrząsającą Obok licznych informacji o wy
Jv’iki Ludowej I stopnia za wielo rów. Trudne były początki. Brak wszystkich tych nalotów, min. kój ludzie na całym świecie wy depeszę, w której p. Kuo Mo-źo, i razach oburzenia światowej 0stąpi” aktywnie i położyli kres przcwodniczący chińskiego Komi pistil publicznej z powodu do
letnią działalność w interesie nam było rąk do pracy. Dziś spó! Czou En-lai stwierdził:
Jestem upoważniony przez Cen obłędnym zbrodniom rządu Sta- i tętn Obrony Pokoju, informuje tychczasowych zbrodni ludobój
wyzwolenia narodu węgierskiego, dzielnia nasza ma 75 członków i
za wybitne zasług! w dziele utr 650 ha gruntów i żaden z człon tralny Rząd Ludowy Chińskiej nów Zjednoczonych. Ufamy, że za I mnie, ź© amerykański© sfiy zbrój ców amerykańskich, depesze przy
walenia i rozwoju Węgierskiej Re ków n?e wróciłby do starej, za I Republiki Ludowej do złożenia trumfuje sprawiedliwość ludzka jn© w Korei użyły broni bakte- noszą jednocześnie dalsie wiado
I rioiogicznej. Amerykańskie samo mości o stosowaniu przez nich
publiki Lądowej i budowy socja cofanej gospodarki indywidual i uroczystego protestu przedwko) i pokój.
tym barbarzyńskim i brutalnym
Centralny Rząd Ludowy Chió- 'loty wojskowe rozrzuciły w Ko- broni bakteriolegJcznej w Korei
nej,
ilsrnn.
WARSZAWA (PAP). Pełne miłości dla Prezydenta Bole
sława Bieruta są listy, w których ladzie pracy z całego kraju
donoszą o swych zobowiązaniach, świadomi, że czynem pro
dukcyjnym najlepiej uczczą 66 rocznicę urodzin Prezydenta i
święto 1 Maja.

Służba wojskowa —

zaszczytnym obowiązkiem patriotycznym

III Sesjo Rody Najwyższej ZSRR

zatwierdziła badżel państwowy na rok 1952

Naród wafers': I
uczc!ł 60 rocznico

urofzin Matyasa
Rakcsi‘600

Ludobójcy amerykańscy rozszerzają zbrodniczą akcję
Zarazki chorób rozsiewane sa również nad terytorium Chin

Cały uczciwy świat wyraża oburzenie z powodu tych zbrodni

tJZIENNIK BAŁTYCKI (MH «H

Na naszej fall

LAP
JLfi J Ł J A
ł

l

ü

Imperializm amerykański wyrastał, bogaci! się ! do
chodzi* do obecnej przodującej pozycji wśród państw
imperialistycznych dzięki grabieżom wojennym, dzięki do
stawom wojennym,
wykorzystując wojny, toczące
się
na odległych terytoriach świata, czerpiąc olbrzymie zyski
z wojen, w których uczestniczy! oddzielony bezpiecznie
oceanami od niszczących skutków wojny. Wojna była dla
Stanów Zjednoczonych źródłem bogactw i potęgi.
Amerykańscy podżegacze wojenni XX stulecia erga*
nizują wojny, podjudzają do wojen inne narody uczest
niczą w wojnach głównie i przede wszystkim jako przed
siębiorcy, dostawcy, „handlarze śmierci“, spekulanci! wo
jenni. Udział armii amerykańskich w dwóch wielkich woj
nach światowych polegał na tym, że wkraczały one w
ostatnim, końcowym okresie wojny, aby — możliwie bez
ryzyka — odegrać najwygodniejszą dla siebie rolę w roz
strzygającej fasse wojny.
BOLESŁAW BIERUT

„Głos Ameryki“ jest okropnie! wym Wschodzie, po wyjściu z Rosji, I w której służył przez całą wojnę.! nie tylko nie został on jednak
zdenerwowany. Trudno mu się dzi- ale oficer ten powiedział mu, że Mimo jednak, że w 2 korpusie zbie przedstawiony komjsji Kongresu ze
wić. Goebbelsowska prowokacja jeszcze nie czas to rozgłaszać. By- rano starannie wszelkie szczegóły, strony polskich kół odpowiedzislkatyńska, po której tyle sobie obie- >a wojna. Czekał więc. Teraz przy on jeden — człowiek, który widział nych (tj. emigranckich — dop.
cywał ,„boss“ (szef) została przy- szedł czas... Świadek wie na pew egzekucję^-- nie zgłosił się nigdy,!red.), aie nie jest nikomu w polgwożdżona, zanim jeszcze zdążyła no, jak to było..; On widział. Przy-j aby^ podać swp sensacyjną relację.)skich kołach znany, a w szczegół_
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- noścl njc 0 n|m nje wiadomo w poi
szedł, z własnej woli zgłaszając
Wydaje
mi się niezrozumiałe...'
się rozwinąć.
Jedynie tym zdenerwowaniem się, ryzykował wszystko. Ale przy Czy^ mógł londyński szmatławiec skim stowarzyszeniu byłych więź
można sobie wytłumaczyć dziką szedł powiedzieć. Bo ten świadek jaśniej dać do zrozumienia swoim niów... Relacje jego nie zostały
amerykańskim protektorom, że po też nigdy przedstawione cywilnym
pretensję „voice'u“ o to, że prasa widział“
polska cytowała fragmenty pamięt Po czym przewodniczący komisji pełnili ciężki, niewybaczalny błąd? ani wojskowym ośrodkom polskim*
(czytaj — emigranckim).
ników mistrza „Głosu Ameryki“ - kongresman Madden nie zawahał Mógł. I zrobił to.
Tu mamy już wyraźną pretensję
czyli Goebbelsa.
się okryć śmiesznością, zwracając
pod adresem komisji Kongresu: jak
Krzt?!? rozriaczjj
— Jak można — woła drama się pompatycznie do zakapturzone
tycznie pan Węgrzecki czy pani go „świadka“ tymi słowy: „Dzię
W nr z dnia 2. 2. br. ten sam <e mogliście — wola Anders —Zielińska (bo nie dosłyszałem) - kuję panu za gotowość złożenia „Dz. P. i Dz. 2.“ drukuje relację wziąć prowokatora nie z naszego
" “■
—-------------powoływać się na autorytet Gocb tych zeznań... Komisja, Kongres i swego nowojorskiego koresponden koncesjonowanego urzędu pośredni
cały naród amerykański wyrażają ta, Yolłesa. Po szeregu obowiązko ctwa prowokatorów? Przecież to
belsa!
pogwałcenie kontraktu. I pro
Spokojnie, szanowne panie i panu wdzięczność“.
wych zachwytów nad tym, jak pra jest
czci Gogola
szę:
popatrzcie, w jaki bigos wplą
szanowni panowie z „Głosu Ame
Celowo przytoczyliśmy w obszer sa amerykańska „rozpisuje się“, taliście siebie i nas, emigrantów.
Wraz
z
całym
społeczeństwem
skiemu.
Referaty
o życiu i twór*
ryki“, spokojnie. To, że się kogoś nych wyjątkach błazeńską relację „zamieszcza fotografię i reportaże Położyliście całą robotę. Leżymy.
radzieckim czynią ostatnie przy czości Gogola wygłaszane są na
cytuje, nie świadczy jeszcze o sza „Głosu Ameryki“ z błazeńskiego z sali sądowej“ (sic) mister' Yolles
*
” •
* ’
gotowania do uczczenia 100 ro wszystkich węzłach kolejowych.
cunku. My np. często cytujemy przedstawienia urządzonego przez wpada w panikę i woła pełnym
Kolejowe zespoły artystycznej
trwogi głosem:
Tak jest. Cała brudna, plugawa cznicy śmierci Gogola i kole
„Głos Ameryki“, a przecież same komisję Kongresu USA.
jarze radzieccy, którzy posiadają twórczości amatorskiej wystawia
robota
goebbelsowska
Kongresu
mu „Głosowi Ameryki“ z pewnoś
wszystko ma swoje granice
bardzo szeroką sieć instytucji kul ją sztuki Gogola, urządzają kon
Można byłoby się z tego steku i „Ale
cią nie wpadnie do głowy twier
istnieje obawa, że komisja, nie USA leży. Tak jak 9 lat temu ru
dzić, że żywimy dla niego szacu bzdur śmiać, gdyby tematem 'ej zmiernie czuła na reklamę i szuka nął goebbelsowski prawzór, który turalnych i mają do-swej dyspo certy, na które składają się fra
nek. Zwracamy przy tym uprzejmie nikczemnej farsy nie była rzeczywi jąca rozgłosu, może przeciągnąć wówczas prasa amerykańska cha zycji przeszło 800 klubów, do gmenty utworów pisarza, a Cen
tralny Dom Kultury Kolejarzy
„Stupid“ mów i pałaców kultury.
uwagę, że „pamiętniki Goebbelsa sta tragedia, która stargała tyle poi strunę.
Sprawa zamaskowanego rakteryzowała krótko:
Biblioteki pracowników kolejo oraz pałace kultury różnych wę
wydano nie w Polsce, lecz w St. skich sere. I dlatego śmiać się nie świadka wywołała niesmak. Dobrze („kretyński“).
Zjednoczonych. Ten szczegół ma będziemy. I dlatego przygwoździ się stało, że „Dziennik“ ...skrytyk o Nieprawdaż, panowie z „Głosu wych organizują konferencje czy złów kolejowych organizują ma
telników, „czytania gogolewskie“ sowe imprezy, popularyzujące
swoją wymowę — wszechstronną. my brudne łapy amerykańskich goe wał to pełne przesady przedstawię Ameryki“?
oraz wystawy książek poświęco twórczość wielkiego pisarza ro
SŁAW.
W sprawie zaś prowokacji katyń bbelsiaków.
nie. Skutki jego nie dały na siebie
ne wielkiemu pisarzowi rosyj- syjskiego.
(„2ycie Warszawy“).
skiej, kto jak kto, ale Herr Joseph
długo czekać. Te same pisma, któGoebbels jest niewątpliwym auto
Brudna rola
re pod pierwszym wrażeniem za*
rytetem — zwłaszcza dla czcigod emigranckich zdraicńu^tiif, zz Ä 'Ä1
nej komisji kongresu USA oraz
dla równie czcigodnego „Głosu Jest rzeczą wiadomą, że w cd-jna głowie i z sowieckim pistoletem
Ameryki“.
grzebaniu goebbelsowskiej prowo-jw ręku, poczynają obecnie wykazy
Zacytowaliśmy kilka wyznań Goe kacji katyńskiej wybitną rolę ode wać pewną ostrożność, powściągli Rok 1936. Świadomość krzywdy
i:#k*
bbelsa, w których mistrz „Głosu grali zdrajcy emigranccy. Oni — wość i nieufność. Oczywiście nie 1 niesprawiedliwości społecznej
Ameryki“ zdradza mimo woli praw mówiąc językiem ich gangsterskie jest jeszcze za późno i komisja k-a dojrzała do buntu, który ogarniał
dę o Katyniu i które są tym bar go rzemiosła — „nadali tę hanieb tyńska ma dość czasu na naprawie coraz szersze masy ludowe wszy
■
■
'■
dziej znamienne, że Goebbels w ną „robotę“ swoim dplarowcom. nie szkody ... Dobrze też się stało, stkich zakątków kraju.
swoich „pamiętnikach“ broni hitle Już przecież w czasie okupacji re że po incydencie z zakapturzo
Nie spodziewał się pan Box a.
rowskiej — i amerykańskiej —- wer akcja polska z zastanawiającą — nym świadkiem komisja zawiesiła
sji Katynia.
„Głos Ameryki“ nie inspirowaną przez wywiad hitlerow swe działanie... Zostaną one wzno starosta będziński, że właśnie
.-.TV-“ - ’
V
znalazł na to ani jednego argumen ski — zgodnością podchwyciła wione, chcemy wierzyć, w atmosfe bezrobotni małego Zagórzu po
liliiV;V . f
stawią się tak ostro. Co prawda
'..... . - w * •.
tu oprócz bezsilnej wściekłości. haniebną antyradziecką kampanię rze większej powagi.“
a
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Przytoczyliśmy fakty, dotyczące Len Goebbelsa. Doszło do tego, że mi Czy słyszycie ten krzyk rozpa — bezrobocie, to ßmutna rzecz,
f’yvna1 , .'i. *-v'i ity «jwsr
zwłaszcza kiedy brak ubrania na
tnanta Gregora Slovenczyka. „Głos nisterstwo spraw wewnętrznych czy?
Ameryki“ nie znalazł ani jednego „rządu“ londyńskiego stwierdziła! — Błazny, kretyny, idioty z Kon zimę, gdy dzieci chodzą głodne
argumentu — oprócz głuchego na w „sprawozdaniu sytuacyjnym z giesu USA — zda się wołać organ Co prawda, bezrobotni Zagórza
ten temat milczenia.
Zadabśmy ziem polskich za mai i czerwiec emigranckich prowokatorów. — Cóż otrzymują tylko połowę ra
„Głosowi Ameryki“ 5 prostych py 1943 r.“, że „szmatława prasa pol wyście uczynili najlepszego?* Za przydzielanych bezrobotnym
tań, wymagających tylko odpowie ska odegrała tutaj (w rozdmuchi przepaściliście całą prowokatorską miastach. Ale —■ żeby aż okupo
dzi „tak“, albo „nie“. ,;Głos Ame waniu goebbelsowskiej prowokacji robotę. Teraz nikt już nie będzie wać lokal gminy?
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.
ryki“ nie ośmielił się tych pytań katyńskiej — dod. red.) pozytywną chciał wierzyć. Poprawcie się. Rób Pan starosta był oburzony.
choćby powtórzyć. Co to się stało rolę“ i nawet „przyczyniła sie do cie to samo, ale — zaklinamy was I dlatego polecił „zebrany tłum '■
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szanowne panie i szanowni panowie podniesienia autorytetu rządu“ (Jon na pamięć Goebbelsa — róbcie to
z większą powagą!
0/
u*
s.
dyńskiego)
przed Urzędem Gminnym w Za
* „Voice of America“?
W 1952 roku, kiedy miejsce hit Przerażenie, wywołane faktem, górzu, jak i okupujących bu
lerowców zajęli amerykańscy spad iż Kongres USA „położył robotę“, dynek gminny usunąć“. A w ja
Zakapturzonjj
kobiercy, prasa emigracyjna tide- jest tak wśród emigranckiej zgrai
rzyła, oczywiście, w triumfalne to powszechne, iż również organ An ki to sposób „usuwano“ tłum?
„świadek“
yy u,i ?
dersa „Orzeł Biały“ poczuł się z mu Wielu z nas pamięta pacyfikację
Kogo ^ skompromitował zakaptu- ny. Ale... ale bardzo szybko po
aa-.:« renie ».l aist.' r.
s
•
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do zabrania głosu. Oto co chłopów wołyńskich, krwawe zaj
«iam xot'-wo hręfe
................... "
...... mm®
rzony „świadek“? A teraz powróć częła drżeć z przerażenia, Błazen- szony
pisze w nr z dn. 16. 2. br.:
.
Jakk&i
skie,
śmierdzące
zbyt
już
oczywis
my do głównego „świadk’a“-komi
ścia w Krakowie, Lwowie i Czę
sji Kongresu U£A. Do owego ta tym kłamstwem przedstawienie, w „Dnia 7 lutego stanął przed ko stochowie. Nie zastosowano by
W&i-Ą niż
; i'.’. >:iÄ aaagt t»yO»«r«a
tajemniczy i anonimowy
jemniczego, zakapturzonego w po komisji kongresu USA brutalnie misją
pokrzyżowało nadzieje, jakie zdraj świadek, występujący w kapturze, najmniej innych, bardziej huma
szewkę od poduszki (z otworami na cy
emigranccy wiązali z odgrzeb® zakrywającym twarz, który został nitarnych środków dla „usunię
oczy oraz na usta i nos) „świadka
naocznego“, o którym sam „Głos niem goebbelsowskiej prowokacji. przedstawiony przez przewodniczą- cia“ tłumu sprzed lokalu Gminy
i * \ rz>'> 3: p*
.1 osa-pu.;stoy 'rj&sięi
„świadek naoczny“
ceP°- iako ..świadek
naoczny !
Oto np., co pisze londyński
Ameryki“ tak mówił w audycjach
*
rzekomo będący narodowości poi w Zagórzu. Zbyt groźny był ten
m-rv.-z&zh
z dnia 13 uh. m.:
„Dziennik Polski“ i „Dziennik-„mo'-ötavia jsgs
5. U «.
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skiej. Świadek ten, którego wystą „tłum“ dla „spokoju, jak i Dezróściaw » iszSiozardt
i te * -H
„Świadek przysiągł, że zezna Żołnierza“ w nr z dnia 12. 2. br.: pienie nabrało w ten sposób cha- piec • istwa publicznego: (czytaj:
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prawdę, całą prawdę i nic ponad
Tak, jak bardzo wielu Polaków,!rakteru sensacyjnego i uzyskało dla spokoju i bezpieczeństwa wy
poMdtAS«
, --rz« u* ■•.:• >'
prawdę. I tak się stało. W miarę, zwłaszcza tych, którzy śledzili od|duży rozgłos, opowiedział natomiast
jak mówił, wrażenia tej potwornej dawna materiały dowodowe na te-ihistorię, która nie może mieć żad- zyskiwaczy).
nocy listopadowej roku 1939 wróci mat Katynia, czytałem zeznania Inego związku ze zbrodnią katyńTeraz nie ma w Polsce „tłu
ły do niego z niezmożoną siłą.... zakapturzonego świadka pzred ko-jską, jeśli — o czym należy wątpić, mu“. Jest tylko lud. Lud, który
On i pewien ksiądz skryli się na misją kongresu z bardzo miesza-jjest w ogóle prawdziwa,
dzierży władzę.
drzewach i widzieli... On wie na nymi uczuciami. Czyżby rzeczy-' „Naoczny“ świadek spowodował
Nic ma także bezrobocia. Do
pewno, on widział, przez 12 lat no wiście znalazł się nagle świadek wprawdzie kilkudniową sensację w
sił tę straszną tajemnicę w swoim naoczny, którego od lat władze na prasie, aie należy wyrazić zdziwie brze to określiła przodują m włók
Anna Ramus:
sercu i tylko raz ją zdradził swe sze ną próżno poszukiwały... Swia nie, że został on w ogóle dopuszczo niarka łódzka,
mu przełożonemu, oficerowi armii dek ów po wybuchu wojny w 194! ny przed komisje. Wprawdzie noda „Dziś nie człowiek szuka roboty,
polskiej, podczas pobytu na Srodko roku znalazł się w armii A'ndersa, no jego narodowość, jako polską,*a robota człowieka“.
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Mówią dokumenty...
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Wiemy z historii, że (papiest zgodą episkopatu w r. 1364 w
wo uważało Polskę piastowską Ostrowie Wielkopolskim („Wia
za państwo zależne od siebie, że domości o legatach i nuncju
mieszało się wciąż do spraw szach w dawnej Polsce“).
wewnętrznych kraju — a w wal W dawnej Polsce warunki pra
ee narodu naszego z Krzyżaka wns często były płynne, a zwła
mi zajmowało w ciągu przeszło szcza na odcinku prawa koś
dwóch wieków wręcz wrogie cielnego, W ten sposób ducho
Polsce, a życzliwe
Zakonowi, wieństwo w każdym konflikcie
stanowisko. Do najwyższego na z państwem mogło odnosić się
tężenia stosunki te doszły w la do Rzymu. Państwo polskie czę
tach sześćdziesiątych XV wieku, sto było bezsilne wobec cesar
kiedy po pokoju toruńskim, u- stwa niemieckiego i wobec krzy
stalającym hołdowniczy charak żactwa, zwłaszcza że na stoli
ter stosunku krzyżaetwa do ko cach biskupich siedziały różne
rony polskiej, papież Pius II ła osobistości, związane z papiest
mał ręce, że Kazimierz Jagielloń wem przysięgą absolutnego po
czyk „niesprawiedliwie i wbrew słuszeństwa — czyli że wróg
woli papieskiej przywłaszczył Polski sadowi! się wciąż wew
sobie Prusy“.
nątrz kraju, opiera! się na spe
Papież ten wysłał wówczas do cjalnych uprawnieniach i dzia
Polski specjalnego legata, Hie łał na niekorzyść władz świec
ronima, poczynającego sobie zu kich.
chwale i broniącego na zjeździe Nie należy zapominać, że w
w Piotrkowie w r. 1462 rzeko okresie, o którym mówimy, pa
mych praw krzyżaetwa i papie piestwo było instytucją wzbu
stwa, tak często opartych na dzającą lęk i zgorszenie. Niedaw
sfałszowanych
dokumentach. no właśnie zmarł
antypapież
Miał on wówczas czelność, by Feliks V (1449), uważany za za
oświadczyć, że „lepiej by było, kałę kościoła, który nie tylko
by trzy królestwa (takie jak Pol walczył z papieżem Eugeniu
ska) zginęły, niż gdyby chociaż szem IV, ale i mieszał się do
jedno % praw stolicy aposioMsiej najrozmaitszych walk politycz
zostało nadwerężone“. Pisze o nych Europy. Ten właśnie Fe
tym historyk katolicki, ks. Fa- liks V zwolnił młodszego brata
Władysława,
bisz. drukujący swą książką aa K azimierzoweao.

