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|Z Wojewódzkiej Narady Drobnej Wytwórczości

budujemy podstawy socjalizmu w kraju

Mieszkańcy Błonia i Tłuszcza otrzymali elektryczne połączenie z Warszawą
WARSZAWA (PAP). W dniu 23 bm. kilkudziesięciotysięczna lektryfikujemy coraz więcej no i nr 7, Dyrekcji Budowy Kolei
rzesza mieszkańców Błonia, Wołomina, Tłuszcza, Ożarowa i oko wych linii i stacji kolejowych. W Państwowych oraz Centralnego
licznych miejscowości otrzymała szybkie połączenie kolejowe * tym roku to już druga uroczys Biura Projektów i Studiów Kole
centrum stolicy. W dniu tym przekazana została do użytku jedna tość otwarcia nowych zelektryfi jowych, zgromadzeni w dniu £8
z setek wielkich inwestycji Planu 6-letni®go, wykonana kosztem kowanych linii. Na początku sty marca 1952 r. w hali nowej e114 mil. z!. — zelektryfikowane linie kolejowe, łączące Warszawę cznia br. została otwarta zelektry lektrowozowni na Ochocie z du
z Błoniem i Tłuszczem, o łącznej długości 65 km.
fikowana linia Gdańsk -y- Sopot. mą i radością meldujemy Cl, że
Na uroczystość przybyli przed wą stację postojową Warszawa- W Planie 6-łetnim przewidzia elektryfikacja dwóch dalszych li
stawiciele Rządu i Partii: wice Ochota I nową elektrowozownię, na jest dalssa elektryfikacja war nii warszawskiego węzła kolejo
premier
Stefan Jędryehowski, wykonano 150 tys. m. sześć, robót szawskiego i gdańskiego węzła wego —. s Warszawy do Tłuszcza
przedstawiciele Ministerstwa Ko ziemnych, ułożono 51 km nowych kolejowego, zapoczątkowanie e- i z Warszawy do Błonia została
lei z min. Strzeleckim na czele, torów, wykonano budowę wyso lektryfikacji węzła katowickiego, w terminie wykonana i oddana
kierownik Wydziału Komunika- kich peronów o łącznej długości 3 a także zelektryfikowanie całko w-dniu dzisiejszym do użytku.
cyjnego KC PZPR — Gordon.; km, wybudowano budynki o lą- wite najbardziej obciążonej ru
Bogatsi w doświadczenia zdoby
1 sekretarz KW PZPR — Wiche, caniej kubaturze 35.500 m sześć, chem dalekobieżnej linii kolejo te w dotychczasowej pracy, uspra
sekretarz Woj. Kom. PZPR
Jw tym celu zużyto blisko 4 ty». wej Warszawa — Katowice.
wnlsjąe stale naszą pracę w opar
Strasse?
oraz przedstawiciele ton szyn i rozjazdów, blisko 2 _W Warszawie budujemy pod ciii o socjalistyczne współzawod
W ub. niedzielę w sali Domu Drukarza w Gdańsku od
ziemną
kolej
elektryczną■—>
me
tys. ton żelaza, ponad 2 tys. ton
związków zawodowych.
nictwo, przystępujemy do wyko
była się zwołana przez redakcję „Dziennika Bałtyckiego"
cementu oraz szereg innych su tr®. W ten sposób elektryfikując nania dalszych zadań.
Wojewódzka Narada Drobnej Wytwórczości, na którą zje
koleje, podobni© Jak budując i
Zelektrgfikaiuańo
rowców i materiałów.
chali się działacze spółdzielczości rzemieślniczej, przemysłu
Równocześnie przesyłamy €ł,
kłady
przemysłowe,
budujemy
Po przemówieniu ministra ko
drogi Obywatelu Prezydencie, go
terenowego i artystycznego z całego województwa
65 km linii
podstawy
socjalizmu
w
naszym
lei — Strzeleckiego, zabiera głos
Na zdjęciu prezydium narady. Siedzą od lewej przedsta
rąee życzenia z okazji 60 roczni
Przodownicy pracy — przedßta wicepremier Jędrychowsld, któ- kraju.
wiciel KW PZPR ob. Grycendler, red. nacz. naszego pisma
cy Twoich urodzin i dla jej ucz
wiciele
załóg
poszczególnych
, . , . ,
,,,
,
1 ry stwierdza m. in.*
Piotr Kraak, przedstawiciele Woj. Komitetu SD ob. Gabryl
czenia zobowiązujemy się nie pó
przedsiębiorstw, które wykonywa
Odznaczenia
i mgr. Lewicka, przedstawiciel Ministerstwa Drobnej Wy
źniej niż w rok od dnia dzisiej
äy roboty, składają meldunki o
twórczości i Rzemiosła dyr. departamentu kontroli Dyraoddać do ruchu elektrycz
Frzemóuiłesiie
dla budoumiczjjcli szego
skończeniu prac. Dyrektor Biu
ga, oraz prezes Nowak, członek ©pólnopolskiej komisji wy
nego pierwszy odcinek Unii War
ra Elektryfikacji Kolei inż. Kucz
wicepremiera
Gorącymi oklaskami zebrani szawa — Katowice ed Żyrardo
twórczości różnej i usług.
Fot. — CAF
borski składa sprawozdanie z
wyrażają swe uznanie wyróżnia wa do Skierniewic.
Jędrgchouiskiego
Sprawozdanie z narady podajemy na sfr. 3.
przebiegu robót. Stwierdza m.
jącym się w pracy robotnikom i
Sn.:
| Projekt Konstytucji snowi,
mówi, że pracownikom, którzy z rąk •wice
Zelektryfikowano 65 km linii.: Polska Rzeczpospolita Ludowa
premiera Jędrychowskiego otrzy
Uruchomiono 3 nowe podstacje m. in. „zapewnia rozwój i nieu mu ją odznaczenia
państwowe.
elektryczne, wybudowano linie stanny wzrost sił wytwórczych Krzyżem Kawalerskim Odrodze
zasilające napowietrzne o łącznej kraju, przez jego uprzemysłowię nia Polski udekorowany zostaje
długości 52 km, wybudowano no nie, prze® likwidację zacofania dyrektor BEK —inż. Kuczborski,
gospodarczego, technicznego i kul złote, srebrne i brązowe Krzyże
turalnego,
zabezpiecza
stały Zasługi otrzymuje 32 wyróżniają
wzrost dobrobytu, zdrowotności i cych się przodowników pracy i
poziomu kulturalnego mas ludo inżynierów. Kilkudziesięciu budo
Ł0DŻ (PAP). Prosty I serde czny Ust wysłała do Prezydenta łódzkie włókniarki, nie rozumie
wych“. Jest to jedna z głównych wniczych nowych linii otrzymuje
funkcji państwa ludowego, jego premie pieniężne oraz odznaki Bolesława Bieruta znana przodownica pracy z ZPB im. Szymań- my, że trzebią strzec i bronić te
skiego w Łodzi, Eugenia Kantat ek. List ten brzmi:
go, cośmy wywalczyli, tego nasze
funkcja gospodarczo-organizacyj Odbudowy Warszawy.
„Drogi Prezydencie!
na.
Jak to dobrze, kochany Towa go dnia dzisiejszego i przyszło
ści naszych dzieci.
W naszych osiągnięciach i za
Jestem tkaczką, przodownicą rzyszu, że tamte lata już ni^dy
Dalsze zobowiązanie pracy.
Byłam niedawno z delegacją w
mierzeniach
inwestycyjnych
do
nie
wrócą,
że
przepadły
na
zaw
Otrzymałam
srebrny
Krzyż
WARSZAWA (PAP). KC
kolejarzu
Zasługi, z czego jestem bardzo sze. Ale też nie myśl, że my, Związku Radzieckim. Na własne
PZPR wystosował do Komi niosła rola przypada elekiryfika
oczy widziałam osiągnięcia ludzi
j na cześć Prezpdenia dumną. Plan z&. 1951 r. wykona
tetu Centralnego Kómunlstycz cji Kolei.
radzieckich, którzy sami je sobie
Elektryfikacja kolei jest hieran
łam już we wrześniu. Żyje mi się
nej Partii Brazylii depeszę na
zbudowali własnymi rękami. I
kłem postępu technicznego, podo Zebrani wśród potężnej fali en całkiem dobrze, zarabiam nieźle.
stępującej treści:
dzisiaj — jest już u nich socja
bnie jak elektryfikacja przemy tuzjazmu uchwalają następnie Wystarcza w zupełności na utrzy
Do Komitetu Centralnego słu i rolnictwa. Rozumiejąc to tekst depeszy do Prezydenta Bo
lizm, a my uczymy się na ich
manie
moje
i
dwojga
dzieci.
Kie
Komunistycznej Partii Brazy
WARSZAWA (PAP). Do se wzorach i na każdym kroku od
lesława Bieruta:
znaczenie
elektryfikacji
Polska
dy
porównam
ich
dzieciństwo
z
lii
czuwamy ich pomoc i opiekę,
Ludowa mimo początkowych tru „Obywatelu Prezydencie!"
moim, to jak dzień do nocy. Mój kretarza generalnego Komu
Finlandii
Z okazji 30-lecia Waszej dności wkroczyła śmiało na drogę My, pracownicy Biura Elektry ojciec był stale bez roboty, mat nistycznej Partii
Tak sobie myślę, drogi Prezy
Partii ślemy Wam i sławne elektryfikacji kolei. Nie tylko od fikacji Kolei, Dyrekcji Okręgo ka pracowała tylko parę dni w Villa Pessi Komitet Central dencie, że chyba radość Ci spra
mu przywódcy ludu brazylij budowaliśmy z kompletnego zni wej Kolei. Państwowych w War tygodniu. A nas było w domu pię ny Polskiej Zjednoczonej Par wi to, co powiem o zakładach, w
skiego Luiz Carlos Presteso- szczenia te linie, które były zelek szawie, Państwowych Przedsię cioro. Najedliśmy się biedy do tii Robotniczej przesłał depe
których pracuję. Cala nasza, za
szę następującej treści:
wl braterskie pozdrowienia i tryfikowane przed wojną, ale © biorstw Robót Kolejowych nr 4 syta.
łoga wykonała w’ ub. roku plan
Ż okazji 50 rocznicy Wa przed terminem. Teraz też wyko
życzenia dalszych sukcesów
szych
urodzin
przesyłamy nujemy plany miesięczne regular
w Waszej trudnej i ofiarnej
Wam, drogi Towarzyszu, ser nie. A na cześć 60 rocznicy
walce»
deczne pozdrowienia i życze Twych urodzin podjęliśmy ■ zobo
Jed tocząc I organizując ma
nia długich lat życia i pracy wiązania wartości ponad 400 tys,
sy pracujące Waszego kraju
dla dobra ludu fińskiego i zl. Ja 'postanowiłam podnieść ja-d© walki o zapewnienie nie
ZIELONA GÓRA (PAP). Twórczy wysiłek robotników, Inży załogi jest oddanie do eksploata
sprawy pokoju. Polska klasa
podległości narodowej prze
nierów i techników, budujących największą w Polsce elektrownię cji drugiego turbo - zespołu w robotnicza widzi w Was i ce kość produkcji' o 1 proc. i przy
ciwko przekształceniu Wasze
wodną w Dychowie, w niedługim czasie zostanie uwieńczony no najkrótszym czasie. Ażeby wyko ni zasłużonego przywódcę lu rzekam bić się dalej o każdy
go kraju w bazę wojenną i
wym sukcesem — uruchomieniem drugiego turbo - zespołu. Bę nać to zadanie, załoga podjęła du fińskiego, z którym łączą metr tkaniny.
kolonię imperializmu USA,
Żyj nam jak najdłużej w zdro
dzie to pełne zakończenie prac związanych z tą olbrzymią inwe szereg cennych zobowiązań pro ją więzy trwałej przyjaźni
wnosicie poważny wkład do
dukcyjnych dla uczczenia 60 rocz i braterstwa we
stycją w okresie Planu 6-letniego.
wspólnej wiu. Towarzyszu Prezydencie i
walki o pokój, jaką prowa
prowadź nas do coraz lepszej
Państwo polskie, pokonujące zwycięsko zniszczenia wojenne i
Bierwt® walce o pokój i socjalizm.
dzą narody świata pod wodzą
przyszłości“.
walczące z zacofaniem gospodar"
1 łia,a*
wielkiego Związku Radziec
czym,
pozostałością
rządów
sana
kiego.
Wez wan*e
cji, nie mogło w pierwszym eta
Jesteśmy głęboko przekona
pie odbudowy uruchomić własny
do
ni, że pod przewodem Wa
mi siłami tak poważnej inwestyszej Partii i Towarzysza Preteh&omiin!3tac)i
cji, jaką jest elektrownia w Dy
stesa lud brazylijski zdobę
WROCŁAW (PAP). Pracowni
dzie wolność i szczęście swo
WARSZAWA (PAP). Prezes Ra chowie. Z pomocą, jak w wielu
WARSZAWA:. (PAP). W Insty
jej ojczyzny.
dy Ministrów Józef Cyrankiewicz innych wypadkach, przyszedł tucie Polsko - Radzieckim w War robotnicy, pracownicy umysłowi cy Rejonowego Urze.du Telefoni
i młodzież proszą o wyjaśnienie czne - Telegraficznego we Wro
nam Związek Radziecki. Przyjaźń
przyjął
w
dniu
24
bm.
ambasado
KOMITET CENTRALNY
szawie mieści się m. in. specjalny
cławiu napisali do Prezydenta
ra nadzwyczajnego i pełnomoc i pomoc Związku Radzieckiego wydział informacji, zadaniem któ interesujących ich tematów.
POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ nika Bułgarskiej Republiki Lu Ilustruje przysłanie do Dychowa
RP Bolesława Bieruta list, w kto
rego
jest
zapoznawanie
wszyst
PARTII ROBOTNICZEJ
rym, po sprecyzowaniu szeregu
dowej w Polsce pana dr Kiriła olbrzymich' turbin wodnych { ge kich zainteresowanych z poszczę
neratorów. wyposażonych w naj
zobowiązań ogólnej wartości ok,
Dramałijewa.
nowocześniejszą aparaturę. Są to gólnyrni zagadnieniami z życia
70 tys. zł., zwracają się z nastę
największe w Polsce turbiny wo społecznego, naukowego i kultu
pującym apelem:
ralnego narodów ZSRR i wymia
dne.
„Zwracamy się do wszystkich
W chwili obecnej trwają ostat na polsko - radziecka w tych dzie
rejonowych urzędów telefonicznie prace przy montażu urządzeń dżinach. Niezależnie od tego wy
elektrycznych drugiego turboze dział informacji pośredniczy i
no - telegraficznych o podejmowa
WARSZAWA (PAP). W dniu
społu. Ambicją I sprawą honoru ułatwia nawiązywanie kontaktów
pomiędzy instytucjami naukowy 22 bm. odbyło się uroczyste za nie zobowiązań, prowadzących
mi, zrzeszeniami, uczelniami obu kończenie 3-dniowych obrad pol do polepszenia telekomunikacji.
Załoga Gdańskich Zakładów7 Opakowań Blaszanych, podejmu
krajów.
sko - czechosłowackiej
komisji
Wzywamy również wszystkich
jąc zobowiązanie dla uczczenia rocznicy urodzin Prezydenta Bie
Pomimo stosunkowo krótkiego zdrowia, która opracowała meto pracowników placówek pacztoruta i święta 1 Maja, zastosowała metodę radzieckich tokarzy
czasu swego istnienia, wydział dy i formy współpracy pomiędzy
Zan darowej i A gafo nowej.
informacji przy Instytucie Pol polską i czechosłowacką służbą wo-telekomunikacyjnych do przy
śpieszenia obiegu przesyłek pocz
W oparciu o metodę Źandaro- dnione przy tłoczeniu wieczek do
sko - Radzieckim staje się coraz zdrowia w roku 1952.
wej w ostatnich . dniach w Zakła puszek i przy gumowaniu wie
bardziej popularny. Świadczą o Podpisany 22 bm. układ o współ towyeh poprzez: szybkie i bezbię
dacii Opakowań Blaszanych w czek.
(tym duże ilości listów ze wszyst pracy w dziedzinie ochrony zdro dne sortowanie listów i paczek
Gdańsku na iutowiarkaeh zaczę
Przodownica pracy Waleria MOSKWA (PAP). W centrum stoli kich zakątków Polski, w których wia pomiędzy Rzeczpospolitą Pol
na rozdzielniach i w ambulan
to stosować przekazywanie ma Milbrod, stosując metodę Źanda- cy radzieckiej — na Placu Powstania
fiką i Republiką Czechosłowacką
sach,
skrócenie cyklr doręczania
szyn następnym zmianom w ru rowej, w okresie od 8 do 15 mar trwają dniem i nocą prace przy bu
przewiduje m. in. dalsze rozszerzę
chu. W ten sposób osiągnięto po. ca br. wyprodukowała 102.634 dowie 32-piętrowego wieżowca miesz
nie i zacieśnienie współpracy po przesyłek przez Iistoneszów, »ważne oszczędności.
wieczka do puszek i nie miała a- kalnego. Kubatura tego potężnego bu
między służbą zdrowia obu kra sprawnienie zbierania prenumera
jów.
Dzięki tej metodzie załoga za ni jednego braku. Inna robotnica, dynku wyniesie 350.000 m sześć, V/
ty na gazety i czasopisma“.
kładów coraz skuteczniej walczy Rettig, n-a kilkadziesiąt tysięcy wieżowcu mieścić się będą setki mie
szkań.
wykonanych
puszek
miała
tylko
o wzorowe wykonywanie każdej
PARYŻ (PAP). Agencja France
W części parterowej tego gmacau
czynności produkcyjnej, o lepszą jeden brak.
znajdzie się 50 wielkich sklepów, res Presse donosi z Kairu, że rząd e~
jakość produkcji, o jej usprawnię
Inicjatorka zastosowania nowej tauracja i 2 kina. Wieżowiec budowa gipski postanowił rozwiązać par
nie.
'•
metody pracy Jadwiga Okrój ny jest w ten sposób, że na drugim, lament z dniem 24 marca. Wyboi
dwudziestym piętrze i ry «rtrznaczono na IR mała n
Fodc??.s gjy przed zastosowa zmniejszyła ilość braków o 90 dziesiątym
znajdą się wielkie tarasy, biegnące woTy ^znaczono na 1Ö majaka rOZ
niem tej metody robotnfey zatra proc. Robotnice tłoezarni i gu- kół domu. Na tarasach tych urządzi! poczęcie następnej kadencji parSOFIA (PAP) Jak poda ja z A którego 8 greckich patriotów —
cłnieni przy ciociu blachy mieli miarni, dzięki lepszemu wykony Się prawdziwe parki. Już jesienią br. lamentu
na 31 maja br.
ten metronoJito wwlri Tn-A-i™
zasadzi
sie
tutaj
drzewa
i
krzewy.
Łą,
.
,
<
,
.’
oporna grecKi Joakim Bełójannis i jego towarzysze zu»
0,17 proc. braków, to obecnie, po waniu poszczególnych procesów: ezna powierzchnia tych parków naj większość rozwiązanego parła-1 skierował
do dziennika Allahi
wprowadzeniu metody 2anda.ro- produkcyjnych, podczas pracy na wszystkich trzech tarasach wyniesie| mentu składała się z członków! wezwanie do premiera Płastirasa tali skazani na karę śmierci. Mc
tropołita wskazuje, że proces toi
wej, ilość
braków
zmnfej- automatach
i
półautomatach C;Q00 m kw,
partii nacjonalistycznej WAFD,ji całego narodu greckiego. W a£*yła się do 6,13 proc. Podobne zmniejszyły ilość braków ® 30 Jeszcze w tym roku nowy wieżo pozostającej w opozycji do rządu Ipelu swoim metropolita potępił byl zorganizowany przez do’ - u;.wiec moskiewski ©ddany aeetani© do
siły * krajw i z aaei'anicy.
fównlkg uzyskały robotnice utru PTOOr
.«fertk*
Hiłały Pass®p/
irmtetittdw procesu, w pynłki1

