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Codzienną produkcją walczymy o pokój na świecie
i o podniesienie własnego dobrobytu
- stwierdzają w listach do Prezydenta ludzie pracy
WARSZAWA. (PAP). Zwiększenie wydajności pracy, obniże
nie kosztów własnych produkcji, szybsze i lepsze realizowanie
planów — oto, co zawiera prawie każde zobowiązanie, podjęte dla
uczczenia 60 rocznicy urodzin Prezydenta Bolesława Bieruta i
święta 1 Maja.
3.177 metrów tkaniny dodatko załóg kopalnianych Krośnieńskie
wo i 7.255 kg przędzy ponad plan go kopalnictwa naftowego. Sa

da załoga zakładów „Polska Weł
na“ w Zielonej Górze. M. in. w
ramach zobowiązań indywidual
nych 65-Ietnia robotnica — Pau
lina Kryńska postanowiła przy
stąpi' do obsługi 5 maszyn, pod

mi tylko robotnicy 2, 3, i 4 zespo
łu przez wykonanie swych zobo
wiązań zaoszczędzą łącznie po
nad 1.200 tys. zł.
* * *
KATOWICE. (PAP). Aby god
czas gdy dotychczas obsługiwała nie uczcić 60 rocznicę urodzin
Pierwszego Obywatela Polski Lu
dwie.
i dowej Prezydenta Bolesława Bie
Bardzo cenne są zobowiązania ruta i nasze robotnicze święto

Wezwanie
do wszystkich PGR-ów
SZCZECIN (PAP). Załoga PGR lowych w naszym gospodarst
Białuń wystosowała do Prezy wie, aby wnieść i swój wkład
denta Bolesława Bieruta list, w w nasze osiągnięcia.
którym m. in czytamy:
Brygada oborowa podniesie za
„Aby powiększyć nasze osiąg- j planowany udój mleka z 2850
nięcia, aby wzrastał z każdym | litrów na 2950 litrów przecięt
rokiem dobrobyt ludzi p? y ols od każdej krowy. Brygada
w miastach i wsi, postanowiliś opracuje do dnia 20 marca bieżą
my do życzeń
przesyłanych cego roku na każdą krowę mie
Wam, Towarzyszu Prezydencie, sięczne i roczne plany udoju
z okazji 60 rocznicy Waszych u- Członkowie brygady
oborowej
rodzin, dołączyć zobowiązanie będą w pełni przestrzegać indy
produkcyjne, które na zebraniu widualnego żywienia i obsługi
podjęła nasza załoga w dniu 5 krów i jałowizny.
marca 1952 r.
Przez terminowe wykonanie Do dnia 1 maja 1952 r. posta
budowę
prac potowych z przestrzeganiem nawiamy wykończyć
wszystkich zasad agrotechnicz chlewni, w której zamiast pla
nych, przez utrzymanie gleby w nowanych 100 sztuk utuczymy
jak najlepszej kulturze, postana 150 sztuk tuczników. W tym sa
zelektryfikujemy
wiamy w zbioracn 1952 roku: mym czasie
pszenicy ozimej zamiast plano chlewnię i oborę.
wanych 27 q z 1 ha uzyskać 30 Przesyłając Ci, Towarzyszu!
q z ha,
nasze zobowiąza
Żyta — zamiast planowanych Prezydencie,
produkcyjne,
wzywamy
21 q z 1 ha — uzyskać 23,5 q nie
wszystkie Państwowe Gospodar
z 1 ha.
stwa Rolne na terenie całego
Jęczmienia — zamiast 16 q z 1 kraju,
by podejmowały dla ttha uzyskać 18 q z 1 ha.
rocznicy Twoich uro
Owsa — zamiast 25 q z 1 ha u- czczenia
dzin oraz zbliżającego się świę
zyskać 28 q z 1 ha.
Rzepaku ' ozimego — zamiast ta klasy robotniczej 1 Maja so
17 q z 1 ha uzyskać 20,5 z 1 ha. cjalistyczne zobowiązania1
Buraków cukrowych — za
miast 411 q z 1 ha uzyskać 452
q z 1 ha.
Ziemniaków — zamiast 150 q z
1 ha uzyskać 180 q z 1 ha.
Doceniając znaczenie produk
cji roślinnej dla dalszego roz
woju produkcji zwierzęcej posta
nawiamy zebrać 650 q buraków
pastewnych z 1 ha zamiast pla
nowanych 550 q z 1 ha.

—damy państwu ponad plan do spowodowane warunkami atmos
1 maja 500 ton stali“ — oświad ferycznymi i oddać cementownię

czył na uroczystej masówce za
łogi huty im. 1 Maja pierwszy
wytapiacz — Jan Frach. Zobowią
zanie stalowników zebrani przy
jęli hucznymi oklaskami i okrzy
kami na cześć przywódcy Polskiei Klasy Robotniczej Bolesła
wa Bieruta i Polskiej Zjednoczo
nej Partii Robotniczej.
W podniosłym nastroju załoga
huty uchwaliła list do Prezyden
ta Bieruta: „W naszej walce nie
ustaniemy — głosi m. in. list —
bo wiemy, że tworzymy dla nas
przyszłych pokoleń Polskę so
cjalistyczną. Codzienną produk
cją walczymy o pokój na całym
świecie. Zobowiązujemy się wy
konać w marcu i kwietniu po
nadplanowa produkcję wartości
588.339 zł.“.
KIELCE (PAP). Załoga czo
łowej inwestycji Planu 6-letniego — największej w Polsce ce
mentowni
„Wierzbica“, w liś
cie do Bolesława Bieruta zobo
wiązała się:
„Pragnąc uczcić rocznicę Two
ich urodzin, zobowiązujemy się
w dowód głębokiego uznania i
przywiązania do Ciebie — nad
robić opóźnienie wykonania na
szych planów o około 20 dni,

do produkcji w dniu międzynaro
dowego święta klasy robotniczej,
ŁÓDŹ (PAP). We wspólnie opracowanym liście do Prezyden
ta Bolesława Bieruta przodują
cy frezerzy zakładów im Strzel
czyka w Łodzi — Józef Wójcik i
Stanisław Perdas, którzy wyko
nali już na początku ar. przypa
dające na nich zadania Hanu
6-leitniego, piszą:
„W dowód wielkiej miłości,
wdzięczności za projekt Konsty
tucji i przywiązania do Twojej
osoby, dołączamy do ogólnego
łańcucha życzeń i swoje zobowią
ząnia. Ja, Stanisław Perdas, po
stanawiam do końca 1955 roku
wykonać powtórnie zadania pla
nu 6-letniego, a ja, józef Wójcik,
zobowiązuję się wyszkolić 8 pra
cowników na samodzielnych fre
zerów.

Dział produkcji latarek kieszonkowych Gdańskich Zakła
dów Opakowań Blaszanych zaopatruje w swoje wyroby uspo
łecznione Centrale Handlowe.
Dział wykonał plan produkcyjny za styczeń b.r w 110«/o.
Na zdjęciu: Wielokrotna przodownica pracy, Helena Czła
pińska, wyrabiająca 150®/# normy, montuje zespoły garnusz
kowe do latarek kieszonkowych.
CAF—fot. Kondracki.

Wizyta
prezydenta Gottwalda w NRD

Wzywamy jednocześnie wszyst
kich metalowców w Polsce, aby
przyśpieszyli wykonanie swych
zadań produkcyjnych tak, jak
to robią robotnicy z naszych za
kładów — Kondracmk Słowiń
ski i Obidowski, którzy jeszcze PRAGA. (PAP). Agencja CTK wackiej Gottwalda i czechosło
w tym roku wykonają zadania donosi: Na zaproszenie prezy wackiej delegacji rządowej uda
denta Niemieckiej Republiki De li się na granicę minister spraw
wielkiej Sześciolatki“.
mokratycznej Wilhelma Piecka zagranicznych NRD Dertinger.
udał się w poniedziałek 10 bm. w szef Kancelarii Prezydialnej Ogodzinach nocnych z wizytą pań pitz, naczelny inspektor Policji
stwową do Niemieckiej Republi Ludowej Garthmann i szef pro
ki Demokratycznej prezydent Re tokółu Thun.
publiki Czechosłowackiej KleWe wtorek o godz. 9 rano po
ment Gottwald wraz z małżonką. ciąg nadzwyczajny prezydenta
Prezydentowi Republiki Czecho
MOSKWA (PAP). Po długotrwa W roku 1945 po powrocie do słowackiej towarzyszą: wicepre Gottwalda zajechał na świątecz
lej chorobie zmarła w wieku 80 ZSRR Kołłontaj mianowana zo mier i minister spraw zagranicz nie udekorowany dworzec wscho
lat Aleksandra Kołłontaj, stary stała radcą Ministerstwa Spraw nych Siroky, minister bezpie dni w Berlinie.
członek Partii Bolszewickiej, zna Zagranicznych ZSRR. W ostat czeństwa państwowego Baeilek,
Na placu przed dworcem zgro
ny dyplomata radziecki.
nich latach ^wego życia na jśfeu- 5 minister zdrowia Plojhar, prze- madziły się dziesiątki tysięcy
W ciągu blisko 25 lat od roku tek choroby Kołłontaj nie brała wodniczący Państwowego TJrzę- berlińczyków. Na peronie powi
1922 do 1945 Kołłontaj pracowa aktywnego udziału w pracy dy- du Planowania minister inż. Pu- tali gości czechosłowackich człon
•’ <cik, minister przemysłu budÓWla ko wie rządu NRD z > premierem
ła na odcinku dyplomatycznym, plomatycznej.
Za
zasługi
na
odcinku
dyplom
a nego inż. dr Emanuel Slechta, Grotewohlcm na czele, przewód
zajmując odpowiedzialne stanowi
niczący Izby Ludowej Dieck
ska w Ludowym Komisariacie tycznym Aleksandra Kołłontaj szef Kancelarii Prezydialnej Cer mann,
członkowie Prezydium
Spraw Zagranicznych ZSRR a odznaczona była Orderem Lenina vicek i inne osobistości.
Narodowego Niemiec De
następnie w Ministerstwie Spraw i dwukrotnie Orderem Czerwone BERLIN (PAP). Na powitanie Frontu
prezydenta Republiki Czechosło mokratycznych.
go Sztandaru Pracy.
Zagranicznych ZSRR.
Prezydenta Gottwalda i czecho
słowacką delegację rządową wi
tali również członkowie korpusu
dyplomatycznego z ambasadorem
Puszkinem, szefem misji dyplo
matycznej ZSRR na czele.
Na placu przed dworcem pre
mier Grotewohl wygłosił powi
talne przemówienie, na które od
powiedział prezydent Gottwald.

Zgon

Aleksandry Kołłontaj

ZSRR proponuje mocarstwom zachodnim

niezwłoczne omówienie sprawy traktatu pokojowego z Niemcami
Nota rządu radzieckiego do USA, W. Brytanii i Francji

Wiosenną akcję siewną skróci
my z 11 dni do 9 i pół dnia.

Będziemy stosować brygado
wy system prac oraz przekra
czać systematycznie obowiązują
ce normy wydajności pracy.
Będziemy przygotowywać na
sze pola pod przyszłe zbiory tak,
aby w następnych latach uzys
kać jeszcze lepsze wyniki.

