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Profesorowie i studenci Akademii Medyczne!

piętnują zbrodnie amerykańskich

'' "

546709

w Korei

Mocnym głosem potępienia przez lud pracujący Wybrzeża protestując przeciwko wojnie bak państwowe pracownikom nauki,
zbrodniczych wyczynów ludobójców amerykańskich w Korei był teriologicznej w Korei.
zwalczającym choroby epidemie/
wczorajszy wiec protestacyjny profesorów, studentów i pracowni
Stwierdzając całkiem widoczną ne i torującym drogę rozwoju me
ków Akademii Medycznej w Gdańsku.
obecnie słabość imperialistów a- dycynie, włączamy swój glos do
Po zagajeniu wiecu przez prof, tlając szeroko zebranym żywcem merykańskich w Korei, którzy, jednomyślnego protestu i potę
dr Manczarskiego i powołaniu wprost wziete z arsenału Hitlera lmimo swej przewagi technicznej, pienia wobec gwałcicieli prawa
prezydium, pierwszy zabrał głos pseudo - naukowe „teorie“ ame- T mogą 2*an\ac oporu bohater- międzynarodowego, wobec impe
dr Taubenfliegel — były bojow rykańskich ludobójców o rzeko- skiego narodu koreańskiego, dr Pi rialistycznych siewców dżumy i
nik Międzynarodowej Brygady mym przeludnieniu świata i ko sarski wskazał, że na próżno im tyfusu.
gen. Waltera w Hiszpanii.
nieczności wojen, o powtarza perialiści łudzą się, że, stosując Łącząc się w tym proteście z
nych
w ślad za Goebbelsem bred broń bakteriologiczną, potrafią milionami ludzi wszystkich naro
^Opowiadając o zbrodniach ka
złamać naród, broniący wolności. dow, które odpowiadają na wez
pitału międzynarodowego w cza niach o narodach ,panów“ — — Jesteśmy pewni, że tak, jak wanie prof. Joliot - Curie i prof.
sie wojny domowej w Hiszpanii którymi rzekomo są Anglosasi, i powiedział Ilia Erenburg, Amery Kuo-Mo-Żo, żądamy bezzwłccz
i ..wojny, chińsko - japońskiej — narodach „niższych“ — Słowia kanie nie ujadą daleko na zara nego zakazu stosowania broni
mówca podkreślił perfidną owcze nach i Azjatach, które należy wy żonych dżumą pchłach.
bakter;o!og?cznej i pociągnięcia
sną rolę imperialistów amerykań mordować — podkreślił nieiudzW imieniu kobiet ob. Na do odpowiedzialności winnych
W Chinach Ludowych przywrócono dzieciom ich dzieciń
skich, którzy obecnie sięgnęli po kość, absurdalność i nierealność
górska stwierdziła, że kobiety stosowania jej w Korci.
stwo. Nie ma już dzieci, pracujących w fabrykach lub na roli,
„laury“ japońskich siewców dżu obłędnych marzeń ludobójczych.
polskie — matki, żony i sio Przesyłamy pozdrowienia wal
nie ma oddawania dzieci na służbę do bogaczy. Dla (izieci bu
— Głosząc wobec całego
my, stosując broń bakteriologicz
stry — potępiają podłych lu czącym p.pokój postępowym uczo
duje się żłobki i przedszkola, gdzie przebywają, podczas, gdy
świata swój stanowczy protest
ną w Korei.
dobójców amerykańskich i żą nym świata. Przesyłamy pozdro
ich rodzice zajęci są pracą.
przeciwko haniebnym meto
dają ich ukarania.
Gdy dr Taubenfłiegel mówił
Na zdjęciu: Dzieci z przedszkola Fen Szu Ting w Pekinie,
wienia bohaterskim narodom Kol
dom zbrodniarzy amerykań
Słusznie
stwierdzili
z
trybuny
Fot.—CAF.
następnie o podłych planach
skich, doprowadzimy do tego, przedstawiciele młodzieży, że my rei i Chin“.
imperializmu amerykańskiego,
że zostaną oni odizolowani lą się żołdacy Trumana, wycho
który przy pomocy bestialstw
nie tylko na arenie międzyna wani przez kata Korei Mac Ar
chciałby zniszczyć potężne bu
rodowej, lecz również we wła thura, który uratował przed szu
downietwo narodów, budują
snym kraju. Bohaterski, na bienicą swych japońskich pobra
cych nowe życie — szmer obu
ród Korei toczy dziś wojnę nie tymców — siewców dżumy, iż,
rżenia przebiegł salę.
tylko za siebie, lecz również stosując zakazane przez prawo
za nas wszystkich — stwier międzynarodowe środki walki
Na trybunę wszedł następnie
dził prof, dr Morzycki.
prof, dr Morzycki, który, naświe
zdołają złamać osiągające coraz
Dziekan wydziału lekarskiego większe sukcesy narody, toczące
prof, dr Bincer, specjalista od walkę w koloniach...............
a) Opracowanie uzgodnionych
NOWY JORK (PAP). 19 marca cych bakteriologiczne środki woj
zwalczania chorób zakaźnych,
"Wśród licznych rozlegających odbyło się kolejne posiedzenie ny w Korei i Chinach?
zaleceń w sprawie zredukowa
podkreślił swój głęboki ból i się na sali głosów oburzenia na Komisji Rozbrojeniowej ONZ.
nia przez 5 wielkich mocarstw —
wstręt z powodu takiego zhań metody imperializmu amerykań
ZSRR, Stany Zjednoczone, Chiń
Na początku obrad przewodni
Delegat
USA
bienia nauki przez imperializm skiego w Korei, przew. Komi czący delegat Kanady Johnson
ską Republikę Ludową, Anglię i
amerykański i oświadczył, że tetu Obrońców Pokoju w7 AM udzielił głosu przedstawicielowi nie może zdobić się Francję — posiadanych przez nie
wraz z kolegami profesorami za prof, dr Manczarski odczytał re USA Cohenowi dla udzielenia
zbrojeń i sił zbrojnych o jedną
na odpowiedź
kłada stanowczy protest przeciw zolucję, protestującą przeciwko spóźnionej odpowiedzi na pyta
trzecią w ciągu jednego roku.
Cohen wystąpił z oszczerstwa
ko dalszemu stosowaniu bron? zbrodniom żołdaków7 Trumana nia, jakie postawił przedstawi
b) Powzięcie uchwały o zwoła
w Korei. W rezolucji tej, jedno ciel ZSRR Malik delegatowi ame mi przeciwko poke owej polityce
bakteriologicznej w Korei.
Przez trybunę kolejno przewi myślnie i z entuzjazmem przyję rykańskiemu na posiedzeniu Ko Związku Radzieckiego, usiłując niu konferencji światowej dla
MOSKWA. (PAP). Konstrukto
rozpatrzenia sprawy istotnej re
rzy radzieccy pomyślnie rozwią jają się profesorowie, asystenci, tej przez zebranych, m. in. czy misji z dnia 14 marca: „Czy rząd w ten sposób uniknąć bezpośred dukcji zbrojeń i sił zbrojnych,
niej
odpowiedzi
na
pytania
przed
studenci
i
pracownicy
uczelni,
tamy:
USA
zgadza
się
na
zakaz
broni
zują szereg zagadnień związa
jak również sprawy praktycznych
atomowej oraz na redukcję zbro stawiciela ZSRR.
nych z automatyzacją procesów
Przedstawiciel ZSRR Malik od śród] 5w w dziedzinie zakazu bro
jeń i sił zbrojnych i ezy zgadza
produkcyjnych. W ZSRR urucho
si*» na to. aby Komisja Rozbroję parł oszczercze wypady przedsta ni at .mowej i ustanowienia kon
miony został niedawno pierwszy
Potępiamy z oburzeniem nie- hasłom ucisku i nienawiści mię nlowa ONZ rozpoczęła swą pracę wiciela Stanów Zjednoczonych. troli międzynarodowej nad przena świecie całkowicie zautomaty
strzc janiem tego zakazu.
zowany zakład przemysłowy pro j godnych mienia uczonych bakte dzy narodami przeciwstawiamy od powzięcia uchwały w spra Delegat amerykański — stwier
dhkujacy tłoki samochodowe. Ca . riolosów i\mikrobiologów amery- nasz ideał walki o pokojowy ror wie ^akazu broni atomowe i oraz dził Malik — zmuszony jest po
3) Powzięcie uchwały -w spra
ły cykl produkcyjny, tj. wyta kańskich, którzy brukają naj kwit i szczęście ludzkości, o w sprawie ■'słotne? redukcji zbro raz trzeci odpowiadać na pyta wie obowiązkowego udzielenia
nia
delegacji
radzieckiej,
nie
mo
jeń
i
s?ł
zbrojnych,
jak
również
szczytniejsze
ideały
nauki
swą
współpracę
między
narodami.
pianie aluminium, mechaniczna
przez wszystkie państwa pełnych
My, pracownicy polskiej służb\ na to, aby komisja, rozpatrzyła i że jednak ani rusz zdobyć się na I iniY -macji oficjalnych o stanie
obróbka tłoków oraz ich pako współpracą z organizatorami no
dorzeczną
odpowiedź.
Przeciw
zdrowia, obywatele kraju, gdzie potępiła zbrodnicze czyny amery
wanie — wszystko to zostało cał wej wojny.
ich -zbrojeń,.i sił zbrojnych, włą
Hasłom zniszczeń i epidemii, co roku przyznawane są nagrody kańskich sił zbrojnych, stosują- nie, im dalej, tym bardziej mgli czając dane o broni atomowej i
kowicie zautomatyzowane. Linie
ste
stają
się
jego
wyjaśnienia,
automatyczne wprowadzono rów
zwłaszcza w dzisiejszym oświad bazach wojskowych na teryto
nież w oddziałach produkujących,
czeniu. Istotę swej odpowiedzi ria zh obcych, natychmiast po po
pierścienie tłokowe, bloki silni
postanowił on pokryć mgłą o- wzięciu, uchwały w sprawie ża
ków samochodowych, chłodnice
szczerstw na Związek Radziecki, le- zu broni atomowej i redukcji
itp.
co stało się zwyczajem delegacji zbrojeń.
Obecnie konstruktorzy ra
amerykańskiej.
Rozpatrzenie
sprawy
!l
dzieccy osiągnęli nowy, wspa
Następnie przedstawiciel Zwiąż
gwałcenia zakazu wojny
KATOWICE (PAP). Znany wy' ły młodzieżowe warsztatu nr 421 cu i kwietniu swe zadania pro
niały sukces, tworząc pierw tapiacz — młodzieżowiec stalow dały już dodatkową produkcję dukcyjne o 100 proc., już w dniu ku Radzieckiego złożył oświadczę
bakteriologicznej, niedopusz
szą na świecie automatyczną ni huty „Kościuszko“ — Ewald 400 par obuwia, osiągając jedno 18 bm. zameldowała o pełnej re nie, w którym poddał krytyce aczalności używania broni ba
linię montażu kół samochodo Czech, który dla uczczenia 60 ro cześnie prawie 98 proc. wyrobów alizacji swego zobowiązania na merykański „projekt pracy“ Ko
kteriologicznej i pociągnięcia
misji
Rozbrojeniowej
ONZ
oraz
marzec br.
wych. Z działu tego, gdzie cznicy urodzin Prezydenta Bie pierwszego gatunku.
przedstawił szczegółowo stanowi
do odpowiedzialności tych, któ
SZCZECIN
(PAP).
Wyposażeruta i święta robotniczego, zobo
JELENIA GÓRA (PAP). Bry
przy zautomatyzowanych ma wiązał się przeprowadzić 5 wy
sko delegacji radzieckiej, wypo
rzy gwałcą zakaz wojny bakte
gada Alojzego Piekarskiego z niowey stoczni wspólnie ze sto
szynach i agregatach nie pra topów szybkościowych, wykonał działu palników Jeleniogórskiej larzami spuścili w tych dniach wiadającej się za zakazem broni
riologicznej.
cuje żaden człowiek, wycho swoje zobowiązanie do 17 bm., Wytwórni Optycznej, która zobo na wodę pierwszą z tych jedno atomowej i za redukcją zbrojeń.
III
Opracowanie dla przedstastek,
które
zobowiązali
się
wy
dzą gotowe koła samochodo a w dniu 18 bm. przeprowadził wiązała się przekraczać w markończyć przed terminem.
Propozycja radziecka III wienia Radzie Bezpieczeń
szósty rekordowy wytop szybko
stwa projektu konwencji przewi
we.
Jednocześnie napływają dal
ściowy, w czasie 3 godzin 50 mi
Delegacja ZSRR, na polecenie dującego środki gwarantujące:
sze zobowiązania.
Prace maszyn linii automatyez nut.
rządu radzieckiego, przedstawia
a) Zakaz broni atomowej i za
SZCZECIN (PAP). Załoga paro następujący plan pracy Komisji
nej kontrolują trzej wysoko -wy
Stalownicy huty „Batory“ zo
przestanie jej produkcji;
wozowni Szczecin Gł. osobowy ONZ do spraw rozbrojenia:
kwalifikowani robotnicy.
bowiązali się przeprowadzić w
Automatyzacja procesów pro marcu 24 wytopy przyśpieszone. RZYM (PAP). W Billa Literno w w liście do Prezydenta pisze
Zakaz broni atomowej, re- , b) Wykorzystanie
, ,
, , już wyprodu
i, . ,
dukcyjnych umożliwia skierowa W wytężonej walce o skrócenie prowincji Caserta policja zaatakowała m. in.:
dukcja zbrojeń i udzieleniej ^owanycr, bomb atomowych wPracownicy brygad napraw informacii o zbrojeniach.
I ł!>c2me dIa celow cywilnych;
nie wielu robotników do innych średniego czasu wytopów i wy chłopów, którzy domagali się od
władz lokalnych przydzielenia 'eżącej
gałęzi produkcji. Konstruktorzy produkowanie wielu ton stali po odłogiem ziemi obszarnicze j. Jeden czych w naszej parowozowni sta
1) Powzięcie uchwały w spra- ]c>. Ustamrarte.nic ;ścisłej kontro
radzieccy pracują obecnie nad nad plan, załoga stalowni wyko chłop został zabity, a drugi odniósł le podwyższają normy swej pra wie bezwzględnego zakazu broni li. międzynarodowej nad wykonacy. Wiele trudności przezwycię
możliwościami całkowitego zauto nała do dnia 18 bm. włącznie 75 ciężkie rany.
0 zakazle bram
W prowincji Siena policja przystą- żyliśmy dzięki ■ Twoim wskaza atomowej i wszystkich innych ro
matyzowania
szeregu
innych i wytonów przyśpieszonych. ■o j jpiła
do usuwania chłopów z dzierża niom. Zobowiązujemy się jeszcze dzajów broni masowej zagłady! ^
BYDGOSZCZ
(PAP).
W
pracochłonnych procesów produk |
wy0- wionych przez nich działek i dokoofiarniej walczyć o przyspiesze ludzi oraz w sprawie ustanowie IW Opracowanie postanowień o
goskich Zakładach Obuwia zespo nała masowych aresztowań.
cyjnych.
nie wykonania naszych planów nia ścisłej kontroli międzynaro * ■ ustanowieniu w ramach Ra
produkcyjnych w bieżącym roku dowej nad przestrzeganiem tego dy Bezpieczeństwa międzyna.rodo
Jednocześnie zobowiązujemy się zakazu, biorąc pod uwagę okolicz wego organu kontrolnego o na
ność, że zakaz broni atomowej i stępujących funkcjach:
w okresie do 30 kwietnia br.
Zwiększyć przebieg dobowy o 2 km
1) Kontrola nad wykonaniem
przez rozszerzenie przebiegu między I ną wprowadzone w życie równo uchwały o zakazie broni atomo
płukaniem! o 200 km i nie wytrąca cześnie.
wej.
nie z turnusu pracy parowozu na na
WARSZAWA. (PAP). Od 21 bm. rozpoczyna, się w całym gatej szaty roślinnej tym wszy prawę
2) Powzięcie uchwały o reduk
bieżącą lub płukanie kotła.
kraju tegoroczna akcja „Dnia Lasu i Ochrony Przyrody“. Za stkim terenom na obszarze nasze Eksploatować i konserwować paro cji zbrojeń i sił zbrojnych:
(Ciąg dalszy na str. 2)
inaugurowało ją przemówienie radiowe ministra leśnictwa Po- go kraju, które dotychczas naj- wóz metodą Papawina i Łunlna, od
azał, bordzdej odczuwały skutki jej stawiając raz na miesiąc parowóz na
dedwornego, który przedstawiając zadania leśnictwa, wykazał,
przegląd techniczny lub płukanie, a
Jak wielką rolę dla przyśpieszenia wykonania tych zadań braku.
wszystkie drobne naprawy w między
i
wsi,
a
przede
wszystkim
wykonywać we własnym za
ma społeczna praca ludności miast
Zamieniajmy nie wykorzystane czasie
kresie.
młodzieży przy zaiesieniach, za drzewianiu osiedli i przy ochro - dotąd grunty: wydmy piaszczyste, Zmniejszyć zużycie węgla o 2 proc
nie zabytków przyrody.
kamieniste gołoborza i mokradła na 1 tys. brtkm. w stosunku do rze
czywistego zużycia w marcu i kwiet
Minister Podedwomy stwier nym uwzględnieniem nieużytków w lasy i zagajniki. Stworzymy niu r. ub.
przez
to
dodatkowe
źródło
cen
i
gruntów
mało
poduktywnych
Zwiększyć wydajność pracy o 5
dził, że przez 7 lat powojennych
przez zmniejszenie zużycia prazasadzono nowe lasy na 742 tys. własności państwowej i spółdziel nego surowca drzewnego na przy proc.
cogodzin na 100 km z normy 5.1 na
ha, czyli więcej niż przez ^ 20 _ lat eżej. powinniśmy zarazem współ szłeść. skuteczną ochronę dla pól 4,6 pracogodzin przez jakościowe do
rządów obszamiczo - kapitalisty działać przy wykonywaniu piano ornych, czynnik łagodzący kli brze wykonane naprawy na przeglą PARYŻ (PAP). Z Aten dono mowi Plastirasa oraz przeciwko
cznych, podkreślił jednak potrze wych zalesień w państwowym mat, zapobiegający powodziom dach technicznych i płukaniach kotła. szą, że generał Papagos po roz okupantom #amerykańskim.
*
He
i zapewniający lepsze warunki
mowie odbytej z ambasadorem
NAPRAWA WAGONÓW:
bę prowadzenia tych prac na je gospodarstwie leśnym“
PARYŻ (PAP). Przewodniczący
Zwiększyć wydajność pracy o 2 proc. amerykańskim zażądał natychmia
W zakończeniu swego przemó zdrowotne.
szcze szerszą niż dotychczas sKa
przez tisprawnienle organizacji pracy.
lę. Społeczeństwo może w tej wienia min. Podedwomy zwró
Pomnóżmy piękro naszego kra Wykonać dodatkowo ponad plan stowego wykonania wyroku śmier Światowej Rady Pokoju Fryde
cił
się
z
apelem
do
całego
społe
pracy dużo pomóc, o czym swiad
ju przez opiekę nad pomnikami przegląd techniczny 4 wagonów po ci na Belojannisie i jego towa ryk Joliot - Curie i Irena Joliot Curie oraz szereg wybitnych oso
miarowych, oprawić 30 sprzęgów ha rzyszach.
ezy fakt, że w roku zeszłym w ak czeństwa, a przede wszystkim do naszej przyrody.
mulcowych.
*
#
•
bistości francuskiego ruchu opo
eji Dnia Lasu zalesiono ponad młodzieży, o jak najliczniejszy
Zmniejszyć ilość zagrzań osi ./ago
udział w tegorocznej akcji „Dnia Podejmijmy szlachetne współ nów o 15 proc. w stosunku do lute W stolicy i w innych miastach ru wysłali do króla greckiego Pa
8.800 ha.
zawodnictwo na terenach szkół, go br.
Grecji panuje stan napięcia. Po wła telegram, w którym wzywa
Lasu“.
'
„W tegorocznej akcji Dnia La
Zmniejszyć o 5 proc. wyłączenie we ulicach krążą silnie uzbrojone ją do zaniechania egzekucji Besu i Ochrony Przyrody powinms „Poprawmy warunki zdrowot wyższych uczelni i zakładów pra gonów z ruchu do napraw przez usu patrole policji i wojska. Gmach lojannisa i towarzyszy.
ne osiedli robotniczych przez za cy, sięgnijmy po tytuł przodow wanie mniejszych usterek przy pocią
my _i powiedział minister
ambasady amerykańskiej jest Do poselstwa greekiego w Pa
gach“.
włączyć całe społeczeństwo, a drzewianie ogołoconych z ziele ników i przodujących zespołów
W dalszym ciągu list zawiera strzeżony przez oddziały policji. ryżu nadchodzą setki depesz i re
ni
dzielnic
miejskich,
ośrodków
szczególnie młodzież do wspo
akcji Dnia Lasu i Ochrony Przy- zobowiązania sekcji gospodarczej, W piątek odbyły się demonstra zolucjj protestacyjnych od orga
pracy przy realizacji zalesien o robotniczych i przemysłowych.
e^yścicielek wagonów i imych.
cje przeciwko katowskiemu reżi nizacji demokratycznych.
Zdążajmy
do
przywrócenia
bo
rody“.
©hrakterz® społecznym» s głów