Trzeba strzec lege, ceśuy wywalczyli
I bronić przyszłoSd naszych tilled

(Z listów świata pracy do Prezydenta)

30-Iecie
Komunistycznej
Partii Brazylii

50-lecie Viile Pessi

Dychów symbolem, polsko-radzieckiej przyjaźni

Z kroniki
dyplomatycznej

Wydział informacji
Instytutu Polsko-Radzieckiego

Zacieśnienie
współpracy polskoczechosłowackiej

Piękne osiągnięcia lałogi

Zakładów Opakowań Blaszanych

Budowa 32-pięfroweąo
wieżowca w listwie
dobiega tańca

Rozwiązanie

parlamentu egipskiego

Ciemne sity zorganizowały proces
przeciw patriotom grecliisa'

DZIENNIK BAŁTYCKI (NR 78)

Włochy poił okupacją USA
(Korespondencja własna ÄPI dla „Dziennika Bałtyckiego")

POWSZEDNI
DZIEŃ
t=s-

KRAJU RAD

na izb mieszkalnych. Przy cze, które z racji swego położe
wych. Na kongresie postano
tym wszystkim Amerykanie nia, między północą i południem
wiono wezwać cały naród do
«9
zajęli około 50.000 izb. Generał kraju, stało się centralnym punk
energicznej walki z atlantyc
Carney zajął całą dzielnicę tem lądowania wojsk amerykań
ką okupacją wojskową. Prze
W Monino, podmoskiewskiej konsultantów oraz 30 pielęgnia
zwaną Parce Speme, wywiesił skich. Kiedy port Livorno odda
mówienia generałów Sacchi i miejscowości, posiadają radziec rek. W wielkim gmachu sanato
gwiaździsty sztandar, na ro wano do dyspozycji Ameryka
Gestaidi przypominały o daw kie związki zawodowe jedno z ryjnym znajdują się gabinety za
gach poumieszczał napisy w nom, włoski minister wojny, Pao
nych tradycjach walk Wło wielu swych sanatoriów, w któ biegowe naświetlania leczniczego,
języku angielskim. Przeciętny ciardi,
powiedział:
„Jesteśmy
chów z obcymi najeźdźcami z rym leczenie na podstawie naj diagnostyki funkcjonalnej, masa
obywatel wioski, chcąc przejść przekonani, że oddaliśmy porto
okresu wiosny ludów. Posta nowszych osiągnięć medycyny ra żu, gabinet ginekologiczny, denty
przez tę dzielnicę, musi się wi Livorno wielką usługę, powie
nowiono przedstawić wnioski dzieckiej, racjonalny reżim i do styczny, roentgenowski, laborato
starać o specjalne pozwolenie rzsjąc mu tak ważne zadanie“.
w parlamencie, złożyć protest bre odżywianie — w parze z prze rium kliniczne i biochemiczne
nie u władz włoskich, lecz
u
prezydenta republiki i piękną przyrodą i zdrowym kli oraz wiele innych
W istocie, w ciągu ostatnich
amerykańskich.
wzmocnić
walkę w całym matem — dają doskonałe wyni
6 miesięcy, bezrobocie wzrosło o
Zakład posiada łazienki borowi
Jasne jest, że w podobnej sy 10 proc., ilość zaprotestowanych
kraju.
ki. Pacjenci powracają stamtąd, nowe, radioaktywne, siarkowe i
tuacji codziennie zdarzają się po weksli o 18 proc., o tyle samo
mineralne, tutaj przeprowadzane
Premier de Gasperi, „zatlanty- rześcy, pełni siły i energii.
ważne zajścia między miejscową ilość bankructw. Nie mówiąc już zowany“ do szpiku kości, po po
W „Monino“ ordynuje 14 leka jest również leczenie ozokerytem,
ludnością, a żołnierzami amery o tym, że praca pokojowa portu wrocie z Lizbony znalazł jeszcze rzy różnych specjalności, dwóch parafiną i torfem.
kańskimi. Policja włoska otrzy została natychmiast zawieszona. jedną gorzką pigułkę do przełk
mała rozkaz przymykania oczu,
nięcia. Premier w dalszym ciągu
ale włoski temperament nie pod 0 honor i niepodległość podejmuje zobowiązania w imie
W Leningradzie znajdowało się przez znakomitych architektów ro
lega rozkazom ministra Scelby i
niu narodu włoskiego, ale naród wiele pomników architektury cal syjskieh Woroniehina, Zacharo.olczyzny
bójki uliczne są na porządku
kowicie zburzonych albo mocno w a i innych.
Ale właśnie w Livorno, mie tych zobowiązań nie uznaje.
dziennym. Policjanci, chociaż oPowtarza się dawna historia zniszczonych w okresie najazdu
W 1951 r. odbudowano Bramę
ście
o
dawnych
tradycjach
de
dziani w mundury, są także Wło
mokratycznych, w dniach 1 i Włoch: rząd, broniąc interesów hitlerowskiego. W ciągu lat po Narwską i niektóre fontanny Pio
chami, i gdy widzą, jak Amery
klas reakcyjnych, zobowiązuje wojennych wydano na ich restau trodworca. Obecnie prowadzi się
2 marca odbył się narodowy
kanie ubliżają włoskim kobie
kongres przeciwko okupacji się do rzeczy coraz bardziej hań rację 1 odbudowę pięćset milio prace restauracyjne w twierdzy
tom, nie mogą zamykać na to
Piotropawłowskiej, w Pałacu Mar
W kongresie biących, ale zdecydowana akcja nów rubli.
Haniebne „ustępstwa" oczu. I nieraz doszłoby do poważ amerykańskiej.
włoskiego ludu znowu wzniesie
murowym, w którym mieści się
Wśród
arcydzieł
architektonicz
wzięli
udział
delegaci
z
całych
nych konfliktów, gdyby nie in
wysoko honor i prestiż Włoch.
rządu
nych są pałace, gmachy adminis filia Centralnego Muzeum W. I.
Włoch, przedstawiciele świata
terwencja przechodniów, którzy
tracyjne i szkoły,
zbudowane Lenina, oraz w Admiralicji.
A. BARSILIO
kultury I organizacji zawodo
Przyjrzyjmy się pokrótce tre od razu udzielają Amerykanom
ści tego dokumentu. Na pierw lekcji dobrego wychowania. Do
szy rzut oka widać już, że słyn szło więc do tego, że naród wło
ne „ustępstwa“, narzucone kra ski, który nienawidzi policji, ale
jom kolonialnym przez państwa kocha własny kraj, broni włosimperialistyczne przy końcu ubie kich policjantów przed cudzo
głego stulecia, były zabawką w ziemcami.
porównaniu z zobowiązaniami, ja
FLORENCJA. Tutaj mieści się
kie podjął rząd włoski wobec siedziba słynneg0 AAFSE (Allied
ra rozpoczęła zespołową gos
żołnierzy amerykańskich. Wystar Air Forces for Southern Europe),
Ubiegłej niedzieli w sześciu powiatach naszego województwa Kłębową z Rzucewa i kułaka
podarkę z 3
krowami i 7
czy podkreślić, że według kon czyli kwatera główna lotnictwa odbyły się narady gospodarcze, poświęcone omówieniu stanu przy Trellę z Donimierza. Pola te przy
końmi, a dziś posiada 50 sztuk
wencji uzbrojeni żołnierze USA w południowej Europie. Właśnie gotowań w indywidualnych gospodarstwach rolnych i spółdziel niosą chleb dla robotników, su
bydła, 20 koni i 50 zakontra
rowce dla przemysłu, a dodatko
mogą poruszać się swobodnie po we Florencji, która przechowuje niach produkcyjnych do wiosennych siewów.
ktowanych tuczników. Dniów
wy dochód dla pracujących na
całym kraju i że policja włoska w swych murach tak wielkie
Praeująea wieś rozumie, że nich chłopów.
„Walczymy
o
pokój
każdym
ka obrachunkowa spółdzielni
nie ma prawa ich aresztować w skarby sztuki o światowym zna
dniem naszej pracy, każdą cyfrą nie tylko prawa, ale i obowiąz
wyniosła 19,66 zl, tak, że
żadnym wypad' u, nawet jeśli za czeniu. Ale Amerykanie nie od Planu 6-Ietniego, każdym cent ki są wykładnikiem ludowej pra Powiat wejherowski w więk
przeciętny zarobek wynosi!
szości przygotował się już do
stanie ich na miejscu popełnio znaczają się subtelnością uczuć,
narem zboża i zakontraktowaną worządnoścl. Projekt, nowej Kon wyjścia w pole. Stan maszyn i
8.300 zł. na głowę, a ».rekor
nego prez nich przestępstwa.
a dla kultury zawsze wykazy sztuką trzody, każdym zlikwido stytucji, który zatwierdza osiąg
dzista“ ob. Szreder z rodziną
Tego nie przewidywały nawet wali niezbyt wielkie zaintereso wanym hektarem odłogów“ — nięte zdobycze ludu pracujące narzędzi rolniczych jest naogół
zarobi! 17.798 z!.
„ustępstwa“, narzucone Egiptowi wanie. Komendant AAFSE, ge głosił transparent, zawieszony na go, otvriera przed całym naszym zadowalający. Wykryto jednak i
Sołtys Szuster, dziękując za o.
ujawniono również i niedociąg
w r. 1896. Dzisiaj lud egipski bun nerał Slachter, ani razu nie wy sali Miejskiej Rady Narodowej narodem wielkie
perspektywy
trzymany Krzyż Zasługi, pod
nięcia.
tuje się przeciwko okupantom
szedł poza granice swej siedziby, w Wejherowie, gdzie zebrali się dalszego rozwoju.
Punkt czyszczenia ziarna siew kreślił patriotyczną i aktywną
brytyjskim podczas gdy rząd, któ
Wielkie
zadania
stoją
więc
by podziwiać cuda pracy i ge przodujący chłopi ze wszystkich
nego w Krokowej obsłużył do postawę swojej gromady, która
ry nazywa siebie „włoskim“, do
przed ludnością rolniczą, za tąd zaledwie 20 gospodarzy, choć skup zboża wykonała w 125
niuszu ludzkiego, które znalazły gmin i gromad powiatu.
browolnie podpisał haniebny udania tym ważniejsze, że rol mógł obsłużyć 100. Czyja wina? proc., a skup ziemniaków, spłatę
PRAWORZĄDNOŚĆ
kład. I cóż mówi na swe uspra wyraz w tym mieście. Wychodzi LUDOWA
nictwo pozostało w tyle i nie Zbyt mało uświadomionych chło Pożyczki Narodowej i podatki w
wiedliwienie? Że układ ten jest zwykle wieczorem wraz ze swą — TO WZOROWE WYPEŁNIA
nadąża za tempem rozwoju pów, którzy nie zrozumieli jesz 100 proc.
córką
do
nocnego,
kosmopolitycz
NIE
OBOWIĄZKÓW
wzajemny. Czy ktoś może sobie
przemysłu, za rosnącymi po cze, że staranne oczyszczenie i W dyskusji zabierało głos wie
oddziału rolnego
wyobrazić włoskie wojsko, insta nego lokalu „Big Crosby“. Tutaj Kierownik
trzebami ludności miast.
zaspokaja
swe
potrzeby
kultural
zaprawienie ziarna podniesie wy lu gospodarzy z całego powiatu.
Prez FRN w Wejherowie schara
lujące się w Stanach Zjednoczo
Dlatego każdy chłop, każda datnie ich plony.
ne całonocnymi tańcami w takt kteryzował sytuację rolnictwa w
Wielu chłopów zgłaszało indy
nych?
kobieta wiejska musi sobie srebrne krzyże zasługi widualne i zespołowa zobowiążą
powiecie. Podkreślił rosnący do
Są jeszcze inne, niemniej wy faszystowskiej „Giovinezzy“.
uzmysłowić, jakie zadania sto DLA PRZODUJ4TYCH CHŁO nia, podejmowane dla uczczenia
Ale i we Florencji nie wszy brobyt pracującego chłopstwa, o
mownie punkty tej konwencji.
ją przed wsią w okresie nad
60 rocznicy urodzin Prezydenta
stko Amerykanom Idzie gład czyrn świadczyć może choćby
PÓW
Np. amerykańskie prawo do wy
chodzącej kampanii siewnej,
ko. I tutaj przedstawiciele kwota 123 milionów złotych, za
W czasie narady wiceprzewod Bolesława Bieruta, a dotyczące
wożenia z Włoch towarów bez
kampanii,
która
ma
przynieść
niczący Prezydium Woj. Rady skrócenia akcji siewnej, podnie
kultury podnieśli potężny głos którą w ub. roku chłopi zaku
cła, prawo zapłaty w lirach, nie
wzrost wydajności plonów.
Narodowej ob. Marczewski ude sienia wydajności zbóż i roślin
protestu i zażądali, aby nacze! pili towary w gminnych spół
w dolarach, zwolnienia amery
bazy
ne dowództwo zostało nrzenle dzielniach powiatu. Szeroko pre W pow. wejherowskim znaj korował Srebrnymi Krzyżami Za okopowych, rozszerzenia
