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Wszystkie zakłady pracy, każda wieś
uczczą czynem 60 rocznicę urodzin Prezydenta

WARSZAWA (PAP). Liczba uczestników czynu produkcyjne
go dla uczczenia 60 rocznicy urodzin Prezydenta Bolesława Bie
ruta i dla utzczenia święta 1 Maja stale rośnie. Nadchodzą coraz
to nowe- meldunki o zobowiązaniach:
Załoga Zakładów Przemysłu ście tej załogi do Prezydenta —
Odzieżowego im. Komuny Pary do dnia Twoich urodzin wykona

skiej w Poznaniu postanowiła: ponad plan ubrania wartości 210
„Wyprodukujemy w marcu i tys. zł“.
o * *
kwietniu 13.040 sztuk odzieży po
nad plan oraz zaoszczędzimy 55 1.064 tony ponad plan cennego
metrów tkanin, 762 sztuki igieł, nawozu
............ sztucznego,
......
supertoma
22 tys. m nici. Wartość dodalko-1 syny — oto treść meldunku za
wej produkcji wyniesie przeszło fogi Fabryki Supertomasyny w
% miliony złotych“.
Krakowie. Obok tego zobowiąza
* * «
nia, nad którego realizacją pra
Podobne zobowiązanie podjęła cować będzie cała załoga, podję
załoga Szczecińskich Zakładów to tu również wiele postanowień
Przemysłu Odzieżowego. „Nasza indy wid ualnych.
# * *
szwalnia — czytamy m. in. w liŁÓDŹ (PAP). Pracownicy In
stytutu Włókienniczego oraz Za
kłady Organizacji Wytwórczości
Przemysłu Włókienniczego Głów
nego Instytutu Pracy w Łodzi w
liście do Prezydenta przyrzekają:
Nie będziemy szczędzili sił i
WARSZAWA. (PAP). Se
kretarz generalny Węgierskiej energii, by idąc za Twoimi wska
Partii Pracujących M. Rakosi zsniami, wiążąc naukę z prakty
przesłał depesze następującej ką, korzystając w jak najszerjszym zakresie z doświadczeń przo
treści:
dującego włókiennictwa radziecDo Towarzysza
| kiego, rozwijając i opiekując się
Bolesława Bieruta
i ruchem racjonalizatorskim i no
Przewodniczącego
watorskim — modernizować sto

PodzFękovaaie
za życzenia

którym chłopi gromady Oraeze- wykonać siewy wiosenne w cią
wice, po w. choszczeński, mają gu 5 dni.
*
*
*
podnieść wydajność z ha: zbóż

kłosowych od 1 do 2 q, roślin
okopowych o 20 q. Chłopi tej
gromady postanowili siewy wio
senne przeprowadzić zespołowo,
co pozwoli im znacznie skrócić
czas siewów.
* w
Załoga PGR w Dębicach, pow.
Koło, dla uczczenia 60 rocznicy
urodzin Prezydenta, postanowiła

Treścią zobowiązania członków
spółdzielni produkcyjnej w Za
wadce, pow. Koło, jest podniesie
nie wydajności z ha: żyta i psze
nicy o 3 q, owsa i jęczmienia o
5 q, a buraków cukrowych o
20 q. W celu zapewnienia od po
wiednich ilości pasz, postanowio
no zwiększyć zasiew poplonów o
ok. 26 proc.

Międzynarodowa komisja zebrała
dowody zbrodni Aaeiykanów w Korei
MOSKWA (PAP). Agencja Tass
donosi z Phenianu: Na zaprosze
nie Komitetu Centralnego Zjed
noczonego Demokratycznego Fron
tu Ojczyźnianego Korei oraz na
podstawie uchwały Międzynaro
dowego Zrzeszenia Prawników Demokratów przybyła do Korei

wiele materiałów, dotyczących
zastosowania przez interwentów
amerykańskich broni bakteriolo
gicznej w prowincji Kwanhe i w
mieście Phenian.

Obywatele ZSRR mają pra wo do ochrony zdrowia oraz
do pomocy w razie choroby lub niezdolności do pracy. Urze
czywistnieniu tego prawa służ ą ubezpieczenia społeczne ro
botników i pracowników umys łowych na wypadek choroby,
starości i niezdolności do prac y, oraz rozbudowa różnych
form pomocy społecznej.
Na zdjęciu: W sanatorium Wszechzwiązkowej Akademii
Nauk Rolniczych im. W. I. Lenina, w autonomicznej Adżarskiej Republice Radzieckiej.
Fot. — CAF

czeka na polskiego chłopa
Wielka szansa dla chłopów z przeludnionych okolic
Polska ziemia

komisja w celu zbadania rbrodni,
popełnionych przez interwentów.
W skład komisji wchodzą przed
stawiciele organizacji prawników
-demokratów z 8 krajów Europy,
Azji j Ameryki. Należą oni do
rozmaitych partii i organizacji
WARSZAWA (PAP). W związku z rozpoczynającą się akcją
Polskiej Zjednoczonej sowane dotychczas procesy tech- społecznych
i są ludźmi o roz
minister rolnictwa Ja n Dąb - Kocioł wygłosił w «In.
Partii Robotniczej
; nologiczne i urządzenia, wykorzy maitych poglądach politycznych osadniczą,
16
bm.
przemówienie radiowe do ludności wiejskiej.
jstywać
surowce
krajowe
oraz
Proszę o przyjęcie moich go
i przekonaniach religijnych.
Zarówno bezrolni, małorolni, nych warunkach i przy dużej po
rących podziękowań za prze bezużyteczne dotychczas produk
Członkowie komisji przyjęli w jak i średniorolni o licznych ro mocy pieniężnej przekazuje w
siane mi przez Was serdeczne ty odpadkowe.
Phenianie
na
konferencji
praso
dzinach — powiedział m. in. min. pracowite ręce chłopskie ziemię
życzenia z okazji 60-lecia mo
Podejmując 61 zobowiązań ze
ich urodzin.
społowych i indywidualnych, któ wej przedstawicieli pism koreań Dąb - Kocioł — winni sprawę o- dotąd jeszcze nie zasiedloną —
skich
i
zagranicznych.
siedlenia się na nowych, pełno- byłoby dużym błędem ze strony
M. RAKOSI
rych tylko część została wymie
niona, pragniemy dać gospodarce Przedstawiciel Wielkiej Bryta rolnych gospodarstwach trakto chłopów pracujących, gdyby zie
* #
narodowej oszczędności w wyso nii — Gaster, Brazylii — de Brit wać więc jako poważne zagadnie mia ta pozostała niezagospodaro
Do Towarzysza
wana.
kości ok. lOO tys. zł.
to, Belgii — Morens oraz Fran nie życiowe ich i ich rodzin.
Józefa Cyrankiewicza
# * *
Chłopi małorolni, parcelanci,
cji
—
Jasquier
oświadczyli:
Stra
Trzeba również pamiętać i o
Prezesa Rady Ministrów
Staranna uprawa ziemi, stoso
zniszczenia, jakie widzieli tym także, że przydzielana cliło polska młodzieży wiejska — nie
Rzeczypospolitej Polskiej wanie nawozów sztucznych i siew szliwe
śmy wszędzie w Korei północnej, pom ziemia, to odwieczna ziemia tkwijcie w konserwatyzmie trzy
Warszawa
rzędowy — oto sposoby, dzięki wywarły na nas niezatarte wra i polska i naszym patriotycznym mania się opłotków własnej prze
Proszę przyjąć moje gorą
żenie. Byliśmy świadkami stoso obowiązkiem jest w pełni ją za ludnionej wsi, gdy w kraju ma
ce podziękowanie za pozdro
cie szerokie możliwości zdoby
wania w Phenian broni bakterio gospodarować.
wienia i najlepsze życzenia,
cia dla siebie dogodniejszych wa
logicznej.
Dziś
więc,
kiedy
prawo
do
zie
nadesłane % okazji 60-lecia
runkow pracy.
Przedstawicielka
prawników mi zdobył chłop pracujący przy
moich urodzin.
polskich, Zofia Wasilkowska oraz j pomocy władzy ludowej, w wa- Podejmujcie śmiało I zdecydo
BK. RAKOSI
komisji — Brand runkach, jakie mu stworzyła ta wanie decyzje przeniesiertia się
WARSZAWA (PAP). W dniu przewodniczący
weiner
oświadczyli,
że zebrali i władza, kiedy państwo na dogod na czekające na was gospodar
16 bm. w setkach gromad, spół
stwa! Wysyłajcie niezwłocznie
dzielni produkcyjnych i Państwo
swoich delegatów, aby obejrzeli
wych Gospodarstwach Rolnych
przygotowane do objęcia domy,
odbyły się zebrania dyskusyjne
budynki, ziemie, abyście mogli
MOSKWA (PAP). W ZSRR nad projektem Konstytucji Pol
przenieść się na nowe gospodar
zmarł znany pisarz — Mikołaj skiej Rzeczypospolitej Ludowej.
stwa przed rozpoczęciem prac
WARSZAWA (PAP). Dnia 18 cikowski, który udekorował na wiosennych, abyście jeszcze zdą
Bobrow, autor wielu powieści o W wielu zebraniach uczestni
trumnę orderem Odrodzę żyli przeprowadzić siewy wiosen
lotnictwie stalinowskim i jego lu czyły ekipy łączności miasta ze bm. odbył się w Warszawie po stępnie
wsią, z zakładów pracy i wyż grzeb posła Henryka Lukreca — nia Polski III, kl., nadanym po ne na nowej, własnej gospodarce
dziach.
wiceprzewodniczącego Rady Na śmiertnie Henrykowi Lukrecowi łub podjęli pracę w spółdziel
szych uczelni.
niach produkcyjnych, bądź w Pań
Bobrow jest m. in. autorem Chłopi szeroko mówili o donio czelnej Stronnictwa Demokraty przez Prezydenta RP.
pięknej powieści o Czkałowie.
słych przemianach gospodarczo- cznego, prezesa Rady Programo W imieniu Polskiego Radia że
społecznych, jakie zaszły i doko wej Polskiego Radia, b. przewód gna zmarłego przewodniczący
przemawiali:
nują się w Polsce Ludowej. W niczącego Zarządu Głównego II. Gadomski. DaleiStowarzyszenia
wynowiedziach dawali oni rów Związku Zawodowego Dziennika przedstawiciel
nież mocny wyraz zrozumieniu rzy RP., zasłużonego działacza Dziennikarzy Polskich i Związku
w
swych obowiązków podkreślając, politycznego i wybitnego publi Literatów Polskich red. A We
ber, oraz w imieniu „przyjaciół
że głównym obowiązkiem jest sta cysty.
Nad grobem na cmentarzu woj zmarłego prof, dr Michałowicz.
MOSKWA. (PAP). Don, prze
le rozwijanie produkcji ich go
Przy dźwiękach marsza żałob grodzony zaporą wodną długości
spodarstw oraz sumienne wypeł skowym na Powązkach przema
nianie zobowiązań wobec pań wiał przewodniczący Centralne- nego złożono trumnę do grobu. 13 km, resłews się coraz szerzej,
go Komitetu SD — Wacław Bar- Mogiła pokrywa się wieńcami. zatapiając ogromne obszary po
MOSKWA (PAP). W Moskwie, stwa.
tężnego, powstającego wśród ste
w sali Instytutu Architektury
pów rezerwuaru wodnego —
Morza Cymliańskiego.
odbyła się uroczysta akademia

Wezwanie ministra rolnictwa Dąb-ICocioła

Gromadzkie zebrania
dyskusyjne

Zgon M. Bobrowa

Pogrzeb Henryka Lukreca

Jeśli osiedlenie się nastąpi w
najbliższych tygodniach, osiedleń
com przysługuje specjalna po
moc i opieka ze strony aparatu
rolnego rad narodowych. Opieką
otoczą osiedleńców również orga
na Partii, Związek Samopomocy
Chłopskiej, Związek Młodzieży
Polskiej oraz Liga Kobiet

S*m3lQtK USA

nadal $ie’ą zarazę

PEKIN (PAP). Agencja No
wych Chin donosi z Phenianu, że
amerykańskie samoloty wojsko
we dokonują nadal w Korei zrzi:
tów bomb * owadami zakażony
mi zarazkami chorób epidemicz
nych.
Zrzutów takich samoloty ame
rykańskie dokonały ostatnio w
rejonie Hamhynu na północny
wschód od Phenianu.