króla Polski i Węgier, od złożo
nej przysięgi dotrzymania w a run
ków pokoju Amuratowi i dopro
wadził do katastrofy pod Warną.
Mówimy tu o wieku XV, pa
miętnym v/ naszych dziejach roz
woju oświaty i zmysłu politycz
nego, o tym okresie, który wy
dał już Kopernika i stał się pod
budową wspaniałego rozkwitu
kult,Tiry polskiej w wieku XVI.
I jak się tu dziwić, że najwięk
szy mąż stanu i pisarz tego okre
su, Jan Ostroróg, obserwował z
głęboką troską samowolę epis
kopatu i próby wprowadzenia
w Polsce inkwizycji?
Pisał on w swoim dziele, że
„pragnie katolickim to kró
lestwo zachować, ale przepro
wadzając ścisłą granicę mię
dzy sprawami rełigii i sprawa
mi politycznymi“. Czyli, że
lat temu czterysta znakomity
ten polityk, wojewoda poz
nański, zaufany
Kazimierza
Jagiellończyka, czul potrzebę
uregulowania stosunków z ko
śdolem i był
prekursorem
myśli, która doprowadziła do
uchwał, zawartych w projek
cie nowej Konstytucji Pol
skiej Rzeczypospolitej Ludo
wej w r. 1952.
Zdajemy sobie sprawę, te roz
kwit Reformacji w Polsce w wie
ku XVI miał to sarno podłoże
głębokiej niechęci do wtrącania
się papiestwa i kleru do spraw

państwowych. Masie szlachec
dworów, trzeba było za zbyt
Od czasów Zygmunta III rozkiej chodziło mniej o zagadnie wlelmożnionemu klerowi chodziło
jawne działanie na szkodę
nia teologiczne, aniżeli o krzy- o jak najściślejszy związek między
kraju usuwać z Polski, Wie
żactwo i papieża, co widać choćj kościołem a państwem, o jego i
my, że niektórych biskupów
by z nazywania katolików „pa-1 nadrzędność. Pod wpływem kle
trzeba było stawiać sa zdra
pieżnikami“. Ta wielka
masa | ru toczyły się nieustanne i bez
dę stanu przed sądem —• i ża
zwolenników Reformacji —■ to sensowne wojny z „niewierny
kilku z nich nie uniknęła nie
byli „antypspieżniey“ — tu bo mi“ Turkami i walki ze „schizsławnej śmierci.
wiem leżało zagadnienie. Wiel matyckimi“ carami Rosji. Pod
kie umysły epoki, jak Frycz wpływem kleru doszło do absur Punktem jaśniejszym na tle
Modrzewski czy
Mikołaj Rej dalnej odsieczy Wiednia, która tego obrazu jest ruch pewnej
— byli to ludzie, którzy rozu wprawdzie uratowała Austrię, ale części niższego duchowieństwa,
mieli treść ruchów protestanc stała się przyczyną późniejszych protestującego przeciwko hierar
kich. Szara masa szlachecka — katastrofalnych zdarzeń w dzie chii i biorącego czynny udział w
życiu narodu w myśl jego istot
a więc wyborcy mający prawo
głosu, to byli w przeważnej czę jach p.aństwa polskiego. Nici tej nych potrzeb. Nie na jednym
Goślickim kończy się udział bi
ści antypapieżnicy i to było ich polityki trzymali w ręku nuncju skupów
w dobrze zrozumianej
sze — w tym kierunku szedł
drogowskazem.
kolejny prymas, piastu służbie ojczyzny. Pamiętamy bis
Byli oni do głębi oburzeni każdy
jący w dodatku państwową god kupa Załuskiego, którego, jako
taktyką papiestwa wobec Polski, ność
„interrexa“ — pełniącego podejrzanego o sprzyjania Lesz
popieraniem krzyżaetwa i rolą obowiązki panującego w okresie czyńskiemu, nuncjusz Piazza wy
kleru katolickiego w tych spra bezkrólewia.
wiózł na sąd papieski do Rzymu,
wach. Słowem — by! to wielki
z jawnym pogwałceniem praw
prąd, mający na celu to właś Historia zna aż nadto dobrze polskich. Pamiętamy tysiące mą
nie, co sto lat przedtem zapo nazwiska takich
nuncjuszów, drych, odważnych księży — pa
czątkował Ostroróg. A byli prze jak Commendone, Laureo di Ca miętamy Konarskich, Kołłąta
cież i księża, którzy podzielali pua, Martelli, Lippomano, Piaz jów, Stasziców, pamiętamy księ
ten punkt widzenia. Znalazł się za, Litta, Fa]lavieini,
których
nawet uczciwy biskup, Wawrzy dzieje ustawiły już w jednym ży powstańców. I wiemy, że i w
dzisiejszych księży - oby
niec Goślicki,
który głosował szeregu z ostatnimi, jak Ratti i czasach
wateli
nie
zabraknie w Polsce.
za równouprawnieniem -protes Marmaggi. Znamy nazwiska bi
tantów. Biskup ten, sławny po skupów Trzebickich, Młodziejow Stosunek papiestwa i jego adziś dzień jeszcze w Anglii, au skich, Poniatowskich, Skarszew gemtur politycznych do Polski
tor dzieła „De optimo Senatore“, skich, Massalskich, Kossakow jest aż nadto wyraźny. Linia
nie tylko, że się nią kończy z
przedrukowanego
w Londynie skich, Podoskich.
rozbiorami Polski, błogosławio
nie tylko w wieku XVI. ale raz
jeszcze w r 1791, nieznany jest
Wiemy, że wielu nuncju nymi przez Rzym — ale często,
w Polsce Ściągną! on rsą siebie
szów, pomimo protestów du W wiekach XIX i XX, narasta z
gniew kontrreformacji 1 klątwę
chowieństwa 1 kurii rzym równą siłą.
milozeni*.
skiej, a nawet I niektórych
SDW. LIGOCKI
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Drobna wytwórczość w służbie łudzi pracy
Rpfeac# Ustki odpowiadają

Produkcja z odpadów i zaspokojenie potrzeb rynku
lo najważniejsze zadania zakładów
gdańskiego przemysłu terenowego

Ogłaszając zarys Planu Sześcioletniego, wicepremier Hilary Minc
w swym przemówieniu podkreślił, że socjalistyczny przemysł tereno
wy będzie:
1) uzupełnia! produkcję towarów szerokiego spożycia,
2} wykorzystywał surowce lokalne i odpady przemysłu MuczoweI© i
3) przyczyniał się do aktywizacji zacofanych gospodarczo obsza
rów kraju.

Czy gdański Woj. Zarząd Prze
mysłu Terenowego w pierwszych
dwóch latach Planu 8-leiniego w
pełni wykonał te wskazania naj
wyższych czynników? Trzeba so
bie szczerze powiedzieć, że prze
mysł
terenowy województwa
gdańskiego
swych podstawo
wych zadań nie spełnił, jakkol
wiek zdołał zameldować o wyko
naniti planu za rok ubiegły w
102,6 proc. pod względem war'
teściowym.

ca się tylko 1 proc. podatku obrotowego, w przeciwieństwie do
24 proc., uiszczanych a przerobu
surowca zwykłego.
Dyrekcja WZPT jednak, słusz
nie krytykując podległe sobie za
kłady, winna również była wska
zać na własne zaniedbania w tej
dziedzinie, zaniedbania bardzo
poważne. Ze one istnieją, na to
dowodem jest choćby ostatnia
narada. Ni mniej, ni więcej, tyl
ko inicjatywę rozpoczęcia pro
dukcji odpadkowej i zapełnienia
luk asortymentowych naszego
rynku lokalnego przerzucono na
poszczególne zakłady, a nawet
na robotników,

Dyrekcja WZPT mogła rów
nież wystąpić na naradzie z
konkretnym programem wyko
rzystania odpadów i zapropo
nować niektórym zakładem kon
kretne
rozpoczęcie
produkcji
pewnych poszukiwanych na ryn
ku artykułów. Tak nie zrobiono
—■ dlatego narada była jeszcze
jednymi nawoływaniem się do
zmiany stylu pracy.

„Złowimy 5 fon ryby ponad

II

W dniu wczorajszym redakcja
nasza otrzymała z Ustki od ryba
ków Kotowskiego, Kujdy ł WypiJewskiego pismo następującej tre
ści:

W związku % wezwaniem szypra Michała Sołończyka
z „Gdy 18“, chcąc uczcić 69 rocznicę urodzin Pierwszego
Obywatela Polski Ludowej, nieustraszonego bojownika o
wolność, pokój i socjalizm, wodza i nauczyciela polskiego
proletariatu, ukochanego Prezydenta Bolesława Bieruta —
załoga naszej lodzi motorowej „Ust“ 26“ zobowiązuje się wy
konać plan połowów na marzec w 190 proc.
Wykorzystamy wszystkie możliwe dni pogodne jak rów
nież każdą niedzielę do końca marca, co powinno dać dodat
kowo ponad 5 ton ryby ponad plan.
Jednocześnie wzywamy do współzawodnictwa załogę ku
tra haczykowego „Ust 27“, lodzie motorowe „W-wś. 6“, „Dar
8“, „Dar 17“, „Dar 26“, „Jar 5“, „Rów 1“, i inne jednostki
haczykowe naszego wybrzeża.