kańskich obywateli od wszelkich
chłopów: paszowej i hodowli bydła i trzo
sione dalej od miasta. Do pro iegent omówił pomoc, jakiej duje się jeszcze przeszło 200 ha sługi przodujących
podatków.
testu przyłączyli sie ludzie, państwo udziela chłopom W ub. odłogów. Te odłogi trzeba zao Ignacego Plackowskiego, prze dy, likwidacji odłogów i kon
Krótko mówiąc amerykańscy
reprezentujący wszystk?e oni- roku pow. weiherowski otrzy rać, obsiać i zebrać z nich plo wodniczącego spółdzielni produk traktacji upraw przemysłowych.
panowie mają wszystkie prawa,
nle polityczne, którzy w obli mał w formie pożyczek ponad ny. Dlatego patriotyczni chłopi cyjnej i sołtysa gromady Bybno,
a żadnych obowiązków. Dodać
MIŁOŚĆ DO OJCZYZNY I
czu realnego niebezpieczeń 2.847 tysięcy zł. Od 1945 r. zele z gromad, posiadających porzuco oraz Klemensa Szustra, sołtysa PREZYDENTA WYRAŻA SIĘ
jeszcze należy, że rząd włoski
gromady
Mieroszyno
w
gminie
na
ziemię,
organizują
zespoły
stwa
musieli
zdać
sobie
spra
ktryfikowano 17 gromad, a w 19
podjął się dostarczenia żołnie
W CZYNIE
wę. dokąd prowadzi wojenna naprawiono instalacje i ustawio uprawowe i podejmują zobowią Strzelno.
Delegacja członków spółdziel
rzom amerykańskim mieszkań i
Plackowski,
dziękując
za
polityka rządu na usługach no stacje transformatorowe, do zania uprawienia każdej piędzi
ni produkcyjnej z Rybna zgłosi
terenów do ćwiczeń, nie żądając
wysokie odznaczenie, opowie ła zobowiązanie
Wal! Street.
starczając setkom rodzin chłop- ziemi. Nie pozostaną ugory na
przekroczenia
żadnej zapłaty.
dział o pracy spółdzielni, któ o 10 proc. planu kontraktacji
ziemi porzuconej przez kułaczkę
LIVORNO — miasto robotni- skich energii elektrycznej.
Trudno wprost uwierzyć w to,
tuczników,
podniesienia o 60
a jednak jest prawdą. Rząd wło
proc. dostawy mleka, skrócenia
ski w interesie włoskiego i waty
o 6 dni siewóyr wiosennych, pod
kańskiego kapitału, gotów jest
niesienia wydajności zbóż kło
na wszelkie ustępstwa.
sowych o 2 q, a okopowych o
Innego zdania jednak jest na
40 q. Ponadto kobiety ze spół
ród włoski. Aby to zrozumieć, wy
dzielni postanowiły zakontrakto
starczy krótki objazd miast,
wać dodaktowo 1 ha lnu, a obo
gdzie Amerykanie urządzili swe
WARSZAWA. (PAP). Podajemy kolejny wykaz listów z ży powiatu szubińskiego, nadleśnict Artystycznego w Sułkowicach, rowy — przez lepszą pielęgna
kwatery wojenne.
czeniami i zobowiązaniami, napływających do Prezydenta Bole wo w Blizinie, Z w. Zaw. Robot spółdzielnia produkcyjna w Szu cję i właściwsze żywienie krów
sława Bieruta z okazji <50 rocznicy Jego urodzin. Listy nade ników i Pracowników Rolnych binie, Miejskie Przedsiębiorstwo — podnieść wydajność mleka o
Luń przeciw
słały:
w Bukowie Człuchowskim, klub Robót Rozbiórkowych w Szcze 10 tysięcy litrów.
sportowy metalowców w Krako cinie, szkoła podstawowa w Szliokupantom
Gorące przywiązanie do Pre
Liga Kobiet w Guminie, szko Zaw. Prac. Służby Zdrowia w
chtyngowie, Rzemieślnicza Spół
zydenta Bieruta i wielkie zro
Jako przykład
podajemy ła podstawowa w Luboszycach, Białymstoku, rolniczy zespół spół wie, kamieniołomy Michowice — dzielnia Budowlana ,,Zagroda“ w
zumienie zadań,
stojących
trzy miasta. Oto NEAPOL. Fa fabryka dachówek w Lubsku, dzielczy „Czujność“ w Kolnicy, Czarnków, woj. Kieleckie, paro Szczecinie,
Miejskie
Zakłady
przed pracującym
chłopst
talna sytuacja mieszkaniowa, oddział Narodowego Banku Pol Zjednoczenie Budownictwa Miej wozownia kl. I PKP w Kraśni- Mleczarskie w Siedlcach, Elektro
cach, zakłady wytwórcze lamp
wem, wynikało ze wszystkich
miasto zniszczone przez bom skiego w Wąbrzeźnie, zakłady skiego w Nowej Hucie, oddział
żarowych w Pabianicach, spół wnia „Szombierki“, tartak Nr 6
przemówień chłopów. Zobo
bardowania, brak około milio- bieli cynkowej w Oławie, Zw. Narodowego Banku Polskiego w
dzielnia pracy krawieckiej „Jed w Rytwianach, szkoła metalowowiązania Gajtowskiego z Tu
Końskiem, oddział Narodowego ność“ w Pietrowicach, PPK drzewna w Rudniku, wytwórnia
czewa, Józefa Tredera z PoBanku Polskiego w Aleksandro „Ruch“ w Poznaniu, radomskie Państwowego Monopolu Tytonio
błocia, Ossowskiego z Osowa,
wie Kuj., zjazd Ligi Kobiet w przedsiębiorstwo skupu surow wego w Radomiu, Rybnicka Fa
Sikorowej z Frzetoezyna, czy
Piotrkowie Tryb., spółdzielnia ców włókienniczych i skórza bryka Wyrobów
Metalowych,
Szewczykowej z Jeidzina —
pracy remontowej w Katowi nych, Zakłady Naprawcze Tabo rolniczy
zespół spółdzielczy w
to przecież nic innego, jak
cach, aktyw oświatowy woje ru Kolejowego w Radomiu, rze Rzesinach, Rakszawskie Zakłady
głębokie zrozumienie obowiąz
wództwa katowickiego, III od szowskie Zjednoczenie Budowla Przemysłu Wełnianego, zakłady
ku obywatelskiego, jak praw
dział miejski Narodowego Banku ne w Stalowej Woli, rejon prze szklarskie „Hortensja“ w Piotr
dziwy, czynny patriotyzm.
Dyrektor agencji prasowej AFP, NEGRE, został zwol
Polskiego w Krakowie, spółdziel mysłu leśnego w Żaganiu, zakła kowie Tryb., kolejarze z odcinka
Krajewski z Karwińskicb Błot,
niony w związku ze sfałszowaną na u żytek rządu fran
nia
pracy
robót
metalowych
w
drogowego
w
Prudniku,
zasadni
dy garbarskie w Żyrardowie,
który zobowiązał sie podnieść
cuskiego depeszą, przy pomocy której udało się przefor
Piotrkowie, Zw. Zaw. Prac. Prze szkoła ogólnokształcąca w Ża cza szkoła metalowa w Poznaniu. dostawę mleka o 15.000 Itr., do
sować w parlamencie ustawę o t. zw. „armii europej
mysłu Spożywczego w Rzeszo rach, żarskie zakłady przemysłu Rejon Lasów Państwowych w starczyć 2 tony żywca i zakon
skiej“.
wie, Liga Kobiet przy BOR w bawełnianego, zakłady wytwór Przysusze, szkoła meta'lowa przy traktować do hodowli 5 cieliczek
Stara to prawda, słowa nie dołożę:
Kielcach, Huta „Florian“ w Swię cze aparatury precyzyjnej w Zakładach Przemysłu Metalowe
— myślał na pewno o tym, że
Negr zrobi! swoje, więc negr odejść może.
tochłowicach, zasadnicza szkoła Świdnicy, Urząd Pocztowo - Te go im. Stalina w Poznaniu, Za- _
na to mleko, masło i mięso czemetalowa w Rapczycach, Zwią lekomunikacyjny w Pabianicach, kłady Przemysłu Wapienniczego jj??ją jego bracia — robotnicy v
zek Spółdzielni Spożywców w zarząd miejski ZMP w Toruniu, w Piechocinie, spółdzielnia kra- j mieście. Tak samo myślała
Warszawie, państwowe liceum Zakłady. Naprawcze Taboru Ko wiecka „Ozdoba“ w Przysusze, j Owczarzowa ? Ruraii - ZagóPodżegacz wojenny J. P. Dulles otrzymał ,.order' po
pedagogiczne w Poznaniu, zakła lejowego w Łapach, Zakłady Pro zakłady przemysłowe _ „Niewia-1 rza> która będąc małorolną pę
koju“, ufundowany przez zakon św. Franciszka w USA.
dy metalurgiczne w Poznaniu, dukcji Cewek Nr 3 w Łodzi, Za dów“, zakład/ chemiczne „Wi-1 dniosła kontraktację trzody z 6
święty' Franciszek rzekłby, bez kwestii:
radomskie zakłady obuwia, rze kłady Przemysłu Wełnianego im. ZÓW“.
na 11 tuczników.
Jestem patronem zwierząt, nie bestii.
szowskie Przemysłowe Zjedno Reymonta w Łodzi, Rudzka WyGłęboką troską o to, by chło
czenie Budowlane, tartak w kańczalnia Przemysłu Bawełnia
pi wywiązali się ze swych obo
Skarżysku - Bzin, gromada Sied nego W Łodzi, Zakłady Przemy
wiązków wobec państwa i naro
liszki, gm. Piaski, rada koła spor słu Bawełnianego im. Szymań
du, przepojone były przemówie
towego „Włókniarz“ w Krośnie, skiego w Łodzi, oddział Narodo
Przewodniczący „Rady Atlantyckiej" Pearson oświadczył
nia ob. Wyrwała ze Strzepcza i
oddział PKO w Kielcach, racibor wego Banku Polskiego w Tcze
na konferencji w Lizbonie: „Gdybyśmy pragnęli czynić zbyt
Wenty z Pucka. Obaj dzielili się
ska fabryka wyrobów metalo wie, Tomaszowskie Zakłady Prze
szybkie postępy, powstałoby niebezpieczeństwo
zatykania
z zebranymi swoim doświadcze
wych, Państwowy Ośrodek Ma mysłu Wełnianego im. Nowotki,
szczelin w budowli atlantyckiej za pomocą papieru“. Cóż,
niem gospodarskim, obaj mówili
szynowy w Kościerzynie, Kra huta w Siechnicach, zakłady SOFIA (PAP). Z inicjatywy rad na o lepszym wykorzystaniu obor
gdy sama budowla jest domkiem z kart...
kowskie Przedsiębiorstwo Tran przemysłu drzewnego w Skier rodowych Sofii i miasta Stalin pow nika, czy potrzebie stosowania
.
*
*
sportowe Budownictwa w Kra niewicach, fabryka czekolady i staje w roku bieżącym w Bułgarii mię między- i poplonów.
kowie,
gromada
Kajetanów, cukru „Gryf“ w Szczecinie, Tech dzynarodowy letni obóz wypoczynko Swoją
miłość do głównego
Rzecznik Departamentu Stanu wyrazi! się na konferen
ZMP przy zakładach przemysłu niczna Baza Taboru w Szczeci wy dla dzieci.
twórcy projektu Konstytucji —
cji prasowej, że „nie będzie zaskoczony, jeśli kanclerz Aazotowego w Kędzierzynie, ZSCh nie, Poznańskie Okręgowe Przed Obóz ten organizowany Jest nad wy
Bolesława Bieruta,
denauer odwiedzi Waszyngton w ciągu najbliższych dwóch
w Jurandowie, pow. Elbląg, od siębiorstwo Miernicze, Swiebo- brzeżem Morza Czarnego w malowni Prezydenta
swoje przywiązanie do Ludowej
miesięcy“. Bylibyśmy raczej zaskoczeni, gdyby nie odwie
dział Narodowego Banku Pol dzickie Zakłady Wytwórcze Apa czej okolicy miasta Stalin. W obozie Ojczyzny, która tak wielką ota
dził.
skiego W
Żywcu, spółdzielnia ratury Precyzyjnej, zakłady far tym wypoczywać będą dzieci robotni- cza ich opieką — manifestowali
TADEUSZ POLANOWSKJ
produkcyjna — Przebojewice, maceutyczne
w
Starogardzie, ków z Rumunii, Polski, Węgier, Cze chłopi powiatu we j he rows kiego
aktyw spółdzielni produkcyjnych Centrala Przemysłu Ludowego i chosłowacji, Bułgarii, NRD 1 Francji. rzetelnym czynem
IZET
iu
i - i an 1111 -n «»nnr ■las» —-——
- - - - - .- - - - - - - - RZYM, w marcu,
19 czerwca 1951 r. rząd włoski
podpisał w Londynie słynną „kon
wencję państw uczestniczących w
traktacie północno - atlantyckim
w sprawie układu sił“. Wiado
mość ta wywołała w kraju tyle
protestów, że rząd wstrzymywał
się z przedstawieniem jej w par
lamencie i uznał za stosowne trzy
mać ją jak najdłużej w ukryciu.
Nadszedł jednak czas, kiedy
węzeł ten trzeba było przeciąć.
Na długo jeszcze przed przedsta.
wieniem konwencji w parlamen
cie, żołnierze amerykańscy wylą
dowali we Włoszech, zakwatero
wali się, a zachowanie ich wzbu
dziło we wszystkich sferach spo
łeczeństwa tak wielkie niezado
wolenie, że konwencja, choć nie
obowiązująca jeszcze oficjalnie,
gdyż nie zatwierdzona przez par
lament, znalazła się na porząd
ku dziennym życia politycznego
kraju.