Plan redirects w komisji ONZ domaga się

zakazu broni masowej zagłady, redakcji zbiega
i pociągnięcia do odpowiedzialności ludobójców

Pierwsze na świecie
całkowicie

zautematyzowane
działy produkcji

Rezolucja

u,

Zobowiązania są wysoko przekraczane
świst pracy pięknie czci swego Prezydenta

Polteja włoska
atakuie cbłipów
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Apel ministra leśnictwa do cełego społeczeństwa

Ambasada USA lada krwi

Belo^annisa i towarzyszy

Protesty świata postępu
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pamięci narodu

Przed dwoma laty, a 25 lat po zgonie, prochy wielkiego bo
jownika polskiego ludu — Juliana Marchlewskiego — powróciły
do ojczyzny. Witał je cały naród z głęboką czcią, składając hołd
pamięci nieugiętego rewolucjonisty, jednego z najwybitniejszych
organizatorów ruchu robotniczego w Polsce.
Julian Marchlewski całe życie poświęcił walce o wyzwoleni®
społeczne i narodowe mas pracujących Polski. Swą drogę bojow
nika o sprawę ludu rozpoczął w Wielkim Proletariacie w latach
80-tych ubiegłego stulecia. Był założycielem Związku Robotmkow
Polskich, jednym z twórców. i czołowych przywódców SDKFiL
i KPP. Postać Juliana Marchlewskiego związana jest nierozer
walnie z historią polskiego ruchu robotniczego, z dziejami wam
o wyzwolenie naszej ojczyzny.
.
,
„Tylko ten służyć może interesom narodu polskiego — gło
sił Julian Marchlewski — kto służy interesom międzynarodowego
proletariatu“. Słowa te były wytyczną w życiu i w walce ofiar
nego bojownika. Płomienny patriota, kochający głęboko swoją
ojczyznę, widział jasno ucisk carski i bezwzględną eksploatację
ludu przez rodzima burżuazję. Ból i gniew kazały mu szukać i sobów walki z tym stanem rzeczy, ból i gniew zaprowadziły go a
drogę rewolucji. Julian Marchlewski wcześnie zrozumiał, ze tylko
wspólna walka proletariatu wszystkich krajów może obalić *
pitalizm, może wyzwolić narody, w tej liczbie i naród polski, spod
ucisku caratu i kapitalizmu.
.
MarrhiewO sprawę wolności naszej ojczyzny walczy! Julian Marchlew
ski w szeregach polskiego, niemieckiego . "*"**%*$£, gEJ.
lueyjnego. Stal się wespół z Roza Luksembu g
letariatu.
knechtem przywódcą i organizatorem
~ Paźd/ierBył jednym z czołowych działaczy Wielkiej Rewolucji Pazdzie
nikowej, która wyzwoliła Polskę z ucisku caratu.
Jako przewodniczący Tymczasowego Komitetu Rewolucyjne
go Polski, Julian Marchlewski w manifeście, wydanym w roku
1920 w Białymstoku pisał: „Fabryki i kopalnie należy wydrzeć ka
pitalistom... Przechodzą one na własność narodu i zarząd ich obej
mują komitety robotnicze. Folwarki i lasy również przechodzą na
własność narodu. Ziemia włościan pracujących pozostaje niety
kalna. W miastach władzę obejmują delegaci robotników, a na
wsi rady gromadzkie“.
Słowa tego manifestu nie zostały wówczas zrealizowane, liurżuazji polskiej, sprzymierzonej z obozem imperializmu świato
wego, udało sie utrzymać władzę nad narodem po to, aby go wy
zyskiwać i zdradzać po wielekroć, wreszcie wydać na pastwę hit
lerowcom.
.
. ,
Ale walka, którą prowadził Julian Marchlewski o Polskę wy
zwoloną z ucisku kapitalistów, zakończyła się zwycięstwem. Na
ród nasz w ćwierć wieku po ? manifeście Tymczasowego Komitetu
Rewolucyjnego obalił z pomocą Związku Radzieckiego władzę bur
żuazji w naszym kraju.
Dziś, realizując te idee, o które walczył nieustępliwie Julian
Marchlewski, budując silną wolną Polskę sprawiedliwości społecz
nej, naród nasz czci pamięć wielkiego bojownika o prawa ludu.