Sierocniec
nad brzegiem Nysy

aby nasza sztuka filmowa, zgod

walce o pokój i realizację Pla
nu 6-letniego, aby stała się god
nym wyrazem dążeń polskich
mas pracujących budujących so
cjalizm“.

Silnik kutrowy „RENAG"

Powstcr®
Morze Cymliańskie

Moskwie

uczcili 10 rocznicę

powstania PPR

fMilizatfa twórczych sił fiku polskiego

WARSZAWA. (PAP). W dniu
16 bn». zakończyła się dwudnio
wa ogólnokrajowa narada po
święcona zagadnieniom twórczo
ści filmowej.
Obrady, którym przewodni
czył wiceminister. W. Sokorski,
wypełniła dyskusja nad przemó
wieniem sekretarza Biura Poli-

tycznego KC PZPR — E. Ochaba i o decy zji Rządu rozszerzenia moż
oraz nad referatem prezesa Cen- liwości produkcyjnych polskiej
tralnego Urzędu Kinematografii j kinematografii i zobowiązują się
inż. S. Albrechta, dyskusje uzu- do wzmożenia twórczego wysiłku
pełniały pokazy najnowszych fil w celu podwojenia ilości reali
Dołożymy
mów produkcji polskiej i radziee zowanych filmów.
kiej. W dyskusji zabierało glos wszelkich niezbędnych starań,
około 30 mówców.

przedsięwzięło kroki, zmierzające
do zapewnienia dodatkowych kre
dytów na rozszerzenie bazy pro
dukcyjnej kinematografii i uru
chomienie produkcji filmów ko
bieństwa Maksymilian Mańka lorowych.
został zamordowany z chwilą, Głównym problemem porusza
kiedy w obozie dowiedziano się, nym w dyskusji była sprawa see
że zamierza powrócić do kraju. nariuszy filmowych i związanej

Hom zbrcdni© rea^cy'ne] emigracji

z tym potrzeby twórczej współ
pracy pisarzy z realizatorami fil
mów.
Podsumowania dyskusji doko
nał wiceminister Sokorski. Mów
również starał się o powrót do ca podkreślił,
_
. że. zagadnienie
. wal
.

Nie jest to wypadek odosobnio
ny. Przed kilku miesiącami pra
sa doniosła, że banda zbirów andersowskich w obozie Bagnola za
sztyletowała Polaka Gdulę, który
Polski. Andersówcy chcieli w ten
sposób zastraszyć innych uchodź ców. Także w Kanadzie Polak
Dereń, który stara! kię o powrót
do kraju, został zamordowany
przez zbira faszy towskiego. Mor
dercę skazano zaledwie na kilka

naście miesięcy więzienia.
Tak więc reakcyjna emigracja
polska, usiłując za wszelką cenę
nie dopuścić do repatriacji uchodźców, nie cofa się przed skry
tobójetwun.

Dalszy wzrost
bezrobocia w Anglii

w lutym br. — 393.500, czy
W toku dyskusji wiceminister nie z Twoimi wskazaniami, wy W rejonie Morza Cymliańskie wynosiła
o 14.700 więcej, niż w styczniu br.
Sokorski zakomunikował zebra pełniła jej najpiękniejsze zada go buduje się w szybkim tem li Liczba
robotników zatrudnionych tyl
nym, że Prezydium Rządu RP nia służenia narodowi w jego pie wielki port morski.
ko częściowo, wynosiła 215.000.

Śmierć za chęć powrotu do ojczyziy
RZYM (PAP). W ostatnich cza
sach andersówcy dokonali nowej
zbrodni wobec uchodźcy polskie
go, pragnącego powrócić do kra
ju. Polak Maksymilian Mańka,
przebywający w obozie dla uehodźców w San Antonio, zgłosił
się w kwietniu 1951 roku do re
patriacji, Władze polskie prze
słały do San Antonio pismo, wy
rażające zgodę na powrót Mańki
do Polski. Pismo to wróciło jed
nak z dopiskiem: „Adresat nie
znany“.
Początkowo ten fakt nie wzbu
dził podejrzeń, przypuszczano bo
wiem, że Mańka znajduje, się już
w drodze do Polski. Później jed
nakowoż okazało się, że Mąńka
znikł z obozu, a podrzucone jego
dokumenty zostały odnalezione w
obozie przez jednego z Polaków.
Według wszelkiego prawdopodo

Rol

PARYŻ (PAP). W Paryżu od
było się posiedzenie Rady Stówa
rzyszenia Obrony
Granic na
Odrze i Nysie.
Entuzjastycznie przyjęta zosta
ła propozycja, aby Francuzi pol
skiego pochodzenia ufundowali
nad brzegiem Nysy sierociniec
dla polskich dzieci, których ro
dzice padli ofiarą rzezi hitlerow
skich.
Rada Stowarzyszenia wybrała
swoje kierownictwo w składzie:
przewodniczący Henri de Korab,
wiceprzewodnicząca
dr Irena
Wody Morza Cymliańskiego Stróżecka, sekretarz generalny —•
podchodzą już do stanicy Niżnie- artystka Alice Halicka.
Czyrskiej, znajdującej się w.od
ległości 150 km od zapory. Sta
nica ta została dopiero niedawno
przeniesiona z terenów niżej po
łożonych na wysokie wzgórze,
które staje się obecnie brzegiem LONDYN (PAP). Według oficjalnych
danych, liczba bezrobotnych zarejestro
sztucznego morza.
wanych w urzędach pracy w Anglii

Studenci polscy

studentów polskich, poświęcona
10 rocznicy założenia Polskiej
Partii Robotniczej.
Na akademię* przybyli przed
stawiciele partyjnych i komsomolskich władz uczelnianych, pro
fesorowie wyższych uczelni oraz
przedstawiciele ambasady R. P.
w Moskwie.

stwowych Gospodarstwach
nych.

Prawie milioa km
na oarowozie
bez kapitalnego

ki o scenariusz jest zagadnieniem MOSKWA (PAP). W kolejnictwie
radzieckim pracuje około 1.500 maszywęzłowym dla kinematografii.

ri.5<ów, któ.*/.•*/ doprowadzili przeoieg
Uczestnicy narady wystosowa parowozów
bez kapitalnego remontu
li do Prezydenta RP Bolesława do 600 tys. km.
Wspaniałe
wyniki osiągnął maszy
Bieruta depeszę następującej
nista parowozowni w Czelabińsku —
treści:
Piotr Agafonow. Ponad 12 łat pro
„Realizatorzy filmowi, artyści, wadził on swój parowóz serii „PD“
(Feliks Dzierżyński) bez kapitalnego
pisarze oraz wszyscy współtwór remontu.
W okresie tym przejechał
cy polsk ej sztuki filmowej, ze on 936 tys. km, Agafonöw zaoszczę
brani na ogólnokrajowej filmo- dził w tym czasie państwu ponad 2,5
wej naradzie twórczej w Warsza j mhtona rubli
«ri«
i*
i Za wspaniałe wyniki w eksploatacji
Wie W dniu 14
16 marca br., j parowozu. Agafonow odznaczony został
przyjmują s radością wiadomość I Nagrodą Stalinowską,

pemy Klnie odbył p erwszy rejs
Mistrz Stanisław Rękawek
oraz inż. Jan Nagajecki, konsfruktorzy silnika kutrowego
„Renag“, przeżyli niedawno
emoejonujące chwile. Współne ich dzieło — pierwszy poi
ski silnik kutrowy zdał ostateczny egzamin swej przydałności.
Przed kilku dniami na kutrze „Wła 27“, prowadzonym
przez Szypra Pawła Szmitkego
z Władysławowa, prototyp sil
nifca odbył swą pierwszą podróż morską, w której prócz
konstruktora
St. Rękawka
wzięła udział specjalna kornisja MUR, MCZ, „Arki", ZRM
1 spółdzielczości rybackiej.

Silnik „Renag“ już u przed
nio przeszedł pomyślnie proby techniczne w warsztatach
ROS-u oraz w instytucie samochodowym naszej polilech
niki. Silnik przepracował już
pomyślnie 1.000 godzin i na
morzu nie zawiódł konstruktorów. Prowadzony
przez
Szmitkiego pracował nadzwyczaJ
sprawnie, _ zadziwiając
wszystkich łatwością obsługi,
„Kuter „Wła 27" w myśl uchwały Prezydium Rządu z
2.II br. został przekazany szy
prowi Szmitke wraz z pierwszym silnikiem polskiej pro
dukcji.
(ad)

I

DZIENNIK BAŁTYCKI (NR 68)

Drobna wytwórczość w służbie ludzi pracy

Ludobójców pod sąd Socjalistyczne współzawodnictwo pracy
wojsk ONZ, gen. Crawford, sam
kierował „eksperymentami bak
teriologicznymi“, dokonywanymi
na jeńcach chińskich i koreań
skich, za co otrzymał z rąk Tru
man a wysokie odznaczenie.

Nie dość im było tysięcy dzieci, rozszarpanych odłamka
mi bomb na rękach matek, na progach domów, do których
nie zdążyły się schronić, na drogach, którymi biegły do szko
ły. Nie dość im było masowych grobów bezbronnych jeń
ców, rozstrzeliwanych z rękoma wykręconymi do tyłu, z
ustami zakneblowanymi szmatami, aby nie mogli przed
śmiercią plunąć w twarz swym oprawcom. Naród koreański
żyje, walczy i zwycięża na przekór Trumanowi i jego szta
bom ludobójców.

Nie wszystkich chłopów zdo larów na badania w dziedzinie
łały wytropić na polach „gwiaź prowadzenia wojny bakteriologi
dziste sępy“. Większość z nich cznej i chemicznej“.
ukrywa się w lasach we dnie. a Sumę tę próoują zamortyzo
pola swoje uprawia nocami. Nie wać. Pierwsze kroki w tym kie
wszyscy mieszkańcy Phenianu, runku poczyniono już w grudniu
Wonsanu i innych miast zginęli 1950 roku, gdy wojska amerykań
W gruzach rozwalonych domów. skie, wycofując się z okupowa
Większość spośród nich żyje, nych przejściowo terenów Korei
pracuje, usuwa ślady ruin, orga północnej pozostawiły po sobie
nizuje pomoc dla ofiar wojny, „przypadkowe“ ogniska epidemii.
zwycięsko pokonuje trudności , Dzięki energicznej akcji władz
j ludowych amerykański „ekspe
wojennego życia.
Sięgnęli więc po inną broń, ryment“ się nie udał. Nie znie
usiłując dopełnić swego dzieła chęciło to jednak amerykań
zagłady. Broń ta dawno już była skich ludobójców do dalszego
przygotowana. Jeszcze w roku „specjalizowania się“ w dziedzi
1946 amerykański „uczony“ (jak nie wojny bakteriologicznej.
że trudno jest użyć to słowo, W początkach roku 1951 wysła
symbolizujące walkę o postęp i no na Koreę trzech spośród za
dobro człowieka w stosunku do trudnionych w USA japońskich
zwykłego zbrodniarza), Gerald bakteriologów, Szaro Iszi, liro
Went, powiedział: „Przy pomocy Wakamoto i Masajo Kitano.
bakterii ludność może być zgła „Wizyta“ ta wydała zatrute owo
dzona bez widocznej szkody dla Ce. W marcu ub. roku do portu
budynków, doków portowych i w Wonsan zawinął tajemniczy
środków transportowych“. A w okręt, oznaczony numerem 1091.
kwietniu 1950 roku szef amery Tajemnica jego wyjaśniła się
kańskiego korpusu chemicznego, szybko. Znajdowało się na nim
gen. Macauliffe, oświadczył, w specjalne laboratorium, w któ
przemówieniu, że korpus jego rym szef sekcji zdrowia i pomo
wydaje „ponad 12 milionów do cy kwatery

głównej

tak

wszystko, w co uczeni całego
świata włożyli dziesiątki lat
pracy i walki, nie pozwolimy,
aby dżuma, cholera i czarna
ospa dziesiątkowały znów lu
dzkość, jak to było za cza
sów średniowiecza. Zbrodnia
rzy pod sąd! To wołanie roz
lega się dziś na całym ziem
skim globie. Pod sąd, za wy
puszczenie na wolność twór
ców komór gazowych Oświę
cimia. Za odbudowę hitlerow
skiego Wehrmachtu, który ju
tro miałby zakładać nowe
Majdanki. Za jeńców zmasa
krowanych na wyspie Kożedo
i za tego Johna Smitha, któ
rego aresztowano w USA za
to, „że mówił, iż potrzeba
nam pokoju“. Pod sąd za każ
de zamordowane dziecko ko
reańskie i za każde jeszcze
żyjące dziecko amerykańskie,
któremu obraz jutra władcy
Ameryki przedstawiają pod
postacią atomowej zagłady.