Podmoskiewskie sanatorium „Monino

Odbudowa pomników architektury

Każda piędź ziemi będzie uprawiona
Ch:«pi powiatu weiherowskiego radzą nad siewem wiosennym

Listy do Prezydenta Bolesława Bieruta
z okazji 60 rocznicy urodzin

'fmó&ki aktualne

Czarna niewdzięczność

Order pokoju

obóz wyprczynlitwy
dla dzieci

BAŁTYCKI (NR 18*

Szerokie perspektywy rozwojowe

otwierajq się przed drobnq wytwórczością w ustroju sprawiedliwości społecznej
Wielka narada drobnej wytwórczości w Gdańsku
zorganizowana przez redakcją »Dziennika Bałtyckiego«
Netzel, w całym kraju , znany iu i na obóz imperialistów, (Y«żą naszego życia politycznego i go- kich warunkach żył i jakie miał
garncarz z Chmielna, oraz ob. Ka cj do prowokowania nowych kon spodarczego i to nie tylko w za możliwości rozwojowe rzemieśl
zimlerz Woźniak, wynalazca prze fliktów międzynarodowych. Z ko kresie przemysłu kluczowego, nik w Polsce przedwojennej. Umyślowego zużytkowania odpad lei napiętnował ostro użycie bro lecz także w zakresie drobnej wy strój kapitalistyczny nie tylko
grozi! rzemieślnikowi codzienni©
ków rybich i owocowych, kierów ni bakteriologicznej na Korei i w twórczości i rzemiosła.
rolną, ale zabijał w nim także
nik spółdzielni „Postęp“ w So Chinach Ludowych przez amery
poczucie godności. Od sytuacji tej
kańskich ludobójców, przeeiwsta
pocie.
Kapitalizm groził
nie odbiega również rzemiosło w
Po ukonstytuowaniu się prezy wiając Imperialistycznej polityce
rzemieślnikowi
dzisiejszym świeci© bwhiasyidium, na mównicę wszedł red. agresji obóz pokoju i postępu, na
Dziedzina drobnej wytwórczo nym, niszczone systematyczni©
nacz. . „Dziennika Bałtyckiego" czele z wielkim Związkiem Ra
Piotr Kraak, by wygłosić przemó dzieckim. Mówca podkreślił, że ści znalazła w Polsce Ludowej przez wielki kapitał.
wienie wstępne.
cały naród polski skupia 'się w szczególnie szerokie perspektywy
Ustrój ludowy, któremu «bMówca nakreślił sytuację poll-, jednolitym froncie narodowym rozwojowe — mówił red. nacz.
ca jest wilcza konkurencja,
Wielka sala „Domu Drukarza“ siedli: ob. Zofia Ptach, kierow tyczną, panującą nr. święcie, aj walki o pokój i realizację Planu Kraak. — Znaczenie tych perspek
świata kapitalistycznego z je
w Gdańsku wypełniona była do niczka kaszubskiego zespołu haf charakteryzującą się podziałem j 6-lefniego, budując fundamenty tyw staje się w pełni zrozumiałe,
go prawami dżungli, obce są
ostatniego miejsca. Dla wygody ciarskiego w Żukowie, ob. Leon ludzkości na potężny obóz poko-j socjalizmu na każdym odcinku skoro uprzytomnimy sobie, w jakryzysy „nadprodukcji“ i bez
uczestników narada była w pełni
robocia, stwarza dla drób- .
zradiofonizowana. Głównym ak
nej wytwórczości najpełniej
centem na sali był wielki portret
sze możliwości rozwoju. Dla
Prezydenta RP Bolesława Bieru
tego też Rząd nasz popiera
ta, a na czerwonym tle dekora
rozwój drobnego przemysłu t
cji jaśniały białe litery punktu
rzemiosła i troszczy się o pra
$ ąrt. 7 projektu Konstytucji Pol
cowników drobnej wytwórczo
»kiej Rzeczypospolitej Ludowej,
t
ści w równym stopniu, ja : o
który stwierdza, że:
pracowników innych gałęzi
„Zasadniczym celem plano Po wstępnym przemówieniu re- wieniu i popularyzowaniu sztuki cdpadów, jak i produkcji nowych opiekę nad maszynami w spół-j
ssej gospodarki.
dzielnłach. Warto zaznaczyć, żel
wej polityk! gospodarczej Po! i daktora naczelnego „Dziennika ludowej naszego regionu.
asortymentów.
Dowodem tego są m. in. nagro
zagadnienie to wiąże się ściśle
sklej ^ Rzeczypospolitej Ludo Bałtyckiego“ na mównicę wszedł Zarówno ze sprawą produkcji,
Obszerna część referatu poświę
wej jest stały rozwój sił wy redaktor działu gosp. - morskie jak dystrybucji i handlu wiąże
ze sprawą BiHP, która też jesz dy państwowe, przyznane naj
twórczych w kraju, nieustan go ob. Męciewski, by odczytać się zagadnienie cen. Drobna wyt eona została odpowiedzi na pyta cze leży w naszej spółdzielczości dzielniejszym, najbardziej o ar*
nie: — Czego oczekuje rynek?
ne podnoszenie poziomu mas obszerny referat, omawiający w wórczość winna być nastawiona
rzemieślniczej odłogiem. Socjalis nym pracownikom drobnej wy
Trudno przytaczać długą listę wy tyczna opieka nad maszynami ró twórczości. Dzieje się tak dlatego,
pracujących, umacnianie sity, ogólnym zarysie dotychczasowe _ na zaspakajani© potrzeb szero
obronności I niezależności Oj błędy i braki, jak również osiąg kich rzesz ludzi, pracy, dlatego mienionych artykułów, ale szcze wnieś winna stać się poważną po że drobna wytwórczość, pracują
czyzny“.
nięcia drobnej wytwórczości na sprawa cen produkowanych towa gólnie należy pamiętać o nieco zyc.ją w walce o oszczędność tak, ca dla realizacji Planu 6-letniego,
odmiennej produkcji, która po
Po obu stronach udekorowane szego województwa.
rów ma tu pierwszorzędne znaczę trzebna jest dla naszej wsi. I tu jak w walce tej niemałą rolę a tym samym dla pokoju, służy
go zielenią stołu prezydialnego
We wstępie, po zwięzłym omó nie. Niestety, nie we wszystkich taj znów nieodzowna jest ścisła gra racjonalizatorstwo. Wzmoże zasadniczym sprawom naszego
rozpięto mobilizujące uczestni wieniu sytuacji gospodarczej ma spółdzielniach przeprowadza się
nie ruchu korab!elnlkowców 1 o- bytu narodowego.
Dzielenie się ze społeczeńst
ków narady hasła, stawiające szego kraju, red. Męelewski na właściwą kalkulację cen towaru, współpraca między produkcją a toczenfe szerszą opieką racjonali
konkretne zadania przed naszą kreślił zadania, stojące przed dro nie wszędzie ta cena jest wykła aparatem handlowym, który po zaterstwa i współzawodnictwa zebranymi w toku pracy dzienni
winien na tle ciągłej analizy ryn
drobną wytwórczością:
pracy, to bieżące zadania drob karskiej spostrzeżeniami jes aa
tną wytwórczością w powiązaniu dnikiem wartości pracy i surow
„Wszyscy do walki o pokój 1 z działalnością naszego przemys ca, w wielu wypadkach bowiem ku odpowiednio nastawiać pro nej wytwórczości naszego woje szym zawodowym i obywatel. Hm
dukcję.
obowiązkiem. Powinniśmy tc czy
Plan S-letni!“
wództwa.
łu kluczowego.
jest wyśrubowywana przez nad
nić zarówno na lamach ga
„Produkcja z odpadów, usunię
Obecna nasza sytuacja go
— Drobna wytwórczość ma u- mierne koszta produkcji, przez
W ostatnim punkcie referatu
cie braków na rynku lokalnym, zapełniać działalność naszego zbyt wysokie 1 biurokratycznie spodarcza
charakteryzuje
się omówione zostały zagadnienia re jak i w czasie twórczych narad
likwidacja anonimowości produk przemysłu kluczowego, ma zaopa potraktowane marże zysku napo poważnym brakiem sił robo kia my i dotychczasowej anonimo roboczych, poświęconych uma
wianiu poszczególnych dziedzin
eji — najważniejszymi zadania trywać rynki lokalne w te arty szczególnych etapach handlu, lub czych.
Tak
szybko
rozbu woś ci produkcji drobnej wytwór
życia naszego terenu — zakoń
mi drobnej wytwórczości w woj. kuły, których przemysł kluczowy przez błędne podejście kierownic dowujemy
przemysł, powsta czości.
j
czy! swe przemówienie red.
gdańskim!“.
ją tak liczne nowe warsztaty pro
nie produkuje, lub ze względu na twa spółdzielni.
Ta krótka analiza pracy drob Kraak.
W przedsionku sali „Dom rentowność produkować nie mo
dukeyjne, że w Polsce Ludowej nej wytwórczości naszego terenu,
Trzeba zgnieść
Książki“ urządził efektowne stoi że.
ni© robotnik szuka pracy, lecz pra przeprawadzona głównie z punk
sko literatury społeczno - gospo
Taki podział ról sam przez szkodniczą spekulację ca szuka robotnika. Jasnym jest, tu widzenia konsumenta, miała
darczej i beletrystyki, obsługiwa
się wskazuje Już na wielką ro Wreszcie z handlem wiąże się że w pierwszym rzędzie musimy wskazać na pewne zasadnicze bra
ne przez młode pracowniczki
lę drobnej wytwórczości w or przecież sprawa spekulacji z któ zaspokoić potrzeby kluczowych ki w pracy, miała w chwili rea
ZMP-owskiej księgarni przy ul.
ganizacji gospodarki socjalisty rą toczymy ostrą i bezwzględną zakładów przemysłowych.
lizacji 3 roku Planu 6-letniego
Długiej.
cznej. Rola drobnej wytwórczo walkę. W walce tej wielką porno
wskazać zasadnicze kierunki, w
Witając przybyłych gości, Wo
ści między innymi i w tym po cą winna być praca uświadamia Socjalistgczng stosunek których musi posuwać się praca
jewódzką Naradę Drobnej Wy
siada szczególny charakter, iż jąca wśród pracowników apara
wytwórczości i z których
do pracp pozwoli drobnej
twórczości zagaił red. naczelny
wyniki jej działalności w dro tu handlowego. Przy nieustannej
nie wolno, nam . zbaczać, Jeżeli
..Dziennika Baltyfekiego" Piotr
dze najkrótszej I w sposób naj czujności winniśmy dbać o te, by przełamać trudności; chcemy spełnić, najważniejsze za-i
Kraak, powołując do prezydium:
bardziej wyrazisty docierają szczególnie pracownicy handlu na
Oprócz właściwego wykorzysta dania, nałożone przez władze Pol!
dyrektora departamentu kontroli
do każdego człowieka, do ro tym ostatnim szczeblu — w s&le nia posiadanych fachowców, dro-|s®i Ludowej,
Ministerstwa Drobnej Wytwórczo
botnika, chłopa i inteligenta, a pie detalicznym, tam, gdzie bez tana wytwórczość winna — i takie
ści i Rzemiosła ob. Dyragę, przed
więc do tych, którzy z pełnym pośrednio aparat handlowy styka jest jej zadanie — wykorzysty
stawiciela KW PZPR ob. Grycen
poświęceniem i zrozumieniem się z konsumentem, w pełni zda wać wiejskie siły robocze w te
»llera, kierownika wydz. przemy
swych wielkich zadań realizu wali sobie sprawę z wielkiej ro renach, gdzie przeważają jeszcze
słowego Prez. Woj. RN inż. Ro
ją Plan 6-letni.
li, przypadającej im w walce ze drobne gospodarstwa chłopskie.
gowskiego, przedstawicieli WK
Spełniające codziennie swe obo spekulacją.
Winna wykorzystywać nie zatruci
SD ob. Gabryla i ob. mgr Lewie wiązki masy robotnicze i chłop
Powracając do zagadnień sa morsa w pewnych sezonach lud'
ką, prezesa Zw. Branżowego Wy skie, budujące w naszym kraju