Traktorzyści naszej
brygady
potowej przy wykonaniu wszyst
kich zaplanowanych prac zaosz
czędzą na każdym ha orki śred
niej 0,62 kg paliwa, co w sumie
da oszczędności 1425 kg paliwa
oraz przedłużą łącznie okres
międzyremontowy traktorów o
12300 gadzin i wykonają swoje
plany produkcyjne w 120,5 procNasze żony zobowiązują się
obrobić po 25 arów buraków cu
krowych oraz pomagać w czasie
największego nasilenia prac po

Arka 155“
wykonała 33,5 proc
9»

planu marcowego

Dnia 8 bm. w Gdyni wy
ładowywały arkowskie superkutry, które powróciły z trzy
i dwudniowych rejsów. Naj
więcej ryby przywiozła zalo
ga „Arki 155“, na czele któ
rej stoi. szyper Edward Kreft.
Załoga ta w ostatnim rejsie
złowiła 14.626 ton ryby, osiągając tym samym ^3,5 proc.
wykonania planu na marzec.
Na drugim miejscu znajdu
je się obecnie załoga „Arki
151“, która plan na miesiąc
bieżący wykonała już w 32
proc. Załoga ta z dwu dni
przywiozła 7.880 kg ryby.
• '
•
(it)

MOSKWA (PAP). Agencja TASS donosi:
]warunków sprzyjających jak naj
„10 marca zastępca ministra spraw zagranicznych ZSRR A. rychlejszemu utworzeniu rządu
Gromyko wręczył ambasadorowi Wielkiej Brytanii p. Gascoigne, ogólnoniemieckiego, wyrażające
charge d'affaires ad interim Stanów Zjednoczonych p. O'Shaug- go wolę narodu niemieckiego.
hnessy i charge d'affaires ad interim Francji p. Brtonvalowi notę Pragnąc ułatwić przygotowanie
rządu radzieckiego w sprawie przygotowania traktatu pokojowe projektu traktatu pokojowego,
go z Niemcami. Do noty załączony jest radziecki projekt pod rząd radziecki ze swej strony pro
staw traktatu pokojowego z Niemcami.
ponuje rządom Stanów Zjednoczo
Podajemy poniżej tekst noty do rządu Stanów Zjednoczonych nych, Wielkiej Brytanii i Fran
i tekst wspomnianego projektu podstaw traktatu pokojowego z cji rozpatrzenie załączonego pro
Niemcami:
jektu podstaw traktatu pokojowe
„Rząd radziecki uważa za ko funkcje kontrolne w Niemczech, go z Niemcami. Proponując omó
nieczne zwrócić uwagę rządu Sta winny również rozpatrzyć sprawę wienie tego projektu, rząd ra
nów Zjednoczonych, że mimo upływu już około 7 łat od chwili
zakończenia wojny w Europie,
traktat pokojowy z Niemcami
wciąż jeszcze nie został zawarty.
Od chwali zakończenia wojny z międzynarodowej i tym samym
W celu zlikwidowania takiej Niemcami upłynęło blisko 7 lat, do {Ustanowienia trwałego pokoju.
nienormalnej sytuacji, rząd ra a jednak Niemcy wciąż jeszcze
dziecki, popierając pismo rządu nie mają traktatu pokojowego, Konieczność przyśpieszenia za
warcia traktatu pokojowego z
Niemieckiej Republiki Demokraty znajdują się w stanie rozbicia, po Niemcami podyktowana jest fak
zostają
nadal
nierównouprawniocznej do 4 mocarstw z prośbą o ne w stosunku do innych państw. tem, że niebezpieczeństwo odbudo
przyśpieszenie zawarcia traktatu Konieczne jest położenie kresu ta wy militaryzmu niemieckiego,
pokojowego z Niemcami, zwraca kiemu nienormalnemu stanowi który rozpętał dwukrotnie wojnę
światową, nie zostało, usunięte,
się ze swej strony do rządu Sta rzeczy. Odpowiada to dążeniom ponieważ wciąż jeszcze pozostają
nów Zjednoczonych, jak również wszystkich narodów miłujących niewykonane odpowiednie posta
pokój. Bez jak najrychlejszego za nowienia konferencji poczdam
do rządów Wielkiej Brytanii
warcia traktatu pokojowego z skiej.
Traktat pokojowy z Niem
Francji, z propozycją niezwłoczne Niemcami nie można zapewnić
cami powinien stworzyć gwaran
sprawiedliwego
ustosunkowania
go omówienia sprawy traktatu
cje uniemożliwiające odrodzenie
pokojowego z Niemcami, aby w się do prawnie uzasadnionych na militaryzmu niemieckiego i wzno
rodowych interesów Niemców.
wienie agresji niemieckiej.
najbliższym czasie przygotować
uzgodniony projekt traktatu poko Zawarcie traktatu pokojowego Zawarcie traktatu pokojowego
z Niemcami ma doniosłe znacze
jowego i przedstawić go do roz nie dla utrwalenia pokoju w Eu z Niemcami stworzy trwałe wa
patrzenia odpowiedniej konferen ropie. Traktat pokojowy z Niem runki pokoju dla narodu niemiec
kiego, przyczyni się do rozwoju
cji międzynarodowej z udziałem cami pozwoli na ostateczne roz Niemiec jako jednolitego, nieza
wszystkich państw zainteresowa wiązanie problemów, które wyni
kły w następstwie drugiej wojny
nych.
światowej. Rozwiązanie tych pro
Rzecz oczywsta, że taki traktat blemów odpowiada żywotnym in
pokojowy powinien być oprą cowa teresom państw Europy, które uUCZESTNICY
ny przy bezpośrednim udziale cierpiały wskutek agresji hitlero
Niemiec, reprezentowanych przez wskiej, zwłaszcza zaś sąsiadów Wielka Brytania, Związek Ra
rząd ogólnoniemieckf. Z tego wy Niemiec. Zawarcie traktatu poko dziecki, Stany Zjednoczone, Frań
nika, że ZSRR, Stany Zjednoczo jowego z Niemcami przyczyni się cja, Polska, Czechosłowacja, Bel
ne, Anglia i Francja, pełniące do polepszenia ogólnej sytuacji gia, Holandia i inne państwa, któ

dziecki wyraża jednocześnie goto
wość rozpatrzenia również in
nych ewentualnych propozycji w
tej «prawie.
Reąd ESRB spwiaiawa się, że
otrzyma odpowiedź rządu Stanów
Zjednoczonych na wspomnianą
propozycję w terminie • możliwie
najkrótszym".

Protest przeciwko
stosowaniu broni
bakteriologicznej

PRAGA (PAP). Sekretariat
Analogiczne noty skierowane
zostały przez rząd radziecki rów Międzynarodowego Związku Stu
nież do rządów Wielkiej Brytanii dentów ogłosił ostry protest prze
ciwko stosowaniu przez amery
i Francji.
kańskie siły zbrojne w Korei bro
ni bakteriologicznej. Sekretariat

Projekt rządu radzieckiego
o traktacie pokojowym z Niemcami

Związku wzywa wszystkich stu
dentów na świecie, aby jak naj
energiczniej wystąpili przeciwko
prowadzeniu wojny bakteriologi
cznej w Korei, oraz zażądali nie
zwłocznego położenia kresu tej
zbrodni.

wisłego, demokratycznego i miłu
jącego pokój państwa, zgodnie z
uchwałami poczdamskimi i zape
wni narodowi niemieckiemu mo
żliwość pokojowej współpracy z Sekretariat Międzynarodowego
Związku Studentów wystosował
innymi narodami.
Wychodząc z tego założenia również pismo do Organizacji Na
rządy Związku Radzieckiego, Sta rodów Zjednoczonych, w któ
nów Zjednoczonych,
Wielkiej rym domaga się, aby ONZ pod
Brytanii i Francji postanowiły jęła odpowiednie kroki, w celu
przystąpić niezwłocznie do opra uniemożliwienia interwentom acowania traktatu pokojowego z merykańskim stosowania bron:
bakteriologicznej w Korei.
Niemcami.
Rządy ZSRR, Stanów Z jedno
czonych, Wielkiej Brytanii
Francji uważają, że przygotowa
nie traktatu pokojowego winno'
nastąpić przy udziale Niemiec
reprezentowanych przez rząd ogólnoniemiecki i że traktat poko
jowy z Niemcami powinien opie
rać się na następujących podsta
wach:

Dziśw numerze:

„0 pokój i

Podstawy traktatu pokojowego
z Niemcami
re uczestniczyły swymi siłami
zbrojnymi w wojnie przeciwko
Niemcom,

(Ciąg dalszy na str. 2)
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Europy“
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Amerykański
poligon śmierci

