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Historia nie zna takich zbrodni, jak te,
których obecnie Amerykanie dokonują w Korei
Spotkanie przedstawicieli Międzynarodowej Komisji z Kim Ir-senem
MOhKWA (PAP), Agencja Tass donosi z Pbenianu, że Komi
sja Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników - Demokratów
wstała przyjęta przez premiera rządu Koreańskiej Republiki Lu
dowo - Demokratycznej Kim Ir-scna,

Witając członków komisji pre-.
mier Kim Ir-sen oświadczył:
—* Przebyliście długą i uciąż
liwą drogę, ażeby zobaczyć na
własne oczy Koreę, ogarniętą po
żogą wojenną i żeby przekonać
się osobiście o tym, co zrobili z
naszym małym krajem cywilizo
wani barbarzyńcy zza oceanu
Ciekawi jesteśmy w jakim stop
niu udało się wam wywiązać z
waszego szlachetnego zadania i
zbadać przez czas pobytu w Ko
rei zbrodnie dokonywane przez
interwentów?
Pierwszy zabrał głos przewod
niczący Komisji, profesor Brand weiner, który podkreślił, że Ko
misja zakończyła pomyślnie swe
prace.
— Zebraliśmy ■— oświadczy
prof. Brandweiner — znaczna ilość materiałów, potwierdzają
cych zbrodnie dokonywane przez
Amerykanów. Jesteśmy pierwsi
smriród cudzoziemców, którzy
stwierdzili naocznie zbrodnicze
stosowanie broni bakteriologicz
nej.
Nasiennie zabrał głos nrzedsta
wiciel 'Włoch, Cavagüeri.
-— Jestem przerażony —■ powie
dział
faktami ustalonym! przez
Komisie, faktem stosowania przez

dy Komisja opracuje swe wnio-.że wśród tych ludzi, którzy znajski, będą one ogłoszone i cały) dują się pod wpływem propagan
świat dowie się o zbrodniach A dy amerykańsko - angielskiej, ro
merykanów — o używaniu przez dzą się wątpliwości, czy cywili
nich broni bakteriologicznej.
zowani Amerykanie są zdolni do
takich bestialstw.
Przedstawiciel Chin Ke Bi-nan popełniania
opowiedział o zbrodniach inter Nie wszyscy jeszcze uczciwi lu
wentów amerykańskich, dokona dzie zdają sobie sprawę ze zbrod
nych w tych rejonach Korei, któ niczego charakteru imperializmu
re zwiedził wraz z przedstawi amerykańskiego. Żeby powstrzy
mać agresję, trzeba przekonać na
cielem Anglii.
Następnie
ztbrał głos Kim rody o tym, jakie niebezpieczeń
stwo dla pokoju i ludzkości sta
Ir-sen:
— Zbrodnie interwentów ame nowią agresorzy amerykańscy.
rykańskich — powiedział on m. Opierając się na potwornym przy
in. — w Korei są tak potworne, kładzie Korei trzeaa zapoznać
światową opinię publiczną z
rzeczywistym obliczem imperia
lizmu amerykańskiego.

