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zakładów pracy
podjęłs już zobowiązania wartości ponad pół miliarda zl
Ponad trzy tysiące

Naród polski pięknie czci swego Prezydenta
WARSZAWA (PAP). Według dotychczasowych danych do
tin. 15 hm., 3.313 zakładów pracy w całym kraju podjęło już
zobowiązania dla uczczenia 60 rocznicy urodzin Prezydenta
Bolesława Bieruta i święta 1 Maja.
Globalna wartość zobowiązań, podjętych dotychczas przez
załogi kopalń, hut, zakładów przemysłu metalowego, chemicz
nego, włókienniczego i innych, przez robotników budowlanych,
robotników PGR, pracowników instytutów badawczych itp.
wynosi 597,5 miliona złotych.
Jednocześnie wciąż zwiększa się fala nowych zobowiązań.

nasz cały plan marcowy zostanie
przyspieszony o 4 dni, a plan
kwietniowy o 5 dni, ora® wpro
wadzą do produkcji budowlanej
59 pracowników' przeszkolonych
przywars ztatowo.

Jednocześnie pragniemy zapew
nić Ciebie, Towarzyszu Prezy
dencie, Rząd Ludowy, KC PZPR,
której przewodzisz, że jesteśmy

gotowi do największych poświę
ceń dla dobra ojczyzny ludowej
w walce o wykonanie Planu
8-letniego, w walce o pokój i soWARSZAWA (PAP). Zespół posła" na scenie świetlicy fa cjalizm“.
Państwowego Teatru Polskiego i bryczaej „Ursusa“, aby w ten
Zobowiązania
Kameralnego w Warszawie — sposób zapoczątkować stałą współ
reżyserzy, aktorzy, scenograf©- pracę między naszymi zakładami
architektów
stolicy
wie, pracownicy techniczni i ad- pracy, realizować umacnianie
WARSZAWA
(PAP).
Zespół
ministracyjni — w liście do Pre- więzi, .jaka w oparciu o umowę
zydenta Bieruta oświadcza:
j zawartą między nami zacieśniać pracowni architektonicznej Miastoprojekt - stolica w liście do
Pragniemy uczcić 80 rocznicę j®^ będzie z miesiąca na miesiąc Prezydenta
Bolesława Bieruta
Twych urodzin, jak również zbliji z roku na rok.
precyzuje szereg konkretnych zo
zające się święto 1 Maja opraco Wzywamy wszystkie teatry w bowiązań i stwierdza:
waniem i: ponadplanowym wy* Polsce do podjęcia zobowiązań
stawieniem klasycznej sztuki po twórczych ku czci 60 rocznicy Ogółem bierze udział w zobo
litycznej z okresu Oświecenia, Twych urodzin i święte 1 Maja. wiązaniach 100 zespołów archi
tektenfezn© - urbanistycznych, 26
wystawieniem „Powrotu posła“
zespołów konstrukcyjnych, 16 ze
I. U. Niemcewicza.
Pięku? ciyn
społów instalacji sanitarnych i 11
Zachęca nas do tego -dodatko
zespołów instalacji elektrycz
budowniczych
wo fakt, że sztuka ta wiąże się
nych, 4 zespoły drogowe, 6 zes
ściśle z problemami konstytucji
Warszawy
połów organizacji placu budowy.
8 Maja, o której mówiłeś, Towa
rzyszu Prezydencie, w swym re WARSZAWA (PAP). Pracow W wyniku zobowiązań zaosz
feracie na posiedzeniu Komisji nicy Warszawskiego Zagłębia Bu czędzimy 5345 roboezodniówek, co
Z BMW-3
„Kam“, pozwoli na wykonanie dodatko
Konstytucyjnej w dniu 23 stycz dowlanego
stwierdzają w liście do Prezy- wej dokumentacji technicznej dla
nia br.
kubatury 140.000 rn sześć.
Zespół nasz nawiązał kontakt denta:
z robotnikami fabryki traktorów „Nasze zobowiązania, którymi Niezależnie od skrócenia ter
„Ursus“. Pragniemy uczcić 601 uczcimy dzień Twoich urodzin, minów wszyscy projektanci zobo
rocznicę Twych urodzin i święto, przyniosą krajowi dodatkowe wiązują się stale: podnosić war
1 Maja wystawieniem „Powrotu! 107.904 roboczogodziny, przez co tość plastyczną projektowanych

Wezwanie do wszystkich featrdw

Malik zażądał w Komisji ONI r&zpatrzem
sprawy użycia broni bakteriologicznej w Korei i Chinach
NOWY JORK (PAP). W No
wym Jorku rozpoczęły się obra
dy Komisji Rozbrojeniowej ONZ
powołanej do życia zgodnie z re
zolucją VI sesji Zgromadzenia
Ogólnego Narodów Zjednoczo
nych.
Jako pierwszy zabrał głos de
legat USA Cohen, który wniósł
na rozpatrzenie komisji propozy
cje delegacji amerykańskiej w
sprawie planu prac Komisji.
Amerykański „plan pracy" Korni
sji pomija całkowitym milcze
niem sprawę zakazu broni ato
mowej i redukcji zbrojeń.
Przedstawiciel ZSRR Malik

była w jego poprzednim oświad-[ jeniowa nie powinnaby niezwłorznie rozpatrzeć sprawy pogwał
czeniu na posiedzeniu Komisji
Zabierając ponownie głos Ma cenia zakazu prowadzenia wojny
bakteriologicznej jako wojny ha
lik oświadczył:
„Uwagę światowej opinii pu
blicznej przykuwa obecnie spra
wa
stosowania przez wojska
amerykańskie w Korei i w Chi
nach broni bakteriologicznej. Wy
wołaje to uzasadnione oburzenie
wśród wszystkich uczciwych lu
dzi na całym świecie. W związ
ku z doniosłym znaczeniem te
go zaga/dnienia, zwracam się do
przedstawiciela Stanów Zjedno
czonych i do Komisji z następu
jącym pytaniem:

oświadcz1?'?, że delegacja radziec „Ponieważ Komisja Rozbroje
ką chciałaby postawić delegatowi niowa nie może pominąć naj
amerykańskiemu pytanie: „Czy aktualniejszych zagadnień doty
przedstawiciele amerykańscy za czących dziedziny zbrojeń, nie
mierzają poprzeć wniosek w może ona Ignorować takich nie
sprawie redukcji zbrojeń i zaka dawnych faktów, jak stosowanie
przez wojska amerykańskie w
ża broni masowej zagłady?“.
Przedstawiciel USA Cohen u- Korei w Chinach broni bakte
chylił się od odpowiedzi na py riologicznej, mającej na celu ma
tanie MaMka, utrzymując, że py- sową zagładę ludności cywilnej.
tanie jego dotyczy zagadnień f Czy wobec tego Komisja Rozbro
merytorycznych, nie związanych
2e zgłoszonym przez delegację
amerykańską planem pracy ko
misji.
Malik oświadczył, że pragnął
by zadać przed c*pw'eielowi USA
jeszcze dwa pytania:

niebnej, z którą, nie może pogo
dzić się sumienie uczciwych lu
dzi, sumienie cywilizowanych na
rodów, — aby nie dopuścić do
dalszego stosowania broni bakte
riologicznej 1 pociągnąć do Odpo
wiedzialności tych, którzy po
gwałcili zakaz prowadzenia woj
ny bakteriologicznej?“.

obiektów, dążyć do uzyskania
największej ekonomii rozwiązań,
podwyższać jakość opracowania
dokumentacji technicznej.

Imponujące
zobowiązania
Radomskich Zakładów
Obuwia
RADOM (PAP). Pracownicy Ra
domskich Zakładów Obuwia pod
jęli szereg zobowiązań produk
cyjnych na cześć 60 rocznicy uro
dżin Prezydenta Bolesława Bie
Wyższe uczelnie medyczne w Polsce kształcą nowe kadry,
ruta oraz święta 1 Maja. Ogólna
wartość podjętych zobowiązań przyszłych pracowników służby zdrowia.
Na zdjęciu: lekarze: Hanna Pakulanka — absolwentka Aka
wynosi 2.766.264,04 zl.
W liście do Prezydenta załoga demii Medycznej w Warszawie i Halina Przylipiak — absolwent
ka Uniwersytetu Poznańskiego, pracują obecnie w pracowni
zakładów oświadcza:
Nasze zobowiązania są podzię techniki dentystycznej Akademii Medycznej w Gdańsku.
CAF — Fot. Celie.
kowaniem za Twą pracę. Jedno
cześnie przyrzekamy Ci poświę
cić wszystkie swe siły dla pra
cy nad wykonaniem naszych pia
nów produkcyjnych.

Olbrzymie zainteresowanie świata

Wezwanie

do spółdzielców

Międzynarodową Konferencją
Gospodarczą

LUBLIN (PAP). Członkowie Lu
bełskiej Spółdzielni Pracy Meta KOPENHAGA (PAP). Komitet
lowców' „Współpraca“ uchwalili przygotowawczy Międzynarodo
wysianie do Prezydenta listu, w wej Konferencji Gospodarczej októrym zobowiązują się m. In.: głosił następujący komunikat:
Pian na miesiąc kwiecień wykonać
Z uwagi na to, że prace wstęp
do dnia 25 kwietnia, dając ponadpla ne, związane ze zwołaniem Mię
nową produkcję wartości 90 tys. zło
dzynarodowej Konferencji Gospo
tych.
Przez zastosowanie pomysłów racjo darczej dobiegają końca i zbliża
nalizatorskich przy wykonywaniu balii się dzień otwarcia konferencji,
i łóżek obniżyć koszty własne o 3,7

go Komitetu Przygotowawczego
jest następujący: Moskwa, Izba
Handlowa, ulica Kujbyszewa 6,
komitet Przygotowawczy stwier
dza z zadowoleniem, że idea i ce
le konferencji spotkały się z nie
zwykle żywym oddźwiękiem we
wszystkich krajach, liczba osób
pragnących wziąć udział w KosiKomitet Przygotowawczy przeno łerencji Gospodarczej znacznie
si z dniem 25 marca swą siedzibę przewyższa w szeregu krajów
przewidywaną uprzednio liczbę
z Kopenhagi do Moskwy.
Nowy adres Międzynarodowe- uczestników'.

proc., co da oszczędności 21.600 zło
tych.
W ramach akcji łączności miasta se
wsią wysłać ekipę 15 monterów do
spółdzielni produkcyjnej Dęby - Ła»
zowa dla naprawy maszyn rolniczych
omówienia aktualnych zagadnień j
poVvvezno • ękoromiczriych.
• -'•I
Wyszkolić do dnia 18 kwietnia 4
pracowr ików niewykwalifikowanych na
pomoc fachową.
Koło ZMP zobowiązuje się w nasżej ■
spółdzielni uruchomić do dnia 18
kwietnia' bibliotekę i objąć dyżury
WARSZAWA PAP. Wiadomości stwierdzające, że zbrodniczy
dwa razy w tygodniu dla jej obsłu
agresorzy amerykańscy, nie mogąc przełamać bohaterskiego opo
żenia.
Zorganizować kurs języka rosyjskie ru ludowych wojsk północno - koreańskich, wspomaganych przez o*
go do dnia 1 maja br.
chotników chińskich, ponownie zaatakowali terytorium Korei i Chin
Zorganizować koło sportowe.

Cała Polska
potępia ludohój ców

zobowiązania, bronią bakteriologiczną — wywołały powszechne oburzenie społe
czeństwa polskiego.
Polski Komitet Obrońców Poko czym przeciwnikiem — trwa jcie
ju podjął uchwałę, która stwierdza nieugięcie w walce o wolność.
$ * *5*
m. in.:
„Opinia publiczna w Polsce zo Związek .Samopomocy Chłopskiej
stała do głębi wstrząśnięta wiado w imieniu 2 milionów członków de
mością o użyciu przez Ameryka łącza swój glos do protestu wszyst
nów broni bakteriologicznej. Pol kich uczciwych ludzi całego świata
ski Komitet Obrońców Pokoju w przeciwko stosowaniu broni bakte
* * *$*
imieniu całego narodu polskiego
Korei i Chinach.
Jednocześnie napływają wia ogłasza jak najostrzejszy protest riologicznej w
* *t* 9
domości o pomyślnym przebiegu przeciwko tej niesłychanej zbrodni.
Zarząd Główny Polskiego Czer
już podjętych zobowiązań. M. in. Naród polski domaga się natych wonego
Krzyża wysłał do Między
miastowego
zaprzestania
stosowa
meldunki z ostatniej chwili do
nia broni bakteriologicznej. Naród narodowego Komitetu Czerwonego
noszą o sukcesach włókniarsy polski domaga się ukarania spraw Krzyża i Ligi Czerwonych Krzyży
ZPB im. Dzierżyńskiego, sfcalow- ców zbrodni przeciwko ludzkości, w Genewie pismo, w którym czy
ników huty „Ferrum“, ZMP-ow- która dokonana została w Korei i tamy:
PolskiCzerwony Krzyż w imię
skiej brygady im. „Młodej Gwar w Chinach.
Zwracamy się do naszych przy idei humanitaryzmu, która jest pod
dii“ w stoczni szczecińskiej i in jaciól w dalekiej Korei i w Chi stawową ideą Czerwonego Krzyża,
nych.
nach, zmagających się ze zbrodni- wzywa Międzynarodowy Komitet
Czerwonego Krzyża i Ligę Czerwo
nych Krzyży do podjęcia energicz
nej akcji w celu uniemożliwienia w
przyszłości
powtórzenia takich
zbrodni.
Podejmując

te

zwracamy się jednocześnie do
członków wszystkich spółdzielni
na terenie cale;! Polski z wezwa
niem do socjalistycznego współ
zawodnictwa dla uczczenia dnia
urodzin naszego ukochanego Pre
zydenta oraz dla uczczenia świę
Przyznając, że sprawa zakazu ta międzynarodowej solidarno
1
prowadzenia wojny bakteriolo ści — 1 Maja.

gicznej leży w kompetencji korni
sji, delegat amerykański usiło
wał zaprzeczyć, że wojska ame
rykańskie stosują środki bakte
riologiczne w Korei i powołał się
na oświadczenie Achesona w tej
sprawie.
Obawiając się niepomyślnego
dla delegacji amerykańskiej roz
woju dyskusji, przewodniczący
Komisji Kanadyjczyk Johnson
pospiesznie zamknął posiedzenie
Komisji.

Z „Dni gotowości do akcji siewów wiosennych"

„Jak należy rozumieć sprzecz
ność w oświadczeniu Achesona:
»Jest rzeczą najzupełniej właści
wą mówić o redukcji zbrojeń w
obecni© napiętej sytuacji między
narodowej, gdy my wciąż jeszcze
wiele pracujemy nad zwiększe
niem potęgi militarnej“, — w
słowach bowiem Achescn wy
powiada się za redukcją zbrojeń,
a w rzeczywistości domaga się

dalszego zwiększenia potęgi mi
litarnej. Skoro Acheson pragnie
usprawiedliwić wyścig zbrojeń,
m, in. olbrzymi wzrost zbrojeń
w Stenach Zjednoczonych, istnie
mem w ZSRR rzekomo wielkich
armii, a Związek Radziecki pro
ponuje niezwłoczne powzięcie de
cyzji w sprawie redukcji sił
zbrojnych pięciu wielkich ^ mo
carstw i w sprawie zakazu broni
masowej zagłady, to dlaczego Ko
misją Rozbrojeniowa nie miałaby

Wnikliwa kontrola usprawnia przygotowania, usuwa bfądy

Dni 14 i 15 marca określone zostały uchwalą Prezydium Rządu
jako „Dni gotowości do wiosennej akcji siewnej“. W dniach tych ko
misje rolne rad narodowych, przy pomocy pracowników służby rolnej i aktywu chłopskiego, dokonały oceny przygotowań do kampanii
siewnej w gromadach, gminach, spółdzielniach produkcyjnych i pań
stwowych gospodarstwach rolnych.
Jak wynika z dotychczasowych mad, gdzie będą pracowały we*
meldunków województwo nasze dług ułożonego harmonogramu.

— w prównaniu z rokiem ubiegłym
— lepiej i staranniej przygotowało
sie5 do walki o terminowe i spraw'
ne przeprowadzenie siewów.
Dokładna kontrola dopomaga do
usunięcia w porę wykrytych niedo
ciągnięć, wyrównania braków i usprawnienia działalności SOM-ów,
POM-ów i GS-ów.

Najlepiej

w Wielkich Trąbkach

rozpocząć swej pracy od powzię W powiecie gdańskim najlepiej
cia decyzji w sprawie istotnej re do wiosennych siewów przygotowa
dukcji zbrojeń, przystępując prze ła się gmina Wielkie Trąbki. SOM
de wzystkim do redukcji zbro nie tylko gruntownie i starannie
jeń pięciu wielkich mocarstw?“. wyremontował siewniki, ale w porę
Przedstawiciel Stanów Z edno zebrał zamówienia i opracował
ęzonyeh odmówił - odpowiedzi na) pian pracy maszyn w poszczególto pytanie pod pretekstem, jako- |nyeh gromadach. Obecnie maszy
ny od Dowiedź na nie zawarta tuziny rozprowadzono już do gro-

dzącego z indywidualnych upraw chłopów, lub z wymiany w
gromadach — zostanie wsiana
bez zaprawy. Za popełnione za
niedbanie w pierwszym rzędzie
winę ponosi zarząd GS-u, ale i
Gminna Rada Narodowa nie jest
tu bez winy, gdyż nie potrafiła w
porę wykryć i zlikwidować nie
dociągnięcia.
W Mierzeszynie i Kolbudach
referenci nawozowi GS-ów źle
rozprowadzili sztuczne nawozy,
sprzedając chłopom zbyt wiele azotniaków w stosunku do in
nych grup nawozowych, szczegół
nie fosforowych.