0 pokój i bezpieczeńswo Europy

Związkowi Radzieckiemu przy skiej, wyzwala gospodarkę i spo
układaniu postanowień Układu łeczeństwo niemieckie spod wpły
Poczdamskiego, te same postula, wów amerykańskiej kamaryjl
ty ZSRR wysuwał na konferen podżegaczy wojennych, usuwa
cjl paryskiej w czerwcu 1949 ret wyziewy amerykańskiej propa
ku oraz w licznych notach, skie gandy. agresji, zatruwającej urowanych do mocarstw zachod mysły niemieckie. Zamiast oku
nich. Powstanie Niemieckiej Re pacji zapewnia zjednoczonym
publiki Demokratycznej po pro Niemcom prawdziwą suweren
klamowaniu przez mocarstwa za ność i niepodległość ich kraju.
chodnie separatystycznego państ Zamiast udziału w' roli „mięsa
wa bońskiego było wyrazem tej armatniego“ w agresywnej „ar
samej troski o uregulowanie po mii atlantyckiej“ zezwala im na
kojowych stosunków w Europie i istnienie narodowych sił zbroj
zmniejszenia napięcia międzyna nych, niezbędnych dla obrony
kraju.
rodowego.
Stanowisko Polski w tej spra Jednocześnie radziecki projekt
wie od początku było jasne. W traktatu zabezpiecza demokraty
nocie do rządów trzech mo czny rozwój Niemiec przez ochro
carstw zachodnich wystosowa nę demokratycznych sił niemiec
nej w dniu 5 października 1949 kich i zakaz istnienia w Niem
r. rząd polski pisał:
czech organizacji faszystowskich
„Rząd polski uważał i u- i antypokojowych. Przewidziany
waża za szkodliwą i krótko w projekcie zakaz należenia
wzroczną z punktu widzenia Niemców do koalicji wojskowych,
trwałego pokoju i bezpieczeń wymierzonych przeciwko tym
stwa, politykę narzucenia na krajom, które brały udział w II
rodowi niemieckiemu podzia wojnie światowej, oznacza, że
łu i federalistycznych form. Niemcy nie mogą być członkiem
Proces historycznego kształ agresywnych bloków i spisków
towania się Niemiec udowad wojennych. Wreszcie, wstawienie
nia, że tendencje odśrodkowe do traktatu pokojowego klauzuli,
i separatystyczne służyły u- iż terytorium Niemiec określają
macnianiu się grup military- uchwały poczdamskie, kładzie
styeznych i reakcyjnych. Co kres .intrygom podżegaczy wojen
Dla narodu polskiego zadania waikl w obronie pokoju
fanie naturalnego procesu roz nych, na temat rewizji ustalo
wiążą się jak najściślej z zadaniami Planu 6-letniego, któ
woju i gwałcenie prawa na nych i istniejących granic nie
ry jest planem wyrwania Polski z wiekowego zacofania,
rodu niemieckiego do jedno mieckich.
planem usunięcia jej słabości gospodarczej jako spuścizny
ści politycznej i kulturalnej
doniesienia prasowe, w
dawnego ustroju obszarniczo - kapitalistycznego.
służy i dzisiaj interesom reak tejLiczne
również koresponden
Walka o pokój i realizacja Planu 6-letniego — to głów
cji rodzimej i międzynarodo tówliczbie
zachodnich, świadczą, że pro
ne dziś i najważniejsze sprawy, które decydują o utrwale
wej, a nie ma nic wspólnego pozycje
rządu Niemieckiej Re
niu i zabezpieczeniu niepodległości naszego narodu, które
z interesem narodu, z demo publiki Demokratycznej
w spra
decydują o sile, o bogactwie, o znaczeniu historycznym,
kratyzacją Niemiec i poko wie zjednoczenia Niemiec,
ogólo roli i przyszłości naszej Ojczyzny.
jem“.
no-niemieckieh
wyborów
i
prze
W trwałym pokoju, w sojuszu ze Związkiem Radziec
Jednakże mocarstwa zachod
amerykańskim planom wo
kim i w potężnym rozwoju sił wytwórczych narodu, któ
nie z uporem pozostawały głuche ciw
jennym, znajdują w Niemczech
re pomnaża nasz Plan 6-lctni, mieści się niezniszczalne i
na wszelkie wezwania narodów zachodnich
miliony zwolenników
mocodajne źródło rzeczywistej siły, niezawisłości i suwe
miłujących pokój. Wbrew inte
renności Polski, niezawodny motor i dźwignia naszych
resom i bezpieczeństwu Europy, we wszystkich kołach społeczeń
przyszłych dziejów narodowych.
wbrew pragnieniom i interesowi stwa niemieckiego.
narodu niemieckiego, prowadziły
BOLESŁAW BIERUT
Dla milionów Niemców propo
one dalej dzieło rozczłonkowy- zycje radzieckie będą więc no
wania Niemiec
i sprzeciwiały wym bodźcem do walki o poko
się zawarciu traktatu pokojowe jowe, demokratyczne, zjednoczo
Państwo robotnikom
go z Niemcami. Ta zbrodnicza ne Niemcy, które przestaną być
polityka została ukoronowana u- kuźnia nowych wojen, a staną
chwałami agresywnego bloku się pełnoprawnym członkiem ro
atlantyckiego w Lizbonie, prze dżiny miłujących pokój naro
widującymi wskrzeszenie hitle dów.
rowskiego Wehrmachtu
jako
podstawowej siły agresywnej, Dlatego nota radziecka 1 ra
dziecki projekt traktatu pokojo
..armii europejskiej“...
jednak znajdą w niej pomoc i Radziecki projekt traktatu po- wego z Niemcami stanowi donios
W Nowym Porcie otwarta zo
opiekę lekarską pracownicy j kojowego, ogłoszony wraz z notą ły wkład w dzieło pokoju, które
stała Portowa Przychodnia Spe
cjalistyczna. Dotychczas istnieją
portowi.
rządu ZSRR z dnia 10 marca go z taką wytrwałością i konsek
cy tam Ośrodek Zdrowia nie
Portowa Przychodnia Specjali 1952 r. realizuje postulaty naro wencja od lat broni Związek Ra
mógł objąć swym zasięgiem wszy styczna posiada nowocześnie u- dów miłujących pokój oraz umoi dzfecki na czele narodów miłu
stkich mieszkańców Nowego Por rządzone poradnie: chorób we liwia spełnienie najgorętszych jących pokój.
tu, a lecznictwo było tym bar wnętrznych, chirurgiczną, laryn pragnień olbrzymiej większości
dziej utrudnione, że poradnie gologiczną, skórno - weneryczną, narodu niemieckiego. Taki trak Niewątpliwie każdy Polak go
znajdowały się w różnych stro okulistyczną, dentystyczną i cho tat pokojowy likwiduje bowiem rąco poprze propozycje Związku
Radzieckiego, zmierzające do unach miasta.
rób płucnych. Znajduje się tam wojenne bazy amerykańskie w
Z tego powodu na wniosek Mor również gabinet fizykoterapii, w Niemczech zachodnich, uwalnia stałenia w Europie normalnych
skiego Urzędu Zdrowia, zaaprobo którym dokonywane są światło- naród niemiecki z pęt kolonial stosunków i utrwalenia pokoju.
nych rządów okupacji amerykań
wany przez Ministerstwo Zdro-. i elektrolecznicze zabiegi.
J. W.
wia, zaprojektowano już w 1948:
Szczególnie wspaniale wyposa
roku budowę olbrzymiego gma
chu, w którym można by skoma żona jest poradnia chorób płuc
Dzięki metodzie inż. Kowalowa
sować wszystkie poradnie. Do nych. Składa się ona z szeregu
gabinetów,
zaopatrzonych
w
2
budowy przystąpiono w roku
1949, przy czym z końcem ubie olbrzymie aparaty rentgenows
głego roku gmach został ukończo kie i aparaty odmowę. Nieba
ny, a w pierwszych miesiącach wem w poradni tej lekarze przy
b. r. otrzymał całkowite wyposa stąpią do masowego prześwietla
nia robotników portowych oraz
żenie.
W wyniku współzawodnict Gdańsk i sztandar ponownie
Gmach Portowej Przychod dzieci i młodzieży.
wa międzyportowego między odzyskali.
ni Specjalistycznej wybudowa Warto wspomnieć, że przy po
zespołami pertoWymi Szcze
Obliczenia wykazały,
iż
no i wyposażono nakładem radni został uruchomiony pierw
cin - Świnoujście*! Gdynia - Szczecin uzyskał 1103,66 punk
2.350.000 złotych. Przychodnia szy na Wybrzeżu tzw. stacjonar,
Gdańsk w III kwartale ub. r. tów, a Gdynia - Gdańsk
ta będzie służyć szerokim rze t.j. szpital, do którego kierowani
portowcy szczecińscy stracili 1096,34. Różnica w wynikach
szom społeczeństwa, głównie będą chorzy, wymagający natych
sztandar przechodni.
jest więc bardzo niewielka i
miastowej pomocy. Przy przy
W ostatnim kwartale ubieg wynosi zaledwie 7,32 punk
chodni istnieje również laborato
lego roku w wyniku dalszego tów. Świadczy to dobrze o
rium, w którym przeprowadzane
rozwoju
współzawodnictwa pracy obydwu zespołów porto
są wszystkie analizy.
pracy oraz nowoczesnych me wych.
Uruchomienie Portowej Przy
tod przeładunkowych, a prze
Szczególnie dobre wyniki
chodni Specjalistycznej jest jesz
de wszystkim dzięki zastoso uzyskał Szczecin w walce o
waniu metody radzieckiego obniżkę
cze jednym dowodem troski pań
kosztów własnych
inż.
Kowalowa,
portowcy oraz o uzyskanie lepszej wy
zebrań, korzystania z wolności rozwoju ich gospodarki pokojo stwa ludowego o zdrowie ludzi
(Dokończenie ze str. 1)
szczecińscy uzyskali lepsze dajności praoy.
prasy i wydawnictw.
(wi)
wej, która powinna służyć wzros pracy. Wyrazem tej troski jest
wyniki od zespołu Gdynia Na terytorium Niemiec nie towi dobrobytu narodu niemiec artykuł 60 projektu Konstytucji.
POSTANOWIENIA POLI
(mel).
wolno dopuszczać do istnie kiego.
TYCZNE
Niemcy zostają odbudowane nia organizacji wrogich demokra Niemcy nie będą również skrę
jako jednolite państwo. Tym cji i sprawie utrzymania pokoju, powane żadnymi ograniczeniami,
samym położony zostaje kres roz fi Wszystkim byłym wojsko. jeśli chodzi o handel z innymi
biciu Niemiec i jednolite Niemcy ** wyra armii niemieckiej, w krajami, żeglugę morską oraz do
uzyskują możliwość rozwoju ja tej liczbie oficerom i generałom, stęp na rynki światowe.
ko państwo niezawisłe, demokra wszystkim b. członkom NSDAP z
Unieruchomiona
kopal
POSTANOWIENIA
nia. No cóż, jeszcze jedna
wyjątkiem tych, którzy odbywa
tyczne i miłujące pokój.
MILITARNE
i
to
w
dodatku
—
tylko
fotów nlimuk
Niemcom zezwoli się na po węgla brunatnego. Pozosta
Wszystkie siły zbrojne mo ją karę z wyroku sądowego za
kim MuMNta
popełnione
przez
nich
zbrodnie,
siadanie narodowych sił zbrój wione odłogiem pokłady wę
carstw okupacyjnych powin
tiffZAD aSDCZY r* rv
gla. Kogo to obchodzi? Wa
ny być wycofane z Niemiec nie należy przyznać prawa obywatel nych (lądowych, lotniczych i mor żne
tylko jedno —
i
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później niż po upływie roku od skie i polityczne na równi ze skich) niezbędnych do obrony zysk było
właścicieli kopalni.
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120 robotników pozbawio
dnia wejścia w życie traktatu po wszystkimi innymi obywatelami kraju.
Niemcom zezwala się na pro nych pracy. 120 rodzin bez
kojowego. Jednocześnie zlikwido niemieckimi, aby mogli uczestni
Dziesiątki wygłodzo
dukcję wojennych materia chleba.
wane będą wszystkie zagraniczne czyć w budowie miłujących po
nych, chorowitych dzieci.
bazy wojskowe na terytorium kój, demokratycznych Niemiec. łów i sprzętu wojennego, któ Dziesiątki wynędzniałych, że i £ aj; * In i fi
nt *
Niemcy zobowiązują się, że rych ilość lub typy nie powinny hrzącyeh o kredyt w skle
Niemiec.
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nie będą uczestniczyły w ża wykraczać poza ramy potrzeb sił piku kobiet,
Należy zapewnić narodowi
if ’
•
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UNIERUCHOMIONO. Po
niemieckiemu prawa demo dnych koalicjach lub sojuszach zbrojnych ustalonych dla Nie jęcie,
«•"ganttisfcę, le t dniw JO .lV.a.r. kopale! & yęgla brunatnie
które w naszych wa
i
u ?cręhi s, pcw>zego , został, a cst*owi;
kratyczne, aby wszystkie osoby, wojskowych, wymierzonych prze- miec przez traktat pokojowy.
runkach stało się anachro
«i Vmu wicho miotve, ysbutek oz ego straci to pracą 120 robot'
nizmem. U nas się URU
2iiajdujące
się pod jurysdykcją j ciwko jakiemukolwiek państwu,
p
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If
ó-'t CHAMIA. Fabryki, buty i
niemiecką, bez względu na rasę, które swymi silami zbrojnymi NIEMCY A ORGANIZACJA NA kopalnie
— także. Niedaw
:
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płeć, język czy wyznanie, mogły brało udział w wojnie przeciwko RODÓW ZJEDNOCZONYCH
no uruchomiono
właśnie
Państwa, które zawarły trak nową kopalnię „Wesoła“.
korzystać z praw człowieka i pod Niemcom,
w.
tat pokojowy z Niemcami, poprą Węgiel brunatny. Oczywi
Kięiec'
stawowych swobód, włączając
ście, daleko mu do kamień
prośbę Niemiec o przyjęcie w nego.
TERYTORIUM
wolność słowa, prasy, kultu reli
Ale ludzie Polski Lu
gijnego, przekonań politycznych! Terytorium Niemiec określają poczet członków Organizacji Na dowej znaleźli recepty otrzy
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mywania z tego „niskogagranice ustalone na mocy posta rodów Zjednoczonych“.
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tunkowego“
—
produktów
W Niemczech winna być za nowień poczdamskiej konferencji
—
Panowie Gascoigne , 0‘Shatigh „wysokowartośeiowych“.
pewniona nieskrępowana dzia wielkich mocarstw.
Przecież cała niemal produk
nessy i Brionval zakomunikowali, cja chluby naszej chemii —
Jalność demokratycznych partii!
Dworów, ordern sie przede
organizacji, którym należy przy POSTANOWIENIA EKONO że przekażą swym rządom wspo wszystkim
na tym właśnle
mniane noty i projekt podstaw niskogatunkowym
MICZNE
znać prawo swobodnego decydo
węglu.
«nie się przemysłu polskiego, a z tym dzimego przemysłu, a z tym — gwa
traktatu
pokojowego
z
Niemca
I to jest zasadnicza różnica: ich „poi — bezrobocie, nędzę, głód. Nasza po rancję zatrudnienia
zatrudnię
wania o swych sprawach wewnę Nie nakłada się na Niemcy ża
1 lepszego życia
lityka“
niosła
systematyczne
kurczei Utyka niesie systematyczny rozwój ro dla ludzi pracy.
trznych. organizowania zjazdów i dnych ograniczeń w dziedzinie ml