Po przerwie „Spólnota Pracy“ Zw. Branż. Skórzanych Spółdz. Pracy
twórczości Różnej i Usług ob fundamenty socjalizmu, mająpe! mej produkcji nie wolno zapomi- ność wiejską, a w szczególności
przedst. spółdz. „Tęcza"
Nowaka, oraz zastępcę przewod ne prawo oczekiwać, że te same nać o wielkim znaczeniu, jasie I kobiety, winna organizować zes- zademonstrowała zebranym kil Kołodziejski,
w Kościerzynie Pietrzykowski, przedst.
niczącego Rady Nadzorczej Zw. obowiązki, bezpośrednio ich ob w drobnej wytwórczości posiada poty robocze chałupników, którzy kanaście wiosennych sukienek, spółdz. im. Dzierżyńskiego w Oliwie
Spółdz. Przemysłowych i Rzemie chodzące, wypełnią kierownicy i wykorzystywanie wszelkiego ro we własnych domach, bez dodat kostiumów i płaszczy, wykona Warzała, przedst. Woj. Zarządu Prze
dzaju odpadków, powstających kowej przestrzeni mieszkalnej, nych z materiałów 60 i 40-pro- mysłu Terenowego Batycki, prezes /.v\
ślniczych ob. Goetzego. Jako pracownicy drobnej wytwórczo
przy produkcji w przemyśle klu bez dodatkowych biur i kierow centowych. Wszystkie zademon Branż. Spółdz. Wytwórczości Różnej
przodownicy racjonalizacji i pro ści. Musimy o tym pamiętać przy
dyr. gdańskiej placówki „Arge
czowym. I na tym odcinku w wo nictw będą wykonywali pracę strowane modele spotkały się z Nowak,
du“ Beleesj i przedstawiciel Komitetu
dukcji w prezydium narady za każdym zagadnieniu, jakie w clą
jewództwie naszym istnieje wciąż dla naszych spółdzielni.
dużym zainteresowaniem i peł Woj. PZPR w Gdańsku Gryeendier
gu dzisiejszej narady będziemy jeszcze wielka, niewykorzystana
Dalszym bieżącym zadaniem dro nym uznaniem zebranych. Mo
omawiać.
rezerwa. Szczególnie duże zanied bnej wytwórczości naszego woje'
(Szczegółowe sprawozdanie z
W referacie na pierwszym miej bania w tej dziedzinie posiada wództwa, szczególnie zaś spół dele te, wyprodukowane przez dyskusji zamieścimy w jednym
w
nasze spółdzielnie odzieżowe, w
scu została postawiona sprawa lo gdański WZPT, który w kraju dzielczości przemysłowej i rzemie
czasie ukażą się w najbliższych numerów naszego p?
fcaÜzacji spółdzielni i ich punk jest na ostatnim miejscu zarówno ślniczej, winno być położenie wię najbliższym
sma).
iv..
sprzedaży.
tów produkcyjnych, a szczególnie pod względem wykorzystywania kszego nacisku na. socjalistyczną Dyskusję rozpoczęła przedsta
usługowych w naszym wojewódz
wicielka Woj. Komisji Planowa
Przykład,
twie z punktu widzenia konsu
nia Gospodarczego ob. Bochwic,
menta. Do warsztatów spółdziel
która wykazała ogromne perspek
jak zmienił# się
czych człowiek pracy winien mieć
tywy drobnej wytwórczości w
dostęp łatwy, -winien móc w nich
Polsce Ludowej. Te same ogrom
stosunki
szybko i tanio zaspakajać swe po
ne, nieznane przed wojną możli
Dyskusję podsumował pte-edtrzeby. Aby zadanie to spełnić,
wości. rozwoju stoją przed drob stawicie! Min. Drobnej Wytwór
zakłady usługowe muszą być roz
ną wytwórczością naszego woje czości i Rzemiosła, dyr. Dyraga.
| mieszczone na całym obszarze na
wództwa. Ma ono za sobą poważ-j ^ry poddział rn. in.;
| szego województwa, nie tylko w
ne osiągnięcia. W roku ub. np.j
w
czasie
dyskusji
wpłynęły
przy
czym
dokonają
oszczęd
•i miastach, ale i n,a wsi, nie tylko
nasze spółdzielnie osiągnęły już . ~~ Przede wszystkim pragnę
do prezydium narady zobowią ności na sumę 34.690 zł.
w śródmieściu, ale i w pobliżu
62
proc. produkcji, zakreślonej złożyć w imieniu ministra pc dziej
W spółdzielni konfekcyjnej „22 Lip- wielkich zakładów pracy, za trud
zania spółdzielni zrzeszonych
Największe
zobowiązania
im
w Planie 6-letnim, w roku zaś kowanie redakcji „Dziennika Bał
w*,« w Gdyni zatrudnione są głównie
w Związku Branżowym Spół
tyckiego“ za zorganizowanie tej
kobiety. O tym, że pracują, one wy n tających tysiące osób.
produkcyjne
podjęła
załoga
bieżącym
osiągną aż S0 proc.
dzielni Odzieżowo-Włókienni- spółdzielni odzieżowej „Porto
dajnie, dobrze świadczy wykonywanie
narady, która wyjdzie z pożyt
Drobna
wytwórczość
woj.
gdań
planów przez spółdzielnię, w styczniu
czych województwa gdańskie wianka“ (58.060 zł.) i „KaszuZaspokoić potrzeb $
skiego wykonuje 9 proc. towa kiem dla drobnej wytwórczości,
"for. wyrażające się 110,6 proc., a w lu
go, podjęte przez spółdziel
bianka“ (44.606 zł.), zaś naj
tym 104 nroc.
rów, produkowanych przez prze Należy przy tym zaznaczyć, że
ludzi
pracy
ców
dla
uczczenia
60
roczni
Wśród kobiet, zatrudnionych w tej
mysi całego województwa, i jest tego rodzaju narada jest niewąt
Również należy skończyć z upo
cy urodzin Prezydenta Bole większe oszczędności zadekla
spółdzielni, nie brak takich, które
rowały spółdzielnie „Zjedno
poi tym względem na czołowym pliwie pożyteczna zarówno dla tu
systematycznie przekraczają normę.
śledzaniem prowincji —-v zarów
sława Bieruta, głównego twór
Pierwszą wśród nich jest młodziut
miejscu w kraju. Nasze wojewódz tejszego terenu, jak i dla Mini
cy naszej Konstytucji, i zbli czenie" (12.00Ö zł.) i „Kaszuka maszyniarka Jadwiga Czerwińska, no miast, jak i wsi -— pod wzglę
bianka"
(5.800
zł,).
two pierwsze wystąpiło do PKPG sterstwa. Dzisiaj widzimy ns pod
żającego się święta 1 Maja.
która przeciętnie osiąga 154 proc. nor dem asortymentu towarowego, bo
w
kwietniu ub. roku z wnioskiem stawie narady, jak zmieniły się
my. Poza tym należy wymienić Jolan wiem częstokroć zdarza się, że
Zobowiązania produkcyjne
Podobnie w prezydium na
tę Market, Helenę Skóra i Annę Do- prowincja nie posiada nawet to
o
powołanie
komisji do spraw stosunki w naszej Polsce Ludo
podjęło 12 placówek spółdsdel rady zgłosiły swe zobowiąza
Tbecką, które przeciętnie przekraczają
wykorzystania surowca odpado wej w porównaniu do sytuacji
czych,
a
mianowicie.
spóMziel
nia
spółdzielnie
ze
ZWIĄZKU
waru,
jaki
sama
produkuje.
Dys
norme od 5 do 10 pro«, (it)
wego. Osiągnięcia i tu mamy po z 1939 r. Przed 1939 r. tak;* na
nie: „OGNIWO“, „JEDNOŚĆ BRANŻOWEGO BUDOWLA
trybucja towaru winna odbywać
ważne, gdyż obok produkcji kle rada odbywała się jedynie z wici
ROBOTNICZA“, „im. MAŁ NYCH SPÓŁDZIELNI PRA
się bardziej równomiernie i plaju z odpadów rybich, obok wie kimi kapitalistami, prasa «pra-.
GORZATY FORNALSKIEJ“, CY województwa gdańskiego,
I nowo niż dotychczas.
lu
znanych pomysłów, produku dsala się z wielkimi przemysłów
„FORTO
WIANKA“,
„RĘKO
które
60
rocznicę
urodzin
na
| Zagadnienia drobnej wytwór
jemy
futerka z odpadów skóry earni. My dzisiaj widzimy tu ns
DZIELNICZA“,
„KRAW
szego Prezydenta i święto 1
czości ściśle łączą się ze sprawalufo
tzw.
szpalt skórzany. Ogrom sali kierownika, robotnika, racjo
CÓW",
„ZJEDNOCZENIE“, Maja uczczą zobowiązaniami
■mi handlu i dystrybucji. Na nic
ile możliwości, wynikające z so nalizatora — słowem przedstawi
„RZEMIEŚLNIK“, „STARO- produkcyjnymi łącznej warto
i nie zda się najlepiej i najwydaj
cjalistycznego ustroju naszego cieli całej klasy pracującej O
GARDZIANKA“,
„ZRYW7“, ści 346.953 zł. Największe zo
niej prowadzony zakład czy spoi
ludowego państwa, winna nasza [zn#eza.
że wszyscy bierzmy
„KASZTJBIANKA"
i
„JED
bowiązania
podjęły
załogi
spoi
dzielnia, jeśli produkcja leb. nie
drobna wytwórczość konsekwent I odpowiedzialność za losy naszego
Pla dzelni im. ŚWIERCZEWSKI®
>-£01 będzie uzgadniana z potrzebami NOŚĆ KRAWIECKA“
nie wykorzystywać.
| kraju, widzimy, że my Jesteśmy
WINIETKI NA STRONIE,
cówki te dadzą państwu indo GO (123.500 zł.) i SPÓŁDZIEL
! rynku i ni© będzie w sposób wla
ogółem w dyskusji zabrało glos if) w nim gospodarzami prawdziwy
wemu dodatkową produkcję NIA KWIDZYŃSKA (31.400
ORYGINALNE KASZUBSKIE ściwy docierała do klienta.
mówców: dyr. ekspozytury CPLiA w mi.
wartości ponad 219.000 ad, złotych).
Gdyni Ciechanowski, przewodu. Robot
WZORY LUDOWE
Dotychczasowa
działalność
niczej
Spółdz. Pralni Chem. w Sopo
W końcowym przemówieniu re
„Spólnoty Pracy“ woj. gdańskie
cie Danielewski, wiceprzewodn. Radl?
go, jak również działu handlowe
Nadz. Zw. Spółdzielni Rzemieślniczych daktor naczelny „Dziennika bał
1 Przemysł. Goetze, prezes Spółdz. tyckiego“ Piotr Kraak pod:
go gdyńskiej ekspozytury CPLiA
Szczotkarskiej Inwalidów Ociemnia wał licznie zebranym przedsta
pozostawia wiele do życzenia. Za
łych w Jelitkowie Stanisław Janczar, wicielom drobnej wytwórczości
równo w jednej, jak i w drugiej
dyr. oddziału gdańskiego „Spólnoty
Pracy“ Malec, przewodu. Spółdz. Pra- za udział w naradzie i zapewni!
| instytucji częstokroć biurokra1 cy Elektrotechników Zawadzki, wiew. ich, że tak, jak dotychczas, re• tyzm przytłacza rzutkość i pręż-1
j Spółdz. im. ł Maja w Gdyni Liedtke, da,keja „Dziennika“ nadal będzie
:;ność, którą winny posiadać piaty
I kierowniczka kaszubskiego zespołu haf j
‘ ciarskiego w Żukowie Zofia Ptach, gar otaczała drobną wytwórczość ser
cówki handlowe.
Ekspozytura I
»cans kaszubski z chmielna Leon i deczisa i przyjacielską opieką,
CPLiA dotychczas nie pojęła wła|
Netzel, Mer. spółdz. inwalidów w Tezei
«eiwie 6W«J roli leżącej w ham*\
Me Bomachowski. członek starzad«»’
Praez „Dziennik Bałtycki« WOJEWÓDZKA, NARADA
DROBNEJ WYTWÓRCZOŚCI, poświęcona omówieniu osiągnięć i braków
naszego uspołecznionego rzemiosła i gdańskiego przemysłu terenowego,
w ubiegłą niedzielę zgromadziła ponad 300 uczestników. E całego wolewoflztwa do Gdańska przybyli: aktywiści gospodarczy i polityczni, kore
spondenci, przodownicy pracy i racjonalizatorzy produkcji z placówek
związków branż, spółdz. rzemieślniczej i produkcyjnej, Centrali Spółdzielń
inwalidZKich, Centrali Przemysłu Ludowego i Artystycznego i % zakładów
podległych Wojewódzkiemu Zarządowi Przemysłu Terenowego, a także
delegaci uspołecznionej sieci handlowej, jak „Spólnoty“, MHD, PDT
PSS itd. Wielka narada, która trwała od 10 rano do godz. 18, dała wszy
stkim biorącym w niej udział jasny obraz aktualnego stanu i potrzeb
lokalnego rynku towarów masowego spożycia.