Czarna śmierć
ui amerykańskich
puszkach
W 1952 roku
„ekspery
menty“ te zostały rozszerzone
na całą Koreę północną i te
rytorium Chin Ludowych. Po
malowane na „żywe kolory“
blaszane puszki z owadami i
insektami, zarażonymi dżumą
i czarną ospą, miały dokonać
tego, czego nie zdążyły doko
nać bomby i pociski.
Nie ma w ludzkim języku sło
wa, które mogłoby określić cały
ogrom potworności zbrodni Ame
rykanów na Korei. Tak, jak nie

zw.

Nie zgodzimy się nigdy na
to, aby garstka owładniętych
żądzą panowania nad świa
tem
szaleńców niweczyła

„Naród niemiecki prowadzi wytrwałą walkę o jedność Nie
miec, o zawarcie traktatu pokojowego“ — oświadczył niedawno
premier Grotewohl.
Ostatnia nota radziecka do trzech mocarstw zachodnich oraz
radziecki projekt traktatu pokojowego z Niemcami — dają na
rodowi niemieckiemu potężny oręż w tej walce. Stawiają walkę
tę na nowej płaszczyźnie jedynie realnego i trwałego rozwiązania
problemu niemieckiego; takiego rozwiązania, które zapewni wszy
stkim narodom Europy, a przede wszystkim sąsiadom Niemiec,
trwałe bezpieczeństwo i pokój.

Właśnie dlatego nota radziecka W Ludwigsburgu strajk objął
wywołała w kołach imperialistów 14 przedsiębiorstw. W sercu za
Waszyngtonu i Bonn tak wielkie głębia Ruhry, w Essen, odbyło się
zamieszanie. Pokrzyżowała nie zebranie robotników, dokerów i
tylko ich plany, lecz postawi górników bez względu na przy
ła w sytuacji przymusowej — należność partyjną, na którym otrzeba wyraźnie odpowiedzieć — pracowano wytyczne w sprawie
tak, albo nie, czy chcą konstruk zorganizowania wielkiej kampa
tywnego rozwiązania problemu nii z*t zawarciem traktatu poko
niemieckiego i czy chcą normal i jowego.
stacji stosunków w Europie, któ
Doły związkowe
ra to normalizacja przyniesie od
prężenie w sytuacji międzynaro
przeciw
dowej, a co za tym idzie —
Adenauerowi
wzmocni poczucie bezpieczeństwa
*
.
wśród narodów europejskich
W tej wielkiej akcji szeregowi
Walka o zawarcie traktatu członkowie SPD występują prze
pokojowego, której bazą jest ciwko polityce swego kierowni
Niemiecka Republika Demo ctwa i występują wspólnie z ro
kratyczna, toczy się już od botnikami - komunistami prze
dawna w Niemczech. Ostatnio ciwko adenauerowskiej i sehumsh
jednak szczególnie Się zao cherowskiej polityce wojny. Na
strzyła i wciąga coraz nowe zebraniu
delegatów SPD we
szeregi Niemców, bez względu Frankfurcie n/M., podobnie jak
na pochodzenie i poglądy.
w Essen, padły słowa — „Ani je
„Narodowy ruch oporu przeciw dnego człowieka i ani jednego
grosza dla reżimu Adenauera".

Dokerzy zawiązali komitet dla
przeprowadzenia uchwały prze
ciwko wyładunkowi materiałów
zbrojeniowych.
Koła religijne również wypo
wiadają się przeciwko polityce
Adenauera.
Pastor Niemöller

zwrócił się do wszystkich kobiet
i matek niemieckich z apelem, by
jak najenergiczniej przeciwsta
W różnych miastach, od Cux
się ustawie o obowiązku
haven poprzez Düsseldorf, Kolo wiały
służby wojskowej. Wielką popu

Wola mas ludowych

Komitet Główny do spraw
referendum przeciwko remilitaryzacji Niemiec, na rzecz za
warcia traktatu pokojowego,
nawołuje do wyjaśniania wszy
stkim warstwom ludności nie
mieckiej rzeczywistego sensu
zbrodniczych planów rządu
Adenauera.

larność zyskały sobie również wy
stąpienia grupy byłego kanclerza
Republiki Weimarskiej, doktora
Wirtha. Wystąpienia te, popular
ne wśród mieszczaństwa zachoddnio - niemieckiego, poważnie nie
pokoją bońskich politykierów.
Przeciw Adenauerowi ostro wy
stępuje młodzież. Niedawno od

był 6ię w mieście Darmstadt zlot
młodzieży Niemiec zachodnich, w
którym wzięło udział 1200 osób.
W uchwalonym apelu nawołuje
się młodzież niemiecką, by zde
cydowanie walczyła przeciwko
próbom rządu Adenauera ustano
Na apel ten odpowiadają robot wienia obowiązku służby wojsko
nicy i urzędnicy, chłopi, rzemie wej.
ślnicy i pracownicy umysłowi we
wszystkich częściach Niemiec za
chodnich, Stu delegatów Zjedno
czenia Niemieckich Związków Za
wodowych okręgu Mannheim za „Obywatele niemieccy pragną
żądało w imieniu przeszło 10 ty cy pokoju dowiedli w ciągu ostat
sięcy zorganizowanych robotni nich tygodni, że zdolni są do wiel
ków zastosowania wszystkich kich czynów w walce o pokój i
środków walki związkowej, nie jedność naszej ojczyzny“ — owyłączając strajku powszechnego świadczył przywódca KPD, Max
— przeciwko „układowi og> Ine- Reimann.
mu" i opracowywanej w tajem Walka narodu niemieckiego
nicy ustawie o powszechnym oho przeciwko 7,dradzieckiej i zbrod
wiązku służby wojskowej. 5500 niczej polityce Adenauera i Schu
robotników fabryki Daimler Benz machera, walka o zawarcie trak
w Stuttgarcie przeprowadziło tatu pokojowego przybiera na si
strajk ostrzegawczy. Strajkowali le. Wiadomość o ostatnim wystą
także metalowcy Gelsenkirchen. pieniu rządu radzieckiego w spra

Próba ostatnich
tygodni

wie niemieckiej tchnęła nowe si
ły w niemieckich patriotów. Zmo
bilizowała ich szeregi do jeszcze
intensywniejszej walki o ostatecz
ne rozwiązanie problemu niemiec
kiego w interesie narodu niemiec
kiego i w interesie wszystkich mi
łujących pokój narodów. Nota ra
dziecka, dając konkretne podsta
wy traktatu pokojowego z Niem
cami, otworzyła nowy etap w
sprawie rozwiązania problemu
niemieckiego i dała mocne opar
cie dla walki o suwerenne i zjed
noczone Niemcy, których istnie
nie jest gwarancją pokoju w Eu
ropie.
TADEUSZ ROJEK

Najmocniej należy uderzyć w
ukrytego sprawcę niewykonywa
nia zadań gospodarczych przez
nasz przemysł terenowy — w ni
sko stojące i źle zorganizowane
współzawodnictwo pracy w za
kładach, przy jednoczesnym o por
tunistycznym zasłanianiu się przez
kierownictwo liczbami wykona
nego planu za rok ub. Tu trze
ba sobie jasno powiedzieć, że

„Naród polski domaga się
ukarania sprawców zbrodni
przeciw ludzkości, dokonanej
tv Korei i Chinach
stwier
dza protest Polskiego Komi
tetu Obrońców Fokoju. — Na
ród polski wszystkimi silami
popiera walkę bohaterskiego
ludu koreańskiego, która sta
ła się sumieniem świata, po
chodnią, oświetlającą ludzko
ści drogę do ostatecznego zni
szczenią panowania imperiali
stów nad światem.
Wraz
ze
wszystkimi miłującymi
pokój narodami świata wy
walczymy dla Korei dzień po
koju, szczęścia i wolności“.

o Iraktat pokojowy

nię, Darmstadt, Essen, Frankfurt
nad Menem odbywają się demon
stracje przeciw polityce Adenaue
ra, wciągającej społeczeństwo
Niemiec zachodnich do awantur
niczej polityki atlantyckich agre
sorów.

Jedną z zasadniczych trudno
ści w bieżącej produkcji zakła
dów gdańskiego przemysłu tere
nowego jest zbyt niski — w po
równaniu do fabryk przemysłu
kluczowego — poziom wydajno
ści pracy. Dlatego przed tereno
wym przemysłem woj. gdańskie
go stoi poważne zagadnienie osią
gnięcia zaplanowanego na rok
bieżący 22-procentowego wzrostu
wydajności pracy.

ma słowa, w którym zawarłaby
się cała nienawiść ludzkości do
jej autorów. „Sumienie narodów
Naród polski
— stwierdza rezolucja, uchwalo
na na wiecu protestacyjnym w potępia zbrodniarzy
Maskwie — nie może się pogo
dzić z nieludzkimi i dzikimi W tym wołaniu nie brak i
zbrodniami ludobójców, depczą głosu narodu polskiego. W na
cych elementarne zasady moral szych polskich sercach, które
tak dobrze pamiętają hitlerow
ności ludzkiej“.
skie zbrodnie, nie ma innych uczuć, prócz bezgranicznej niena
Nie dopuścimy
wiści dla amerykańskich ludo
do masowej zagłady bójców.

Naród niemiecki w walce

remilitairyzacji i za przyspiesze
niem zawarcia traktatu pokojo
wego — pisał ostatnio dziennik
„Tägliche Rundschau“ — wszedł
w nową fazę. Na ciągle poszerza
jącej się płaszczyźnie rozwija się
ten rush nie tylko w NRD, lecz
także i w Niemczech zachodnich".

gwarancjq wykonania zadaft
przez przemysł terenowy

„O naszej
Erenburg —
na paradach,
Stalingradu“

bez socjalistycznego współzawod
nictwa pracy załogi WZPT nie
osiągną swych zadań planowych.

W chwili, kiedy ruch współza
wodnictwa nie tylko jest siłą,
przysparzającą naszej gospodarce
narodowej stale wzrastających ko
rzyści, lecz jest również gwaran
tem wzrastających zarobków ro
botnika, w chwili, kiedy cały poi
ski przemysł, a nawet uspołecz
niony handel przeszły już od ro
ku na pogłębione, socjalistyczne
formy współzawodnictwa pracy

sile — mówił Ilia
przekonano się nie
lecz na kamieniach

Związek Radziecki
nauczył nas, jak trzeba walczyć
i zdobywać pokój — i tej nauki
my nie zaprzepaścimy". Jak

stwierdził minister spraw zagra
nicznych Korei. Pak Hen-en, za
borcze plany imperialistów za
kończą się całkowitym fiaskiem,
a sami agresorzy przeklęci będą
przez wszystkie miłujące wol
ność narody.
M. D.

— to w przedsiębiorstwach, za
kładach i warsztatach podle
głych WZPT współzawodni
ctwo pracy zawsze jeszcze
istnieje tylko na papierze.

Współzawodnictwo pracy jest
tani niekiedy uważane za „pią
te koło u wozu“, które się krę
ci jedynie z rozpędu. Admi
nistracja zakładów nie intere
suje się rozwojem i pogłębie

niem tego ruchu, czego dowo
dem jest fakt, iż na 40 zakła
dów tylko jeden zawiadomił
WZPT o wyznaczeniu pracow
nika, który ma się troszczyć o
rozwój współzawodnictwa pra
cy.