Przedstawicielka Polski, Zofia
Wasilkowska przytoczyła szereg
faktów ustalonych przez Komi
sję, świadczących o masowych
mord&eh dokonanych przez Ame
rykanów na koreańskiej ludności
W Związku Radzieckim wielki nacisk kładzie się na roz
cywilnej, o burzeniu przez lotnie
wój budownictwa mieszkaniowego.
two amerykańskie miast i wsi oLudzie pracy w ZSRR mieszkają w wygodnych, komfor
raz o stosowaniu broni bakterio
towo urządzonych domach.
\
logicznej przez amerykańskie si
Na zdjęciu: Ulica Pokoju w bohaterskim Stalingradzie
ły zbrojne.
Domy mieszkalne.
Fot. CAF.
Fakty te świadczą o tym —
stwierdziła Wasijkowska — że
imperialiści amerykańscy chcą
dokonać zagłady narodu koreań
skiego i że dopuszczają się naj
W końcowej części przemówie
potworniejszej zbrodni — zbrod
nia
Kim Ir-sen powiedział:
ni ludobójstwa.
Wielki przyjaciel narodów —
Przedstawicielka Belgii, MoeStalin — uczy, że słuszna sprawa,
rezis, stwierdziła:
którą zwarcie walczą miłujące
— Amerykanie stosują w Ko BERLIN, (PAP). Dziennik za owolność
narody, musi zwyciężyć. WARSZAWA (PAP). Bawił w SED, uważając, że ze względu na
rei broń bakteriologiczną i na chodnio - niemiecki „Freies
Naród
nasz
niezłomnie wierzy w Warszawie wybitny uczony nie ich tematykę poruszającą zagad
rody całego świata protestują z Volk“ zamieścił artykuł, poświę ostateczny triumf
swej sprawy miecki, dziekan wydziału historii nienia polskie, stanowią one dzie
oburzeniem przeciwko tej zbrod cony dotychczasowym wynikom nad siłami imperialistycznej
agre gospodarczej Uniwersytetu Ber- dzietwo narodu polskiego i pol
ni. Dzieci belgijskie ze zgrozą
sji
i
faszystowskiego
barbarzyńlińskiego, prof. Juergen Kuczyń- skich mas pracujących.
referendum
ludowego
w
Niem
czytają w swych podręcznikach,
Na treść rękopisów składają się
stwa.
Z
tego
właśnie
powodu
na...
ski.
zachodnich.
Artykuł
stwier
czech
że w 1914 roku Niemcy używali
Prof. Kuczyński złożył przewo uwagi dotyczące historii Polski,
gazów trujących. Dziś Ameryka dza, że przeszło 9 milionów' gło ród nasz ofiarnie znosi niedole dniczącemu KC PZPR Prezyden jej stosunków gospodarczych i
zachodnich wojny, bohatersko walcząc o wol
nie używają gazów trujących sów mieszkańców
towi R. P. Bolesławowi Bieruto społeczno - politycznych w wie
przeciwko Koreańczykom. Naród Niemiec przeciwko remllitaryza- ność i niezawisłość swej ojczyz wi w darze fragmenty rękopisów ku XVII i XVIII, przyczyn upad
belgijski protestuje stanowczo cji i za jak najrychlejszym zawar ny. W tym tkwi przyczyna na Róży Luksemburg.
ku Rzeczypospolitej szlacheckiej i
ciem
traktatu pokojowego z szych sukcesów, przyczyna niepo
przeciwko tym zbrodniom.
Niemcami — to doniosły czynnik wodzeń i bankructwa naszych Rękopisy te ofiarował uczony ruchów społecznych w Polsce W
— Historia nie zna takich be polityczny w walce o pokój.
niemiecki w porozumieniu z KC pierwszej połowie XIX wieku.
wrogów.
stialstw jak te, których Ameryka
Amerykanów bron? bakteriolog nie dokonują w Korei —• oświad
czne.j, jak również faktem, że
czył przedstawiciel Brazylii, de
nrio tyle ludzi wskutek użycia Britto. —> W Wonsanie widzia
przez Amerykanów bomb z gaza łem na własne oczy całe dzielni
mi trującymi.
ce zburzone przez lotnictwo ame
rykańskie oraz ślady masowych
morderstw dokonanych na lud
ności cywilnej.
— Jestem oburzony do głębi
barbarzyństwem Amerykanów w
Korei — oświadczył przedstawi
WARSZAWA (PAP), Dnia 18 bm. ind stolicy na Wielkim wie-łka, która okłamuje, straszy, tu-1 Henryk Korotyńsfci,. który spędził
ciel Francji Jacquier. — Widzia Cu protestacyjnym, zorganizowanym przez Polski Komitet Obroń mani od lat całych ludzi w Ame- j szereg miesięcy na froncie koręłem wiele miast i wsi doszczęt ców Pokoju z oburzeniem napiętnował i potępił zbrodnicze zasto ryce, paraliżując w nich normal- ańskim. „W Korei poznaje się
Amerykanów, w . prawdziwym
nie zrównanych z ziemią; Na sowanie broni bakteriologicznej przez amerykańskich agresorów w ne odruchy ludzkie'
oczni świadkowie opowiadali mi Korei i Chinach.
Następny mówca, dziekan wy świetle. Źa slaby jest język ludz
o masowych mordach dokony
działu lekarskiego Akademii Me ki, aby określić i nazwać właści
Helena
Politechniki Warez.
Ponad 5 tysięcy mieszkańców dentka
dycznej w Warszawie, znany uczo wie tę nieludzką, zdziczałą zbroNOWY JORK (PAP). Ostatni numer wanych na ludności cywilnej.
Jankowska
i
inni.
tygodnika „United States News and W Wonsanie, gdzie przeprowa Warszawy szczelnie wypełniło
ny prof. Marcin Kacprzak oświad dniczość amerykańskich ludobój
World Report“ zamieszcza artykuł, w dziliśmy badania wraz z przedsta aulę Politechniki, krużganki i
ców — mówi red. Korotyński. —
którym przyznaje, że armia amery wicielem Brazylii, stwierdziliśmy hol oraz plac przed gmachem Po Apel do bakteriologów czył m. in.: „Uważamy, że nie jest
godzien imienia lekarza ten, kto Ale żołnierz amerykański nie
kańska prowadzi intensywne badania
fakt używania przez Ameryka litechniki.
nad bronią bakteriologiczną.
zamiast nieść pomoc rannym, uźy chce przelewać krwi i ginąć za
świata
Na pytanie, czy można wywołać sztu nów bomb z gazami trującymi.
Przewodniczył na wiecu prof.
Ludobójcy
wa swej wiedzy i pracy w celach haniebną sprawę.
Po
zagajeniu
wiecu
przez
prze
eznymi trodkami wybuch epidemii ta Zebrałem wiele materiałów de Jan Dembowski, przewodniczący
chwytają
się
więc
metod,
przed
zbrodniczych,
w
celach
szerzenia
kiej choroby jak np. dżuma, tygodnik
wodniczącego PKOP prof. Dem
którymi cofnął się nawet hitle
odpowioda twierdząco i wskazuje, że maskujących zbrodnie Ameryka PKOP.
śmierci“.
bowskiego,
wstępuje
na
trybunę
nów.
Materiały
te
będą
przed
można to zrobić zrzucając na znacz
W prezydium akademii zasiedli m.
rowski bandyta. To niewątpliwy
nym obszarze z samolotów zwierzęta stawione Międzynarodowemu Sto in.: wybitna pisarka Zofia Nałkow witany serdecznymi oklaskami
dowód . słabości agresora i dobrze
i owady zarażone odpowiednimi bak warzyszeniu Prawników - De ska, przewodniczący CRZZ — pos. Wik wybitny bakteriolog polski prof.
Musimij bijć czujni! powiedział
Erenburg, że „Amery
teriami „
tor Kłosiewicz, I sekretarz KW PZPR Feliks Przesmycki.
Publicysta katolicki redaktor kanie na zarażonych dżumą
Na pytanie, czy armia amerykańska mokratów.
■— Władysław Wicha, znakomity uczo
„Należy
zwrócić
się
z
najbar
dokonuje doświadczeń z bronią bakte
wiceprzewodniczący światowej Ra
„Tygodnika Powszechnego“ Woj pchłach daleko nie zajadą“.
Następnie ztbrał głos przed ny,
riologiczną, tygodnik odpowiada rów
dy Pokoju — prof. Leopold Infeld, zna dziej stanowczym protestem prze
Następnie sekretarz PKOP, Sta
nież twierdząco i dodaje, że doświad stawiciel Anglii Gaster. — Przy ny działacz katolicki — pos. Jan Frań ciwko stosowaniu broni bakterio ciech Kętrzyński stwierdza: „Ko
rea walcząca, Korea bohaterska, nisław Trepczyński odczytuje re
czenia takie są prowadzone od poeząt byłem do Korei — powiedział kówski, prof, mikrobiologii — Edmund
ku drugiej wojny światowej oraz przy Gaster — żeby zebrać dowody. Mikulaszek, przewodniczący ZSCh — logicznej — oświadcza polski Korea skrwawiona walczy także zolucję, która stwierdza m. in.:
pominą, że w laboratoriach Camp Józef Ozga - Michalski, sekretarz ZQ uczony. — Zwracamy się do was, o . wolność wszystkich krajów,
głęboko wstrząśnięty ZMP
— Wiesław Ociepko, przewodni
Betrieb w stanie Maryland pracuje po Jestem
„My, ludność Warszawy, miasta
nad cztery tysiące bakteriologów.
zbrodniami, dokonywanymi przez cząca LK — Alicja Musiałowa, sekre bakteriolodzy amerykańscy, i do które pragną pokoju. Na żywym okrutnie zniszczonego w czasie
Jak wynika z dalszych wypowiedzi Amerykanów. Nie są to zbrodnie tarz ZZNP — Stanisława Jankowska, was, bakteriolodzy świata, z ape ciele Korei popełniono naj potwor
ostatniej wojny,’ miasta, które jest
tygodnika, stany zjednoczone planują
chłopka z woj. warszawskiego — Ze lem, ażebyście zbadali | uniemoż
stosowanie broni bakteriologicznej na przypadkowe. Zbrodni tych do nobia Sułkowska, przodownica pracy z liwili stosowanie sposobów nisz niejszą zbrodnię. W 7 łat po za pomnikiem protestu przeciwko
kończeniu
wojny
znalazł
się
ktoś,
konuje
się
na
rozkaz
z
góry.
Kie
WZM Nr 1 — Irena Szczechura, stuwielką skalę.
czenia człowieka za pomocą na kto prześcignął zbrodniarzy hitle masowej zbrodni i wojnie, mamy
szczególne prawo i obowiązek po
szej nauki. Przypominamy wam rowskich.
postanowienia Międzynarodowego Ta zbrodnia musi budzić uczu tępić dziś agresorów, którzy prze
Kongresu w Kopenhadze w roku cie najgwałtowniejszego oburze ścignęli w okrucieństwach i zwy
1947, kiedy wspólnie uchwaliliś nia w sercu każdego uczciwego rodnieniu hitlerowskich zbrodnia
my niedopuszczalność wojny bak człowieka. Jestem głęboko prze rzy.
teriologicznej. Bakteriolodzy, któ konany, że poruszy ona najszer
rzy biorą udział w tym przestęp sze masy chrześcijan, których su
Rezolucja wiecu *
POZNAN. (PAP). W ślad za kim, którzy zobowiązali się wy Zwiększyć powierzchnię żale- stwie, stają się współwinnymi mienie nie może pozostać obojęt My, ludność Warszawy, w któ
ślusarzem Antonim Rymania- konać plan zamówień na prace sień wiosennych ponad plan o zbrodni ludobójstwa“.
ne na widok tylu krzywd i tak rej na pamiętnym II Światowym
kiem, Edwardem Januchowskim siewników w 105 proc,, przekro 16 ha w oparciu o organizacje Słowa mówcy przyjęły zgroma jawnie wyrządzonego zła“.
i Stefanem Ławniczakiem, któ czyli go o 25 proc., zawierając młodzieżowe i miejscowe społe dzone tłumy okrzykami: „Hańba Wśród okrzyków „Niech żyją Kongresie Pokoju uchwalony zo
bezwarunkowy zakaz stoso
rzy jako pierwsi w zakładach im. umowy z 80.'tyś. chłopów mato czeństwo.
ludobójcom imperialistycznym“, przodownicy pracy“ wstępuje na stał
wania wszelkiego rodzaju broni
J. Stalina w Poznaniu ukończy i średniorolnych.
Wykonać na 10 dni przed ter „Pod sąd wrogów ludzkości“.
trybunę
przodownica
pracy
z
za
masowej zagłady, mamy szczegół
* * *
li. zadania przypadające na nich
minem plan zalesień wiosennych Gorąco witają zgromadzeni na kładów T-ll — Maria Czerwon ne
i obowiązek domagać
w Planie 6-letnim, poszedł ślusarz OISZTYN, (PAP). Chłopi gro i podnieść ich jakość.
stępnego mówcę, przewodniczą ka. „Musimy być czujni — mó się prawo
dzisiaj, aby zakazu tego nikt
przyrządowy Stanisław Górny, mady Naprom, pow. Biskupiec, Podnieść stan zdrowotny i cego Związku Zawodowego Gór wi. — Mamy czego strzec: naszą
nie przekracza! bezkarnie.
Zwiększając wydajność pracy realizując swe zobowiązania, zor możliwości produkcyjne naszych ników — posła Czerwińskiego.
piękną MDM, nasze piękne nowe My, ludność Warszawy, stolicy
dla uczczenia 60 rocznicy uro ganizowali zespół uprawowy i lasów przez:'usunięcie wszelkie
miasto
socjalistyczne
—
Nową
dzin Prezydenta, wykonał on na zakończyli już przygotowania do go posuszu i drzew obumarłych
pokój miłującego narodu polskie
Hutę — wszystkie zdobycze na go,
Sztuka w służbie
powierzonym mu odcinku pracy wiosennej kampanii siewnej,
solidaryzujemy się z orędziem
we wszystkich drzewostanach
szej klasy robotniczej i naszego przewodniczącego
w dniu 15 bm. całkowicie zada
Światowej Ra
zbrodni
* * *
nadleśnictwa w roku 1952, prze
ludu
nia Planu Ö-letmego. a więc . o
dy Pokoju Joliot - Curie, wzywa
prowadzenie jak najenergiczniej
Byłem w Korei — oświadcza
Jednocześnie
napływają
dalsze
Wiele szybciej niż się zobowią
szej akcji zwalczania szkodni mówca. —- Widziałem na własne »Na zarażonych dżumą jącym narody wszystkich krajów
zał. Obecnie postanowił on do cenne zobowiązania:
do gniewnego protestu przeciwko
ków owadzich, zlikwidowanie do oczy nieludzkie czyny wyrafinö
WROCŁAW.
(PAP).
Robotnicy
dnia 1 Hpca br. wykonać roczne
stosowaniu broni bakteriologicz
pchłach
dnia 1 lipca br. wszystkich sku wanycli ludobójców, morderców
i
pracownicy
Nadleśnictwa
Pań
zadania swej „drugiej sześciolat
nej, i żądamy natychmiastowego
stwowego w Wałbrzychu w liś pisk szkodników owadzich wy starców, kobiet i dzieci. Ale wi
Amerykanie
ki14,
zaprzestania
zbrodni, pooelniastępujących
w
naszym
nadleś
działem również codzienny trud i
cie do Prezydenta RP piszą m.
* « o
daleko nie zaiadą« nych przez amerykańskich na
nictwie i nie dopuszczenie do wysiłek Koreańczyków w walce
WAŁBRZYCH. (PAP). W ko in.:
większego rozmnożenia się, z wrogiem. Z głęboką wiarą w Jako ostatni przemawia redak jeźdźców wobec narodów koreań
palni im. Maurice Thoreza zało Pragnąc podkreślić nasze uczu ich
zakładanie
na szeroką skalę pa swe siły walczy naród koreański tor naczelny „Życia Warszawy“, skiego i chińskiego.
cia
i
jak
najgodniej
uczcić
rocz
ga przekroczyła 17 bm. dzięki peł
sów
przeciwpożarowych
przy pod kierownictwem koreańskiej
My, ludność Warszawy —- mia
nicę
Waszych
urodzin,
Obywate
nemu wykorzystaniu maszyny
drogach i torach kolejowych, zor partii pracy i swego wodza Kim
sta pokoju — wzywamy wszyst
wrębowej — dzienny plan wydo lu Prezydencie, i zbliżające się ganizowanie
dostatecznej sieci Ir-sena“.
kich patriotów polskich, aby swój
bycia o 20 proc., przekraczając o święto solidarności mas pracują punktów alarmowych
i drużyn Te słowa mówcy wywołują po
cych 1 Maja, świadomi roli, ja
gniewny protest przeciwko zbrod
1 proc. swoje zobowiązania.
ką ma do spełnienia leśnictwo ratowniczych, wciągając do tej tężny, długo nie milknący entu
niom podżegaczy wojennych po
* e
parli nowymi wysiłkami dla
KRAKÓW. (PAP). Załoga ce polskie w Planie 6-letnim, po akcji miejscowe społeczeństwo. zjazm i okrzyki na cześć narodu
wzmożenia siły naszej ojczyzny
mentowni „Wiek“ w Grodzień- dejmujemy długookresowe po Wykonanie powyższy ch zobo koreańskiego, walczącego o swą
siły obozu obrońców pokoju, ku’
eu, zobowiązała się skrócić ka nadplanowe zobowiązania pro wiązań przyniesie naszej gospo niepodległość, i na cześć ochotni
WARSZAWA (PAP), w dniu 23 bm tory i wolności na ealym świę
pitalny remont jednego z pieców dukcyjne, które przyczynią się darce narodowej dodatkową pro ków chińskich.
obrotowych o dwa dni. Zobowią do pomnożenia sił i rozwoju na dukcję wartości 67.500 złotych Literat Tadeusz Breza oświad- “stąpi oddanie do użytku dwóch no cie“
jSgwggłff*”» ****"»*1 Rezolucję przyjmuje ludno//
ganię to zostało już chlubnie wy szej ojczyzny i służyć będą wzro oraz podniesie na wyższy poziom czyt m. in.: „Zbrodni, która
stowi dobrobytu ludzi pracy.
stan zagospodarowania naszych stała w Korei, winna jest nie tyl-J Jedna z nich o długości ok. 30 t-m' stolicy potężną, długo nie milk
kostane,
* I* #
Autorzy listu precyzują zobo lasów, aby mogły one jeszcze łe ko nauka zwyrodniała i spaczona, P°bsczy Warszawę - śródmieście z Oża nącą manifestacją,'
rowem i Błoniem. Druga — to liczącal
ŁÓDŹ.
(PAP)
.Pracownicy wiązania, wśród których wid piej służyć naszej ojczyźnie lu ale w tym samym stopniu — spa 40
km linia z Warszawy do Tłuszcza I „Stalin — Bierut — Pokój" dowej i narodowi
SOM-ów. w województwie łódz niej#
«zon* i zwyrodniała kultura I sztu przez Wołomitk
długo skandują zgromadzeni

— przeciw

rerrtilifaryzatii
flieit ec zaeMn-cfi

Rękopisy Róży Laksenftwg
dane dla Prezydenta RP

Hańba ludobójcom!

USA planują
stosowanie
ludobójstwa
m wielką skale

Lud Warszawy wzywa wszystkich patriotów polskich
do wyrażenia gniewnego protestu przeciw zbrodniom amerykańskim

Świat pracy wysoko przekracza zobowiązania
podjęte dla uczczenia 60 rocznicy urodzin Prezydenta

Pociągi elektryczne
z Warszawy
do Błonia i Tłuszcze

DZIENNIK BAŁTYCKI (NR 69)

Apel, który przeliczył szeregi
„Człowiekowi wydaje się, że
umiera za ojczyznę, a tymcza
sem umiera za przemysłow
ców“ — pisał Anatole France
po pierwszej wojnie imperiali
stycznej.

Mówiono im, że umierają za oj
czyznę, tym wszystkim, których
ciała poniewierały się w 1914 ro
ku po polach Flandrii, rozszarpa
ne granatami, przebite bagneta
mi, podziurawione kulami. Kaza
no im hyc dumnymi ze swoich
twarzy potwornie zniekształco
nych od pocisków, tym wszyst
kim „gueules cassees“, na któ
rych widok dzieci paryskie roz
biegały się w popłochu, jak wró
ble przed burzą. A kanonierom
krążownika „Waldeck - Rous
seau“, stojącego w 1919 r. w por
cie Odessa, dowodzono, że każdy
zabity przez nich bolszewik, to je
szcze'jedno zwycięstwo „cywili
zowanego świata nad rozbestwi«*
nym motłochem“.
Czym był ten „cywilizowany
świat“, ta „ojczyzna“, za którą
trzeba było umierać? Może by
ło to ukochane miasto, może wio
ska rodzinna, może stara matka,
czy dziecko śmiejące się w koły
sce? Nie, ta ojczyzna w zupeł
nie innej występowała postaci.
W postaci — jak mówi Henri
Barbusse — „garstki wymachują
cych szablami geszefciarzy i szachrajów, drobnych i wielkich aferzystów, żyjących w swych do
mach i bankach, jak w pancerzu,
żyjących z wojny i żyjących spo
kojnię w czasie wojny, z czoła
mi opieczętowanymi głuchą dok
tryną, z twarzami zamkniętymi,
jak kasy ogniotrwałe“.
Ta szachrajska banda zrzeszała
się w wielkich towarzystwach,
których celem był podział świa
ta, wzajemne wydzieranie sobie
raz już zdobytych łupów. Zrze
szała się w Banku Paryskim i in
nych bankach francuskich, któ
re wysyłały flotę na Morze Czar
ne, aby pomogła im-odzyskać 4
1 pół miliarda franków, pożyczo
ne cesarskiemu Bankowi Peters
burskiemu. I w „Comitee des For
ges“ (wielki francuski koncern
stalowy), który pragnął ponow-

nie objąć w posiadanie „swoje“
Zagłębie Donieckie. I w angiel
skich spółkach naftowych, któ
rym marzyła się kaukaska nafta
i w amerykańskich towarzyst
wach metalurgicznych, które mo
cno interesowały syberyjskie ru
dy.
Nie udało się francuskim, an
gielskim i amerykańskim impe
rialistom „odzyskać“ Zagłębia Do
nieckiego i .kaukaskiej nafty. Nie
udało im się również zapobiec
rozszerzeniu „szkodliwego wpły
wu“ narodów radzieckich na in
ne narody. Jeden z bohaterów po
wieści Henri Barbusse „Ogień“
mówił: „Są wielkie idee praw
dy i sprawiedliwości. Są rzeczy,
w które się wierzy, do których
trzeba się zwracać zawsze, jakby
do jakiegoś światła“.