mmą

Rola drobnej wytwórczości
«u gospodarce socjalistycznej

W czym przoduje

nasze województwo

Wzmożoną pracą

W spółdzielni

uczczą nasi spółdzielcy

„22 Lipca“

60 rocznicę urodzin Prezydenta

nie brak przodownic

i
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Leśnicy
zrealizowali
zobowiązania

Hańba amerykańskim ludobójcom! MSGAWMi
Wiec protestacyjny w Wyższej Szkole Pedagogicznej

O czystość jęzjj&a

chwalamy języka, jakim zostało
napisane ogłoszenie.
Czy to po polsku... ZA biletem
ulgowym“?
Jesteśmy ZA tym, aby tekst
ogłoszenia btzmiał: „Chcesz na
być bilet ulgowy do kina, nie
wyczekując w kolejce przed ka
są, kup abonament“.

Ostatnio na mieście zostały roz
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Gdańsku na masowym
żyłkując swą wiedzę dla zbrod
zebraniu studentów, profesorów i pracowników administra
niczych celów imperializmu, po plakatowane ogłoszenia Okręgo
cyjnych wyraziła w dniu 22 b m. ostry protest przeciwko po
tępiamy jak najsurowiej i uzna- wego Zarządu Kia takiej treści:
W zrozumieniu konieczno
djętej przez imperialistów amerykańskich wojnie bakteriolo
s Jemy ich za współwinnych zbrod „Chcesz być w kinie za biletem
ści terminowej dostawy surow
gicznej.
ulgowym, nie wyczekując w ko
niom ludobójstwa.
ca drzewnego dla kluczowych
Przewodniczący ZSP ob. Kra ko składając życie w ofierze,| Wierzymy głęboko, że nasz głos lejce przed kasą, kup abona
gałęzi przemysłu i w trosce
ment“.
o umożliwienie szybszej rea kowski, otwierając zebranie, po prawdziwi uczeni świata rato- J oburzenia, dołączony do protestu
wiedział:
Pochwalamy to nowe i naTrochę porządku
wali
ludzkość
od
zagłady,
od
stra
setek
milionów
łudzi
na
całym
lizacji Planu Sześcioletniego
— Podczas gdy uczeni radziec szliwych chorób.
świecie, wytrąci broń masowej Prawdę dobre udogodnienie, ja
— pracownicy lasów państ
nie zawadzi
Dlatego tych uczonych, którzy zagłady z rąk amerykańskich in kim jest abonament dla szero
wowych okręgu
gdańskiego, cy i uczeni krajów demokracji
kich rzesz kinomanów, ale nie po
Rozbudowujący się dworzec ko
dla uczczenia 10 rocznicy po ludowej cały swój wysiłek nau zaprzepaszczają ich zdobycze, u- terwentów".
lejowy w Gdyni cieszy oczy
wstania Polskiej Partii Robo kowo - badawczy obracają dla
każdego jej mieszkańca. Radość
tniczej, podjęli w początku dobra ludzkości, poprawy bytu,
tę psuje fakt, że wokół dworca
br. zobowiązanie wykonania postępu i szczęśliwej przyszło
panują nieporządek i brud. Wy
planów
produkcyjnych
I ści wszystkich ludzi, obóz agre
starczy przejść się sąsiadującą z
kwartału 1952 r. przedter sji i wojny z amerykańskim im
perializmem na czele wykorzy
dworcem ulicę 10 Lutego, aby
minowo do dnia 15 bm.
stuje, jak to jesteśmy świadka
stwierdzić, że choć ostatnio sza
Pierwszy zobowiązanie swe mi, zdobycze nauki na zgubę
la!,.:, w mieście śnieżyca, śnieg
wykonał Starogardzki Rejon ludzkości, obmyśla coraz to no
— Jestem szczęśliwy, że skoń indywidualnej na pracę spółdzieł nictwa pieców, konstrukcji korni już tam uprzątnięto i doprowa
Lasów Państwowych, który we środki masowej zagłady tych czyły się czasy wyzyskiwania u- czą, oraz brak zainteresowania nów7, technologii, rachunkowości. dzono chodniki do porządku.
do dnia 1 bm. wykona! po ludów, które miłują swoją woL czniów i czeladników przez kon naszą spółdzielnią ze strony miej W praktyce musi wykazać się
Za to przed dworcem kolejązyskanie , drewna, przewidzi* j ność i pokój i nie chcą poddać cesjonariuszy kominiarskich — scowych władz. Napotykamy też sprawnością chodzenia po da- ! vvym (■ pnieje śnie i rosną ka
ne na I kwartał, w 104 proc. ? się imperialistycznym koloniza powiedział Wacław Zieliński, dzi na inne trudności — mówi oby chaeh, stworzenia sobie wszel łuże błota, w które z reguły
i plan dowozu drewna w 110 \ torom i zaborcom.
siaj już mistrz kominiarski, czło watel Raczek. — Odczuwamy zna kich narzędzi kominiarskich, no wpadają śpieszący na dworzec po
proc.
Uczeni XIX wieku — mówił nek Wojewódzkiej Spółdzielni czny brak rąk do pracy, mimo że I — co jest rzeczą najtrudniejszą drożni.
Różne odpadki, niedopałki pa
Następnie
zameldowały o j prof. Kiryński — mogli słusznie Pracy Kominiarzy, którego spoty dajemy bardzo korzystne warun — musi umiejętnie, bez pomocy
drabinek I innych przyrządów pierosów, puste pudelka od za
wykonaniu planów pozyskania się chlubić wielkim zwycięstwem, kamy w sopockim punkcie usłu
przejść przez cały przewód korni pałek walają się w tym błocie.
drewna na I kwarta! w dniu | odniesionym nad chorobami za gowym.
Tego samego zdania są inni koj
ff i nowy. Po egzaminie czeladnik oCzyżby uprzątanie ulic wokół
4 bm. Rejony LP w Gdańsku, 1 kaźnymi. Zasługi ich dla ludzko
trzymuje pewien odcinek pracy, j dworca gdyńskiego odkładano do
ści nie mają prawie sobie rów miniarze, których poznaliśmy naj
' ' " m
Oliwie i w Kwidzynie.
nej. Dziś, niestety, jesteśmy świad porannej odprawie u kierownika
za który jest bezpośrednio odpo- i czasu ukończenia jego rozbndoPrzedterminowe wykonanie < kami upadku moralności wielu punktu, mistrza Jakubowskiego.
wiedzialny.
(jota).
wy;
planów produkcyjnych przez uczonych, żyjących w warun
Wszyscy ;$ą ubrani „po robo
Uczniowie kominiarscy — Stu
jednostki Okręgu LP, które kach rozkładającego się, gniją czemu“ — w czarne mundury i
dniarski, Ptach i wielu innych
przysporzyły gospodarce naro cego kapitalizmu.
cylindry i mają usmolone, ale udcwej poważne ilości surow
znaleźli dziś właściwą opiekę ze
śmiechnięte
twarze.
Z
rozmowy
z
W dniu dzisiejszym o godz. 16 w
Oddanie przez nich swojej
ca, świadczy o socjalistycz
strony Państwa. Wolni od wyzy Klubie
nimi
widać,
że
są
zżyci
i
dobrze
Towarzystwa Przyjaźni Polskowiedzy w służbę podżegaczom
sku i ograniczeń cechowych mają Radzieckiej przy Al. Rokossowskiego
nym podejściu do pracy ro
czują
się
w
.
swoim
zespole.
wojennym
i
na
rzecz
masowej
pełne prawo do pracy i nauki — we Wrzeszczu odbędzie Sie wieczór
botników i pracowników leś
pt. „Jak pracuje nasze
zagłady ludzi jest hańbą, dla
prawo, które gwarantuje im pro młodzieżowy
nych.
koło przyjaciół ZSRR“. Bogaty pro■
Pian
wykonamy
której nie ma dość słów potę
jekt Konstytucji Polskiej Rzeczy garm wieczoru przygotowały słuchacz
pienia.
pospolitej Ludowej.
(e. h.). ki szkoły położnych w Gdańsku.
z
— Przypomnijmy sobie — mó
Prosimy jednego z nich, mi
wił następnie student III roku
polonistyki, ob. Staszkiel — hitle strza Adama Krukowskiego, aby
rowskie masowe egzekucje, obo opowiedział nam coś o sobie.
— Przed wojną pracowałem
zy śmierci, komory gazowe itd.
Wspaniałym bilansem osiągnięć naszego narodu od momentu pierw
jako czeladnik u kominiarzaszych zmagań pod przewodem PPR z faszyzmem hitlerowskim, przez la
Imperializm amerykański nie tyl
ta odbudowy aż do chwili opublikowania projektu Konstytucji jest ot
przedsiębiorcy. Każdy wie, jak
ko już dorównał w zbrodniach
warta z początkiem bieżącego miesiąca wystawa w gmachu głównym Awyglądało żyeie pracujących
W dniach od 26 bm. do 24 kwie ludobójstwa faszyzmowi, ale go
kaöemii Medycznej w Gdańsku.
na wyzyskiwaczy. W spółdziel Mistrz kominiarski Wacław Zieliń
tnia odbędą się w Gdańsku ze prześcignął, jak o tym świadczą
ski, wzorowy pracownik sopockiej
Wchodzących wita
portret jny jest stały wzrost kadr
w
ni jest inaczej. Pracuję uczci placówki
brania obwodowe członków PSS. najświeższe fakty z pola walki
wojewódzkiej spółdzielni pierwszego obywatela kraju, Bo-1 uczelni, która w latach" 1945 --wie i z pracy swojej utrzymuj
Na zebraniach tych, w miarę po na Korei.
kominiarzy.
lesława Bieruta i jego wielkie 51 dała państwu 497 nowych abję całą rodzinę. Niezadowolo
trzeby, przeprowadzone będą wy
Hańba ludobójcom! Prerz z pod j
słowa, wypowiedziane na Kon solwentów, 293 dyplomantów, 103
bory nowych komitetów człon żegaesami wojennymi! Niech ży
ny ze spółdzielni może być tyl
kowskich, oraz poruszone intere je obóz pokoju! — wołali stu
ko ten, kto pragnie wyzyski ki materialne naszym pracowni gresie Zjednoczeniowym Partii: doktorantów i 1C docentów i w
„Budujemy wspólny dom. Kto której obecnie pracują 552 siły
sujące zagadnienia z dziedziny denci.
wać i bogacić się kosztem in kom. A przecież kominiarz, tak
patrzy oczami Partii, od sieje ziar naukowe.
jak murarz, cieśla I każdy inny
polityczno - gospodarczej i spół
nych — mówi Krukowski.
Protest zebranych znalazł swe
no
od plewy, błąd naprostuje, spra
fachowiec, jest pełnowartościo
dzielczej.
wców odetnie, nazwie ich po imię
Widzimy, jak stale dokonywał
odzwierciedlenie w uchwalonej
Spółdzielnia kominiarzy pow wym człowiekiem pracy.
niu“.
się przełom w świadomości mło
W zebraniach mogą brać u- przez nich rezolucji, w której m. stała przed 5 miesiącami. Mimo
Obok odezwy 1-majowej Par dzieży i w jej składzie socjal
krótkiego okresu swego istnienia
dział również niezrzeszeni w in. czytamy:
9est diii
tii do kobiet polskich w 1943 r. nym. W 1945 roku młodzieży zor
„Solidaryzując się z orędziem zorganizowała już 31 punktów u spółdzielni, klienci sklepów PSS.
widzimy zdjęcie i wypowiedź ob. ganizowanej było
zaledwie 5
n rewodrńczącego Światowej Ra sługowych w trójmieście i mia
UC2G1 łowi
Pierwsze zebrania wyznaczone dy Pokoju Joliot - Curie, wawwa stach powiatowych. Punkty te
Walentyny Wieczorek, b. party proc. przy czym dominowały na
zostały na dzień 26 bm. w nastę ja cym narody wszystkich krajów nlan za luty wykonały w 180 pro
kominiarskiemu
zantki AL, obecnie — dzięki o- uczelni elementy drobno - miesz
pujących punktach: Dom Druka do protestu przeciwko stosowa centach.
Inne też są dziś warunki pra piece władzy ludowej — student czańskie. Obecnie większość mło
rza — ul. Garncarska, gimnazjum niu broni bakteriologicznej, żą
— Najbardziej opornie idzie cy ucznia kominiarskiego. Np. ki IV roku wydziału stomatolo dzieży stanowią synowie i córki
nr 6 przy ul. Siennickiej, lokal damy natychmiastowego zaprze nam zorganizowanie uspolecznio Jan Studniowski, wysoki, szczu gicznego Akademii Medycznej w robotników i chłopów, a 79 proc
sklepu PSS nr 51 przy ul Mozar stania zbrodniczych metod, stoso nych punktów w Wejherowie. pły, 15-letni chłopak, który w ko Gdańsku.
należy do ZMP. Silnie przema
ta i stołówka „Tivoli“ przy ul. wanych przez amerykańskich na Kartuza h, Starogardzie i SztuZ dużym zainteresowaniem gru wiają słowa Prezydenta RP, wy
miniarstwie pracuje zaledwie od
Rokossowskiego.
jeźdźców wobec narodów koreań I mie — mówi prezes spółdzielni 2 miesięcy, zarabia — jako uczeń py zwiedzających oglądają tabli powiedziane 22 lipca we Wrocła
ce przodowników nauki i pracy wiu: „Taka będzie Polska, ja
Informacje o dalszych zebra skiego i chińskiego. Metody te są j Władysław Raczek. — Przyczyną — 580 zł.
społecznej, na których obok od ką wy ją zbudujecie, młodzi przy
niach podane są w plakatach, jawnym pogwałceniem wszelkich j tego jest brak uświadomienia tam
— Poza tym mogę się uczyć —
wywieszonych
we "wszystkich umów międzynarodowych.
S tej szych kominiarzy, którzy nie mówi Janek. — Spółdzielnia zwal znaczonego Złotym Krzyżem Za jaciele". W następnych salach
sługi prof, dr med. Abramowi liczne zdjęcia ilustrują osiągnię
sklepach PSS,
(no)
Poprzez wiele stuleci, nierząd-' potrafią się przestawić z pracy
nia mnie z pracy już o godz. 13, cza, widzimy przodowników7 A.M. cia, uzyskane w wielu zakła
abym mógł skończyć szkołę wie- docentów Roszkowskiego i Sosz dach naukowych i na poszcze
] czorową.
kę, trzykrotną przodownicę pra gólnych wydziałach uczelni.
\ — Podobne udogodnienia były cy pielęgniarkę Janinę Piotrow
Wystawa, którą
codziennie
nie do pomyślenia w dawnych ską 1 przodującego w7 nauce stu zwiedzają liczni studenci, nau
denta IV roku stomatologii —
Mieszkańcy — nie tylko trójmiasta, ale i całego województwa gdań
czasach
—
wtrąca
stary
kominiarz
wy, a cała akcja toczy się na
kowcy i pacjenci, uczy i mobi
Plaskotę.
skiego — dobrze pamiętaja zespół recytatorski, objeżdżający od 5 lat
Ftach.
kilku oodestach.
wsie i miasteczka. Czasem wypożyczonym gdzieś autem, częściej wo
Za szklanymi gablotkami wid lizuje do pracy i nauki dla do
(J. W.)
zem, a przeważnie pieszo wędrowali nasi niestrudzeni recytatorzy w po
Te ograniczenia musiały wywrzeć po
Kazimierz I Barry Ptachowie, nieją liczne rozprawy naukowe z bra narodu.
godę i w niepogodę, po drogach namokłych jesiennym deszczem i za
niekąd decydujący wpływ na układ te to ojciec i syn; obydwaj pracują zakresu medycyny i nauk pokre
wianych zimową zawieruchą. Nie zrażali się żadnymi trudnościami —
kstu, który przy dużych skrótach mu
dorobek
w świetlicach wiejskich czekali przecież na nich ludzie, którym nieśli
siał zachować wszystkie wątki treścio w spółdzielni kominiarskiej. Oj- j wnych — przebogaty
wiadomości ze świata, ciepłe słowo dobrego wiersza i wesołą piosenkę.
we w ich harmonijnym współdziała ciec, który pracuje w swoim za- j uczelni w ciągu jej 7-letniego
niu. Inscenizacja zachowuje w pełni
mmMm
Zespół, o którym mowa, po Warszawie i rapsodyczny skrót. ludowość i baśniowość utworu, podkre wodzie przeszło 30 lat — jest jed j istnienia.
studenci
oglądają
wstał w roku 1948 przy ówczes ,Eugeniusza Oniegina“ Puszkina, j śiając w sposób właściwy jego nurt nym z najstarszych kominiarzy! Przybyli
Obecnie
zespół przygotował i zasadniczy — walkę o władzę. Natalia na Wybrzeżu. Syn, 21-letni chlo- właśnie umieszczone na przeciw
nym Inspektoracie KulturalnoTEATRV
Onowieść oo Balladynie
Goł?.lbska korzystała podczas opracowy' pak, jest dopiero uczniem. Jego ległej ścianie interesujące zdję TEATR. WIELKI
Oświatowym „Czytelnika“.
Od „upowae&c
— GDANSK —
Ocuiduyme Juliusza
JUUUilM wania „Opowieści o Balladynie“ z kon1 „
cia
z
Konferencji
Pawłowowskiej
„Eugenia
Grandet“
— gods, 19.30 do
w„ spółdzielni rozm Slv
czerwca 1950 roku przeszedł na Słowackiego“, której premiera od sultacji prof. Wyki, znakomitego zna- i f
21.45
wcy
twórczości
j.
słowackiego,
w
kon
j
bardzo
od
pracy
ojca
w
okresie
i
z
wizyty
profesorów
radzieckich
krótki okres do Towarzystwa była się 16 bm. na scenie Teatru
STUDIO OPEROWE P. F. Bo —
Wiedzy Powszechnej, aby osta Dramatycznego w Gdyni. Autor cepcji inscenizacyjnej wzrusza ukaza-! przedwojennym. Kiedy ojciec, wy w klinice pediatrii. W skupieniu nieczynne
me w nianie pierwszym dramatu mat- i zyskiwany, musiał ciężko praeo- czytają słowa tow. Stalina, wy TEATR DRAMATYCZNY — GDYNIA:
tecznie trafić do „Artosu“. Kie ka rapsodycznego skrótu „Balla
,
,
,
I wać za minimalne wynagrodzę- powiedziane do naukowców:
„Profesja pani Warren,“ — godz. 19
rowniczką zespołu od początku dyny“, a zarazem reżyserka wi 1‘
do 22.
UUW„M>
_
.....
Z,
wykonawców
na
czoło
ze-.
ni
otoczony owek a Fańdowiska,
Natalia
Gołębska
—
nie
jego istnienia jest Natalia Gołęb- nńała iatwego. zadln.a
„Nie ma potrzeby, żeby specja TEATR
KAMERALNY" — SOPOT
Zbyt &TÄÄ 2^ «"“* *
* J“
lista medyk był jednocześnie spe
ska, zasłużony pedagog w dziedzi
„Śluby panieńskie“ — gods. 19.30
cjalistą
w
dziedzinie
fizyki
czy
też
do
21.45.
sme.
nie dykcji i recytacji, reżyser ma szczupły liczebnie — bo tylko 10- ukazała w roli Balladyny niewy- (
botaniki i odwrotnie. Ale istnieje PAŃSTW. TEATR LALEK „ŁĄTKI“
łych form scenicznych i poetyc osobowy zespół nie mógł wyod- korzystany dotąd talent aktorski.! Dawniej okres praktyki uczjedna gałąź wiedzy, której pozna
we Wrzeszczu: „Złota rybką“ —
nie winno być obowiązujące dla
kich inscenizacji. Pod jej kierów rębnić wszystkich postaci „Bal Przy pomocy oszczędnych śród- j niowskiej zależał wyłącznie od
Powiatowy Dom Kultury Pohul&nk*
bolszewików wszystkich gałęzi na
godz. 13 1 13.
aictwem zespół, składający się ladyny“. Z konieczności więc wy ków dała pełny rysunek posta- j poszczególnych koncesjonariuszy,
uki
—
jest
nią
marksistowsko-le
\y ■’-rżnie z młodych ludzi, któ- konawcy musieli przeobrażać się ci, wydobywając z niej całą głę Dziś ustawa określa, że dla ucz- |
ninowska nauka o społeczeństwie,
"”n walorem był nie o w jer,r>ą, to w drugą postać, bię szczerego przeżycia. Bardzo niów w wieku poniżej lat 18 pra j
o prawach rozwoju spohezeństwa,
REPERTUAR KIN
o prawach rozwoju rewolucji pro GDAŃSK - WRZESZCZ — „Bajka“ —■
dobry był również Grabiec w ktyka trwa 3 lata, powyżej lat
letariackiej, o prawach rozwoju bu
„Jak hartowała się stal“ (16, 18, 20,
downictwa socjalistycznego, o zwy
] wykonaniu Andrzeja Ziembiń- 18 — półtora roku. Po praktycej
„ZMP-owiec“ — „Potępieńcy“ (16
eięstwie komunizmu“.
18 1 20).
{skiego. Wręcz świetny w scenie j uczeń składa egzamin czeladni
NOWY
PORT — „Marynarz“ — „Pier
i „królowania“ po przemienieniu czy.
W sali bocznej obok zdjęć licz wsze dni“ (18, 20).
i go przez Goplanę w króla dzwon
nych szpitali i zakładów nauko OLIWA — „Polonia“ — „Wesołe ku
i kowego. Zwracała uwagę piękTrzeba umieć
wych, które powstały dzięki wła moszki z Windsoru“ (16, 18, 20).
— „Bałtyk“ — „Czerwony n>
jną dykcją Klechda Renaty Wądzy ludowej widnieją wykresy, SOPOT
mak“ (16.30, 18.30, 20.30).
cbodzSć m ćadhu
i clolowskiaj, wypowiadającej tekst
ilustrujące opiekę zdrowotną nad „Polonia“ — „Maaret“ (16, 18, 20).
i narracji z niezwykłą kulturą
Prosimy jednego z mistrzów, a ludnością. Mocno przemawia wy ORŁOWO — „Neptun“ — „Jak harte
wała się stal“ (17 i 19).
| słowa.
zarazem przewodniczącego korni kres, wskazujący na pracę Po GDYNIA
— „Atlantic“ — „Clenie
radni
Reumatologicznej
przy
III
sji
egzaminacyjnej,
o
udzielenie
1 Należy również wymienić Halinę
torach“ (16.30, 18.30, 20.30)
Muckową, która miała wstrząsające nam kilku informacji, dotyczą klinice chorób wewnętrznych w
„Goplana“ — „Pieśń Tajgi"' (16.
: momenty w trudnej roli matki, A. Zy- cych egzaminów.
latach 1946 — 1952, która z 3 ty 18.15 i 20.30),
I ehównę jako pełnego wdzięku Skier„Warszawa“
„Milczącą bar kg at “
— Przy egzaminie — mówi ob. sięcy udzielanych porad rocznie (15, 17.30, 20).
! kę, W. Dembkównę w roli Goplany i
Henryka Zienkiewicza,
który poza Piłaszek — wymagamy od ucznia doszła obecnie do przeszło 10 ty
„Promień“ — „Alarm“ (17. 19i.
zdolnościami recytatorskimi posiada teoretycznej znajomości budów- sięcy rocznie. Również wykaza- FoTOPLASTWON - Gdynia. Woj