Naród francuski popiera propozycję ZSRR
(Telefonem od korespondenta API dla „Dziennika Bałtyckiego)

PARYŻ w marcu.
Dyskusja w sprawie armii europejskiej doszczętnie zatruła
we Francji atmosferę wokół problemu niemieckiego. „Pod wy
sokim“ protektoratem Plevena i Schumana prasa partii amery
kańskiej od długich miesięcy uprawiała kampanię
ogłupiania
i oszukiwania opinii publicznej. Tłumaczono, że wychowany w
duchu hitlerowskiego odwetu żołnierz Niemiec zachodnich prze
stanie być niemieckim, jeśli wdzieje na siebie mundur kosmo
politycznego arlekina armii europejskiej.

jest jeszcze stracone — rozu
mują patrioci francuscy —
wszystko można jeszcze urato
wać. Wystarczy wznowić za
sady Poczdamu, usiąść twór
czo przy jednym stole i poro
zumieć się co do traktatu po
kojowego ze zjednoczonymi,
demokratycznymi i neutralny
mi Niemcami.
Amerykanie obawiali się „próż
ni wojskowej“ w sercu Europy.
Rząd Francji — zresztą wbrew
swoim interesom — popierał Amerykanów. Dobrze — niech zje
dnoczone Niemcy mają prawo po
siadać siły nieodzownie koniecz

i

ne dla obrony własnej niezawi
słości.