*

*

©

Kategoryczne protesty przeciwko
zbrodniom amerykańskich agreso
rów w Korei i w Chinach uchwa
liły również następujące dalsze or
ganizacje: Związek Literatów Pol
skich, Rada Naczelna Zrzeszenia
Studentów Polskich; Stowarzysze
nie Polskich Artystów Teatru 1
Filmu,

ści płynących z kredytów które
są jedną z form pomocy państwa
dla pracującego chłopstwa.
W Przywidzu słabo również
zorganizowano punkty zaprawy
ziarna w gromadach. Kontrakta
cja roślin przemysłowych przebie
ga nierówno. Najgorzej przedsta
wia się kontraktacja lnu, którego
Gminna spółdzielnia zaopatrzy
zamiast 165 ha zakontraktowano
ła się w materiały siewne, zorgani
dotąd zaledwie 46 ha. Cyfra ta
zowała punkty zaprawy nasion i
wydaje się tym niższa, że w roku
odpowiednio rozprowadziła na
ubiegłym chłopi przywidzcy kon
wozy sztuczne. Kontraktacja w Wie!
traktowali 120 ha tej potrzebnej WARSZAWA (PAP). Dnia 16
kich Trąbkach dobiega końca, a w
dla naszego przemysłu uprawy. bm. odbyła się uroczysta promo
niektórych uprawach osiągnęła
SOM w Przywidzu wyremon cja oficerów politycznych Woj
100 proc. Jedynie kontraktacja
tował wszystkie siewniki, które ska Polskiego.
lnu przebiega słabo i na „Dzień
w dniu li bm. przyjęła komisja Po odczytaniu rozkazu ministra
gotowości“ wynosiła zaledwie 45
Trzeba się bić
rolna GRN.
obrony narodowej marszałka Pol
prac.
o każdjj dzień
PZGS v/ Elblągu niewłaściwie ski Konstantego Rokossowskiego
Gorzej przedstawia się sytuacja
w gminie Mierzeszyn, gdzie jedy Komisje, kontrolujące s„.m zorganizował sprzedaż nawozów o mianowaniu oficerami absol
nie SOM przygotował się w 1001 przygotowań do siewów wiosen sztucznych. Chłopi, zamieszkali wentów szkoły oraz rozkazu sze
proc. do akcji, planowo rozdyspo’ nych, wykryły poważne niedocią w pobliżu Elbląga musieli jeź fa Głównego Zarządu Polityczne
nowując do gromad wyremonto gnięcie w Przywidzu. Miejscowa dzić do znacznie oddalonego Tolk go W. P. o nagrodzeniu przodu 
wane maszyny. Gminna spoldziel Gminna Kasa Spółdzielcza rozpro micka, gdyż polecono im zaopa jących w wyszkoleniu słuchacz
nia popełniła jednak ogromny wadziła zbył: mało kredytów siew trywać się w tamtejszej GS.
nastąpił uroczysty moment pro
błąd, zaniedbując organizację gro nych, w stosunku do przyznane Może w przyszłości chłopi zamie mocji. Do nowopromowanych ofi
madzkich punktów zaprawy .ziar go na gminę limitu. Winę pono-j szkali pod Elblągiem mogliby za cerów przemówił szef Głównego
na siewnego. Ten brak może się si tu w dużej mierze aktyw opatrywać się w potrzebne ma Zarządu Politycznego W. P., wi
odbić na plonach, gdyż duża ZSCh, który nie potrafił spopuła teriały w magazynach PZGS?
ceminister obrony n-s rodowej
część materiału siewnego, pocho ryzować wśrójj chłopów korzy
IZET Son, brwisf, Marian N&s®5w<ws*5

ja oncerow
politycznych WP

S

DZIENNIK BAŁTYCKI (NR 67)
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Dyskisj a nad wielką kartą praw i zdobyczy
narodu polskiego

Bohaterowie

Barcelony

zamordowani

Nowa zbrodnia kata

Franco

PARYŻ (PAP). Z Madrytu do ników antyfaszystowskich. Zamoy
dowani antyfaszyści należeli do
Trwająca od sześciu tygodni wielka narada ludu polskiego jmjczne wykonywanie planów] Tak bezsilna wściekłość imperia noszą, że w więzieniu w Bota roz grupy
osób, skazanych niedawno
• • j.
-wy
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miesięcznych, /vo tinrljwwnviJ/»
wykonanie zwię 1listów
nad projektem
Konstytucji Polskiej
Rzeczypospolitej TLudowej
i ich agentów
i popleczni strzelano 5 hiszpańskich bojow- na śmierć
za udział w strajku
objęła w okresie od i lutego do 3 marca blisko cztery i pół mi kszonych, bojowych zadań 3 ro ków w kraju jest najlepszym do
barcelońskim. W najbliższych
wodem, jak bardzo nasza poko
liona obywateli, którzy wzięli udział w 74.000 zebraniach, 508.000 ku Planu.
dniach ma nastąpić rozstrzelanie
Obecnie wchodzimy w II jowa praca i jej wspaniałe wy
obywateli zabrało glos w dyskusji.
pozostałych 6 antyfaszystów, ska
etap dyskusji. Trzeba, aby niki, które sumuje projekt Kon
zanych na śmierć.
Dyskusja nad projektem Kon ka. Jutro — to dzisiejszy pałac
wzięli w niej udział wszyscy, stytucji, spędzają sen z powiek
stytucji stała się dla wielomilio młodzieży w Katowicach, który
Wiadomość o nowej zbrodni fa
aby
wypowiedzieli
się
ci,
któ
wrogom
naszego
narodu.
nowych mas obywateli głębokim wskazuje, jak żyć będzie jutro
szystów hiszpańskich wywołała
rzy
dotychczas
nie
zabrali
je
Ale
ofensywa
ohydnych
przeżyciem, nowym krokiem na cała młodzież polska. To wzoro
silne oburzenie w Hiszpanii.
szcze głosu. Ten drugi etap kłamstw i oszczerstw załamuje
drodze podniesienia ich świado we spółdaielnie produkcyjne, któ
wiąże się z okresem wzmożo się o nieugiętą postawę całego
PARYŻ (PAP). Okręg paryski
re
wskazują
naszej
wsi,
pogrążo
mości politycznej, czynnikiem,
nej fali zobowiązań produk narodu. Wróg, którego główhym
Powszechnej Konfederacji Pracy
wzmacniającym narodowy front nej jeszcze w zacofaniu jakie bę
cyjnych, podejmowanych przez celem jest podważenie zaufania
(CGT) ogłosił komunikat, w któ
walki o pokój i Plan Sześciolet dzie przyszłe życie zamożnej, kul
masy pracujące miast i wsi obywateli do projektu nowej Kon RZYM (PAP). Szereg osobisto rym czytamy:
ni. Ponad pół miliona ludzi dy turalnej wsi polskiej.
dla uczczenia 60 rocznicy uro stytucji, ponosi sromotne klęski. ści włoskiego świata kulturalne
Kat narodu hiszpańskiego —■
skutowało nad sprawą bliską ser
dzin Prezydenta Bolesława Dotychczasowa dysk.su ja nad go i politycznego wystąpiło z ini Franco zamordował 5 szlachet
Zwarły
się
cu każdego patrioty. Ponad pół
Bieruta, oraz święta 1 Maja. projektem Konstytucji wzmocni cjatywą założenia Towarzystwa nych bohaterów Barcelony. Frań
miliona dyskutantów wyraziło
nasze szeregi
Pracą dla ojczyzny czcimy te ła nas, dodała otuchy, pogłębiła Przyjaźni Włosko - Polskiej. To- c« mógł popełnić tę zbrodnię dzię
uczucia nas wszystkich, mówiąc
go, który jest głównym auto naszą świadomość obywatelską,
Dzięki tej dyskusji, bardziej
ki temu tylko, że korzysta % po
o projekcie Konstytucji, jako o
rem projektu nowej Konsty dała jeszcze silniejszy oręż do warzystwo to służyć ma pogłębię parcia imperializmu amerykańs
jeszcze zwarły się nasze sze
dokumencie, sumującym osiąg
tucji.
regi, okrzepł sojusz robotni
walki z wrogami. Te zdobycze niu stosunków kulturalnych mię kiego i bloku atlantyckiego,
nięcia narodu polskiego w walce
czo - chłopski. Głębiej pojął
etapu rozwiną się w dzy Włochami a Polską.
Ludu pracujący Paryża! Ządajnieugięta postawa pierwszego
o wyzwolenie narodowe i społe
swoje obowiązki wobec pań
II etapie dyskusji, etapie, który Odbvło się pierwsze zebranie, I «*« zerwania wszelkich atosunczne, o wielkiej karcie zdobyczy
~ narodu
stwa ten spośród inteligentów,
wiedzie nas do ostatecznego usta
...
,
. , ,.
, j kow ze zbrodniczym reżimem
ludu pracującego, świadectwie
który nie otrząsnął się jeszcze Dyskusja toczy się w warun lenia i uchwalenia naszej Kon na którym obecni byli: senator| Fra„c0, Doraaal1cie
trwałej, rzeczywistej niepodległo
ze stanu bierności i nieraz kach rosnącej agresywności wro stytucji, jako ustawy przemyśla della Seta (republikanin), prof.jni» pozostałych jeszcze przy żyści i suwerenności narodu pol
egoistycznej postawy życio gich sił, -zarówno poza granicami, nej i odczutej przez cały naród, Donini (b. ambasador włoski w; chi bohaterów Barcelony! Pandę
skiego.
wej. Miliony obywateli pol jak i wewnątrz kraju. Wroga uchwalonej dla naszej i naszych Warszawie), reżyser filmowy j *airie, że krwawy wspólnik Jmn
skich zapytało samych siebie propaganda „wyłazi ze skóry“, potomnych pomyślności, ku po
co .— marionetka amerykańska
Wczoraj - dziś — futro w tych przełomowych tygod rzucając oszczerstwa i nie cofa mocy i nadziei narodów, które Vergano, dyrygent Carrnignani, |i Papagos
łaknie krwi Belojannfsa
niach: jaka była moja praca jąc się przed rozsiewaniem naj jeszcze nie zrzuciły pęt kapitali s’enatorka Rita Montagnana (ko- i towarzyszy. Precz % krwawymi
Każdy z biorących udział w
dla ojczyzny? Jak przyczyni bardziej wyuzdanych kłamstw. zmu.
munistka) i inni.
rządami faszyzmu!
dyskusji, słuchający tej dysku
łem się do tego, aby każdy
sji, śledzący jej tok w prasie,
artykuł o prawach obywatel
przebiegał myślą przez całe swe
skich był zagwarantowany wy
życie i życie swych. najbliższych,
pełnieniem przeze mnie obo
porównując w nim stare z no
wiązków?
wym, wczorajsze z dzisiejszym.
Dyskutanci, mówiąc o projek
Robotnicy sięgali do wspom
nień, kiedy 'bezprawie i bez cie Konstytucji, o naszych osią
(W 33 rocznicę śmierci Jakuba Swierdłowa)
względny wyzysk mas pracują gnięciach, wyrażali jednocześnie
swą
nienawiść
dla
imperializmu,
cych panowały w Polsce, kiedy
Uralu uchwały Tammerforskiej nisty. Na zlecenie CK Partii w
zza paragrafów faszystowskiej który pragnie zniszczyć owoce
„Pamięć o towarzyszu Jakubie Michajlowiczu SwierdłoKonferencji, w której uczestni 1909 roku odbudowuje moskiew
konstytucji z r. 1936 wyglądała naszej pracy, chce przez odbudo
wie, będzie nie tylko symbolem, oddania się rewolucjonisty
czył. Lecz znów wpada w ręce ską organizację, Później działa w
wyraźnie policyjna pałka. Przy wę faszyzmu zagrozić naszej nie
swojej sprawie, nie tylko wzorem połączenia
praktycznej
carskich żandarmów.
Petersburgu, kieruje frakcją bol
pominali sobie „czas nieludzki“, podległości, naszej prawdziwej
rozwagi z praktyczną umiejętnością, ścisłej więzi z masami z
szewicką III Dumy, przygotowu
suwerenności,
której
nigdy
w
la
kiedy młodzi, zdrowi ludzie, rwą
umiejętnością kierowania nimi, lecz będzie również gwaran
je bolszewickie pismo „Zwiezda“.
tach
rządów
burżuazji
nie
mie
cy się do pracy, ginęli z głodu i
cją tego, że coraz szersze masy proletariatu będą dążyły na
W 1911 r. kolejne więzienie i zechorób, nie mogąc dostać żadne liśmy.
przód i wciąż naprzód do pełnego zwycięstwa rewolucji ko
! słanie do kraju Narymskiego.
Dziś jesteśmy narodem wol
go zajęcia, kiedy bezrobocie gnę
munistycznej“.
LENIN
Wzbiera fala rewolucyjna, tow.
nym i pokojowym. Zajmuje
biło ma.sv pracujące, skazując na
| Andrzej ucieka z zesłania i zjamy u boku Związku Radziec Od chłopięcych niemal lat, bo ności zaufaniem i miłością iowa
nędzę wielomilionowe masy na
iwia się w Petersburgu. Staje u
kiego poczesne miejsce w ro od 16 r. życia stanął w szeregach rzyszy.
rodu.
i boku Stalina do pracy w Biudzinie
narodów,
stojących
na
rewolucji. Towarzysze nazywali Swierdłow rozpoczął działalność
Inteligenci wspominali przed
jrze Rosyjskim CK i w „Frawstraży pokoju i sprawiedliwo go ■wówczas powszechnie „Ma w ramach ruchu soęjal-demokra
wojenną nędzę i cyniczne stwier
idzie“, bierze udział w pracach
ści społecznej. Przyjaźń ze łym“. Wtajemniczeni wiedzieli tycznego w 1901 r. 1 w tym sa-:
dzenia sanacyjnych ,,mężów sta
j frakcji bolszewickiej IV Dumy.
Związkiem Radzieckim, który Jednak, że nazywa się Jakub mym czasie został po raz pierw
nu“ o „nadprodukcji inteligen
; Nie długo jednak cieszy się wolwyzwolił nasz kraj od faszy-; Swierdłow, że pochodzi z Niżne- szy aresztowany. Odtąd przez dłu
i nością. W 1913 r. niemal jedno
cji“. Chłopi mówili o wyzysku ze
a

W Rzymie powstało
Towarzystwo Przyjaźni
Włosko-Polskiej

Spiżowa postać wielkiego rew

stowskiej okupacji, wzmacnia go Nowgorodu i jest synem ubo
naszą suwerenność i niezawi giego grawera.
słość.
Był młody Mimo że poważano
Zakończył się I etap dyskusji, go i szanowano jak dojrzałego
który przypadł w okresie wzmo człowieka. I nic dziwnego. Wy
żonych przygotowali do wielkiej bitne zdolności organizatorskie,
ofensywy wiosennej na wsi, gdy jasność umysłu, konsekwentna
milionowe masy chłopskie rzuci wierność sprawie robotniczej, któ
ły zobowiązania podźwignięcia ra kazała mu zawsze twardo stać
gospodarki rolnej na wyższy po na pozycjach leninowskich — oto
ziom. Klasa robotnicza toczyła w co sprawiało; że Swierdłow cię
Konfrontacja wspomnień z tym
samym czasie walkę o ryt-‘szył się od początku swej działał
tamtych dni z rzeczywistością

strony obszarników i burżuazyj-1
nego państwa. Matki przypomi
nał^ los dzieci, pozbawionych do
stepu do nauki, skazanych przez
sanacyjny reżim na głód.
Przed naszymi oczyma przesu
nął się jakby wielki film, uka
zujący otchłań beznadziejności i
nędzy przedwrześniowej Polski,
rządzonej przez kapitalistów.
naszego powszedniego dnia po
zwcliła uczestnikom dyskusji
jasno ujrzeć różnicę między
tym, co było niegdyś i co jest
teraz, ocenić przebytą drogę,
dostrzec wielkie perspektywy
jutrzejszego dnia naszej oj czy
zny.
Dyskusja nie ukrywała bynaj
mniej bolączek i trudności obec
nego okresu. _ Miliony ludzi dzie
lą się swymi codziennymi tros
kami, lecz właśnie ta dyskusja
dała im jasny obraz drogi do do
brobytu, który zagwarantować rao
że jedynie zbudowanie socjaliz
mu.
Wielka narada całego narodu
ukazała ponure wczoraj, powie
działa prawdę o trudnym nieraz
jeszcze dniu dzisiejszym, ukaza
ła szerokie perspektywy jutra. A
to jutro możemy dziś w Polsce
ukazywać nie tylko w słowach.
Żyje i rośnie ono już wśród nas.
Lepsze jutro — to MDM i setki
innych osiedli, wyrastających z
ofiarnej pracy polskiego robotni-

W 30-lecie powstania KZM

gie lata jego pracę inwolucyj
cześnie ze Stalinem zostaje zeną na wolności przerywały wię
j słany do kraju Turuchańskiego.
zienia i zesłania.
i Wtedy to przychodzi od niego list
W burzliwych latach 1905 —
ido siostry: „Mnie i Józefa Dżuga
1907 Swierdłow działa w Kaza
iszwili pędzą o 100 wiorst dalej
niu, na Uralu, przygotowuje po
Ina północ, o 80 wiorst poza
wstanie zbrojne, organizuje w Je
i krąg polarny. Nadzór znacznie
katerynburgu Radę Delegatów
I wzmocniony. Brak poczty...“.
Robotniczych, sam stając na jej
czele. Znają go wówczas jako
W ogmu
tow. Andrzeja również robotnicy
Po trzyletnim więzieniu wraca
i
WfelHSeyo
PaźdzSerirka
Fermy i Ufy. On to propaguję na do pracy zawodowego rewolucjo
i Gdy wybucha rewolucja luto|wa, Jakub Michajłowicz przebyiwa 1.500 km. po lodzie i wraca
[do Piotrogradu. W ogniu rewoluI cji, jako sekretarz CK, prowadzi
j u boku Lenina i Stalina zaciętą
walkę przeciw zdrajcom i oporl u u: storn.