Od wielu miesięcy toczą się w małym koreańskim mieście
Pan Mun Dżon, rokowania, które przynieść miały umęczonemu
narodowi koreańskiemu pokój, możność odbudowania zniszczeń
I powrotu do normalnego życia. Taki cel przyświecał inicjatywie
delegata radzieckiego w ONZ, Malika. Ale zupełnie inne okazały
się cele amerykańskiej delegacji i amerykańskiego rządu.
„Korea“ — pisała niedawno p rasa amerykańska—„jest świet
nym terenem dla szkolenia żołnierzy i wypróbowania broni“. A
więc po cóż bawić się w rozejmy i zawieszenia broni, skoro przy
pomocy różnych „protestów“ i „zastrzeżeń“ można przewlekać
w nieskończoność rozmowy w Pan Mun Dżon i zyskać w ten
sposób czas, potrzebny do odpowiedniego szkolenia żołnierzy i wy
próbowania broni.
Oczywiście nie jest to zbyt łatwe do zrealizowania w prak
tyce, gdyż jak pisał niedawno „New York Times“ w artykule
pod znamiennym tytułem „Posępne perspektywy w Korei“ —
„przeciwnik świetnie się umocnił i należy wątpić, czy lądowe dzia
łania zaczepne będą miały powodzenie“. Poza tym żołnierze ame
rykańscy nie tyle mają ochoty „szkolić się“ i walczyć, ile uciekać
co sił w nogach z Korei, o czym najlepiej świadczy wypowiedź
pewnego wojskowego, który, domagając sie dla swego oddziału
śpiworów, zamykanych na zamek błyskawiczny na cała długość,
twierdził, iż z takich śpiworów „łatwiej jest wyskoczyć i urato
wać swoje życie“.
Od czegóż jednak są laboratoria, na które Truman tak skąpy,
gdy chodzi o wydatki na opiekę społeczna lub służbę zdrowia,
nie szczędzi pieniędzy? Od czego są generałowie tak znakomicie
wyszkoleni w rzemiośle zabijania, jak Mannstein, Guderian? Od
czegóż japońscy zbrodniarze wojenni, chyłkiem przeszmuglowani
do laboratorium USA?
Skoro więc tylko nad Koreą przygrzewać zaczęło wiosenne
słońce, skoro tylko pękły kry na rzekach i śnieg zniknął z pól, we
wsiach i miastach koreańskich pojawiły się chmury owadów.
Nie były to zwykłe owady, które każda wiosna budzi do nowego
życia, których sprzymierzeńcami są zielone oziminy i rozkwita
jące pąki drzew. Ich sprzymierzeńcami była śmierć. Śmierć strasz
liwa, powolna, wyniszczająca zdrowe ludzkie organizmy zarazka
mi dżumy, cholery i tyfusu.
Amerykanie zrzucili na Koreę północna i terytorium chińskie
celuloidowe pudła, z których przy zetknięciu z ziemią wysypują
się owady i insekty zarażone śmiertelnymi chorobami. .Broń bak
teriologiczna, najstraszliwsza broń, której nie ośmielił sic «żyć na
wet Hitler — została „wypróbowana“ na Korei. Acheson mógł
z zadowoleniem zatrzeć ręce, rzu ciwszy uprzednio poprzez ocean
odrażające w swym cynizmie słowa „współczucia dla wszystkie
chorych i cierpiących“.
„Okrutny ten czyn jest nie do pomyślenia dla normalnego
człowieka“ — powiedział profesor Joliot - Curie. Ale nie dla lu
dzi, w których zdegenerowanych umysłach lęgnie się teoria o ame
rykańskim „nadczłnwieku“ i jego nieograniczonym prawie rozpo
rządzania życiem innych narodów wedle własnej woli. Nie dla
ludzi, których filmy i książki głoszą nienawiść do człowieka, opie
wają brutalny mord, których dzieci uczą sic strzelać do swych
towarzyszy zabaw, aby w przyszłości umiały dobrze i szybko za
bijać ludzi o innym kolorze skory, lub innych przekonaniach.
Ani jednak naród koreański, ani naród chiński,, ani żaden
naród na świecie nie ulęknie się amerykańskich zbrodniarzy. Ame
rykański szantaż bakteriologiczny nie zmusi bohaterskiego narodu
koreańskiego do kapitulacji, nie zawróci narodu chińskiego z obra
nej ‘przez niego raz na zawsze drogi wolności. Kara nie minie
zbrodniarzy. Zarówno tvch, którzy przywdziewają jedwabne ręka
wiczki obłudy i pod pozorem uczestniczenia w rokowaniach o za
wieszenie broni, czynią wszystko, co jest w ich mocy, aby me
tylko nie dopuścić do zakończenia wojny, ale rozszerzyć ją na
inne terytoria. Jak i ci, którzy bez żadnych rękawiczek i bez żad
nych' „kanturów z otworami na oczy“ mordują bezbronnyc J
cćw na wyspie KPzedo i domy Pheniftuu obrzucają zielonym! pu
dłami ze śmiertelnym ładunkiem dżumy.
„Tlotnicy amerykańscy — powiedział minister spraw zagra
nicznych Chin, Czou Eu-lai — którzy dokonują inwazji obszaru
powietrznego Chin i używają broni bakteriologicznej, traktowani
beda w razie ujęcia ich, jako zbrodniarze wojenni.. Centralny
rząd ludowy Chińskiej Republiki Ludowej oświadcza jednocześnie,
że rząd USA ponieść musi pełna odpowiedzialność za wszystkie
następstwa naruszania obszaru powietrznego nad terytorium chiń
skim, używania broni bakteriologicznej oraz mordowania ludno ci
chińskiej przez bombardowanie i ostrzeliwanie".
Wielcy uczeni w służbie pokoju, jak Ludwik Pasteur, Man
Curie i wiele innych walczyli o życie człowieka % niezwyciężo
nymi dotychczas jego wrogami — bakteriami śmiertelnych c o
rób. Wielcy meżowie stanu, jak Abraham Lincoln piętnowali jako
przestępców tych, którzy rozlewają krew innych narodów. Dzi
siaj dzieło ich pragną obrócić w niwecz pseudo-uczeni i pseudopolitycy, których „ideologią“ jest nienawiść, metodą -- oszustwo
1 prowokacja, sprzymierzeńcem — śmierć. Ale w swoim szaleń
czym wyścigu do tego celu natrafiają oni na zaporę nieprzebytą,
ną nieustraszoną i niezwyciężoną potęgę tej wielkiej armii, której
żołnierzami są wszyscy ludzie uczciwi na całym świecie, której
metodą jest prawda, której bronią jest miłość do pokoju i miłość
człowieka.
M. D.

Nota rządu radzieckiego do
trzech mocarstw zachodnich, pro
ponująca niezwłoczne rozpoczęcie
rozmów w sprawie zawarcia trak
tatu pokojowego z Niemcami, sta
nowi niewątpliwie najwybitniej
sze wydarzenie międzynarodowe,
od chwili utworzenia Niemieckiej
Republiki Demokratycznej.
Od siedmiu lat istnieje w Niem
czech zachodnich stan rzeczy gro
żący pokojowi. Kto jest sprawcą
tego stanu? Dnia 20 września
1949 roku, rządy Stanów Zjed
noczonych, Wielkiej Brytanii,
Francji, depcząc postanowienia
Układu Poczdamskiego, utworzy
ły odrębny rząd dla zachodnich
stref Niemiec,
okupowanych
przez te trzy mocarstwa. Od tej
pory polityka mocarstw zachod
nich postawiła sobie za cel nie
dopuszczenie do zjednoczenia
Niemiec, podsycanie w Niem
czech zachodnich nastrojów od
wetu i rewizjonizmu, wskrzesze
nie hitleryzmu oraz odbudową hit
lerowskiego Wehrmachtu, skiero
wanego przeciwko pokojowi w
Europie.
Jednocześnie trzy mocarstwa
zachodnie usiłowały zapewnić so

bie bezterminową okupację Nie
miec zachodnich w celu ich ko
lonizacji oraz przekształcały ten
obszar w bazę wojenną dla
swych agresywnych planów prze
ciwko Związkowi Radzieckiemu,
Polsce i innym krajom.
Niebezpieczeństwo wynikające
z podziału Niemiec i braku trak
tatu pokojowego z Niemcami jest
oczywiste dla wszystkich miłu
jących pokój narodów.
Walka o pokojowe Niemcy, to
przede wszystkim walka o zjed
noczone, demokratyczne Niemcy,
o to, by Niemcy zachodnie prze
stały być bazą wojenną amery
kańskich imperialistów.
Rozumieją to doskonale wszy
stkie miłujące pokój narody, rozu
mie to również sam naród nie
miecki, którego milionowe masy
protestują przeciwko remUitaryzacji, przeciwko podziałowi Nie
miec, przeciwko permanentnej okupacji.
Związek Radziecki niezmordo
wanie ponawiał propozycje za
warcia traktatu pokojowego i zje
dnoczenia Niemiec, jako demo
kratycznego i pokój miłującego
państwa. Ten cel przyświecał

Nowoczesną przychodnię lekarską
otwarto w Nowym Porcie

Portewcu szoredńscy
odzyskali sztandar przechodni

Nota rządu radzieckiego
do USA, W. Brytanii i Francji
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Pochwała
stołówki

Żywienie zbiorowe stanowi w
aparacie handlu uspołecznionego
jeden z bardzo ważnych odcin
ków pracy. Dobrze zorganizowa
na i sprawnie funkcjonująca sto
łówka w dużym stopniu przyczy
nia się do podnoszenia wyników
pracy danego zakładu.
W Gdańsku niemal wszystkie
stołówki znajdują się w gestii Po
wszechnej Spółdzielni Spożyw
ców. Niektóre z nich, jak np. przy
Politechnice, czy też Akademii
Medycznej wydają około dwóch
tysięcy posiłków dziennie.
Pewna część stołówek, bądź z
przyczyn technicznych, bądź też
złej organizacji, nie zawsze po
trafi sprostać zadaniu. Większość
jednak cieszy się dobrą opinią,
czego wyrazem są liczne listy, kie
rowane przez rady zakładowe i
referaty socjalne do dyrekcji ży
wienia zbiorowego PSS. Ostatnio
np. na uwagę zasługuje list Cen
trali Produktów Naftowych, w
którym m. in. czytamy:
„W dniu 5 stycznia 1951 r.
Powszechna Spółdzielnia Spo
żywców w Gdańsku przejęła
prowadzenie stołówki w gma
chu naszego biura wojewódz
kiego. Już w pierwszych ty
godniach zauważyliśmy bar
dzo korzystne i trwale zmia
ny. Posiłki obfite, smaczne, urozmaicone, dobieg zorganizo
wana praca, czystość w kuch
ni i na sali, oraz uprzejma i
sprawna obsługa zadowalały
najbardziej wymagających sto
lowników.
Zamykając okres rocznej
pracy wyrażamy kierownic
twu stołówki pełne uznanie i
życzygiy, aby zawsze i pod
każdym względem była przo
dującą stołówką na Wybrze
żu dla dobra świata pracy“.
Personel wyżej wymienionej
stołówki może być dumny ze
swych osiągnięć, a pracownicy in
nych zakładów żywienia zbioro
wego, zarówno zamkniętych, jak
i otwartych, winni iść za jego
przykładem.
(no)

Szkoła położnych w Gdańsku
wychowuje nowe kadry służby zdrowia
— Mój przyszły zawód tak
bardzo mi się podoba, że chciała
bym jak najprędzej ukończyć
szkołę, by móc pracować i dać z
siebie jak najwięcej społeczeń
stwu — powiedziała uczennica
Państwowej Szkoły Położnych w
Gdańsku Jadwiga Zawadzka.
Ojciec Zawadzkiej przed woj
ną wyemigrował do Francji, bo
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Tatarzjj uj Gdańsku
Wytrwale szukano nazwy dla
baru rybnego przy ul. Długiej w
Gdańsku. Aż wreszcie znalezio
no. Od kilku dni bar ten nazy
wa się — Bar Tatarski!
W barze tym, oczywiście, nie
ma ani kumysu, ani polędwicy
„po tatarsku“, bo to jest bar
rybny, ani też Gdańsk nie jest
związany wspomnieniami z Ta
tarami.
Czyż nie lepiej brzmiałaby na
zwa: Pod Flądrą lub Pod Wąt
łuszem, Pod Rybką, albo Bar
Rybacki, Bar Kaszubski ltd., itd.
(z)

tyczne uczennice odbywają w kii stara się być pomocną dyrekcji
nice położniczej Akademii Me w każdej niemal sprawie.
dycznej. Internat jest na miejscu Dyrektorka Kitlowa jest dum
— mówi dalej dyrektorka.
na ze swych uczennic.
— Kiedy Krystyna Sycińska
przyszła do naszej szkoły — opo
Czysto, jasno
włada nam — miała początkowo
i przestronnie
duże trudności w nauce. Dużo
W 3-osobowych pokojach in jednak pracowała nad sobą. Wi
ternatu, w świetlicy, kuchni, ła- działam jej własne wysiłki i sta
rania oraz pomoc zespołu. W
dniu Święta Kobiet otrzymała na
grodę za swą pracę. Teraz jest
jedną z lepszych uczennic. Wszy
stkie wychowanki rozumieją i ce
nią swój przyszły zawód.
— Wierzę — mówi dyrektorka
— że po skończeniu szkoły, będą
Śmietnik na uHcu
pracowały z zapałem i ofiarnoś
cią, dobrze przygotowane zawodo Na ul. Korzennej w Gdańsku,
wo i społecznie do swej pożytecz i przytulony do gmachu hotelu
„Orbis“, stoi betonowy śmietnik.
nej i odpowiedzialnej pracy.
A nad nim wisi tabliczka, któ
(eh.)

rej czerwony napis ostrzega, że
tutaj... śmieci nie wolno wyrzu
cać.
Więc po co stoi śmietnik?
P. S. Inna rzecz, że śmietnik,
stojący na ulicy, wcale nie jest
jej ozdobą. W związku z tym py
tanie:
Dlaczego śmietnik stoi właśnie
na ulicy? (br)