Proste rozuiiązanie

Trzeba być jednak ślepcem, aby nie zauważyć różnicy: ogra
niczenie armii zjednoczonych
Niemiec nie wysuwających żad
nych roszczeń terytorialnych —
Od czasu do czasu atmosferę statnio zaś wypowiedź Hallsteima wszelkie szanse na to, aby
„ożywiały“ barwniejsze rewela na z Waszyngtonu, że celem koa
nigdy nie wyciągnąć szpady z
cje: zapowiedź zezwolenia Niem licji jest „zjednoczenie Europy
pochwy. Tymczasem 12 „europej
com zachodnim na badania ato od Atlantyku po Ural“.
skich“ dywizji Adenauera —we
mowę, oświadczenie Kaisera, że
dług wyznań samego kanclerza
Nota
radziecka
wniosła
w
„serce ściska mu się, gdy myśli
— miałoby służyć do podbojów
zatrutą atmosferę potężny,
o katedrze strassburskiej“ —- oza Łabą, Odrą i Nysą.
czysty oddech. Nie wszystko
Stanowisko radzieckie jest tak
oczywiście zgodne z narodowym
interesem Francji. W tak prosty
Drobna wytwórczość w służbie ludzi pracy
sposób rozwiązuje ono problems
zaognione, zdawałoby się bez
nadziejne, że ani jedno pismo
paryskie — nawet spośród naj
bardziej wrogich ZSRR — nie ośmieliło się zażądać odrzucenia
noty radzieckiej. Ani jedno nie
Niejednokrotnie spółdzielnie rze
Nasuwa się pytanie: Co robić? domu, a nawet niejednokrotnie wysunęło jakiegokolwiek rzeczo
mieślnicze stają przed poważnym Jak bez nakładów finansowych
by poza godzinami pracy w wego argumentu przeciw meryto
i trudnym do rozwiązania pro zacząć produkcję towaru, atrak spółdzielni posługiwać się tymi rycznej stronie inicjatywy ra
blemem.
Związek
Branżowy, cyjnego w tej chwili na rynku? narzędziami w celach zarobko dzieckiej. Nagromadzoną żółć u„Spólnota Pracy“, czy inne in Skąd wziąć narzędzia?
wych. Narzędzia więc są, tylko siłowano jednak wyładować w
stancje nadrzędne sugerują im
Odpowiedź jest nadzwyczaj należy ich poszukać.
inny sposób. Dep .rtament Stanu
rozpoczęcie produkcji nowego a- prosta i rozwiązanie sytuacji czę Nie znaczy to jednak, że woł-|nie wybaczyłby redaktorom fran.
sortymentu, na który jest suro stokroć łatwiejsze, niż można by no zmuszać rzemieślnika, który cuskim, gdyby „po prostu“ powiec, ale nie ma... narzędzi. Po się spodziewać.
posiada np. potrzebną sztancę, do wiedzieli zgodnie z prawdą, że
— Sprzętu należy szukać u rze oddania jej spółdzielni. — To nie[ konferencja Czterech i traktat
trzebna jest specjalna maszyna,
czy sztanca, ewentualnie drob mieślników, zrzeszonych w spół jest właściwa droga. Natomiast; pokojowy z Niemcami przynoszą
niejszy sprzęt — dłuta, czy ko dzielniach.
można i należy wytłumaczyć ta- j pomyślne rozwiązanie najdonioW większości wypadków rze kiemu rzemieślnikowi, że czaso- j ślejszego dla Francji problemu
pyta.
Przypuśćmy, że produkcja ma mieślnicy, wstępując do spół we przekazanie potrzebnych na- i międzynarodowego. Zaczęła się
być nastawiona na dany artykuł dzielni, nie wnieśli do niej wszy rzędzi do użytku spółdzielni leży ! zatem nagonka... tym razem nie
narzędzi pracy w jego własnym interesie, że u na Związek Radziecki, ale na ko
tylko sezonowo, a brak fundu stkich swych
szów utrudnia zakupienie odpo Część, o ile nie wszystko, pozo moźliwiając produkcję nowego munistów francuskich. Od „Popu
wiedniego sprzętu, tym bardziej, stawili sobie na własny użytek, artykułu — on sam, jako współ laire“ do „Aurorę“ pismacy, któ
że będzie on wykorzystywany czy to — gdy tym rzemieślni gospodarz, na tym zyskuje, a rzy z lekkim sercem godzili się
tylko w stosunkowo
krótkim kiem jest szewc — by móc na wreszcie, że dobro spółdzielni na likwidację narodowej armii
prawić sobie i rodzinie buty w winno go obchodzić przede wszy francuskiej i poddanie francu
okresie.
skich oddziałów dowództwu hit
stkim.
Z pewnością każdy uczciwy lerowskich generałów, „oburzyli
za
rzemieślnik, dobrze pojmujący się“ nagle na komunistów
swe obowiązki obywatelskie, zro rzekomą „zmianę frontu“. Jed
Na nowej ziemi zacznie się nowe życie
zumie te argumenty. Zasadą win nakże Jacques Duclos jasno po
n»a więc być praca uświadamia stawił problem, wskazując oczy
jąca, forma zachęty i przekony wistą różnicę między obronnymi
wania, gdyż tylko w ten sposób siłami zjednoczonego państwa
niemieckiego, których rozmiary i
osiągnie się cel zamierzony.
Na poparcie tego twierdzenia charakter byłyby uzgodnione
podajemy konkretny przykład. między czterema mocarstwami, a
W spółdzielni RSP „Wygoda“ w pomiędzy odwetowym Wehrmach
gatom. Już szereg gospodarek czy fakt, że już 8 bm. Jan Socha Pruszczu Gdańskim latem ub. ro tern, organizowanym w celach
„Chłopi małorolni, parcelan i, polska młodzieży wiejska —
indywidualnych w malbor z Żukowa skierowany został do ku nie można było produkować jawnie agresywnych.
nie tkwijcie w konserwatyzmie trzymania się opłotków własnej,
skim, sztumskim, gdańskim i pow. gdańskiego, w ostatnich zaś sandałów dziecinnych nr 23, nr 24
przeludnionej wsi, gdy w kraju macie szerokie możliwości zdo
kwidzyńskim powiecie zosta dniach jeden z mieszkańców pow. i nr 25, ponieważ nie było odpo
Opinia francuska
bycia dla siebie dogodniejszych warunków pracy. Podejmujcie
ło zarezerwowanych dla osie kościerskiego osiedlił się w pow. wiednich kopyt. Ale okazało się,
śmiało i zdecydowanie decyzje przeniesienia się na czekające na
rozumie
to doskonale
dleńców z województw bydgo gdańskim, a 7 innych otrzymało że kopyta takie posiada jeden
was gospodarstwa!“ — powiedział m. in. minister rolnictwa Dąbw
skiegc, poznańskiego i lubel tam skierowania. W ostatnich członków spółdzielni. i Jciedy kie Zresztą — jak zauważa
Kocioł w swym przemówieniu radiowym do ludności wiejskiej.
skiego. Zgłaszają się również dniach również z pow. kartuskie rown’clwo oraz Inni rzerrreślni „Action“ przewodhiczący franWładza ludowa, która w refor sztumskim — 13 indywidualnych
kandydaci do spółdzielni pro go wyjechała 5-osobowa delega cy wytłumaczyli mu, że brak ko-jcUskich Obrońców Pokoju, Yves
mie rolnej oddała w ręce chłop i 2 w spółdzielniach, w kwidzyń
dukcyjnych. Do Gnojewa przy cja do pow. gdańskiego, gdzie za pyt (lekomuktuie produkcje _jFarge — nota radziecka przewi
skie 6 milionów ha ziemi odebra skim — 15 gospodarstw indy
był już nowy członek — osie rezerwuje gospodarstwa dla zgła chetnie posnieszył spółdzielni zi^u^e dyskusję. Nikt nie zabroni
nej obszarnikom, która nieustan widualnych, w elbląskim 39 goszających się przesiedleńców. Je pomocą, dostarczając konvta, *ta
dleniec.
francuskiemu wypowieną opieką i pomocą otacza pra- spodarstw i w lęborskim — 40
den z chłopów z kartuskiego zgło nowiące jego prywatna własność. I Jaec .»? n* konferencji Czterech
cujące chłopstwo, tworząc z do | oczekuje nowych gospodarzy,
sił się również do spółdzielni pro Dzieki temu produkcja została jP^ciw zbrojeniom Niemiec w
Państwo pomaga
ogolę. Najważniejsze jest — uniedawna zaniedbanej i upośle-i Grunty tych gospodarstw w odukcyjnej w pow. lęborskim i zo uzupełniona.
I siąść przy wspólnym stole, co
osiedleńcom
dzonej biedoty wiejskiej — samo j gromnej większości są zagospoda
stał tam przyjęty.
Postawa tego rzemieślnika win jproponują Rosjanie, w chwili,
wystarczalnych, zamożnych gos- rowane, budynki mieszkalne i go
Państwo otacza wielką pomocą
Szybkimi krokami zbliżamy się n,a być przykładem dla innych, j gdy Eisenhower zapowiada... upodarzy, uczyniła dalszy krok w spodarcze znajdują się w większo osiedlających się na nowych go
również postępowanie zarządu j
kierunku gospodarczego podnie ści w stanie pełnej używalności, spodarkach chłopów. Nie tylko o- ku wiośnie. Czas nagli. Pulchna, spółdzielni winno być wskazów-i; dział oddziałów zachodnich Nie
urodzajna ziemia czeka na no
Imiec w jesiennych atlantyc
a
tam,
gdzie
były
częściowo
zde
sienia wsi.
trzymują na własność piękne go wych gospodarzy. Jeszcze tej wio ką dla innych zarządów.
kich manewrach.
Uchwała rządu w' sprawie wastowane —- państwo na własny spodarstwa z dobrymi budynka sny obsieją ją ręce chłopów, któ
I jeszcze raz okazuje się, zenie!
Wreszcie — i to jest spra
mi, ale mają prawo do pożyczki rzy przez lata całe, cieśniąc się w ma trudności nie do przezwycię
osiedlania na ziemiach odzy koszt przeprowadza remonty.
wa bodaj najważniejsza —
skanych bezrolnych i malorol
na zakup konia lub krowy, a opłotkach rodzinnej wsi, marzyli żenia, a w trosce o pełne wyko
ogromna większość Francu
nych chłopów, zdemobilizowa
przy liczniejszych rodzinach — o własnych, przestronnych do nanie planu zarówno ilościowe,
Zapał nas wiedzie
zów pojmuje, że poro zumienie
nych żołnierzy i młodzieży
konia
i
krowy.
Otrzymują
oczy
jakościowe,
jak
i
asortymentowe
mach,
o
własnych,
samowystar
w nowe życie
w sprawie niemieckiej, przy
wiejskiej z przeludnionych te
wiście kredyty siewne na ziarno, czalnych i opłacalnych gospodar warto i należy dołożyć wszelkich
noszące poważne odprężenie
Każdego dnia do Prezydiów Po nawozy i orki tak, by siewy wio kach.
renów oddaje w ręce nowych
starań i wysiłków, (it)
IZET.
otworzyłoby drogę do porożu
Narodowych senne przeprowadzić na równi ze
tysięcy rodzin chłopskich ren wiatowych Rad
mienia również w innych jesz
towne, pełnowartościowe war przybywają delegacje chłopów. starymi mieszkańcami gromad.
cze sprawach, omawianych w
sztaty pracy. Równocześnie na Nawet do Prezydium Woj. Rady
Przeprowadzka
i
transport
ca
tej chwili na komisji rozbro
Narodowej
przybyło
już
27
dele
mocy tej uchwały przeludnio
łego mienia osiedleńca odbywa
jeniowej ONZ. Gdyby po la
ne dotąd gromady, staną się gacji, które skierowane zostały
się na koszt państwa, a młode
tach napięeia ZSRR, USA,
(Dokończenie ze str. 1)
j międzynarodowe, przewidujące
zdrowe, gdy liczba ich miesz do odpowiednich powiatów.
W. Brytania i Francja zdołały
Oto do oddziału urządzeń rol pary małżeńskie, które osiedlają
I zakaz wojny bakteriologicznej ja
kańców będzie proporcjonalna
znaleźć wspólny język w spra
się w spółdzielniach produkcyj-i 2) Kontrola nad wykonaniem! ko haniebnej i zbrodniczej woj
do powierzchni uprawianej zie nych Woj. R. N. wchodzi dwóch
wie niemieckiej, jak to pro
nych — otrzymują dodatkowe! uchwały o redukcji zbrojeń i sił ny, z którą nie może się pogodzić
chłopów.
mi.
ponuje nota radziecka, możli
^
— Przyjechaliśmy z Lubelszczy fundusze na założenie gospodar- j
sumienie uczciwych ludzi, sumie
we i prawdopodobne stałoby
Chcielibyśmy osiedlić się w stwa domowego, zakup mebli, j “ ^
3) SpraSprawdzanie
u- nie wszystkich narodów cywili
Czekamy na nowych zny.
waszym województwie na gospo-1 sprzętów i naczyń. Specjalną o- i dzielonych
przez informacji
poszczególne
się porozumienie w sprawie
zowanych. Komisja nie może
rozbrojenia powszechnego, a
darkach, położonych na lżejszej P^^ą i pomocą otacza się row- j pa£stwa o stanie ich zbrojeń i przejść do porządku nad tym za
gospodarzy
więc i Niemiec, Opinia fran
ziemi — mówi bezrolny Józef niez zdemobilizowanych zołnie-' i sił zbrojnych.
gadnieniem.
Uchwała rządu w sprawie osie
cuska rozumie to doskonale.
1 rzy i młodzież wiejską, która
Szczepański.
Przyznanie
międzynarodo
Powinna
ona
zwrócić
na
nie
dleńczej spotkała się z wielkim
Niestety, między
francuską
— I żeby tam było dużo past bądź ostatnio wstąpiła w związ-;
wemu organowi kontrol uwagę również dlatego, że broń opinią publiczną a poglądami rzą
zainteresowaniem chłopów. De
ki małżeńskie, bądź w najbliż
wisk
i
łąk,
bo
pragniemy
poświę
nemu
w
celu
ustanowienia
na
bakteriologiczną
stosują
wojska
legacje chłopów przybywają ze
du francuskiego istnieje prze
szym czasie zakłada własną ro
leżytego systemu gwarancji kraju, którego rząd odmówił raty paść: pan Herve Alphand, dele
wszystkich niemal części kraju, cić się hodowli — dodaje mało dzinę.
rolny
Kazimierz
Pleszczyński.
przestrzegania uchwał o zaka fikacii protokółu genewskiego z gat Francji na konferencję w
aby obejrzeć wolne gospodarki,
Kierownik referatu, ob. Józef
zie broni atomowej i redukcji 1925 r. o zakazie stosowania na sprawie armii europejskiej, oaby zarezerwować dla siebie i
Ule bęsliie tłoku
zbrojeń, prawa dokonywania wojnie gazów duszących, trują świadczył w paryskim „Ameri
swych sąsiadów wybrane obiekty. Zaleski, prowadzi chłopów do ma
inspekcji na stałej podstawie, cych lub innych podobnych, jak can Club“, że rozwiązanie spra
Sześć powiatów naszego woje py, coś im długo pokazuje i tłu
w kaszubskich
bez prawa ingerencji w spra również środków bakteriologicz- wy niemieckiej leży... „w zjedno
wództwa przygotowuje się do maczy. Na twarzach chłopów wi
wy wewnętrzne poszczegól- j nych.
przyjęcia osiedleńców. W pow. dać coraz większe zainteresowa
gromadach
czeniu europejskim“, oczywiście
nych państw.
W ostatnich czasach szereg ge ä la Schuman i Pleven. Propa
gdańskim 17 gospodarstw indy nie, wreszcie uśmiechają się sze
Województwo gdańskie posiada
Przedstawiony przez nas plan nerałów amerykańskich, jak np. gator powrotu hitlerowskich ge
widualnych, w malborskim — 6 roko.
— To prosimy o skierowanie do nie tylko takie powiaty, do któ — stwierdził delegat radziecki — Charles Looks, Creazy, Bellin i nerałów na scenę historyczną
indywidualnych i 2 na terenie
spółdzielni
produkcyjnych, w sztumskiego powiatu. Z tego, co rych przyjmuje się osiedleńców; przewiduje rozpatrzenie sprawy inni, potwierdzają w swych wypo odważył się „krytykować“ pro
r owicie, tam nam się najbar lecz i takie, w których przepro bezwzględnego zakazu broni ato wiedziach, że Stany Zjednoczo jekt radziecki za to, że przewidu
dziej podoba.
wadza się werbunek do przesie mowej i wszystkich innych ro ne od dawna I intensywnie przy je on prawo suwerennych Nie
Chłopi, zgłaszający się na osie dlenia na ziemie nowe. Przelud dzajów broni masowej zagłady gotowu.ją się do wojny bakterio miec do utrzymywania sił obron
Wydano z serii
dlenie, mają jeden wspólny rys. nione powiaty kartuski, kościer- ludzi oraz ustanowienie ścisłej logicznej. Nie wolno nie zwró nych. Opinia pana Alphanda —
Wydział Historii Partii
Zarówno n* twarzach młodych ski i wejherowski objęte są ak kontroli międzynarodowej nad cić uwagi na fakt, że sekretarz jest jednak — jak o tym świad
KC PZPR
braci Mieczysława i Mariana Wił cją przesiedleńczą, a bezrolni i przestrzeganiem tego zakazu, bio stanu USA — Aeheson, usiłując czą głosy wielu pism burżuazyjFRANCISZEK JÖZWIAK
czków z poznańskiego, jak i w o- małorolni chłopi oraz młode mai rąc pod uwagę okoliczność, że za gołosłownie zaprzeczyć faktowi nych, a mi'ędzy innymi giełdowej
(Witold)
czach Jana Sochy — Kaszuby z żeństwa z rodzin
średniackieh kaz broni atomowej i kontrola stosowania przez wojska amery ..Information“ — łagodnie po
Żukowa, maluje się entuzjazm i kierują się najchętniej do pobli międzynarodowa wejdą w życie kańskie broni bakteriologicznej, wiedziawszy. odosobniona.
zapał.
skich powiatów lęborskiego i równocześnie. Plan nasz przewi nie zechciał wystąpić przeciwko Głos rozsądku wyszedł z innej
— Wiem, że czeka mnie tu wiel gdańskiego.
duje dalej rozpatrzenie sprawy j stosowaniu tej broni i nie potę- trony: deputowany komuniśtycz
gwałcenia zakazu wojny bakterio! pił tej zbrodniczej metody prowa ny, Bonte, zapowiedział interpe
ka prac-', ale do pracy na swoim
Akcją
przesiedleńczą
objęte
są
logicznej, niedopuszczalności it- i dzenia wojny,
własnym gospodarstwie tęskni
lację w sprawie wniosków prak
głównie
najbardziej
przeludnione
w walce o wyzwolenie
łem przez cały czas, gdy siedzia
żywania Nroni bakteriologicznej
Komisja ONZ do spraw rozbro tycznych, jakie rząd zamierza wy
narodowe i społeczne
łem na ojcowym zagonie — mó gminy Lipusz, Dziemiany i Stara i pociągnięcia do odpowie- jenia powinna rozpatrzeć to za- ciągnąć z noty radzieckiej, otwie
w pow. kościerskim, dzialności tych, którzy gwał
zł. 10 wił Józef Szczepański. — Cieszę Kiszewa
Str 288, wkl. 25
gadnienie. Powinna ona potępić
Stężyca,
Parchowo,
Kamienica i cą zakaz wojny bakteriologicz tych, którzy denca konwencję o rającej możliwość pokojowego
się, że sam będę mógł o wszyst
rozwiązania sprawy niemieckiej...
Sulęczyno
w
pow.
kartuskim
onej. Aktualność tego zagadnienia zakazie broni bakteriologicznej, Można stwierdzać bez obawy
kim decydować, sam nadam kie
raz
kilka
gmin
z
pow.
wejherowrunek mojej gospodarce. Bo jak
widoczna jest z faktu, że już obec aby zapobiec stosowaniu tej bro popełnienia błędu, że olbrzymia
nie amerykańskie siły zbrojne ni I pociągnąć do odpowiedzial większość opinii francuskiej go
się w domu pomagało ojcu, to skiego.
przecie ojciec rządził, a nie ja.
O tym, jak wielkim zaintereso szeroko stosują broń bakteriolo ności gwałcicieli tej konwencji, dzi się w tej sprawie ze stano
„KSIĄŻKA I WIEDZA*
Piękne ziemie naszego wo waniem wśród Kaszubów cieszy giczną, depcąc tym samym bru piętnującej wojnę bakteriologicz wiskiem Bonte. a nie Alphanda...
Jewództwa podobają się dele 1 się akcja przesiedleńcza, świad- talnie odpowiednie porozumienia ną.
CHARLES MAGNIER
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Młodzież
swemu Prezydentowi
Młodzież Wybrzeża bierze rów
nież udział w zobowiązaniach,
jakie ludzie pracy podejmują dla
uczczenia 60 rocznicy urodzin
Prezydenta Bolesława Bieruta.