niowcy WZPT nie potrafili wy
brać się np„ do stoczni, by tam
porozumieć się z kierownictwem
przemysłu okrętowego w sprawie
Zejść z ostatniego
odbioru odpadów, słowem — za
niedbali sprawę korzystania z tak
miejsca!
LEON KOTARSKI — kierownik lodzi
bogatej puli surowca,
ZENON KUJDA — motorzysta
Jeśli do inicjatywy robotni
Co prawda ostatnio WZPT
ków i inicjatywy poszczególnych
LEON WYFIJEWSKI — rybak
wzniecił żywą akcję wewnętrzną
zakładów dojdzie
konkretna,
zarówno na rzecz rozszerzenia atwórcza, przewidująca inicjaty
sortymentu, jak ! wprowadzenia
A gdzie inicfatguia wa
dyrekcji WZPT, wtedy do
produkcji z odpadów, jednak był
piero będziemy mogli spodzie
to przysłowiowy słomiany ogień.
dpreltcfi?
Jak się przedstawia, sprawa Oczywiście, ta inicjatywa ro wać się, iż gdański WZPT zej
Podobnie, jak pracownicy wszy} Na odcinku drzewnym robotniWzrasta popfft
wielokrotnie poruszanej aktywiza botnicza, oddolna nigdy nie za dzie wreszcie z ostatniego miej
sca, jakie pod względem zaspo stkich zakładów produkcyjnych j cy zobowiązali się w okresie do l
Kilkadziesiąt podległych TOPT cji zacofanych gospodarczo po wiedzie — nam się jednak wy kajania potrzeb lokalnego rynku na Wybrzeżu, pracownicy z rejo-! maja br. wyładować dodatkowo
(Wojewódzkiemu Zarządowi Prze wiatów naszego województwa? daje, że dyrekcją WZPT winna i produkcji odpadowej zajmuje nu portu Gdańsk podjęli liczne 133 wagony tarcicy. Zobowiąż»'
mysłu Terenowego) zakładów pro Przemysł terenowy dotąd terenu; była na tej naradzie wystąpić z w naszym kraju.
zobowiązania dla uczczenia 60 ro nie to przyniesie 6.059 zł. oszczęd
Aukcyjnych dotąd nie zdołało do nie zdobył, bo w r. 1951 50 proc. konkretnym programem działa
noścl.
podległych
WEPT
placówek
kon
nia w tej dziedzinie, a nie ogra Mamy 1Ö miesięcy do końca ro cznicy urodzin Prezydenta Bie
pełnić wachlarza produkcji towa
centrowało się w samym trój mi e niszyć się jedynie do gołosłow ku i w walnej mierze od kie ruta, Dotychczas wpłynęło już W podejmowaniu i wykonywa
■rów masowego spożyci®.
bę 78 zobowiązań indywidualnych i niu zobowiązań na odcinku Wi**
W sklepie uspołecznionym jesz ście. Z pozostałych wszystkie nych zaehęeań podległych sobie rownictwa WZPT zależeć
172 zespołowe ogólnej warto słoujścia wyróżniła się grup»
czynne
były,
—
(oprócz
dwóch
dzie,
czy
energia
produkcyjna
placówek.
eze kupujemy w przeważającej
ści 258.789 złotych.
placówek
—
w
Skarszewach
i
Wożniaka ze zmiany Sołtysiaka.
załóg
fabrycznych
będzie
się
na
W
szczególności
winna
przed
mierze wyroby przemysłu kluczo
I tak na odcinki/ II wiśla- Trymerzy z tej grupy zobowiąwego, częściowo tylko uzupełnia Gniewie), wyłącznie w miastach stawić zebranym szeroki wach dal rozpraszała o tak zwane
nym brygady: nr..5, nr.6, nr
^
^ >HernoWa,.
„obiektywne“ trudności, czy też
ne wytwórczością uspołecznione powiatowych, a 5 powiatów w larz artykułów, potrzebnych na będzie
12, nr. 14, nr. 17 I nr. 2!}.
! bandera fińska, przetrymować za
sprężyście
i
dalckowzrocz
ogóle
pozostało
bez
tego
rodzaju
rynku,
bo
skąd
o
tym
mają
wie
go rzemiosła, czy nielicznych pry
r® zobowiązały się »£»*•- UiMt zaplanowanych 144 ton zakładów. Be marnuje się tam dzieć np. kierownicy prowincjo nie sterowana przez odpowied
watnych fabryczek.
wać z s-s „Bałtyk“ 9.537 ton 247 ton *1____
nie
ogniwa
WZPT
—
na
drodze
nalnych
zakładów
czy
ich
pra
nie
wyzyskanych
odpowiednio
sił
towaru. J Zobowiązani®
Nasz rynek ciągle wykazuje
towaru zamiast w 139,5 godz., ! swoje
do zwycięskiego wykonania pla
cownicy?
roboczych!
wykonali
osiągając 191,§
brak pewnych podstawowych ar
w
wyładunek,
.ten za; proc. normy. Na szczególne wy*
Dyrekcja WZPT miała dość nów. WZPT razem z innymi
. .72 godz.,
.
__
,
ty kułow.
Plan asortymentowy W tym zakresie obecny plan czasu na skontaktowanie się czy działami naszej drobnej wytwór
kończyły w 52 godz., osiągając j *óżnienie zasługują; Wacław SI*
rozmieszczenia pla
gdańskiego WZPT na rok 1951 i terytorialnego
w ten sposób 286 proc. normy. kora, Franciszek Sopel, Julia®
to z „Argedem“ , MHD czy też ezośd musi już w tym półroczu
cówek
przemysłu
terenowego,
przewidywał produkcję ok. 140
Zobowiązanie robotników ml- „„kasin, p|0jr Wojtowicz i brys»
przynosi tylko połowiczną poprą , Spólnotą Pracy“, by zoriento wziąć udział w usuwaniu pew
różnych przedmiotów, ale z tej wę
£*» w,W*”e*°. p"fsporzy,0iteista Leon Kasprowicz.
(W
wać się dokładnie o potrzebach nych braków towarowych na na
sytuacji,
gdyż
przydzielenie
liczby zaledwie połowę z zakre26.190 zł. oszczędności.
‘
szym rynku lokalnym.
(ws)
rynku.
WZPT
kilku
zakładów
graficz
iu dóbr konsumcyjnych, nato
miast plan asortymentowy na nych w niewielkim stopniu zagę
i?ok bieżący — mimo niewątpli szcza istniejącą sieć rozmieszcze
i nie zmienia w niczym stanu
wego wzbogacenia takimi pozyc nia
jami, jak blachy do pieczenia, faktycznego«
szufle do węgla, blaszki do bu
tów, wsuwki do włosów, Jak dre Źródła niedociągnięć
wniane tace, stolnice, deski do
WZPT
prasowania, jak atrakcyjne i po
szezeeińskiego portowca. Pod
jest człowiekiem młodym, ale nej dyscypliny pracy, lecz trzeba
Przez
całe
lata miejscowy prze Tyszkiewicz w porcie szczecin
szukiwane xv naszym środowisku
niesienie wydajności pracy
jego doświadczenie pozwala również rzetelnie i wydajnie pra
skim pracuj® ed 1946 roku i był
mys!
przejmował
tylko
takie'za
rysownice kreślarskie — przewi
pomnaża
potęgę Ojczyzny,
go włączyć do tych grup siar- cować. Podnoszenie wydajności
tam świadkiem licznych prze
kłady,
które
w
swym
profilu
pro
duje... redukcję wachlarza aaorty
podnosi dobrobyt rzesz robot
bzyeh ‘ pracowników, którzy pracy — jego zdaniem. ~~ powinmian. Jak'sani pówiąda, w chwi
dukcyjnym
zapowiadały
swą
uży
niczych umożliwia podwyższę
mentowego o połowę.
przodują wynikami.
no być również żaśadiiicżjHrn óbodla kluczowego prze li, gdy rozpoczął prasę przed bli
nie poziomu życia każdego %
Przecież'takie zamiary sta wda teczność
sko 7 laty, ruch w porcie był mi Prawie każde zakończenie eta- wiązkiem ' obywateli,
mysłu.
ją pod znakiem zapytania plano
nas.
pu
współzawodnictwa,
to
nowy
I
dlatego
Tyszkiewicz
proponimainy,
a
system
pracy
opierał
Z tymi obciążeniami trzeba wal
we zaopatrzenie ludności "Wy czyć,
- Obowiązkiem naszym jest
trzeba je przełamać, bo się o metody podobne okresom ukces Tyszkiewicza. Stale jestjnuje*. by do artykułu_ 76 dodać
brzeża w artykuły pierwszej po drobna
sprzed wielu lat. Dźwigi dopiero nagradzany, otrzymał już radio-jzdanie: „oraz podnosić ; wydaj- wydajna praca dla Ojczyzny
wytwórczość
wymaga
in
trzeby, nie produkowane przez nej bazy produkcyjnej. Należy remontowano, w wodzie ' ieźalo aparat, kupon materiału, premie j ność pracy —• podstawową dźwig mówj Tyszkiewicz. — Ten obo■n;4<-.4™,~ i4 nrtnla
i4,mlńmń,n
v,So włrłisfn
snnłf»CTi»ń wiązek powinien 1..M«
v®.
przemysł kluczowy, na które po tam stosować w najszerszej mie pełno wraków, wydajność pracy pieniężne
wiele dyplomów.
jutę
wzrostu ilnhrnhvł.ii
dobrobytu społeczeń
każdy —z nas re«
pyt wzrasta z roku na rok wraz rze surowce zastępcze i odpad była niska.
Ale' Tyszkiewicz nie tylko pra-: stwa i siły Ojczyzny“,
ałizować, jako dowód wdzięcz
23 wzrostem poziomi! życiowego
kowe dla ich jak najbardziej peł W czasie wielu minionych lat cuje, lecz również zajmuje slęj Tego rodzaju poprawki właści- ności za dobrobyt, jaki nam da
mas pracujących.
Tyszkiewicz obserwował wielkie sprawami społecznymi i poll tycz wie nie potrzeba uzasadniać, je państwo. I dlatego wnoszę po
nego wykorzystania.
Słusznie dyrektor
naczelny przemiany w Szczecinie Pamięta nymi. Ostatnio łącznie ze swymi Wiadomo, jak wielkim dobro- wyższą poprawkę, którą uważam
Zaniedbano sprawę
■WZPT Antoni Siomczewski skry Zjazd Przemysłowy Ziem Odzy kolegami dyskutują nad projek dziejstwem dla klasy robotniczej za pożyteczną i odpowiadającą
produkcji z odpadów tykowal w swym referacie na skanych, gdy to minister Minc tem Konstytucji. Dyskusje t'e nie jest współzawodnictwo pracy. Da interesom robotników i v''"7.e}
W* 1
Jeśli chodzi o drugi odcinek pla naradzie, która odbyła się w powiedział, iż rozbudowa portu są bezpłodne. Doszedł do wnio je ono korzyści państwu i robot Polski Ludowej.
»owych zadań, to teoretycznie Gdańsku, zbyt małą inicjatywę, szczecińskiego — to. jedno z naj sku, Iż należy uzupełnić artykuł nikowi. Tyszkiewiczowi sprawy
te znane są najlepiej. Wie, ile za
WZPT dysponuje znaczną bazą lo przejawianą w tym kierunku ważniejszych zadań gospodar 76 projektu.
rabiał przy przeładunku węgla,
kalnych surowców odpadowych, przez poszczególne przedsiębior czych. Wówczas rozpoczęto two Artykuł ten brzmi:
„Obywatel Polskiej Rze gdy nie było w porcie współza
terenowego. rzenie potężnej dzielnicy przeła
które znajdują
się dosłownie stwa przemysłu
czypospolitej Ludowej jest wodnictwa i jak podniosły się
„pod ręką“ we wszystkich wiel Przecież w stosowaniu odpadów dunków masowych Powstawały
obowiązany
przestrzegać jego dochody od chwili Wprówa
kich zakładach przemysłowych leży jeszcze uboczna, a wcale nowe
. . baseny,
.
, , . stawiano dźwigi
przepisów Konstytucji i dzenia tej zasady.
Wybrzeża. Rzecz jednak w tym, nie mata korzyść kalkulacyjna, i czeskie a poisKie, rozpoczęto mon
ustaw oraz socjalistycznej Każde przekroczenie normy
m' praktycznie do dziś zaopatrzę getyt od tej wytwórczości opla- towanie wywrotnic wagonowych
i budowę pirsu pod taśmowiec.
dyscypliny pracy, szanować przynosiło nowe zarobki. Nieza
W miarę wznoszenia potęż
zasady współżycia społe leżnie od pensji Tyszkiewicz sta
Szkołą, cieszącą się wśród mło
nych obiektów portowych do por
cznego, wypełniać sumien le otrzymywał premie pieniężne dzieży wielką popularnością, jest
tu zaczęły wpływać setki stat
nie abowiązki wobec pań i rzeczowe. Już o nich mówiliś szczecińskie Technikum Budowy
ków. .Ruch w porcie szczecińskim
stwa“.
my i nie trzeba do tego powra
stal się większy, aniżeli w in-'
cać, ale przecież te premie i na Okrętów i Energetyki. Szkoła ta
nych portach. Nowe dźwigi trze
grody mają również poważne przysposabia młodzież do pracy
WydafnoSC
pracy
—
ba była obsadzić ludźmi —> a fa
znaczenie dla życia codziennego w stoczniach i warsztatach okrę
chowców nie było.
dźwignia dobrobytu .robotnika.
towych.
Szczeciński portowiec w pełni
Nie wystarcza poszanowanie
Każdy dzień pracy w sokole
Rgaltacfa dośwladćzeft podpisuje się pod tym artyku dyscypliny pracy, trzeba je rozpoczyna
się apelem, po czym
łem,
ale
uważa,
iż
nie
wystarcza
szcze pracować możliwie jak
radzieckich
przestrzegać zasady socjalistycznajwydajniej — oto zdanie następuje prasówka. Nauczanie
Polska Ludowa otwarła lu
jest nie tylko teoretyczne, ale *
dziom pracy szerokie możli
praktyczne I odbywa się w do
wości awansu społecznego.
skonale wyposażonych warszta
Tyszkiewicz poszedł na kurs
dźwigowych I ukończył go z
tach szkolnych. Przodownikami
odznaczeniem. Nową swoją
pracy w warsztatach są ucznio
STOCZNIOWEJ CZOŁÓWKI sprawniając up. tozüzU*. fo**fc robo
pracę nic tylko pokochał, ale
kowali Stoczni Gdańskiej, czych w dziale kalkulacji lub ostrzej wie Woronowicz i Fillpecki.
postanowił usprawnić swój
biorąc udział w socjalistycz kontrolując jakość wysyłanych rysun
Przodownicy nauki znajdują
warsztat pracy przez stosowa nym współzawodnictwie
......'"b, TVS
| -.'w
pracy osiąga r':V.r
nie doświadczeń radzieckich. ją wysokie przekroczenia norm pracy,; podnieść wydajność pracy wydzl*»*<- -a. się w każdej klasie. Szkoła ma
Rozpoczął
pracę systemem wymienić należy Wacława Bąbika (po jeszcze wyższy poziom, co z kolei u- także przodowników pracy spoie
200 proc.) oraz Kazimierza Mag- j możliwi «.iaHze przekroczenie planów
czwórkowym. Do pomocy sta nad
(209 proc. normy).
j operatywnych,
cznej, wśród których na szcze
nęli mu towarzysze: Bolesław dziarza
Z traserów stoczni przodownikiem]
gólne wyróżnienie zasługują uKłosowski, Mieczysław Adam jest Jerzy Ssauer, który swój zaszczyt: ROZW6tT SPÓŁDZIELCZOŚCI EYkiewicz i Władysław Dziereń. ny tytuł zawdzięcza systematycznemu jjaCKIEJ
czniowie Kalisz, Makowski i Ku
udziałowi w podejmowanych zobowią
Spółdzielczość rybacka na zachod
W krótkim czasie czwórka ta zaniach
lik.
produkcyjnych.
nim
wybrzeżu
ogarnia
coraz
to
szer
ósiągnęła doskonałe wyniki. Kar
Rozwój tej placówki gwaranta
sze zespoły rybaków. Złożone ostatnio
toteka. trzykrotnego przodownika ..ODKA« WYKONAŁA PLAN
przez komisję morską MEN w Szcze
pracy Tyszkiewicza notuje osią W 139 PROC.
cinie sprawozdanie podaje, iż obecnie je stały dopływ fachowców* do
gnięcie 185 proc. normy. Jego Łuty był okresem dalszego podrde- w Szczecinie już 80 proc. rybaków miejscowych stoczni,
(wi).
sjema wydajności pracy w szczeetó-1 pracuje w spółdzielniach połowowych,
dźwig, pracujący na nabrzeżu skiej
placówce przedsiębiorstwa usług, stały wzrost wykazuje również taGliwickim, » noszący nr 91, wy rybacldch „Odra“. Plan za luty iloś- t,0if -będący w posiadaniu spółdzielców
konuje wszystkie czynności coraz cfowo wykonano w 138 proc., a warto- a w punktach remontowych przeprościowo xv 139 proc. W porównaniu ze wa{«zane sa znaczne inwestycje, które
Sprawniej. Zasługa to naturalnie styczniem
wydajność pracy podniosła pozwolą nä szybkie przeorowadzanie
Pomimo niesprzyjających wa
całej czwórki, ale jej duszą jest Się o 15 proc.,
a w zakresie obniżki napraw jednostek spółdzielczych,
runków atmosferycznych, 7 ku
Właśni© Tyszkiewicz, który w kosztów własnych — w porównaniu z|
trów „Jedności Rybackiej“ w
niektórych etapach osiąga 130 ostatnim kwartałem .ubiegłego roku — ALBATROS** ZOSTANIE
o dalsze 10 proc.
| cpTyczicwONY NA WODĘ
dniu 5 bm. przywiozło z dwudnio
ton przeładunku na godzinę.
WAri
w
nroc^Sm»'^ Ośrodek sportów wodnych Ligi Mor- wych połowów ponad 28 tys. kg
Uóry wykona! plan w 148 proc. Spo- ęli|ej w g^yni stale się rozwija. Obec
śród patroez&rek na czoło wysunęła
skun*a już 200 zapalonych
zanstonwh akty'
aktv ryby. Najlepsze wyniki miały za
się Kazimiera Mydocbą, która w lu- wistów ~ dziewcząt I chłopów. W o logi kutrów: „Gdy 72“ — 7.760
tym osiągafe przeciętnie 160 proc
kresie zimowym kierownictwo ośrodtta! \zgf „Gdy 71“ — 6.700 kg i „Łeb
WYDZIAŁ GŁÓWNEGO MECHANIKA S*®S^e^*iS1rsternlS,et5reBBe 11?‘ ~ 4’600 kg*
Tyszkiewicz nie tylko pra i SPRAWNI PRACĘ
na stopnie że0larza - sternika.
•
cuje, ale również szkoli i do Ostatnio na zebrania wydziałowym! Poważnym osiągnięciem ośrodka Jest
-J^nanie /«.SiUguje rowm-..
świadczeni® swój® przekazuje t Stoczni Gdańskiej załoga wydziału zakończenie generalnej odbudowy wr&j załoga kutra „Gdy 16 , która po
młodym kadrom.
Mówimy I głównego mechanika dowiedziała się, ku jachtu „Albatros“, Jednostka ta, j mimo trudnych warunków’ połomłodym“,
chociaż samego j^pracy za sty*|
wowycb, spowodowanych złą polä^zkiewlcr» ttudno zaliczać Analizując poszczególne fazy p+ lu wodę i oddana do eksploatacji w duiul^bdą, pozostała w moęzu na tae
A&erjglfdsią fisia w Ban»
i® starych, llratte. w 1926 r.ikcit Załoga doszła do wniosku,
»«ł l mala ft*
cl dzień. Ted?