Kocia zręczność i głowa nie od parady
to zalety wymagane od kominiarza

W ecz*r młodzieżowy

Wiosenne zebrania

nadwyżki!

Budulemy wspólny dom

- obwotiowe

gdańskiej PSS

„Opowieść o Balladynie Juliusza Słowackiego"

niepoślednie warunki wokalne. St. Ko
smowski i R. Ronczewski na wyrówna
nym poziomie z resztą zespołu. Wiersz
mówiony pięknie i płynnie przez wszy
stkich wykonawców.
Bardzo staranna oprawa muzyczna,
oparta na, motywach „Goplany“ że
leńskiego — w opracowaniu i wykona
niu Piaseckiego — niezwykle trafnie
ilustrowała widowisko. Pełne surowej
prostoty kostiumy pomysłu Feliksa

u
y się niczym zgasić zapał j co wyjaśniał precyzyjny a jed
do pracy — wyszkolił się i doj nocześnie doskonale dopasowany
do całości widowiska, komentarz
rzał.
Trzy osoby z zespołu kończą w tej Klechdy, spełniającej rolę nar
chwili szkołę dramatyczną, praca w ratora.
zespole ukazała im w pełni ich artys
Ponieważ „Opowieść o Balia- Kosowskiego,
tyczne powołanie. Niektórzy członko
wie pozostali jednak zespołowi wierni. dynie“ pomyślana została, jakoj Reasumując wszystkie doznane
Należą do nich Wanda Karasińska i
Halina Muckowa, które pracują w ze impreza objazdowa, jej oprawa wrażenia, należy uznać całość za
scenograficzna musiała być bar widowisko bardzo udane i wy
spole od początku jego Istnienia.
Z licznych programów, jakie ze dzo skromna. Wykonawcy mają razić uznanie „Artosowi“ za przy
spół wykonywał, należy wspom więc na sobie przez cały czas gotowanie tego rodzaju progra
nieć montaż z utworów Włady trwania widowiska tylko jeden mu, a młodemu zespołowi życzyć
zp
sława Broniewskiego, montaż o kostium — płócienny strój ludo- dalszych sukcesów.

i

»Misfa kap! fana Kima«
sensacyjna powieść ROBERTA MARTIN

fili w najbliższych dalach
wejdzie na tamy „Dziennika Bałtyckiego“

sława IV 28
Indian“.