Nowe domy mieszkalne w Gdyni
w osiedlu przy ul. Warszawskie]

MiGAWKi
Niepotrzebna
niespodzianka

peron II. I zobaczył pociąg.,,
na torze 7 przy peronie III.
Systematyczny pasażer byl
Również bardzo punktualny. Zdą
żył więc przejść na sąsiedni pe
ron. Ale mniej systematyczni i
punktualni pasażerowie biegiem
rzucili się na przełaj przez tory.
Sokista nie mógł ich wpraw
dzie dogonić, bo pociąg już ru
szył. Ale czy ta gonitwa była po
trzebna? Czy nie prościej było
kilkakrotnie
poinformować
o
zmianie przez głośnik? (to)

część domów będzie w tym roku
Pasażer, który przyszedł 20 bm.
oddana w stanie surowym zam na dworzec w Gdyni, był bardzo
kniętym, tj. pod dachem, część systematyczny. Podszedł do roz
zaś — w stanie surowym otwar kładu jazdy i sprawdził dokład
tym. Ogółem przewidziano 169 nie: pociąg do Pruszcza Gd. o
Uczniowie liceum TPD w Or
mieszkań. Kubatura tego osiedla godz. 12.46 — odjazd z peronu II
łowie zobowiązali się m. in. prze
wynosi ok. 34.000 m sześć. Przy tor 6. Udał się więc dokładnie na
ul. Warszawskiej ze względu na
pracować do dnia 1 maja br.
bliskość ul. Śląskiej, gdzie kon
2.200 roboczogodzin przy niwe
centruje się handel uspołecznio
lacji terenu i zakładaniu zieleń
lusty do „Śmiało i szczerze*
ny, przewidziano tylko dwa skle
—* Przy opracowaniu
planu nania i konkretnego terminu
należy adresować! Redakcja
ców dla nowootwartego przed
Dziennika Bałt yckiego. dział
zagospodarowania tego terenu, to te dane może podać tylko py z niezbędnymi artykułami.
.Śmiało
wierze’’
Gdańsk
Systematycznie
rosną
nowe
do
szkola w Małym Kacku.
zarówno znaczne spadki uliczne DBOR, która jest inwestorem.
Targ Drzewny S—1 —• Redaktoi
Nadmorskie dziecko
my
w
Gdyni.
Więcej
domów
—
jak
i
istniejący
stan
zabudowa
działu
„Śmiało
i
szczerze'’
Młodzieżowy zespół artystycz
Ob. Walerian Polus z wydzia to więcej mieszkań, więcej miesz
przyjmuje codziennie w godz
W trolleybusie, jadącym z Gdy
nia
stwarzały,
duże
trudności
i
ny liceum TPD dopomoże mło ograniczały swobodę projektowa łu lokalizacji założeń projekto kań — to zdrowie i wzrastający j
ia- 13 ourAc? ttledzieł ‘ (wiat
ni do Sopotu, małe dziecko wy
dzieży z Kacka w pracy świet
wych
w
DBOR-ze
wyjaśnia,
że
dobrobyt ludzi pracy.
(hg) ]
gląda przez okno i woła do
nia — mówi inż, architekt Cze
licowej, zaś Szkolne Koło Spor sław Kaszycki z „Miastoprojekmatki:
towe przy liceum TPD ułatwi ko
tu". — Projekt przewiduje trzy
— Popatrz, mamusiu, popatrz,
legom z Kacka pracę nad krze etapy
realizacji budowy. Rozpo
mewa!
wieniem kultury fizycznej.
częto już budowę domów miesz
Mamusia patrzy i poprawia:
Podejmując szereg indywidual kalnych przy ulicy Warszaw
— To są wrony.
nych i zespołowych zobowiązań skiej, Nowogrodzkiej i Pomor
— Nie, mamusiu — mówi dzieo
młodzież i pracownicy Zasadni skiej, które stanowią pierwszy
ko z przekonaniem —> to są czar
czej Szkoły Zawodowej przy ul. etap. Drugi etap to dalsza część Jak już pisaliśmy, ostatnio odbyła wodniezący ZM ZMP ob. Klimek. pchnąć naszą młodzież z drogi bu ne mewy! (rt)
w Gdańsku III Statutowa Konfe
Czerwonych Kosynierów w Gdy ulicy Warszawskiej i Śląska nr się
rencja Dzielnicowa ZMP Gdańsk-śród Stwierdził on, że organizacja downictwa socjalistycznego.
ni, przysporzą gospodarce naro 38, trzeci etap — to niezabudo mieście z udziałem przedstawicieli ZMP dzielnicy I w poważnym
Delegaci podjęli uchwałę, w
wane parcele pod nr 44 — 52 KW, KM i KD PZPR oraz Z. G., Z. W. stopniu przyczyniła się do mobi
dowej 22.720 zł. oszczędności.
której nakreślono wytyczne do
i Z. M. ZMP. Nad wygłoszonym refe
przy ulicy Śląskiej.
Dołączając swe zobowiązania
ratem sprawozdawczym zabierało głos lizacji załóg w wykonaniu zadań
— Budynk* te będą o 3 i 4 w 2-dniowych obradach 43 delegatów. produkcyjnych II roku Planu 6- dalszej pracy Zarządu Dzielnicy,
do życzeń dla ukochanego Pre
W dyskusji były poruszone problemy, łetniego i I kwartału trzeciego ro oraz uchwalono tekst listu do
kondygnacjach,
a
przy
ulicy
zydenta — niezłomnego bojowni
Prezydenta Rzeczypospolitej Pol
z życiem i pracą wszystkich
Śląskiej o 5 — mówi dalej związane
W cyklu prMekeyj organizowa
ku Sześciolatki. Pod kierownic skiej, Przewodniczącego PZPR
ka o Polskę i socjalizm, Zasad
kół ZMP dzielnicy I i jej zarządu.
inż.
Kaszycki.
—«
Mieszkania
nych przez Muzeum Pomorskie w
twem
Partii
organizacja
ZMPnicza Szkoła Zawodowa wzywa
Bolesława
Bieruta,
w
którym
Nawiązując w dyskusji do sy ewska poważnie wzrosła i ubojo
przeważnie 2 i 3 izbowe. Całe
Gdańsku wygłoszony zostanie w
młodzież i pracowników Szkoły
osiedle będzie ogrzewane z tuacji politycznej na arenie mię wiła się w toku przeprowadza meldują o swoich zobowiąza dniu 23 bm. (niedziela) o godz.
Budowy Okrętów w Gdyni, Szko
niach.
z kotłowni centralnej. Nie po dzynarodowej delegaci zwracali nych akcji, w walce z wrogiem
16.30 przez kustosza Muzeum
ły WFKGG w Gdyni i Techni
trzebuję zapewniać, że miesz uwagę przede wszystkim na zada klasowym, który poprzez zaszcze W wyniku wyborów w skład nowe mgr Irmę Kucharską odczyt pt.
kum Chłodniczego w Gdyni do
kania te będą nowocześnie u- nia kół ZMP w mobilizowaniu pianie jadu kosmopolityzmu i chu go zarządu ZMP weszli: H. NOWAC „SZTUKA LUDOWA NA KA
podjęcia podobnych zobowiązań,
— przewodniczący, M. Podgóreczrządzone.
całej młodzieży do realizacji pla ligaństwa na próżno usiłuje ze- KI
ny — wiceprzew., S. Stateczny — se SZUBACH". Odczyt ilustrowany
których wykonanie przyśpieszy
nów
produkcyjnych
w
swoich
za
kretarz, oraz członkowie: T. Kamiń będzie przeźroczami. T&jtęp bez
realizację Planu . Sześcioletniego
Trzeba jeszcze dodać, że przy
ski, L. Jamka, E. Wiśniewski, Z. Go- płatny.
i umocni pokój na całym świę ul. Nowogrodzkiej między uli kładach pracy, do świadomej wal
łuński, P. Herman, E. Syczak, H. Ma
ki
o
socjalizm,
o
pokój.
słowski, S. Listewnik, E. Bednarczyk,
cie, będąc jednocześnie godną od cami Warszawską i Pomorską
I. Klimaszewska.
Sit
powiedzią polskiego świata pra przewidziany je^t plac z zieleń
I tak ob. Rudnicki z koła przy
Delegatami na Konferencję Woje
cy i młodzieży na ludobójcze kno cami, wznoszący się tarasami ZOP, przodownik pracy ze Stocz
wódzką ZMP zostali wybrani: H. Ma
wania podżegaczy wojennych.
'ku działkom leśnym. Co do wyko ni Północnej Wiśniewski, wyra
słowski, E. Wiśniewski, J. Gajda, T.
Kamiński, S. Listewnik, L. Pawlik, J. Miłośnicy muzyki będą mieli okazję
biający 150 proc. normy i inni
Kuczyński, Z. Gołnński, H. Nowacki, miłego
zwracali uwagę na konieczność
spędzenia czasu w klubie
E. Klimek, P. Herman i Z. Witkow TPP-R we
Wrzeszczu, gdzie dnia 23
większego zainteresowania się
ski.
bm.
o
godz.
16 odbędzie się wieczór
kół ZMP brygadami młodzieżo
Irena Bogusławska świetlicowy z występami artystów.
wymi, na otaczanie większą opie
Hala targowa w Gdańsku kon
W kwietniu bywalcy kin będą Stałe kina wiejskie wyświetlać ką młodzieżowych przodowników centruje w jednym budynku wie
mieli możność zobaczyć wiele cie będą filmy produkcji NRD: „Fu pracy i racjonalizatorów, na wcią le branż handlowych, co pozwa
kawych i wartościowych filmów, tro pana Krügera“ oraz- produk ganię wszystkich młodych pra ła kupującym szybko zaopatrzyć
które ukażą się na ekranach trój cji radzieckiej — „W dni poko cowników do współzawodnictwa. się w różnego rodzaju artykuły.
miasta. Będą wyświetlane m. in. ju“ i „Święto Pracy“. Również
Obecnie w hali trwa przebu
Liczni delegaci, zabierający
filmy: „Młodość Chopina“ i „Gro w związku ze 150-leciem urodzin
mada“ — produkcji
polskiej, Wiktora Hugo na licznych aka- głos w dyskusji, podejmowali zo dowa dawnych prymitywnych
bo wiązania dla uczczenia 60 rocz stoisk na typowe kioski kryte. W auli szkoły TPD przy ul. Akademię uzupełni pokaz zapaś
nicy urodzin Prezydenta Bieruta Obok tego Dyrekcja Hal i Tar Książąt Pomorskich“ w Sopocie niczy i gimnastyczny w wykona
i święta międzynarodowej solidar gowisk Miejskich projektuje zor odbyła się 20 bm. uroczysta aka niu członków klubu „Spójnia“.
(mci.).
ności mas pracujących 1 Maja. ganizowanie placówki żywienia demia, zorganizowana staraniem
dla
pracowników Prezydium MRN z okazji 7 rocz
Np. ob. Jerzy Kuczyński zobowią zbiorowego
wyzwolenia Sopotu. Na aka
zał się wykonać dokumentację na hali i ludności zamiejscowej, nicy
spycharkę czołową „Caterpillar“ przybywającej na targowiska. demię przybyli: przedstawiciele
zamierza
zbudować partii, władz, wojska, przodow
D-*—U w ciągu 20 roboczo-godzin. Ponadto
Produkcyjne brygady młodzieżo świetlicę, oraz izbę dla matki i nicy pracy, robotnicy i młodzież.
Przewodniczący
Prezydium
we im. Kras’ckiego i Pstrowskie dziecka. Przewiduje się również
TEATR*
go Gdańskich Zakładów Remon zradiofonizowanie hali i zainsta MRN Sopotu — Hieronim Ko
tu Sprzętów zobowiązały się wy lowanie w niej centralnego o grze zieł wygłosił okolicznościowy re 1'EATR WIELKI - GDANSK
„Eugenia Grandet“ — godz. 19 do
ferat, w którym nakreślił roz
konać o 44 dni wcześniej remont wania.
To są projekty na przyszłość. wój Sopotu w ciągli 7 lat wła 21.45.
spycharki czołowej, co przynie
OPEROWE P. F. B. —
dzy ludowej i dalszą jego rozbu STUDIO
sie 18 tys. zł. oszczędności. Mło A jak wygląda rzeczywistość?
nieczynne.
Niestety, pozostawia ona wie dowę w Planie 6-letnim, po IEATK DRAMATYCZNY — GDYNIO
dzież Stoczni Północnej złożyła
meldunek o podjętym zobowiążą le do życzenia. Wnętrze hali jest czym nawiązał do projektu Kon „Profesja pani Warren“ — godz. 19
niu indywidualnym i brygado odstraszająco zaniedbane: obok stytucji Polskiej Rzeczypospoli do 22 — premiera.
IEATK KAMERALNY - SOPOT wym przy wykonywaniu detali baków na śmiecie walają się pa tej Ludowej.
„śluby panieńskie" — godz. 19.30 do
na jednostki dalekomorskie, co piery i inne odpadki; nie zajęte Następnie wszyscy zebrani u- 21.30.
przyniesie oszczędność 2.100 robo kioski zawalone są starymi ru chwalili rezolucję, w której wy PAŃSTW. TEATR LALEK „ŁATKI“
pieciami; wystawy kiosków są razili gorące uczucia wdzięczno we Wrzeszczu — „Złota rybka" —
czo-godzin (20 tys. zł.).
niedbale udekorowane; obok hali ści dla bohaterskich żołnierzy ra godz. 11.
Wiele uwagi poświęcono w dy znaleźć można resztki słomy, pa
dzieckich, którzy przed siedmiu
skusji sprawie podnoszenia pozio pierów itp.
laty, w zmaganiach z faszystow
mu ideologicznego wszystkich
REPERTUAR KIN
Niedbalstwo i brud nie przy ską armią hitlerowską, wywal
członków ZMP przez stałe szkole sporzą hali popularności wśród czyli wolność Polski i wyzwolili GDAŃSK - WRZESZCZ „Bajka"
„Ostatni rejs" (16, 18, 20). „ZMPnie oraz przyjmowaniu do szere mieszkańców Gdańska. Wierzy
Scena z filmu „Młodość Chopina“, który wkrótce ujrzymy na ekranach
Wybrzeże,
zapewniając
Polsce
Lu
owiec“ — „Wielkie nadzieje“ (16,
gów organizacji ZMP-owskiej my jednak, że Dyrekcja Hal i
trójmiasta
18. 20).
przodujących robotników, pracow Targowisk Miejskich, realizując dowej dostęp do morza na prze NOWY
PORT
L „Marynarz“ —
strzeni
500
km.
ników umysłowych i uczniów. wyżej podane projekty nie pomi
„Załoga" (18 i 20).
W części artystycznej wystą OLIWA
„Dziewczyna o białych włosach" demiach, poświęconych temu pi Mówili o tym w dyskusji delega
— „Polonia“ —„Ostatnia
— prod, chińskiej, „Skrzydlaty sarzowi. wyświetlane będą filmy ci Sarnowski, Korsakówna, Py- nie bardzo istotnej sprawy, jaką pili członkowie spółdzielczego te noc" (16, 18 i 20).
SOPOT
—
„Bałtyk“
—
„Arinka"
—
jest
estetyka
i
czystość,
zwłasz
atru muzycznego. Program kon
„Urwis
Gavroche“ oraz rzuchówna, Nowicka i inni.
dorożkarz“,
„Niedźwiedź“
— pt.
(16.30, 18.30, 20.30). „Polonia“ —
cza
tam,
gdzie
są
artykuły
spocertu
obejmował
utwory
Wie
„Nędznicy"
(I
i
II
seria),
(e)
prod, radzieckiej, „Życie zwycię
„Pierwsze dni" (16, 18 i 20).
Dyskusję podsumował wiceprze* żywcze. (e)
niawskiego, Swierzyńskiego, Cha ORŁOWO — „Neptun“ —• „Cienie na
ża" — prod, rumuńskiej.
torach"
(17 i 19.30).
czaturiana,
Mokrousowa
i
in
>1 ■ !■■■» Ul Tl
BK—WyWSWK«
GDYTTA — „Atlantic“ — „Jak harto
nych.
wała sic stal" (16.30, 18.30 i 20.30).
Dziś, w sobotę dn. 22 bm. o
— „Pieśń tajgi" (16, 18
Ale w ich słowach nie było oburzenia, ani nawet tyle zdumienia, godz. 17 przed gmachem Prezy i„Goplana“
20). „Warszawa“ — „Pierwsze dni“
139}
co spotykało się w rozmowach kobiet rodzinnej wioski Jadwigi, dium MRN zgromadzi się mło
(15, 17.30, 20). „Promień“ — „Zwa
gdzie utrwalona z pokolenia na pokolenie tradycja sprzeciwiała dzież ZMP-owska, szkolna, SP, riowane lotnisko“ (17 ł 19).
POTOPLASTłKON — Gdynia, Włady
się takiej nadzwyczajności.
by w capstrzyku przejść udekoro sława IV 28 — „Kraina dawnych
Indian".
>
Kobiety z mierzei, zgromadzone tu dopiero po wojnie z róż wanymi ulicami Sopotu.
W dniu jutrzejszym t.j. w nie
nych stron Polski, same przyzwyczaiły się do wykonywania mę
skiej pracy, kiedy tylko zachodziła potrzeba. Jedna z nich, mło dziele 23 bm. na stadionie przy
DYŻURY APTEK
do wyglądająca kobieta, trąciła sąsiadkę i powiedziała głośno. ul. Wybickiego odbędą się w go
od dnia 22. 3. do 28. 3,
dzinach rannych wiosenne biegi
— Żeby mnie wzięli, to bym też na kuter poszła...
na przełaj, zaś o godz. 18 w sali Gdańsk, ul. Świerczewskiego 35/36
Mężczyźni obejrzeli się na nią, a staruszek ze Skowronek przy ul. Chopina 8 akademia Wrzeszcz, ul. Grunwaldzka 86
Mieszkańcy Skowronek i innych okolicznych wiosek przybyli
Sopot, ul. Stalina 791
burknął:
sportowa przy udziale zespołu , Oliwa, ul Leśna 1
tu licznie, żeby na własne oczy obserwować chwilę ściągania ku
— Siedź cicho i pilnuj garnków!
świetlicowego Stoczni Gdyńskiej. Gdynia, ul. Starowiejska 34
tra na wodę. Niektórzy przyszli aż. z Piasków, wioski, leżącej na
samej granicy, daleko na mierzei. Inni przyjechali autobusem
— Oó, widzicie go! — odgryzła się kobieta. — Ja mam ci
z drugiej strony, ze Sztutowa i Stegny. Wieść o sprawie kutra,
cho siedzieć i garnków pilnować, a własnego zarobku ani po
o zwycięskiej walce spółdzielni z kapitalistą — wyzyskiwaczem,
wąchać. Jak mnie tu nie dadzą łowić, to do nich pojadę.
W celu usunięcia braków w zaopatrzeniu naszego ryn
ku lokalnego w niektóre artykuły przemysłowe, dla nale
rozeszła się szeroko po okolicy.
— Czekają tylko na ciebie!
żytego rozbudowania sieci zakładów usługowych w mieście
Początkowo rozmawiali ze sobą półgłosem, jakby trochę skrę
— Czekają nie czekają, a roboty w Polsce jest dosyć. I
I na wsi, w celu wykorzystania surowca odpadowego i na
powani obecnością obcych rybaków i ślusarzy. W miarę jednak,,
kobiet wszędzie potrzebują. W Gdańsku widziałam, że nawet
stawienia produkcji na zaspokojenie potrzeb wsi — redak
jak ruch wokół kutra stawał się coraz żywszy, jak zbliżała się
tramwaje prowadzą.
cja „Dziennika Bałtyckiego" urządza w najbliższą niedzie
chwila ściągnięcia go na wodę, gwar rósł i uwagi stawały się
lę, tj. 23 bm.
coraz głośniejsze.
— Prawdą jest — przyświadczył młody chłopak. — W fa
brykach też coraz więcej kobiet. Ale do ich spółdzielni nie po
— Widzicie — mówił młody chłopak dó starego, siwego miesz
trzebujecie iść, bo u nas też już zakładają. Przecież tak zaw
kańca Skowronek w podniszczonych długich butach. —. Jednak
sze nie może być, żeby barkasy mieli sami prywatni rybacy.
dali radę temu grubemu, co im chciał kuter zabrać. A mówiliście,
że on będzie mocniejszy.
— Z czego założysz spółdzielnię, jak pieniędzy nie ma? —
_ Mówiłem? To dobrze mówiłem, bo dawniej zawsze taki,
znowu mruczał staruszek. — Jadwiszczak na nią nie da.
co miał pieniądze, był mocniejszym od biednych ludzi.
— Nikt go o pieniądze nie będzie prosił, między sobą zbie
poświęconą omówieniu osiągnięć i braków tej gałęzi na
rzemy, po trochu, a państwo dopomoże. U nich, w Górkach, ten
Ale w spółdzielni to nie biedni ludzie. I napędzili kapitalistę.
szego gospodarstwa narodowego.
Zajda,
czy
jak
go
tam
nazywają,
też
pieniędzy
na
spółdzielnię
— Napędzili, mówicie?... To dobrze zrobili. Żeby tak jeszcze
Na naradę tę zapraszamy przedstawicieli wszystkich
nie dał, a jednak mają.
u nas w wiosce napędzili tego Jadwiszczaka.
zakładów pracy, należących do resortu drobnej wytwór
— Jeszcze teraz chcą dokupić kuter — wtrącił jeden z tych,
— Do nas z Górek nie przyjdą go napędzać. Sami musimy
czości, a więc do związków branżowych, Centrali Spół
którzy pracowali przy kutrze. — Słyszałem, jak ich prezes mó
dzielni Inwalidzkich, Centrali Przemysłu Ludowego i
to zrobić...
, ,
, ,.
wił,
że
w
tym
roku
jeszcze
dwa
kutry
dostaną.
Uwagę kobiet zwróciła smukła sylwetka młodego rybaka, któ
Artystycznego, Wojewódzkiego Zarządu Przemysłu Tere
ry dokręcał want na prawej burcie. Przez jakiś czas nie mogły się
— Widzicie. Zawsze co spółdzielnia, to nie jeden człowiek,
nowego itd. oraz zainteresowanych instytucji handlowych,
zorientować, czy to jest mężczyzna, czy kobieta. Dopiero kiedy mło
którego każdy Jadwiszczak może nacinać, jak chce.
jak „Spólnota Pracy", „Arged“, MHD, PSS itd.
dy rybak krzyknął głośno do stojących na brzegu ślusarzy, po gło
Dalszą rozmowę przerwały okrzyki, dobiegające ich z ho
Narada odbędzie się w Gdańsku w sali Domu Dru
sie rozpoznały ze zdun ieniem — kobietę.
lownika, Szyper przez tubę podawał hasło rozpoczęcia pracy.
karza przy ul. Garncarskiej 19. Początek o g°dz, 10-tej.
Zaraz w ruch poszły języki. Przegadywały się nawzajem,
(Ciąg dalszy nastąpi)
wymieniały pośpieszne uwagi i spostrzeżenia, gadały, gada y.
Rozbudowa Gdyni w okresie
międzywojennym była
chaotyczna i bezplanowa. Nic więc dziwnego, że przy obec
nym systemie planowego zagospodarowania przestrzennego
są pewne trudności. Taka sytuacja jest właśnie z dzielnicą,
położoną na zachód od ul. Śląskiej, której budowę rozpoczę
to według jednego z pierwszych planów jeszcze przed ro
kiem 1932.