Ni© w 72, ale w 52 godziny

Chodzi o

Priedswnilc procy

by nasza praca była wydajna

lyuklmla wnosi poprawkę cf® prsfskfy Konstytucji

Technikum badswi
gltrąlćw w Szczecinie
szkoli lewe kaiif

Sedym poliiycmna

iiiiffiA PflKF mira

Dobre potowy

Pfonlsr szkolenia
no.wyeh karJr

I

DZIENNIK BAŁTYCKI (NR (fl) »

Bibliotekarze
Wybrzeża

dyskutują

Jeden dzień Ogniska MSGAWKS
„OBYWATELE POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
MAJA PRAWO DO KORZYSTANIA ZE ZDOBYCZY KULTU
RY I DO TWÓRCZEGO UDZIAŁU W ROZWOJU KULTURY
NARODOWEJ“ — z art. 62 projektu Konstytucji Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej.

prawdziwy artysta gotów jest dla
winno kierownictwo tjr«®
Tajemniczy ciągnik dsdeć
sztuki wiele poświęcić.
robót, (z)
Chwila napięcia i... jest. Obie Gdy kilkanaście dni temu roz
połowy formy odchodzą bez prze poczynano odgruzowywanie trój
szkód. Teraz trzeba poczekać kąta między Podwalem Grodz Syrena... w marynarce?
Przed niewielkim, parterowym domkiem na Placu Kaszub chwilę, aż gips stwardnieje i moż kim, Korzenną i Targiem Kaszub
skim w Gdyni, stoi zazwyczaj grupka ciekawych przechodniów, na przystąpić do odlewu pozy »kim, sprowadzono tu wagoniki i W jednym z gdyńskich liceów
opiekunka
zaglądających przez nieszczelne zasłony i oglądających wysta tywu. Ob. Głowacki zaczyna roz ciągnik silnikowy dla tych wago ogólnokształcących
Szkolnego Kola Budowy Warsza
wione
w
oknie
rzeźby
i
rysunki.
Domek
ten,
to
siedziba
Państwo
ników.
Wagoniki
od
razu
zaczęły
Zarząd koła gdańskiego Zwiąż
rabiać gips...
wy zakwestionowała artystycznie
W pół godziny później nowa, pracę, natomiast ciągnik jak stal wykonaną przez któregoś z ucz
ku Bibliotekarzy i Archiwistów wego Ogniska Plastycznego, w którym młodzież i ludzie pracy po
ukończeniu
swych
zajęć
oddają
się
z
zapałem
pracy
twórczej...
świeżo odlana głowa gipsowa bezczynnie koła „Orbisu“, wspar niów gazetkę ścienną ze względu
Polskich zwołuje na dzień 12 bm.
© godz. 10,30 w czytelni Bibliote
W Ognisku dziś po południu nym plastykiem-amatorem. Rok idzie „nad szafę“, tam bowiem ty przednimi kolami o kilka ce na to, że postać syreny warszaw
ki Miejskiej w Gdyni, Skwer Ko rzeźba. Na podium siedzi starusz nauki w ognisku przyniósł* mu mieści się tymczasowy skład go gieł — tak stoi nadal w tej sa skiej była okryta rybią łuską tył
mej smutnej pozycji.
ściuszki 15, zebranie połączonych ka, stanowiąca model do studium niezbędny zasób wiadomości o towych rzeźb.
ko... do pass.
Dobrze czują się słuchacze —* Tymczasem odgruzowanie tu
sekcji Z.B. i A.P., poświęcone dy głowy w glinie. Jest to czwarte sztuce, dopomógł w poznaniu wie
Na szczęście wychowawca jedtaj
już
się
kończy
i
robotnicy,
skusji nad projektem Konstytu z kolei „posiedzenie“, więc więk lu tajników artystycznych. Sło amatorzy w swym ognisku. Każ
cji Polskiej Rzeczypospolitej Lu szość słuchaczy ma już swe prace wem dzisiejszych prac ob. Ka dy z nich przyszedł tu jako nie- pchająo własnymi siłami wagon! nej z klas byl innego zdania i po
dowej. Dyskusję poprzedzi refe przygotowane do odlewu. Frof. weckiego nie cechuje już naiwne zaawansowany samouk, stawiają ki i spoglądając na leniuchujący i leci! powiesić gazetkę w swojej
rat przedstawiciela KM PZPR w Zygmunt Kępski udziela ostat podejście samouka, prace jego z cy przeważnie pierwsze kroki na ciągnik, zapytują: „Po co cję tu-i klasie, ratując biedną syrenę
j przed ubraniem jej w marynarGdyni. Po dyskusji nad projek nich wskazówek Jerzemu Rylskie każdym miesiącem nabierają co polu działalności artystycznej. taj, kaleko, sprowadzono?“
Oczywiście ciągnik — rzecz kę, w której nigdy dotąd nie wy
tem Konstytucji przedmiotem dal mu, pracownikowi Agencji Mor raz to większej kultury artystycz Dzięki opiece Państwa mogą oni
(bd)
nej. Praca zawodowa i artystycz teraz pod fachowym kierunkiem martwa, nie odpowie. Odpowie-[ stępowała.
szych obrad będą sprawy orga skiej.
na
nie
zajmuje
ob.
Kaweckiemu
bez
przeszkód
rozwijać
w
ogni
nizacyjne bibliotek powszech
— Dobrze. Charakter twarzy i
nych.
podobieństwo wyraźne, proszę całego czasu — znajduje też wol sku swe uzdolnienia, korzystać z
tylko sprawdzić jeszcze raz na ną chwilę i na uprawianie sportu, pomocy naukowych; wielu z nich
tężenie światła na nosie, w po jako instruktor gimnastyki w będzie dalej się kształcić w Wyż
równaniu z czołem. Trzeba tro „Kolejarzu“ przy ZPGG. Jedna z szej Szkole Sztuk Plastycznych
chę nos wygładzić, to światło sa najlepszych jego uczennic - gim- Irena Wróblówna, córka kowala
nastyczek, 16-letnia Ola Rogal stoczniowego, Jadwiga Juchcińmo wyjdzie...
ska, jest również słuchaczką ska, córka robotnika kolejowego, W ubiegłą sobotę i niedzielę [książki, a 17 pracownic uzyskało
Józef Kawecki, pracownik ZP ogniska.
jedna z najpilniejszych słucha we wszystkich zakładach pracy j dyplomy uznania za pracę spoGG,
poprawia
postument
pod
Prezydium Miejskiej Rady Na
Ob. Rogalska ukończyła rzeźbić czek ogniska — to ludzie, któ w trój mieście odbywały się z o-jłeczną. Po części oficjalnej odrodowej — Wydział Handlu zwo rzeźbę — głowa musi na czymś głowę i pracuje teraz nad projek rym Państwo dato możność roz kazji Międzynarodowego Dnia [było się przedstawienie sztuki
łuje w Gdańsku konferencję pro „stać“. I jego rzeźba zawiera du tem figury rybaka. Z niekształt wijania swych zamiłowań 1 zdol Kobiet uroczyste akademie. Sta Balzaka — „Eugenia Grandet“ w
wadzących meldunki 12 bm. o go że podobieństwo z modelem, u- nej rnasy gliny wyłaniają się po ności.
ły się one manifestacją ludzi pra wykonaniu zespołu teatru „Wy
dżinie 15,30. Konferencja odbę chwycony został charakterystycz woli zarysy postaci, pochylonej
— No, na dziś koniec —• odzy cy na rzecz międzynarodowej brzeże“.
dzie się w gmachu Prez. MRN, ny dla podeszłego wieku układ pod ciężarem ciągniętej sieci. wa się prof. Kępski. — Proszę ko solidarności postępowych kobiet Głębokim wyrazem międzyna
pokój 307, III piętro. Obecność mięśni.
Trafnie uchwycony jest ruch, wy lęgów, pamiętajcie, że następnym całego świata, walczących o po rodowej solidarności kobiet, wal
Ob. Kawecki jest utalentowa- siłek pracy.
obowiązkowa.
czącycłi o pokój, była uroczysta
razem rzeźbimy medaliony przy kój.
Palacz Kazimierz Głowacki, ob. wódców klasy robotniczej, oraz Sopocki Zarząd PSS wraz z akademia w Politechnice Gdań
Czesława Kozłowska i robotnik Mickiewicza i Puszkina. Niech radą kobiecą zorganizował aka skiej, na którą licznie przyoyli
portowy Leon Bieszke, zajęci są każdy zaopatrzy się w kilka por demię w Teatrze Kameralnym. pracownicy oraz studenci uczel
FSS: ni.
odlewaniem gipsowego negaty tretów tego, kogo będzie rzeźbił... Przodujące pracownice
wu rzeźby. Wprawdzie wszyscy Pracowity dzień ogniska skoń Maria Godzien. Teresa Struwe, Po złożeniu meldunku o wyko
zobowiązań, wartości ok.
przypominają z lekka... piekarzy czony. Jutro kolej przypada na Aleksandra Dąbrowica i Jadwiga naniu
1.000
zł,
rektor prof, dr S zewalMeyer
otrzymały
wartościowe
malarstwo.
K.
A.
— ale ubranie się wyczyści, a
ski i przedstawicielka Zarządu
W dniach 14 i 15 bm. przed Są rze“ — to dolary amerykańskie,
Wojewódzkiego Ligi Kobiet od
dera Wojewódzkim w Gdańsku kanadyjskie, funty szterlingi, ko
znaczyli dyplomami uznania za
na sesji wyjazdowej w Gdyni od rony szwedzkie i polska waluta
wydajną pracę zawodową i spo
toędzie się proces dalszej grupy w kwocie około 5G tys. zł.
łeczną 13 kobiet — pracownic Po
waluciarzy i spekulantów, grasu Szereg równoległych punktów
Uteehniki. 47 kobiet uzyskało na
jących na Wybrzeżu, zatrzyma na białym tle, to zegarki. Przy
[ożywioną działalność wśród księ grody pieniężne w wysokości od
nych przez organa MO w toku czym u góry zdjęcia widać kilka
gowych
—
członków
towarzyst
W gospodarce planowej, która wymaga skoordynowanego
100 do 150 zł.
dziesiąt zegarków wodoszczel
akcji listopadowej.
wa, w kierunku pogłębienia i roz
wysiłku społecznego, dużą i nader ważną rolę odgrywają
Uroczysta akademia, poprzedzo
nych,
nawleczonych
na
cienki
pa
Przed sądem staną: Aleksandra
szerzania wiedzy o nowoczesnej na otwarciem nowej i pięknej
pracownicy,
których
głównym
zadaniem
jest
wyrażenie
w
do
Gemska, Janina Jeclyniak, Wac sek gurtowy, tj. w takim stanie,
księgowości. Stale bowiem wyła świetlicy, odbyła się również w
kładnych cyfrach wszystkich procesów wytwórczo - gos
ław Rumian i Mozes Reiss. Spec w jakim zniesiono je bezpośred
niają się nowe zadania, nowe kie Dyrekcji Budowy Osiedli Robot
podarczych. Oni to bowiem na podstawie księgowości wy
jalnością tych spekulantów - gro nio ze statku. Obramowanie „ko
runki oraz nowe potrzeby w u- niczych w Gdańsku. Długo nie
kazują wyniki pracy zbiorowej i umożliwiają badanie postę
sprawnieniu gospodarki plano milkły oklaski, gdy przedstawi
pu na polu gospodarczym.
wej. Do rozwiązania tych zagad ciel dyrekcji wręczał dyplomy unień fachowych księgowość mu znania ob. Marli Wnuczek, Jo
O tym, jak wielką wagę przy latach ukończyło naukę kilkaset si być odpowiednio przygotowa lancie Żurawskiej, Wandzie Ban
wiązują do księgowości nasze osób, pomnażając zastępy praco na i dostosowana.
drowskiej, Irenie Franke. Awans
czynniki rządzące, świadczy naj wników biurowych.
Drogą odczytów,
pogadanek, na wyższe stanowisko otrzymały
lepiej fakt utworzenia w swoim Niezależnie od organizowania dyskusji na tematy fachowe i wzorowe pracownice BBOR Hen
czasie przy Ministerstwie Finan stałych kursów, TNK prowadzi społeczne, członkowie towarzyst ryka Pisarek, Weronika Gwikla i
ów specjalnego wydziału rachun
wa zaznajamiają się z nowymi inne.
kowości.
przepisami prawnymi, obowiązu
W części artystycznej wystą
i't a
jącymi instrukcjami oraz ze pili inżynierowie architekci JeDzięki opiece władzy ludowej
w IB rocznicę
zmianami w technice księgowo- UZy Rajgrodzki
nauka księgowości osiągnęła dziś
skrzypce i Juścl. Oprócz tematów ściśle zawo lian Neyman — fortepian, któ
tak wysoki poziom, o jakim w
dowych omawiane są tematy ide rzy wykonali utwory kompozy
czasach przedwojennych nie mo
żna było marzyć.
torów polskich i radzieckich.
Wystawa w WSNM ologiczne.
Bogaty księgozbiór dzieł lacho
Rolę czynnika pośredniczącego
Wczoraj
wieczorem
po
refe
pomiędzy nowoczesnymi prą racie rektora Henryka Kryń wych daje każdemu członkowi
TEATRY
towarzystwa możność zapoznania
dami, ogarniającymi
dziedzinę
pt. „PPR w walce o
z naszą i obcą literaturą za TEATR WIR! SI - GDANSK
księgowości z jednej strony, a skiego
rozwój socjalistycznej gospo się
ich adaptacją do życia praktycz darki polskiej“ dokonano w wodową, która każdemu umożli i* nieczynny
F. B. - STUDIO OPEROWE ńego z drugiej, — podjęło istnie WSHM w Sopocie uroczyste wia dokształcanie się i doskona „Sprzedana narzeczona“ — godz. 19
jące w Gdyni Towarzystwo Nau go otwarcia wystawy, poświę lenie w trudnym i odpowiedzial do 22
TEATR DRAMATYCZNY — GDYNIA
kowe Księgowych, obejmujące conej 10 rocznicy powstania nym zawodzie księgowego, (p)
„Mąż ł żona“ — godz. 19.30 do 21.30
swoją działalnością Wojewódz Polskiej Partii Robotniczej.
TEATR KAMERALNY - SOPOT „śluby
panieńskie“ — godz. 17
two
gdańskie.
sistów był handel obcą walutą Iekcji“ z dołu z lewej strony i u
Po
zwiedzeniu wystawy
do 19.15
oraz szmuglowanymi z zagranicy góry stanowią pończochy nylonoi Jednym z naczelnych zadań przez zaproszonych gości od
towarami, jak na przykład zegar we w ilości stukilkudziesiędu TNK jest szkolenie i przygoto była się w auli premiera no
REPERTUAR KIN
pt.
ki, nylony, skórki wężowe itp. par, z prawej strony — pasy wę wanie nowych kadr do pracy w wego filmu polskiego
GDANSK - WRZESZCZ — „Bajka“
— „Ostatnia noc“ (16, 18 i 20).
O rozmiarach transakcji i „po żowej skórki. Z widocznej u gó rachunkowości. Program szkole (Pierwsze dni“.
„ZMP-owiec“ — „Pierwsze
dni“
Wystawa czynna
będzie
gotowia towarowego“ wyżej wy ry walizki wyłaniają się bluzecz niowy obejmuje prowadzenie w
Okręgowe Przedsiębiorstwo Han (15.30, 18. 20.30).
mienionych orientuje zamieszczo ki nylonowe w ilości ponad 100 trójmieście kursów księgowości, przez 2 tygodnie. Otwarta dlu Opalem przypomina odbior NOWY PORT —• „Marynarz“ —
planowania oraz pisania na ma jest codziennie w godz. 16 — com, że drugą ratę węgla należy „Cienie na torach“ (18 i 20).
ne zdjęcie części dowodów rze sztuk.
— „Polonia“ — „ślub z prze
czowych, znalezionych w czasie Rozprawa odbędzie się w try szynie. Wykładowcami są fachów 19. Dla zwiedzających prze wykupić w dzielnicowych bili OLIWA
szkodami“ (16, 18 i 20).
rewizji domowej u oskarżonych bie doraźnym w gmachu Sądu cy, posiadający długoletnią prak wodnicy są do dyspozycji na rach opalowych do dnia 15 bm. a SOPOT
— „Bałtyk“ — „Alarm“ (16,
(ws)
Gemskiej i Jedyniakowej. Wido Powiatowego w Gdyni. PoczątekJ tykę pedagogiczną w zakresie miejscu.
18 i 20). „Polonia“ — „Jak harto
koksu —- do 25 bm.
viedzy handlowej W ostatnich
wała się stal“ (16, 18 i 20).
czne w środku zdjęcia „wachla- o godz. 9.
Są to terminy ostateczne. Po ORŁOWO — „Neptun“ — „Wędrówki
upływie tych terminów tylko te czarodzieja“ (17 i 19).
— „Atlantic" — „Parada
osoby będą mogły wykupić opal, GDYNIA
natrętów“ (16.30, 18.30 i 20.30). „Go
które
otrzymają
specjalne
zezwo
jednym
zamachem
całkowicie
oczyści
atmosferę
Górek,
zapowie
plana“
— „Pokolenie zwycięzców“
129)
trzoną działalnością kapitalisty — spekulanta. Wyznanie swej lenie od Wydziału Handlu Prezy (16, 18 i 20). „Warszawa“ — „Pier
wsze
dni“
(15, 17.30, 20). „Promień“
winy wziął sobie bardzo do serca. Jak tylko wrócił ze Skowro (Hum MRN.
— „Jednodniowi milionerzy“ (17
nek — zaraz po przyjęć,dzie na miejsce pracy grupy zetempowi 19).
ców — udał się do Śobieszewa, do Komitetu Gminnego Polskiej
FOTOPLASTIK ON — Gdynia, Włady
sława IV 28 — „Podróż po Niem
Zjednoczonej Partii Robotniczej, gdzie odbył długą konferencję
czech", seria Z.
z sekretarzem komitetu, Wakarecym.
Tu też przyznał się do winy. Sam członek partii nie docenił
POGOTOWIE RATUNKÓW®
roli, jaką partia powinna odegrać w walce wioski rybackiej ze
GDANSK-WRZESZCZ
spekulantem. Przecież partia pomogłaby zmobilizować czujność Jeszcze do dnia 15 bm. Wy tcl. 4-10-00 — Grunwaldzka 3
Pogotowie dziecięce Grunwaldzka
W wykonaniu tego postanowienia jedną tylko napotkał prze wszystkich rybaków, pobudzić wyzyskiwanych drobnych ryba dział Organizacyjny Prez. MRN tel.
4-24-44 — czynne 18 — 22
szkodę: pieniądze. Potrzebował ich dużo, przede wszystkim na ków indywidualnych do postawienia zorganizowanego oporu _ ka w Gdańsku przyjmuje podania SOPOT
pitaliście.
Chciał,
ażeby
spółdzielnia
wszystko
sama
zrobiła,
ażeby
utrzymanie kosztownej żony. W najtrudniejszym momencie przy
mieszkańców Gdańska o przy tel. 5-24-00, Ul. Stalina 778
szła wielka pokusa. Walczył z nią, opierał się czas jakiś, aż wresz jej przede wszystkim przypadła zasługa rozprawienia się z intry dział ogródków przydomowych. GDYNIA
tel. 10-00 — Skwer Kościuszki 14
gantem,
chociaż
wiedział
dobrze,
że
spółdzielnia
nie
okrzepła
je
cie uległ. Wziął pieniądze od Zajdy. Zrobił to wreszcie wmawia
Zainteresowani w sprawach
jąc w siebie, że tym sposobem spółdzielni nie zdradza, a tylko szcze jak należy, że potrzebowała opieki ze strony partii. Nie ro ogródków przydomowych mogą
DYŻURY APTEK
zumiał wtedy, że pomoc partii wzmocniłaby, a nie osłabiła prestiż
wspomaga swój portfel na koszt zamożnego przedsiębiorcy.
od dn. 8. S. do 14. S..
załatwiać formalności u właści
Nie przerywali mu wywodów. Z łatwością można było prze spółdzielni i jej siłę w walce z kapitalistą.
Gdańsk, ul. Łąkowa 2
Z rozmowy tej wyszedł pokrzepiony i z jasnym planem dzia wego administratora nierucho Wrzeszcz, ul. Mierosławskiego 27
cież zapytać, jak to się stało, że Jadwiga Barlaszówna, która rze
mości,
który
w
porozumieniu
z
Sopot,
ul. Rokossowskiego 21
czywiście znalazła się w matni, zastawionej przez Zajdę, umiała łania. Najpierw — jak słusznie wskazał sekretarz Komitetu —
blokowym wyda de Oliwa, ul. Kaprów 4
znaleźć z niej wyjście, a tego samego nie potrafił zrobić tak do należało oczyścić atmosferę, ustalić jasno, kto współpracował z komitetem
Orłowo,
Orłowska #8
przydziału.
Gdynia, świętojańska 122..
świadczony i chytry człowiek, jak Milewski. Można tez było za Zajdą, a na kogo padły niesłuszne podejrzenia. To był pierwszy cyzję
Zainteresowani
w
sprawach
pytać go, dlaczego bał się kompromitacji żony i zerwania pożycia warunek, żeby spółdzielnia odzyskała zaufanie do samej siebie
ZEBRANIE NAUKOWE
małżeńskiego, skoro i tak cała wioska wiedziała, że oni właściwie i żeby inni ryabcy, indywidualni, zwrócili się ku niej bez żad ogródków działkowych wszystkie
W środę dnia 12 bm. o godz.
ze sobą nie żyją, skoro on sam się z tym nie taił. Można było jesz nych wahań i obaw. Jednocześnie należało oddać sprawę Zajdy związane z tym formalności po auditorium
Politer
załatwiać w zarządach o~ _, . ,, , „ maximum
,
cze wiele innych, oczywistych pytań postawić. Ale żaden z nich do prokuratora, który już będzie wiedział sam, co ma dalej czynić. winni
gródków dkialkrrwvrh
Ictór-e*
rvnd ,' ukowe Polskiego
ocl będzieTowarzystwa
się pozłoci zc C
grooKOW
aziaiKOWycn,
Które
poa
Sekretarz
radził
zwrócić
pilną
uwagę
na
wykonanie
zobowią
tego nie chciał. Po prostu nie było sensu.
legają kompetencji ORZZ.
jcanego. Inż. mgr J. Sokołowski
Tymczasem czekała ich jeszcze rozmowa z Jadwigą i z Ra zania o wcześniejszym wydobyciu i wodowaniu kutra.
Sprawy ©gródków luźno Ieżą-jsi odczyt pt. „Znaczenie leni no
— Choćbyście mieli całą waszą spółdzielnię zmobilizować
domskim, który po powrocie ze szpitala obiecał stawić się przed
komisją badawczą, ażeby opowiedzieć wszystko co wiedział o po musicie ten kuter zgodnie z waszym własnym zobowiązaniem cych załatwia Wydział Gospo- j c£ych“P°Znanla äla naiüs pr’yr
darki Komunalnej Prez. MRN. i Goście mile widziani.
przed terminem na wodę puścić...
czynaniach Zajdy przeciwko spółdzielni.
— Kiedy widzicie, otwarzyszu, — wtrącił Narloch — ja tu się
Przesłuchanie Jadwigi właściwie było
tylko formalnością.
Historię próby przekupstwa i szantażu znali już dobrze. Znali jednej rzeczy obawiam. Nasza ekipą go wyciągnie na pewno, bę
też osoby, wciągnięte w tę sprawę. Jedynie dla porządku chodziło dzie trzeba, to się jeszcze ludzi rzuci. Ale co my zrobimy, jeżeli
jeszcze o skonfrontowanie jej zeznań z zeznaniami Radomskiego, kuter stanie na płozach, a my nie dostaniemy holownika, żeby go Z dniem 11 bm. następuje Fredry. Miłośnicy talentu
ażeby Zajda nie mógł się wykręcić przed odpowiedzialnością za ściągnął na wodę? Wtedy cała robota na nic. A bez holownika zmiana repertuaru - na scenach szego wielkiego komedio
Państw. Teatru „Wybrzeże“.
próbę przekupstwa. Prawdę mówiąc należało to już do sądu, ale inaczej się go nie zwoduje,..
będą mieli możność zoh
— Dobrze, żeście od razu powiedzieli Widzę, towarzyszu, że W Gdańsku ujrzymy przerób jego drugiej komedii, zav
spółdzielnia chciała teraz już dopilnować sprawy do końca, wy
słać ze swej strony jak najpełniejszy raport do prokuratora ażeby się uczycie z kłopotami do partii zwracać. Od kogo potrzebujecie kę sceniczną znakomitego dzie czych „Ślubów
panier
ła Balzaka „Eugenia Gramlet“'; które będą grane w Teatr ,
mu ułatwić zebranie materiałów dowodowych i przyśpieszyć ten holownik? Od GAL-u?
w
Gdyni
„Męża
i
żonę“
—
jed
śledztwo.
meralnym w Sopocie.
(Ciąg dalszy nastąpi) ną z najdowcipniejszych sztuk
Narloch bardzo pilił. Postawił sobie za punkt honoru, że za