Idea Rewolucji
Paździerzowej
zdobywa świat
Żadna siła armat, żaden de
magogiczny frazes nie zdołały
odwrócić ludzkości od tych
wielkich idei prawdy i spra
wiedliwości, które Rewolucja
Październikowa przeniosła na
cały świat.
Nie zdołały zagrodzić jej
drogi do tego światła wolnoś
ci, jakie zwycięstwo ludu ra
dzieckiego rozpaliło nad zie
mią. Gdy po drugiej wojnie
światowej imperialiści przystą
pili do liczenia szeregów
swych satelitów — stwierdzić
musieli poważny ubytek. 8 na
rodów — w tej liczbie 470 mi
lionowy naród chiński i 20 mi
lionów obywateli Niemieckiej
Republiki Demokratycznej —
oderwało się od imperialisty
cznego rydwanu, przekładając,
ponad wolność umierania z
głodu lub na polach walki za
obce sprawy — wolność ży
cia w pokoju i pracy dla szczę
ścia swojego i wszystkich lu
dzi na świecie.

obronie pokoju, przygotował wiel
ki przełom w działalności świa
towego ruchu pokojowego, jakim
było utworzenie na II Kongresie
Warszawskim Światowej Rady
Pokoju, wielkiego parlamentu i
trybunału narodów.
635 milionów ludzi, którzy zło
żyli swe podpisy pod apelem tej
Rady o zawarcie Paktu Pięciu
Apel Sztokholmski Mocarstw, nie można wtrącić do
więzienia, jak to uczyniono z nie
powstrzymał
jakim Paulem Smithem z mia
rękę zbrodniarza
sta Oxford w stanie Missisipi za
Ale nawet bomba atomowa to, że — jak się wyraził sędzia,
i zarazki chorób epidemicz uzasadniając wyrok: „mówił, że
nych nie stanowią jeszcze nie potrzeba nam pokoju“.

cia ludzkiego spadła tak nisko w
porównaniu do wartości dywi
dend, że nawet zarazki dżumy i
cholery, których zwalczaniu set
ki uczonych poświęciło wiele lat
ofiarnej pracy, stały się dziś bro
nią powszechnego użytku w wal
ce wyznawców ideologii dolara
przeciwko ludzkości.

zbędnego do zwycięstwa ar
senału. Do tego potrzebny jest
jeszcze jeden niezmiernie wa
żny czynnik — wola narodów.
Kanonierzy krążownika „Waldeck - Rousseau“ i innych okrętów odmówili strzelania do
robotników Odessy. Rząd fran
cuski musiał wycofać swą flo
tę z Morza Czarnego. Dziś ta
garstka kanonierów urosła do
rozmiarów olbrzymiej armii,
która głosi braterstwo i so
jusz ze zwycięstwami spod Sta
lingradu. Ta armia pokoju po
wołana do życia na I Kongre
sie Pokoju w Paryżu stanęła
do wielkiego historycznego apelu, aby przeliczyć swe sze
regi
i dokonać przeglądu
swych sił. „Po raz pierwszy
pisał Ilia Erenburg — cl, któ
rzy nie zasiadają w parlamen
tach, nie są posiadaczami ga
zet, nie znają drogi do mikro
fonów, przemówili, pokrywa
jąc setkami milionów podpi
sów APEL SZTOKHOLM
SKI“.

Miliony ludzi — robotników,
uczonych, matek — zebrały się
na tym ogromnym apelu, aby oznajmić światu, że każdy rząd,
który ośmieli się użyć pierwszy
broni atomowej będzie uznany za
zbrodniarza wojennego. I okaza
ło się, że ten „świstek papieru“,
jakim Amerykanie nazywali Apel
Sztokholmski,
ogłoszony
przed dwoma laty, posiada nieby
Wzmaga slą wściekłość walą siłę. Zebrane pod nim 600
podpisów zatrzymały
krwawych geszefciarzy milionów
przed rokiem rękę Trumana w
Nie przywiodło to jednak do chwili, gdy już miał rzucić bom
opamiętania chciwych i szaleń bę atomową na Koreę.
czych geszefciarzy, lecz jeszcze
wzmogło ich wściekłość. Wysłano
Ludzko ć umie Już
tysiące żołnierzy do dżungli Viet
bronić poScofu
namu i Burmy, aby bronili pano
wania amerykańskich fabrykan Apel Sztokholmski pokazał ludz
tów stali na kontynencie azjaty kości drogę do walki czynnej w
ckim. Dla ocalenia ogniotrwa
WARSZAWA (PAP). W dniu łych kas tych fabrykantów, z Ko
19 bm. przybyli do Warszawy: rei, kraju cichego poranka, uczy
minister zdrowia Republiki Cze niono kraj nieustającej nocy cier
chosłowackiej Józef Plojhar, wi pienia i żałoby. Dla zabezpieczę
ceministrowie: dr Zdenek Stich i nia egzystencji monopoli zalano
dr Frantjsek Janeuch oraz dyrek betonem setki hektarów pól uprą
tor
Departamentu Prawnego wnych i wykarczowano lasy, któ
PARYŻ (PAP). Na początku
Ministerstwa Zdrowia CSR — re przetrwały wieki całe. Powo
poniedziałkowej rozprawy w pro
Mirosław Załoudek.
łano do życia nową hitlerowską cesie
„Międzynarodówki zdraj
Przedstawiciele czechosłowac armię i postawiono na jej czele
kiej służby zdrowia przybyli do tych samych zbrodniarzy wojen ców“ adwokat Nordmann oświad
Polski w celu omówienia współ nych, których karta w kampanii czył, że w celu skrócenia przewo
pracy pomiędzy czechosłowacką wojennej 1939—45 zapisana jest du sądowego zrzeka się przesłu
i polską służbą zdrowia w ro krwią mieszkańców Warszawy i chania dwóch powołanych świad
poprzestając na odczytaniu
ku 1952.
Oradour - sur - GLane. Cena ży ków,
ich oświadczeń.
Po zamknięciu przewodu są
dowego rozpoczęły się przemó
Sałyra polityczna
wienia stron. Jako pierwszy za
brał głos adwokat „oskarżenia“
W procesie paryskim, wytoczonym postępowym pisarzom Heiszmann, który, jak sam się
R. de Jouvenel i A. Wurmserowi, zeznawał jako świadek — wyraził, przemawiał w imieniu
„zmarshallizowanej demokracji“.
Mikołajczyk. Zeznania jego zdemaskowały go jako agenta
Heiszmann, który w imieniu
anglo-amerykańskich imperialistów i wroga ludu polskiego.
zdrajcy Jana Kowalewskiego
(z prasy).
wnosił oskarżenie przeciwko obu
postępowym pisarzom francu
skim, musiał w obliczu niezbitych
i druzgocących dowodów, przed
stawionych przez obronę w cza
sie procesu, zrezygnować w isto
cie rzeczy z wygłoszenia mowy
„oskarżycielskiej“ i zająć wyraź
nie defensywne stanowisko. Usi
łował on wybielić swego klienta,
którego szpiegowska i zdradziec
ka sylwetka ukazała się z całą
wyrazistością w świetle wyników
przewodu sądowego. Argumenty
Heiszmanna były słabe i nie prze
konywujące, a niekiedy wręcz
naiwne. Tak np. stwierdza on, że
obrona przedstawiła „tylko“ 8 do
kumentów, demaskujących szpie
gowską działalność Kowalew
skiego, a przecież Kowalewski
przesyłał znacznie więcej rapor
tów do centrali. Zresztą szpie-

Polsko-czechosłowacka

współpraca w dziedzinie

służby zdrowia

POWSZEDNI
DZIEŃ

KRAJU RAD

Przemysł ryfonjj na prz^szłjjm
Morzu CpmSiańskim

Olbrzymi sztuczny zbiornik wodny — dzie powierzone organizującej się obee
Morze Cymliańskie już wiosną tego nie filii Wszech z wiązko w ego Instytutu
roku zapełni się wodą z kanału Woł- Rzecznego 1 Jcztornego Przemysłu Ryb
ga — Don, jednej z gigantycznych po- i nego.
kojowych budowli komunizmu, prze- i Przewiduje się, że w ciągu 10 lat pakształcających przyrodę i gwarantują- łowy na Morzu Cymiiańskim osiągną
cych wspaniały, nieznany w historii rozmiary od 15 do 20 razy wipksze, niż
rozwój gospodarczy Związku Radziec obecne wydobycie ryby na całym śród
kiego.
kowym biegu Donu. (w. m.)
I rzecz znamienna dla radzieckiej
gospodarki planowej. Na długo przed
powstaniem Morza Cymliańskiego, już
r. ub. — zgodnie z planem
Ludzie ci bowiem nie tylko jesienią
zarybienia tego olbrzymiego zbiornika
mówią, iż potrzeba im pokoju, wodnego — wpuszczono do Donu (w
ale umieją tego pokoju bronić i pobliżu- ujścia jego dopływu, rzeki
Czyr) wielkie ilości dużych ryb, m.
narzucać go, umieją odróżniać in.
sandaczy i leszczy, oraz miliony
kłamstwo od prawdy i zwolenni drobnego narybku.
MOSKWA (PAP). Grupa pracowni
ków wojny od zwolenników po Szczegółowo opracowane plany, opar ków Akademii Gospodarki Komunal
nej
opracowała i zastosowała
koju. Ta świadomość, w połącze te na ścisłych badaniach naukowych, nowąRFSRB
konstrukcję filtrów miejskich
przewidują zarybienie Morza Cymliań do oczyszczania
niu
z
olbrzymią
potęgą
material
wody. Wydajność tych
skiego nie tylko
„„ . „
, .
,
. , „
i-—o“j.™ „tubylczą“ rybą don
jak stwierdzono w toku ich
ną obozu pokoju stanowi dziś pO|Ską, lecz i niektórymi gatunkami ryb filtrów,
przewyższa
trzykr de
eksploatacji,
ważną przeszkodę, krzyżuje pla-; północnych z Newy, jeziora Ładogi wydajność będących dotychczas
w uży
ny tych, którzy usiłują wpędzić!1 Wołgiciu amerykańskich filtrów pospiesz
ludzkość w nową zawieruchę wo- „ .Ä*”1* nauk0Ive oraz. kie«>wnictwo nych.
jenną
^
| naukowe przy tworzeniu przemysłu Konstruktorzy nowych filtrów o trzy
M. D.
rybnego na Morzu Cymiiańskim bę- mali Nagrodę Stalinowską.