Z drugiej strony załogi fabry
czne słusznie narzekają, że samo
WZPT zbyt schematycznie pod
chodzi do swych obowiązków w
tym zakresie, że — jeśli deleguje
swego referenta współzawodni
ctwa do danego zakładu — to
ten, komenderując, stara się ,,zro
bić“ tam współzawodnictwo, nie
wnikając głębiej w możliwości i
w trudności danego zakładu pra
cy.
Wydaje się, że klucz do prze
zwyciężenia trudności, z który
mi boryka się cały nasz- woje
wódzki przemysł terenowy, leży
w osiągnięciu wyższych, niż za
planowano wskaźników wydajno
ści pracy, w aktywizacji zakła
dów w kierunku wyzyskania od
padów surowcowych.
Dopiero wówczas mówić bę
dzie można o spełnieniu trzech
podstawowych zadań drobnej
wytwórczości: o zaopatrzeniu
lokalnego rynku, pełnym wy
korzystaniu surowców odpa
dowych i zagęszczeniu sieci za
kładów produkcyjnych, (ws)

Powstanie Niemieckiej Republiki Demokratycznej było
wielkim historycznym zwrotem w rozwoju pokojowych i
przyjaznych stosunków między narodem polskim i niemiec
kim. Dowodem tego historycznego zwrotu były umowy
między obu państwami, utrwalające ostatecznie granicę
na Odrze i Nysie, jako granicę pokoju i przyjaźni. Sym
bolem tego zwrotu była niedawna wizyta prezydenta NRD
Wilhelma Piecka w stolicy Polski. Rozwijająca się między
obu państwami ku obopólnej korzyści żywa współpraca
gospodarcza i kulturalna jest najlepszą gwarancją trwa
łości tych nowych stosunków, które są cennym wkładem
do dzieła utrwalenia pokoju. Cóż może być bardziej nie
złomnym fundamentem niepodległości narodów i ich roz
kwitu, jeśli nie przyjaźń i współpraca sąsiedzka, oparta
na wzajemnym poszanowaniu i wspólnej walce o pokój
i postęp społeczny?
BOLESŁAW BIERUT

W 81 rocznicę Komuny Paryskiej

Prolog dni juirzejszych
Komuna Paryska. Te dwa słowa wywołują drgnienie w
sercu każdego człowieka, któremu drogie są słowa „wolność,
równość, braterstwo". Znaczenie tych 72 dni, w czasie któ
rych Francją rządził proletariat, wybiega daleko poza grani
ce tego kraju i poza rok 1871.
„Sprawa Komuny“ — pisał Lenin — „jest sprawą rewo
lucji socjalnej, jest sprawą całkowitego politycznego i gospo
darczego wyzwolenia świata Pracy, jest to sprawa proletaria
tu światowego. I w tym sensie jest ona nieśmiertelna“.

czne antagonizmy niemiecko-fran gminnego dla Paryża, lecz o zwy
cuskie. Najgroźniejszym wro cięstwo rewolucji socjalnej“.

giem, którego przede wszystkim
należało zgnieść, był lud. Thiers

nie cofa się przed żadną zbrod
nią, ani przed rzezią, ani przed
najpotworniejszymi oszczerstwa
mi, którymi usiłuje zohydzić Ko
nunę w oczach Francji i świata.

Rewolucja upada w mniejszych
miastach Francji, trzyma się tyl
licytacje przedmiotów niewy- ko Paryż. Paryżanie bronią się
kupionych z lombardu, ska wspaniale.

Był marzec 1871. Po klęsce pod
Sedanem upadło drugie cesarst
wo. Proklamowano republikę.
sowała ograbiający robotni
Władzę sprawował burżuazyjny
ków system kar pieniężnych.
rząd Thiersa, „złośliwego karła“,
Wszystkie fabryki, zakłady i
jak nazwał go^ Karol Marks. Awarsztaty opuszczone przez
tmosfera w kraju była napięta i
właścicieli, lub unieruchomio
zapowiadała rewolucję. U bram
ne, przekazane zostały zrze
Paryża stała armia Bismarcka.
szeniom robotniczym w celu
W obawie przed rewolucją rząd
wznowienia produkcji.
Thiersa uciekł do Wersalu i szu ■ Działaniu Komuny lud poma
kał porozumienia z Prusakami gał ze wszystkich sił i ofiarował
przeciwko własnemu narodowi. cały swój entuzjazm twórczy na
jej usługi. Nie było żadnego za
Prawdziwy rząd ludu mieszania i nieporządków — pi
sze współczesny historyk, Lissa— Komuna
garay, cytując jednego z człon
18 marca 1871 r. lud Paryża wy ków Komuny, który mu powie
legł na ulicę i rozpoczęła się wal dział: „Nie słyszymy teraz o żad
ka pomiędzy ludem paryskim, a nych kradzieżach i napadach.
rządem, który szukał schronie Zdaje się, że policja zabrała ra
nia w Wersalu. 26 marca lud wy zem ze sobą do Wersalu całą swą,
brał swą władzę — Komunę, któ nie idącą z duchem czasu, klien
rej zadaniem było wyzwolenie telę“.
Paryża i Francji z niewoli pru Niedługo jednak trwała poko
skiej i z niewoli wyzyskującej jowa praca Komuny. Płomień
lud burżuazji.
wolności, który rozgorzał w Pa
Nowowybrana władza zaczęła ryżu, przeniósł się do innych
organizować obronę, wydawać de miast Francji: Lyonu, Marsylii,
krety, wprowadzać w życie re Tuluzy, Narbonne — i zaniepo
formy, Krótki, bo zaledwie dwu koił już nie tylko rząd wersalski,
tygodniowy okres, w którym Ko lecz całą burżuazję europejską,
muna mogła bez przeszkód spra która przeczuła w nim koniec
wować rządy, wykazał, że była swego panowania.
ona prawdziwym rządem ludu —
Przeciw ludowi
rządem, który sam lud wybrał i
który działał w interesach ludu.
zjednoczyły $\ą
Zamiast stałej armii, ślepe
go narzędzia w rękach klas
rządzących, Komuna wprowa^
dzila powszechne uzbrojenie |
ludu, proklamowała rozdział
kościoła od państwa, nadała
oświacie publicznej świecki
charakter, zniosła zaległe opłaty za komorne, wstrzymała

siły reakcji
9 kwietnia

Thiers rozpoczął
bombardowanie Paryża. Do swej
dyspozycji otrzymał 100-tysięczną armię franci:ską, wypuszczo
ną specjalnie z niewoli przez Bi
smarcka. Wobec niebezpieezeń-

Historia krwawych bojów
od 18 marca do 28 maja, to
szczyty bohaterstwa, do jakie
go zdolny jest lud, gdy wal
czy w obronie tego, co mu jest
droższe nad życie. Walczą
mężczyźni, kobiety i dzieci.
Tysiące Gawroche-ów senajdu
je śmierć na barykadach.

28 maja pada ostatnia baryka
da przy ulicy Raponneau. Thiers,
„złośliwy karzeł“, postanowił
przypomnieć Paryżowi „Noc św.
Bartłomieja“. Zamordowano prze
szło 30.000 osób, około 45.000 aresztowano i wysłano na galery

Najlepsi synowie Polski
na barykadach Paryża
W bohaterskich bojach Komu
ny wielką rolę odegrali Polacy.
W szeregach kamunardów wal
czyli najlepsi przedstawiciele na
rodu polskiego, polskiego ruchu
wyzwoleńczego i rewolucyjnego.
„Komuna uczciła bohaterskich
synów Polski stawiając ich na
czele obrony Paryża“ — pisał Ka
roi Marks. Komendantem na
czelnym wojsk Komuny był ge
nerał Jarosław Dąbrowski, do
wódcą frontu południowego gene
rał Walery Wróblewski. W rożka
zach dziennych Komuny stale po
wtarzają się polskie nazwiska:

Francuski proletariat
ińe jest dziś bezbronny
I osamotniony
Komuna Paryska upadła na
skutek swej słabości, uległszy
przemocy wroga. Ale nie upadła
sprawa Komuny. Sprawa Komu
ny jest nieśmiertelna. Na próż
no potomkowie wersalczyków,
rządy Plevenow, Faure‘ów, Pinay‘ów zaprzedają Francję w ame
rykańską niewolę. Po drugiej
stronie barykady stoi, jak w dni
Komuny, francuski proletariat,
wnuki zamordowanych przez
Thiersa komunardów, bracia za
męczonych w Gestapo lub roz
strzelanych w lasach Limousin,
partyzantów i Franc - Tireurów.
Ale proletariat nie jest
dziś bezbronny i osamotniony,
jak wtedy. Dzisiaj jest uzbro
jony w rewolucyjną teorię
marksizmu - leninizmu, w do
świadczenie wspaniałego zwy
cięstwa Rewolucji Październi
kowej. Walczy nie tylko boha
tersko, lecz świadomie. Wal
czy nie sam, jak w okresie Ko
muny, kiedy wersalczycy po
trafili podjudzić chłopów prze
ciwko robotnikom i pozyskać
dla siebie inteligencję.

Dziś proletariat francuski ma
zą sobą sprzymierzeńców w
chłopach,
inteligencji,
war
stwach średnich, ma sprzymie
rzeńców w narodzie polskim, któ
ry pamięta'o wspólnie przelanej
krwi w r. 1871, w narodach wszy
stkich krajów wyzwolonych spod
władzy kapitalistów.
....Dzień 18 marca był dni ju
trzejszych prologiem... — pisał
poeta - komunard Eugeniusz Pot

Okołowicz, Czarnowski, Kolosko tier.
i bardzo wiele innych.
Idee Komuny zwyciężyły dziś

„Biorąc udział w Komunie“ —
pisał Teofil Dąbrowski, brat Ja
rosława — „wiedzieliśmy o co
idziemy walczyć. Nie chodziło
stwa rewolucji przygasły odwie-‘nam tylko o wywalczenie rządu

w jednej trzeciej części świata.
„Dni jutrzejsze“ we Francji i w
całym świecie należą do spadko
bierców bohaterskich konvnardów.
K. W,
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1.200 zespołów amatorskich w Ogólnopolskim Festiwalu Sztuk Polskich