nad projektem
Konstytucji

święto kobiet
w zakładach pracy

Uwaga, prowadzący
melifuiiki

WiSyciarze-speScoIanci

przed sądem doraźnym

Księgowość

id

gospodarce planowej

powstania PPH;

Ostateczne terminy
sdior« węgla i keksu

Ozy chcesz mieć

Zmiana teatralnego repertuaru

DZIENNIK BAŁTYCKI (NR. fil)

iÄSSÄIöM« miło« i przywiązanie do Prezydenta Bieruta
źródłem zobowiązań sportowców

Zacięty opór stawili w niedziel
Bym spotkaniu piłkarskim zawód
nicy Floty drużynie ośrodka
trening-owego CWKS. Mec:? roze
grany w 3 tercjach zakończy! się
zwycięstwem gości 5:2 (3:1, 0:0,

W wielkiej fali zobowiązań dla uczczenia 60 rocznicy uro
dzin Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bolesława Bieruta
1 święta 1 Maja nie zabrakło również sportowców.
Głęboka miłość i przywiązanie do Prezydenta Bieruta,
najlepszego opiekuna młodzieży i sportowców, stały się źró
dłem licznych zobowiązań produkcyjnych i sportowych, będą
cych wyrazem hołdu i czci dla pierwszego obywatela Polski
Ludowej.

2:1).

Dużej wyższości
technicznej
CWKS-u przeciwstawili maryna
rze kolosalną ambicję i dobre
przygotowanie kondycyjne. Trze
ba przyznać, że gdyby nie nerwo
wa gra bramkarza Floty w I ter
cji, wynik byłby skromniejszy.
Flota nie wykorzystała również
rzutu karnego, ©bronionego przez
Boru cza.
Bramki dla CWKS uzyskali:
JANKOWSKI, KALUS, OLEJ
NIK, SĄSIADEK i BREITER.
Dla Floty — obie PILARSKI.

Lekkoatleci kadry olimpijskiej,
zgromadzeni w ośrodku przygo
towawczym w stolicy, uchwalili
rezolucję, w której wzywają
wszystkich sportowców Polski
Ludowej do podejmowania zo
bowiązań.
M. in. mistrz Spartakiady, lek
koatleta gdańskiej Spójni, Ro-

1. Podnieść na wyższy po
rekord Polski w sztafecie 4
ziom znajomość ideologii mar
x 75 m.
ksistowskiej, oraz dyscyplinę
4. Przy udziale zawodników:
i moralność sportową wszyst
Korba©a, Kasprzyckiego, Wit
kich zawodników i zawodni
kowskiego i Cłapińskiego po
czek.
bić rekord Polski w sztafecie
4 x 1.500 m.
2. Podnieść liczbę zawodni
Lekkoatleci koła sportowego
czek i zawodników w klasie
mistrzowskiej i pierwszej do Spójni przy PSS w Gdańsku we
zwali do podjęcia podobnych zo
20.
bowiązań lekkoatletów bratnich or
3. Przy udziale zawodni ganizacii sportowych Budowla
czek
Hennig,
Blałkówny, nych z Gdańska i Spójni (War
Pestkówny i Duńskiej pobić szawa),

f

I

sportu
8 marca w Międzynarodowym
Dniu Kobiet sekretariat GKKF
nadał tytuły „mistrzów sportu“
zawodniczkom, które osiągnęły
wyniki przewidziane normami
dla klasy mistrzowskiej, zdobyły
odznakę SPO oraz wyróżniają się
w pracy organizacyjnej i społecz
no-wychowawczej.
Zaszczytny tytuł otrzymały: gi
mnastyczki — Barbara Dernbieka i Stefania Reindl, koszykarkl
— Stefania Rogowska, Wanda
Pachlowa i Maria Kamecka oraz reprezentantka Polski w szer
mierce Anna Włodarczyk.