Nowe rstfiiodcle filtry
do oczyszczań a mii

Wybitni literaci i artyści radzieccy
otrzymali Nagrody Stalinowskie
MOSKWA. (PAP). Agencja Tass podaje:
Prasa radziecka opublikowała dokończenie uchwały Rady Mi
nistrów ZSRR w sprawie przyznania Nagród Stalinowskich za
rok 1951.
W dziale literatury I sztuki przyznano ponad 100 nagród w
wysokości od 100 tys. do 20 tys. rubli.

gowską robotę Kowalewskiego I wych argumentów, adwokat Heisz
Heiszmann usiłuje cynicznie po-I mann chwyta się „argumentu“,
traktować jako zgodną z „obo-! który wywołał śmiech na sali.
wiązkiem attache wojskowego Zarzucił on JouveneTowi, że nie
Heiszmann nie mógł zaprzeczyć dysponował w czasie pisania
faktowi, że Jan Kowalewski u- swej książki dowodami, które
trzymywał kontakty z szefem wy zostały przedstawione w toku
wiadu hitlerowskiego. Pragnąc procesu, wobec czego nie miał do
jednak osłabić ogromne wraże chwili wydania swej książki pra
nie, jakie wywołało we Francji wa nazwać „oskarżycieli“ zdraj
ujawnienie kompromitującego do cami... zresztą Heiszmann skwa
kumentu, stwierdzającego, że Ko pliwie unika bliższej analizy tych
walewski zajmował się również dokumentów, które niezbicie do
szpiegowaniem francuskiego ru wiodły, że Jan Kowalewski jest
chu oporu, Heiszmann utrzymy szpiegiem i zdrajcą, że działał
wał cynicznie, że chodziło o roz wbrew żywotnym interesom na
pracowywanie tylko... elementów rodu polskiego, że zaprzedał, in
teresy narodu polskiego obcym
lewicowych.
W braku jakichkolwiek rzeczo mocarstwom.

Drobna wytwórczość w służbie ludzi pracy

Przykład Jana Ostrowskiego z Oliwy
Sprawa racjonalizatorstwa w
spółdzielczości przemysłowej 1
rzemieślniczej nie jest jeszcze po
stawiona na właściwym pozio
mie. W większości spółdzielni do
tyehczas nie zorganizowano klu
bów racjonalizatorskich, nie usta
nowiono doradców technicznych,
a nawet nie wszędzie jeszcze ist
nieją komórki wynalazczości.
Spółdzielczość przemysłowa i
rzemieślnicza powinna żywiej za
interesować się rozwojem ruchu
racjonalizatorskiego, który prze-

0 usprawnienie clojszciów kolejowych
* na teren portu

Mikołajczyk: — Moja vr ' ‘wa polity;™«. — proszę sądu
u d ładnie wyjaśni wszelkie wątpliwości..

W DZIALE SZTUKI FILMO
WEJ odznaczono autorów 12 fil—

W DZIALE PROZY Nagrody
W DZIALE DRAMATURGII ; mów artystycznych i dokumenStalinowskie przyznano 21 auto odznaczono Nagroda Stalinowską tarnych — reżyserów, aktorów,
rom. Nagrodę pierwszego stop dramaturga uzbeckiego — Abdu- operatorów. W dziale tym przy
nia w wysokości 100 tys.. rubli lę Kahhana za sztukę pt. „Na no znano Nagrody Stalinowskie
otrzymał pisarz — Stiepan Złobin wej ziemi“, oraz Pawia Maliarew wszystkich trzech stopni.
WŚRÓD
KOMPOZYTORÓW
za powieść pt. „Stiepan Razin“. skiego za sztukę pt.: „Przed bu
Nagrodę pierwszego stopnia o- rzą“ poświęconą historycznym radzieckich, którzy otrzymali Na
trzymał również Vilis Lads za wydarzeniom 1912 roku — pow grody Stalinowskie znajdują się
powieść pt. „Ku nowemu brze staniu robotników Syberii na te — Dymitr Szostakowicz, kompo
zytor estoński—Eugeniusz Kapp,
gowi“.
renie kopalni złota nad Leną.
Wśród innych dzieł prozy od Nagrody Stalinowskie przyzna kompozytor gruziński — Otar
znaczonych Nagrodą Stalinowską no również grupie pisarzy i dra Taktakiszwili, kompozytor azerznajduje się trylogia Wandy Wa maturgów zagranicznych, w tej bejdżański — AhmecT Gadżijew,
silewskiej pt. „Pieśń nad woda liczbie pisarce chińskiej Din Lin kompozytorzy — Wiktor Biełyj i
mi“, poświęcona historii narodu za powieść pt. '„Słońce nad rze Michał Starokadomski.
ZESPOŁY PIEŚNI I TANGA:
polskiego, budowie nowej, demo ką Sangan“, pisarzowi chińskie
Nagrody Stalinowskie pierwsze
kratycznej Polski.
mu Czou Li~bo za powieść pt. go
stopnia przyznano — Państwo
POEZJA: Nagrodę pierwszego „Huragan“, pisarzowi francuskie
stopnia w wysokości 100 tys. ru mu Andre StiPowI za powieść wemu Rosyjskiemu Chórowi Lu
bli otrzymał Mikołaj Tichonow pt. „Pierwszy cios“, pisarzom w? dowemu im. Piatnickiego oraz
za wiersze „Dwa strumienie“ i] gierskim — Tamasowi Acel za Państwowemu Zespołowi Tańca
..Na II Światowym Kongresie Po powieść „W cieniu wolności“ i Ludowego ZSRR.
WŚRÓD RZEŹBIARZY odzna
koju“.
1 Sandrowi Nagy za opowiadanie
czonych Nagrodami Stalinowski
mi znajdują się twórcy pomnika
ku czci wielkiego pisarza rosyj
skiego Gorkiego — Wiera Muchi
na, Nina Zieleńska, Zinaida Iwa
nowa i Iwan Szadr.

Wlewy „oskariycfelskie" w procesie paryskim
wywołały... śmiech na sali

Obszar portu szczecińskiego
jest niebywale rozległy. Pracują
cy tam kolejarze mają nieraz du
że trudności z dotarciem na swo
je placówki. Przede wszystkim
upośledzony jest pod tym wzglę
dem rejon Łasztowni i basenu
przeładunków masowych.
Kolejarze pracujący w porcie
zwrócił} się do swych władz, by
uruchomione zostały pociągi służ
bowe, które by dowoziły ich do
miejsc pracy, a odwoziły po nkończonej robocie.
Ponieważ w Gdyni i Gdańsku

pt. Pogodzenie“ oraz dramatur
gom chińskim He Czin-czi i DinN| za sztukę pt. „Dziewczyna o
białych włosach“.

cięż przyczynia się do osiągania
znacznych oszczędności i uspraw
nia pracę, umożliwiając wzmoże
nie tempa produkcji.
Że wśród rzemieślników,
zrzeszonych w spółdzielniach,
nie brak racjonalizatorów, któ
rymi należy właściwie się za
opiekować, świadczy przykład
JANA OSTROWSKIEGO, me
chanika ze spółdzielni garbar
skiej w Oliwie. Usprawniając
maszynkę do odmięśniania skó
rek z łapek drobiu nie tylko
przyczynił się do osiągnięcia
znacznych oszczędności, ale ró
wnież zwiększył bezpieczeńst
wo i higienę pracy.
Jan Ostrowski z pewnością

wątpliwie i szczecińskie władze mógłby wnieść i wiele innych
kolejowe przychylą się do próśb cennych usprawnień, należy go
kolejarzy - portowców.
(wi). tylko do tego zachęcić, należy otoczyć go opieką i udzielić mu
pomocy, z którą dziś na wszyst
kich odcinkach naszego życia go
Z serii
spodarczego spotyka się ruch ra
z^rcMni cjonalizatorski.

PEKIN (PAP).
Agencja Nowych
Spółdzielczość rzemieślnicza i
Chin donosi, że samoloty amerykań
skie zbombardowały w niedzielę 18 przemysłowa winna pamiętać o
marca obóz amerykańskich i angieł- j tvm, że W walce O wykonanie za
skich jeńców wojennych w Korei pół- j _j - +r7pr,{ptm roku Planu fi-letnoenej. Wśród jeńców są ranni.
j a?n xrzeciegO ro«U 1 łanu ö-ieiMiejsce zbombardowanego obozu j niego, w walce o obniżkę koszjest dokładnie oznaczone na mapie, i tów własnych może i powinno
prowadzącej rJSnia w"Snmundżo i dopomagać racjonalizatorstwo

tego typu pociągi są czynne, nie'nie

lit)

W DZIALE ARCHITEKTURY

Nagrodę Stalinowską drugiego
stopnia przyznano architektów7!—
Aleksiejowi Sczusjewowi oraz ma
larzowi — Pawłowi Korynowi za
architekturę stacji metra mo
skiewskiego — „Komsomolska Okrężna“.
W DZIALE SZTUKI TEATRAL

NEJ odznaczono Nagrodami Sta
linowskimi ponad 100 osób. Na
grodę pierwszego stopnia w wy
sokości 100 tys. rubli przyznano
grupie aktorów Moskiewskiego
Teatru Artystycznego im. Gor
kiego z artystą ludowym ZSRR
— Michałem Kiedrowem na rzele za wystawienie sztuki T -wa
Tołstoja pt. „Owoce oświecenia“.
W DZIALE SZTUKI OPERO
WEJ I BALETOWEJ Nagrody

Stalinowskie przyznano zespoło
wi aktorów za wystawienie ope
ry „Rodzina Tarasa“ w MoskJew
skim Teatrze Muzycznym im.
Stanisławskiego oraz za wysła
wienie opery „Borys Godunow
w Teatr ;e Opery w Charkowie,
jak również grupie aktorów Te
atru Opery i Baletu Azerbejdżan
skiej SRR za wystawienie ba
letu' — „Giulszen“, poświęcone
mu pokoiowej pracy narodu azer
bejdżańskiego.

m 60 m.mh^ tirodz’n

Prezvdgnta

Pracownicy szczecińskiego Przed
siębiorstwa Usług 'Rybackich „Odra“ podczas masówki, zwołanej
przez radę zakładową w związku
60 rocznicą urodzin Prezyden
ta R. P Bolesława Bieruta zgło
sili zobowiązania, które w swym
ostatecznym wyniku przyniosą
gospodarce narodowej oszczędno
ści w wysokości blisko 300 tysię
cy złotych.
Spośród ważniejszych zobowią
zań należy wymienić decyzję ro
botników dziąłu przetwórczego,
którzy skrócą o 3 godziny wyła
dunek ryb ze statków oraz do
datkowo przerobią 90 ton ryb.
Warsztaty remontowe „Odpy“
dokonają w skróconym o 3 godzi
ny czasie przeglądu 12 statków
przybywających z rejsów i wycho
dzących pov.jwnie w morze, (wi)

t

M DZIENNIK BAŁTYCKI (NB 69)
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w dyskusji na temat

czystszej miłości do człowie
ka. Powstał z uczuć prawdzi
wie ludzkich: z czci dla pra
cy, ale także z nienawiści do
trutniów, którzy chcieliby na
cudzym trudzie żerować.
Z
kultu dla przewodnich dóbr
duchowych ludzkości: dla Na
uki, Sztuki i Literatury, ota
czanych przez nową Rzeczpo
spolitą taką opieką, jakiej
nie zaznają one, bo zaznać
nie mogą, w żadnym z państw
kapitalistycznych, gdzie mo
torem każdej działalności jest
pieniądz i tylko pieniądz, jak
że często krzywdą cuchnący.

Toteż przy uważnym odczyty
waniu projektu każdy uczciwy
człowiek, myślący realnie i miłu
jący swój kraj, czuje żywsze ser
ca bicie. I chyli czoło przed nie
przemijalną wielkością wskazań
nowej naszej Konstytucji.
MIECZYSŁAW ZYDLER
członek Oddz. Gdańskiego
Związku Literatów Polskich

I MiGAWKi

popularyzuje nowości sezonowe

projektu Konstytucji
Nowy ustrój państwa polskie
go, które z dawnej rzeczypospo
litej szlacheckiej przekształciło
się w latach międzywojennych w
państwo burżuazyjne, by wresz
cie po rozgromię hitleryzmu stać
się republiką ludową, wspartą
mocno na sojuszu robotników z
chłopami i będącą wspólnym do
ferem wszystkich ludzi pracują
cych — znajduje obecnie swój
wyraz w uchwalonym 23 stycz
nia 1952 r. projekcie Konstytu
cji, oddanym — jak wiadomo —
najszerszym warstwom narodu
pod rozwagę i dyskusję.
Projekt ten — to nie tylko
glaÄtek i wniosek z nieodwracal
nych, historycznych faktów. Je
go natchnienia szukać należy u
źródła najszlachetniejszej
pol
skiej myśli postępowej, w świat
łych, płomiennych hasłach, ko
wanych w Kołłątajowskiej kuź
nicy. Szukać należy go także w
gorzkiej klątwie, przeżuwanej
przez bezrobotnego — i również
w bólu rodziców spoglądających
bezradnie na dziecko swoje, go
rączkujące bez pomocy lekarza,
w głodowej agonii Norwida w
paryskim szpitalu dla nędzarzy.
Projekt zrodził się % naj

# •

W estetycznie udekorowanej świetlicy „Spólnoty Pracy*« w Gdańsku
w dniu 19 fom. został otwarty pierwszy wiosenny kiermasz nowości se
zonowych w dziale konfekcji damskiej, męskiej i dziecięcej oraz galan
terii skórzanej i obuwia. Zaprezentował on korzystnie dystrybutorom,
tj. przedstawicielom handlu uspołecznionego Wybrzeża z MHD, PDT
i In. placówek handlowych nowe modele damskich sukien letnich, płasz
czy wełnianych, bluzek, męskich garniturów letnich, konfekcji dziecię
cej, estetycznie wykonanych i dostępnych w cenie.