Urzeczywistniły się nadzieje ofiarnych itojownikó
30 lat temu — 17 marca 1922 roku odbył się w Warszawie I dych KZM-owców. KZM rósł li
I założycielski zjazd Komunistycznego Związku Młodzieży. Z róż- < czebnię i hartował się ideowo.
nych ośrodków kraju — Zagłębia, Łodzi, Białegostoku, Krakowa, Często lotne nielegalne masówki,
Częstochowy, Warszawy, z rejonów Ukrainy zachodniej — przy transparenty na drutach tramwa
było 23 delegatów. Reprezentowali oni 1109 członków kółek mło jowych, kolportaż nielegalnego
dzieżowych i organizacji, związanych ideologicznie z rewolucyjną KZM-owskiego pisma
„Towa
partią proletariatu polskiego — K. P. P.
rzysz“ — do wściekłości dopro

Stworzony na tym zjeździe Ko
munistyczny Związek Młodzieży
stał się wiernym i ofiarnym po
mocnikiem partii przez cały okres jej walk o władzę dla ludu,
0 dyktaturę proletariatu, o zła
manie kapitalistycznego ucisku.
Wychował pokolenie ofiarnych i
głęboko ideowych bojowników o
sprawę wyzyskiwanych mas.
Wysuwa! on te hasła, które te

roków na prowokatorach i szpic wadzały szpiclów sanacji.
lach. Na śmierć skazano Kaniew K, Z. M. mobilizował młodych

skiego. Rutkowskiego, Botwina, robotników do walki o prawa
łódzkiego robotnika Engela, gór ekonomiczne, wskazując jedno
ników — Hajczyka i Pilarskiego. cześnie wyraźnie polityczny cel
Reakcja częstokroć zresztą nie tej walki — rewolucję proleta
trudziła się nawet, by pozorować riacką. Krzewił wśród młodzieży
decyzją burżuazyjnego sądu „le przywiązanie do partii klasy ro
galność“ dokonywanych przez sie botniczej — KPP. Demaskował
hie morderstw. W 1931 roku gi- pseudo - patriotyczne hasła bar
nie od strzału faszystowskiego!żuazji, »zezującej nasz naród
raz my urzeczywistniliśmy lub zbira 19-letni Czesiek Bujaków- przeciwko Związkowi Radziecurzeczywistniamy: żądania pra ski z Wołomina za to, że bronił kiemu.
wa do nauld, do równej płacy sa
równą pracę, przekreślenie bez
robocia. Marzyli młodzi KZM-ow
cy o takiej Polsce, w której nie
liakga krm
będzie suteren, bezdomnych, krzy

Po zgonie
red. Henryka Lukreca wicy proletariackich dzieci, ogłu
W związku ze zgonem członka
władz naczelnych Stronnictwa De
mokratycznego red. Henryka Luk
reca, Wojewódzki Komitet SD w
Gdańsku przesłał w dniu wczoraj
szym list kondolencyjny do War
szawy na ręce przewodniczącego
Rady Naczelnej SD min. Jana Rabano^skiego, w ktorvm czytamy
m. im:

piającego poniżania doznawanego
od majstra, ciemnoty, analfabe
tyzmu. O Polsce szeroko otwar
tych uniwersytetów dla młodzie
ży robotniczej i chłopskiej. O
Polsce nieustannie rozwijającej
się pod względem gospodarczym
1 kulturalnym.
KZM mobilizował młodych
robotników, chłopów i ucz
niów do walki o chleb, o pra
RUTKOWSKI.
w. MBSTBE
KMmm
wa i przyszłość młodzieży, o
Rozstrzelani w «darpnhs |$R25 % wyroku sądu
w»kśe$o
rewolucję społeczną.
W warunkach pracy nielegal
nej, brutalnego, policyjnego
terroru, w warunkach, wytną,
gających częstokroć nieslycha
nej ofiarności i bohaterstwa, sztandaru, pod ktorvm szedł po Zasługą KZM jest, iż potrafił,
towarzyszył K. Z. M. wszyst chód bezrobotnych. W 1934 roku przełamując dywersyjną politykę
kim klasowym bitwom Komu w Warszawie na ulicy Chmielnej kierownictwa OMTUR-u i Wici,
nistycznej Partii Polski, był padł zamordowany przez policyj przyciągnąć doły tych organiza
dla niej źródłem
młodych nego szpicla kilkunastoletni Ta cji do idei jednolitego frontu. Po
kadr, najbliższą rezerwą, był deusz Jabłoński, w chwili, gdy wielekroć dochodzi do wspól
przygotowawczą szkołą partii. przemawiał na masówce uczniów nych z KZM wystąpień. W re
Niejednokrotnie napotykali mło szkoły zawodowej. Setki działa zultacie konsekwentnej walki
5zi KZM-owcy na tej drodze po- czy młodzieżowych wtrącała re KZM-u i nacisku dołów OM

z KZM. Powstaje z inicjatywy
KZM front młodego pokolenia.
Wysuwał on hasła walki przeciw
hitleryzacji Polski, przeciw so
juszowi z faszystowską trzecią
Rzeszą, przeciw wojnie. Ogłoszo
na w 1936 r. deklaracja praw
młodego pokolenia stała się do
kumentem jedności młodzieży wo
kół tych haseł i woli rewolucyj
nej walki o lepsze jutro dla pol
skiego narodu.

Ta walka wydała owoce. Pod-'
jęli pracę KZM-owców w okre-;
sie okupacyjnego terroru ich na-!
stępcy 1 spadkobiercy — ZWM-!
owcy.
Cele, o które oni walczyli i
za które ginęli, kontynuuje i
realizuje dziś w jakże odmień
nych, szczęśliwszych warun
kach, półtoramiHonowa potęż
na organizacja młodzieży Pol
ski Ludowej — ZMP. Te sa
me ideały, które wypisał na
swych sztandarach KZM, znaj
dują sw7ój wyraz w Konsty
tucji Polskiej Rzeczypospoli
tej Ludowej — w formie za
gwarantowanych praw, jakie
zabezpiecza nasza ojczyzna
młodzieży j całemu społeczeń
stwu.

Spełniło się życzenie zamordo
wanego nrzez sanacyjnych zbi
rów młodego KZM- "ca Engla.
które wyraził w swym ostatnim
liście do towarzyszy:
„Nic wam nie przekazuję bo
wszystkim, co było w moim po
siadaniu, rozporządzacie wy Ja
kie olbrzymie, nieobjęte pole.
Jak wiele na nim cierpi, ale my
widzieliśmy, jak zakwitają czer
Obradujący w Gdyni doroczny zjazd
wone astry. Gdy roztoczy się
delegatów Stronnictwa Demokratycz
nego, wysłuchawszy przemówienia red.
przed waszymi oczami kwitnące
B. w. Święcickiego, poświęconego za
pole — dumna nadzieja żywych
sługom zmarłego w dniu 14 hm. w
— wspomnijcie rok 1924. A gdy
warszawie, znakomitego dziennikarza,
przejdziesz obok mogiły, rzuć na
publicysty i działacza SD red. Hen
ryka Lukreca, uczcił jego pamięć jed
nią kwiat, ja nie poczuje jego
nominutową ciszą i uchwalił wysła
TUR-u i Wici — kierownictwo zapachu w te dni triumfu nasze
nie depeszy kondolencyjnej na ręce ’’cyjny bagnet lub kulę. Ginęli — akcja na wiele lat do więzień.
Metody te nie zdołały pow- tych organizacji zmuszone jest w go. ale czuję go teraz...“.
przewodniczącego Rady
Ra JNacze*3nej * SDj ■,legalnie“ mordowani przez faprzewodniczącego"
min. Rabanów,skiego.
szystowskie sądy wykonawcy wy strzymać rewolucyjnej walki mło 1936 roku nawiazać współpracę
T. J.
„Gdańska organizacja wojewódz
na Stronnictwa Demokratycznego
(przesyła najserdeczniejsze kondo
lencje z powodu zgonu wiceprzewo
aniczącego Rady Naczelnej, kolegi
posła Henryka Lukreca, czołowego
publicysty i żarliwego bojownika
o postęp, pokój, demokrację i ustrój
sprawiedliwości społecznej“.
* # *

W chwili zwycięstwa Wiel
kiego Października staje na
czele władzy radzieckiej, ja
ko przewodniczący Wszrchrosyjskiego Centralnego Kcmite
tu Wykonawczego Rad.
Wierny uczeń Lenina po
święca ogromną pracę stworze
niu ściśle związanego z ma
sami aparatu partyjnego, kła
dzie olbrzymie zasługi przy umacnianiu władzy radzieckiej
na wsi, przy tworzeniu konnte
tów biedoty, przy organizowa
niu Komsomolu, przy przygoto
waniu pierwszej radzieckiej
konstytucji. Jako jeden z sław
nej szkoły agitatorów i in
struktorów WCIK (późniejszy
Komunistyczny
Uniwersytet
im. J. K. Swlerdłowa) doko
nuje wielkiej pracy w dziedzi
nie kształcenia młodych kadr.

Słowa, które
potwierdziła historia
W ostatnim roku życia, przygo
towując VIII Zjazd partii, prze
ziębił się na wiecu kolejarzy w
Orle. Nadszarpnięty długoletnim
więzieniem i wyczerpany nieu
stanną, ogromną pracą, organizm
nie potrafił przezwyciężyć choroay. 18 marca 1919 r. masy pracu
jące młodych republik radziec
kich i całego świata pogrążyła w
żałobie wieść o śmierci wielkiego
rewolucjonisty.
Przed laty Swierdłow pisał:
Każdy dzień istnienia wła
dzy rodzieckiej wzmacnia jej
silę i potęgę... W obozie impe
rialistów, w obozie przeciwni
ków — rzecz się ma wręcz od
wrotnie. Z dniem każdym si
ły ich maleją... Rośnie i roz
wija się walka rewolucyjna
klasy robotniczej we wszyst
kich krajach“

Słowa te potwierdziła historia,
były one i są drogowskazem dla
ludzi postępu całego świata, po
dobnie, jak postać ich autora jest
i będzie wzorem rewolucyjnego
oddania j hartu.
F CH.