Katalog wystawy
„Daniel Chodowiecki“
Nakładem dyrekcji Muzeum
Pomorskiego w Gdańsku ukazał
się obszerny, kilkudziesięciu zdję
ciami ilustrowany katalog wysta
wy „DANIEL CHODOWIECKI“.
Katalog opatrzyła wstępem ku
stosz muzeum mgr. Anna Gosieniecka. Zdjęcia wykonał A. Podlewski.

na Wybrzeżu spółdzielczy teatr
muzyczno-dramatyczny

Pierwszy
Poranna toaleta

Ostatnio powstała na Wybrzeżu jeszcze jedna placówka kul
turalna — Spółdzielnia Pracy Aktorów w Gdańsku z tymczasową
siedzibą w Sopocie.
Celowość spółdzielczego teatru muzyczno - dramatycznego zo
stała uznana przez Wojewódzką Komisję Planowania Gospodar
czego przy Prezydium Wojew. Rady Narodowej w Gdańsku oraz
przez Ministerstwo Kultury i Sztuki, które udzieliło tej pożyte
cznej placówce swego całkowitego poparcia.
W chwili obecnej spółdzielnia dzał miasta i miasteczka, dając
liczy około 60 członków. Są to spektakle o wartości wy chowa wprzeważnie ludzie, posiadający czej. Ani teatr „Wybrzeże“, ani
pełne
kwalifikacje aktorskie, zespoły artystyczne „Artosu“, mi
choć nie brak również i osób, mo szerokiej akcji, prowadzonej
które dopiero teraz rozpoczynają w terenie, nie mogą w pełni spro
stać zadaniu i rozwiązać tego pa
zawód aktora.
Założycielem i inicjatorem spół lącego problemu.
dzielczego teatru muzyczno-dra Sprawę tę pomyślnie rozwiąże
matycznego jest ob. Zdzisław właśnie spółdzielczy teatr muzy
Bubella, który zna dobrze teatr czno - dramatyczny, który będzie
i jego tajniki. Posiada wielolet bawić, uczyć i wychowywać w
nie doświadczenie w tej dziedzi duchu socjalistycznym. Teatr ma
nie, gdyż do 1945 roku był sce za zadanie upowszechniać kultu
nografem i choreografem w te rę w duchu postępu i demokracji
atrach Związku Radzieckiego.
przy jednoczesnym wzbogaceniu
Spółdzielczy teatr muzyczno- i udoskonaleniu form swojego od
dramatyczny będzie miał wiel działywania. Teatr stawia sobie
kie pole do popisu. Województwo za zadanie wykonywanie państ
gdańskie odczuwało i odczuwa wowego planu usług kulturalnobrak stałego teatru objazdowego, artystycznych.
który by co pewien czas odwie- Teatr będzie wystawiał operet

ki, komedie muzyczne itd. o du
żej wartości społecznej. Już dziś
spółdzielczy teatr dysponuje od
powiednim zespołem. Do spół
dzielni bowiem zgłaszają się ab
solwenci szkół muzycznych, adep
ci sztuki teatralnej, jednostki
zdolne, pracujące w zespołach a~
matorskich, świetlicowych. W
niedalekiej przyszłości teatr spół
dzielczy będzie posiadał dwa ze
społy — każdy po 30 osób.
Reżyserem spółdzielczego tea
tru muzyczno - dramatycznego
jest ob. Józef Badowski. Zna go
całe Wybrzeże, gdyż na naszym
terenie zorganizował już kilka ze
społów artystycznych.
Reż. Ładowski zapewnia, że te
atir spółdzielczy wykona' powie
rzone sobie zadania, gdyż zespół
jest zdyscyplinowany, karny i
pełen zapału do pracy.
Spółdzielczy teatr muzyczno dramatyczny posiada 24-osobowy balet. Prowadzi go baletmistrz Kazimiera Nowowiejska
przy pomocy swej asystentki Sta.
nislawy Koźlickiej, absolwentki
szkoły rytmiki i tańca artysty
cznego. Zespól baletowy z cza
sem powiększy się, gdyż przy te
atrze zostanie utworzone wkrótce
studio baletowe, do którego uczę
szczać będą do I grupy dzieci w
wieku 5—10 lat, do II młodzie*
w wieku 10—16 lat. Członkami
obecnego zespołu baletowego są
tancerze i tancerki liceów chore
ograficznych, Młodzieżowych Do
mów Kultury itd.
Ob, Nowowiejska wraz ze swę
asystentką Koźlicką prowadzi
ćwiczenia tańców klasycznych,
wyzwolonych, • charakterystycz
nych i ludowych.
Zespołem muzycznym, Uczącym
ok. 30 osób, kieruje ob. Roman
Sawicki.
Warto nadmienić, że TPP-Rw
Sopocie udzieliło spółdzielczemu
teatrowi daleko idącej pomocy,
udzielając pomieszczenia w klu
bie TPP-R. gdzie odbywają się
obecnie próby.
Pierwsze przedstawienia spół
dzielczego teatru muzyczno - dra
matycznego odbędą się w kwiet
niu.
<mel>

w kraju nie mógł znaleźć zajęcia.] zienkach panuje wzorowy porzą
W 1948 roku z całą rodziną wró-fdek. Jest czysto, jasno, przestron
cił do Polski, gdzie otrzymał pra i nie. W każdym pokoju jest urnycę, a dzieci—prawo do nauki. Dla walnia z ciepłą bieżącą wodą, w
tego dziś Zawadzka może uczyć łazienkach — wanny i prysznice.
się i przygotowywać do samo Świetlica znajduje się w dużej
dzielnego zawodu położnej.
sali. Biblioteka, radio, pianino,
Szkoła położnych przy ulicy pozwala na przyjemne i pożyte
Roosevelta 17 we Wrzeszczu mie czne spędzenie czasu wolnego od
%
ści się w dużym, 3-piętrowym zajęć.
gmachu. Dyrektorka Władysława — Świetlica nasza — mówi wiKill i wicedyruktorka Jadwiga cedyrektorka Piątkowska — ma
Piątkowska informują nas o ży własne zespoły: śpiewaczy, tane
ciu i nauce w szkole, o możliwo czny, dramatyczny, które wystę
ściach pracy po jej ukończeniu'. pują w stoczni i w innych zakła
— Zadaniem naszej szkoły — dach pracy. Często urządzamy u
mówi dyrektorka — jest wyszko nas wieczorki świetlicowe, < na
lenie nowych kadr położnych dla których omawiamy przeczytane
izb porodowych na wsi, oraz dla książki, filmy itp.
klinik i szpitali położniczych. Na Teresa Mazurkowska, jasnowło
uka trwa 2 lata, a zajęcia prak- sa, roześmiana dziewczyna opo
wiada nam m. in.:
— Kiedy skończyłyśmy kurs
teorii, przed rozpoczęciem za
jęć praktycznych, urządziłyśmy
tradycyjne „oczepiny“, t.j, włoże
nie czepka położnej. Była to mi
ła uroczystość, którą urozmaici
łyśmy vvłasnym programem arty
Na sopockiej wystawie osiąg imprez będą korzystać według stycznym.
nięć racjonalizatorów żeglugi, por następującego kalendarzyka:
tów i rybołówstwa organizowane! Dziś — Przedsiębiorstwo Surowców
Wspólnymi siłami
Zw. Branżowy Spółdz.
są „dni postępu techniki“ dla ra Skórzanych,
Skórzanych, Gdańsk.
cjonalizatorów i wszystkich zain 13 hm. — pocztowcy z Gdańska i Inne uczennice — Halina Malawska i Regina Wojciukiewicz
Gdyni.
teresowanych.
inwestycją gazowni
14 hm. — zakłady tłuszczowe: gen. opowiadają o samokształceniu:
Gazowni miejskiej w Gdańsku*1 * *Poważną
*
Program „dni“ obejmuje popu Wróblewskiego
— Gdańsk i gen. Be
— Kiedy mamy jakieś trudno przybyło w ub. roku ponad 2.300 gdańskiej jest odbudowa gazo.
larne prelekcje naukowców Wy ma — Gdynia.
z Gdańska do Sopotu. Po
brzeża w gabinecie fizyki na miej 16 bm. — zakłady wodociągów i ka ści w nauce, pomaga nam bar nowych klientów. Zwiększenie li ciągu
wykonaniu
tych robót 65 proc
nalizacji
trójmiasta,
warsztaty
WPK
dzo
wspólna
nauka
w
zespołach
czby
klientów
tłumaczy
się
m.
in.
$cu, referaty
przedstawicieli GG, Zakłady Konstrukcyj Drewnia
odbudową i rozbudową sieci ga mieszkańców Sopotu będzie ko
NOT, seanse filmowe, oraz omó nych, Stocznie Rzeczne i Zarząd Wo samokształceniowych.
Kierownik szkolenia teoretycz zowej. Do sieci gazowej podłą rzystać z gazu wyprodukowane
wienie ciekawszych pomysłów dny — Elbląg.
czono najwięcej domów na Sta go w gazowni gdańskiej. (mel)
18 bm. — WPK Gdańsk—Gdynia, nego Janina Tarzyńska dodała:
racjonalizatorskich.
fabr. czekolady „Bałtyk“ — Oliwa,
rym Mieście w Gdańsku, a więc
—
Dzięki
nauce
zespołowej
po
Zakłady pracy Wybrzeża z tych I browar — wrzeszcz.
(WS)
pewnym czasie poziom nauki przy ul. Długiej, Ogarnej, Garbawśród uczennic wyrównuje się. ry, Podbielańskiej, Księżej i in.
Każda członkini ZMP z II roku Również w Oliwie, w osiedlu ma
91».
ma pod swoją opieką uczennicę rynarzy, wybudowano nową sieć
z I roku, której pomaga w nauce. gazową. Łącznie więc odbudowa
Udajemy się na lekcję II roku no l wybudowano ponad 3.500 m
Odbywa się tu wykład z chorób bież. przewodów gazowych.
W świetlicy Domu Stoczniow i „Spotkanie nad Łabą“. Filmy społecznych. Po wykładzie roz Powyższe prace załoga gazow
ców we Wrzeszczu wprowadzono te cieszyły się dużym powodze mawiamy z przewodniczącą ZMP ni miejskiej wykonała poza pla
bardzo pożyteczną innowację, po niem i każdorazowo oglądało je Marią Rybałko, która powiedzia nem, przy czym wielką pomoc W każdym większym mieście,
ła nam m. in.:
legającą na tym, że raz w tygo ponad 300 osób.
okazali mieszkańcy tych ulic, wy przy teatrach czy też przy ope
dniu w świetlicy są wyświetla Z inicjatywy świetliczanki ob. — Nasza organizacja opiekuje konując roboty ziemne. Również rze, istnieją bufety, w których
ne filmy o wysokiej wartości ar Mutkowskiej powstał w Domu się świetlicą i jej zespołami, po załoga gazowni miejskiej zainsta podczas przerwy w przedstawie
Stoczniowców 14-osobowy zespół maga samorżądowi w organizo lowała sieć gazową w nowowy- niu można wypić gorącą herbatę
ty stycznej i wychowawczej.
(mel). waniu samokształcenia, przepro budowanych blokach we Wrzesz lub zjeść kanapkę albo ciastko
Dotychczas wyświetlane były taneczny.
wadza szkolenie ideologiczne, czu przy ul. Mickiewicza.
„
filmy „Kawaler Złotej Gwiazdy“
Zdawałoby się. ze w Grand
TEATRY
Hotelu w Sopocie, gdzie z salą TEATR WIEIKI
- GDAÄS«
koncertową sąsiaduje restaura „Eugenia Grandet" — godz. 19 do
cja
i
bar,
o
posiłek
w
czasie
—
I
nie
wstyd
wam,
towarzyszu
Narloch?
To
-v#y
jeszcze
nie
21.15
130)
F. B. — STUDIO OPEROWE wiecie, jakie znaczenie partia i rząd przywiązują do współzawod przerwy nie trudno. Tymczasem P.nieczynne
...........
nictwa? Nie wiecie, jak cały kraj czeka na rybę? Nie rozumiecie jest inaczej.
TEATR DRAMATYCZNY - GDYNIA
że zniechęciliście grono młodzieży, które samo się garnęło do zwię
„Maź
i
żona"
—
godz.
19.30
do
W ub. środę, w czasie przerwy TEATR KAMERALNY — SOPOT31.30
«
kszenia wydajności pracy, do szukania nowych dróg w rybołów koncertu,
Janowi „śluby panieńskie“ — godz, 30
stwie?... No, porozmawiamy jeszcze na ten temat i na inne. Idźcie Brahmsowi,poświęconego
kilkanaście osób do 22.15
teraz do siebie i zróbcie, jak mówiliśmy. Za tydzień przyjadę udało się do bufetu
restauracyj
do was...
REPERTUAR KIN
nego, aby otrzymać kanapki i
Zatrzymał go jeszcze 1 dodał.
Jeden z kelnerów powie GDAŃSK - WRZEgZCZ — „Bajka5’
— Ja też nie jestem bez winy, mogę was uspokoić, choćby herbatę.
(16, 18 i 20).
dział, że należy zająć miejsce —- „Ostatnia noc“
— „Pierwsze
dni45— Holownik GAL-u tu na nic, bo oni mają za ciężkie i tylko i w waszej sprawie. Powinienem się był wcześniej zainteresować przy stoliku i czekać. Ponieważ „ZMP-owiec“
(15.30,
18.
20.30).
«talowe. Pod mierzeję jeszcze nie wolno podchodzić stalowym ho tym, jak u was sprawy stoją. Dochodziły nas słuchy o tym i owym, przerwa w koncercie
miała NOWY PORT — „Marynarz“ —
nie zawsze dobre Sam byłem zajęty w partii, wiecie, połączenie trwać tylko 10 minut, z takiej
„Cienie na torach" (18 i 20).
lownikom...
obu partii. Kongres Zjednoczeniowy, nowe wybory, dużo roboty. propozycji konsumenci muzyki OLIWA — „Polonia" — „ślub z prze
— Miny?
(16, 18 i 20).
— Min tam chyba nie ma, ale wiecie, jak obszar wodny nie Ale myślałem sobie: Narloch stary partyjniak, jak będzie potrze zrezygnowali. Inny kelner był szkodami“
— „Bałtyk“ — „Alarm“ (16.15
jest ogłoszony wolny od min, to statki stalowe tam chodzić nie ba, znajdzie drogę do Komitetu Gminnego. No i znaleźliście, tylko bardziej uprzejmy i skierował go SOPOT
18.30, 20.45). „Polonia" — „Jak harte
mogą. My potrzebujemy holownik drewniany i taki, żeby nie trochę późno. A ja powinienem był wcześniej wam ją pokazać. ści do baru.
wała się stal“ (16, 18 i 20).
ORŁOWO — „Neptun" — „Wędrówki
szedł za głęboko, bo musi blisko brzegu podejść. Chcemy pisać do No, nic, żegnajcie towarzyszu, do widzenia...
czarodzieja" (17 i 19).
Po
tej
rozmowie
Narloch
wrócił
do
Górek
pełen
nowego
za
Nie zwlekając, goście udali się GDYNIA
Gdańskiego Urzędu Morskiego, bo mają taki.
— „Atlantic“ — „Parada;
— Do GUM-u? Dobrze. To my wam pomożemy. Zwrócimy się pału i energii do działania. Zabrał się przede wszystkim do sta do baru, w którym w półmroku natrętów" (16.30. 18.30 1 20.30). „Go
do Komitetu Powiatowego, jak będzie trzeba, to i do Wojewódz rannego wykonania wszystkiego, co uzgodnił z sekretarzem Komi urzędowało“ dwóch kelnerów. plana“ — „Pokolenie zwycięzców“
(16, 18 1 20). „Warszawa“ — „Pier
kiego. Na pewno GUM nam nie odmówi i nie spóźni się ani o tetu Gminnego. Nadto jednego wieczoru znalazł czas — chociaż Gdy poproszono ich o coś do je wsze
dni“ (15, 17.30, 20). „Promień“
był już bardzo zmęczony — ażeby odbyć rozmowę z załogą dwu- dzenia, kelnerzy odpowiedzieli, — „Jednodniowi
dzień... Co jeszcze macie, mówcie...
milionerzy“ (17
Rozmawiali ze sobą jeszcze godzinę. W pewnym momencie dziestkidwójki i dowiedzieć się czegoś dokładniejszego na temat popierając to gestem, że tam — 1 19).
ich
planu
rozpoczęcia
współzawodnictwa
pomiędzy
łodziami
spół
tj.
w
restauracji.
FOTOPLASTIKON
—
Gdynia, Włady
Wakarecy powiedział.
IV 28 — „Podróż po Niem
— Co wam więcej będzie potrzeba, przyjdźcie do nas, towa dzielni.
Wędrówka trwała całe dziesięć sława
czech“, seria I.
Z Jadwigą przywitał się krótko i serdecznie.
rzyszu. Mamy dosyć pracy, nie bójcie się. Ale i dla waszej spół
minut. W rezultacie goście Grand
— Teraz już się nie boicie, Jadziu, że ktoś powie na was Hotelu nie otrzymali nic do zje
dzielni znajdziemy czas. ZMP u was dobrze pracuje?
POGOTOWIE RATUNKOWE
-- Trudno powiedzieć. Wygląda, że młodzi chcieliby wiele zro złe słowo, nieprawda? Komisja już ma gotowe sprawozdanie.
dzenia i o pustych żołądkach po GDAŃSK-WRZESZCZ
tel.
4-10-00 — Grunwaldzka 2
bić, ale myśmy im nie dali...
— Dopierośmy wrócili, jeszcze nic nie wiem.
szli na drugą część koncertu.
Pogotowie dziecięce Grunwaldzka
— Jakto: nie daliście?
— Ee, wiedziałyście i tak. Nie ma nawet o czym gadać, szko
tel. 4-24-44 — czynno 18 — 22
— Bo to widzicie tak. Chcieli zrobić załogę młodzieżową na da teraz tracić czas na te historie. Powiedźcie lepiej, czy macie
SOPOT
jedną łódź spółdzielni, tośmy się zgodzili.
tel. 5-24-00, ul. Stalina 778
jeszcze zamiar rzucać to wasze wezwanie do współzawodnictwa,
GDYNIA
— Słyszałem o tym. Poda ono dobrze łowią.
pomiędzy waszymi łodziami, o którym niedawno mnie mówiliście.
tel.
10-00 — Skwer Kościuszki 14
— Dobrze. Jak stara załoga. Ale chcieli zaraz współzawodni
— Poczekajcie, aż wyładujemy rybę — obruszył się trochę
ctwo ogłosić, żeby łodzie między sobą współzawodniczyły...
Szymański. — Nie można innych trzymać na przystani...
DYŻURY APTEK
— I co? To źle?
Prezes w duchu przyznał mu rację Niecierpliwił się jednak,
od dn, 8. 3. do 14. 3.
— Toć niby nie źle, ale inni tak nie bardzo chcieli, a zarząd chciał jak naszybciej odrobić swoje braki i zaległości. Rozumiał, że
Gdańsk, ul. Łąkowa 2
Wrzeszcz, ul. Mierosławskiego 27
i Ja mieliśmy tyle różnych kłopotów na głowie... Powiedzieliśmy, teraz jest okres, kiedy spółdzielnia pnie się w górę, kiedy znalazła
Sopot,
ul. Rokossowskiego 21
że później się o tym pomyśli, a sami niech łowią najlepiej, jak dla siebie właściwą linię rozwoju, i krzepnie.
Oliwa, ul. Kaprów 4
umieją...
Orłowo, Orłowska 66
(Ciąg dalszy nastroił
Wakarecy kręcił głowa
Gdyni*, światotańska 12S