Klienci z trójmiasta, czy też z
województwa gdańskiego mają
możność dzięki kiermaszowi do
kładnego zapoznania się z uroz
maiconą produkcją „Spólnoty
Pracy“, oglądając starannie urzą
dzoną na sali kiermaszowej wy
stawę stoisk, gdzie są zgrupowa
ne działy wielostronnej, produk
cji spółdzielczej. Podczas kierma
szu na specjalnie przygotowanej
estradzie modelki demonstrują co
pewien czas najbardziej atrakcyj
ne eksponaty i modele.

Tanio l eleg^nęko
Właśnie sympatyczna modelka
prezentuje zgromadzonym pełen
wdzięku letni strój. Bluzeczka z
żorżety w kolorze bananowym,

stawiciel CRS, stojący obok in
spektora Kłysa, jednego z orga
nizatorów kiermaszu, zaintereso
wał się nagle karteczką, przypię
tą do rękawa garnituru inspek
tora.

spódniczka z jedwabiu brązowe
go w' białe groszki, dość suta, mo
cno marszczona w pasie. Panto
felki modelka nosi brązowe zam
szowe na wysokim obcasie, rów
nież wyprodukowane w Spoino
cie Pracy. Modelce przygląda się
z zainteresowaniem ob. Dypczyńska, przedstawicielka Domu Ko
biety MHD z Gdańska, po czym
zwraca się do jednego z pracow
ników i mówi:
— Zamawiam 5 takich sukien
i bluzek. Proszę tylko dopilno
wać, aby przysłano nam ściśle
wybrane przeze mnie właściwe
numery, kolorv i fasony zakupio
nych artykułów.
Pokazowi przygląda się coraz
więcej osób. Ob. Świątek, przed-

W Stoczni Północnej

rośnie liczba pracowników,
którzy wykonali swe zobowiązania
Zobowiązania produkcyjne za- pływają już nawet pierwsze mel
logi naszych stoczni na cześć dtmki o nełnym wykonaniu tych
60-Jęcia urodzin Prezydenta R. P. I zaszczytnych dla polskiej klasy
Bolesława
Bieruta i
święta | robotniczej zobowiązań.
1-Maja
dawno
przekroczyły
Jak pisze korespondent W
już wartość 1 hniliona złotych. O- Słomka, grupa Badziąga swe so
becnie trwa ich realizacja, a na- cjalistyczne zobowiązania wyko

nała w 100 proc., podejmując bez
zwłocznie nowe. Robotnicy ci skro
cą czas wykonywania blach po
szycia o ponad 50 proc.
Indywidualnie o wykonaniu
swych deklaracji zameldowali
W dniu 21 bm. o godz. 16 w Sd już stoczniowcy Baran i Chwalopocie w auli szkoły TPD Nr 1 rzek, oraz kadłubowcy Barecki,
przy ul. Książąt Pomorskich 16/18 Zofia Dziubanik i Kasprzak.
odbędzie się akademia, poświęco ZMP-ówka Lucyna Jóźwik po wy
na 7 rocznicy wyzwolenia Sopo konaniu swych zobowiązań podję
tu, na którą zaprasza mieszkań ła następne, deklarując skróce
nie czasu wiercenia blach o 50
ców miasta Prezydium MRN.
proc.
Załoga spawalni wykonała swe
zobowiązania w 90 proc. Dalsze
meldunki o wykonaniu zobowią
zań nieustannie napływają do ra
dy zakładowej. (ws)

W 7 rocznicę
wyzwolenia Soiotu

Garnitury męskie
—• Niech się pan nie dziwi, bo
ja też demonstruję nowy model
letniego garnituru męskiego
wyjaśnia ze śmiechem inspek
tor. — Zresztą moi koledzy robią
to samo — dodaje, wskazując na
pracowników „Spólnoty“, którzy
oprowadzają klientów po sali.
Rzeczywiście każdy z nich nosi
garnitur, wyprodukowany ostat
nio w „Spólnocie Pracy“. Gdy
pytamy o szczegóły, dotyczące
garnituru, demonstrowanego przez
inspektora Kłysa, ten ostatni wy
jaśnia:
■ Garnitur, który noszę na so
bie zrobiony jest z ,60-procentowej wełny eksportowej i kosztu
je 1 020 zł.
— Elegancki garnitur — mówi
kierownik handlowy PDT z So
potu ob. Różalski, patrząc ze
znawstwem na ubranie, uszyte
jasnej wełny w dyskretne pasecz
ki brązowe. — Dobrze uszyty
przyjemny w kolorze — dodaje
po oględzinach.

ostrzeżeniem dla nierobów i pasożytów

Sąd, wziąwszy pod uwagę oko ma prawo każdy obywatel, (bd)
liczności obciążające, a więc szko
dliwość społeczną nielegalnego
handlu walutami, przemytu, jak
również okoliczności łagodzące ■— 1bfztfitłfo
demoralizujący wpływ wojny i
okresu
okupacji, oraz szczere podpatruj
przyznanie się do winy oskarżo
nej .Tedynakowej, skazał: oskar
żoną Aleksandrę Gębską na 10
lat więzienia i 5.000 zł grzywny,
oskarżoną Janinę Jedynakowąna
pcdfCUche^
6 lat więzienia i 2.000 zł grzyw
ny, oraz osk. Wacława Rumiana
i Mozesa Reissa na 8 lat więzie
nia każdego z nich i po 4.000 zł
grzywny.
T VO. SAT VRVC ?N0 :£OLl I VCZfl V
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Powalane tłuszczem, smołą, piaskiem — przygarbione posta
cie, niepodobne do ludzi, krzątały się wokół niego bez chwili
wytchnienia, uparte jak mrówki i jak mrówki zapobiegliwe.
Poprzez zamazany opar deszczu przebijał się niezdarny słup
dymu, wydobywający się z dużego kotła smoły. Szedł od niego
charakterystyczny smród, miesza ł się z zapachem morza, wta
piał w ostre tchnienie zimy.
Potem nagle się wypogodziło. Ostatniego wieczoru mróz się
nieco wzmocnił, wschodni wiatr odpędzał deszczowe chmury...
Po plaży pełzły czerwone plamy. To kilka ognisk oświetla
ło miejsce pracy, przesuwało roboczy dzień do późnej nocy. Od
strony lasu wyszło na plażę kilka nowych osób. Była wsrod nich
jedna dziewczyna...
..Nadeszło nareszcie owo chłodne, lutowe południe.
Wysoko na brzegu, na drewnianych płozach stanął kuter
WSG 15“ Już pierwszy rzut oka pozwalał stwierdzić, że zaszły
na nim poważna zmiany, od czasu, kiedy wyrzucony przez sztorm
spoczął na mierzej owej plaży.
...
Blado świecące słońce wybieliło jego zmyty sztormami I de
szczem kadłub, naznaczony tylko jak żebra, pręgami świeżej
smoły w szczelinach desek poszycia. BudKa sterrucza była postawioną prowizorycznie, żeby tylko chronić szypra przed deszczem
w czasie rejsu do Gdyni. Sterczał przed nią krotki maszt, rów
nież prowizoryczny, obliczony na jeden reja do stoczni.
' Na pokładzie krzątała się załoga, czyniąc ostatnie przygoto
wania do wodowania i wyjścia na morze. Masywny korpus
Boszki odziany w ciężki płaszcz deszczowy, z niezwyczajną ru
chliwością pojawiał się raz w jednym, raz w drugim miejscu
P°K o"1 kołowrót, stojaev najbliżej kutra, oparł się Górny. Spokoj
nie zaciągał się papierosem, którym poczęstował go Wakarecy

stopić ani
słońce.

rozgrzać

wiosenne
(Bd)

Wiosna zbliża się wielkimi kro
Oszczędność
kami. Przypominają o tym barw
ne, , wiosenne pulo werki, lekkie
czy niedbalstujo ?
obuwie, kostiumy i płaszcze, wy
Przy ul. Kościuszki w Sopo
stawione w witrynach sklepo
cie znajduje się Urząd Poczto
wych trójmiasta.
wy. Wszyscy sopocianie o tym
Tylko w sklepie MHD z arty wiedzą, a niektórzy nawet zna
kułami żelaznymi w Gdyni przy ją dokładnie liczbę stopni
w
ul. Starowiejskiej 23 ciągle jesz przedsionku. Nic jestem jednak
cze panuje grudzień i zima.
pewna, czy panujące ciemności
Nie wierzycie?
w tym właśnie przedsionku nie
Spójrzcie na wystawę. Stroi staną się kiedyś przyczyną czy
ją ciągle jeszcze dekoracja cho jegoś kalectwa.
Może by kierownictwo tego
inkowa z zapaloną świeczką i
sielankową chatką, pokrytą gruj Urzędu Pocztowego pomyślało o
bo śniegiem, którego — tak jak i oświetleniu, bo brak żarówki
i obojętnej postawy
personelu i nie świadczy tu o oszczędności,
o wygląd sklepu, — nie może j ale o... niedbalstwie,
(fl)

W trosce o ludzi pracy

jeszcze jeden hotel robotniczy we Wrzeszczu

W pierwszych dniach marca , ku. Mamy tu pewne trudności z
przy ulicy Klonowicza we Wrze- zelektryfikowaniem terenu budoszczu rozpoczęto robić wykop pod wy, potrzebnego do uruchomienia
jedno, największe ßkrzydlo hote wind, transporterów i betoniarek.
lu robotniczego dla stoczniow Ale i te trudności pokonamy, a
ców, którego kubatura wynosi za miesiąc roboty będą już szły
43.000 m sześć. W tej chwili pra pełną parą, przybędzie też wię
cują dwie kopaczki i walec, wy cej robotników. Przecież na budo
równujący teren pod budowę ho wę tego hotelu zużyje się 1.600
wagonów materiałów budowla
telu.
— W ogóle kiermasz udał się — — Hotel ten przewidziany jest nych, jak cegła, wapno palone,
tia 850 osób — informuje nas inż drzewo itp.
kończy rozmowę ob. Różalski.
Ułatwia ogromnie wybór potrzeb arch. Cezary Ciechanowski, który — Należy jeszcze dodać, że dzię
nego asortymentu towaru dla projektował budowlę. — Budy ki doskonałemu, skrupulatnemu
handlu uspołecznionego i pozwa nek będzie miał 3 kondygnacje z opracowaniu wszystkich prac na
la zorientować się w naszej pro użytkowym poddaszem. Pokoje budowie przez starszego technika
dukcji spółdzielczej. Wzbogaca będą 1, 2, 3 i 4-osobowe. Przewi Franciszka Pengla wykonanie ich
się ona z każdym rokiem zarów dziane są także pomieszczenia będzie łatwiejsze — kończy inż.
no w dziale konfekcji damskiej, dla biblioteki, czytelni, świetlicy Ciechanowski.
męskiej i dziecięcej, jak i wyro i stołówki. Kuchnia będzie urzą
Jednocześnie po drugiej stronie
bów skórzanych oraz artykułów, dzona najbardziej nowocześnie.
produkowanych dla rynku lokal —- To większe skrzydło zosta ulicy Klonowicza naprzeciw ho
nego (kosmetyki, artykuły chemi nie oddane do użytku już z koń telu przygotowuje się teren pod
czne, szczotkarskie i inne, któ cem sierpnia — dodaje kierow budowę budynków mieszkalnych.
Z dnia na dzień rosną nowe do
rych stoiska znajdują się na sali nik robót, Stanisław Suchorzeb(hg)
ski — a cały hotel w październi- my w osiedlu Roosevelta.
kiermaszowej), (jota)

Wyrok w procesie walucicrzy

"W dniu wczorajszym o godz. 13 j jak skonfiskowane dolary, funty,
w sali Sądu Powiatowego w Gdy j złoto i biżuteria, zostaną przekanj zapadł wyrok Sądu Woje wódz zane na rzecz skarbu państwa,
kiego w Gdańsku w sprawie 4. Wyrok ten niewątpliwie stanie
oskarżonych o handel obcymi wa Się ostrzeżeniem dla tych wszy
lutami oraz przemyt — Aleksan stkich, którzy przekładają niele
dry Gębskiej, Janiny Jedynako- galne zarobki z przemytu ł han
wej, Wacława Rumiana i Moze- dlu obcą walutą nad uczciwą pra
cę, do której w Polsce Ludowej
sa Reissa.