DZIENNIK BAŁTYCKI (NB 97}

Drobna wyfwórczośó w służbie ludzi pracy

1

Po uchwale Prezydium Itządu

Ö socjalistyczną opieką nad maszynami

w sprawie rylbotöwstwa

Już za 2 tygodn’e.
może nastąpić otwarcie portu w Łebie

w spółdzielniach rzemieślniczych naszego województwa

Wkroczyliśmy w 3 rok Planu 6-letniegó, W roku tym zarówno rego należałoby zatrudnić w każ- j kosztów własnych przez zmniejI szenie kosztu remontów, jest stoeo
przed przemysłem kluczowym, jak 1 drobną wytwórczością stoją dej spółdzielni.
W dniu 11 hm. zgodnie z ście do Głębi jest z Łeby
I wana od lat w naszym przemyśle
jeszcze większe zadania produkcyjne, niż w latach ubiegłych.
zapowiedzią do porto w Łe krótsze o 3 godziny, niż z
{socjalistyczna opieka nad męcha
w którym
Szczególny nacisk należy położyć na dalszy rozwój drobnej
bie
przybyła
pogłębiarka Władysławowa,
Airibkfa
\ ».izmami i maszynami. Szczegół
wytwórczości, której zadaniem jest uzupełnianie produkcji nasze
„Łeba“, która ma pozostać obecnie bazują kutry. Jedno
socjalistycznego
nie w obecnym etapie wykonywa
go przemysłu kluczowego, która poprzez swe wyroby i punkty utam. na stale. Prace czerpal cześnie otwarcie portn w
nia . znacznie zwiększonych pla
ne rozpoczęto już następnego Łebie będzie dużym ułat
slugowe winna dotrzeć do każdego człowieka pracy i to ule tyl
rzemieślnika
nów produkcyjnych, zagadnie
dnia, zaczynając od przeko wieniem dla rybaków łeb
ko w mieście, ale również w najodleglejszym zakątku naszego te
Właściwa opieka nad maszyną niem bieżącym, zagadnieniem
pania najbardziej zamulone skich, obecnie zmuszonych do
renu, nawet do tej najdalej od szosy i kolei położonej wioski.
winna być również ambicją rze dużej wagi zarówno dla związ
go miejsca przy wejściu do bazowania w innych portach.
ny
prosto
z
fabryki,
czy
też
sta
mieślnika,
który
przy
tej
maszy
Jednak na to, by drobna wy
ków' branżowych, jak i zarządów
portu. O ILE POGODA NA W związku % otwarciem portu
twórczość mogła podołać zada ry i zużyty, wymagający czę nie pracuje. Odpowiednio częste poszczególnych spółdzielń, winno
DAL
BĘDZIE DOPISYWAŁA. należy w jak najkrótszym cza
stych
remontów.
Właściwa
pielę
oliwienie i czyszczenie mechaniz być zorganizowanie socjalistycz
niom, które zostały przed nią po
TO ZA DWA TYGODNIE sie zorganizować w Łebie
jak
powszech
mu, zapobieganie niszczeniu sprzę nej opieki nad maszynami, która
stawione, a nawet więcej — by gnacja sprzętu
KUTRY NAWET O NAJ Dom Rybaka. Sprawa ta. jest
mogła zadania te przekroczyć, nie ■wiadomo — zarówno w pierw tu i poważniejszym awariom w tej gałęzi drobnej wytwórczo
WIĘKSZYM ZANURZENIU tym łatwiejsza do przepro
składa sie. wiele czynników, ta szym, jak i w drugim wypadku przez usuwanie drobnych i ni® ści w ' dużym stopniu leży odło
BĘDĄ MOGŁY WCHODZIĆ wadzenia, iż w Łebie znajdu
kich, jak właściwe zaopatrzenie przedłuża okres jego przydat- przeszkadzających jeszcze w pra giem.
ję się dom, doskonale nada
DO FORTU.
dukcji
uszkodzeń
—•
to
wszystko
w surowce z położeniem szcze-jności
Poprzez socjalistyczną opiekę
Otwarcie portu w Łebie jący się na ten cel, trzeba
leży
już
w
zakresie
pracy
same
gólnego nacisku na produkcję zj
osiągniemy większą wydajność
będzie dużym udogodnieniem go tylko odremontować nie
go rzemieślnika.
odpadów, dalszy wzrost wydajno 1*31$® oszczędność
maszyn, a tym samym uzyskamy
dla rybaków, przede wszyst wielkim nakładem gotówko
(wieź)
śni pracy, opierający się na współ
Drogą najlepszą i najprostszą, ■warunki dla lepszego i szybszego
kim
dlatego, że Głębia Stup wym.
to strata
zawodnjctwie, oraz zagadnienia,
wiodącą do przedłużenia okresu wykonywania planów produk
ska obfituje w rybę, ą doj
Nie należy oszczędzać często eksploatacji zarówno maszyn, jak cyjnych.
wiążące się z narzędziami pro
(i. t.).
kroć nawet znacznych nakładów i drobnego sprzętu, do obniżenia
dukcji.
Dziś — na przykładzie spół o ile dzięki nim maszyna dłużej
dzielczości rzemieślniczej i prze będzie mogła pracować, gdyż tym
mysłowej — chcemy mówić właś samym z niemałą nadwyżką zwró
nie o tym ostatnim czynniku, a ci się poniesiony koszt. Jednak
raczej o niektórych zagadnie tego właśnie niejednokrotnie nie
niach z nim się wiążących. Takim rozumieją zarządy spółdzielni.
pierwszym i zasadniczym zagad
Przykładem takiej źle pojętej
nieniem jest socjalistyczna opie oszczędności niech będzie postę
ka nad narzędziami pracy, bez powanie spółdzielni stolarzy „Bal
względu na to, czy narzędziem tyk“ we Wrzeszczu, której ma
tym będzie skomplikowana ma szyny stoją, bezpośrednio na po
Agencja!SZYN nagrodę pierwszego stop]go i trzeciego stopnia. Nagrody ka rzeczywistego Akademii Me
szyna, czy też zwykle dłutko dtodze i nie są zabezpieczone be MOSKWA (PAP).
jrają w wysokości 150 tys. rubli!te otrzymali uczeni, agronomo- dycznej ZSRR P. Bżaparidze
szewskie. Opieką należy również tonowymi fundamentami. Rzecz TASS donosi:
reła przyznano za dwie prace w dzie wie, zootechnicy i kołchoźnicy za dyrektora Abchaskiego Ośrodka
otaczać sprzęt bez względu na jasna, że takie niedbalstwo powoi Prasa radziecka opublikowała
to, czy jest on nowy i sprowadzo duje wstrząsy i wibrację maszyn,’ drugą część uchwały Rady Mi dżinie budowy samolotów. Nagro otrzymanie nowych gatunków Antymalarycznego, prof. L. Isawynikiem czego jest konieczność nistrów ZSRR o przyznaniu Na dy te otrzymała grupa inżynie zbóż, jagód, owoców, kultur te jewa i innych za opracowanie
zastosowanie wł praktyce lecz
częstej zmiany łożysk. Należy gród Stalinowskich za wybitne rów z konstruktorami samolotów chnicznych, krzewów dekoracyj inictwa
kompleksowego, Systemu
W. I. LENIN
sądzić, że dotychczasowe kosz prace W dziedzinie nauki, wyna — A. Mikojanem i A. Tnpole- nych oraz nowych ras bydła.
W DZIALE PRZEMYSŁU LEK zapewniającego ogromne zmniej
O KOMUNIE PARYSKIE,!
ty, poniesione przez spółdzielnie lazczości, literatury i sztuki w wem na czele.
szenie ilości zachorowań na ma
w związku ze z1 daną ts^ch ło roku 1951, Druga część uchwały Nagrody drugiego stopnia w KIEGO i spożywczego przyznano larię
Str. 86 — zł 3.—
ZSRR i zlikwidowanie
żysk, w sumie pokryłyby osadze rządu radzieckiego zawiera naz tej dziedzinie, w wysokości 100 12 nagród, w/ tej liczbie za opra malariiw jako
masowego zjawiska
W. I. LENIN
nie maszyn w betonie, o ile na wiska setek radzieckich specja tys. rubli przyznano autorom 15 cowanie nowej konstrukcji sieci w wielu republikach
i obwodach.
rybnych stawach. Sieci te wytrsy
PAŃSTWO Ä REWOLUCJA
wet kosztu tego już nie przekro listów x robotników — nowato prac.
Pierwszą nagrodę przyznano
mują
najsilniejsze
nawet
.
burze.
W
DZIALE
METALURGII
na
rów odznaczonych Nagrodą Sta
Sfr. 144 — zł 5.—
czyły.
drugiego i trzeciego stop W DZIALE MEDYCYNY na również grupie uczonych za
Ale należy walczyć nie tylko z linowską za doniosłe wynalazki i grody
LISSAGARAY
grodą pierwszego stopnia wy wprowadzenie zasadniczych udos
autorzy 18 prac.
tymi jaskrawymi przejawami nie zasadnicze udoskonalenia wpro niaW otrzymali
DZIALE GEOLOGII. W sokości 150 tys rubli odznaczo konaleń do metod produkcji pro
HISTORIA KOMUNY
wadzone do metod produkcyj
dbalstwa
w
spółdzielniach.
Rów
dziale poszukiwań i wydobycia no P. Sergijewa — kierownika paratów leczniczo - profilaktyce
PARYSKIEJ 1871 R.
nież o właściwą konserwację ma nych. Nagrody Stalinowskie przy
Str. VIII, 606, portr. 2, map 1 szyn winien dbać zarząd spół znano w tej dziedzinie autorom bogactw naturalnych Nagrody prac, W. Beklemfezewa —- człon nyeh.
Stalinowskie otrzymało ponad
zł 25.—
dzielni — głównie kierownik tech około 200 prac.
100 geologów, inżynierów, kon
W
DZIALE
BUDOWY
MAniczny
i
konserwator
maszyn,
któ
Z. MODZELEWSKI
struktorów, maszynistów kom
bajnów węglowych, pracowni
KOMUNA PARYSKA
ków przemysłu naftowego i in
w perspektywie
na
nych specjalności.
osiemdziesięciolecia
W. dziale chemii i teoh- Jak już podawaliśmy, na so- a pracownikami warsztatów napraw*
Str. 52, portr. 2 — 2,~NÓLOGlI V'€HEMTĆZNEJ nagro pockiej wystawie' osiągnięć ra~ ozych na Przeróbce..
A. MOŁOK V
dę pierwszego stopnia przyzna cjoaalizatotów 5 żeglugp - portów A Jednocześnie polecamy racjonaliżatórdm korzystcińie z "facho
no zespołowi pracowników za
ROBOTNICY PARYŻA
jewództwa w styczniu br. za zastosowanie w technologii no rybołówstwa organizowane są a- wych konsultacji w bibliotece
Wśród rzemieślników naszego
W DNIACH KOMUNY
oszczędzono ok. 6.009 zł, a w wych metod otrzymywania spiry trakcyjne „dni postępu techni Morskiego Instytutu Techniczne
województwa, zatrudnionych w
Str. 48 — zł 1.90
ki“ dla racjonalizatorów i wszy go w Gdańsku, Długi Targ 41
lutym ponad 5.500 zł.
spółdzielniach branży skórzanej,
tusu.
stkich zainteresowanych.
W BRONIEWSKI
zaczyna się nareszcie rozwijać
Warto zaznaczyć, że metody W DZIALE ENERGETYKI Na W dalszym ciągu zakłady pra (wtorki i czwartki po południu).
(ws)
KOMUNA PARYSKA
ruch Korabielnikowej. Rzemieśl
pracy Lidii Korabielnikowej grody Stalinowskie wszystkich cy Wybrzeża będą korzystały z
Poemat
nicy coraz lepiej zapoznają się z
w największym stopniu i naj trzech stopni przyznano U zespo tych imprez według następują
zasadami tego ruchu i ogromny
lepiej stosuje spółdzielnia pra łom specjalistów.
Str. 20 — zł 5.40
cego kalendarzyka:
mi możliwościami, które daje ocy szewców i cholewkarzy im. W DZIALE BUDOWNICTWA DZIŚ — WPK GG, fabryka czeko
KOMUNA PARYSKA
szczędność kompleksowa.
Nagrody Stalinowskie otrzymała lady w Oliwie, browar we Wrzeszczu.
Kilińskiego w Gdyni, (it)
Materiały
JUTRO ■— warsztaty lotnicze, wytw.
liczna "grupa budowniczych W obecnej chwili koła korabiel
samochodowych, ekspozytura
historyczno - literackie
uczonych, inżynierów, robotni części
nikowców
istnieją
już
we
wszy
PKS
Gdańsk.
na wieczornicę
ków.
20 bm. — pracownicy leśni i drzew
stkich spółdzielniach, zrzeszonych
Str, 134 — zł J5.8Ö
ni z Gdańska.
W DZIALE TRANSPORTU
w Związku Branżowym Spół
21 bm. — słuchacze Technikum Ry
ŁĄCZNOŚCI
za
skonstruowanie
dzielni Skórzanych, i to nie tyl
Otwarcie sezonu dla żeglugi
..KSIĄŻKA I WIEDZA“
Morsk. w Gdyni.
nowych typów? aparatury radio bołówstwa
ko istnieją, ale mogą wykazać
Niedziela 23 bm. — wybitni racjo przybrzeżnej przy obecnym sta
wej Nagrodę Stalinowską pierw nalizatorzy z województwa koszaliń nie pogody szybko się zbliża. Na
się efektywnymi osiągnięciami.
szego stopnia przyznano grupie skiego, szczecińskiego, bydgoskiego, wodach ujścia Odry brak jest zu
Dzięki oszczędności kom W ZSRR ukazał się X tom atlasu- inżynierów
krakowskiego i warszaw
z I. Bakułowem na wrocławskigo,pełnie lodów, toteż statki będą
pleksowej w spółdzielczości encyklopedii mórz. Dzieło to zaznaja
skiego.
czg
IC
o
branży skórzanej naszego wo- mia z przeszkodami w nawigacji ta W DZIALE ROLNICTWA przy 24 bm. — ponownie słuchacze Tech mogły już w najbliższą niedzielę
nikum
R.
M.
kimi, jak mielizny, skały podwodne
1 25 bm. — gdańscy kolejarze łącznie rozpocząć pracę.
itd., dokładnie opisuje szlaki morskie, znano ponad 20 nagród drugie
W przyspieszonym tempie koń
głębokości mórz i podaje wiele in
czy się. remonty poszczególnych
Sidyra poi'ityc&na
nych wiadomości. O ogromnej pracy,
jednostek. Między innymi w re
włożonej w to dzieło, świadczyć mo
moncie był statek żeglugi przy
Wojska USA w dalszym cią gu używają w Korei broni bak gą chociażby * następujące liczby: na
brzeżnej „Diana“.
(Z
prasy)
każdy arkusz I tomu przypada śre
Na „Dianę“ trzeba było do ma
teriologiczńej.
dnio 2450 nazw geograficznych, 2800
szyny głównej doszlifować cylin
liczb podających głębokość mórz. 250
dry. Zadania tego podjął się spito
notatek o ukształtowaniu dna mor
dy ZMP-owi.ee ze stoczni szczecin
Do portu szczecińskiego przy Referat zasadniczy wygłosi! dy skiej
skiego, 200 notatek o powierzchni lą
Kazimierz Fiszbajni. Robotę,
rektor
szczecińskiej
bazy
Przed
był
trawler
dalekomorski
„Plu
dów.
obliczoną według harmonogra
siębiorstwa
Usług
Rybackich
ton“'.
Załoga
statku
zorganizowa
Pracę tę wykonywało 150 osób przez
mów na dość długi okres,- Fiszkilka lat. Redaktorem naczelnym jest ła masówkę, podczas której omó „Odra“ Kondratowicz. Omówił hajn wykonał na 28 godzin przed
on
szczegółowo
ustawę,
podkre
wioną
została
uchwała
Prezyprof. I. S. Isakow, który za dzieło to
terminem.
otrzymał, wraz ze współpracownika- j dium Rządu w sprawie otoczenia ślając, iż w wyniku akcji inwe
Czynem tym Fiszbajn uczcił
mi, Nagrodę Stalinowską I stopnia. [ rybołówstwa polskiego SZCzegÓl- stycyjnej rządu nasza flota ry 10-lecie powstania Polskiej Par
backa zwiększy się w roku bie
(zb> ' ną opieką.
tii Robotniczej. (wi)
żącym o około 40 jednostek.
Następnie odbyła się dyskus
ja, podczas której zabierali głos
V jffp
§§ifäivv‘Jai:
liczni rybacy.
Mechanik „Plutona“ Trzciński
MŁODZI RACJONALIZATORZY
. j stoczniowcy wspólnie wykańczają jed- omówił szczegółowo akcję samo.
Z inicjatywy instruktora technics- nostkę.
11
remontów na tej jednostce. Ry
iP
nego, doświadczonego robotnika stocz j Z okazji podejmowania zobowiązań bacy „Plutona“ już. od wielu mie
Na statku m/s „San“ bardzo
niowego oto. Dominiaka, uczniowie na cześć 60 rocznicy urodzin PrezyGimnazjum Mechanicznego przy sto- j denta i święta 1 Maja, załoga pokła- sięcy przeprowadzają we włas często psuły się. windy okrętowe.
czni Gdańskiej założyli własny KUibjdowa tej jednostki postanowił* za- nym zakresie drobne remonty
Sprawa zainteresował się młody
Techniki i Racjonalizacji.
konserwować nadbudówki w czasie sprzętu. Pozwoliło to nie tylko
Jest to jeden z pierwszych młodzie znacznie krótszym od zaplanowanego,
zaoszczędzenie blisko 4 fy3.1 racjonalizator z warsztatów Pol
żowych ośrodków racjonalizatorskich Załoga maszynowa we własnym zakrei
• • • • ‘ stoczni
’
‘sie wykona system chłodzący, wenty złotych, ale przede wszystkim na skiej Żeglugi Morskiej w Szczeci
na Wybrzeżu. Administracja
powinna przyjść swej młodzieży fą^ lację i rurociągi, a elektrycy zade uniknięcie 3-tygodniowego poeto nie, Stanisław Mendyka. Razem ze
brycznej z wydatną pomocą, pamię klarowali skrócenie cyklów produk jn jednostki, w stoczni. Zamiast swym kolegą Medyńskim przepro
tając, że ruch postępu w technice cyjnych.
wadzili badania wind, przy czym fa
stariowl potężny czynnik, wiodący do Indywidualne zobowiązania złożyli przebywać na stoczni, rybacy | chowej pomocy udzieli! im inż.
zwycięskiego wykonywania planów pro marynarz Pawlak i mechanik Bur- przeprowadzali połowy na mo
decki.
j Stępniewski. Wkrótce racjonalisto
aukcyjnych.
rzu.
ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWĄ
W dalszej dyskusji wzięli u J rzy usunęli przeszkody utrudniają".... ..........-"’V „STARÓWKI“
które obecnie pra
JUŻ WKRÓTCE
PRZEKRACZAJĄ NORMY
dział asystent mechanika Szklar
ROZPOCZNIE NAWIGACJI?
Grupy robotnicze,
pracujące na czyk, szyper Nieścior, rybak Cy cują już należycie.
Remonty przeprowadzane na stat szczecińskiej „Starówce“, coraz częś
kach żeglugi śródlądowej dobiegają ciej przekraczają normy przeładunko ran, Bemka, Wójcik i inni.
Mendyka jest zdolnym racjo
już końca. Z chwilą spłynięcia z Wi we, osiągając bardzo pomyślne wy
Na
zakończenie
mechanik
nalizatorem i przy opiece ł na
sły lodów tabor żś będzie gotowy do nik!
zaapelował do kolegów
rozpoczęcia nawigacji na stałych li Podczas przeładunku towaru t jed- i Troiński
‘ ,
.
leżytym pokierowaniu mógłby
niach pasażerskich i liniach towaro- nostkł ..Santo" aruna Bombela uzy-*° otoczenie trawlera socjal jtyozopracować nie jeden jeszcze
wartościowy pomysł. Należy
przypuszczać, iż PŻ.M, zaopie
wali z wagonów do magazynów 265 j dą się starały za przykładem
kuje
się Mendyką I podobnymi
ton cementu, uzyskując 245 procent j statków żeglugi handlowej wał
NOWA FORMA
normy.
WSPÓŁZAWODNICTWA
jemu pionierami postępu techczyć
o
unikanie
zbędnych
remon
.
____ _
,
M/s „Nowa Huta“ jeszcze znajduje Na „Starówce“ bywają dni, iż pla-! ,„
nicznega
się w stoczni, a już pracuje na nim ny dzienne przeładunku są przez ca- j to W, usuwając ZSWCZas.U WSZelBaki&rißu.
załogą statku, bowiem marynarze i łą załogę wykonywane w 150 proc. kle braki, (wił
■<wt)

Nowe wspaniale osiągnięcia

radzieckie) mgśli naukowe) i techniczne)
Dalsze nagrody stalinowskie za rok 1951

Wszyscy racjonalizatorzy
wystaw«? w Sopocie

Warto oszczędzać

metodą Korab I ©klikowej

Szczecińskie statki
przybrzeżne

sa getcie io Jml

Radziecki
atlas morski

Trainier »Pluton«
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Społeczni inspektorzy mieszkaniowi

Racjonalizator Fabryki Części
Samochodowych w Gdańsku

Howa forma działalności Wydziału Kwaterunkowego MRN

Ta nowa, bardzo cenna forma
pracy kwaterunku narodziła się
na grudniowej odprawie przewo
•dniczących rad zakładowych i
dyrektorów przedsiębiorstw, któ
rą zorganizował Wydział Kwa
terunkowy Prezydium MRN we
spół z Wydziałem Społeczno Bytowym ORZZ.
Dzięki systematycznym rapor
tom kontrolerów, którzy zostali
wytypowani przez zakłady pracy
i mają za zadanie wykrywanie
rezerw mieszkaniowych, Wydział
Kwaterunkowy posiada obecnie
całkowicie aktualny stan wolnej
przestrzeni lokalowej w Gdań
sku.
Szczególnie dużą aktywność w
wykrywaniu rezerw mieszkanio
wych wykazują stale kontrole
rzy WPK GG, PROP, GPZB i
PKS. Natomiast należy stwier
dzić, że niektórzy delegaci nie
zwiększają swego wkładu w ak
cję ujawniania wolnych miesz
kań.
Za zły styl pracy niektó
rych kontrolerów winić nale
ży zarządy okręgowe związ
ków branżowych i przewodni
czących rad zakładowych, któ
rzy dosłownie — poza dwoma
wypadkami odwiedzenia kwa
terunku — nie interesują się
absolutnie pracą wydelegowa
nych ludzi.
Wyrazem obywatelskiego zro
zumienia akcji ujawniania re
zerw mieszkaniowych, jest posta
wa pracownika Państwowego
Biura Projektów Budownictwa
Morskiego inż. Józefa Barczft,

który, mimo że sam ma miesz
kanie, ofiarował do dyspozycji
kwaterunku cały swój wolny
czas popołudniowy (od godz. 16
do 20) na lustrację mieszkań. Po
dobnie postąpił stróż Gdańskich
Zakładów Dziewiarskich, Roman
Stępniewski — który po otrzy
maniu przydziału na mieszkanie,
rozumiejąc konieczność walki o
dalsze ujawnianie wolnych izb,
pełni obowiązki kontrolera w cza
sie wolnym od pracy zawodo
wej.
— Podnieść warunki bytu ludzi
pracy musimy wszyscy. Szukając
nowych rezerw mieszkaniowych
też wnosimy w miarę swych moż
liwości swój wkład do tej wiel
kiej sprawy, dlatego też zgłaszam
gotowość pracy w kwaterunku
— oświadczył on kierownikowi
wydz. kwaterunkowego Kuchar
czykowi, prosząc o przyjęcie, ja
ko lustratora mieszkaniowego.
Dużą uwagę, jak to podkreślił
kierownik wydziału w rozmowie
z nami, poświęcono w hr. spra
wie realizacji Karty Stoczniow
ca, która przyznaje poważne udogodnienia mieszkaniowe pra
cownikom stoczni.
— W 1951 r. daliśmy stocz
niowcom 189 izb samodzielnych,
a po ukazaniu się Karty Stocz
niowca przyznaliśmy dodatkowo
228 izb — z nowego budowni
ctwa.
Wydział
kwaterunkowy
zwraca baczną uwagę na słu
szność przydziałów mieszka
niowych, dlatego np. przez 2
miesiące br.: styczeń i luty
przyznano pracownikom fizy
cznym 150 samodzielnych mie

*llaó<za ocena
yy

szkań, a pracownikom umy
słowym 67.
Również przydzielając miesz
kania współlokatorskie zachowu
je się należytą proporcję.
— Obecnie walczymy z plagą
samodzielnego wprowadzania się
do świeżo wybudowanych budyń
ków — oświadczył zastępca kie
rownika ob. Bosiacki. Powinien
nam w tym dopomóc Zarząd Bu
dynków Mieszkalnych, czuwając
nad zabezpieczeniem mieszkań.
Jak stwierdził zgodnie perso
nel Wydz. Kwaterunkowego, sek
cje personalne przedsiębiorstw
niepotrzebnie wydają pracowni
kom przepustki na załatwianie

i

spraw mieszkaniowych. W ten
sposób zainteresowani sami uda
ją się do Wydziału Kwaterun
kowego, tracąc cenne godziny
pracy, a sprawy ich powinien
wyłącznie załatwiać kontroler
społeczny, o czym Wydział Kwa
terunkowy zawiadomił ORZZ.
Dotychczasowe osiągnięcia Wy
działu Kwaterunkowego, uzyska
ne dzięki lepszemu zorganizowa
niu pracy i rozwinięciu sieci kon
trolerów społecznych, powinny
być w trzecim roku Planu 6-let
niego jeszcze bardziej pogłębio
ne celem należytego wykorzysta
nia wolnych rezerw mieszkanio
wych dla ludzi pracy, (wj)