Wszyscy na wystawę racjonalizacji
w Sopocie

Rozbudowa

sieci

gazowej

w Gdańsku

Filmy w Domu Stoczniowców
we Wrzeszczu

Do czego służy bor
w Grand Hotelu?

%
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OBSŁ RWHORIUM
Kanadyjska tragedia
oszukanych »dip?sów«

Poza tym nie rozumiem, co dzia-j rzec do 25. 2. 52, sklepy w S°- madv^PoKrotSie^ 1? 1 d Pl
^
ło się z tą sprawą od 14. 2. 51 do pocie i Wrzeszczu już w ponie-1 r^sTorHOWA'
„Mając zaledwie 13 lat wyemigro
CZĘSTOCHOWA GÓRĄ
15. 2. 52? Czy nabierała mocy u- działek 25. 2. rano nie rejestro
Czytelniczka, która odwoziła dziec wałem wraz z matką do Stanów Zjed
A, P. Tam przez trzy mie
rzędowej? I za co Komornik po wały bonów, opierając się na o- ko do Szczyrku, pisze o braku «wiet noczonych
siące
szukałem pracy i nic nie
byłem
lic lia
na wielkich
Wi.tJIK.lUll uwuioauu,
dworcach. Wyjątek
»V j Jsta
/
—z— -------------------i
brał koszty egzekucyjne, skoro głoszeniach wywieszonych (praw I1C
nowi tylko Częstochowa. A przecież: w stanie przez ten czas znale/e, po
egzekucji zasądzonej kwoty w o- dopodobnie 2 lub 3 dni wcześ Jak bardzo potrzebne są świetlice nieważ w te czasy krajusa z Europy
bardzo tam nienawidzili. Toteż można
niej) z terminem 24. 2. W prak dworcowe w Katowicach, Krakowie, zrozumieć,
góle nie dokonali?
w jakim opłakanym stanie
Ministerstwo Kolei niewąt
Helena, Emden tyce zatem sklepy te rejestrowa Bielsku!
przychodziłem po całodziennym szuka
Sopot, Kazimierza Wielkiego 1/7 ły tylko do soboty 23. 2. Dziś pliwie o tym pomyśli.
niu pracy wieczorem do domu, po
ILOŚĆ ŚMIECI
krwawiony, poraniony, podrapany, kra
Nie wątpimy, że na te py przy stemplowaniu bonów literą ZMNIEJSZYĆ
Ażeby odciążyć zapracowane Miej jowe ubranie porozdzierane, tak ame
tania odpowie nam Komornik „D“ dowiedziałem się, że rejes skie
Przedsiębiorstwo Oczyszczania, rykańskie uliczniki mnie sponiewie
Sądu Powiatowego w Sopocie. tracja trwała do 26. ub. miesią ob. Znicz z Gdańska radzi gospody rali Poszedłem do domu, nie było co
Spodziewamy się również, że ca. Proszę o wyjaśnienie w tej niom domowym, ażeby śmieci spalały jeść, albowiem szwagier, u którego
w domu. Większość odpadków można żeśmy z matką zamieszkali, też nie
ob. Czomij nie będzie po raz sprawie.
w ten sposób zlikwidować. Cenny su- miał pracy, pieniędzy żadnych
........nie by
drugi nłacił kosztów sądowych
więC cierpielim wszyscy straszny
J. D., Oliwa rowiec jakim są kości, należałoby i
składać
w
podwórkach
w
oddzielnych
\
Szwagier
był
już
wtenczas
przei egzekucji, a przewlekła spra
skrzyneczkach.
szło rok w Ameryce, więc znał już
wa, mocno pachnąca biurokra W INNYCH LISTACH:
ŚWIETLICA JEST,
cokolwiek miasto. Udał się na śmiecie,
tyzmem i nieporządkiem w ak CHCĄ CZYTAĆ PRZY ŚWIETLE
ALE NIE MA SPRZĘTU
bezdomne psy się tam odżywiają, a
tach, zostanie zakończona.
ELEKTRYCZNYM
W gromadzie Piekło wyremontowa- nieraz tale samo i bezrobotni LniezhRed.
Z zazdrością czytam o elektryfikacji1 no świetlicę. Stało się to dzięki stara-! czona ilosc szczurów
i ®