Teatr, dyrekcje i rady zakładowe

migawki

Stacje miesięczne... różni daremnie zastanawiają się,
są stacje miesięczne, ni©
Na dworcu kolejowym w Gdy gdzie
uwzględnione w rozkładach jaz
ni nad jednym z okienek kaso dy.
(war)
wych wisi tabliczka z napisem:
Jak donosiliśmy uprzednio, w teatrze „Łątki" we Wrzeszczu czasie trwającego ogólnopolskie
„Sprzedaż
biletów
do
wszystkich
od 8 do 20 bm. trwają okręgowe eliminacje amatorskich zespołów go Festiwalu Sztuk Polskich wy brym teatrem. Powodem tego stacji oprócz miesięcznych“.
Poczucie humoru
artystycznych Wybrzeża, biorących udział w ogólnopolskim Fes kazują taki zapał dla pracy arty jest brak współpracy aktorów
Zdziwieni i zaskoczeni pod- W pociągu na trasie Gdańsk
tiwalu Sztuk Polskich. Jest to pierwsza ogólnopolska impreza o stycznej. w większości są pozba zawodowych trójmiasta z zespo
— Gdynia.
takim zasięgu, bierze w niej bowiem udział 1200 amatorskich ze wionę fachowego kierownictwa łami amatorskimi oraz całkowi
ty
brak
łączności
teatru
„Wy
Podróżny I: — Panie, zabierz
społów artystycznych, reprezentujących różne zakłady pracy w ze strony reżyserów. Celem uzu
brzeże" z terenem.
pan nareszcie swoją nogę!
całym kraju.
pełnienia kadr reżyserskich, kie Dla zobaczenia np. przedsta
Podróżny II: — Dlaczego? Czy
Jednym z celów tej wielkiej głębienia tematu -granej sztuki równię two wydziału kulturalno - wienia
w teatrze zawodowym, W dniu 19 bm. w ramach wie pan już wysiada?
(t)
imprezy jest dokonanie przeło przez lekturę pomocniczą, zale oświatowego ORZZ projektuje zespół amatorski
z Tczewa udał czoru młodzieżowego odbędzie
mu w doborze repertuaru dla caną przez CRZZ. Pracę artysty utworzenie w trójmieście tzw. się do Bydgoszczy, aby podzi się w lokalu Tow. PPR (Wrzeszcz
teatrów amatorskich. Uczestni czmą zespołów Wybrzeża hamu „studia“.
Kłopoty z nożami
wiać najniefortunniej i przypad Sobótki 15) impreza artystyczna
ków zespołów amatorskich stać je brak odpowiednich pomiesz Byłby to ośrodek szkolenio kowo wybraną sztukę pt. „Dwa z udziałem II Państwowego Gi
W
sklepach z artykułami gos
wy
dla
reżyserów
teatrów
ama
na granie dobrych sztuk współ czeń dla teatrów amatorskich.
tygodnie w raju". Oczywiście, że mnazjum i Liceum im. Pniewdomowego w Gdań
czesnych o wysokim poziomie _ Inaczej sytuacja przedstawia torskich, gdzie pracowaliby oni efekt takiego widowiska był zu skiego, poświęcona twórczości podarstwa
artystycznym. Należy całkowicie się np. w Łodzi czy na Śląsku, W charakterze aktorów. Po u- pełnie chybiony i nie wzbogacił Gogola. W programie wyjątki z sku nie można kupić noży. Są
duże, bufetowe i drogie.
usunąć panoszącą się jeszcze do gdzie niektóre zespoły amator kończeniu studium rocznego re wiedzy teatralnej aktorów — a- „Rewizora“ i „Martwych dusz“. tylko
Co mają zrobić ci, którzy chcą
niedawna w teatrze amatorskim skie rozporządzają własnym na żyserzy ci wróciliby do swoich matorów.
Początek o godz. 18. Wstęp nabyć małe, do domowego użyt
zespołów.
szmirę
drobnomieszczańską i
wolny.
ku 1 tanie?
(ewa)
Mając zapewnioną współpracę Mimo istniejących dotychczas
płyciznę sztuk pseudo - proble wet budynkiem teatralnym.
mowych okresu międzywojenne Powodowani zapałem i entuzjaz z teatrami zawodowymi, z dyrek niedociągnięć w pracy amator
mein dla pracy artystycznej, u- cjami zakładów pracy i z rada skich zespołów świetlicowych,
go.
czestnicy zespołów amatorskich
dzięki zapałowi i oddaniu swej
W myśl słów Prezydenta Wybrzeża nie szczędzą wysiłku, mi miejscowymi, potrafią pod pracy odnoszą one sukcesy ar
nieść na wyższy poziom pracę ar
Bieruta, prace dobrze prowa przygotowując
tystyczne. Świadczą 0 tym przed
niejednokrotnie
dzonych zespołów artystycz nawet oprawę plastyczną i szy tystyczną w prowadzonym przez stawienia w wykonaniu zespo
siebie
zespole
świetlicowym.
nych winny budzić entuzjazm jąc kostiumy do granej przez
łów ZPGG, Centrali Drzewnej, Między Zawisłem
Stogami lepszenie wyżywienia robotni
dla osiągnięć produkcyjnych siebie sztuki.
ßoör^f teatr
DOKP, czy Stoczni Gdyńskiej, oddział zaopatrzenia robotnicze ków w stołówkach przyzakłado
i mobilizować do przedtermi
jakie odbywają się w ramach go ZPGG otrzymał od Prezy wych. Znaczna część tych grun
szkołą amatorów
nowego wykonania planów Należy podkreślić, że w tej
Festiwalu. Sukcesy te potwier dium MRN w Gdańsku 17 ha tów już została zaorana, reszty
trudnej pracy spotykają się czę Zespoły amatorskie z terenu, dza
produkcyjnych.
komisja, w skład której ziemi. Na obszarze tym powsta dokona się wiosną.
sto z obojętnością ze strony dy np. takie, jak zespół w Tczewie
przedstawiciele delego nie wielkie gospodarstwo wa Już w tym roku stołówki
rekcji i rady miejscowej danego nie mają żadnego kontaktu z do wchodzą
wani przez CRZZ.
(jota) rzywnicze, które ma na celu po- przyzakładowe korzystać będą w
Bra& pomieszczeń
zakładu pracy. Czyż nie należy
części z warzyw, wyrosłych we
tłumaczyć obojętnością dla spra
hamuje pracę
własnym gospodarstwie warzyw
Aż czternaście zespołów ama wy umasowienia kultury faktu,
niczym.
torskich z Wybrzeża bierze u- że tak ogromny zakład pracy,
Natomiast na terenie Wisłoujdział w festiwalu. Wykazują jak Stocznia Gdańska, nie po
ścia 3 ha ziemi przeznaczono na
siada dotychczas amatorskiego
crae wiele zapału i entuzjazmu zespołu
cieplarnie, w którym będzie się
artystycznego?
dla swej pracy, ale z braku wła
hodować nowalijki, jak również
ściwego kierownictwa reżyser
przygotowywać 7/y siewki do oTeatry amatorskie
skiego nie potrafią niekiedy wy
gródków warzywniczych oddzia
dobyć właściwego wyrazu z gra
łu
zaopatrzenia robotniczego.
nie mają reżyserów
nej przez siebie sztuki i zdane
Przewiduje się również budowę
są na własną, często zawodną in
uczci 60 rocznicę urodzin nasze inspektów dla hodowli ogór
Ambitne zespoły amatorskie wo J
Zebranie dyskusyjne nad projektem Konstytucji, które odbyło się
tuicję. Nie widać również po- jewództwa gdańskiego które
go Prezydenta — reasumuje prze ków i pomidorów przeznaczo
w gmachu Cechu Rzemiosł Różnych w dniu 17 bm. w Gdyni, było po
wodniczący zebrania ob. Korty- nych dla stołówek przyzakłado
łączone z podjęciem zobowiązań produkcyjnych przez rzemieślników
lewski. — Wzywamy wszystkich wych ZPGG. W tym celu zaku
gdyńskich z okazji 60 rocznicy urodzin Prezydenta Bieruta oraz świę
rzemieślników Wybrzeża, aby po piono już ponad 500 okien in
ta 1 Maja,
szli w nasze ślady, (jota)
spektowych.
(mel)
Rzemiosło gdyńskie dobrze pa komentujemy swoją miłość dla
7 mięta czasy przedwojenne i na Niego. Dlatego też zobowiązuję
ich tle potrafi ocenić osiągnięcia się dla uczczenia 60 rocznicy Je
Polski Ludowej. Po raz pierw go urodzin przepracować dodat
szy w dziejach naszego państwa kowo 20 godzin przy naprawie
staliśmy się gospodarzem we właj zepsutej karetki pogotowia, na
snej ojczyźnie, staliśmy się na- leżącej do służby zdrowia w Przed Gdańskim Sądem Woje!spadek po 13 zamordowanych w
rvr?'ylr i-s-Y-ł mn
r-.
^
■»,* m
... •
^
j
rwódzkim
na sesji wyjazdowej
w Skalbmierzu
rodem, który decyduje sam o Gdyni,
przez Gestapo
Ży
swoich losach.
— a 3-a deklaruję 10 godzin Gdyni zasiedli na ławie oskar dach, oraz ostry list do lekarza
— I dlatego zrobimy wszyst- pbaoy w stolarni
dorzuca ob. żonych: Aleksandra Gębska — jednego ze szpitali krakowskich,
bez zawodu, trudniąca się niele w którym domagała się bajoń
ko,
by
wzmocnić
sile
naszej
ojczy
Mackiewicz,
Celem
nawiązania bliższej i wykazać
swój
socjalistyczny
galnym handlem od 1945 roku, skiej sumy za dostarczone 60
—
Każdy
z
rzemieślników
gdyń
zny
i
uczynić
z
niej,
razem
z
in
współpracy gdańskiego środowi I nurt, jako sztuka w służbie spożona marynarza Janina Jedynak, gramów streptomycyny.
skich
na
pewno
opodatkuje
się
nymi
krajami
demokracji
ludo
ska plastycznego z architektami, i łeczeństwa.
marynarz Wacław Rumian i zna
BĘDZIEMY TOLEROWAĆ
rektor WSSP w Sopocie, prof. | Sprawa wystroju malarskiego, wej, silne ogniwa światowego chętnie na kupno pianina do na- ny waluciarz z Krakowa Mozes NIE
PASOŻYTÓW I NIEROBÖW
frontu
walki
o
pokój
—
kończy
szp.i,
świetlicy
pr
oponuje
STANISŁAW TEISSEYRE, wy-1 sprawa wspólnego zaprojektowa
Reiss.
Jak to słusznie określił proku
głosił na ostatnim
zebraniu nia wnętrza gmachu i „wnętrza“ swe przemówienie ob. Jeziorski, wśród hucznych oklasków zebra
Z aktu oskarżenia wynikało, rator — w dobie gigantycznego
SARP‘u (Stowarzyszenia Archi- całego miasta przez architekta — Po raz pierwszy w historii nych ob. Wrotek.
naszego budownictwa
tektów RP) referat pt. „Malar wraz z plastykiem jest dotąd w naszego kraju w konstytucji mó — W tym szlachetnym współ że Aleksandra Gębska za dolary, rozmachu
socjalistycznego, w dobie powsta
kupowane
od
Mozesa
Reissa
i
in.,
zawodnictwie
nie
zabraknie
ni
stwo ścienne".
wi
się
o
uznaniu
i
ochronie
in
Gdańsku, nie doceniana, więc
kogo z nas — konkluduje ob. nabywała u Jedynakowej zegar wania Nowej Huty, Tych czy Że
Po omówieniu roli i znaczenia należy to szybko przez wspól dywidualnej własności rzemieśl Szymański,
zobowiązując się wy ki, dostarczane tej ostatniej rania, w dobie ofiarnej pracy
wystroju malarskiego w architek ne dyskusje i konkretne prace ników oraz o ich prawie dziedzi
przez marynarzy Rumiana, Sien olbrzymiej większości społeczeń
turze, po nakreśleniu przeglądu projektodawcze nadrobić. Nie czenia na podstawie obowiązują konać instalację elektryczną dla kiewicza i Nowosadzkiego. O roz stwa w Polsce Ludowej, nie ma
historycznego od zabytków sztu dziś, i nie jutro — najpierw cho cych ustaw, jak to jest ujęte w jednego z przedszkoli na Oksy miarach tych transakcji świad miejsca dla szkodników, speku
ki pompej ańskiej, poprzez śred dzi nam przecież o zaspokojenie artykule 12 projektu Konstytucji wiu.
czą dowody rzeczowe, przedsta lantów i waluciarzy.
niowiecze i odrodzenie aż do na potrzeb mieszkalnych — ale kie — stwierdza w dyskusji ob. Rut — Każdy z nas podjęciem zo wione w ostatnim dniu rozpra W okresie, kiedy w zgodnym,
bowiązań,
przynoszących
pożytek
kowski.
dyś
na
pewno
trzeba
będzie
kolo
szych czasów prof. Teisseyro po
wy, przy czym u samej tylko ofiarnym wysiłku klasa robotni
ruszył zagadnienie kluczowe: rować gdańskie, nowe i odbudo — Musimy całkowicie zerwać społeczeństwu, najlepiej wyrazi Gębskiej znaleziono 1.235 dola cza buduje wielki przemysł, szko
swe
uczucia
miłości
i
przywią
aktualny i lokalny stosunek twór wane fasady, wystrajać nasze re z kapitalistycznymi nawykami
rów USA, 7 dolarów kanadyj ły i żłobki, przedszkola, bursy
cy architektury do twórcy piasty prezentacyjne wnętrza i znaleźć myślenia, które pokutują jesz zania do Prezydenta Bieruta — skich, złotą monetę 20-dolarową, akademickie i domy mieszkalne,
cznego na tle zadań doby obec wiele innych, wspólnych dla pla cze wśród rzemieślników. Nie dodał ob. Michałek, deklarując złotą monetę 5-rublową, sztab- kiedy załogi fabryk podejmują
styka i architekta rozwiązań.
nej.
„góra“, lecz członkowie wspólno 10 godzin dodatkowej pracy.
kę złota, zegarki i biżuterię war zobowiązania, przyczyniając się
Prof. JAN BOROWSKI w dy Na tym tle również cenny ty, jaką tworzy rzemiosło Wy — Rzemiosło gdyńskie godnie tości okol» 37.000 zł., 130 par ny do przedterminowego wykonania
skusji uwypuklił możliwości od był głos inż. arch. IIOLCA, któ brzeża, decydują kolektywnie o
lonów, 108 bluzek nylonowych, planów produkcyjnych i szyb
rodzenia się techniki malarstwa ry zdecydowanie opowiedział się najżywotniejszych sprawach or
oraz około 56.000 zł. w gotówce. szej realizacji Planu 6-letniego,
ściennego przy warunkach i po zą współpracą architekta i mała ganizacyjnych i zawodowych —
nie może oyć tolerowana paso
trzebach rekonstruowanego i od rza już w czasie studiów. Dlate powiedział ob. Welc. — Wytężo
żytnicza działalność garstki nie
NIE
PRACOWAŁA
budowywanego Gdańska, twier go wyraził życzenie, by plastyka ną pracą dajemy dowód swego
robów. Nie ma więc mowy o po
ANI JEDNEGO DNIA W ŻYCIU błażliwości zarówno dla speku
dząc, że właśnie w nowym Gdań i architektura połączone zostały oddania i przywiązania do Ludo
sku plastyka — współpracując w jednej akademii sztuki.
wej Ojczyzny i jej Prezydenta
Oskarżona Gębska, jak sama lantów, jak i dla marynarzy,
z architekturą, może i powinna
(ws) Bolesława Bieruta. Czynem doprzyznaje, nie była nigdy zatrud umożliwiających im nielegalny
niona. Od 1945 roku zarobko handel i zajmujących się prze
(bd).
wała jedynie w ten sposób, iż mytem.
przyjeżdżała w każdy dzień tar
kiedy montowali tę załogę młodzieżową z udziałem Jadwigi. Na- gowy z Krakowa do Gdyni ce
136)
denerwują się, nagadają, potem trochę się uciszy, wszyscy będą lem nabywania przemycanych to
normalnie pracowali i okaże się, że nie taki diabeł czarny, jak warów za dolary i złote polskie.
go malują, ba, że tak nawet jest lepiej.
Jak wykazał przewód sądowy,
— Dziewucha całkiem się oduczy swojej pracy — ciągnął przez ręce Gębskiej przepłynęło
TEATRY
dalej Boszka. — Ja nie mam nic przeciwko niej, ale zawsze był około 5.800 dolarów, które naby TEATR WIELKI
- GDANSK
taki porządek, że co innego kobieta, co innego mężczyzna.
wała u oskarżonego Reissa, od „Eugenia Grandet“ — godz. 19 do
— A Karol? — zapytał Muża. — On się na to zgodzi? Toć „nieznanej" kwiaciarki pod Su 21.45.
STUDIO OPEROWE P. F. B„ —
ludzie będą wydziwiali, że razem z narzeczoną pływa..,
kiennicami, lub wreszcie u „nie
nieczynne.
Górny nie wtrącał się do rozmowy. I jemu wprawdzie Wy- j znajomego“ osobnika, z którym TEATR DRAMATYCZNI - GDYNIA
dawało się dziwne wprowadzenie kobiety do załogi kutra, ale spotykała się co dzień w połud „Mąż t żona“ — godz. 19.30 do 21.39
Poparł go Muża. Do czego to podobne, żeby kobiety zabierały
TEATR KAMERALNY - SOPOT —
myślał teraz nad swoimi sprawami. Wiedział dobrze, że Narloch nie koło Bramy Floriańskiej.
się do męskiej pracy. Jadwiga zawsze była dziwaczką, cała wio
panieńskie“ — godz. 19.30 do
wróci do postawionej raz propozycji, że jeszcze mu przypomni Oprócz handlu walutą Gębska „śluby
ska przyświadczy. Ale niech tam, raz po raz jedna taka na świę
21.30.
ten warsztat naprawczy w Górkach, ba, z własnym slipem...
cie się znajdzie... Ale już się drugiej zachciewa? A co będzie, jak
usiłowała powiększyć swój „stan PAŃSTW. TEATR LALEK „ŁATKI“
Tymczasem Narloch nic nie mówił. Wbrew swemu nieco nie posiadania“ i innymi drogami, we Wrzeszczu „Złota rybka“ —
jeszcze inne pobuntują?
cierpliwemu
charakterowi
dawał
się
tamtym
wygadać.
Rozumiał
Narloch długo nie odpowiadał. Sam tak jakiś czas myślał,
czego dowodem są jej listy do godz. 13.
ich przecież, i on tak do niedawna myślał, a jeżeli teraz zmienił adwokatów w sprawie procesu o
sam nie mógł się pogodzić z tym, żeby kobiety wszędzie na równi
REPERTUAR KIN
zdanie, jeżeli przyjął nowe prądy — nie stało się to z łatwością.
z mężczyznami stawały. Ale cóż? Życie robiło swoje, wiedział, jak
GDAŃSK - WRZESZCZ — „Bajka**
Jak ktoś przeżył przeszło 40 lat w starym porządku, to nie mógł
szybko szło naprzód, jak żądało coraz więcej i więcej ludzi do
„Ostatni rejs“ (16, 18, 20). „ZMP •
od razu przyzwyczaić się do nowych rzeczy, nowych obyczajów.
pracy, jak nieraz wysuwało zdolne kobiety na czoło. Kiedy był
owiec“ — „Wielkie nadzieje“ (16.
18, 20).
— ...Karol też chyba ma tu głos, nie? — powtarzał swoje
ostatni raz w Gdańsku na powiatowej naradzie aktywistów partii,
NOWY PORT
—
„Marynarz" —
Muża.
mówili tam wyraźnie, że kobieta wszędzie musi być tak samo trak
„Załoga“ (18 i 20).
Dnia
19
bm.
o
godz.
19
w
malej
sali
Krótko odpowiedział Muży.
towana, jak mężczyzna, że o pracy i o stanowisku będzie decy
wykładowej zakładu fizyki Politech- ! OLIWA
„Polonia“ — „Zwariowane
lotnisko“ (16, 18 i 20).
— Karol się zgadza. Dziewczyna na początek ma przyjść do niki Gdańskiej odbędzie się posiedzę
dowało tylko to, kto bardziej się nadaje, a nie spodnie, albo spód
SOPOT
—
„Bałtyk“
—■ „Pokolenie zv;y
nie
oddziału
gdańskiego
Polskiego
To
was tylko zastąpić ojca, na kilka tygodni.
nica...
cięzców" (16.30, 18.30, 20.30). „Po
warzystwa Fizycznego, na którym mgr
Tamtem wzruszył ramionami, zaczął znowu swoje.
Zrozumiał, pogodził się. Potem przyszła Jadwiga. Chociaż już
Eugeniusz Juszkiewicz wygłosi refe
lonia“ — „Pierwsze dni“ (16, 18
Niespodziewanie odezwał się Kopeć.
był zrozumiał i pogodził się z nowymi prądami, jednak — co in
i 20).
rat pt. „Niektóre zagadnienia z opty
— Ö czym tu tyle gadać? Będzie łowiła, to zobaczycie, nada ki fizycznej“ (dla kl. XI). Odczyt ilu ORŁOWO — „Neptun“ — „Cienie na
nego słuchać i mówić, a co innego zadecydować, jak konkretnie
strowany
będzie
pokazami.
torach“
(17 i 19.30).
się, czy nie...
do rzeczy przyjdzie. W wiosce aż huczało: młodzieżowa załoga,
GDyi^TA — „Atlantic“ — „Jak harto
* * Ń
Te słowa stanowiły właściwe poparcie dla stanowiska Narrybak w spódnicy, sama z chłopakami.
wała Się Stal“ (16.30, 13.30 i 20.30).
Przełamał się, pokonał sprzeciwy. Rzecz się nawet powiodła locha. Tak też zrozumiał je Bosszka. Popatrzał na Kopcia długą W czwartek 20 bm. o godz. 9, w lo „Goplana“ — „Przybrana córka"
kalu
PTTK
w
Gdańsku
przy
ul.
Dłu
(16, 18.15 1 20.30). „Warszawa“ —
chwilę,
potem
powiedział
przez
zwarte
zęby.
i chociaż najwięksi krzykacze nie uciszyli się całkiem,.opory znacz
giej 45 odbędzie się zebranie komisji
„Pierwsze dni“ (15, 17.30, 20). „Pro
nie zelżały. No — ale teraz trzeba było zrobić krok dalej.
— Jak chcecie. Ale że dziewczyna — nic jej nie pofolguję. dla spraw krajoznawstwa i turystyki mień“
— „Poddany". (17 i 19).
młodzieży szkolnej, poświęcone omó '»TOPLASTIKON - Gdynia, Włady
Kiedy Jadwiga przysła go prosić o wysłanie jej na ku
Nikt za nią nie będzie robił na kutrze.
wieniu
wyników
konferencji
szkole
ter, na miejsce ojca, żachnął się niecierpliwie. Nie żeby sam
— O to nie potrzebujecie się obawiać — śpiesznie zapewnił niowej dla organizatorów wycieczek sława IV 28 — „Kraina dawnych
Indian“.
był przeciw temu, tylko, że liczył się ze stanowiskiem star go Narloch. — Ona wie, co ma robić.
szkolnych, która odbyła się dnia 14
i 15 bm.
szych rybaków i ich kobiet,' stanowiących bądź co bądź więk
I na tym stanęło.
* * *
DYŻURY APTEK
*
* ' ©
szość mieszkańców. W miarę jednak jak Jadwiga tłumaczyła mu
Nieprzyjemny, lodowaty śnieg zacinał bez przerwy, siąpał
15. 3. do 31, 3.
konieczność przełamania niczym nie uzasadnionego konserwaty
dzień i noc, wściekał się na ludzi, walczących zapamiętale o każ PTTK przypomina, że ustalone zo- Gdańsk, odul.dnia
Wałowa 14b
zmu, jak przedstawiała mu pracę dziewcząt w organizacji mło dą godzinę. Po obficie smarowanych płozach, ciągniony trzema
_____ - Stały następujące godziny. wykładów
„ ___ , Wrzeszcz,. Pi.
... Wybickiego
___ _
18
p/few?i?ntków po Gdań j Sopot, uł. Stalina 715
dzieżowej w tych że samych Górkach, postanowił się zgodzić. stalówkami posuwał się masywny kadłub centymetr po centyme- I
/„i
..
iskuw
srcdy
godz.
18
—
20.40,
w
soOrłowo,
Orłowska
«6
Pomyślał przy tym, że będzie teraz tak samo, jak było wtedy, trze, centymetr po centymetrze...
<c. d. nastąpi)
boty 17 — 20.40, w niedziele 10_14. Gdynia, ul. 22 Xipca ü