Rosną zobowiązania
w darze urodzinowym

dla Prezydenta Bolesława llera ta
W dalszym ciągu napływają zoi Wartość zobowiązań indywidu
bowiązania produkcyjne dla ucz-1 alnych i zespołowych, podjętych
czenia 80 rocznicy urodzin Prezy przez pracowników sopockiej PSS
denta Bolesława Bieruta. Zobo wynosi 52.773 zł.
wiązania te, podejmowane przez Również załoga PDT we Wrze
robotników i inteligentów, mło szczu czci 60 rocznicę urodzin
dzież i starszych, świadczą o głę Prezydenta Polski Ludowej i świę
/
bokiej miłości i przywiązaniu o- to 1 Maja wzmożoną pracą. M.
Brygadzista narzędziowy ślusarz Józef Lipa z gdańskiej fabryki części
samochodowych opracował pomysł racjonalizatorski, którego zastosowa
bywateli dla swego Prezydenta. in. pracownicy zobowiązali się
nie przynosi fabryce około 48 tys. zł oszczędności rocznie. Na zdjęciu:
pracować w niedzielę 6 kwietnia
racjonalizator Józef Lipa objaśnia racjonalizatorowi Stanisławów7! ZabruPracownicy Gdyńskich Zakła Wartość podjętych zobowiązań wy
ckiemu działanie swojego przyrządu
CAF — fot. Kosyeara
dów Gastronomicznych zorgani nosi 33.818 zł.
zowali wielkie wspólne zebranie,
na którym podjęli liczne zobowią
zania produkcyjne, przynoszące
znaczne oszczędności. Ogółem zo
stały podjęte 33 zobowiązania
W Nadmorskich Zakładach Z okazji Międzynarodowego
indywidualne i 37 zespołowych,
Przemyślu Drzewnego we Wrze Dnia Kobiet pomocnik magazy
które dały w sumie ponad 105.000
szczu odbyła się ostatnio uroczy niera Anna Goldman otrzymała
zł. oszczędności.
stość wręczenia nagród przodow nagrodę pieniężną, 3 pracownice
12 bra. w świetlicy ZPGG w nikom pracy i racjonalizatorom. terenowe — awans do wyższych
odznaki przodownika pra grup. Ponadto 15 kobiet wyróż
Nowym Porcie odbyła się uroczy Srebrne
cy otrzymali: Śtencel Bernard, niono nagrodami książkowymi.
sta akademia, na której odznacza Franciszek
Mafcuk, Marta Siat
no Brązowymi Krzyżami Zasługi kowska, Leon
Gumiński, Janina
przodujące kobiety, pracujące w Mielczarek, Bernard Grzeg0W3kl,
porcie Gdańsk — Gdynia. Z re Elżbieta Ligman, Józef Sonntag,
jonu Gdynia odznaczenia otrzy Maria Wiśniewska, Julian Kana18 bir.. o gods. 18 odbędzie
mały wartowniczki Helena Pel- fa, Adam Pytel, Piotr Rartosiń- sięWwdniu
sali Klubu TPP-R we Wrzesz
rodowi jedno z najpiękniejszych plińska i Janina Rzeszotowska. z ski, Józef Kubejko, Kazimierz Ko czu, przy ul. Sobótki 15 koncert cho
pinowski z udziałem średniej Szkoły
dzieł literackich.
Gdańska udekorowano robotnicę stucha, Władysław Zawisza.
Niestety, scenariusz filmu, któ portową Genowefę Mróz, robotni Pracownicy ci swą wydajną i Muzycznej. Wstęp wolny.
ry niedawno wszedł na ekrany cę z warsztatów7 elektrycznych He ofiarną pracą przyczynili się do
Wybrzeża, ogranicza się jedynie lenę Work»wrską, dźwigową Alek realizacji planu na rok 1951.
do ukazania młodości Pawki, a Sandrę Zyskowne I z-cę dowódcy
S. KOBUS
nie przedstawia mniej może barw warty Marię Rozewską. (e. h.)
korespondent
pracownice
nego, lecz tak bohaterskiego póż
*
*
*
Aktyw
CRS „Samopomoc Chłop
niejszego okresu jego życia.
Podobna uroczystość odbyła się
Mimo to film warto i należy o- Wśród pracowniczek Stoczni Pół w Gdańskiej Ekspozyturze Cen ska“ Wytwórni Pasz Treściwych
bejrzeć. Cechuje go doskonałe nocnej, nagrodzonych w dniu Mię trali Mięsnej. Odznakę przodow w Gdańsku z okazji Międzynaro
tempo i staranna reżyseria, a tak dzynarodowego Święta Kobiet brą nika pracy za czwarty kwartał dowego Dnia Kobiet wręczył wy- •
że świetna gra aktorów, zwłasz zowym Krzyżem Zasługi, jedną z ub. roku otrzymał kierowca Sta różniającym się w pracy zawo-.
cza młodego wykonawcy roli Kor przodujących jest wiertacz, Zofia nisław Morus, który przejechał dowej pracownicom fizycznym i
czagina. Dużym realizmem odzna Dziubanik. W roku 1946 rozpoczęła 130.000 km bez remontu. Rozda umysłowym nagrody pieniężni i
czają się sceny zbiorowe. Wśród pracę jako kucharka stołówki, po no również 11 dyplomów uznania dyplomy uznania.
nich najwyrazistszy jest może czym była zatrudniona w produk wyróżniającym się pracownikom. Na zebraniu kobiet dyr. zakła
obraz milczącego buntu maszyni cji, początkowo jako izolatorka.
du ob. Józef Borbicz wraz z
stów kolejowych, rozchodzących Zofia Dziubanik średnio wyrabia
przew. Ligi Kobiet ob. Walentyną
się bez słowa do domów7, gdy nie 160 proc. normy.
Krot, wręczyli dyplomy koleżan
miecki oficer rozkazuje im, by
§jt0
kom: Klarze Pionkowskiej, He
Wśi
Prawie 4 łata pracuje już w
poprowadzili na front pociągi z
lenie Pieszak, Helenie Staroch,
cesarskimi transportami wojsko
stoczni Alaria Wójcik, awanso
Walentynie Krot, oraz nagrody
wymi.
pieniężne koleżankom: Marcie
wana z robotnicy na magazy
Mocne wrażenie wywiera rów
Kłaffke, Rozalii Noske, Marii Ko
niera
okrętowego.
Funkcje
swe
nież na widzach scena niemiec
eurek, Marii Witoszyńskiej oraz ^
wypełnia nadzwyczaj sumiennie
kiego sądu wojennego nad mło
Zofii Trąbkowej.
Kto
raz
przeszedł
trasę
W—Z,
dymi kolegami i koleżankami
ku zadowoleniu zarówno zwierz
IRENA BOGUSŁAWSKA
Nowy
Świat,
kto
przez
chwilę
Pawki, skazanymi na szubienicę
chnictwa jak i koleżanek i ko choć przystanął na rynku marien
za dywersję na tyłach wroga.
legów.
sztackim, ten wie, ile serca wkła
Scena ta przypomina żywo inny
radziecki film: „Młodą Gwardię“. Polska Ludowa daje kobietom dają warszawiacy w estetyczną
Analogia ta nasuwa się tym bar w stoczni nie tylko możliwości wy oprawę swego miasta. Troska ta
dziej, gdy przypomnimy sobie, że kazania się jakością pracy jako przejawia się nie tylko w spra
właśnie Pawka Korczagin był u- równorzędnym towarzyszkom męż wach zasadniczych i wielkich, aTEATRY
lubionym bohaterem dowódcy czyzn, lecz zapewnia im stały le nawet w opracowaniu drob TEATR WIELKI
— GDANSK
nych szczegółów zdobniczych.
„Młodej Gwardii“, Olega Kosze- awans społeczny i zawodowy.
nieczynny.
Czy
w
Gdańsku
jest
tak
samo?
woja.
(ff).
STUDIO OPEROWE P. F. B. —
(ws)
Ulica Długa, jako główna i naj „Madame Butterfly“ — godz. 19
piękniejsza arteria przelotowa na do 21.40.
DRAMATYCZNY — GDYNIA
szego miasta, winna przecież być 1EATR
I„Mąż i żona“ — godz. 19.30 do 21.30
połowie marca. Dziurzyński znalazł w Gdańsku na Holmie moto przysłowiowym „oczkiem w gło TEATR KAMERALNS — SOPOT —
rek. W Pleniewie można by wyremontować. Był tam z Karolem... wie“ zarówno instytucyj jak i „śluby panieńskie" — godz. 19.30 do
wszystkich obywateli. Niestety, 21.30.
— A jak Karol?
PAŃSTW. TEATR LALEK „ŁATKI"
tak nie jest.
we Wrzeszczu „Złota rybka" —
— Cały dzień siedzi w stoczni. Na noc tylko wraca do Górek.
Oprócz wielu Innych, jeden godz. 13.
Jadwiga, jeżeli czasem nie wychodzą w morze, jedzie do niego, przecie wszystkim problem nie zo
pomaga. Mówią — dodał żartobliwie, — że ta pomoc wcale mu stał w Gdańsku właściwie roz
nawet nie przeszkadza, chociaż czasem ma opierzchłe wargi. Mróz wiązany — sprawa atrakcyjnej,
REPERTUAR KIN
- WRZESZCZ — „Bajka“
— sami rozumiecie.
a jednocześnie estetycznej rekla GDAŃSK
„Ostatni rejs" (16, 18, 20). „ZMPBoszka lekko się uśmiechnął
my sklepowej.
owiec“ — „Wielkie nadzieje" (16.
18, 20).
— Na wodowanie musi tu przyjechać. Pójdziemy do Gdyni na Swego zadania nie spełniają NOWY
—
„Marynarz** —
niewielkie, ukryte w oknach za, „Załoga"PORT
żaglu, we dwójkę nie damy rady — powiedział.
(18 1 20).
wiecznie
spuszczonymi
kratami,
j
OLIWA — „Polonia“ — „Zwariowane
— Po co macie jechać we dwójkę? .— zapytał Muża.Mogę
tabliczki szklane lub tekturowe! lotnisko“ (16, 18 1 20).
pojechać z wami. I tak Barlasza nie będzie.
MHD, GSS itp., bo w ogóle nie SOPOT — „Bałtyk“ — „Pokolenie z«/y
— Barlasza nie będzie — odezwał się Narloch. — Ale damy wiadomo nawet na bliską odle cięzców" (16.30, 18.30, 20.30). „Po
lonia“ — „Pierwsze dni" (16,' 18
wam kpgoś za niego. Tak jakby sam Barlasz był...
głość, co tam napisano.
i 20).
Boszka podniósł głowę, trochę niezadowolony, że Narloch coś
Są też instytucje, jak na przy ORŁOWO — „Neptun“ — „Cienie na
tam decyduje sobie o załodze jego kutra, bez wiedzy szypra.
kład Bar Mleczny, PTTK (posia torach" (17 i 19.30).
— „Atlantic“ — „Jak harto
dające nawet komisję ochrony za GDYNIA
—• Kogo mi na kuter dacie? Ja muszę wiedzieć.
się stal" (16.30, 18.30 i 20.30'.
bytków) i Szkoła Muzyczna, któ wała
„Goplana“ — „Przybrana córka“
Prezes przeczekał chwilę, aż wreszcie powiedział:
swe olbrzymie kolorowe tabli (16, 18.15 1 20.30). „Warszawa“ —
— Jadwigę. Prosiła mnie wczoraj, żebym wam powiedział i że re
ce firmowe bezceremonialnie wy „Pierwsze dni“ (15, 17.30, 20). „Pro
bym się wstawił, bo wybyście może nie chcieli...
mień“ — „Poddany". (17 i 19).
• ieszają- na zabytkowych fasa FOTOPLAST
WON - Gdynia. W nr?v
Stary szyper uniósł się cały. Że poszła na łódź — Bóg z nią, dach.
sława IV 28 — „Kraina dawnych
to go tak bardzo nie obchodziło, chociaż dziwił się niemało, jak Oba te sposoby, jak i pseudo- Indian".
usłyszał o tym. Ale na kuter? Jego kuter?
zabytkowe wywieszki są wyni
— Wybyście ją na kuter dali? — zapytał z wielkim zdziwie kiem niewłaściwego, obojętnego
POGOTOWIE RATUNKOWE
niem.
podejścia zarówno do klienta, jak GDA ŃS K- WRZESZCZ
— Czemu nie? A czy ona gorsza od chłopa? Łowi, jak stary i do dobra społecznego i kuUutal tel 4-10-00 — Grunwaldzka 2
Pogotowie dziecięce GninwnuGKa
rybak. Zobaczycie, że wasza Teresa pójdzie jeszcze za nią.
nego. Przechodzień ul. Długiej, a tel.
4-24-44 - czynne 13 - 22
Boszka wstał z pryczy.
także innych odbudowanych li SOPOT
— Teresa?... Dosyć jak w sieciami siedzi. Mało to nas jest ne zabytkowego śródmieścia, nie tel. 5-24-00, ul. Stalina 778
rybaków?
mniej od mieszkańca nowoczesne GDYNIA
— Czego się złościcie? A żebyście wiedzieli, że wasz ojciec go Wrzeszcza, ma prawo do do tel. 10-00 — Skwer Kościuszki '4
August sam ją namawia...
brej, atrakcyjnej, lecz zarazem
Boszka zamilkł. Na to nie był przygotowany. Wszystko rozu związanej estetycznie z całym
DYŻURY APTEK
miał, niczemu łatwo się nie dziwił, ale żeby kobiety na morze wy tłem reklamy.
15. 3. do 21. 3.
chodziły. ryby łowić! W pamięci sięgnąć — znalazłoby się parę Gdańsk chcemy przecie'* budo Gdańsk, odul.dnia
Wałowa 14b
takich Koszubek, ale to najwyżej na łodzie i tak ludzie głowami wać piękniejszym ans? Wrzeszcz, PI. Wybickiego 18
Sopot, tu. Stalina 715
kręcili, a gadali
żeb. był w kapitalistyczne:!
Orłowo, Orłowska 63
(Ciąg dalszy nastąpi)
szlości!
(sól). I Gdynia, ul. 22 Lipca 44

Odznaczone
Krzyżami Zasługi

Nagrody dla przodujących w pracy

Kontert chopinowski

(Jak hm/tó wata. Się 9ial”

Mikołaj Ostrowski należy już
dziś do klasyków literatury ra
dzieckiej. Bohater głośnej jego
powieści „Jak hartowała się stal“,
Pawka Korczagin, stał się posta
cią niezwykle popularną wśród
młodzieży wszystkich narodów
ZSRR. Popularność tę zyskał mu
piękny charakter i niezłomna wo
la, dzięki której pokonał wszyst
kie przeszkody. Nawet bowiem
utrata wzroku i możności ruchu
nie potrafiły przeszkodzić Pawce

w wytrwałej i radosnej służbie
dla swego wyzwolonego z ucisku
społeczeństwa.
Materiału do stworzenia tej
szlachetnej postaci dostarczyło
Ostrowskiemu jego własne, twar
de życie. Dzieje Korczagina są bo
wiem właściwie w zasadniczych
momentach bardzo podobne do
życiorysu autora powieści „Jak
hartowała się stal“. Pisarz ten
również mimo kalectwa nie prze
rwał swej pracy i dał swemu na

MiGAWKi
Dlaczego?

Wiosenne porządki

1. Dlaczego ul. Kościuszki we Ponieważ zbliża się wiosna, a
Wrzeszczu od ul. Grunwaldzkiej z nią porządki wiosenne, może
do ul. Niedziałkowskiego jest DOKP zatroszczy się o stan
kompletnie nieoświetlona?
blach, założonych już parę mie
2. Dlaczego nowozbudowana ul. sięcy temu wzdłuż wiaduktu
Kilińskiego we Wrzeszczu jest w; Błędnik. Blachy te zostały zaindalszym ciągu zbiorowiskiem naj stalowane dla ochrony przewo
różnorodniejszych śmieci, głów dów elektrycznych kolei, przebie
nie papierów?
gającej pod wiaduktem.
3. Dlaczego olbrzymi zegar na
Rdzawe płyty nie dodają uroku
gmachu farmacji przy ul. Roosevelfa jest nieczynny?
wiaduktowi, a przy tym nie na
Na te pytania oczekuje wyjaś leży zapominać, że rdza przeżera
nienia od odpowiedzialnych za te
nawet stal.
niedociągnięcia instytucji
STANISŁAW TYSARCZYK Przy okazji dobrze byłoby rów7
korespondent
nież pomalować siatki.
(z)

— Mówię, że majstra nam potrzeba. Takiego, jak wy...
Zapadła chwila milczenia. Górny nie pytał więcej. Zrozumiał,
że Narloch' proponuje mu pracę w spółdzielni. To była coś nowego.
0 takiej rzeczy nie pomyślał dotąd, chociaż mu już kiedyś pro
ponowali coś podobnego w Gdańsku. Było to przed rokiem, kiedy
Górny prowadził jeszcze swój własny warsztat i śmiał się ze spół
dzielni ślusarskiej, która stawiała pierwsze kroki.
— Co tam będziemy teraz o tym gadali. Jest czas. Najpierw
dokończyć z tym kutrem.
— Pewno, pewno. Ale się namyślcie...
Wieczorem spotkali się znowu po kolacji, Narloch bowiem po
zostawał na noc przy ekipie. Położył się na pryczy nad Boszką
1 słuchał szmeru deszczu, padającego gęstymi kroplami na dach
ziemianki.
— Bo widzicie, — powiedział Narloch, niewiadomo do kogo
adresując swoje słowa, — że w tych kilku tygodniach, właściwie
od Nowego Roku, nasza spółdzielnia przeszła swój najgorszy okres.
Teraz już się nie damy, żeby nawet jakiś nowy Zajda się znalazł..
Nie wiecie pewnie, że Zajda niby to chciał spółdzielnię ze swego
przedsiębiorstwa zrobić, Spółdzielnię, a jakże! Pisał nawet do Zwiąż
ku Rewizyjnego po informacje. Tam też miał swojego przyjaciela,
PSL-owca, z którym chciał coś nowego wykombinować. Ale w
Związku zlecili sprawę Zawadzkiemu, a to swój chłop i nie dał
się nabrać na ten „spółdzielczy“ kawał. Ale, ale... Nie wiecie też
pewnie, że Wałkowe chce do nas przyjść ze swoim kutrem.
— Wałkowe? — ożywił się Boszka. — Teraz, na sezon?
— Na maj, mówił... I pytałem się o nowy kuter dla spółdzielni.
Gdyby się teraz zamówiło, na jesień moglibyśmy mieć. Trochę
pieniędzy pozostanie nam z premii za ten kuter, resztę się dorobi
przez wiosnę. Związek pożyczkę też da. Żeby tak raise cztery
kutry, to by j<nv można rybsczyć całą gębą... A jak jeszcze będzie
ten warsztat... Wiecie, Górny, do slipu zabierzemy sie w drugiej