man Korban, zobowiązał się po
bić rekord Polski na 1.000 m,
przeprowadzić treningi w trzech
warszawskich SKS, oraz wygło
sić pogadankę o kulturze fizycz
nej w kole sportowym.
Drugi gdańszczanin Dornowski,
zobowiązał się osiągnąć przed Olimpiadą w pchnięciu kulą
15,30 m.
Dalsze zobowiązania podjęli
Przez 3 dni na basenie PSM w Gdyni odbywały się miatrzo-! Jak z ostatecznej punktacji wynttrenerzy, postanawiając w toku
Między ° iSjfzem ^rfotST^S
nieprzerwanej pracy szkolenio stwa pływackie Wybrzeża w Masie S i II. Na starcie stanęli
..
____
-____
!
wszyscy
najlepsi
zawodnicy
z
M
archłewsklm,
Ładnym,
Kałużą,
j
punktacji zostały włączone również
wej
tak
podnieść
poziom
swoich
Kulminacyjnym punktem narciarskich mistrzostw Polski by!
sportu, aby pobić wszy! Zuralską I Marcinkowskim na czele (kl. I). Obok Znanych pływa- i mistrzostwa ni klasy, dzięki którym
otwarty konkurs skoków na dużej skoczni na Krokwi, który £gro dyscyplin
stkie rekordy przeciętnych 10 wy ^ów zobaczyliśmy na basenie utalentowaną młodzież, czyniącą i kolejarz przegrał minimalny ni stosun
raaćhdł w niedzielę ok. 20 tys. widzów.
kiera,
ników w każdej konkurencji lek stałe postępy.
% innych sekcji na wyróżnienie za
Konkurs z udziałem 54 zawod kursie drugie miejsce. Tajner, koatletycznej.
sługują pływacy AZS, którzy zrobili,
Na
wyróżnienie
zasłużyli
młoW-czasie
tych
mistrzostw
uod ubiegłego roku duży krok naprzód
ników wygrał zasłużony mistrz mimo niedawnej kontuzji, zdecy
Odpowiadając na apel lekko- dzi pływacy — Wojtkowiak z
stanowiono 5 nowych rekor i w chwili obecnej posiadają najlepiej
sportu Stanisław Marusarz, któ dował się na udział w skokach i atletów
zapowiadających
się młodych zawodni
kadry przedolimpijskiej, | AZS, Salamon i Sobolewski z
dów okręgu. Jedną z rekorry miał najdłuższe skoki
Sekcje Budowlanych, Spójni !
przy zachowaniu dużej ostrożno lekkoatleci i lekkoatletki koła i Kolejarza w stylu dowolnym odsistek została młoda Czaj ków.
Gwardii
są
za
■
małe
liczebnie, aby mo
ści, zajął czwarte miejsce, dzie sportowego Spójni przy Powsze-|raz Małkowski z Budowlanych w
kowska z Kolejarza, która z (,'ly zespołowo konkurować w mistrzo
ląc je ze słabo skaczącym stylo chnei Spółdzielni Spożywców w i stylu klasycznym. Każdy start
zawodów na zawody poprawia stwach.
wo Wieczorkiem. Bardzo dobrze Gdańsku zobowiązali się dla ucz j przynosi tym młodym pływakom
swoje wynik! i ustanawia re
wypadł niedawny junior Gąsie czenia 60 rocznicy urodzin naj-i rekordy życiowe. Największe suk
kordy okręgowe. Uzyskała onica - Daniel.
lepszego opiekuna sportowców j cesy odniósł Wojtkowiak, który
na na 200 m st. do w. 3:11, fi. No
Bieruta, | zwyciężył w kl. II na 100 i 400 m
Wyniki techniczne: 1) st, Mara Prezydenta Bolesława
wymi rekordzistami zostali
sarz: skoki 74, 75 m, nota 221 pkt.. oraz dla uczczenia święta 1 Ma-jw stylu dowolnym z czasem
również: Kałuża na 40 ra z
2) Węgrzynkiewicz — 71, 74,5 m, no
11:09,2 i 5:51,3.
granatem 0:27,5, Żuralska na
ta 212,5 pkt., 3) Kula 65,5, 70,5 m, ja w tym roku:
nota 208 pkt,, 4—5) Tajner 68,5 i 70,
100 m grzbiet. 1:23,9, March
W drugim dniu międzyna
nota 204,5 i Wieczorek 69 i 71 m, no
lewska na 200 m motylkiem rodowego turnieju bokserskie
ta 204,5 pkt., 6) Gąsienica - Daniel
3:59.9 oraz sztafeta Kolejarza go w Moskwie drużyna pol
70,5 I 71,5, nota 203,5 pkt.
3 razy 108 m st. zmiennym ska wałczyła z NRD, Mecz
W trzecim dniu narciarskich mi
strzostw Polski odbyły się biegi pła
w składzie: Żuralska, Hinc, zakończył się zwycięstwem
skie: kobiet ra 10 san » mężczyzn uh
Czajkowska — 4:37,2.
Polaków 14:6,
18 km, oraz bieg zjazdowy mężczyzn,
Konkurencje rozegrano przy słonecz
■ Kasper czak wygrał wysoWynikł techniczne: 100 m dow. 1)
nej pogodzie i w doskrnałych waran
Marchlewski — 1:07,0, 2) Wojtkowiak , ko % Sassem, Woźniak wyPierwszy poważniejszy występ ligowców Budowlanych za -- 1:09,2, 200 m dow. 1) Marchlewski niinktnw«ł Schmidta Drouosz
kach śniegowych.
senrmasa, lirogosz
Start i meta biegów płaskich znaj- j kończył się nieoczekiwaną porażką do drugoligowego Kolejarza — 2:32,1, 2) Wojtkowiak — 2:38,7, 400i, bumuowai
zwyciężył zdecydowanie Kem dow. 1) Marchlewski — 5:21,5, 2)
dowały się na stadionie pod Krokwią, j 2:4, (2:4).
Marcinkowski (Kol.) 5:49,0, 100 mi rnbergera, Matloch
przegrał
W biegu kobiet zwyciężyła Gąsienica - j
skich Wybrzeża dużą troską. klas. A. 1) Ładny (FI.) 1:21,8, 2) Krzy z Bebertem, Sadowski zwy
Daniel z Gwardii w czasie 55:28
Gdańszczanie
zawiedli we
źanowski
1:21,9,
200
m
klas.
A,
1)
Ła-i
Już za dwa tygodnie rozpoczy
P Bieg 1 na^Tskąkm R wZygrał:4 Kvvspieh1 wszystkich liniach.
W ich grze
ilny 2:53,1, 2) Krzyżanowski 3:01,6, j ciężył wysoko Walthera, Chynafą się bowiem rozgrywki li 100
ehłą wygrał zdecydowanie z
m klas. B. 1) Samojłowlcz (kol.)
(Gwardia) w czasie 1:15,09, przed Ho- j brak było jakiejkolwiek myśli i
gowe. Należałoby przedsię 1:21,6, 2) Krzyżanowski 1:24,1, 3) Kaezorowttkyjsn,
doskonale
lel<są (LZS) 1:15,23 i Dąbrowskim;
wziąć skuteczne kroki, ażeby Wićlcbski 1:24,2, 200 m klas. B. 1) Sa walczący Krawczyk wygrał
1:15,41,
umiejętności taktycznego „rozgry
mojłowicz 3:00,8, 2) Ładny 3:02,4, 100
Mistrzem Polrlii w kombinacji kła-j zjenja“ przeciwnika. Pomoc i owysoko z Schulzem, Nowa.
m grzbiet. 1) Kałuża (FI.) 1:18,5, 2)
sycznej został Kaszka (CWKS), notai
*
Fijak (FI.) 1:22,3, 200 m grzbiet. 1)
ra wypunktował Klemerta,
pkt,, 2) Krzeptowski - Daniel brona, będąc (z powodu braku ra
Zasłużony mistrz sportu Sta 438,6
Kałuża 2:49,8, 2) Marcinkowski 2:52,6, Grzelak
po bardzo ładnej
Józef (CWKS) 435,3, 3) Kuia (CWKS)!
40 m granat 1) Kałuża 0:27,5, 2) Finisław Marusarz w karykatu 423,7, 4) Kaczmarczyk (AZS), 5) Kar-j cjonalnego treningu) wolniejsze
walce przegrał nieznacznie (z
jak
0:27,7.
Sztafeta
4
s
10«
m
zmien
rze Żebrowskiego
pici (CaZZ), 6) Styrczuła (CWKS), j od swych przeciwników, wysuwa
nym, 1) Flota I — 5:14,0, 2) Kolejarz powodu napomnienia) z aka
Bieg zjazdowy mężczyzn odbył się
T-—’ 5:23,3. 5 % 40 m 1) Flota I —
demickim mistrzem świata
ły się za bardzo do przodu, co
na
trasie
FIS
I
dług.
3.500
m.
Star2:09,4, 2)'Kolejarz 2:09,7. W skokach
W czasie przerwy zwycięzca towało 61 zawodników, ukończyło
Nitscbke'm, Gośeiański uległ
umiejętnie
wykorzystali
szybsi
i
zwyciężył Haller (FI.) — 81,18 pkt.
konkursu podzielił się z zawod bieg 54, Zwyciężył pewnie Gąsienica na punkty Leinenhagenerowi.
KOBIETY: 200 m dow. 1) Czajkow
nikami i publicznością wrażenia Ciaptak (CWKS) w czasie 2:57,2 przed bardziej zwrotni kolejarze, strze
Dziedzicem (AZS) 3:01,8 i Rojem łając z wypadów do bramki. Do
ska
3:11,6.
100 m
mi z Oslo.
(AZS), 4) J. Marusarz (CWKS),
klas.
A.
1)
Hinc
•Wspaniałym stylem skakał Wę 3:03,2
5) Płonka (Ogniwu), 6) VVawrytko II zupełnego chaosu przyczyniła się
(Kol.) 1:42,7, 2) Pestka
grsynkiewicjĘ, który zajął w kon- (CWKS).
(Kol.)
1:46,5. 200 m
słaba forma Grunera na bramce
klas. A. 1) Hinc 3:35,6,
2) Salamon 3:42,0, 200
i bezmyślna gra napadu w dru
m klas. B 1) Marchlew
giej połowie meczu.
ska (FI.) — 3:59,9, 2)
W sobotę i niedzielę gdański ASS

Młodzież bile rekordy
na mistrzostwach pływackich Wybrzeża

Olimpijczycy zwyciężają w Zakopanem

Polski -NRD14:6
• w boksie

Słabo forma piłkarzy Budowlanych

nie nosfrofa optymistycznie przed I Ligą

Zadęte mecze
w turnieju sii

Mimo przewagi w polu i czę
Dobre tradycje Budowlanych
stego przesiadywania pod bram podtrzymywał w napadzie jedy
ką przeciwnika, niezdecydowani nie Kokot II.
napastnicy Budowlanych nie unieli przełamać obrony rywali.j
reprezentant Wybrzeża jak
Tedynie Kokot II popisywał się5
najlepiej przygotował się do
dobrą grą w polu i celnymi strza
mistrzostw ekstraklasy pił
ami. Był on jednak osamotniony
karskiej,
ze wzgle£du na ślamazarność swo
A. SKOT.
ich partnerów. Obok małego na
oastnika gdańszczan zadowolił tyl
ko Lenc. Reszta zawodników da
leka od swej normalnej formy.
Brak Karuzeli w dużej mierze za
ważył na niezdecydowanej grze
obrony gospodarzy.
Do końca mistrzostw szacho
wych Wybrzeża pozostała jesz
Bramki dla gości strzelili: Piór cze do rozegrania jedna runda i
kowskl — 2, Nowak i Szwajkow kilka partii zaległych. Mimo tak
j ski, dla gospodarzy Goździk i Mi
ksa z karnego.

Hinc
4:10,7.
100 m
grzbiet.
1)
żuralska
i :28,9, 2. Marchlewska
1::41,6. 200 m grzbiet.
1) Człowiekowska (AZS)
3:44,9. Sztafeta 3 x 100
zmiennym 1) Kolejarz
4:37,2, 2) Flota 5:18,8.
W ogólnej punktacji pierwsze miej
see zajęła Flota 987 pkt., 2) Kolejarz
— 972 pkt., 3) AZS —••282 pkt., 4) Bu
dowlani — 78, 5) Spójnia 68, 6) Gwar
dia — 27.

Ostatnia runda

mistrzostw szachowych

fi z ' .'/Mu: Raszka (CWKS) zmienia Bolesława Krzeptowskiego
w y.z?;n sniutetowym 4 z 10 km na narciarskich mistrzostwach
Polski w Zakopanem.

Aktualna forma Budowla
nych napawa kibiców piłkar-

Z całego kraju w paru wierszach
W półfinałowych rozgrywkach o mi
■trzestwo Polski w hokeju na lodzie
padły następujące wyniki. W piątek
w grupie II Gwardia pokonała Włók
niarza 5:2 (1:1, 3:0, 1:1), a CWKS zwy
ciężył Ogniwo 7:3 (5:2, 2:1, 0:0). W
grapie I
Unia
pokonała Budo
wlanych
15:2
(2:0, 5:1, 8:1), a
Kolejarz wygrał
z Budowlanymi
6:1
(3:0,
3:1,
0:0). W sobotę
w decydującym
meczu o mistrzo
stwo
grupy I
Unia
pokonała
Górnika 5:2 (2:1,
1:0, 2:1). W ostatnim dniu w grupie
U Gwardia zremisowała z Ogniwem
2:2 (0:1, 1:0, 1:1). W drugim spotka
niu CWKS pokonał zdecydowanie Włó
kniarza 10:3 (4:1, 5:0, 1:2). Dziś roz
poczynają się rozgrywki finałowe, w
których spotkają się CWKS, Gwardia,
tTnia i Górnik. Drużyny Ogniwa, Włó
kniarza, Budowlanych i Kolejarza wał
Czyć będą o miejsca od 5 do 8.

nała Stal 16:4, a w Bydgoszczy CWKS, 235,45 pkt. przed mistrzem Polski Raw
skim (CWKS) — 236,33 pkt,
II wygrał z Włó
❖
*
*
kniarzem
13:7.
W meczu o mis
W Poznaniu w ramach międzymias
trzostwo II ligi
towego meczu lekkoatletycznego Kato
bokserskiej
w
wice — Poznań, Lercza
Krakowie CWKS
kowa
z
miejscowego
III zwyciężył Bu
AZS ustanowiła w bie
dowlanych 16:4. W rozegranym w Ka
gu na 80 m nowy re-1
towicach międzymiastowym meczu bo
kord Polski w hali cza-j
kserskim Warszawa zremisowała ze
sein — 10,5 sek. Dobre;
Śląskiem 10:10. Obie drużyny osłabło
wyniki uzyskali również
ne były brakiem zawodników, przeby, , , .
, . . , ,
wających w Moskwie. Najładniejszą j Pytlakówna w pchnięciu kulą ~ 1U>1J
walkę stoczył Rodak z Kossakiem o- i m> w skoku wzwyż Konieczny (Katowice) — 1,74 oraz w trój skoku Lauraz J ustka z Ulmanem.
rentowski (Poz.) — 13,27,
*
*
#

małej ilości nierozegranych par
tii, jedynie parę miejsc jest pew
nych. Pierwsze, które bez wzglę
du na wynik ostatniej partii —
zajął Górkiewicz z Ogniwa Sopot
i dwa ostatnie miejsca, tj. Nie
zgody i Swinarsldego.
Z
Lokaty innych zawodników są
Młodzi koszykarze gdańskiej Spójni! jeszcze niepewne; można je jez meczu na mecz wykazują poprawę, j dynie przewidywać np. na drugie
nabierając rutyny i otrzaskania w po- j miejsce największe szanse posia
TSäTÄ «»i w|to MemMfeM, a na dalsze DreGdańsku z warszawskim Kolejarzem, szer, Święcicki, Sulik, Mackiektóremu ulegli 64:44 (42:25). Zawod wicz, Bodych, Kubacki, Kruczyń
nicy Spójni w polu byli równorzęd
nym przeciwnikiem, natomiast ustępo ski, Dwornik itd.
W XVI rundzie Górkiewicz po
wali wyraźnie pod koszem.
Punkty dla zwycięzców strzelili: konał Swinarskiego, zapewniając
Siesicki — 16, Komala — 15, Karbowsobie mistrzow-

walk pod koszeni

zorganizował interesujący czwórmecz
siatkówki zespołów kobiecych i męs
kich z udziałem AZS ze Szczecina, To
runią i Gdańska oraz zespołów Floty.
W czwórmęczu mężczyzn zwyci-.żyli
siatkarze Floty, a wśród kobiet aka
demie?,ki
ze
Szczecina.
Tak
w grupie męs
kiej jak i żeń
skiej poszczegól
ne spotkania by
ły bardzo zacięLTf
te i wyrównane,
Jj
dowodem czego
fe* «
_
wiele
wyników
2:1. Poziom spotkań na ogół był do
bry. Wśród mężczyzn najlepiej wypa
dli Bielaków ze Szczecina oraz Król
i Krajewski z Floty. Wśród kobiet naj
lepszą zawodniczką turnieju była Maguzówna z Gdańskiego AZS,
Wyniki poszczególnych spotkań: Ko
biety:
AZS (Gd.) — Flota 2:0 (15:5, 16:14),
AZS (Sz.) — AZS (Gd.) 2:1 (14:16,
15:13, 15:13), AZS (Sz.) — AZS (Tor.)
2:1 (15:9, 13:15, 15:11) AZS (Tor.) —
Flota 2:1 (15:10, 14:16, 15:8), AZS
(Gd.) — AZS (Tor.) 2:0 (15:8, 15:9),
AZS (Sz.) — Flota 3:1 (15:6, 15:6,
10:15, 15:3).
Mężczyźni: Flota —- AZS (Gd.) 2:0
(15:7, 15:11), AZS (Gd.) — AZS (Sz.)
2:1 (15:10, 10:15, 17:15), AZS (Sz.) —
AZS (Tor.) 2:0 (15:4, 15:6), Flota ~=
AZS (Tor.) 2:1 (15:12, 13:15, 15:9),
AZS (Tor.) — AZS (Gd.) 2:1 (15:11,
6:15, 15:8), Flota — AZS (Sz.) 2:1
(12:15, 16:14, 15:3),

Ten’s stołowa

W dniach 14 — 16 hm. zostaną ro
ski tytuł. W dal zegrane
mistrzostwa Wybrzeża w te
czyk — 3 i Dziersko
paitiach nisie stołowym w konkurencji męż
— l. Dla Spójni na,i- / Ä] Ą tej rundy Bo- czyzn i kobiet, juniorów i juniorek.
ß>

lepsi jej gracze: Jasłńwygrał Z Zgłoszenia do mistrzostw (zbiorowe i
ski —
w*0^arskI —\
" wfpyg-ocla i Mali indywidualne) przyjmują organizato
9, oraz Sidorowicz — 7,1
te^gouą 1 Irian rzy — koło sportowe ZPGG (Gdynia)
Krasowski — 5, Róża-1 nowski z Dwornildem, a partię ul. Czerwonych Kosynierów 31/33, teł.
nowicz — 4, Myczkow- gwlęęicki — Dreszer, Mackiewicz 37-10 do dnia 13 bm.
H:
4:
.“Liy1? _ P°*;- KrurayńsM, Kosiorek - PoW mistrzostwach koła sportowego
W przedmeczu rozegrane zostało spot j tempski zakończyły się remisem.
..Arka“ w tenisie stołowym wzięło ukanie w koszykówce żeńskiej między i Partie Kliraaj — Andruszkiewicz dział 30 zawodników — rybaków i
W rozegranych w Warszawie zawo
zespołami poznańskiego Kolejarza ijj Sulik — Kubacki odłożono wj pracowników'limbowych »"HeiV'wia
dach propagandowych w Jeździe szyb
ÄS' Zwyciężyły „kolejar-j równych pozycjach.
dysławowa i Gdyni. Pierwsze miejsce
kiej na lodzie w konkurencjach kobie
cych zdecydowa
w'ton,Ch sP'otk,nl.Ch Mrt KMQ.I , DzSsiai ? w “wartek...nastąpi
ra”e'Ł
Na dalszych miej
ne
zwycięstwo
sęaęh w finale
W spotkaniu piłkarskim AZS kowej — w Krakowie miejscowy Gwar i ciogrywanie zaległych pai tli, a w
odniosła Elwira
znaleźli się: 2.
potapowicz
ze (Gdańsk) pokonał drugoligową dia po dobrej i szybkiej grze odniosła | piątek rozegrana zostanie ostatBiot, 3. KleischXVII runda. Między innymi
Stali elbląskiej. | ćkużynę
gdańskiego Kolejarza zv«rC DStv/0 -lad. s*al4 (Po^tań) 50:36!
mit II, 4. Rut
W Poznaniu krakowskie Ogniwo po- j
•
Wygrała
kowski
(wszyscy
konało
miejscowego
Kolejarza
42:29
i
Spotkają
Się
W
niej:
Górkiewicz
biegi
i
3:1
(1-0).
Kolejarze
wystąpili
z
wszystkie
z Gdyni),
w Ostrowie łódzki Włókniarz od- j z Andruszkiewiczem, Ziembiński
w ogólnej punktacji uzyskała 259,84 1 paroma rezerwowymi.
Po
zakończeniu
rozgrywek
ping-pon
pkt., wyprzedzając między innymi
Bramki dla AZS uzyskali: Kup niósł zasłużone zwycięstwo nad' tam-1 % Dwernikiem, Dreszer z Maii- "iści Arki rozegrali towarzyskie spot
*
*
*
Niemczyk
(CWKS) — 274,81 pkt.
ewzywar#*awie"'cCwks3 pokonał2zasłu-! nowskim, Święcicki z Kubackim kanie z czołowym zespołem Wybrzeża
W spotkaniach bokserskich o są|s Wśród mężczyzn w ogólnej punktacji cewicz — 2 i Czapiewski — 1, dla
kołem PMH. Wygrało PMH 8:1.
ienie mistrza Ugl Spójni« (Łódź), i 1 Sulik z Potempskim.
teostw® I Ligi zrzeszeń Gwn-lia, pók<»zwyciężył' Magierowski (Kol.) — pokonanych .Maj,