Gwiazdkowa wystawa

Może w nowym
zobowiązaniu

Nowa bursa akademicka
przekazana młodzieży na sześć dni przed terminem
Wykonując zobowiązania, pod władz, a przede wszystkim Prejęte dla uczczenia 10 rocznicy po zydentowi Bolesławowi Bieruwstania PPR, załoga Gdańskiego towi.
Przemysłowego Zjednoczenia Bu Student I roku wydziału medowlanego oddała młodzieży na chanicznego Politechniki Gdań6 dni przed terminem nową bur- skiej Zenon Onuszkiewicz odczysę akademicką przy ul. Morskiej j tał tekst listu do Prezydenta
we Wrzeszczu.
IR. P który kończy się słowami:
W uroczystości wzięli udział: dele-i
gat Ministerstwa Szkół Wyższych i
Nauki ćwiklik, naczelny dyrektor Za
rządu Osiedli Akademickich Głowecki, rektor Politechniki Gdańskiej prof,
dr Szewalski, przodownik pracy z
Przemysłowego Zjednoczenia Budow
lanego Paczkiewicz, przedstawiciele
ZMP i ZSP.
i

„Przyrzekamy Ci, Kochany
Obywatelu Prezydencie,
że
dołożymy wszelkich starań,
aby stać się pożytecznymi oby
watelami naszej ludowej oj
czyzny. Nie zawiedziemy zau
fania, które w nas pokłada na
ród, a nowoprzekazany dom
przyrzekamy szanować i chro
nić od zniszczeń.

— Budując tę bursę — mówił
Ulica Elżbietańska w Gdańsku
7, każdym dniem przybiera coraz ob. Paczkiewicz do młodzieży —
bardziej estetyczny wygląd, ale wiedzieliśmy o tym, że będą w
Potężny, o trzech kondygnato dodatnie wrażenie psuje mały niej mieszkać studenci, dzieci ro- cj-Eicłi blok nowej bursy, wypoplacyk nad Radunią. W ubiegłym botników i chłopów. Dlatego wła sa^ony jest w centralne ogrzewa
roku pracownicy „Miastoprojek- śnie staraliśmy się ją oddać jak njej posiada szerokie klatki scho
tu“ zobowiązali się uporządkować najszybciej do użytku. Takich
j przestronne korytarze
go, skończyło się jednak na do
brych chęciach. W tym wypad
ku dobre chęci, niestety, nie star
czą za uczynek.
Zbliża się święto 1 Maja, ma
ma my więc nadzieję, że pracow
nicy „Miastoprojektu“ zrehabili
tują się i zrealizują podjęte w ub.
roku zobowiązanie, dzięki czemu
placyk przy ich budynku przybie
rze nieco lepszy wygląd, (al)

burs, jak ta, powstanie jeszcze
więcej nie tylko u nas w Gdańsku, ale w całej Polsce. Mówi o
tym artykuł 61 projektu Konstytucji, który gwarantuje dalszą
rozbudowę burs, internatów i do
mów akademickich.

Młodzież serdecznie dziękowa
ła robotnikom, których zobowią
zania umożliwiły szybsze oddanie
bursy
oraz przedstawicielom

^ jjg jasnych, z wielkimi oknapokojach zamieszka 500 stu
kentów. Pokoje do nauki i świet
jj0a oraz wszelkie urządzenia socjalne stwarzają jak najlepsze
Warunki do nauki,

Wielką zaletą nowej bursy jest
m. in. to, że znajduje się ona w
pobliżu politechniki, dzięki cze
mu studenci PG nie będą mar
nowali czasu na odległe dojazdy,
wykorzystując każdą wolną chw
lę do nauki.
Jest to już druga z czterech
zaplanowanych burs dla student
tów Wybrzeża. Trzecia zostanie
wykończona około 1 maja br„ a
czwarta przypuszczalnie w lipcu. W sumie cztery te bursy po
mieszczą około 2.000 studentek i
studentów, podczas gdy stare do
my miały zaledwie około 1.000
miejsc.

Budownictwo burs akademic
kich, obok akcji stypendialnej,
opieki lekarskiej i wczasów, jest
wyraźnym dowodem opieki, jaką
państwo ludowe otacza studiują
cą młodzież. Nakłada to na stu
dentów jeszcze większy obowią
zek przygotowania się do przy
szłej pracy zawodowej przez na
leżyte i planowe zdawanie egza
minów, przez gruntowną naukę.
(jan)

Cenne zobowiązania

pracowników handlu i przemysłu
Z całego kraju napływają bez
przerwy meldunki o podejmowa
niu przez załogi fabryk i insty
tucji zobowiązań dla uczczenia 60
rocznicy urodzin Prezydenta Bo
lesława Bieruta i święta 1 Maja
Załogi zakładów produkcyjnych
Wybrzeża nie pozostają w tyle i
podejmują zobowiązania zespoło
we i indywidualne, dając wyraz
głębokiej miłości dla Pierwszego
Obywatela Polski Ludowej.

przekracza 636 800 zł. i przynie
sie 16.380 zaoszczędzonych roboczogodzin.

—• Zdążycie dziś załadować sprzęt? Warto, żeby ciężarówka
poczekała do wieczora? — zapytał Narloeh.
Jakoś dziwnie leniwy czuł się dziś mistrz ślusarski. Odpo
wiedział dopiero po namyśle.
— Jeżeli wszyscy pomożecie, to chyba zdążymy.
-— A coście myśleli? Że każemy wam teraz samym praco
TEATRY
wać, kiedy wyście nam tyle pomogli?
TEATR WIKI.KI
GDANSK
—- No to zdążymy. Ale teraz mi się nie chce nic robić. Po
Wieczór baletowy — godz. 19,
czekamy, aż oni zwodują...
/
STUDIO OPEROWE P. F. B. —■
nieczynne.
Wśród sporej gromady ludzi, zebranych na plaży, poleciał
TEATR DRAMATYCZNY - GDYNIA
okrzyk.
„Mąż 1 żona** — godz. 19.30 do 21.30
TEATR KAMERALNY - SOPOT — Jest, jest... Już płynie...
panieńskie“ — godz. 19.30 do
Spojrzeli na morze, w kierunku północno - zachodnim. Z Ostatnio na ogólnej naradzie „śluby
21.30.
pióropuszem dymu nad sobą płynął holownik, zamówiony przez całej załogi MHD (art. spoż.) w PAŃSTW. TEATR LALEK „ŁĄTKI“
spółdzielnię do ściągnięcia piętnastki na wodę.
Gdańsku pracownicy podjęli w je we Wrzeszczu nieczynny.
— Teraz już nikogo nie brakuje — zauważył z zodowo- le zobowiązań, których wartość
/ REPERTUAR KIN
GDAŃSK - WRZESZCZ — „Bajka5
ieniem Narloeh. — Tylko biednego Barlasza.
wynosi 19.125 zł.
„Ostatni rejs“ (16, 18, 20). „ZMP— Jego córka zastępuje. Stąd bym jej nie poznał w tych
Cenne zobowiązania złożyli owiec“ — „Wielkie nadzieje“ (1®.
spodniach. Dobrze wygląda dziewucha...
18. 20).
— Będzie z niej rybak... Zobaczycie wszyscy... Szkoda tylko przedstawiciele Zrzeszenia Pry NOWY PORT — „Marynarz“ —
watnego
Handlu
i
Usług,
Zrzesze
„Załoga“ (18 1 20).
jego syna.
— „Polonia“ — „Zwariowane
— Syna Barlasza? — zapytał Wakarecy. — Tego, co na gru nia Prywatnego Przemysłu Spo OLIWA
żywczego oraz Ogólnopolskiego lotnisko“ (16, 18 i 20).
źlicę chory?
SOPOT — „Rałtyk“ — „Pokolenie z«vy
Zrzeszenia Przemysłu Chemiczne cięzeów“ (16.30, 18.30, 20.30). „Po
— No! Trzeba go będzie leczyć, jak należy.
lonia“ — „Pierwsze dni" (16, 18
— Macie rację, towarzyszu prezesie, ale powinniście byli sa go i pokrewnych w Gdyni.
i 20).
mi o tym pomyśleć i to trochę wcześniej. Może by się wówczas Wartość zobowiązań Zrzesze ORŁOWO
— „Neptun“ w- „Cienie na
nia
Prywatnego
Handlu
i
Usług
dało niejednego kłopotu uniknąć.
torach“ (17 i 19.30),
OT
)\
—
„Atlantic“ — „Jak harto
wynosi
27.500
zł
Dwa
pozostałe
Narloeh wykonał niecierpliwy ruch ręką, jakby chciał po
wała się stal“ (16.30. 18.30 i 20.30).
wiedzieć: „o wszystkim myśleć, nic tylko myśleć“, ale zaraz zrzeszenia podjęły zobowiązania „Goplana“
„Przybrana córka“
urządzenia świetlicy, zainstalo (16, 18.15 1 —20.30).
przygryzł wargi i opanował się. Rzekł po chwili:
„Warszawa“ -rwania głośnika radiowego w „Pierwsze dni*« (15, 17.30, 20). „Pro
— No. Ale pieniędzy nie mamy.
„Poddany**. (17 1 19).
Trzeba je było znaleźć. Widzicie, po ostatniej naszej rozmo przedszkolu miejskim, dopomo- mień“
- Gdynia, Włady
wie znalazłem trochę czasu, żeby spokojniej pomyśleć o waszych żenia przy zakładaniu parku w FOTOPLASTlKON
sława IV 28 — „Kraina dawnych
Gdyni
i
wiele
innych.
sprawach. Jak byłem ostatnio w Komitecie Wojewódzkim w Gdań
Indian“.
sku, wpadłem też do Gdyni, do waszego Związku Branżowego.
Również pracownicy Nadmor
DYŻURY APTEK
I co? Znaleźliśmy tam kredyty na akcję socjalną. Były, proszę skich Zakładów Przemysłu Drze
od dnia 15. 3. do 21. »
was, tylko tak przez referenta schowane, diabli wiedzą dlaczego, wnego— (oddział w Gdańsku) u- Gdańsk, ul. Wałowa 14b
PI. Wybickiego 19
że trzeba było ich śladu na samym dnie biurka szukać
czcili 60 rocznicę urodzin Pre-zy Wrzeszcz,
Sopot, ul. Stalina 715
denta RP masowym podjęciem Orłowo, Orłowska 66
— Wiec są?
(Ciąg dalszy nastąpi)
zobowiązań, których wartość / Gdynia, ul. 22 Lipca 44

DZIENNIK BAŁTYCKI (NR 69,

99
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304.000“
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Od kiedjj Chiny są wyspą?
Bywam niekiedy ciekawy. Wów ~~ Taihoku.
czas zadaję ludziom pytania. Do Nie sądźcie, że mojemu przyja
wie się wtedy człowiek cieką- eielowi coś pokręciło się w głowych rzeczy.
i wie. Oto dowód.
*

I) Oboje niewiele śpią tej nocy.
Gdy przed świtem Marek po
chyla się nad łóżkiem syna,
malec budzi się i w piżamie
wyskakuje na podłogę.
— Już jedziesz, tatusiu?
— Jadę, synku. Ale wrócę
do was.
S) Siadają do wspólnego śniada 3)

nia. Malec wciąż częstuje oj
ca.
—= Jedz, jedz, tatusiu! Na
niebie nie ma sklepów, ani bu
lek, ani masła, ani kiełbasy,
ani nic do jedzenia.
— Zabiorę ze sobą dużo za
pasów, Piotrusiu.
Wreszcie nadchodzi chwila po 4)
żegnania.