Zasłużone

o pięfcno
naszych miast

■

DZIENNIK BAŁTYCKI (NR «D

Spartakiada
Marynarki Wojennej

Miłość do Prezydenta Bieruta
przekuwają motorowcy Wybrzeża w

W dniu wczorajszym rozpoczę
ła sie druga część Spartakiady
Raid motocyklowy, zorganizowany dla uczczenia 60 rocz
Marynarki
Wojennej,
która
trwać będzie przez 5 dni. W mi nicy urodzin Prezydenta Bieruta i święta 1 Maja, wymagał
strzostwach startują mężczyźni i od uczestników niesłychanego kartu i dużych umiejętności w
kobiety, reprezentujący jednost kierowaniu motorem. Trasa z Gdyni przez Wejherowo, Łebno, Kartuzy do Gdańska (112 km) obfitowała w wiele niespo
ki Marynarki Wojennej.
Spartakiada jest przeglą dzianek. Pomiędzy Wejherowem a Łebnem motocykliści po
dem ♦'«zwoju fftaltury iteycz- konać musieli odcinki szosy, na których znajdowały się jenej i sportu wśród maryna Kze zaspy śnieżne, a 8-fellometrowa jazda w terenie najeżona
rzy, Systematyczny wzrost była niesłychanymi trudnościami.
przemieniło
zawodników, oraz stale pod W tych warunkach ukończe
nie zobowiązań
noszenie wyników' posiada du nie raidu przez 38 zawodników
się w żywiołową manifestację
źe znaczenie dlo postawy bo (na 47, którzy wystartowali w
na cześć ukochanego wodza
polskich mas pracujących —
jowej Ludowej Marynarki Wo Gdyni) jest nie lada wyczynem
jennej,
Prezydenta Bieruta i dla ui świadczy o głębokim zrozumie
W czasie Spartakiady mary niu celów, dla jakich impreza czczenia święta 1 Maja,
nar* ę — spor«®* -cł toczyć będą została zorganizowana, oraz o Ustawieni na rynku motocy
R"l. ,‘hetne boye w następujących ambicji naszych motocyklistów. kliści składają na ręce komando
dyscyplinach: szermierka, strze Na rynku w Kartuzach uczest ra wyścigu ob, Wróblewskiego
lectwo, boks, podnoszenie cięża nicy raidu odbyli próbę spraw meldunki o zobowiązaniach.
rów i gimnastyka przyrządowa. ności, obserwowaną z dużym MARYNARZE - SPORTOW
Na starcie obok młodych mary- zainteresowaniem przez liczne CY, zrzeszeni w sekcji motoro
wej Floty, zobowiązują się na
narzy, którzy ze sportem zapo rzesze ludności.
znali sie dopiero w wojsku, sta
Po zakończeniu prób odby wiązać łączność ze spółdzielnia
ło się składanie zobowiązań mi produkcyjnymi, organizować
ną czołowi zawodnicy Marynar
przez przedstawi«**!! sekcji kursy dla kierowców i osiągnąć
ki, którzy uzyskali już dobre wy
motorowych Wybrzeża, oraz czołową pozycję w sporcie mo
niki w Spartakiadzie Wojska
sportowców Kartuz. Składa torowym w trój mieście. Ponadto
Polskiego.

Polska — NRD 8:2 w tenisie
Brawo szczypiorniści
Gwardii
W Katowicach odbył się tur
niej szczypiomiaka w konkuren
cji kobiet i mężczyzn. Obok dru
żyny mistrza Polski Budowlanych
(Chorzów) startowały
renomowane
zespoły
Spójni (Katowice) oraz
zawodniczki i zawodni
cy gdańskiej Gwardii.
•gslfil
Trzeba przyznać, że w
tej zaawansowanej ro
dzince szczypiornistów mało ruty
nowani szczypiorniści Wybrzeża
wypadli bardzo dobrze.
W konkurencji kobiet gdańszczanki uzyskały ładny sukces,
zajmując w turnieju pierwsze
miejsce. Zremisowały one ze Spój
nią (Katowice) 3:3, (2:1), przy
czym bramkj zdobyły Nadrowska
— 2 i Mazurkówna — 1. W na
stępnym Gwardia (Gdańsk) zwy
ciężyła Budowlanych (Chorzów)
9:4 (4:1). Dla zwyciężczyń bram
ki strzeliły Mazurkówna — 6 i
Nadrowska — 3.
W konkurencji mężczyzn Gwar
dla (Gdańsk) uległa różnicą jed
nej bramki Spójni (Katowice)
13:14 (7:7). Punkty dla Gwardii
uzyskali Pawełczak — 5, Gardzie
wic* — 3, Konefał — 2, Pieczko
— 2 1 Wadych — 1.
Bardzo dzielny opór stawiła
Gwardia chorzowskim Budowla
nym, ulegając po zaciętej walce
tylko różnicą 1 punktu. Wygrali
Budowlani 9:8 (5:3).

W niedzielę zakończone zostały w Warszawie międzypaństwo
we zawody tenisowe Polska — N RD. Spotkanie przyniosło piękne
zwycięstwo polskim tenisistom 8 :2.
W trzecim dniu zawodów
Już w drugim dniu Polacy zdo
byli dalsze 3 punkty, podwyższa mistrz juniorów NRD Unverdross
jąc wynik do 6:0. Licis wygrał z pokonał Filipka 6:4, 8:6, Radzio
Fessnerem 6:2, 6:2, Jędrzejowska wygrał po najładniejszej grze za
łatwo pokonała Hesse 6:0, 6:2, de wodów ze Sturmem 6:2, 6:2, a
monstrując bardzo dobrą formę, Kwiatek uległ Schulzowi 1:6, 6:4,
1:6. W ostatniej grze zawodów
para polska Jędrzejowska — Pią
tek pokonała parę niemiecką Hes
se — Sturm 6:1, 10:8.

Nowe rekordy
Pilski

czyn

W czasie towarzyskich zawo
dów pływackich, rozegranych
wać, aby .wszyscy członko we Wrocławiu pomiędzy miej
wie Kolejarza w Kartuzach scowym Ogniwem a Kolejarzem
zdobyli do 15 czerwca, br. (Gdańsk), znajdujący się w zna
SEKCJA MOTOROWA przy
odznaki „Sprawny do Pracy korni tej formie Tołkaczewski ukole
sportowym Kolejarz —
i Obrony“.
zyskał na 200 m st. dow. wynik
ZPGG w Gdyni zobowiązuje się
2:16,7, ustanawiając nowy rekord
Na
mecie
w
Gdańsku
oczeki
wyszkolić w 1952 r. 200 pracow
raidu tłumy Polski. Posiadaczem poprzed
ników ZFGG na kierowców wały uczestników
Było to nagrodą za niego rekordu na tym dystan
motocyklowych, oras zorganizo publiczności.
wyskok, dany przez spor sie by! Gremlowski — 2:17,4.
wać 3 drużyny motocyklistów wielki
................
v„_, raidzie.
_____
W ramach tych samych zawotowców
w tym
raidowych.
Po
obliczeniu
wyników
okaza-'dów
pływacy gdańskiego
SEKCJA MOTOROWA przy
rza ustanowili
'mnW 5l‘ 8R nowych
nowvoh rekor
rek0i
kole sportowym Stal przy stocz ło się, że złoty medal otrzymał dów ,,vł'
okręgu.
Śliżewski
(Flota)
—
0,5
pkt.
4,
niaeh gdańskich
zobowiązuje
*
*
*
się wyremontować 3 motocykle srebrne medale otrzymali Fie
W Krakowie w czasie mi
żużlowe i wyszkolić 60 człon dorowicz (Stal Gdańsk) oraz mo
ków na kursach motocyklo- tocykliści Floty — Bajer, Biszio strzostw okręgu nowy rekord
'i Ostaszewski, ponadto zaś 12 dal Polski w konkurencji 50 m z gra
wych.
# SEKCJA MOTOROWA Gwar szych zawodników otrzymało brą natem ustanowił Belczyk (Ogni
As wo) w czasie 30,8.
dii zobowiązała się otoczyć spe zowe medale.
cjalną opieką sprzęt motorowy,
zorganizować imprezy motorowe
W ośrodkach wiejskich oraz wy
szkolić 50 członków na kierow
ców III kategorii.
zobowiązania indywidualne po- i
dejmują motocykliści
Floty i
Jagielski i Haller.

Sukces biegaczy radzieckich
w biegu „Humanite“

SZKOLNE KOŁO SPORTOWE
przy Państwowym Liceum Ogól W dorocznym biegu na prze
nokształcącym w Kartuzach zo łaj, organizowanym przez redak
bowiązało się wybudować bo cję „Humanite“ zawodnicy ra
iska do koszykówki, uporządko dzieccy odnieśli wielki sukces.
wać boiska siatkówki i przepro W biegu na dystansie około 10
wadzić pogadanki polityczne.
km w konkurencji międzynaro
Na zakończenie przedstawi dowej, w którym startowało 89j
ciel Kolejarza (Kartuzy) wy zawodników, reprezentanci ZSRR
raził w imieniu sportowców zajęli sześć pierwszych miejsc.
powiatu kartuskiego głęboką Zwyciężył Popow w czasie
wdzięczność dla Prezydenta 29:16,1, 2) Anufiew, 3) SoltyBolesława Bieruta za opiekę kow,
4) Bożydajew, 5) Wanin, 6)
nad polskim sportem, zobo
wiązując się do spopularyzo Jewsiejew.
Z zawodników polskich naj
wania kultury fizycznej w
Kartuzach przez pozyskanie lepiej wypadł Kieias, zajmując
większej liczby
czynnych 19 miejsce. Rusek uplasował się
sportowców: w sekcji teniso na 25, a Osiński na 50 miejscü.
wej 30 członków, w piłce noż
Bieg w konkurencji kobiet na
nej —■ 28 i w siatkówce —16. dystansie około 2.009 m, w któ
A równocześnie tak praco- rym startowało 43 zawodniczki

zakończył się również wielkim
sukcesem lckkoatletek. ZSRR,
które zajęły cztery pierwsze miej
sca.
1) Sołopowa 7:29,0, 2) Zaicze-

Trzeba więcej pracować nad sobą

Dotkliwa porażko Budowlanych z CWKS
i
\

Od czasu pobytu piłkarzy węgierskich w ub. roku, nie
oglądaliśmy w Gdańsku tak dobrze grającej drużyny, jaką w
niedzielnym spotkaniu okazał się zespół przedolimpijskiego
ośrodka treningowego CWKS, Wyrazem postępów, poczynionyck przez wojskowych, było miażdżące zwycięstwo nad Bu
dowlanymi (Gdańsk) 8:1 (3:1).

| 15.000 widzów żywo oklaskijwało zwycięzców, którzy zadei monstrowali grę na wysokim
| poziomie. Aż miło było patrzeć,
I jak zwrotni piłkarze CWKS mi
ciężkiego, błotnistego tere
Członek polskiej Kadry Na |mo
nu, operowali w najlepsze piłką,
rodowej Lids w czasie roz śląc ją zawsze w kierunku „adre
mowy z doskonałym junio sata“. Zarówno pod względem
rem NRD Unverdrossem.
startu do piłki, jak i w technice,
taktyce i kondycji goście o klasę
a w grze podwójnej po emocjonu przewyższali niemrawych pił
jącej walce para polska Radzio— karzy Budowlanych. W tym me
Licis zwyciężyła w 5 setach parę czu w całej jaskrawości obna
niemiecką Śturm — Schulze 6:1, żyły się niedociągnięcia zespo
łu gdańskiego, spowodowane
5:7, 2:6, 6:1, 6:4.
brakami w szkoleniu i zaniedba
niem treningów w okresie zi
mowym.

Solistka baletu

rinth) — Bieniek (Szczepański),
Sąsiadek (Jankowski) — Breiter
— Olejnik — Glajcar.
BUDOWLANI: Grüner, Dudek
(Kusz) — Lenc, Kokot I — Mik
sa — Nierychlo (Araminowicz),
Gronowski — Kokot II, Baszkie
wicz — Goździk, — Czubała.
Goście z miejsca nadają szyb

kie tempo. Grüner jest niepoko
jony strzałami. Już w 8 minucie
pada pierwsza bramka z „dobit
ki“ Głajcara, który poprawia
„bombę“ Jankowskiego, odbitą
od poprzeczki. Teraz przez kwa
drans (w ciągu całego meczu)
gdańszczanie starają się dotrzy
mać kroku przeciwnikom. Lecz
to jest ponad ich siły i znów gra
Podzas gdy CWKS stano toczy się na połowie Budowla
wił zwarty, wzajemnie się ro nych. Nanór przeciwnika jest
zumiejący kolektyw, to gdań, tak silny ze gdańszczanie tracą
szczanie byli drużyną słabych* 2 bramki (w 32 i 36 m) ze strza
indywidualistów. Stąd prze łów samobójczych.
grywanie z zasady wszystkich
Dopiero w 38 minucie Goź
pojedynków główkowych i bie
dzik po solowym raidzie przez
gowych, stąd chaos i chwila
pół boiska uzyskuje honorowy
mi nawet załamanie, które w
punkt dia gospodarzy.

Pieszczotliwie pluszcza sine fale. gu szczęścia“ do Wali Aleks’ejewy
Pod cienistymi drzewami lekkie płó przyszła w odwiedziny grupa dziew
cienne namioty i białe domld. Wszę cząt, żeby się z nią zapoznać i po
efekcie dało niecodzienny re W drugiej połowie przewaga
dzie kwiaty. Dobrze jest wypoczywać winszować sukcesu. Wala opowiada
w wszechzwiązkowym uzdrowisku pio im o sobie, o swojej pracy, o uko
kord —- 3 bramki samobójcze. CWKS jeszcze bardziej wzra
chaniu teatru i... sportu.
nierskim — Arteku l
Obecny na meczu trener pol sta. Piłka chodzi u nich „jak na
Do Arteku przenosi widza balet ra -— Czyż Jesteście sportsmenką? —
skiej reprezentacji państwowej,
dzieckiego kompozytora Antonja Spa dziwi się jedna z dziewcząt.
Tak, mam drugą klasę w gim Węgier Kiraly, zapytany na te sznureczku“, co powoduje coraz
dawekkja „Brzeg szczęścia“, wystawiony przez państwowy teatr opery | nastyce artystycznej. Pierwszy raz ilst drużyny Budowlanych tak większe zamieszanie w defensy
wie Budowlanych. Zaczynają się
i baletu w Nowosybirsku.
i brałam, udział w mistrzostwach zrzeGłówną rolę w balecie gra młoda, szenia sportowego „Iskra“. To było odpowiedział:
sypać bramki. Nawet Durniok
solistka, komsomołka Walentyna Alek jeszcze w Moskwie dawno już... No i
— Dziś na całym święcie w szaleje na przedpolu gdańszczan,
siejewa. Jest to jej pierwsza duża skompromitowałam się wtedy — śmie
piłce nożnej decyduje przede mając czas dzięki swej szybko
rola.
i je się Wala. Zajęłam trzynaste miejwszystkim szybkość, zwrot- ści w momentach zrywu Budow
Balet, poświęcony młodzieży ra- see! Nie zabiło to jednak we mnie
dzieckiej, teatr długo przygotowywał, ambicji sportowej, przeciwnie, barność i kondycja. Jak Budow lanych wrócić na swoją pozycję.
Dziewczęca postać Nataszy stała się dziej ja jeszcze wzmocniło!
lani mogą posiąść te elemen W tym okresie bramki zdobyli:
tak LJska Walentynie Aleksieje wnej,1 Wala- wyciąga swoją książeczkę Ma
ty, jeżeli co najmniej pięciu Jankowski — 2, Sąsiadek, Glaj
te niemal stopiła się z nią. A mimo syfikacyjną i pokazuje zapiski na jedto młodziutka artystka była przed pre nej z kart:
graczy ma za duże brzuchy car i.. Kucz z samobójczego
raierą ogromnie wzruszona.
j
,(24 października 1950 r. mistrzo
(sic!).
strzału.
Lekka charakteryzacja, biała bluzka j
stwa RSFRR (rejon syberyjski) —
Bez komentarzy!
i spódniczka, czerwony pionierski kra;
pierwsze miejsce.
17 listopada
Jest charakterystyczne, że mi
wat — i oto z lustra patrzy na Walę:
1950 r. mistrzostwa RSFRR —
pionierka Natasza.
pierwsze miejsce. 23 lutego 1951 r. mo tak wysokiej porażki, Budo
Do rozpoczęcia przedstawienia po-1
mistrzostwa Nowosybirska — pier wlani zagrali dużo lepiej, niż
zostało jeszcze pół godziny. Wala sta-]
wsze miejsce. 27 marca 1951 r. mi tydzień przed tym. Poprawił się
ra się skoncentrować, stara się my- i
strzostwa „Iskry“ we Lwowie —
śleć tylko o przedstawieniu, a myśli
Grüner, który nie ponosi winy W spotkaniu towarzyskim piłkarze
drugie miejsce.
jej wybiegają do Moskwy, do szkoły, Wala pokazuje swoje nagrody: pu za puszczone bramki, coraz le koło,
sportowego Kolejarz - ZPGG w
do kolegów i koleżanek, z którymi li lsar, pięć dyplomów i dwa honorowe
piej czuje się na swej pozycji Gdyni pokonali Flotę 3:2 (2:1). Gra
czyła się w moskiewskiej szkole bale wyróżnienia.
była, szybka i interesująca. Bramki
Miksa, a Kokot II i Goździk by dla
towej przy Teatrze Wielkim zanim
Kolejarza strzelili: Grabarczyk —
t>r»viecna«i eto «owosymrsua. mu
Wesoło, bez skrępowania toczy się
|o czasu stale próby, przedstawienia, rozmowa. Goście opowiadają także o li na swym normalnym poziomie. 2, Lidzbarski — 1, dla Floty: Kik i Pi
A każdy dzień - to nowy krok do sobie. Dziewczęta umawiają spotka- Lenc w pierwszej połowie odpo larski.
* * *
opanowania scenicznego mistrzostwa. ,»1». a pierwsze ustalają na ślizgawce. wiednio zablokował Sąsiadka, po
__ Występujących w pierwszym ak-! ~
widzenia, dobranoc, Walu
tem
mimo
kolosalnej
ambicji
i
We
Wrzeszczu
Gwardia (Gdańsk)
cie proszę na scenę — rozlega się z mówią, żegnając się, now. przyja- zaciętości nie mógł wytrzymać zwyciężyła Kolejarza
(Gdańsk) 3:0
głośników wezwanie pomocnika reży-, ciolki.
(1:0). Bramki dla „gwardzistów“ strze
j — Do widzenia. Ale spać się jeszcze naporu prawej strony napadu go liii
— Kuźnia, Ryniewicz i Gięsiorek.
2 wielkim zainteresowaniem śledzą n*e wybieram. Jutro mamy kółko hi- ści. Nieco
lepiej gra (chociaż
* *
*
widzowie rozwój charakteru Nataszy, stor!! partii. Trzeba przejrzeć notatki. jest ciągle za wolny) Kokot I.
Podchwytują lekkość i wdzięk, z ja- ‘«»os prószy nad miastem. Z hałaW
Nowym
Porcie
spotkały
się w me
lim artystka odtwarza swoją role. *cm przejeżdżają ostatnie, rzadkie Dudek grał tylko do przerwy czu
towarzyskim
drużyny
Stali
Bnrsliwo oklaski pod koniec pierw- yarn wale. AJe okno Walentyny Alek- (brak mu zupełnie
kondycji), fGdańsk) 1 Kolejarza - ZPGG (N.
szego aktu i po skończonym przed- ■ iejewej długo jeszcze jest oswiet- reszta słaba.
Port). Zdecydowaną przewagę przez
stawianiu są nagrodą dla niej i dla lone*
cały czas meczu ima’a Stal, wygry
CWKS: Eorucz (Stcfaniszyn), wając
R. KOROCH
8:0 (4:0). Bramki dia zwycięz
całego zespołu.
j
(„Sewietskij Sport“ nr 30) Durniok — Sobkowiak, Kałus ców uzyskali: Kozik — 3, Kreft — 2,
(Wieczorek)
—
Orłowski
(Koi
W kilka dni po premierze „Brae-b
Tłum. Wł. M.
Krzemiński 2 i Langner — 1.