muszą dopomóc artystom — amatorom

0 twórczości Gogola

Własne warzywa

dla stołówek ariyzaktadowych

Pod h sidłu zobowiązań produkcyj nych
rzemieślnicy gdyńscy dyskutują

nad projektem Konstytucji

Dolary, nylony i zegarki

W ZABYTKOWYM GDAttSKU

na stole sędziowskim

Kiedyś trzeba będzie
kolorować fasady

ik

0zv jesteś
członkiem TPP-R?

Zebrania

I

DZIENNIK BAŁTYCKI (NR 88)

elene 304.000“

1) Czas będzie zawiadomić miesz 2) — Jeśli utorujemy ludzkości
drogę na księżyc, zapewne
fcańców ziemi, gdy ją opuści
nauka znajdzie odpowiedź na
my — mówi Jordan z uśmie
wiele pytań — wyjaśnia Ma
chem. — Macie słuszność.
rek. — Na przykład: czy jest
Wyobrażam sobie, jaki huczek
życie na Marsie? czym są opowstanie wtedy na naszej
błoki, które widzimy dookoła
skorupie!
Wenus? czy planety posia
— My go już nie usłyszymy,
dają pola magnetyczne?
bo po trzech minutach opu
ścimy atmosferę ziemską — 3) Rozmawialiby długo jeszcze,
alo Zdenek daje hasio do odprzypomina Zdenek poważnie.

Przysporzyli państwu

surowca
W ogólnonarodowej akcji zbiór
Sei złomu, mającej tak wielkie
ma ozenie dla naszej gospodarki
narodowej, wzięła także udział
VII Państwowa Szkoła Ogólno
kształcąca w Gdańsku - Oruni
Pieniądze za zebrany złom prze
znaczyliśmy na zakupienie sprzę
tu sportowego i na wycieczkę
dla uczniów, wyróżniających się
w pracy społecznej i nauce. Pie
niądze wypłacono nam w bar
dzo, szybkim terminie, co nam umożliwi szybszą realizację na
szych zamierzeń. Doceniając na
szą pracę i zapał, Miejski Komi
tet Akcji Społecznej wypłacił
nam nagrodę w wysokości 1.00*)
zł, która będzie bodźcem do je
szcze intensywniejszej zbiórki
złomu. Składamy podziękowanie
Miejskiemu Komitetowi Akcji
Społecznej Zbiórki Odpadków UżyJkowych przy Prezydium Miej
skiej Rady Narodowej w Gdań
sku.

chnikum Elektryczne znajduje się
przy Gdańskich Technicznych Zakła
dach Naukowych — Gdańsk, ul. Bia
łowieska 1.
W INNYCH LISTACH
DLACZEGO CIEMNO?
Od dwóch tygodni schody, łączące
ul. Wąską z ul. Rybacką w Tczewie,
są nieoświetlone. Czyż w ciągu tego
czasu nie można było usunąć uszko
dzenia?