Czekamy
na wiijaśnienie

rykańskim śmietniku, jest zbyt
wstrząsający, byśmy go mogli za
cytować. Przytoczony przez nas
W maju 1950, jadąc z pracy do
fragment pochodzi z przedwojen
domu, ob. Eugeniusz Czomij
nego pamiętnika emigranta pol
wsiadł przez pomyłkę do pociągu
skiego, który po powrocie do kra
pośpiesznego. Konduktor sporzą
ju ogłosi! swe wspomnienia z adził protokół i DOKP w Gdań
merykańskiego „raju“.
sku skierowała sprawę do Sądu.
Nędza, system wyzysku, prze
Dowiedzieliśmy się o tym od ko
ludnienie, zamykanie fabryk, ko
mornika z Sopotu, który w sierp
palń przez obcych kapitalistów —niu 1951 powiadomił ob. Czornizmuszało miliony Polaków do
ja pismem, żądając sumy 9,05, ja
emigracji. Szli oni „za Chlebem4
ko należnej w tej sprawie. Po
na poniewierkę do Francji, czy
nieważ ob. Czornij, jako pracu
Ameryki.
jący, nie mógł pójść osobiście, ja
więc uiściłam tę sumę 14. 8. 51.
Dziś setki tysięcy Polaków po
Dla wszelkiej pewności zapyta
wróciło do ojczyzny i znalazło tu
łam się jeszcze odchodząc, czy
dobre warunki bytowania. Jed
■wszystko w tej sprawie jest już
nakże jesteśmy świadkami no
coraz to nowych gromad i nie mogę niom miejscowego komitetu PZPR, i gier, _ będąc tak samo -jv”
'
zapłacone. Komornik, ob. Czy Instrukcje nie mogą
się doczekać, kiedy i nasza gromada ZSCh i ZMP. Jednak świetlica nie ma
i ja, a chodzą
> ,
„„ wej, zbrodniczej akcji „wtórnej
żewski, oświadczył mi, że tak.
otrzyma światło. Nasza wieś ma na- wyposażenia.
Mieszkańcy gromady ftałna tę smiecią-m^.,J.
v JL.i. emigracji“, propagowanej przez
U11mia*
IIUCU
aimouuuyjv
wet gotową instalację, doprowadzenie zwracają się z gorącą prośbą do Wy- öu
sposobność
_ na -----------d
mj m ,,
ludzi z tej samej klasy wyzyski
Ku memu zdziwieniu 15. 2. 52 bjjć różne
tych
wyrzuconych
tam
produktów*..
nie sprawiałoby zatem wiek- działu Kultury i Sztuki Prez. Wojew.
waczy, którzy ponosili winę za
ob. Czornij dostał ponownie pis Mimo ogłoszenia w prasie i ra światła
szych trudności — pisze ob. W. Gaik Rady Narodowej o wzięcie ich świetłiDalszy
opis
produktów,
które
mo od Komornika Sądu Powia dio o terminie rejestracji bonów z Pogrodzia w pow. elbląskim. Pro- ey pod opiekę i wyposażenie jej w poemigrację przedwojenną.
zebrał polski bezrobotny na ame- Oto, jak doniosły depesze, w
towego w Sopocie w tej samej mięsno - tłuszczowych na ma simy Wojewódzką Komisję Eiektryfi-1 trzebny sprzęt.
sprawie, z wezwaniem do zapła
Montrealu, w Kanadzie wybuchł
cenia sumy 55.85 zł.
strajk głodowy 200 Polaków, tak
Zwróciłam się zatem do Komor
zwanych „dipisów“, zwerbowa
nika, okazując pokwitowanie wy
nych przez agentów londyńskich
stawione 14. 8. 51 na zł 9.05. Ko
kanalii emigracyjnych na wyjazd
mornik rzucił okiem i skierował
do Kanady. Obiecywano im tam
mnie do DOKP w Gdańsku, ogóry złota. Nieszczęśliwi oszuka
świadczająe, że chyba DOKP po
ni znaleźli się w obozie, miesz
raz drugi wystąpiła z żądaniem
kają w potwornych warunkach,
zapłaty. W DOKP odszukano ak
a zarabiając grosze zaledwie, nie
ta i stwierdzono, że zasadzona su
mogą pomóc swym rodzinom, po
ma w wys. 9.00 zł do DOKP
zostawionym w Niemczech za
nie wpłynęła.
chodnich.
Dnia 26. 2. br. ponownie po
W poniedziałek w trzecim dniu międzynarodowego turnieju “J“
Londyńscy zbrodniarżfe powtó
jest w*£3“
ataku. Po serii ciosów Grzelaka
W
ostatnim
dniu
narciarskich
szłam do Komornika, który tym
bokserskiego w Moskwie drużyna polska spotkała się z Czecho Rademacher jest zamroczony i sędzia rzyli jota w jotę — zbrodnię sa
razem odszukał akta i stwierdził, mistrzostw Polski rozegrano przy słowacją, zwyciężając 12:8.
wylicza go na stojący do ośmiu. Spot nacyjnych kanciarzy, którzy wy
kanie wygrywa wysoko Grzelak.
ie suma 9.05 zapłacona 14. 8. 51 pięknej pogodzie i w doskona
celnym! kontrami ł wywalcza sobie i W ciężkiej — JĄDRZYK przegra!
wozili polskich emigrantów do
Zespół
CSR,
który
wystąpił
bez
była potrącona tylko na koszty łych warunkach śniegowych bieg
stale rosnącą przewagę, wygrywając j xEXUK'iT'w pierwszych dwóch run- Francji, pobierając prowizję od
sądowe i egzekucyjne. Ponieważ na 30 km oraz slalom - gigant kontuzjowanego Termy, rozegrał nalkę zdecydowanie.
fiach zdobywa przewagę lepszy techni towarzystw okrętowych za każ
swoje pierwsze spotkanie w tur W lekkośredniej — KRAWCZYK cznie j szybszy Netuka. W c"
nie mogłam zrozumieć, dlaczego mężczyzn i kobiet.
zwyciężył KROCAKA. W pierwszej starc}U a0 głosu dochodzi Jądrzyk, dego eksportowanego Polaka.
nie ściągnięto kwoty dla DOKP, Bieg na 30 km wygrał Bukow nieju, podczas gdy Polacy wystą rundzie
Polak zdobywa przewagę dzię jecz nie może już nadrobić różnicy
Wywiezieni do Kanady żalą się
pili
po
raz
trzeci,
wykazując
pe
poszłam do Sądu Powiatowego w ski (Gwardia) w czasie 2:26,27
ki celnym ciosom z prawej. Krocak '^nktów i walkę przegrywa,
wne
przemęczenie
poprzednimi
w listach do redakcji paryskiej
do ataku w drugiej run^
*
$
przechodzi
Sopocie, aby dowiedzieć się, co przed Dąbrowskim (CRZZ) —
.
Sm1äSfÜüigiÄÄi.‘,W W «oferto «iecren fe.fcse.CT ZSK« „Gazety Polskiej“ na swój ciężki
należy do obowiązków Komorni 2:27,39, Holeksa (LZS) 2:34.23, Ju walkami.
Z Pdafcow najlepiej wspa- Stto'rtJaTtoSSSwSSiUl. «"»»U *
los.
ka. Oświadczono mi, że Komor rzakiem (CRZZ) i Kiubinem
dli Kasperczak, Drogosz, Chy- przeciwnika na dystans, wygrywając (JJ^f^alie Junkty w. o. z powodu
Oto wyjątek % jednego z lis
nik otrzvmuje wyrok i obowią (AZS).
chla i Grzelak, którzy wygra rUWdęśrednfe1j£ę— NOWAKA po wyrów- j
tów:
zany jest przede wszystkim ścią Slalom - gigant kobiet rozegra
li swoje walki wysoko. Szcze nanej walce przegrał stosunkiem gło- tałyęh wa^ch zawodnicy r d
y
gnąć zasadzoną kwotę łącznie ny na Kasprowym Wierchu wy
„Bez dachu nad głową, bez oszczęd
7 KfttTTNYM
odnieśli zdecydowane zwyci stwa
i
gólnie dobrze wypadł Grzelak, «ńw
a kosztamh
W półciężkiej — GRZELAK stoczył i Rumunów
rloho^aru1 w ności i zasobów, często bez przyja
grała Kodelska (AZS)
1:51,8
który
po
bardzo
ładnej
walce
Nie rozumiem zatem, dlaczego
dobrą walkę z RADEMACHE-!zl« w Jekkopołsredniej i Ciobotaru w ciół, znaleźliśmy się w rozpaczliwym
Kowalską (Gwardia) 1:55,0,
zwyciężył zasłużenie Radema- bardzo
położeniu“.
ob. Czornij ma po raz drugi pła przed
REM. Pierwsza runda miała przebieg1 półciężkiej. .
Bąkówną
(AZS)
1:58,
Grochol„Tysiące bezrobotnych z lasów, *
chera,
zbierając
gorące
oklas
wyrównany. W drugiej Grzelak prze-1
*
*
cić koszty sądowe i egzekucyjne
farm, szczególnie zaś z nnieruchouMOrLTKSi SSigoKÓ iftcera» 2:01,6 1 Sty lińską
ki obiektywnej publiczności chodzi do szybkiego ataku, bije seria We wtorek POLACY mieli dzień nych
zastojem w przemyśle prowin
mi i rundę wysoko wygrywa. W ostat przerwy, dziś walczą z RUMUNIĄ.
moskiewskiej,
mornik nie upomniał się o zasą-j (AZS)
cjonalnych fabryk — ciągnie do wiel
Zwycięzcą
slalomu
mężczyzn
kich ośrodków w złudnej na*~W zna
dzoną sumę 9.00 zł łącznie z kosz został Płonka (CRZZ) 2 min.
lezienia pracy. I nie znajdując jej,
WYNIKI
tami sądowymi i egzekucyjnymi? przed
wydają ostatnie grosze ze swych skrom
Ciaptatóem - Gąsienicą W muszej — KASPERCZAK pokonych oszczędności“.
(CWKS) 2:04, Rojem (AZS)' nał MajdlochA. Polak miał przez
„Mogę przytoczyć wiele wypadków',
2:04,6, Wawrytką II (CWKS), J. wszystkie rundy przewagę, punktując
które znam i które dadzą wam obraz
celnie lewym prostym i atakując szyb
Ich roznaczliwej sytuacji. Oto pierw
Marusarzem (CWKS) i Dziedzi kind seriami. Kasperczak wygrał wal
szy:
rodzina
składająca się z 6
kę wysoko.
ŚRODA — 12. III. 1952 r.
cem (AZS).
osób, w tym ani jedna nie pracuje.
W koguciej — NIEDŻWIEDZKI prze
$.00 — Program. 6.05 — Gimnasty
Narciarskie
mistrzostwa
Polski
A inny: robotnik polski z żona i dziec --"
~~
-----,
grał
Z
z
MUZLAYEM.
Silniejszy
fizyczka. 6.15 — Komunikat PIHM-u dla
22 lipca hr. 5 zawodników do kiem od sześciu tygodni daremnie szu
W czasie mistrzostw pływac dnia
rybaków. 6.16 — Program lok. 6.17 Ł- przyniosły sukces zawodnikom: nie Mu day rozpoczął walkę szybki
klasy II, 5 do klasy III 1 5 do klasy kajacy nracy. Zanomoga dla bezrobot
Wladomoścl Wybrzeża. 6.30 — Dzien CWKS, którzy zdobyU pierwsze,g
ÄS pŁSSiTaSS kich Wybrzeża uczestnicy tej młodzieżowej.
nych nie wystarcza nawet na zapła
nik. 6.50 — Radź. muzyka operetko miejsce w Konkurencji ciruzr> | k- ceinym kontrom. Podobny prze- imprezy, dając wyraz swej glębo
Instruktor skoków Haller (Flota) cenie komornego“.
wa 1 filmowa. 7.20 — Pleśni narodowe.
nowei — 1.697 pkt. przed CRZZ bieg miała druga runda. W trzecim kiej miłości i przywiązania do podjął się wyszkolenia w bieżącym
„Jeden z wypadków by! szczególnie
7.50 — Kalendarz. 7.55 — Wiad. 8.00 — nowej
nieznaczną przewagę ma Mu- Prezydenta Bieruta, podjęli sze sezonie 2 juniorek i 3 juniorów do po przykry. Młode małżeństwo, ona w po
1.651, AZS — 1.343, Gwardią starciu
Kurs jęz. ros. 11.40 — Komunikaty
zlay
i
wygrywa
walkę
stosunkiem
gło
ważnym
stanie, po przybyciu do To
ziomu
III
klasy.
lok. 11,45 — Głos mają kobiety. 11.52 — 874,5 i LZS — 325,5 pkt.
reg zobowiązań dla uczczenia 60
ronto spędziło dwie noce na stach ko
sów 2:1.
— Pleśń masowa. 12.04 — Dziennik.
Instruktor
pływacki
ZS
Spójnia
W
piórkowej
—
DROGOSZ
wypunk
lejowej
bez
środków do życia. Mimo
rocznicy urodzin najlepszego opie Zbytniewski zobowiązał się do 22 lip
12:15 — Wieś tańczy i śpiewa. 12.30 —
tował STEHLIKA. Polak przeważał kuna sportowców polskich.
gorączkowych poszukiwań, pracy nie
Aud. dla wsi. 12.45 — „Na swojską
ca
br.
doprowadzić
5
zawodników
do
przez wszystkie starcia, punktując pre
znaleźć“,
nutę". 13.15 — Komunikat PIHM-u.
Treść tych zobowiązań jest bar klasy III, 3 do klasy II oraz stworzyć mogli
cyzyjnie lewym prostym.
„Nie mając środków do życia —• no13.16 — Muzyka 1 komunikaty. 13.30
6-osobową
sekcję
żeńską.
źvwienla
szukała e.hvha na śmietni
dzo
cenna
i
daje
rękojmię
pod
W lekkiej — KUDŁACIK przegrał
— Wszech. Rad. 13.45 — Aud. szk.
kach — to czyniło dawniejsze poko
stosunkiem głosów 2:1 z ZACHARA. niesienia poziomu sportu pływać
„Chóry szkolne śpiewają". 14.10 —
lenie emigranckie“.
Po pierwszej wyrównanej rundzie, Za kiego na Wybrzeżu.
Muzyka. 14.30 — „śladami czołgów
„,___
______
______ .
chara rozpoczyna w drugim starciu
—
■ pow. B. Hamery. 14.50 — Koncert
Listów takich nadchodzi wiele.
rozr. 15.30 — Skrzynka harcerska dla
** donosiliśmy, -osrano zostały!
a’tWST'i, A oto treść zobowiązań zespo
Można by z nich zredagować no
łowych i indywidualnych.
dzieci. 16.00 — Wszech. Rad. 16.20 — w czterech grupach zawody pottinało
przegrywat
w
ostatnim
starciu)
Członkowie sekcji pływackiej Kole
Omówienie programu. 16.21 — Aud.
W niedzielę piłkarze zgrupowani na wy tom „pamiętników emigran
dla młodzieży z cyklu .Młode Wybrze we w koszykówce męskiej o wejść . Zachara jest w dalszym ciągu szyb- jarza (Gdańsk) zobowiązali się do 1 ośrodkach treningowych Unii i Gwar
I szy i agresywniejszy, wygrywając nie- maja br. pobić 5 rekordów okręgo dii rozegrali trzecie z rzędu spotkania tów“.
pracuje": 16.30 — Aud. z cyklu t»o Ligi Koszykowej.
Koszykarze gdańskiego
Kolejarza znacznie walkę,
wych.
„Wczoraj i dziś“ — „Zmieniło się ży
Nikt już w Polsce nie pisze dziś
treningowe. W Bytomiu zawodnicy onieoczekiwa w lekb0T,6łśrcdniej _ SADOWSKI
Kolektyw pływacki WKS Flota zo środka chorzowskiej Unii rozegrali pamiętników bezrobotnych, czy
cie robotnika rolnego“. 16.40 —- Utwo startowali w Ełku,
ry skrzypcowe w wyk. K. Bujalskiego nie ulegli w decydującym me^zu ze j wygraj z kRALCEKIEM. Na noczatku bowiązał się do 1 maja zorganizować spotkanie z miejscowym Ogniwem,
— skrzypce, K. Baryły — fortep. 17-00 społowi łódzkiego Ogniwa, tracąc tym waJkl Czecj,osłowak zaskoczył Sadów 10-osobową sekcję kobiecą i doprowra wygrywając 4:0 (1:0, 1:1, 2:0). Męcz też chłopów w nędzy. Wyzyski
waczom raz na zawsze odebrano
co naj stal na dobrym pozio
— Wiad. 17.05 — Pog. sport. 17.15 — szanse na prawo walki w finale o mi klego szybktmi atakami, jednak Po- dzić wszystk*"
11ak ceinyml kontrami wywalcza so- mniej do poziomu III klasy.
Muzyka ludowa, 17.40 — Pleśń maso strzostwo Polski i awans do Ligi.
możność tworzenia u nas rezer
mie
a
piłkarze
ośrodka
Kolegium sędziowskie sekcji pływać
wa. 17.45 — Kurs jez. ros. 18.00 — GdaAszczanie zagrali poniżej swych bie przewagę. W dalszych rundach
wyraźną po
wowej armii bezrobotnych. Jed
Koncert solistów. 18.30 — Wszech. możliwości, a poza tym startowali w Czeehosłowak utrudnia Sadowskiemu twa WKKF postanowiło do dnia świę wykazali
prawę
formy
w
stosunC
nakże swą zbrodniczą robotę kon
Rad. 18.50 — Muzyka rozr. 19.15 — zdekompletowanym składzie. Wydaje waikę „trzymaniem“, za co dostaje ta klasy robotniczej dokształcić 6 sę ku do poprzednich spo
Przegląd wydarzeń. 19.30 — Muzyka i się, że w przygotowaniach za wiele «- * napomnienie. Pn| koniec w-uh
dziów.
tynuują oni wśród emigrantów,
akt. 20.00 — Koncert chóru i ork. wagi zwrócono na kadrowiczów, a za sk| trafia kilkakrotnie celnie i wygry Zawodnicy AZS-u, zgrupowani w se tkań. Bramki zdobyli
nieszczęsnych, otumanionych „di
S0.40 — Utwory fort. A. Wielhorskie- mało interesowano się pozostałymi za wa zdecydowanie.
kcji pływackiej przy WSHM, zobowią Jerominek 3 oraz Tram
go. 20.58 — Komunikat PIHM-U. 21.00 wodnikami.
| W półśredniej — CHYCHŁA poko- zali się do 1 maja br. ustanowić 5 no pisz — 1. W Kielcach piłkarze ośrod pisów“, których sprzedaje się do
ka krakowskiego spotkali się z miejsco pracy niewolniczej plantatorom
— Dziennik. 21.26 — Wiad. sport
Kolejarz stracił szanse na awans do nał CAPEKA. W pierwszym starciu wych rekordów okręgowych juniorek wą
Gwardią, wygrywając 8:0 (3:0).
gl.30 — Mówimy o projekcie Konsty Ligi Koszykowej, do której na pod- dysponujący silnym ciosem Cauek tra i juniorów.
Bramki
zdobyli Kohut, Kotaba, Op kanadyjskim“.
tucji. 21.45 — Pieśń masowa. 21.50 — stawie swych poprzednich gier był fia kilkakrotnie Chychłę. W
„ dalszych
_______
Sekcja
pływacka
Budowlanych
GROT.
rych
i Patkolo — po 2.
Kronika kult. 22.20 — Muzyka kamer,
przeciwnika
(Gdańsk)
podjęła
się
doprowadzić
do
I rundach Polak osłabia
oi cł