Między dwiema
bramkami

Jan Kieias w karykaturze
Żebrowskiego

Sędziował dobrze Przybysz i
(Bydgoszcz).
lwa, 3) Pletniewa, 4) OwgiamkoA teraz rnała uwaga. Będzie-iwa, 5) Rlecha (Węgry), 6) Pomy chyba wyrazicielami opinii! mogajewa (ZSRR).
sportowej Wybrzeża, jeżeli za- j
---------apelujemy do kierownictwa Bu i EJ * * ;
dowlanych o dalsze sprowadza- j Kö w- S ftOSZy&OWitt!
nie wartościowych przeciwni- j Po parodniowych rozgrywkach fina
Polski w ho
ków. Chętnie oglądalibyśmy w łowych o mistrzostwo
kcju tytuł uni
najbliższym czasie zespoły przed
strzowski
przy
olimpijskich ośrodków treningo
padł
zasłużenie
drużynie CWKS.
wych Unii i Gwardii. Tylko w
c
W ostatnim, me
ten sposób damy miłośnikom pił
c^:
czu CWKS zwy
karskim dobrą ucztę sportową, a j*
ciężył
Gwardię
Budowlani,, korzystając z najlep- 9:i Na drugim miejscu znalazł się
szych wzorów, będą mieli moż-! Górnik, wygrywając nieoczekiwanie
nośó podniesienia swych kwalifi-1 Unią
3:2’ Unia
Na dalszej
pozycii upUlS0'
wała się
przed Gwardią.
kacji. Meez z CWKS był tego
przykładem. Czekamy na dalsze. Niedzielne rozgrywki o mistrzostwo
Trzeba się uczyć grać w piłkę Ligi Koszykowej nie przyniosły żad
nych niespodzianek.
nożną, koledzy — piłkarze.
Poznaniu miejscowa Stal wygra
A. SKOT. łaWwysoko
z gdańską Spójnią 92:38
(43:20). Również w Po
znaniu miejscowy Ko
lejarz pokonał Koleja
rza
(Ostrów)
51:47
(30:22). W Łodzi tego
roczny mistrz Ligi Ko
3-dniowy turniej w ramach półfina
szykowej łódzka Spój
nia zakończyła rozgryw
łowych mistrzostw Polski w koszy
ki nikłym zwycięstwem
kówce juniorów stracił wiele na atrak
nad Ogniwem (Kra cyjności z powodu nieprzybycia re
ków) 34:31 (13:10). W
prezentanta Olsztyna. Tym samym za |
miast 2 spotkań każdego dnia, odby- i
Krakowie
miejscowa
Gwardia
odniosła
wysokie zwycięstwo
ło się tylko jedno.
Koszykarze gdańskiego AZS zdecydo nap AZS (Warszawa) 68:38 (26:23), w
wanie ustępowali swym przeciwnikom, , Warszawie spotkanie dwóch stołecz*
Zwyciężyli juniorzy CWKS reprezentu nych rywali przyniosło wygraną CW
jący okręg warszawski.
KS nad Kolejarzem 71:32.

Juniorzy stolicy
nojlepsi pod koszem

1

Pod włos

Spor! a szowinizm
W niedzielę odbył się w Sta
rogarazie towarzyski mecz bo
kserski pomiędzy Ogniwem
(Sopci) a Włókniarzem (Sta
rogard). Zawodom tym, jak i
dziesiątkom im podobnych,
rozgrywanych co tydzień w
województwie, nie poświęcili
byśmy wiele miejsca, gdyby
nie pewne wypadki, jakie tam
zaszły,
Obserwujemy bardzo nie
pokojący objaw szowinistycz
nego zachowania się publicz
ności starogardzkiej. Co miało
miejsce latem na boiskach pił
karskich i co zostało ostro
napiętnowane przez kompeten
tne władze sportowe przeniosio się obecnie do hal bokserskich. We wspomnianych zawodach każdy werdykt sędziowski, każda uwaga sędzię
go ringowego
przyjmowana
byla gwizdem i dzikimi wrzas
kami. Wstyd powiedzieć, że
prym wiodła tu młodzież, a
organizatorzy zawodów ute
nie uczynili, ażeby ' uspokoić

zbyt wybujałe temperamenty
młodych chuliganów,

Podobne wypadki
miały
miejsce w ub. roku w Mal
borku i Lęborku. Zdecydówa
na
postawa zwierzchnich
władz sportowych i kary wy
chowawcze, nałożone na win-

nych, oczyściły zupełnie atmo
sferę w tych ośrodkach i dziś
zachowanie się publiczności
w Malborku i Lęborku może
być przykładem dla innych
miejscowości.
Niedzielna niewłaściwa postawa części publiczności w
Starogardzie wymaga energicz
ne£o wkroczenia Powiatowego
Komitetu Kultury Fizycznej,
oraz pracy wychowawczej w
holach sportowych przy miei
scowych zakładach pracy i
Szkolnych
Kolach Sporiowych, W przeciwnym rasie
Starogard pozbawiony będzie
nf dłuzszy czas spotkań plęściarskich.
A. SKOT,

DZIENNIK BAŁTYCKI (NR 67,

Setlene
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Kłopoty czytelnika
_. Antoś — rzekłem — daj coś koniecznie chcę mieć książkę, to
wtedy co?
do czytania.
— Mogę ci pożyczyć „Syna ry — To wtedy zabierasz książkę
baka“, powieść łotewskiego pisa z brakującymi 13 stronicami do
rza Wilisa Łaeisa. Syeie łotew domu, siadasz i piszesz list: „Do
skich rybaków za czasów kaplta Wydawnictwa „Wiedzą i 3Bycie".
W dniu takim, a takim, kupiłem.
listyeznych.
To mówiąc sięgnął na etażerkę j książkę „Syn rybaka“, w której
i poda! mi dwie ładnie oprawie- j brakuje 16 stronic. Ponieważ *ane książki. Szybko je przejrzą-i płaciłem za książkę pełną cenę,
łem. Każda z obu książek stano-) przeto służy ml niewątpliwie pra
w© de otrzymania brakujących 16
wiła całość „Syna rybaka“.
— Antoś — rzekłem zaniepoko stronie. Uprzejmie proszę © nade
jony — co to jest? Od dawna wód słanie mi takowych“. Podpis.
ki nie piję, a dwoi mi się w o- — Hm, na przyszłość tak zro
czach. Ile egzemplarzy tlałeś mi? bię. Ale miejmy nadzieję, że to
się już nie powtórzy.
RES.
Jeden czy dwa?
— Uspokój ssę. Dałem dwa.
— Aha. To dobrze. Bo już się WŚRÓD NOWYCH KSIĄŻEK
przestraszyłem. Wszystko w po
rządku. Ale czemu aż dwa egzem
piarze? Jeden zapasowy?
Są to opowiadania, myśliwskie i po
— Nie, one nawzajem uzupeł dróżnicze *). Autor jest znanym pisa

Ii

V

1) Zagadnienie sity napędowej
łoby rakiety międzyplanetar
kiem cudownie odpornym fi
niezynka". Teraz „koniczyn
nej. Wreszcie sprowadziliśmy
dla rakiety międzyplanetar
zycznie i psychicznie, po woj
ka“ poleci na księżyc!
nej zostało rozwiązane. Ser
nie zostałeś lotnikiem - me i) —- Co do milczenia — doda
ciebie.
chanikiem.
giusz strawił wiele dni i no 2) — A czemu 4a wyprawa szy
je Marek — tośmy nie gwiazcy nad jej budową. Niejed
kuje się w tajemnicy przed 3) Pamiętasz niemiecki bankier,
dory z Hollywood, nie dbamy
który zdobyliśmy we czte
nego pilnowaliśmy razem, on
całym światem? Jaki jest jej
o reklamę, ani o miliony. Im
rech? I potem ucieczkę we
jeździ! do mnie, a ja do nie
eel? I dlaczego wybraliście
ciszej zacznie się cudowna ta
czterech, gdy nas Niemcy od
go. Potem wtajemniczyliśmy
mnie na towarzysza, z czego
przygoda, tym więcej szans,
cięli? I nasze wejście do Ber
Zdenka. Nasze rządy od po
zresztą cieszę się, jak wariat?
że się uda. Znalazłoby się
rzem, umiejącym % wielkim znaw
się.
Nie jestem przecież uczonym.
lina, zawsze w tej samej kom
czątku finansowały te prace
sporo wrogów, którzy starali niają
— Co pleciesz? Przecież to są stwem i, wnikliwością podpatrywać
1 okazały nam wszelką po
panii? Koledzy mówili: „Ma
Jordanie —* przerywa Zdeby się wydrzeć nam pierw
identyczne egzemplarze. Tu ca zjawiska przyrody.
moc. Gdyby nie to, nie by
szczęście ta czterolistna konek żywo — jesteś człowie
szeństwo i zniszczyć nas.
Książka powstała po wyprawach
łość I tu całość.
(dalszy ciąg nastąpi)
podróżniczych Priszwina do kraju la— Źle obejrzałeś. W pierwszym pańskiego. Mało u nas znane życie
ścisła zależność Lapończyków
brakuje stronic 209 — 224, a 193— tundry,
otaczającej ich przyrody, obrazki
208 powtarzają się. W drugim od zod życia
zwierząt i myśliwych, dają
wrolnie. Drugi egzemplarz prze nam jedyny w swoim rodzaju opis
koczowniczej
i myśliwskiej gospodar
to służy do uzupełnienia właśnie
ki do niedawna zaniedbanych ludów.
tej 16-stronicoweJ luki.
Autor maluje sceny rodzajowe, po
— Aha. To Już tak ®d razu dwa kazuje, jak lubiący przyrodę podróż
nik może ją rozumieć i ile w nie? cie
kupiłeś?
rzeczy dostrzeże. W całości
— Skąd. Tego drugiego szuka kawych
książka jest umiejętnym, poetycznym
łem przez pół roku.
ujęciem przyrody, stanowiącej . jed— Toś frajer!
nojić z żyjącym w niej I kształtującym
tćw. W barze mianowicie nie ma odczuwać w dni słotno, których na — Frajer?
ją człowiekiem.
.
Każdy interesujący się podróżniksiążki życzeń i uwag. Z chwJą Wybrzeżu nie brak.
—
Nie,
ale
te
sprawy
załatwia
ctwem, lubiący obrazy z życia zwie
przejęcia zakładu przez Słupskie PRZEZ POMYŁKĘ
rząt, mający zamiłowanie do n*vs*i« „Jak
jas re.
W związku a notatką pt.
re- się Inaczej. Idzie się do księgar- stwa czytelnik powinien książkę Prisz
Zakłady Gastronomiczne, diwny ferat
planowania planuje zbędne ko-!*1! I żąda się egzemplarza bez 16PPK „Ruch“ zawiadamia, że w dniu 12 marca uru
iego gospodarz MHD starą Książ saty", — Bank Inwstycyjny w Gdyni ’ stronicowej luki, albo zwrotu go- wina przeczytać.
chomiło w Gdańsku przy ul. Długiej 43/44 punkt sprzeda
kę zlikwidował, a SGZ nie pole wyjaśnia, że przez pomyłkę posłano, tówki.
ży prasy, książek, wyrobów tytoniowych i zapałek.
•> Michał Priszwln — „Szumi zie
ciły kierownictwu baru założyć ku
do Prez. MRN w Kwidzynie 1 do kil__ *
feeWarnfa zgadza leń*4.
Ludowa Spółdzielnia . wydawał
inwestorów zamiejscowych wzór| “ Ą 3@*eil K^ęgaraia
nowej
książki.
A
szkoda.
eś*, 1991 r., str. 187.
t
*
**
*
pisma, przeznaczonego dla Inwestotylko na zwrot gOtOWKi, a
Będąc tam w dniach 12 I 13 rów miejscowych.
Na prośbę studentów, skierowaną do „Śmiało i szcze
brr;, miałem następujące życze
rze“, Prezydium MRN w Gdańsku przedłużyło z dniem
ODPOWIEDZI REDAKCJI
nie do wpisania:
15 bm. godziny handlu w sklepach spożywczych i mięs
Józef Piastowski, Leonard Jąkal1.
By
tak,
jak
dawniej,
do
dań
nych do gods. 21. Prawo kupna między godz. 1® I 21 przy
sM — Kokoszki. — Dochodzenie ni®
mięsnych
można
było
dostać
fili
Ukazał się już numer 3/52 „No — Gdańsk; O pracy punktów dy
wykazało prawdziwości danych, zawar
sługuje, wyłącznie studentom. Dotyczy
to następujących
żankę smacznego barszczu lub tych w liście Obywateli
,
.
wych Dróg“. Na treść numeru skusji konstytucyjnej w Ostrow
sklepów: PSŚ nr 28 przy ul. Morskiej, PSS przy ul. Roo
Edwin Sikorski, Będznnerowice, pow. ^ t j ,
nastenuiace artykubulionu.
sevelts w pobliżu domu akademickiego, MHD przy rogu
Chojnice. — Rady zakładowe instytu- _-^-aaają Się następujące aityn-u cu — Jan Bartnik — Oświeciec).
KONSULTACJE: Józef Górski
Morskiej i Matejki oraz M'HD pray rogu Grunwaldzkiej
2. By w godzinach wieczornych cji, v/ których pracują dojeżdżający ły*.
i Morskiej.
nie brakowało herbaty, jak to się na tej linii, winne wystąpić z pismem] Artykuł wstępny — »pel „PA- — Konstytucja Polskiej Rzeczypo
Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwo FAWAG-U, Chraplewa 1 Milina, spolitej Ludowej — wyraz su
dzieje w ciągu ostatnich 3 dni. do
wych o zmianę rozkładu jazdy.
—___ _
,
. . __
Üt
*
$
Am,na chwilę werenności narodu polskiego.
3. Za wzorową czystość, uprzej Anna Górska, Sopot. — Autorka ii-1 Roman Werfel
mą i sprawną obsługę należy się stu pt. „Dzieci przede wszystkim" —' nie osłabiać tempa! Eugeniusz RECENZJE I BIBLIOGRAFIA:
W pustej części sklepu przy ul. Jedności Robotniczej
proszona jest o skomunikowanie się z, gzyr — Z zagadnień pracy orga- G. Missal owa i J. Schoenbrenner
kierownictwu i personelowi szcze zarządem
81 na Oruni Wydział Handlu Pres. MRN zaplanował uru
PSS w Sopocie, ul. Ohopi - j njzacjj partyjnych W przemyśle,
re uznanie. .
chomienie w II kwartale hr. baru mlecznego.
— „Historia Polski“ (rec. W. Ku
Chłopi
z
Pszczółki. — sprawa Stanisław Łapot — Wzmóc walkę, la, R. LeśnodorśM, T. Manteuf
Sądzę, że nie to ostatnie, lecz makuchów gminy
będzie załatwiona pozy-, 0 wykonanie zadań w hutnictwie, fel). „W dziesiątą rocznicę pow
życzenia zmobilizują kie ty«Tnlt* o.
ośrodka żeglarskiego Charzy pierwsze
Rejestratorki pracują go
„ Suchy
^ — Międzynarodowa kon stania Polskiej Partii Robotni
rownictwo
baru do założenia Wacław Stenpuchowskl, Czarny Las, J.
kowy pod Chojnicami. Ośrodek książki.
gm. Łęeze, pow. elbląski. — interwe-, £erencja gospodarcza w Moskwie, czej“ (materiały i dokumenty)
na ducie zmianp
niujemy.
j ZofiA Artymowska — Titowska Styczeń 1942 r.—grudzień 1943 r.
wodny Charzykowy jest znany ze
Eligiusz Szubrych
Ewa Kornecka, Siedlce. — Budowę' Jugosławia, kolonia 1 baza agre- (rec. A. Kubacki). O projekcie
osiągnięć
żeglarskich,
W odpowiedzi na notatkę ot. swych
przeprowadza Miejski Zarząd Budyń- s.. amervkańskiegO imperializmu,
Słupsk
„Coś tu jest bez sensu“ Prez. M. szczególnie po zdobyciu przez za
ków Mieszkalnych w Gdańsku. Vreten I
y
Tnłoli Konstytucji Polskiej Rzeczynospo
łogę Budowlanych — Sieradzkie
sje Obvwatelki są bezpodstawne.
} Mieczysław Wągrowskl — Intelł- litej Ludowej (rec. A. R.). Wielkie
R. N. w Gdańsku wyjaśnia:
Keslinka,
chynów.
—
Prostgencja
kraju
zwycięskiego
SOCja- budowle Planu Sześcioletniego
Henryk
Celem uniknięcia zwolnień lu go i Gierszewskiego — tytułu W INNYCH LISTACH
my zwrócić się pod adresem: Polski i;-mu
pierwszego
mistrza
Polski
w
jeź(rec. E. B.).
dzi pracy, ambulatorium dentys
Związek Filatelistyczny, Gdynia, ul.j
* ■.
O OSZKLONA
Mściwoja 9, Klub Korespondentów j % ŻYCIA PARTII: Jozef K»
Listy do redakcji.
tyczne przy ul. Wałowej w godzi dzie na bojerach w roku 1951. PROSZĄ
POCZEKALNIĘ
Bałtyckiego'
nłiński —- Więcej uwagi, młodzie
nach przedpołudniowych przyj
Społeczeństwo Chojnic % zain Mały Kack zamieszkały Jest wyląc: .! „Dziennik?,
Jak nas
Jerzy Kamiński, Gdynia.
muje członków rodzin ubezpieczo teresowaniem śledzi pisma i ocze nie przez robotników, dojeżdżających poinformował NBP w Gdyni, Ob. ot- ży! (Na marginesie nlenum Łódznych, wypadki nagłe oraz z prze kuje wyników drugich ogólnopol do pracy do Gdyni. Należałoby posta- rzymał już obligacje w dniu 12. 2. W Kiego Aomitetu rZrK).
pustkami, jak również pracują skich mistrzostw*. Ku wielkiemu wić dla nich oszkloną poczekalnię sprawie kasy wieczorowej interwenta-j Głosy % terenu (Organizacje