WYRAZY UZNANIA
Po powrocie z Sanatorium I w Ku
dowie - Zdroju, mgr Remigiusz Ut
kał z Sopotu wyraża uznanie dla pra
cy personelu sanatorium, a szczegól
nie dyrektora dr Singera, dr Fromowicza, dr Osterczy oraz starszych pie
lęgniarek Stefanii Szczęsnej i H. Mül
ler Na wyróżnienie zasługuje również
dzielna kierowniczka gospodarcza ob.
Krzyżyńska.
NIEPOPRAWNA „8“
Czytelnicy „Dziennika Bałtyckiego"
kilkakrotnie skarżyli się na osławtoną
ze swej niepunktualności „8". Dnia

3)

X na zice Qcr

OBSE RYtMORlUM
Czarna skóra

W amatorskim meczu bokser — Servus, Bert! — zawołał je
skim Australia—Ameryka nastą den z nich. — Ale sprawiłeś się
pi! kulminacyjny moment. Po wczoraj chwacko! Musimy oblać
walce w wadze półciężkiej wynik twoje zwycięstwo! Pójdziesz z
brzmiał 9:9 i losy meczu miały nami na kieliszek dżinu?
— Żałuję, lecz nie używam
się rozstrzygnąć w spotkaniu naj
alkoholu — odparł Bert.
cięższej wagi.
— No, ale chyba zgodzisz się
Zawodnikiem Australii
był
słynny Bing Hosby, jeden z naj pójść z nami na koleżeńską lamp
poważniejszych kandydatów do kę wina?
— To zupełnie co innego. Mo
tytułu mistrza świata Amery
kę reprezentował młody Murzyn, żemy iść.
Bert Robinson, którego talent za Po chwili przekroczyli drzwi
błysnął dopiero w ostatnim se baru i zajęli miejsce przy stoli
wrotu. Trzeba się przespać, o
— Marku — mówi, tuląc zonie. Czy Bert potrafi odnieść ku.
głowę do jego ramienia — bę zwycięstwo nad znakomitym prze — Hallo, kelner! Butelka czer
piątej rano mają spotkać się
dziesz ostrożny, prawda? Bę ciwnlkiem i zdobyć dwa punkty, wonego wina! — zadysponował
na lotnisku.
Po wyjściu przyjaciół Marek
dziesz pamiętał o naszym Pio niezbędne do wygrania meczu? jeden z towarzyszy Berta.
podchodzi do okna i patrzy w
trusiu i o mnie?
To pytanie frapowało kilkudzie— Wszystko będzie dobrze sśęciotysięczną publiczność, zgro Kelner wymieni! spojrzenie z®
noc. Czy będę żył za dwa ty
godnie? ■— myśli. Ale myśli
— uspokaja ją Marek. — Na madzoną w new - yorskiej hali stojącym za ladą właścicielem
baru, a wtedy ten skierował się
o tym spokojnie.
sza rakieta będzie kierowana Madison Square Garden.
ku Bertowi i rzek! ostro:
radiem z ziemi, ale mamy
4) Drzwi otwierają się cicho.
Podniecenie widowni dosięgło — Wynoś się stąd! Murzynom
też możność sterowania.
Wchodzi Teresa i staje obok
szczytu, kiedy przeciwnicy skrzy
(Dalszy ciąg nastąpi)
męża.
żowali rękawice. W pierwszych wstęp wzbroniony!
Sina bladość powlokła twarz
dwóch rundach Australijczyk
miał dużą przewagę i Bert trzy Berta. Jeden z jego towarzyszy
mai się tylko dzięki szalonej am powstał, wołając z gniewem:
— Co to ma znaczyć?! Czy w’e
hicji. Zanosiło się, że już nic go
nie uchroni od porażki, że Ame pan, kto to jest? To bokser Bert
Robinson, który wywalczy! wczo
ryka przegra mecz.
I oto w trzecim starciu sta*o raj dla nas zwycięstwo nad Au
się coś nieoczekiwanego. Młody stralią!
— To mnie nic nie obchodzi —
Murzyn, nie mając nic do stra
cenia, rzucił na szalę wszystkie zawoła! jeszcze głośniej właści
ciel baru. — Murzynom wstęp
5 hm. w godzinach od 11 do 11 „8" pracę z zachowaniem 3-miesięę.znego pozostałe swoje s;ły i rozpoczął
nie ukazała się na horyzoncie. Zmar terminu wypowiedzenia jest prawnie]! szaleńczy atak. Ring Hosby zni- wzbroniony i koniec! Wynoś się*
czarna skóro, bo inaczej oddam
znięci pasażerowie przy dworcu głów. uzasadnione. Jeżeli praca, wykonywa
nym w Gdańsku rozgrzewali się, tań na przez Obywatela, nie jest oojęta!jknąl po prostu pod gradem cło cię w ręce policji.
I
sów
przeciwnika,
a
potem
ujrzacząc galopkę. Nareszcie ukazała się ustawą o zapobieżeniu płynności kactr,
Obaj robotnicy zacisnęli oięś„8“ Nr 246. Personel tłumaczył się, że pracodawca nie powinien stawiać ża jno nagle, że nada na matę rinto nie jego wina. Kiedy nastąpi kon dnych przeszkód po upływie usta vo ! gu. Kiedy sędzia doliczył do oś- ci, lecz Pert powstrzymał ich:
— Dobrze, wychodzę — rzekł
kretna poprawa w kur i >wanim wozów te ego terminu wypowiedzenia w roz j miu, Australijczyk zdołał powwiązaniu zawartej umowy i pracę. W
na tej linii?
razie zatargu z pracodawcą proszę ! stać, lecz uczynił to z naiwyż- do właściciela baru. — Pan na’ezwrócić się o interwencję do Wydzia I szym wysiłkiem. Byl silnie za- ży do tych, którzy uważają, is
łu Pracy i Opieki Społ. (Oddział In | mroczony. Następna seria cło- nie wolno mieć czarnej skóry, aNgsz prawnik odpowiada spekcji) przy Frez. MRN.
by być pełnowartościowym Aim
G. M. — Odpowiedź na postawione ! sów Berta zwaliła go ponownie
Jan świech. — Diety przysługują w -rzez Obvwatela pytanie ogłoszona by z nóg i Bing Hosby został wyli rykaninem, ałe wczoraj uważa!
mnie pan za takiego, bo byłem
zasadzie pracownikowi, delegowanemu ła w „Dzienniku Bałtyckim" z dnia czony.
do innej miejscowości. Jeżeli układ
Ameryka wygrała mecz. Rożen wam potrzebny do wygrania me
zbiorowy zapewniał prawo do diet 11. 3. 1952. Nr 61.
„W. Z.", Sopot. — Obowiązujące u- tuzjazmowani widzowie zalali czu. Dzisiaj nie ma dla mnie miej
przy pełnieniu pracy w tej samej miej
sccwości, postanowienia tego układu kłady zbiorowe i zarządzenia władz ring i Bert został zniesiony na rę sca w amerykańskim lokalu.
winny tyć z£ chowane, tym bardziej, centralnych regulują zasady wypłaca
Brzydzę się takimi, jak pan!
że jak to stwiudza Obywatel w swym nia premii bilansowych. Najczęściej kach do szatni.
Gdy znaleźli s;ę na ulicy, opa
Następnego dnia Bert Robin
liście, innym pracownikom wypowie spotykaną zasadą Jest wypłacanie pre
dziane zostało prawo do diet Inter mii bilansowej za terminowe przędło son, wracając z pracy, został za nowanie opuściło Berta. Podniósł
żenie
bilansu.
Wysokość
premii
uza
wencja rady miejscowej względnie
swoje ręce, popatrzył na nie, a
Oddz. Inspekcji Wydz. Pracy i Pomo leżniona jest od wkładu i czasu pra trzymany na jednej z ulic, pro
cy Społecznej przy Prez Miejskiej Ra cy nad sporządzeniem bilansu. Do wadzących do dzielnicy murzyń potem powtórzył zduszonym gło
dy Narodowej przyczyni się niewntpli interwencji w zatargach z pracownika skiej Haariemu przez dwóch ro sem:
wie do wyjaśnienia pretensji Obywa-, mi powołane są Wydz. Pracy i Pomo botników w drelichowych blu j —Czarna skóra... czarna s^óra.«
cy Społecznej
(Oddział Inspekcji)
telą.
t
STEF.
zach.
A. B. — Wypowiedzenie umowy o| przy Frez. MRN.

Irena Fałkln
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Według hierarchii
potrzeb

Zawody o micfcar Karkonosrv

217 zawodników w Mistrzostwach tenisa stalowego

KtftMn »Sepesttjy atę «wety atol* B» 10 hm kobiet i 18 hm męż• »acta* Kirkoaoezy, 0» «H».
.. ^
, . .
.
(DOKP), Rutkowska (Of. Kwi- *M»i*r*hu
których zgłoszonych zostało XK zakjbiet zwyciężyła mistrzy
dzyń), Wacławska (PKO Gdy), wodniczek i zawodników, w tym rów!«! Polski Gąsienica - daniel (Gw.
Safałowic*
i
Kołodziejczak nie* uczestnicy igrzysk olimpijskich. Jak.) —- 53:23 przed
W pierwszej konku- Zak.) i Bulzanką
W bieiU
(DOKP).
rencii
— w do
konkur«a 18 km bieg
startowało
116 zawodników,
Ł
.loków
biegu ukończyło
74. Zaciężył
Buków
Mistrzostwa zostały przepro
złożonego
zwyciężył |ki (Gw. Zak.) w czasie 1:21,40 przed
wadzone sprawnie (organizator
Kula (CWKS) skoka SJupką (AZS Zak.) i Holeksą (LZS
ZPGG — Gdynia)
dużej, dos
mi 45 i 46,5 ra. WiWlsła>*
konała na tego rodzaju imprezy r
konkursie skoków o- W kombinacji norweskiej tri mufonadającej się sali Klubu Robotni
twartych na I miej-!wał — Raszka (CWKS) — 425,5 pkt.,
czego w Gdyni. Rozgrywki, przy scu znalazł się Andrzej Gąsienica - 2. Kula (CWKS) — 411,6 pkt., 3. Kaczdużym zainteresowaniu publicz Daniel skokami 46,5 i 50 m przed Ku marczyk (AZS) 409,6 pkt.
ności, toczyły się jednocześnie lą 45,5 i 48 m.