Pod kierownictwem Partii wzrosła i ubojowiła się
organizacja ZMP Gdańsk - Śródm eście

0 sztuce ludowej
na Kaszubach

Występy

Filmy, które ujrzymy w kwietniu

Więcej dbałości
o czystość i estetykę

w klubie TPP-R

Sopot obchodzi

7 rocznicę wyzwolenia

Wojewódzką Naradą
Drobnej Wytwórczości
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Anders w „Falles Bergeres"

“'Y ‘Zs'J V//7

1» Wolno mijają Teresie pierw
ale już gdzieniegdzie zielenie
Czterej towarzysze frontowi
sze dni oczekiwania. Fiotruś
ją przecinające je pasy lesiste.
gwarzą przy butelce pysznego
każe posazywat) sobie na ma
W dole-błyska wspaniała wstę
wina kaukaskiego, wspomina
pie '„którędy tatuś leci“.
ga wód Syr - Darii. Na pra
jąc wspólnie przeżyte niebez
A tymczasem trzej przyja
wo rozwija się łańcuch gór.
pieczeństwa i triumfy. Przyłą
ciele lecą nad morzami Kas
Znowu lecą doliną rzeki, po
cza się do nich doktór Wlodzi
pijskim i Aralskim. Zdenek i
tem skręcają bardziej na polu
mierz Rybkin, który też we
Jordan po raz pierwszy oglą
dnie. Są w Alma-Ata.
źmie udział w wyprawie.
dają z lotu ptaka tę krainę. 3) Spotkanie z konstruktorem ra 4) Po jednodniowym wypoczyn
2) Na lewo ciągną się spalone
dzieckim Sergiuszem Piętroku wyruszają z Ałma - Ata
stepy i piaszczyste pustynie,
wem budzi wiele wspomnień.
samochodami, jak najwyżej

ku zboczom Ala - Tau, który
wraz z górami Tiań - Szania
i Pamiru wznosi swe lodowce
nad polami i ogrodami, gdzie
już w maju zbiera się pszeni
cę i brzoskwinie. Przyjaciele
są oczarowani wspaniałością
krajobrazu.