Porażka Kolejarza

mmmm

bałtycki

<nr eu

»Tubalny«
Pacfcistki oceniają
wzorową pracę
kobiety—lekarza
Międzynarodowy Dzień Kobiet
Jest dla nas, kobiet Polski Ludo
wej, dniem szczególnie rados
nym. Kobieta ma u naa równe
prawa z mężczyzną we wszyst
kich dziedzinach życia państwo
wego, politycznego, gospodarcze
go, społecznego i kulturalnego.
Równouprawnienie to gwaran
tuje nam, kobietom, projekt Kon
sftytucji Polskiej Rzeczypospoli
tej Ludowej. Projekt Konstytucji
gwarantuje m. In. opiekę nad
•matką i dzieckiem, ochronę ko
biety ciężarnej, rozbudowę sieci
zakładów połowiczych, prawo
do ubezpieczenia społecznego itd.
W związku z naszym wielkim
Świętem chciałabym wspomnieć
© kobiecie, której wiele zawdzię
czam, która swoją uczciwą, peł
ną trudu i poświęceń pracą, na
prawdę (zasłużyła na tę skromną
nagrodę.
Poczekalnia przychodni dla ma
tek ciężarnych Miejskiego Ośrod
ka Zdrowia nr. VI w Oliwie jest
codziennie pełna.
Przychodzą tu kobiety, przysz
łe matki z pełnym zaufaniem słu
ehają rad dr. Zofii Gojadź.
Dr. Zofia Gojadż cieszy
esię wśród swoich pacjentek wiel
kim szacunkiem i uznaniem. Nie
ma dla niej godzin służbowych,
gdy trzeba, pracuje w ośrodku
10 i 12 godzin, bo przecież nie
można zostawić przybywających
bez pomocy, trzeba zbadać, pora
dzić. Dr. Zofia Gojadź traktuje

swą pracę poważnie i zawsze
wiadomo, że rada Jej przyniesie
ulgę i pomoc. W stosunku do
swoich pacjentek jest miła, sym
patyczna i bardzo troskliwa. I
dlatego też, kiedy obchodzimy
Dzień Kobiet, uważałam napisa
nie tego listu za swój obowiązek.
Zofia StankiewSes
Oliwa

Kotłownia działa
fnt sprawni®

im pismem z dn. 18. 5. 1951, że
na razie brak rur wodociągowych. Po nadejściu transportu t
materiałami będzie można przy
dzielić potrzebną ilość rur. Pod
pisał dyrektor K. Szymczak.
Minęło od tej chwili sporo cza
su i pewno niejeden transport
zdążył nadejść, zatem mieszkań
cy Anielinek znowu przypomina
ją o swoim istnieniu i o tym, że
muszą wodę nosić pod górę, po
błotnistej drodze.
Może tym razem Prezydium
MRN dysponuje rurami i będzie
mogło konkretnie sprawę zała
twić? Red.

temat

Wiele mówiło aię ostatnio o to żymy w tej chwili „Cblorofloi*bach S paście. Szkalowało się 0 tem“! Trudno. Kupiło się „ChloODPOWIEDZI REDAKCJI:
«tnwmieh pasty,
na»tv. że twarde lub ie
rodonfc“ iI po tygodniu już się
, słusznie!)
Ie rodont“
Alfons Bnwtki, Orunia. — Należy
piętnowało się tubki, że w; wiedział , ż® tubkę należy pociswróclć się do rady nakładowoj ZBM. , ogóle
, ’ do
. -hr*ann.
chrzanu. Do
Do wszystkiewszystkie- i skać z odwrotnej strony i n&kła
Janina Terlecka, Gdynia. — Uwagi; _ jednak można się z czasem dać krem na szczoteczkę za po*
nSTczy1S11k^r5tBZallŚm5r °<tpOWled'j przyzwyczaić, więc choć jakość! mocą noża. Przyzwyczaiło się.
Tarłem, wiosek, orania - Rosu-i popularnej Pasty
z{?bów ”Ni“' Wkrótce jednak nie można jut
mierny troskę Obywatela, ale w oprą-' yea“ pozostawiała nadal wiele do: było dostać „Chlorodontu“, tylko
wie mieszkaniowej pomóc nie może-1 byczenia, Jednakże po wejściu do i „Kloromlßt“.
Nazwa podobna,
myj sklepu, żądało się a reguły pasty j smak odmienny. Coś pośrednieBoiesiaw Garlicki, Sopot. — Frezy-j jjjvea«, " Smak trocin po pew- : go między wapnem a klejem sto

Jgs %ädf‘oSSlÄ?5.,ÄiW«« tmf “•« üP^wlal Jui MjlanMm. r* MbHA JbMi .

<ne,j różnicy, a wyskrobana i roz-j przyzwyczajenia zażądało się
robiona wodą pasta nadawała; więc „Kloromintu**.
terweniujemy.
i się nawet do mycia zębów.« Aż
Niestety, czarująca sprzedaw
W związku z notatką pt. „Wię
Ob. Palmowski, Chełmno. — W pro-] tu nagle mówią w MIII):
czyni poczęstowała nas na od
cej troski o staranne wykonanie
Ä1-jSS, Ä"1! - Nie
..Nivel", de slu- mianę pastą „©desto“. Jak sa
robót“, Dyrekcja Budowy Osiedli
ma nazwa wskazuje, produkt ten
Robotniczych w Gdańsku wyja
mia! posiadać jakiś związek z zę
śnia:
barn i, ale po zużyciu jednej tu
W trosce o dostarczenie jak
by, nie udało się tego dokładniej
największej ilości mieszkań dla
zbadać.
świata pracy w roku 1959, b. Dy
nir* kreślony. Umowa o pracę za wat ta
Następne próby napotkały na
rekcja Osiedli Robotniczych prze SędzkM Franciszek. Kościerzyna. — ’ szkodowania przez
na 3-miesisczsiy okres próbny kończy
W myśl art. 10 ustawy o podatkach rej wartości rynko wj skradzionej rz. się. z upływem tego terminu i praco nieprzezwyciężoną przeszkodę w
kazała do użytku w Gdyni na
Wzgórzu Nowotki część mieszkań
SwtozS p^datkoty^d Pracownicy H5ÜW. - w myśl p. 2 dawca nie ma obowiązku jej wypo postać! nowego specyfiku —
wiadania.
„Dentosan“. Byl to najdziwniej
z czynną kotłownią centralną, do,nieruchomości powstaje w pierwszym pisma okólnego nr 2 Prezesa Rady _. ■ W świetle tego stanowisko zajęte szy preparat z dotychczas nam
starczającą eieuło do pOSZCZegól- dn*u roku podatkowego, a więc kaź - nistrów % dn. 31 WWft «3° wr »prawię przez pracodawcę uznać należy za
znanych, bowiem nie posiadał
'ą ą
dorazowo 1 stycznia na rok bieżący, wykonania postanowień ustawy o so- prawnie uzasadnione.
nych budynków.
tak, że wpłata tego podatku za r. cjaliątycznej d;*eyplinle pneyjMom- L. T., Świnoujście. —. . Z»*?*: żadnej
właściwości normalnej
1952
powinna
w
całości
nastąpić
dn.
tor
Polski
Nr
A
—
66,
po*7*6)
praurlopów było przedmiotem wielokrot pasty do zębów, natomiast sma
Kotłownia centralna nie praco 1 stycznia 1952 1 od każdej później- cownicy urzędów, instytucji i prz-f-* nych
wypowiedzi na łamach naszego
wała jednak całkowicie dobrze z szej wułaty czy to zaliczki, czy też siębiorstw, uczęszczający do Sredn.cn Pisma. 'Wobec rozwiązania prraz Oby kiem do złudzenia przypominał
nowo du niedostarczenia przez fa już ostatecznie obliczonego podatku szkół dla dorosłych, mogą byó
watelka zawartej umowy o pracę — ekstrakt mięsny.
być Uczone odsetki włoki. Wy-; mani z części dnia P»|V J
“ utraciła Obywatelka prawo do urlopu
brykę we właściwym
czacie mogą
Cóż robić! Z czasem przyzwy
dala się nam Jednak, że skoro pou-i łączny okres zwoinieina nie pow.i.ien wypoczynkowego (art 3 ustawy o ur
nomp. Wykonujący bezpośrednio czenie umieszczone na nakazie piat- przekraczać 6 godzin tygodniow . -*■ lopach).
czailiśmy się do tego smaku 1 Już
'
roboty c. o. Zarząd Bud. - Insta nlczvm określa terminy wpłaty sum żeli więc kurs księgowości !! stjmna, Kresowiak. — Na zostawione w liś nie wyobrażaliśmy sobie nawet,
lacyjny ZBM, nie czekając na do zaliczkowych na ten podatek, wpłaty zorganizowany przez ZakU.l Jiertz^ cia pytania, wyjaśniam:
że można by pragnąć czegoś iß“
ściśle w tych terminach nie. Handlowej w Gdyni,!
a) Pracownik umysłowy, pobierają
(Stawę zamówionych pomp, zain uiszczone
powinny być obciążone odsetkami.
|łą dla dorosłych, należy P^^zyę cy dodatek funkcyjny, nie ma prawa mego.
L.
Hi
—
Rozporządzenie
ministra;
kierownictwu
zakładu
P«iC
7
^wlad
stalował do czasu otrzymania
do wynagrr dzenia za nadgodziny;
Je likle nasz® niezliczone i nie
co do ch*rakb) Pr iwo do miesięcznego urlopu wy
właściwych —- pompy zastęncze, nraey i opieki snołecznej z dn. l«/i tronie dyrekcji
1948 o warunkach nsbwania uuraw-'; teru tej szkoły 1 godzin wywarto*, ,-c.. poczyńkowego przysługuje pracowni strudzone wytwórnie pasty do
co umożliwiło regularne ogrzewa WieA do zasiłków rodzinnych (D. U. j jeżeliby kurs ten nie uprawniał 1ę- kowi p”» rocznej nieprzerwanej pracy zębów pomyślały za nas —
nie budynków mieszkalnych.
R. P. nr 4, poz. 30) przyznaje w § 2 dnak do powyższej ulgi, zachodziłaby w danym zakładzie. Skoro w ciągu 9 nego dnia przygotowały h.ąm
p. 4_ 1 _5 ______
zasiłek rodzinny emerytom ra ?jftSBtjKie p. 6 powołanego okólnika miesięcy pracy otrzymał Obywatel * prawdziwą niespodziankę w ró
Pomijno ciągłych interwencji w p.
1 rencistom oraz byłym pracownikom ewentualność uzyskania zgody kierow tygodnie miopu, a umowa o pracę żowej, estetycznej tubce z napi
nictwa zakład i pracy na odnowienie zastoje ra-..-«.ara.r.a nrzed uoływem J?d
fabryce ze strony ZBI, dooiero Jedynie na dzieci.
Jasieński Donat, Gdańsk - Oliwa. — przesunięcie godzin pracy ze względu uego roku pracy w danym ^kładzie sem: „Ivela“.
w końcu grudnia 1951 r. otrzy _____
____ Jako
_______
kuoiec,. powinien przy na rozkład Jazdy środków komuniką- — nie przyMuguJą Obywatelowi żadne
O słodka „Ivelo“! I!e radości
mano zamówione pompy, które Komisant.
nrzechowywanin powierzonego sobie tojcyJnych z tym, że utracony czas pra- dalsze uprawnienia do urlopu wypo przyniosłaś nieszczęsnym posia
niezwłocznie zostały zainstalowa waru dołożyć staranności sumiennego | cy rsracownlk nowinlenby odpracbwac czynkowego;
ne. W okresie montowania no kunca i odpowiada za szkodę wyrza- w «jni, w których nie uczęszcza na c) Samo przeniesienie pracownika do daczom zębów! Dawałaś sie potni
innej miejscowości nie może stanowić nie wyciskać, bez wysiłku na
no. przez kradzież. Jeżeli, »t®' kurs. •
wych pomp nastąpiła w styczniu dzoną
starał się należycie, aby zaoobJec ^
Kowary. — Informacje nasze przyczyny rozwiązania zawartej umo szych mięśni rozkładałaś się le
rb. 3-dniowa przerwa w paleniu, ewentualnej kradzieży (art. 501
‘ opierają się na stanie faktycznym, wy'o pracę z winy pracodawcy — tym
WTOREK — 11. III. 1952 r„
o czym powiadomiono mieszkań band!.). Natomiast do ub“zniecrapia! edstawioaym przez czytelnika ze bardziej; że pracodawca nrzypnszcrał- ciutko na szczoteczce, pieniłaś
towaru,
komisant
zobowiązany
Jest,
ty11
wskazaniem
odnośnych
przepisów nie zastrzegł sobie w umowie o pracę się wspaniale, ale bez złości i
8.00 Program. 6.05 — Gimnastyka. ców bloków na Wzgórzu Noko wtedy, gdy otrzymał takie zlecenie j usj.awy_
prau;o przeniesienia pracownika no smakiem przypominałaś ambro
8.15 — Komunikat PIHM-u dla ry,aprzy55okSe^undszkody
bierze
się!
Obyw^teuS,
-ikładu Ir.neJ miejscowości.
baków. 6.16 — Program lok. 6.17 —; w
G. M„ Wrzeszcz. — Na postawione zję z dodatkiem mięty, oczywi
PO,i uya°”rtoUść"OT weK
Uwaga PGR-y. 6.30 — Dziennik. 6.50: Dvrekcja Budowy Osiedli Ro- pod
w azę wartość rzeczy według cen !i pwćy
pracy c^Iie
czute 'sie
*J2.
ście.
w liście pytania, wyjaśniam:
r
“"ŁTia^ibotntaych w Ototata «tomu- rynkowycł (art. 160 kod. zobowiązań).j
zobowlą^ń).j«F.
«7.Opieki
Opiek!
a) Prawo delegowania pracownika
Mycie zębów stało się przyjem
.TeteU w<ee przyznane przez komisan-; średnictwem wydzia.u a
do’
Innej
miejscowości
wynika
z
tre
Komunikaty lok. 11.45 — Głos mają: je za bośredn' iwem swoich m- ta
c clszkodowanle nie odnowiada zda- Społecznej
i P ^ ści zawartej umowy o pracę. Bez zna nością. Przysięgliśmy ci wierność
kobiety. 12.04 — Dziennik. 12.15 —■! «nektarów nadzoru stały kontakt r:tem poszkodowanego obliczonej w^ Miejskiej Raazie Naród w J.
jomości odnośnego układu zbiorowego aż do... utraty zębów. O, „Iveio“!
5tÄTÄL":S> mieszkańcami osiedla i ui powyższy sposób wartości skradzionej | K.. Lublin. —- Rozwiązanie umowy trudno
Ale już po tygodniu zniknęłaś
zająć zdecydowane stanowisko
rzeczy,
należy
przy
przyjęciu
odszko-io
prace
w
okresie
próbnym
nasteoumunikat PIHM-u. 13.16 — Aktualno ywiocznie reguluje wszystkie nie dowania umieścić na pokwitowaniu j j; z- 2-tygcd.nioTrn ymiowiedzeniem w tej sprawie.
z półek MHD, jak senna mara*
b) Moment wychowania dzieci nie
ści ze wsi. 13.30 — Aud. szk. — opow. dociągnięcia i usterki na budo
zastrzeżenie możności • docho-! (art. 25 Rozo. Prea. R. P. z • 16/3 może być wyłączną przycżyną odmor Złe. moce schowały dę zazdroś
K. Artyniewicz „Tajemnicza kryjów wie, jak , również słuszne prętsn- wyraźne
dzenia (dalszej, szkody. W rasie pro- 1923). Czasokres 3-miesieęznego v/y- wy ' wy.lazdti .m delegącję, tym-har nie i., poczęstowały nas „Swika". 13.55 — Aud. szkolna. 14.15 -*■
cesu rzeczą poszkodowanego będzie powiedzenia ma zastosowanie Jedynie dziej. że obowiązek' wychowania J^ieci tem".
Wspomnienia robot., 14.30 — Muzyka sje mieszkańców.
Udowodnienie wysokości żądanego ód-do umowy o pracę zawartej na czas snoczywia. ń&J btlöjgu ihSłżonkach W.
rozr. J.^,30
Muzyką eymf. 15.30 i—
Nie przyjęliśmy „Świtu“, albo
Dyrekcja
85 i 39 ustawy s 27/6 1950 D. u.
Aud. dla dzieci. 16.00 — Aud. liter.
wiem nasza cierpliwość wyczer
Budowy
OsJoaii
Unbetnloaych
10.20 — Omówienie programu. 16.21 —
Nr 34.).
W
INNYCH
LISTACH:
pała się w tej właśnie cbwilL
Muzyka kamer, słowiańska. 16.50 —w Gdańsku
Reportaż oświatowy. 17.00 — Wiad.
D7ATJRAWE DACHY
Poczekamy sobie na prawdziwy
Maksymi’ian Kierxkowskl
17.15 — Koncert solistów. 17.45 — „Lu
Dziurawymi dachami świecą domy
świt naszej spółdzielczej wy
dyrektor
nr 31 i 32 przy ul. Żymierskiego w Łę
dzle pierwszego szeregu“. 18.00 — Kon
e) Moc obowiązująca dekretu a 11'4 twórczości chemicznej, ©by za
cert muzyki ludowej. 18.25 — Pleśń
borku. Może Prezydium MRN zainte
1950 została ut-.zymana nadal.
resuje się tymi dachami.
masowa. 18.30 — Wszech Rad. 18.50 * „.iravet.
d) Na
pytanietych
postawione
w p. 4 li przestano wreszcie wyszukiwania
Aud. morska „W pogoni za dorszem".i fASłlCłSMHU CT.CRSją
__
________
torka tej wzmianki doświadczyła na przy
pełnieniu
obowiązków.
stu
trudno
odpowiedzieć
wiążąco,
wo- szumnie brzmiących nazw, pod
19.00 — Ork. Zakładów Konstrukcji i
AnidUnWi 05 ZAUWAŻONO ZMĘCZENIA
sobie zimna w dn. 7 bm.
kęsik,
Wejherowo.
—
Skoro
na zmia
nieznajomości wykonywanej
nra- którymi kryje się nie zawsze przy
Drewnianych w Elblągu. 19.15 — Prze1 Mieszkańcy kolonii AnieimłCl j j*tim polski w odpowiedzi na notat- czego więc kobiety są pokrzywdzone bec
ne
pracodawcy
i
miejsca
pracy
wyra
NIEGRZECZNOŚĆ
tczewskim Ośrodku Zdrowia? Au- Cy j kwalifikacji. Jakie, są wymagane jemna niespodzianka. Zamiast te
gjąd wydarzeń. 19.30 — Muzyka i akt.; W- Gdańsku zwrócili się rok temu kę pt. „śpiewak się zmęczył" stwier- w
ził Obywatel swą zgodę, zawiązał się
40.00 — Koncert symf. 20.58 — Komu- .7a pośrednictwem ,’.Dziennika Bal *», że nie wycięto walca „Brahmsa NIE POPŁACA
nowy stosunek umowy o pracę % no go czas by już zacząć produko
aikat PIHM-u. 21.00 — Dzlennik^
Dziennik. 2L2S
21.2« ^__ _____ « do
j. preZydium
__4ł.,«« Miej- i1a filmu „Nieznany śpiewak
WPK GQ zawiadamia, że motoro wym prac od -wtą, chyba, że do peł wać towar według jednej, wyńró
Wiad. sport. 21.30 — Mówimy o pro'
wy 3002 został ukarany za niewłaści nienia obow'nskow w nowym zaldaś«* *M?i.. *•*
Jekeie Konstytucji. 21.45 — Koncer
... Narodowej ,
roczes-amia ur i a»
.. we zachowanie się w stosunku do ko czJe pracy w stał Obywatel oddelego- bo wanej recepty. No i pod jedną
lop.