*— Marku — mówi Teresa,
dzielnie hamując łzy — odkąd
świat światem nigdy mąż i żo
na nie byli tak daleko od sie
bie, jak my będziemy.
Piotruś pakuje ojcu do kie
szeni swego ukochanego małe
go misia.
Odlot powinien zwracać jak

Dnia 13. 2. br. zamieściliśmy $ w zażyłości z rodziną Kowalew„Śmiało i szczerze“ naU4kę pt skich tak daleko, że bywa u nich
„Troskliwa opieka nad właścicie na kolacjach, był nawet na tak
lem taksówki“ W notatie tej lo- ściśle rodzinnej uroczystości, jak
kłtorzy domu przy ul. Kościusz wesele. W tych warunkach wdo
ki 23, których większość stano wa pracująca nie ma takich
Artykuł 60 projektu Konstytu wią nauczycie e, skarżyli się. że szans u ob. Adamowskiego, jak
cji Polskiej Rzeczypospolitej Lu ■tyydz. Gospct arki Mieszkaniowej ob. Kowalewski.
dowej zapewnia ochronę zdrowia, przydzielił pnechodni pokOj w Po raz trzeci stawiamy pyta
aniu właścicielowi taksów nie: Kiedy Wydz. Gospodarki Mie
oraz pomoc w razie choroby lub
ki. który nie Dozwala przecho szkaniowej w Tczewie usunie z
niezdolności do pracy.
Na własnym przykładzie mog dzić przez ten pokój do ubikacji mieszkania ob. Dżaura intruza i
łem się przekonać, że z prawa Czy po tej notatce w gazecie pijaka ob. Kowalewskiego?
tego korzystają w pełni ludzie Wydz. Gospodarki Mieszkaniowej
Prezydium Wojewódzkiej Rady
w Tcze. ie zrewidował swoje sta Narodowej prosimy, by zajęło się
pracy.
Jako ciężko chory od roku 1945 nowisko? Nie. Właściciel taksów sprawą ob. Dżaura. Sprawa ta
(ropniak opłucnej, po zranieniu ki wprawdzie już tam nie mie rzuci wiele światła na kumoterklatki piersiowej
odłamkami), szka, bo wyjechał z Tczewa, asostałem skierowany na II Kli le przydzielono ten pokój komuś
kto również nie pozwa
nikę Chirurgiczną Akademii Me innemu,
la korzystać z ubikacji mieszkań
dycznej w Gdańsku, gdzie pod com całego piętra i poddasza.
troskliwą opieką lekarzy oraz per Dwa razy pisaliśmy o sorawio
sonelu pomocniczego przebyłem 2 wdowy - repatriantki Cecylii
zabiegi chirurgiczne oraz wiele Dżaura, do której siłą i podstę
innych kosztownych zabiegów, pem wprowadził się ob. Kowalew
dostępnej ski. Intruz urządza pijackie atylko dla łudzi dobrze sytuowa wantury, nie tylko nie licząc się
nych.
z obecnością izieci, ale rob' to
Dzięki trosce władzy ludowej umyślnie, chcąc zmusić ob. Dża
przywrócono mnie ciężko chore ura do opuszczenia mieszkania.
go do zdrowia.
Kowalewskiemu
dawano inne
W hall sportowej w Gdyni od
Obecnie po kuracji, która trwa mieszkanie, ale go nie przyjął.
ta 10 miesięcy, pragnę ze zdwojo
Co zrobił po kilkakrotnych na było się uroczyste otwarcie II
ną siłą służyć Ojczyźnie, która szych interwencjach Wydz. Gos Spartakiady Marynarki Wojen
otacza wszystkich ludzi pracy podarki Mieszkaniowej w Tcze nej. Do uczestników mistrzostw
wszechstronną opieką.
wie dla uwolnienia cb. Dżaura od przemówił zastępca dowódcy Ma
niepożądanego sąsiedztwa? Przy rynarki Wojennej, stwierdzając
Eugeniusz Jegorow
dzielił jej ostatnio... pokój bez ku m. in.:
Gdańsk - Wrzeszcz
■— Zaszczytna służba w lu
chni przy ul. Królowej Jadwigi
Politechniczna 13/7
dowej Marynarce Wojennej, a
6, oddając jej mieszkanie ob. Ko
okres wyszkolenia
Kumoterstwo decyduje Walewskiemu. Ob. Dżaura, miesz szczególnie
letniego stawia poważne zada
kająca prawnie przy ul. Staszica
w sprawach
nia przed każdym maryna
8 m. 5 z trzema córkami, poz
rzem, podoficerem i oficerem.
bawiona jednego pookju przez Ko
mieszkaniowych
Wymaga ona od każdego z nas
Walewskiego, ma być teraz poz
w Tczewie
nowych poświęceń i trudów,
bawiona i kuchni przez Wydz.
Dziwne rzeczy dzieją się wPre Gospodarki Mieszkaniowej.
które pokonać będziemy mo
zydium Miejskiej Rady Narodo
Skąd te względy dla ob Ko
gli tylko wtedy, gdy każdy ma
wej w Tczewie, szczególnie w je Walewskiego? Ob. Kowalewski
rynarz będzie fizycznie dobrze
go wydziale gospodarki mieszka „umie chodzić koło swoich inte
rozwinięty, silny | wytrwały
niowej.
resów“, a kierownik Wydz. Go
Stąd sport w Marynarce Wo
Wydział ten nie tylko nie od spodarki Mieszkaniowej nie potrą
jennej powinien stać się po
powiada na krytykę prasową, ale fi się oprzeć „argumentom“ ob.
trzebą życiową każdego z nas.
postępowaniem swoim podkopuje Kowalewskiego. Kierownik Wydz.
Tylko tacy ludzie, którzy będą
zaufanie społeczeństwa do wła Gosp. Mieszkaniowej ob. Adamo wysoko wyszkoleni bojowo i po
dzy ludowej. Oto dwa przykła wski mieszka w Tczewie zaled litycznie, którzy świadomi będą
dy:
wie 2 miesiące, a już posunął się swych zadań i obowiązków, któ-

Doświadczani na sobie
dobrodziejstw
zagwarantowanych
Konstytucją

najmniej uwagi, więc nikt nie
odprowadza Marka na lotnis
ko, Marek jedzie samochodem,
sam jeden z pluszowym mi
siem Piotrusia. Bagaż załado
wano wcześniej. Za Wisłą nie
bo różowieje, wnet wstanie
słońce,

*

5
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*

*

— Od kiedy Chiny są wyspą? ONZ, która stale myli się fran— zapytałem pewnego przechod- j euskiemu prezydentowi z USA.
nia„
I znowu odroczyła przyjęcie Chin
— To jest najgłupsze pytanie, I do Organizacji Narodów Zjednojakie słyszałem ostatnio — o cipo- j czonych. Oświadczono, że Chiny
wiedział mi opryskliwie, puknął mają już swego przedstawiciela
się znacząco w czoło i odszedł. w ONZ. Co prawda ten delegat
*
&
SIS
przyjechał nie z Pekinu, lecz *
To samo pytanie zadałem ele Taihoku. Dziwne, że jeszcze nie
słyszeliście o tym mieście. 0fo
ganckiej pani w kawiarni.
Od jak dawna? Od stworze- Jest przecież stolica wyspy Tai*
ni» swata! — odpowiedziała 1 u-iwan, gdzie mieszka aż 4 miliośmiechnęła się na dowód swojej j ny Chińczyków. Czyż to nie wy
intelektualnej przewagi. Niech;starczy, by delegat Taiwan« ujej to łaskawie wybaczy nauczy- znany był za przedstawiciela
Chin?
ciel geografii.

&

*

•

*

Zapytałem mojej córki Krysi.
(Dalszy ciąg nastąpi)
Chodzi do czwartej klasy. Kry
si» parsknęła śmiechem.
— Chiny przecież nie są wys
pą!
— A jakie są duże?
*— 10.550.000 kilometrów kwa
dratowych.
— Ilu mają mieszkańców?
— 475.000.000.
—- Stolica?
— Pekin.
skie stosunki, panujące w Pres. Trochę się przy tym Krysi» g»
MRN w Tczewie. Dowodów do- S stanawiała, ale przecież w końcu
starczymy. Tolerowanie dłużej tej dała prawidłowe odpowiedzi
go stanu rzeczy podkopuje zaufa
nie społeczeństwa do władzy lu
Z tym samym problemem przy
dowej. Konstytucja Polskiej Rze szedłem do mego przyjaciela, uczypospolitej Ludowej gwarantu- rzędnika Ministerstwa Spraw Za
je obywatelom w par. 73 prawo granicznych, który niedawno wró
wnoszenia skarg i obowiązek wła cit z Paryża z posiedzenia ONZ.
dzy rozpatrywania tych skarg i — Od kiedy Chiny są wyspą?
zażaleń. Prez. MRN w Tczewie
—- Od roku 1949.
nie tylko skargi nie rozpatrzyło,
—» Jakie są duże?
lecz w sprawie spornej decyduje — 36.000 kilometrów' kwadra
na niekorzyść pokrzywdzonego. towych.
— Ilu mają mieszkańców?
Oczekujemy od instancji wyższej
— 3.994.000.
sprawiedliwego rozwiązania spra
— Stolica?
wy. RED.

•

•

Dziwny ten mój zwyczaj pyta
nia przechodniów o rozmaite
sprawy. Dlatego na odmianę Was
zapytam:
— Co mówicie na to, źe państ
wo, mające największą ludność
na świecie, reprezentowane jest
w ONZ przez człowieka z Taiho
ku, należącego do skorumpowa
nej kliki czańg-kai-szekowskiej»
wygnanej z Chin przez lud?
— Co mówicie na to, że dla
ONZ Chiny Istnieją w atlasach i
na globusach, a nie maja swego
przedstawicielstwa w ONZ?
Składa się projekty w sprawie
„rozbrojenia“, a jednocześnie -pro
dukcja wojenna idzie na peł
nych obrotach. Powiedzcie, jak
można mówić o planach rozbro
jeniowych, gdy lekceważy sic ist
nienie 475-millonowcgo narodu?
Co ma myśleć człowiek normal
ny o politykach, którzy uważają
Chiny za wyspę i przechodzą do
„porządku dziennego“ nad rze
czywistością?
W. K. SCHWEICtfERT
(tłum. pp)

Sport w Marynarce Wojennej |Na zakończenie mistrzostw Wybrzeża
potrzebą życiową każdego mary turza Cenne zobowiązanie szachisto#
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ZGUBY