Yegor*«**« MhrtraMtw* Wybrarta w tamiiśe stołowym wgra
madzliy aa «tarcie nlenolewaną w dotychczasowych rozgryw
W związku z notatką pit. „Ö kach liczbę 217 zawodników (w tym 31 kobiet i 89 juniorów).
małych stacjach PKP“ Dyrekcja Poziom mistrzostw byl zadowalający — szczególnie w grupie
OKP w Gdańsku komunikuje:
seniorów.
Na przystankach kolejowych, o
których mowa w notatce, znajdu Finaliści zostali wyeliminowa Skuratowic* (Stal Gd.), zdoby
ją się budki z blachy falistej i ni systemem pucharowym i wal wając zupełnie zasłużenie mi
drewniane o małych wymiarach. czyli w puli finałowej po 6 — strzowski tytuł, Grę jej cechuje
swoboda i urozmaicony reper
Posiadają one otwartą ścianę od każdy z każdym.
»strony peronu. Służą jako schro Wśród seniorów duży sukces tuar uderzeń (ścięcia), które da
zawodnicy
Spójni wały jej znaczną przewagę nad
nienie dla podróżnych, oczekują odnieśli
cych na pociągi. W dni słotne i (Tczew), których aż 3 zakwalifi przeciwniczkami. Dalsze miejca na 8 stołach.
dżdżyste, kiedy wiatr wieje od kowało się do finałów. Po bar w finale zajęły: Węglerówna
W drugim dniu zawodów narciar
dzo zaciętym i
strony otwartej, podróżni istot
ŚRODA — 19. 3. 1952 r.
skich o puchar Karkonoszy odbyły się
emocjonującym
nie narażeni są na działania at
6.50 — Gimnastyka. 7.00 — Dziennik.
*
*5ł<
przebiegu zwy
1.20 — Muzyka i pieśni ludowe. 7.50
mosferyczne.
— Kalendarz. 7.55 — Wiad. 8.00 —
ciężył Stępień
Budki te do remontu nie nada
Kurs jęz. roa. 11.40 — Komunikaty
Polscy sędziowie
(Kol. — FMH), Sport pływacki na Wybrzeżu zysku-] wśród dziewcząt SKS „Urszulanek" z
ją się i muszą być wy mien'one
lok. 11.45 — Głos mają kobiety. 11.52
je
coraz
szersze
rzesze
młodzieży.
Do
Gdyni.
zdobywając
ty
— Pleśń masowa. 12.04 -- Dziennik.
na nowe i odpowiadające przepi
wpznaczeni
wadem tego może być chociażby nie-j W poszczególnych biegach zwycieżytul
mistrza.
12.15 — Wieś tańczy i śpiewa. 12.30 —
dzielny start 116 (62 dziewczynki) chłoi li — wśród dziewcząt 6® m dow. No«owym wymogom. Dyrekcja OKP
na
Olimoiadę
Aud. dla wsi. 12.45 — „Na swojską nu
Dalsze
miejsca
pców
1
dziewcząt,
z
14
SKS-ów
nasze
Iwak
(Wejh.)
—
1:02,0;
100
klas.
Neydąży jednak przede wszystkim
zajęli:
Myga, go województwa w mistrzostwach pły man (Gdy) 1:49,2; 100 grzbiet. Koz- Obradujący w Londynie kongres tę". 13.15 — Komunikat PIHM-u.
do usunięcia usterek i rozbudowy
wackich szkółogólnokształcących.
Iławska (Gdy) — 2:01,7. Skoki do wo- Międzynarodowej Federacji Bokserskiej 13-1S “ Muzyka. 13.30 — Wszech.
na pierwszorzędnych szlakach ko Kukliński I Regulski — wszyscy Jakwykazały te zawody, młodzież: dy: Łącka (Ur) 16 pkt. Sztafety 3 * zatwierdził 20 sędziów ringowych na Rad-13 45 ~
8Z*°.Ina >>“•
j manowski". 14.10 _ — Piosenki. 14.U1
munikacvinych, przeznaczonych ze Spójni (Tczew) przed Abra szkolna Interesuje się również tak 60 zra. „Urszulanki" 3:18,6; 5 z 46 st.j turniej olimpijski w Helsinkach.
niepopularną
w
na-i
dow.
„Urszulanki"
3:42,80.
i
Wśród
wyznaczonych
arbitrów
znaj-!“
„Siadami
czołgów
— pow B. Ha>
mowiczem
(St.
Fi.)
i
Wawrykiedla szerszego ogółu społeczeńst
5zym
województwie Chłopcy: 100 dow. Łakomy (Wej) duje się trzech Polaków: ŁAUKE- mery. 14.50 — Koncert rozr. 15.^0
wiczem (PMH).
wa.
konkurencją pływać-11:20,4; 200 klas. Małkowski (Gdy Fi.) DREY, NEUDING I KOWALSKI. p0-1 And. dla dzieci. 16.00 — Wszech. Rad.
ką, jaką są skoki do'3:12,6; 2) Maciejewski — 3:13,8; 100 nadto wyznaczono po trzech sędziów, 10-20 —- Omówienie programu. 16.21
Mimo to braki, o których mo W grupie juniorów bezkonku
wody — startowałoś grzbiet. Walczak (Wej) — 1:28,8; 2) francuskich 1 irlandzkich, po dwóch — I“ Radiowa
Gazetka Młodzieżowa.
wa w notatce, będą w miarę mo rencyjnymi okazali się Orlikow
chłopców i 2 dziew Małkowski — 1:29,4. Skoki do wody Węgrów (Kovacs i Forray), Finów I 16-40 — Koncert rozr. 17.00 — Wiad.
ski i Łokieć z Kolejarza — PMH
Iności usunięte.
czynki.
Trenerzy — Szuta (Gdy FI.) 22 pkt. Sztafety Włochów oraz po Jednym — z An- 17-05 — P°g. sport. 17.15 — Koncert
W decydującym spot
glańscy powinni wy 3 x 100 zm. Wejherowo 4:18,0; 5x40 glii, Holandii, Hiszpanii, Niemiec za- solistów. 17.45 — Kurs Jęz. ros. 18 00
Dyrekcja Okręgowa Kolei (Gdynia).
i chodnich 1 USA,
— Muzyka. 18.30 — Wszech. Rad. 18.50
kaniu
o
I
miejsce
po
5-setowej
korzystać
tę
sprzyja dow Wejherowo — 2:19,2.
Państwowych
*
— Koncert rozr. — Danuta Tuchol
jącą atmosferę I od
walce zwycięstwo odniósł bar
ska
— śpiew, Gustaw Pieske — flet,
zainteresować się młodymi
dziej równy i spokojny, grający powiednio
Baryła — fortep, 19.15 — Przegląd wy
ODPOWIEDZI REDAKCJI
zawodnikami.
darzeń. 19.30 — Muzyka i akt. 20.00
W ogólnej punktacji zwyciężyło Lic.
Aleksander Andrzejewski, Ortów©.— defensywnie «— Orlikowski. Mi
— Koncert chóru i ork. 20.40 — MuW związku z przewidywaną przebudo mo przegranej. Łokieć wypadł Og. z Gdyni przed Lic. z Wejherowa.
W
trójsneczu
siatkówki
mężczyzn'
i
Schlier,
Floty
—
Krajewski
i
Faszzyka węgierska. 20.58 — Komunikat
W
konkurencjach
chłopców
wyraźną
wą dworca w Orłowie dla kolei elek dobrze demonstrując mistrzow
w Souocie przez Gwar cza oraz Spójni — Krzeszowice i Fo-'FIHM-u. 21.00 — Dziennik. 21.25 —
trycznej, uwagi Obywatela są nieak skie serie silnych ścięć. Trzecie przewagę miał SKS — Flota, a zorganizowanym
d!ę
z
udziałem
najsilniejszych
zespokowicz.
|
Wiad.
sport. 21.30 — Aud. o Kon sty
tualne.
lów Wybrzeża: Gwardii, Spójni i Flo Wyniki techniczne:
Gwardia — tucji. 21.45 — Pieśń masowa. 21.50 —
Uczniowie S. K. — Zasadnicza Szko miejsce zajął dobrze zapowiada
W Starogardzie odbyło się spotka- ty — bezapelacyjne zwycięstwo od-, Spójnia 3:0 (16:14, 15:11, 15:12), Gwar „Nędznicy" — słuch. wg. W. Hugo,
ła Metalowo - Elektryczna w Gdyni, jący się I. Kleischmidt (Arka),
' dia — Flota 3:0 (15:7, 15:10, 15:9), 22.35 — Muzyka taneczna. 23.00 —
ul. Czerwonych Kosynierów 77, pro 4. Butkiewicz (St. El), 5. Zarec- nie towarzyskie pomiędzy Ogniwem nieśli „gwardziści".
(Sopot)
a miejscowym Włókniarzem za: Spotkania stały na dobrym pozio-| Spójnia — Flota 3:2 (10:12, 15:9, 14:16, Koncert symf. 23.50 — Ost. wiad,
wadzi naukę modelarstwa odlewnicze ; ki (Arka) i 6. Dobrowolski
silonym
zawodnikami
%
Runtii.
Zwymie.
Na
wyróżnienie
zasługują
za
wo-j15:13,
15:8),
<al)
*
j 24.00 — Komunikat PIHM-a dia rj*»
goi dnicy Gwardii — Górecki, Kaczmar
i baków.
Wśród kobiet najlepiej grała ciężył® Ogniwo 14:6.
Stanisław* Ziółkowski, Orłowo. — Te

Protfr m radiowy

Młodzież szkolna n; nih się do pływania

Stefom Gwarlli najlepsi

FACHOWCY

POSZUKIWANI

Kierownika ciastkarni oraz dwóch cukierników

w Jastarni zatrudni od zaraz Wojewódzkie Przed
siębiorstwo M. H. D. Gdańsk. Warunki płacy do
omówienia w Dyrekcji. Po skierowanie zwrócić
się do Oddz. Zatrudnienia Prez. MRN Gdańsk.

UWAGA
Pralnia „Warszawianka", Gdynia Władysława
IV 18 prosi o odniesienie spodni omyłkowo
wydanych dnia 11. III. 1952 r. Nr spodni 489,
dół odpruty, granatowe czerwone prążki.
Nazwisko jest nam znane.
5663-G

— dobry]’
stan sprzedam. Sopot, Si-j
korskiego 2 - 2.
5755-Gl,

LOKALE

,
SAMOTNA poszukuje pilMASZYNE gabinetową sprze. nJe podoju sublokatorskiedam Sopot, Niedzlałkow-, go w Gdyni. Oferty Dzienskiego 3 parter, godz 8—21.;
Bałtycki Gdynia pod
5762’GI „Aniela".
5664-G
ZAMIENIĘ
3
pokojowe
mie
SPANIOLA młodego sprze

komfortowe Szcze
dam. Wrzeszsz, Jaśkowa Do szkanie
cin (dzielnica willowa) na
lina 13 m. 1 od 16-—19 godz.i podobne
lub mniejsze trój
S768-Q
miasto. Oferty Dziennik
Bałtycki
Gdynia
pod „Szcze
SPRZEDAM 8 sztuk uli no

OGŁOSZENIA OROSZĘ

387-K

2

woczesnych,
nadstawkoKUPNO
wych, malowane i kryte pa
SPRZEDAM drzewka ©woco oą. Poołs-^ski Leon Ma’hork DOMEK z ogrodem Jedno
247-Ł lub dwurodzinny kupię lub
we, krzaki agrestu, porze W. Pola 23/24.
czek. Gdynia, Al. Zwycię
wydzierżawię, miejscowość
stwa 21.
5657-G SPRZEDAM pianino marki obojętna, warunek dobra
sprzeda

Inżynierów, techników, kreślarzy oraz tłumaczy

WÓZEK głęboki

.«rr.» flm&vxMuv-. ;v.

ein“.
5665-G
ZAMIENI? słoneczne miesz

kanie

2

t

pół pokojowe,

ZAMIENIĘ 2 pokoje, kuch ZGUBIONO kartę meldun
nia na podobne z ogród kową na nazwisko Mikołaj
kiem
w
trójmieście, •—. czak Feliks.
5666-G
Wrzeszcz, Partyzantów 60 aj
- 8.
3764-G ZGUBIONO legitymację Zw.
Zaw. Służby Zdrowia oraz
ABSOLWENT Akademii Me legitymację służbową Akade
dycznej poszukuje pokoju' mli
Medycznej nazwisko
najchętniej we Wrzeszczu.! Mikołajski Hilary.
5757-G
Oferty Dziennik Bałtycki
Gdańsk „5“.
5769-G
ZAGUBIONO kartę meldun
kową nr O XII 59153 na na
zwisko Pietrzak Anna .
ZGUBY
5763-G
ZGUBIONO
legitymację
Związku Zawodowego Tran
sport. nr 64115 na nazwis POSZUKIWANIE
ko Wróblewski Edmund.
PRACY

znających techniczny język rosyjski zwłaszcza z
kuchnia, przedpokój WG —
5662-G
gaz, przy Stoczni w Gdań
zakresu techniki okrętowej zatrudni natych
zaświadczenie
sku na podobne z ogródkiem ZGUBIŁAM
miast Centralne Biuro Konstrukcji Okrętowych
„Sommerfeld“ w dobrym komunikacja — pośrednicy najchętniej Wrzeszcz, Oli zameldowania, tymczasowe
Wózek - autko w dobrym stanie. Zgłoszenia Dziennik nie wykluczeni. Oferty Dz. wa, Sopot. Zgłoszeńia — go pobytu i kartę meldun
Gdańsk, ul. Jana z Kolna 31. Reflektuje się wy stanie
sprzedam. Wrzeszcz, Bałtycki Gdańsk pod ..111“. Bałtycki Gdynia pod „Wy-, Gdańsk, Robotnicza 10/5. kową na nazwisko Kańusta
5759-G Adela.
5766-G
5658-Gl
5761-0 dzierżawię"
łącznie na siły kwalifikowane.
888-K Limanowskiego 3.
5661-G

PRAWNIK doświadczony po
szukuje red costwa prawne
go, Oferty Dziennik Bałtyc
ki Gdynia pod „Magister“.
5656-G

Jh*emsmęrafę „Dziennika BaStycklego’ ssmówlć mężna w feałdym orzęd/.te ! agencji pocztowo} oraz o każdego llstonosza. Prenumeratę indywidualna (przesyłka pod opaską) tamawia *łę przez wpłacenie należności na
Iteeio PKO Ki 5454 130 ppK „Ruch"*«» Ces» prenomeratyt miesięczna ll aż ft gr. frwiutaUia 13 d Ü «K* póucszna 34 sł 30 gr, roczna ttilMat « „Dziennik Bałtycki" tr*żna nabyć w® wszystkich punktach sprzedaży
Äslenfflätedw k eaasoplsnk*
...
“
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®rijk GZG „Dom Prasy" — Odań«^