Władysław Faszyc, Wrzeszcz. — In- j

■Naśz prawnik odpowiada:

Pronr m radiowy

S

shóru. 22.OS — Aud. liter. 22.20 — 0 doprowadzenie wody do ich o- Ośrodku Zdrowia w Tczewie, przezna- biet ciężarnych,
Koncert muz. tan. 23.00 -- ^°!lceTt siedla. Ówczesny Zarząd Nieru-'czona dla kobiet, Jest nleopalana. Nic nim pomostem.
Komunikat PI^-u dir^baków
chomośd Miejskich odpowiedział przyjemnego czekać w kolejce do to-

FACHOWCY

POSZUKIWANI

\? uushf««RąuttiBscfenwwMB?«*

Wykwalifikowanych kalkulatorów budowlanych
zatrudni od zaraz Centralne Biuro Projektów
Budownictwa Wiejskiego Gdańsk, Gorncareka
33. Wynagrodzenie akordowe wg. norm dl® Biur
Projektów.
326-K
Ogrodnika, mistrza warsztatowego, stelmacha,
dwóch kowali i 10-eiu traktorzystów zatrudni
natychmiast Zespól P.G.R. Kamnioa.
309-K
*Ätr»^j:su»r«ir.aMitfiigKÄsawr-

Ol. księgowego i pracowników księgowości za
trudnią ’natychmiast Ogrodnicze Zakłady Han
dlowe w Koszalinie, Plac Gwiaździsty Nr 2. Wa
runki do omówienia na iriescu,
337-K
pG0MNEnu%gaesuoRHre«mbbm«.' «1

t ve®wj?ię®«a^n-.iłwaK»

426-01, konto bankowe: Narodowy Bank Polski
Nr 89-110-106, obejmuje swą działalnością tere
ny Wrzeszcza, ul. Grunwaldzką od Bramy Oliw
skiej do Nr 302 i ul. Al. Sprzymierzonych do
Nr ioi oraz dzielnicę Brzeźno.
Magazyn Ekipy Remontowo - Konserwa
cyjnej mieści się przy stacji kolejowej na ul.
Klinicznej Nr tel. 422-46.
3) Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
Nr 3 z siedzibą w Gdańsku - Oliwie, ul. Armii
Radzieckiej Nr 12, tel. Nr 526-40, konto ban
kowe: Narodowy Bank Polski Nr 211-110-70
obejmuje swą działalnością tereny Oliwy od
Nr 303' ul. Grunwaldzkiej i 102 Al. Sprzymie
rzonych (granica ślepy tor kolejowy) do grani
cy m. Sopotu, oraz dzielnicę Jelitkowo.
Magazyn Brygady Remontowo - Konserwa
cyjnej mieści się przy siedzibie przedsiębior
stwa.
Z uwagi na powyższe mieszkańcy miasta w
sprawach zakresu działania M. Z. B. M. winni
zwracać się do terytorialnie właściwych wyżej
wspomnianych przedsiębiorstw.
33S-K

4-ch frezerów, 4-ch tokarzy, 1 kontrolera pro
dukcji (brakarz), 1 technika - mechanika na
stanowisko starszego mechanika, 3-ch formierzy
wykwalifikowanych zatrudni od zaraz Gdańska
aiwfT-r-.rrr v mrr
rgr^^wtnrrn^TiTrTuwirnir-T .......... mwTrniginwi—riTtii
■ t ■
Fabryka Maszyn i Odlewnia we Wrzeszczu, ul.
Grunwaldzka 216. Warunki wg. umowy zbioro
Uchwałą Centralnej Rady Zw. Zaw. został
wej dla pracowników przemysłu metalów. Zgła powołany Związek Zawodowy Pracowników
szać aię w Urzędzie Zatrudnienia po ełrierowa- Przemysłu Drobnego, którego Okręgowa Komi
aie.
320-K sja znajduje się w Gdańsku, przy ul Bojow
ców 5/6.
Zw. Zaw. Prac. Przem. Drobnego zrzesza
OBWIESZCZENIA
»aarw&rtśaaaaue&aKcr-suiuiśttti
w swoich szeregach poza sektorem państwowym
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w również i pracowników najemnych, zatrudnio
Gdańsku zawiadamia, że z dniem 1 stycznia nych w przemyśle i rzemiośle prywatnym.
W celu organizacyjnego ujęcia pracowników
1952 r. utworzone zostały na terenie miasta
Gdańska 3 przedsiębiorstwa M. Z. B. M. z na zatrudnionych w rzemiośle Okręgowa Komisja
stępującym zasięgiem działania, & mianowicie: Organizacyjna w porozumieniu z Izbą Rzemie
1) Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych ślniczą zwałuje narady organizacyjne dla wszy
Nr 1 z siedzibą w Gdańsku, ul. Gen. Świerczew stkich pracowników zatrudnionych w rzemiośle
skiego Nr 8/12, gmach Prezydium MRN. (Te!. wg następującego podziału:
Dnia 13. III. 52, godz. 19 dla Oliwy i Nowe
Nr 332-83, konto bankowe: Narodowy Banz
Polski 4, Oddział miejski Nr 374-110-373), obej go Portu.
Dnia 14. III. 52, godz. 19 dla Sopotu.
muje swą działalnością — Gdańsk - Śródmieś
Dnia 17. III. 52, godz 19 dla Wrzeszcza.
cie od Bramy Oliwskiej z przyległymi dzielni
Dnia 20. III. 52, godz. 19 dla Gdańska i po
cami, Siedlce, Orunia, Olszynka, Zawisie - Sto
zostałych dzielnic.
gi, Nowy Port i Letniewo.
Wszystkie narady odbędą cię w Domu Rze
Magazyn Ekipy Remontowo - Konserwacyj
nej mieści się przy ul. Elbląskiej Nr 48. Te? miosła w Gdańsku, ul. Piwna 1.
Na naradach omawiane będą sprawy orga
Nr 333-58.
2) Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych nizacyjne i prowadzenie akcji socjalnej dla pra
Nr 2 z siedzibą w Gdańsku - Wrzeszczu, ul. Ks. cowników ztrudnionych w rzemiośle i ich ro
Wawrzyniaka Nr 3 (róg ulicy Fiszera). Tel. Nr dzin.
339-1#
tit

wchodzących przed wany. W teru ostatnim wypadku żą-; nazwą,
danie wypłtty diet i kosztów przejaz
du miałoby pewne uzasadnienie.

KRYSTYNA

dokumenty,
Sopot, na nazwisko Rojew- zawierającą
209-P książki, przybory. Za wy*
nagrodzeniem oddać na po
ZGUBIONO kartę meldun sterunku Milicji Obywatel
MŁODY samotny poszuku kową wydaną przez PGRN skiej Orunia, lub zawiado
SPRZEDAŻ je pokoju na kwiecień, w siagnie na nazwisko Pło- mić Łuka, Chojnice, Drzy
5572-3
maj, ewent. pomoże w nau charowyk Tadeusz.
5374-G mały 7.
Oferty: „Dz. Bałtycki",
DOMEK jednorodzinny z ©- ce.
zaświadczenie ZA troskliwą oplakę nad
5483-0 ZGUBIONO
grodem 20.000 sprzedam. — Gdynia, „Młody”.
wojskowe
na
nazwisko moją żoną serdeczne poGdynia, Sieroszewskiego S, • nn>r—ir—in miBQ'mi iiswi iiwiei ii'iih1»! '
Rank
Stefan.
5476-0 dsńękowanie Dr Dr Krzyżateł. 10-52.
5453-0 WOLNE POSADY
ncwtfkUmu. Próchnlckiej i
ZGUBIONO
książeczkę
woj Dsbrewefisürtsears, S3. BentSPRZEDAM wagę lekarską,
skową,
legitymację
Zw.
gnie 1 Piräkseddie, oraz per
stan dobry 2.080. Orłów» — SAMODZIELNA gosposia
Zaw., legitymację służbową sonelowi ©ddz. ginekologi
Orłowska 68 m. 10. 5485-G referencjami potrzebna do PRC
1
P,
przepustkę
porto
cznego Szpitala Młejskleg®
lekarza. Wrzeszcz, Granw Gdyni składa Prof, dr Bą
WóZEK dziecinny - autko waldżka 6 m. 5, tel. 413-92 wą na nazwisko Kokot An rowskS,
5477-G6
5584-G
dla bliźniąt sprzedam. —4
5581-G toni,
Wiadomość, Sopot, Stalina POMOC domowa potrzebna
786 — 6 Piotrowski. 5587-G z referencjami. Wiadomość: ZAGUBIONO dokumenty — PODZIĘKOWANIU. Dr Dukartę meldunkową 1 legi rzyńskiemu Lechowi, leka
tymację Związku Zawodo rzowi składam gorące po
SPRZEDAM kozę bardzo do Gdańsk - Siedlce; Powstań
m. 1. wego na nazwisko Dudziak dziękowanie za wyieereni*
brą wysoko dojną (5 li ców Warszawskich 34 5578-G
Czesława.
5586-G mej mamusi z ciężkich cie?
trów mleka dziennie). Au
pfeń oraz Rastrze Bronisła
gustyn, Czarlin, — pocz. POMOC domowa potrzebna
Tczew.
218-P Wrzeszcz, Mickiewicza 37-2. ZGUBIŁEM legitymację - wie Gonczarow za troskli
D. K. na nazwisko Kle- wą opiekę składam najser
215-P M.
SPRZEDAM maszynę do szy
dzik Wiesław.
5582-G deczniejsze podziękowanie
Halina Sulińska z rodziną,
cia Singer gabinetową. — POTRZEBNY czeladnik kra
5471-G
Gdynia, Czerwonych Kosy wlecki. Sopot, Stalina 807. ZGUBIONO dokumenty —
nierów 15, godz. 9 — 20.
219-P książeczkę wojskową, legi ty
5583-G
mację Zw. Zaw. oraz kartę DNIA 3. III. popłynęły z lo
POMOC domowa do lekarza meldunkową na nazwisk dem na Wiśle 4 gęsi. Ucz
znalazcę proszę o
potrzebna natychmiast. So Chycki. Wacław.
5580-0 ciwego
zwrot Czarnecki Józef. Ma
pot, Stalina 750.
221-P
KUPNO
ła
Słońca,
poczta Subkowy.
ZGUBIONO kartę meldun
217-P
KREDENS pokojowy kupię. po^okiwInTb kową na nazwisko Szewczyk
Daniela.
220-P
Zgłoszenia: Gdynia, św. Pio
tra 17, Karbowiak. 5484-G
PRACY

OßfcßSZEUlA DROBNE

skl Adam;

NAUKA
ŁÓŻECZKO żelazne dziecię PRAC? biurową przyjmę w
ce kupię. Oliwa, ulica Za trój mieście, ukończone 3 .i*«iiixa3aiji^.7^y.b-xa^sr^>ÄÄG»iÄjk zxzjtsy.-su-'
cisze "11, Wojtowicz. 5487-G semestry mikrobiologii. — TAŃCÓW towarzyskich roz
gruntowną znajomością ję poczynam komplet 17 mar
zyka rosyjskiego. Zgłosze ca. Zapisy: Wrzeszcz, Pilec
nia: „Dziennik Bałtycki" — kiego 4, dojście Morska.
LOKALE
5529 G
Gdańsk — „5585".
5585-G
ŁADNY pokój ż kuchnią PRZYJM® prace zlecone TRZYMIESIĘCZNE
nowo
Gdynia, Czerwonych Kosy księgowość — bilanse. Moż czesne
korespondencyjne
nierów* 95 m. 12 zamienię Iiwość wyjazdu. Zgłoszenia; kursy księgowości. Łódź —
na dwa pokoje. Oferty — Sopot, Stalina 792 — 4 skrytka 183.
263-K
„Dziennik Bałtycki", Gdy II piętro.
213-P
nia, pod „Wygody“, 5474-G
ROŻNE
Tg U B Y
SAMODZIELNA
kawalerkę
■OMBRtoiMEncMcrtw/rtrriwnri'iBMsiniwinwiiiii wmwi—im
s wygodami centrum Gdy
I MARCA 22.30 zagubiono
ni zamienię na poltój kuch
legitymację — na peronie Gdańsk - Oru- i
nią. Oferty: „Dziennik Bał ZGUBIONO
służbową wydaną przez PSS nia skórzaną żółtą teczkę,j
tyckl“, Gdynia, pod „Ła
virewiri'ur2vwv»v
zienka".
5470-G . :B^i?9awöaaw»r«wis«H»niK»
SAMOTNY poszukuje poko
ju przy rodzinie. Zgłosze
nia: „Dziennik Bałtycki"— |
Gdańsk, pod „Samotny".
J
5579-0

JUŻ CZIS
z-xiirrj^nvfxiarmamznMS» eaMcrcran

LOS Loterii Ptes!ęl»ej
CIĄGNIENIE OD 19 MARCA

P-renomoratę „Dsiejsnlba BaStyeklcg«4* zamówię motas t» feażdyta or«ęd*ie I agencji p®e-it«wsj ora a a każdego listonosza. Prenumeratę indywtdaaUsa (praegyika pod opaską) earaawiartę pnti wpłaceni« należność) ®»
konto PKO KI-M54.11® p»K „RłWAnr— Cena orauwmeratet aslesiwsa*« 4 U I n. kwarto,Ina IŻ cl If «r» p»Mf«WEaa W to to «sy- wtm» toto«i
*» „Dziennik ©alty«fei«
eabyfiw* wszystkich punktach sprzrdaSy
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