Działały w przedwojennej Pol ców jest profanacją zasługującą
sce „agencje“, które zajmowały na najostrzejsze potępienie.
się werbowaniem młodych, żyją Tak myślą Polacy. Emigracyjni
cych w nędzy kobiet do domów zdrajcy mają jednak inne zda
publicznych w południowej Ame nie, Premierę w teatrzyku „pod
ryce. Agencje te otrzymywały za kasanej muzy“ zaszczycił syyą oplatę „od sztuki“, według usta becnością baron -— generał An
lonych z góry stawek. Mimo że ders. Bawi! się — jak podaje pra
tego rodzaju handel żywym to sa paryska — świetnie. Do tego
warem oficjalnie uznany był za stopnia się rozochocił, że po za
przestępstwo,
policja patrzyła kończeniu programu złożył „ar
nań przez palce. Wielu policjan tystkom“ wizytę za kulisami. Tu
tów miało bowiem w tym han uwiecznił go fotograf paryskiego
dlu swój udział.
dziennika „France - Soir“. Zdję
W ustroju kapitalistycznym de Andersa, nachylonego nad uhandluje się wszystkim: uczucia braną, a, raczej — rozebraną w
mi ludzkimi 1 ludźmi, zbrodnią, rewiowy kostiumik „artystką**.
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To trięcef
niż niedbalstwo

*»« »’«rt tMołtó»Vf st,

fiKWff ft tat, aat
dnia 17. III. 52. Mimo okaza W INNYCH LISTACH:
zreperowane. Trudno to pogodzić z na
k it* vAti Jtsssjtj'ss» {«-«tifatÄtv
plsem na wystawie spółdzielni: „Szyb
nych dowodów wpłaty, urzędnik RAZ NA ROK NIE WYSTARCZY
,^»n <>>>« <?s* f atfrt-ißwss"- <
ko, tanio i solidnie“.
*s Casvtft >»*’/**, »as- «att?
poinformował mnie, że ponieważ Opłacamy regularnie za wywóz śmie! Aby zasłużyć na nazwę „Wygoda“,
»'«Jasssts# Um <* SWWtiff 5 V: >
m-Ss-fott» MssffäA?as«L
<
w dniu 22. 6. 1951 r. wpłaci suma ta nie wpłynęła do Prez. cl — pisze ob. B. J. z Lęborka — ale; spółdzielnia musi usprawnić organiza-*
*fc* iff&aia o« (wi HtftVs
na
naszej
ulicy
Z
OM
nie
był
już
od
cję
swojej
pracy.
BW, „ Franc* ßt«s»Othf
łem na Narodową Pożyczkę Roz PRN w Kartuzach, figuruję jako wiosny 1951 r. Nie trudno sobie wy
«>«»* »«ft ssoitvrt* t?3 4« iS
woju Sił Polski sto dwadzieścia nie płacący.
iSU. * rtüSMt-, !’..
obrazić, jak wygląda ulica 9 Maja i ODPOWIEDZI REDAKCJI:
»«««griff & fffiiff »
podwórka przy domach, nie sprzątane Leon Kępiński, Gdynia. — Radio
złotych w Frez. GRN w Chmiel,
f U: t-afff «ff Vststam,
>» ttestisu«,tat'
Widocznie zawiniło Prez. GRN od roku.
nie. Otrzymałem zaświadczenie w Chmielnie. Chciałbym wobec Zapytujemy ZOM, dlaczego zaniedbu odbiornik może Obywatel nabyć tyl
jsffttffpf -ft ***&>*,. »ttff ?>,!
ko za pośrednictwem swego związku
m*_4 o jednorazowej wpłacie peł tego zapytać, kto ponosi winę, że je swoje obowiązki.
isSfas-SSBf^e <**«» '» «etfbffft ff»*
zawodowego.
;»a»<5tf Ute ta R-A?,. »vasst 4f
nej kwoty subskrypcji i pokwito
8«#», grtfflą««-* »auf«« jsta*
Błażej Połubicki, Kościerzyna. —
do tej pory nie otrzymałem obli
i*r$< »W» *Ug*y#»tff. «ffffft»
wanie. W dniu 10. 12. 51 r. otrzy gacji spłaconej pożyczki? Kto ZNOWU SKARGA NA KOMINIARZY W sprawie kupna roweru na raty na
T<s»tfa U« skat sn«t «asatm
Ob. Z. Kołaczyński, Gdańsk, ul. Ja leży zgłosić się do sklepu „Motozby
U
ffft wart»ft ä'u»
małem przypomnienie z Prez.
na z Kolna 10 m. 1 — po przyjściu tu“ w Gdyni przy ul. Starowiejskie]
wreszcie
to
załatwi,
ewentualnie,
. «fatU jtcttt *4««««.
PRN (Wydz. Finansowy) w Kar
z
pracy
w
dn.
14.
3.
zastał
całe
mie
17
celem
załatwienia
obowiązujących
tuzach o konieczności wpłaty za kiedy otrzymam następne upom szkanie zasypane grubą .warstwą sa formalności. Na składzie są tylko ro
dzy. Podobnie było u sąsiadów. Cieką wery sportowe.
deklarowanej sumy 120 zł. Po nienie o wpłacie?
że, gdy się kominiarzowi zagrozi Janina Kościńska, Gdynia. — Nie
szedłem więc do Kartuz, oddalo
Uważam, że sprawy wpłat Na we,
pójściem ze skargą do spółdzielni ko skorzystamy.
nych o 7 km od miejsca mego za rodowej Pożyczki Rozwoju Sił miniarzy, wykonuje on wtäly swoją
mieszkania, pokazując zaświad Polski nie powinny być tak nieci pracę bez zarzutu. Tak np. było w
JUŻ W NAJBLIŻSZYCH
czenie. Ux’zędnik, do którego się bale i biurokratycznie załatwia styczniu.
DNIACH ROZPOCZYNAMY
zgłosiłem obiecał sprawę zała ne przez prezydia Gminnej i Po WĄTPLIWĄ WYGODA
twić, więc spokojny wróciłem do wiatowej Rady Narodowej.
Ob. Wanda Abram z Orłowa, Mysło- DRUK NOWEJ SENSACYJ
wicka 14/1, oddała 29. 1. pończochy NEJ POWIEŚCI.
domu.
do
podniesienia oczek do spółdzielni
Jan Szymichowski
Niestety, Dnia 13. III. 52 otrzy
DALSZE SZCZEGÓŁY W
„Wygoda“ przy ul. Starowiejskiej w
Ręboszewo, p-ta,
małem drugie przypomnienie o
Gdyni. Zgłaszała się po te pończochy NUMERZE JUTRZEJSZYM.
pow. Kartuzy
1 razy i wreszcie 12. 3. odebrała je nie
cierpieniem I miłością. Na wszy która brała udział w „warszaw,
wpłacie, tym' razem z terminem
stkirn kapitalistyczny przedsię skini numerze“, ukazało się na
biorca potrafi zarobić. '
pierwszej stronie „France-Soir“»
Męczeństwo i cierpienia ludu Żeby jednak generał Anders ni«
Warszawy
sprzedane
zostały czuł się osamotniony i zażenować
SOBOTA — 22. 3. 1952.
przed dwoma laty przez hrabie ny tą rewiową sytuacją, dzien
6.00 —* Program. 6.05 — Gimnastyka.
. ‘--i.'
go Bora - Komorowskiego, głó nik „France - Soir“ zamieścił o«
6.15 — Komunikat PIHM-u. 6.16 —
Omówienie programu. 6.17 — Uwaga
wnego organizatora i sprawcę ma bok drugie generalskie zdjęci«,
PGR-y. 6.30 — Dziennik. 6.50 — Me
sakry ludności stolicy. Napisał które przedstawia „artystkę“ zu
lodie ludowe. 7.20 —* Muzyka rozr.
on książkę o powstaniu warszaw pełnie rozebraną, w towarzystw!«
7.5C — Kalendarz. 7.55 — Wiad. 8.00
— Kurs jęz. ros. 11.40 — Komunika
Od paru dni rozgrywane są na Wybrzeżu zawody sportowe rok 1951, a zarazem mistrz Woj 8kim, książkę pełną kłamstw i kilku „generałów“ w operetko,
ty lok. 11.45 — Głos mają kobiety. o mistrzostwo Marynarki Wojennej. Do tej chwili znane są już
ska Polskiego marynarz Jaworek, fałszów historycznych, przy po wych mundurach.
12 04 — Dziennik. 12.14 — W rytmie
walca i polki. 12.30 — Aud. dla wsi. częściowe wyniki w gimnastyce, podnoszeniu ciężarów, strzela zdobywając pierwsze miejsce i mocy których próbował wybieijć
Dwa zdjęcia i dwa rodzaje g«“
12.45 — „Na swojską nutę“. 13.15 — niu, szermierce i boksie.
uzyskując 57,7 pkt. Następne swój czynny udział w hitlerow
Komunikat PIHM-U. 13.16 —. Aktual
skiej
zbrodni.
Książka
wydana
zo
nera
łów. Ci — operetkowi, bio
miejsca
zajęli:
Ilwicki
—
56,45,
ności ze wsi. 13.30 — Aud. szk. „Od
W spotkaniu finałowym w sza. 2) Onderko — 175 kg. 3) Makow
wiedziny“. 13.55 — Aud. szk. .Uczmy bli pierwsze miejsce w klasyfikaj ski — 157,5 kg. Lekka: 1) Gro przed Radomskim — 56, i Mal- taia w języku angielskim. Hra rą przynajmniej
pieniądze za
się śpiewać“. 14.15
Aud. liter. 14.30j
bia Komorowski okazał się „do
towskim —- 55,8 pkt.
cji
indywidualnej
zajął
mistrz
j
„uczciwe“
zgrywanie
się w por
chowski
—
245
kg.
2)
Mich
—
— Muzyka. 14.35 —■ Aud. dla wychów,
brym“ kapitalistycznym handlo
przedszkoli. 14.40 — Koncert chóru. Polski oficer Paliga, przed bos-! 230 kg. 3) Cop — 227,5 kg. Śred
nograficznych
szmirach,
a nie za
wcem.
Dolary
i
funty
nie
cuch.
15.00 — Utwory na altówkę. 15.20 —i manmatem Dorocinkowskim i o- nia: 1) Kocioł — 250 kg. 2) Trzciń Konferencji okręgowe
ną...
Przegląd prasy liter. 15.30 — Aud. dla fi cerem Penkulą. Zespołowo zwy
zdradę i dywersję.
Budowisnycti
fi
Ogniwa
ski — 230 kg. 3) Szpachowski —
dzieci 16.00 — Wszech. Rad. 16 20 —I
Na męczeństwie Warszawy pra
Omówienie programu. 16.21 — Studen; ciężyła Oficerska Szkoła Mary 227 kg. Lekkośrednla: 1) Gawo Jutro, tj. w niedzielę 23 bm. odbę
Nie dlatego jednak zestawienie
ci PWSM przed mikrofonem. 16.40 —i narki Wojennej — 60 pkt.
rek — 251 kg. 2) Jaskółka — dą się konferencje rad okręgowych gnie zarobić obecnie paryski te generałów dokonane przez redak
».Przy muzyce o sporcie“. 17 00 —i
atr
rewiowy
„Folies
Bergeres“.
zrzeszeń
sportowych
„Budowlanych“
Wiad. 17.15 — Koncert muzyki ludo-! W strzelaniu z kbk zwyciężył 227.5 kg. 3) Korczyński — 213,5 i „Ogniwa“ w Gdańsku.
Jest on „sławmy“ na cały kapita cję pisma „France - Soir“ jest
wej, 17.45 — Kurs jęz. ros. 18.00 —i st. bosman Menkal, uzyskując na kg.
W konferencjach tych, w których
niekompletne. Zabrakło w nim
Muzyka. 18.30 — Wszech. Rad. 18.50 i 300 możliwych — 201 pkt., na II
wezmą udział delegaci kół sportowych listyczny świat z tego, że wystę Bora - Komorowskiego, generała
W sześcioboju gimnastycznym zostanie podsumowany dwuletni okres pują w nim nagie girlsy. Przed
—■ Muzyka tan. — lok. 19.15 —- Prze i
giąd wydarzeń. 19.30 — Muzyka i akt. i miejscu uplasował się oficer Zbo pierwsze miejsce zajął Ilwicki działalności obu zrzeszeń na Wybrze kilkoma dniami odbyła się w który' wykazał, że jest specjalistą
20.00 — „Przy sobocie po robocie“.! rowski — 190 pkt., przed st. ma przed Małtowskim i Pawłow żu i nastąpi wybór do rad okręgu.
od robienia pieniędzy na tragedii
20,58 — Komunikat PIHM-u. 21.00 — j rynarzem Sieczką — 187 pkt.
„Budowlani“ obradować będą w folies Bergeres“ premiera no
skim. Zespołowo zwyciężyła mi świetlicy Zw. Zaw. Prac. Budownictwa wej rewii, której „gwoździem“, Warszawy. Być może, że nie za
Dziennik. .21.26 — Wiad. snort. 21.30!
~~ Aud. o Konstytucji. 21.45 — Mu-1 W trójboju olimpijskim w pod strzowska grupa OSMW.
przy ul. Chodowieckiego 7/7 a w Gdań jest numer o „powstaniu i zburzę proszono go na premierę „war
zyka. 21.50 — Aud. ’iter. 22.20 — Kon!
Początek o godz. 10.
szawskiego numeru“ ze względów'
W zawodach gimnastycznych sku.
cert rozr. 23.25 — Muzyka tan. 23.501 noszeniu ciężarów w poszczegól
Zebranie „Ogniwa“ rozpocznie się o niu Warszawy". Umieszczenie te
III kl. trumfował mistrz Mary godz. 10 w sali konferencyjnej ORŻZ go numeru wśród pornograficz konkurencyjnych.
— Ost. wiad. 24.00 — Komunikat i nych kategoriach zwyciężyli:
PIHM-u dla rybaków.
• Kogucia: 1) Szlajf — 177,5 kg. narki Wojennej w. gimnastyce na przy ul. Bojowców 5/6 w Gdańsku. nych piosenek | wyuzdanych tań
A. RUMIAN