ZGUBIONO dowód tożsamo
ści konia seria A nr 220141
Hersz Wiktor.
5778-G

ZGUBIONO legitymację słu
żbową i bilet okresowy wy- ZGUBIONO kartę meldun dane przez DOKP Gdańsk kową na nazwisko Bezrudoraz ligitymącję Zw. Kole- czyk Janina.
5782-G
jarzy na nazwisko Grzybowi
ska Zofia.
249-P M,i,—,M , ■ ,
__
ZNISZCZONO kartę meldun
NAUKA
ko^,ą i odcinek zameldowa...........................
nia na nazwisko Jędrze- TRZYMIESIĘCZNE
nowo251-Pi czesne
koresoondencyjne
Rolników zatrudni PZUW Gdańsk, Świerczew jewsfca Maria.
kursy księgowości. Łódź —
skiego 8/12. Składać krótkie oferty.
391-K ZGUBIONO legitymację Sto 'skrytka 163.
268-K
cmi Gdańskiej nr 9630 na
nazwisko Skalik Stefan —
R 6 2 N E
zam. Gdańsk - Rudniki, ul.
DROBNE
Tarniny 3 m. 1.
5773-G
PRZYSTĄPIĘ jako wspólnik
ZGUBIONO książeczkę„ na
__do gospodarstwa rolnego,
S PR Z' E D A 2
zakup wyrobów PMT nr, sprzedam baraczek, nszczoLOKALE
łl/hi 162/81 wystawioną na ły, sprzęt pszczelarski. Ofer
ty Dziennik Bałtycki
SPRZEDAM wózek spacero-1 ZAMIENIĘ dwa pokoje, ku- okaziciela PPK „Ruch*.
5778-G Gdańsk ..Wspólnik“.
wy podwójny. Gdańsk-Jelit eherikę drugie piętro, sło
3775-G
kowo. Bałtycka 27 - 1.
neczne na pokój kuchnię, ZGUBIONO
świadectwo
5771-G _.
ogródek
„ Orłowo, Sopot. So .szkolne ukończ. 7 klasy napot, Czerwonej Armii 74/5. zwisfc0 Myga Marian.
PANIĄ, która wysiadając
SYPIALKE jasny dato kom
5667-G niedziela Wrzeszcz z wie*
pletna, w dobrym stanie —
j
j
czomego
^pociągu pośpieszsprzedam. Gdynia, 10 Lute pnss^TTKTTTw
. , IZBUBIONO legitymację por r'™°. ni,e mogła odnaleźć rę
go 30 m. 3.
5668-G
Gdańsk tową, przepustkę wejścia na kaw! czek, proszę odebrać
°®na cóojętna. Zgło slatki na nazwisko Stenzel ^gubę Gdańsk. Gdyńskich
WÓZEK - autko w bardzo fczema DziennikBałtycki
Jan
5670-G Kosynierów 6/15.
5669-G
dobrym stanie sprzedam. Gdansk pod „5772“.
5772-G
j
Oferty Dziennik Bałtycki
ZGUBIONO kartę meldun-; WARSZAWSKA pracownia
Gdynia pod „Wózek“.
na nazwisko Sumlń- piiEOWania \ odnawiania kra
5673-G GOSPODARSTWO 13 mor kową
5674-G watów.
Wrzeszcz, Barlicgowe zamienię na dom z ski Zygfryd.
252-P
SPRZEDAM
szafę
trzy- ogrodem względnie sprze- ZGUBIONO książeczkę że- kiego 12.
drzwiową i kredens pokojo
glarek0 nr 4530 na hazwlswy. Gdańsk, Jana z Kolna poczta Zblewo.
5774-G ko
Skonieczko Jerzy.
ZGUBIONO zegarek damski
21 m. 3.
5781-G
5675-G, Zł0ty dnia 19. 3. 52 na traSAMODZIELNĄ
kawalerkę ’ ZGUBIONO karte rybacką sie Gdynia — Gdańsk. UczKUPNO
Gdynia zamienię na więk- na ódcinsu Gdańsk
Ło-, ciwego znalazcę proszę o
sze chętnie ogródkiem trój żyska na nazwisko Dylin- g^irot za wynagrodzeniem.
PIANINO w dobrym stanie miasto. Oferty Dziennik Bał gowski Karol. Znalazcę pro
. __.
kupię. Chylonia, Chylońska tycki Gdynia pod „Halin- sze o zwrot za wynagrodzę- Gdynia - Oksywie,
Hs.
183 m. 3.
5671-G ka'
3780-G Dąbka 8.
5783-G
3672-G niem.

Inżynierów, techników, kreślarzy oraz tłumaczy
znających techniczny język rosyjski zwłaszcza z
zakresu techniki okrętowej zatrudni natych
miast Centralne Biuro Konstrukcji Okrętowych
Gdańsk, ul. Jana z Kolna 31. Reflektuje się wy
łącznie na siły kwalifikowane.
388-K

OGŁOSZENIA

u

Po dwumiesięcznych rozgrywkach indywidualne mistrzo
rzy będą dobrze rozwinięci fizy
stwa szachowe Wybrzeża zostały
zakończone. Tytuł mistrza
cznie — potrafią konsekwentnie
zdobył najzupełniej zasłużenie ze znaczną przewagą punktową
codziennie wcielać w życie zada
nad następnymi zawodnikami— Górkiewicz z sopockiego Og°
nia, jakie stawia przed nami na
niwa. Uzyskał on 14 pkt. z 17 możliwych do zdobycia, pono
ród polski.
sząc tylko jedną porażkę.
Tylko tacy marynarze potrafią
Dalsze miejsca zajęli: 2) do- przez Kruczyńskego i Bodycha.
na okrętach i w oddziałach na'
szej ludowej ~Marynarki Wojen-1 tychczasowy mistrz
Wybrzeża Podczas uroczystego zakończe
nej w trudnych warunkach służ- Dreszer^ (Ogn.)
12 P^t-, 3) nia, połączonego z naradą robo
by na morzu walczyć skutecznie mistrz Sopotu Ziembiński (Ogn.) czą całego aktywu szachowego
o wyższy poziom gotowości bo — 11,5 pkt., 4 — 6) Sulik (Ogn.) województwa gdańskiego uczest
jowej, o mistrzowskie opanowa Święcicki (Kol.) i Mackiewicz nicy turnieju dla uczczenia 60
(Bud.) po 11 pkt., 7) Kubacki rocznicy urodzin Prezydenta Bo
nie swej specjalności.
Kończąc swe przemówienie za (Bud.) — 9 pkt., 8 — 9) Messner lesława Bieruta i święta 1 Maja
stępca dowódcy Marynarki Wo (Bud.) i Kruczyński (TFPR) po podjęli szereg zobowiązań.
1) Samym zdobyć SPO w
jennej życzył marynarzom - spor 8,5 pkt., 10 — 12) Andruszkie
br. i zmobilizować
swoich
(Ogn.), Dwomik (Bud.) i
towcom nowych zwycięstw i re wicz
kolegów do zdawania norm
Bodych (Ogn,) po 8 pkt. 13)
kordów.
na odznakę, która jest głów
Malinowski (FI.) — 7 pkt., 14)
Wypełniona po brzegi hala Kłiraaj (Kol.) — 6,5 pkt. 15 —
nym warunkiem przeprowa
zabrzmiała
okrzykami
na
dzenia jednolitej klasyfikacji
. „
. , ,
. ,
116) Potempski (Bud.) i Kosiorek
czesc naszej ludowej ojczyzny,1 (ogn.) po 6 pkt., 17) Swinarski
sportowej — także szachistów.
Pierwszego Obywatela Prezy (Ogn.) — 4 i 18) Niezgoda (Kol.)
2) Dwukrotnie do dnia Si
denta Bolesława Bieruta i mi
maja wyjechać do miast po
3 pkt.
nistra obrony narodowej Mar
wiatowych w celu udzielenia
Ogólnie omawiając mistrza
szałka Polski Konstantego Ro
fachowej
pomocy miej'sc©
stwa trzeba podkreślić, że
kossowskiego.
wym aktywistom w organizo
mimo pewnych trudności lo
Po defiladzie uczestników Spar
waniu życia szachowego oraz
kalowych w Domu Oficera w
takiady rozpoczęły się pierwsze
przeprowadzenia seansów gry
Gdyni (ciągła zmiana sali roz
konkurencje.
jednoczesnej.
grywek) dzięki wielkiemu od
3) Pomóc i dopilnować w
daniu i poświęceniu sędziego
swoich klubach przeprowa
zawodów ob. Vogla, turniej
dzenia turniejów klasyfikacyj
przebiegł wyjątkowo spraw
nych dla szachistów mniej
nie.
zaawansowanych.
Omawiając wyniki należy zwró
cić uwagę przede wszystkim na
osiągnięcia młodych zawodni
W trzecim dniu zawodów narciar ków, pierwszy raz uczestniczą
skich o puchar Karkonoszy rozegrany cych w mistrzostwach.
zostaj slalom - gigant w konkurencji
CZWARTEK — 20. 3. 1952 t.
Są to: Kubacki, Kruczyński i Bo
kobiet i mężczyzn. Warunki atmos
feryczne dobre. Trasa długości 1.350 dych, oraz — mimo dalekiego 6.00 — Program. 6.05 — Gimnastyka.
sn, przy różnicy wzniesień 375 m. Na miejsca — junior Kosiorek, gra 6.15 — Komunikat PIHM-u. 6.16 —
trasie ustawiono 45 bramek. Kobiety jący najbardziej „bojowo“ ze Program lok. 6.17 — Komunikaty l
muzyka. 6.30 — Dziennik. 6.50 —Kon
startowały na tej samej trasie, co
wszystkich uczestników, chociaż, cert mandolinistów. 7.20 — Muzyka
mężczyźni.
rozr.
7.50 — Kalendarz. 7.55 — Wiad
Ze zgłoszonych 24 zawodniczek u- niestety, z braku rutyny mało
11.40 — Komunikaty lok. 11.45 —
kończyło konkurencje 13. Wyniki te
chniczne: 1) Grocholska (CWKS) skutecznie. Do plusów tego tur Głos mają kobiety. 12.04 — Dziennik.
2:15,3, 2) Kowalska (Gwardia) 2:31,0, nieju należy jeszcze zaliczyć zdo 12.15 — Melodie słowiańskie. 12.30 —.
3) Rój (CWKS) 2:33,3, 4) Kubik bycie I kategorii przez Ziembiń Aud. dla wsi. 12.45 — „Na swojską
13.15 — Komunikat PIHM-u,
(AZS), 5) Bąk (AZS).
skiego i Święciefeego oraz II kat. nutę“.
13.16 — Aktualności ze wsi. 13.30 —

Grocholska
i Gąsienicą-Ci ptalc

zwytieirq w Karpaczu

Program radiowy

W slalomie mężczyzn na 80 star
Aud. szk. „Z piosenką jest nam we
tujących, ukończyło 47. Zwyciężył
Gąsienica - Ciaptak (CWKS) 1:57,6; Walne zebranie „0®nlwa<s soło“.. 13.55 — Aud. szk. „Najładniej, .. .
„
_ sze bajki". 14.15 — Aud. literacka.
2) Andrzej Roj (AZS) — 1:57,6; 3) _ ...
1:59,7; 4)
ul. Chopina 8 w So 14 50 — Muzyka symf. 14.55 — Kon
Wawrytko St. (CWKS)
15'3° 7 A^dla dzisci- 16 00
Dziedzic (AZS), 5) NaorniaRowski sprawozdawczo USowe
sprawozaawczo połączeniowe zs og j_ Wszech. Rad. 16.20 — Omówienie
(CWKS).
WPTC rr P ^
Prcgrarnu. 16.21 - Pjzed piątkowym
*• PK OG» N3. zebraniu tym nastąpi vonppTtnm p t> ic ca
AT1r3Ty_i_
likwidacja byłego klubu Ogniwo (So- kobiet Kwiaty' snod iełv“ diyno d—
AZS - Unia 24:12
pot), którego wszystkie sekcje wyczy- Xd 17 OS - Fala Ł f? ^ - Łd7
nowe zostaną przekazane kołu sporto- i muzv’ka iurinwn 1740 ‘
w?„u WPK GG.
wszystkich, Ä%”SÄ*5:
W
niedzielę
odbyło
się
interesujące;
członków óbowiązłtówa
Bnflrunłn eirArminVAn/,
wJInJL
go". 18.50 — Komentarz tygodnia.
spotkanie
szermiercze zespołów gdań"
j 19-00 — „Z piosenką po świście". 19.15
skieg(> AZS i Unii, wzmocnionej pa _
W
sobotę
22
bm.
w
świetlicy
MPRB!—
wydarzeń 19.30 — Muzy
ru zawodnikami Budowlanych. Ogól przy ul. Traugutta w Gdyni odbędzie jka Przegląd
i akt. 20.00 — Francuska muzyka
ny wynik meczu brzmi 24:12 na ko się o godz. 16 walne zebranie sprawo-j operowa.
20.40
— „Szlakiem walk",
rzyść akademików.
zdawczo - połączeniowe ZKS „Ogni- 20.58 — Komunikat PIHM-u 2100 —
n poszczególnych broniach po cie- wo“ Gdynia z kołem sportowym MP i Dziennik. 21.26 — Wiad. sport 21.39
kawej i stojącej na niezłym poziomie RB. Wszystkie sekcjewyczynowe zo-Aud. o Konstytucji. 21.40_Muzygrze uzyskano następujące wyniki: w staną przejęte
przez koło sportowe ka. 21.50 —- Wszech Rad 22 10 — Mu
bagnecie zwyciężył AZS 7:2, a w szpa Ogniwa nr 16przy MPRB w Gdyni, zyka polska. 22.45 — Muzyka powa(iv«a <
hit
n»-«*
- Obecność wszystkich członków oho- j żna. 23.50 -1 Ost. wiad. 24.00 — 'Kodnicy ünü 5:4.
'wiązkowa,.
smunikat PIHM-u dla rybaków.

w szermierce

PreBomei-ate ,Dziennika Bałtyckiego* camftwtt można w każdym urzędzie I agencji pocztowej oraz a każdego listonosza.

Prenumeratę indywidualną (przesyłka pod1 opaską) zamawia się przes wpłacenie oależnotol n*
Sont© PKO xi 54S4 110 PPK „Ruch“,,«* €«»» prenumeratyt mtesięczna * M $ gr, kwartalna 12 tó ił gr, pói toczna 24 cł 39 ®r, roczna MöStin - „Dziennik Bałtycki**
nabyfc we wszystkich punktach sprzedaż«
uafennlków I «zasopisoit
-----
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