Ostatnie konkurencje
narciarskich

Polska - Czechosłowacja 12:8
na turnieju w Moskwie

mistrzostw Polski

Nowymi rekordami w ołuwantu

uczczą sportowcy Wybrzeża

Prnnr*m radiowy

60 rocznicę urodzin Prezydenta Bieruta

Zmarnowane szanse
koszykarzy Kolejarza

22.50 — Koncert symf.

F A C H O W C Y

predestynowany.

POSZUKIWANI

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
Fabryka Maszyn i Odlewnia we Wrzeszczu, ul.
Grunwaldzka 216. Warunki wg', umowy zbioro
wej dla pracowników przemysłu metalów. Zgła
szać sie w Urzędzie Zatrudnienia po skierowa
nie.
S20-K
Ogrodnika, mistrza warsztatowego, stelmacha, j
dwóch kowali i 10-ciu traktorzystów zatrudni
natychmiast Zespół P.G.R. Kamnica.
309-K
*sacaoB.

Wojewódzka Rzemieślnicza Spółdzielnia Prą
dy Kominiarzy w Gdańsku podaje do publicznej
wiadomości, że z dniem 1 lutego 1952 r. objęła
zasięgiem swej działalności powiat Lębork, a z
dniem 1 marca pow. Malbork.
W związku z tym, od dnia uruchomienia tych
punktów usługowych w powiatach, jedynie pra
cownicy Spółdzielni są upoważnieni do wyko
nywania na tych terenach prac wchodzących w
zakres kominiarstwa.
Należności za usługi kominiarskie będą po
bierane przez upoważnionych przez Zarząd
Spółdzielni inkasentów.
341-K
„

„

_ .

dsMenntków i czasopism.

Unia-Ogniwo 4:0

Zawiadamia się, że od dnia
15 marca 1952 r.
POCZTA PRZYJMUJE PACZKI

UNIEWAŻNIA się zgubioną
ROŻNE
pieczątkę .„Gdyńskie Zakła
dy Mięsne sklep nr 2, ul
świętojańska 116“.
5494-G ZNALEZIONO psa czarnej
wełnistej sierści, wzrostu
ZGUBIONO kartę meldun średniego. Do odebrania w
4 dni. Sopot —
kową na nazwisko Wolff 3terminie
Maja 42.
5497-G
Edmund. Tczew, Rokossow
ZGUB Y
skiego I.
223-P DRZEWA owocowe fachowo
przycina, formuje korony.
ZGUBIONO kartę meldun
Telefon 23-83, godz. 9 — 17.
kową na nazwisko Gołaś 235389534853235323235348
5491-G
Bogdan.
207-P

WYDZIERŻAWI® bezpłat
nie 80 mórg dobrej ziemi, WOLNE POSADY
inwentarz płatny. Wiśniew
ski. Gniew, ul. 27 Grud POMOC domowa potrzebna
nia 18.
5492-G zaraz. Wrzeszcz, Kościusz5597-G
ki 26/3.

LOKALE

ZAMIENI® mieszkanie 3-po
kojowe w Lęborku na 2-po
kołowe trójmiasto. Wiado
mość: Gdańsk - Wrzeszcz,
ul. Uphagena 13 — 1.
5592-G ZAGUBIŁEM bilet rodzin
Dyrekcja Okręgowa
ny WPK GG Nr 19-91/474
OFICER PMH poszukuje na nazwisko Jankowski Ry
Poczty i Telekomunikacji
5590-G
pilnie kawalerkę samodziel szard.
Gdańsk
ną lub pokój kuchnią, wy
gody Gdynia, Sopot. Zwrc> SKRADZIONO kartę mel
346-K
cę koszty remontu. Oferty dunkową na nazwisko Stru
5589-G
„Dziennik Bałtycki“, Gdy tyńska Halina.
Gl. księgowego i pracowników księgowości za nia, pod „Gdyso“. 5499-G ZGUBIŁAM kartę meldun
trudnią natychmiast Ogrodnicze Zakłady Han DAM pomieszczenie niekrę* kową Piłat Katarzyna, Fądlowe w Koszalinie, Plac Gwiaździsty Nr 2. Wa pujące w Warszawie Pan) czewo, gm. Skórcz - Wieś.
224-P
runki do omówienia na miejscu.
337-K za korepetycje angielskie
go. Oferty: „Dziennik Bał
ZGUBIONO
kartę
meldun
tycki“, Gdynia, pod „An
gielski".
5496-G kową na nazwisko Rychtei
Stanisław.
5601-G
MARYNARZ poszukuje po
OGŁOSZENIA DROBNE
koju umeblowanego. Gdy ZGUBIONO legitymację —
5490-G Związku Zawodowego na
SPRZEDAM wóz ogumiony nia, tel. 33-89.
nazwisko Kraiński Franci
SPRZEDAŻ „platformę“ 1 4 ule z POKÓJ używalnością kuch szek.
5500-G
ni
Gdynia
zamienię
na
ka
pszczołami, dobrze opatrzo walerkę lub większe trój
WÓZEK dziecięcy - autko ne. Ropińskl, Pruszcz Gdań miasto. Oferty „Dziennik ZGUBIONO kartę meldun
Gdynia,
pod kową na nazwisko Kurr Lu
sprzedam. • Gdynia, Pomor skl, Kopernika 30. 5593-Q Bałtycki",
5498-Q
„Leokadia“.
8489-G cja.
ska 8 m. 2.
8495-0

tylko do wagi 10 kg

SS5Ł»rÄ . -TS? M

iw-» 24 «. 30

I afrencil Docztow»! oraz u każdego listonosza.

« n.

Prenumeratę

NERROI, 0(11
Dnia 9 marca 1952 r. zmarł w Bogu nasz ukochany
mąż, ojciec, brat, szwagier i stryj
itp.

MJtCEWICZ
CZESŁAW
57,

przeżywszy lat

długoletni pracownik P. K. P.

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 12 marca
o godz. 8 w kościele Chrystusa Króla w Gdańsku.
Wyprowadzenie zwłok na cmentarz Garnizonowy
odbędzie się dnia 12 marca o godz. 16.30 z kościoła
Chrystusa Króla, o czym zawiadamia pogrążona
w wielkim smutku

5599-0

indywidualną (przesyłka pod opaską) tamawta się przes wpłacenie

r.™. "•>« -------- -

RODZINA
należności na
nal
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