I

Pronr m radiowy

Dobre wyniki na Spartakiadzie Marynarki Wojennej

OGŁOSZENIA DROBNE
ROWER dziecięcy dwukoło
wy (od 5—10 lat) sprzedam.
Wrzeszcz, Twarda 16/5 par
ter (równoległa Klinicznej)
SPRZEDAMY motory kutro
5793-G
we, samochodowe, elektry
czne, samochód półciężarowy „Opel“ rozebrany, „Wil
KUPNO
lis“ uszkodzony,
biurka,
szafy, krzesełka, tapczan,
piece, magiel, łańcuchy, ga
4nice. Bałtycka Spółka Ry DYFERENCJAŁ do motocy
bna, Gdynia, Jana z Kolna kla marki Gnome . Rome
10 a.
222-P 750 cm kupię. Pisać na ad
res Wrzeszcz, Kossaka 2 m.
PIANINO' dobre, Jazzband 10 Jarosz,
,
5798-G
sprzedam. Sonot, Czerwo
nej Armii 91 parter. 253-P BARAK rozbieralny kupię.
ROWER
sportowy sprze Oferty Dziennik Bałtycki
dam. Wrzeszcz, Konopnic Gdynia pod „Barak“. 5697-G
kiej; 3 b
1.
257-P

PRZĘDĄ*

MASZYN® do szycia kra
wiecką sprzedam.
Sonot,
Bieruta 54 — 3, 15—18-ta.
25G-P
PSY fokk spanlóle 7 tygo
dniowe sprzeda. Orłowo," Or
towska 40 m. 4a. godz
19—20.
5687-G

CZĘŚĆ gospodarstwa z czę
ścią budynków kupi solid
ny nauczyciel. Zgłoszenia
Dziennik Bałtycki Gdynia
pod „Nauczyciel“.
5688-G

LOKALE

SPRZEDAM radio. Wiado
bezdzietne
mość: Gdynia kiosk naprze MAŁŻEŃSTWO
ciw poczty.
5693-G (lekarze) poszukuje pokoju
na terenie trójmiasta, Ofer
PARĘ koni z wozem ogu ty Dziennik Bałtycki —
mionym sprzedam. Zgłosze Gdańsk pod „Stomatologo
5777-G
nia Gdynia, śląska 20a od wie“.
godz, 16.
5694-G
ZAMIENIĘ 3 pokojowe mie
JADALNIA rzeźbiona, sy szkanie nowoczesne Wrzeszcz
pialnia mahoń, sekretarzyk na domek z ogrodem Oli
1 inne meble sprzedam. wa, Orłowo, Zgłoszenia —
Wiadomość teł. 44-30.
Wrzeszcz, Poste restante
5695-G Ginko.
259-P

ZAMIENię 2 większe poko
je z kuchnią Gdańsk na
dwa mniejsze z chlewikiem,
ogródkiem na peryferiach
trójmiasta lub trasa Gdańsk
— Pruszcz. Oferty Dziennik
Bałtycki Gdańsk pod „Ka
zimierz“.
5789-G
KAWALER , poszukuje po
koju. Oferty Dziennik Bał
tycki Gdańsk „Na stanowi
sku“.
_
5794-G
POSZUKUJE pomieszczenia
z wystawą na pracownię bie
lizny ewentualnie przystą
pię do spółki. Oferty Dzień
nik Bałtycki Gdynia pod
„Bieliźniarka".
5692-G
ZAMIENię samodzielne 2
pokoje, kuchnia, wygody na
2—3 centrum Wrzeszcza lub
Oliwy. Wrzeszcz, Pileckiego
4/2 od 17-tej.
5797-G
DOMEK z ogrodem owoco
wym, możność trzymania
inwentarza zamienię na 4
pokoje z wygodami z małym
ogródkiem w trój mieście.
Wrzeszcz, Zielony Trójkąt 7.1
580Ó-G!

WOLNE

ZGUBY
ZGUBIONO kartę meldunko
wą,
zwolnienie z pracy
ZBM, metrykę urodzenia, za
świadcz, ukończenia kursu
Straży Pożarnej.
Toma
szewski Zygmunt, Gdańsk,
Długa 76.
255-F
SKRADZIONO
książeczkę
żeglarską nr 8165 na naz
wisko Schütz Edmund
5682-G
ZGUBIONO książeczkę że
glarską nr 4530 na nazwis
ko Skonieczko Jerzy.
5675-G
ZGUBIONO książeczkę że
glarską, zaświadczenie zdro
wia, obywatelstwo na naz
wisko Gulanowskl Wiktor.
5696-G
ZGUBIONO kartę meldun
kową, legitymację studenc
ką wydaną przez Akademię
Medyczną na nazwisko Czar
nowska Mirosława. 5795-G

POSADY!

PIASTUNKA
ewentualnie i
dochodząca do 8-mlesięcznego dziecka potrzebna na
tychmiąst. Wrzeszcz, Libermana 45c/7,
5903-G
STARSZA gospodyni lub po |
moc domowa potrzebna, Wajs
runki dobre. Inżynier Ma-; |
jewski. Oliwa, Dickmana 2;E
— piętro.
260-P 1 ’

ZGUBIONO
legitymację
szkolną na nazwisko Kuchta
Ryszard.
5796-G
ZGUBIONO legitymację 1
przepustkę Stoczni Gdań
skiej na nazwisko Szwarc
Czesław.
5901-G
ZGUBIONO kartę pracy trak
tora kat. III nr 35765, ksią
żeczkę wojskową wydaną
PIKU Kraków Miasto nr
10534 na nazwisko Cichy
5902-G
Jan.

~~N A U K A
nowoTRZYMIESIĘCZNE
czesne
korespondencyjne
kursy księgowości. Łódź —
skrytka 163.
263-K

R Ö Ż N E
WARSZAWSKA pracownia
plisowania i odnawiania kra
watów. Wrzeszcz, Barlickiego 12.
252-P

Dpia 21 marca 1952 r. zmarł namaszczony Sakr. św,
mój ukochany mąż

,+p.

EDMUND, DERDOWSKI

przeżywszy lat 34.
Eksportacja drogich nam zwłok nastąpi 24 bm. o
godz. 8.30 z ul. Starowiejskiej 52 do kościoła Serca
Jezusowego, gdzie o godz. 9-tej odbędzie się msza
święta, o czym
zawiadamiają pogrążeni w cięż
kim smutku
ŻONA, RODZICE, SIOSTRY,
5805-0
BRACIA I SZWAGROWIE

TABELA WKRIRreH

3 Krajowej Loterii Pieniężnej
Z dzień ciągnienia III Rzutu
Wygrana 50.000 z! padła na Nr
Wygrane po 400 st,
Nr 167733,
Wygrana 20.000 z! padła na Nr 2122 2733 8949 12582 14027 1527
Nr 45627 177389.
15502 15516 18394 18536 19064 1910
Wygrana 10,000 z! padła na Nr 20266 21255 24778 25600 27469 2783
Nr 98923 153853 159013 160326 165584 29081 31810 32210 33690 33727 3779
38133 40126 42283 42730 46026 4851
173541.
Wygrana 5.000 z! padła na Nr 47088 47506 48985 49268 49659 4984
51950 52392 52846 53721 59368
Nr 36676 76057 93324 96102 167605. 60504 62642 69887 71623 72413 60201
7276.
Wygrana 2.000 zł padła na Nr 73317 73852 74040 74565 77294 77701
Ni 670 2993 12596 14316 16870 20843 79840 81669 83051 83475 84869
64671 78957 128051 132176 133388 85721 86662 90099 90257 91215 9261
93582 94518 97787 102181 10292
152919 168366 173940.
Wygrana 1.000 zł padła na Nr 103229 104019 104410 108041 10824
Nr 1772 3098 4778 5978 11831 12981 110402 111550 117257 118362 11927
119426 119680 122349 122835 12389
25363 34153 35363 38101 36112 39075
127913 129866 131283
41551 41741 44400 45408 49453 51018 134630 135921 137487 134146 13414
137663
56059 50335 58723 60398 65460 73954 139S8C 142180 1.42943 143951 13939
14437
74713 77533 78656 79245 80920 82047 144497 ; 45521 146320 147114 14839
82920 83701 89153 100462 101360 14849'- 149618 149719 152516 15384
103064 103550 109534 110388 110400 155524 155364 1.56741 157046 15773
112213 115898 126288 127372 129271 158082 160446 162729 163331 16357,
65285 165288 166118 169808 18964133347 137423 137517 140372 144332
148493 J.5235P 153036 156617 .158177 170720 172504 .173527 173527 ' 7357'
73689 1742C9 174857 1788"'
161762 162353 167287 167492 178398. 179536 179791.
Dalszy ciąg wygranych podamy jutro.

Tennmeratę „Dziennika Bałtyckiego*1 zamówię można w haldym urzędzie I agencji pocztowej oraz a każdego listonosza. Prenumeratę indywidualną (przesyłka pod opaską) namawia *!ą prze* wpłaceni« należności na
nuto PKO XI 5454/1» '.'?«■ .,R«chMff«*s Cena prenumeraty! miesięczna
at & gt, kwartalna
«I lä gr, półroczna 24 zł 30 gir, roczna 48 id «I ar — „Dziennik Bałtycki“ r~"»4na nabyż we wszystkich punktach sprzedaż*
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