W wyniku naszych interwencji:

»Nowe drogi«

Prsfjrm radowy

przy zbiegu ulic Wielkopolskiej i Ło- jemy w NBP
Olsztynie.
<
rvhnł<W«s+w» mnrskieeo
WTOREK — 18. 3. 1932.
cych po południu. Pacjenci zatru zdziwieniu przeczytaliśmy w 48 wickiej
— pisze ob. Z. Bereźnicki. Irena, Sopot. — Felieton słaby, nie(J ■’*
Gimnastyka.
W walce O pian — IŁonraa rtusn g.OO —. Program. 6.05
dnieni przed południem załatwia numerze „Expresu Wieczornego“ Brak poczekalni daje się szczególnie nadaje się do druku.
6.15 — Komunikat PIHM-u -dla ryba
ni są po pracy z tym, że w przy w dniu 26. II. 52 —■ że nastąpiło
ków. 6.16 — Program lok. 6 17 — tfpadkach nagłych lekarze obowią otwarcie
ogólnopolskich
mi
waga PGR-y. 6.30 - Dziennik. 6.50 —
Muzyka.
7.20 — Muzyka. 7.50 — Ka
zani są przyjąć ich poza kolejką. strzostw i że tytułu mistrza bro
lendarz. 7.55 — Wiad. 11.40 — Komu
Odnośnie wydawania numer nić będzie Turketti (AWF War
nikaty lok. 11.45 — Głos mają kobie
ty. 12.04 — Dziennik. 12.15 — Tduzyków wyjaśnia się, że rejestrator szawa). Notatka ta jest dla chojka. 12.30 — Aud. dla wsi. 12.45 —
Wiśniewski Paweł, Kocborowo. — sadnione było zwrócenie się Z. TT. S.j jących pracownikom umysłowym
ki pracują na dwie zmiany i nu niczan bardzo przykra, bo wie Uprawnienie
do
Kasy
Autonomicznej
w
Paryżu,
j
Student
z
Gdyni.
—
Posiadanie
da„Na swojską nutę“. 13.15 — Komuni
do zasiłku rodzinnego na
merki wydaje się przez cały dzą oni, że tytuł mistrza Polski dziecko, które skończyło 16 lat, uza W każdym razie według rozporzą-: chu nad głową Jest jedną z podsta- kat _______
PIHM-u. ___
13.16 — Aktualności “
zdobył
Sieradzki
%
Budowlanych
dzenia,
ministra
pracy
i
opieki
spowowych
potrzeb
człowieka
pracującej
Yt,sli
23.30 _ Aud. sak. „Jadzia jedzie
dzień. Istotnie, jedna z rej es trato
leżnione Jest od tego, czy dziecko fak
łecznej
z
dn.
3
kwietnia
1950
r.
w
go
i
Jest
chronione
przez
przepisy:,1
o
dziadzia“.
— Aud. szkolna,
rek, w stosunku do której już Chojnice i on go będzie bronił, tycznie uczęszcza do zakładu nauko sprawie uznania uprawnień, naby- o publicznej gospodarce lokalami. Nie ,4 25 „ And. 13.55
literacka. U30 — Utprzy czym w myśl rozporządze
niejednokrotnie były skargi, źle a nie — jak podaje „Exprass Wie wego,
tych
w
zagranicznych
instytucjach
uznaczy
to
jednak,
żeby
ktoś,
wpuszczo,
wory
na
klarnet
w
wyk.
K. Lewandowministra pracy 1 opieki społecz
Turketti AWF War ni®
Kon
poinformowała ob. Dąbrowski czorny“
nej « dn. 18. 1. 1948 o warunkach na bezpieczeń społecznych (Dz. U. R. P. ny do mieszkania na czas przejściowy gkiego, akomp. K. Baryła. 14.50
bywani® uprawnień do zasiłków ro Nr 17, poz. 148), uprawnieni są obo- i nie posiadający przydziału mieszka-: ceft ^5®. 15.30 — Aud. dla dzieci,
go, dlatego też została przesunię szawa,
Omćdzinnych (Dz. U. R. P. Nr 4, poz. 30), wiązani do przedłożenia dowodów, poniowego, mógł zajmow&ć pomieszczę- J ig.oo — Wszech. Rad. 16.20
ta na inne stanowisko.
Aleksy Mrozek, Chojnice uprawniony obowiązany jest przedło trzebnych do stwierdzenia, czy ubienie bez ograniczenia.
j wienie programu.
16.21 —Sonaty
gający
się
o
rentę
bracką
rzeczywiście
Jeżeli
więc
w
konkretnym
wypadku:
skrzypcowe
w
wyk.
G.
Bacewiczówny
odpowiednie
świadectwo
uczelni.
żyć
Ob. Dąbrowski został skiero
Przygotowywanie się do studiów na był ubezpieczony za granicą i jakie posiadacz mieszkania może udowod-. i ii. Bacewicza. 16.50 — Audycja
wany przez ambulatorium denty Są Jednak ż^esenia
wyższej uczelni, nie uwieńczone uda z tego wynikają dla niego uprawnie- nić, że udzielił mieszkania tylko cza- ośw. „Sieci, sieci..."' 17.00 — Wiad.
styczne do Akademii Medycznej,
nym egzaminem, nie uprawnia do za nia. Na podstawie takich dokumen- sowo 1 że potrzebuje odstąpionej czę-'17.15 — Utwory J. Straussa. 17.45 —
tów Z. U. S. dopiero wydaje decyzję, ści mieszkania dla siebie lub najbliż-1 Ludzie piervszego szeregu. 38.00 —
Bar mięsny w Słupsku, jako siłku.
która udzieliła mu pomocy,
| szej rodziny, może domagać się opusz- Muzyka lud. 18.25 — Pieśń masowa.
Kasperski Wojciech, Gdynia. — przyznającą bracką rentę starczą.
Prezydium Miejskiej Rady Naro punkt zbiorowego żywienia, speł Niewątpliwie
M, K. — Dla oceny, czy ktoś jest czenia mieszkania, a w razie odmowy 18.30 — Wszech. Rad, 13.oO — Tryoutempo
załatwienia
przez
nia
niezmiernie
pożyteczną
rolę.
dowej w Gdańsku
Z. U.'a. w Warszawie wniosku o przy pracownikiem umysłowym, czy fizycz- i skierować sprawę na drogę sądowej. na korespondenta. 19.00 —• Koncert
(chóru męsfc. „Moniuszko“. 19.5.5 —
Szczególnie po ostatnim remon znanie brackiej renty starczej jest nrm, miarodajna Jest nie tylko literajeksmisji.
w niej wynagro- Jerzy Szwarc. — Ustawa o zabezpie: Przegl. wydarzeń. 19.30-—Muzyka i akt,
cie swym estetycznym wnętrzem,! nader powolne,'ale z.'u. s. może po- urnowy i ustalone
vże
wykony jeżeniu socjalistycznej dyscypliny pra j20.00 — Koncert symf. 20.53 — Komu
Przykra omgłfca
I wziąć decyzję dopiero po dokładnym
jak i obfitymi i smaczßy„
. .
“J j rozpatrzeniu uprawnień, wynikających wanych funkcji. Pracownik, pobiera- cy (Dz. U. Nr 20 poz. 168) w par. 3'nikat PIHM-u. 21.00 — Dziennik. 21.26
_______ ^ ubezpieczenia brackte- jacy umowne wynagrodzenie według jako ważną przyczynę opuszczenia pra — Wiad. sport. 21.50 — And. o Konsty
W ubiegłym tygodniu odbyło mi daniami zyskuje SODiv, CO-. _3 dodatkowego
stawek dla pracowników fizycznych, cy określa między innymi konieczność tucji. 21.45 — Pieśni góralskie. 22 05
się otwarcie ogólnopolskich mi raz liczniejszych bywalców. Obok;go w zagranicznych." kopalniach,
może być mimo to uważany za pra- \*ranienia osobistej opiek’ time-w j— Aud. liter. 22.15 — Ork. taneczna,
strzostw bojerowych w Giżycku. tych zalet placówka ta posiada! Ni8 snając dokumentów, których
trudno cownika umysłowego, zależnie od wy- nika dzieciom vy wieku do lat 7 w 23.00 — Muzyka kam. 23.50 — Ost.
Między 60
funkcji, a wtedy korzy- przypadku pozbawienia ich dotych- wiad. 24.00 — Komunikat PIHM-u cha
wszelkich uprawnień, przysługu-1 czasowej opieki.
rybaków.
znajduje się

Nasz prawnik odpowiada:

FACHOWCY

POSZUKIWANI

mtmzmm mmm

Sprzątaraki zatrudni natychmiast Centralne
Biuro Konstrukcji Okrętowych, Gdańsk, ul. Ja S PR ZED AZ
na 3 Kolna 31.
369-K LISA srebrnego okasyjnie

LOKALE

WOLNE POSADY

JUTRO rąSNURIE Loterii P^fiiąLneJ

POMOC domowa do 3 osób
na bardzo dobrych warun 280-K
kach potrzebna. Zgłoszenia L
Oliwa, ul. Pomorska 12 m.
4.
5734-G

sprzedam. Wiadomość So- KAWALER poszukuje poko
ju sublokatorskiego niekrę- POTRZEBNA starsza kobie
uot, Stalina 738 - S.
Chemika
bakteriologa prayjmiemy od zaraz.
239-P pującego. Oferty Dziennik ta do dziecka. Wiadomość
Gdynia pod „Ku Gdańsk - Wrzeszcz, ul. Za
Zgłoszenia w Biurza Terenowym „Bacutil“ SKRZYNIE biegów „Ci Bałtycki
piec“.
5638-G wiszy Czarnego nr 13/15 m.
Gdańsk - Wrzeszcz, ul. Grunwaldzka 83/85,
troen" ciężarowy sprzedam.
6. Krojewski.
243-P
381-K Oferty Daięnnlk Bałtycki
STARSZA emerytka poazu- UCZCIWA pomoc domowa
Gdynia pod „Citroen".
363S-G kuje
skromnego pokoju, potrzebna. Warunki bardzo
Starszego (gL) księgowego dla Sp-ni Inw.' w Łe
orzf. rodzinie Sopot. Oferty dobre. Wrzeszcz, Sobótki 8242-P
wilczycę, mło Dziennik Bałtycki , Gdańsk i tei 422-73
bie poszukuje pilnie Centrala Spółdzielni Inwa SPRZEDAM
5746-G
wilczki, toaletkę damską „Sopot“.
lidów O/Woj. w Gdyni, ul. 10-go Lutego 21. de
Oliwa, Arkońska 13, 244-P
POTRZEBNY zaraz ezcład
Warunki płacy wg. siatki płac dla gł. księgo
krawiecki eztukowiec
AMERYKANKI nowe 1 tap ZAMIENI# dwa. pół poko nik
wych. Zgłoszenia pisemne wzgl telefonicznie czany
- 2.
ju kuchnia, łazienka na do- Wrzeszcz, Grażyny 115747-G
oraz
inne
meble
no
pod nr Gdynia — 32-16.
382-K we 1 używane najkorzyst mek rodzinny z ogrodem
testom >■
niejsze źródło kupna i sprze Wrzeszcz. Wrzeszcz, ul. Llnatychmiast
u Sapiechy, śląska 22, bermana 46b m. 3. 5715-G POTRZEBNA
Czterech kwchmistrzy zatrudnimy od zaraz. Re dąży
stała samodzielna uczciwa
tel. 52-09.
5615-G
gospodyni. Korzystne wyna
flektujemy tylko na siły wysoko wykwalifiko
piwnicę 20 grodzenie. Zgłoszenia —
wane. Zgłaszać się do Działu Kadr Sopockich SPRZEDAM akwarium z WYDZIERŻAWIĘ
rn kw. w Gdyni. Oferty Dz. Gdańsk - Ciediee. Powstań
rybkami
oraz
radio
Super.
Zakładów Gastronomicznych Sopot, ul. 1-go Ma Wrzeszcz, ul. Miedziana Bałtycki Gdynia pod „Piw ców Warszawskich 34 m. 1.
ja 22, celem omówienia warunków.
383-K 13 - 1.
5754-G
5654-Gi
S736-G nica".

WSZYSCY SPIESZĄ PO LO'Y
ZGUBIONO kwit komisowy

nr 3152/51 na nazwisko
POSZUKIWANIE
ZGUBY
Jackowska Aldona. 5651-G
PRĄCI
iniimi i|*in"in|~ni 1" i>iiri[inianffiriiiiUiTTiTwnaii<«TMTgiTrT** ZGUBIONO kartę zameldo ZGUBIONO książeczkę TT-

wania na nazwisko Sero
PRACZKA poszukuje pra czyńska Weronika. 5750-G
nia. Oferty Dziennik Bałtye
ki Gdynia pod „Sumienna“ ZAGUBI!,EM dowód tożsa
5655-G mości wystawiony przez
DOICP Gdańsk, na nazwis
DRZEWA, krzewy owocowe ko Szalewski Kazimierz.
5748-G
przycinam fachowo. Zamajski Oliwa, Drzymały 2 - 12. ZGUBIONO przepustkę Sto
5749-G cznl lm. Komuny Paryskiej
na nazwisko Lichota Kazi
KSięGOWY-bilansista przyj mierz.
5653-G
mie prace zlecone — nad
zór. Oferty Dziennik Bał ZGUBIONO dyplom Kapita
tycki Gdynia pod „Zleco na
Żeglugi Wielkie] nr
ne“.
5645-G
2218/51467 wydany dnia 18
PIORĘ bieliznę. Wrzeszcz. •września 1944 roku na naz
Konrada Beczkowa 24 m. 8. wisko Danielewicz Alfons.
5738-G
5652-G

bezpieczalni Społecznej na
nazwisko Mein Pav/eł.
564.S-G

'BBłMNnr»

UŻNE
BILARD francuski (karambol) czynny codziennie od
godz. 3 do 23. Restauracja
„Bałtyk“, Gdynia, Czerwo
nych Kosynierów 65 a.
5847-0

WARSZAWA — Białogard I.
III. wysiadając w Gdańska
zostawiłam kołnierz lisa ru
dego. Uczciwy znalazca pro
szony zwrócić za wynagro
dzeniem Wrzeszcz, Niedział
kowskiego la - 2.
5752-Q

iPrenamerstą „Dziennik» Bałtyckiego*" aamćwtfi aotot w katoynt oraęó*!« i ageneji pocztowaj oraz a każdego listonosza. Prenameratę indywidualną (przesyłki pod OjsasBią) samawiit
piwem wpłacenie nalefnofiet n«
»oot® PKO xi-8454/110 pp«: .«Rach**,«* r-jn* prenumerato# mlęsięcesn ♦ «8 I ge« kwartalna tł tiil *rt p6teec?.na 24 ta 30 sr. roczne 48 et st «t -» „Deloirałk Bałtycki" r*4«a nabyć w® wmaystkłeh ponktacti »przed«*?
#Rł««K!!tów i ti*w**mt*m,
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