—

„Kraina

dawny -

OYfcURY APTEK.
oü dnia 22. 3. do 28. 3,
Gdańsk, ul. Świerczewskiego 35 36
Wrzeszcz, ul. Grunwaldzka 86
Ronot, ul. Stalina 791
Oliwa, ul Leśna ł
Gdynia, ul. Starowiejska 34
POGOTOWIE RATUNKOWE
' i»A ŃS K - WRZESZCZ
teł 4-io-Qü — Grunwaldzka 2
Pogotowie dziecięce Grunwroc
tel. 4-24 -44 — czynna 18 - 22
SOPOT
*1- 3-24-00. Ul. Stalina 778
GDYNIA
teł, 10-00 — Skwer Kościuszki 14
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Wezwanie sportewcöw

Nową falą rekordów

782
Żywym echem wśród studen
tów Politechniki Gdańskiej odbi
ło się wezwanie skierowane przez
członków kola AZS przy tej uczelni tło studentów — sportowców
Politechniki Warszawskiej o pod
jęcie współzawodnictwa w zdo
bywaniu odznak SPO.
Fakt, że regulamin współzawo
dnictwa obejmuje zarówno stu
dentów, jak i pomocnicze siły na
tikowe i personel administracyj
ny pozwala objąć zagadnieniami
wychowania fizycznego i sportu
zarówno młodzież akademicką
jak i wszystkich pracowników
Gdańskiej Politechniki.
Pod kątem tego współzawodni
ctwa prowadzona jest ożywiona
działalność przez kola AZS przy
Politechnice Gdańskiej. Czyni się
wszystko, ażeby do sezonu być
jak najlepiej przygotowanym i
ażeby ilość zdobytych odznak
SPO w stosunku do ilości stu
dentów była na dzień 1 czerwca
br. wyższa w Politechnice Gdań
skiej, niżeli w Warszawskiej.

czczą pływacy urodziny Prezydenta

Dyscypliną sportową czyniącą w ostatnich latach największe
postępy i bijącą stale stare rekordy jest pływactwo. Dowodzi
, , z Jednej strony wielkiego zaniedbania sportu pływackiego w
auch międzywojennych oraz wielkiej troski i opieki Rządu
l Fartii w chwili obecnej, co pozwala na stałe uzyskiwanie no
wych rekordowych wyników.
Nie ma prawie tygodnia, aże 'uzyskała również wynik lepszy
by . polscy pływacy nie pobili od rekordu na 100 m grzbiet. —
jakiegoś
rekordu
krajowego. 1:25,0. Dalszy rekord ustanowi
Ostatniej niedzieli notujemy już ła sztafeta Budowlanych (By
prawdziwy „deszcz" rekordów. tom) 4 X 50 m — 2:28,2, a Pro
Doskonały wynik ce! wyrównał rekord Polski na
na basenie Pałacu 100 m dow. — 1:00,2.
Młodzieży w Kato
Rekordy Polski padły rów
wicach
uzyskała
nież we Wrocławiu w czasie
Gellnerowa ustana
zawodów Stal (Wrocław) —
wdając na 200 m
Ogniwo (Dzierżonów). Pływa
st. grzbiet, nowy
cy Stali wykonali tym samym
rekord
Polski z
cześć zobowiązań podjętych
czasem 3:02,5. O
dla uczczenia 60 rocznicy uro
wartości tego wy
dżin Prezydenta Bieruta.
niku świadczy rów
Petrusewicz na 169 m st. kias.
nież fakt, że po ustanowił nowy rekord Polski w
drodze pływaczka czasie 1:14,4 (poprzedni rekord

Z konferencji okręgourej
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Kolejarza
nm■■

Marynarze i robotnicy portowi
podejmujq zobowiązania sportowe
Jednym z najlepiej zorganizowanych zrzeszeń sportowych
w województwie gdańskim jest Kolejarz. Odnosi się to przede
wszystkim do Rady Okręgu, która dość sprawnie kieruje podległymi sobie ogniwami. Podkreślone to zostało m. in. na okręgowej konferencji wyborczej, jaka przed paru dniami odbyła się w
Gdyni.

[ Ponadto poszczególne
sekcje
J tego koła przyjęły
dodatkowo
i następujące zobowiązania:
j pływacka — sklasyfikować 20 za-

1 wodników oraz zwiększyć ilość rekordów okręgu z 5 na 8,
j BOKSERSKA — zdobyć
odznaki
,
,
. , . ! SPO, nawiązać łączność z tóarynarzaNie obeszło się jednak bez słu- sznej. naszym zdaniem
krytyki, j mi - sportowcami z zsrr. oraz skiaObok wyróżniających się bowiem syfikować 40 zawodników,
TENIS STOŁOWY — zwiększyć dwu
kół sportowych, jak koło przy krotnie
liczbę członków,
Portowej Straży Pożarnej w No ATLETYCZNA — wyszkolić do koń
br.
przynajmniej
3 drużyny, któ
ca
wym Porcie, koło przy ZPGG w
re będą mogły brać udział w rozgryw
Gdyni i koło przy Warsztatach kach
powiatowych i wojewódzkich.

Mistrzowie narciarscy Pol
ski: Raszka (w kombinacji
klasycznej) i St. Bukowski
(30 km.) triumfowali również
na zawodach o puchar Kar
konoszy.

Naprawczych Taboru Kolejowe
go na Trojanie, znajdują się rów
nież i takie, gdzie praca dotych
czas kuleje. Tak sprawozdanie
sekretarza Rady ob. Narlocha,
jak i dyskusja obracała się doko
ła zagadnienia — co uczynić, ażeby niektóre „śpiące" koła uak
tywnić i na wyższy poziom pod
nieść prace organizacyjne i spor
towe?
Na zakończenie delegaci kół
sportowych Kolejarza PMH w
Gdyni i ZPGG w Gdyni pod
jęli na cześć najlepszego opie
kuna
polskich sportowców
Prezydenta Bolesława Bieruta
wiele cennych zobowiązań.
Członkowie koła sportowego
przy Państwowej Marynarce Han
dlowej zobowiązali się zorganizo
wać w terminie do dnia 1 maja
br. 10 brygad produkcyjnych ze
sportowców, krzewić wychowa
nie fizyczne i sport wśród mary
narzy PMH i przystąpić do ma
sowego zdawania przez nich od
znaki SPO.

Petrusewicza
wynosił 1:15,7).
Drugi rekord Polski ustanowiła
sztafeta Stali 4X100 st. zmień,
nym w składzie — Jaśkiewicz,
Połomski, Petrusewicz i Lewic
ki, uzyskując wynik 4:46,4 tj. o
10 sek. lepiej od poprzedniego re
kordu. W sztafecie tej Jaśkie
wicz przepłynął 100 m st. grzbiet,
w czasie 1:13,1, a Lewicki 100 m
st. dow. w 1:01,6.
Trzeci rekord Polski ustanowi
ła sztafeta kobieca Stali 5 X 50
m st. dow. w składzie — Kirchnerowa, Soroka, Lubieniecka, Ma
temowska i Buezkówna uzysku
jąc czas 3:06,0.

W czasie meczu AZS (Gdańsk) \ Żuralska na 400 m grzbiet. —
AZS (Szczecin), wygranym 6:41,4 (d. rek. 8:44,2), oraz sztafe
przez gdańszczan 56:52, pływacy ty męskie 4 X 100 klas. B. ■—
koła sportowego Kolejarz PMH i Kolejarz PMH (w składzie lirzy
Floty podjęli próby bicia rekor żanowski, Kempa, Lewandowski,
dów Wybrzeża, przewidzianych Samajłowicz) 5:26,9 (5:37,8), 4X
w zobowiązaniach uchwalonych 100 m klas. A — Flota (Ładny,
dla uczczenia 60 rocznicy urodzin Ostrowski, Mikołajczak, Gawlak)
Prezydenta Bieruta.
i sztafeta 4X100 m dow. —
Podjęte próby udały się, Re Flota (Marchlewski, Kałuża, Fłkordy ustanowili:
jak, Wojciechowski) — 4:38,8
Czajkowska na 400 m dow.: — (4:58,0).
6:45,2, (dawn, rekord — 6:48,4),

U progu sezonu piłkarskiego

Drużyna Cieślika
w najlepszej formie

Ostatniej niedzieli na boiskach Warszawy, Bytomia i Chorzo
wa wystąpiły zespoły piłkarskie ośrodków treningowych Kadry
Narodowej CWKS, Gwardii i Unii. Spośród tych trzech ośrodków
jedynie Unia wypadła dobrze, pozostałe dwa ośrodki nie zaprezen
Członkowie koła sportowego towały się z najlepszej strony.
przy ZPGG — Gdynia, w więk
Na tle zeszłotygodniowego zwy 2 oraz Jerominek, Tim, Cieślik
szości robotnicy portowi, zobowią
zali się utworzyć do 1 maja br. cięstwa CWKS nad Budowlanymi i Alszer.
2 brygady produkcyjne ze spor (Gdańsk) 8:1, specjalnego posma
towców oraz sklasyfikować 6 za ku nabiera niedzielne spotkanie
wodników —- I klasy, 15 — II rozegrane w stolicy, w którym
CWKS tylko zremisował z Kole
klasy i 20 — III klasy.
jarzem (Warszawa) 1:1. Mówi to
z jednej strony o wyższości dru
żyn ligowych (m. in. Kolejarza)
nad gdańszczanami, a z drugiej
W środę 26 bm. o godz. 10,30 strony świadczy o niestałości for
rozpocznie się w świetlicy Zw. my drużyny CWKS,
W pierwszej połowie przeważa
Zaw. Prac, Handlu, przy ul.
Świerczewskiego 35 w Gdańsku li „kolejarze“, pod koniec zawo
okręgowa konferencja wyborcza dów do głosu doszli lepsi kondy
ZS Spójnia z udziałem delegatów cyjnie piłkarze kadry. W 55 min.
kół sportowych tego zrzeszenia z prowadzenie uzyskał Łącz, wyró
wnał 2 rzutu karnego Durniok
całego okręgu.
(CWKS).
s(! $ *

Konferencja SpśjnS

Wieczorek

triumfatorem

f Multum ffiyezmMmju Rad
śnieżnej zawiei

Dalekie raidy motocyklowe stały się
dobrą tradycją sportowców chabarowskich. W roku ubiegłym odbyli oni
raid na trasach Chabarowsk — Wiatiywostok —■ Chabarowsk i Chabarowsk
— Kłagowieszczeńsk — Chabarowsk.
Tej zimy sportowcy instytutu inży
nierów transportu kolejowego odwie
dzili Władywostok, a młodzi motocynMśei i narciarze szkoły techników Ko Naichin i Tajsin. Wszędzie rybacy i ______„_____________ __ _________ ____
lejowych w szczególnie ciężkich wa przyjmowali nas życzliwie. My zaś u-j
runkach atmosferycznych przeprowa rządzaliśmy dla nich pogadanki, wy- j
dzili raid do Komsomolska.
Ula dy, gawędy. Szczególnie utrwalił'
Komendant tego raidu T. Mania sie w* naszej pamięci wieczór, spędzo
ków tak oto opowiada o tym wspa ny w rybackim baraku na Srebrnym
niałym wyczynie sportowym:
Przylądku.
|
__ D0 100Ö-kilometrowego raidu
Przez cały dzień maszyny nasze z i
motocyklowo-narciarskiego na tra uporem przebijały się naprzód przez:
sie .......................
Chabarowsk — Komsonaolsk . ,wicher i zamieć. Dokoła ani świateł-!
Chabarowsk przygotowywaliśmy się,
Tylko wicher wyje, zagłuszającI
długo i dokładnie. Szczególną «w- warkot motorów. Na koniec w oddali i
ge przywiązywaliśmy do techniki, ukaza, się jakiś samotny budynek.)
holowania przez motocyklistę nar- Rv^ to baral£ rybacki. Mieszkały wj
clarza.
Motocykl rozwija wie-uą ;ijm dwjc brygady kołchoźników, za-!
szybkość, a z tyłu na długim no-; trVi(jn|onych przy połowach pod lo- .
lu sunie narciarz. Od kierowcy 1 c,a: dem. Itybaey ugościli nas doskonałą j
narciarza
wymaga się widKWiOj
rybną. Kiedy ogrzaliśmy się i
zharmonizowania ruchów, ocswasi f - njeco wypoczęli, kierownik polityczny
wytrzymałości.
I naszego raidu wygłosił dla rybaków
Wreszcie wszystkie przygotowania ęa; referat: „Imperializm amerykański
v
.
sr»i»,•-* za rirufifa
najzacieklejszy wróg
wróg ludzkości
ludzkości“.
„ Oi.iDłu
kończone.
Jedna
drugą ruszają
ruszają na.izarieklęjszy
go tego wieczoru gawędziliśmy z ry
maszyny z narciarzami na holu.
, ,
Pierwszego dnia przejechaliśmy wię bakami.
Rankiem, pożegnawszy
gościn
cej, niż 120 km i przybyliśmy do, nanych rybaków, zapuściliśmy motory
najsłdej wsi Czełny. Tu odpoczęli
i ruszyliśmy do Komsomolska. Ozie
i rankiem ruszyliśmy w dalszą d &ę.
siątego dnia raidu przybyliśmy do
Nanajcy uprzedzili nas, ze nade .b
miasta młodości. Komsomolsk wy
zawieja śnieżna.
, .
warł na nas wielkie wrażenie pre
Póki jechaliśmy lasem, śnieg i simy
cyzyjnym rozplanowaniem miasta,
wiatr nie stanowiły dla nas przeszko
wielkimi, wygodnie urządzonymi
dy. Ale oto las skończył się i P»
domami mieszkalnymi, pięknym pa
nami ukazało się Jezioro
tarem
kultury, szerokimi, gładkimi
pokryte prawie metrowym śniegi • •
ulicami,
licznymi klubami, salami
Tu wichura hulała z wyjątkową w. ue
snortowymi.
stadionami.
kłośclą, wymiatając z mic;sca na nuej
Na turnieju międzynarodowym w Moskwie doskonale
see ogromne zaspy. Wystarczy»» któ- Kiedy wyruszyliśmy w drogę powrot
wypadli pięściarza polscy, zajmując II miejsce w punktacji
„„„
, _ ««V 7»trzymać sie na na. zamieć ucichła. Była piękna pońaue,kminut* _ ' j już był zasypany j go da. Samochody przetarły już drogę,
zespołowej za drużyną ZSRR.
parę minut - l
i SZvbko więc pomknęliśmy na poludNa zdjęciu: Drużyna polska w czasie prezentacji w mo
wieczora walczyliśmy z uie w kierunku Chabarowskä.
skiewskim cyrku. Stoją od prawej: sekundant Sztam i za
rozhulanym żywiołem. Wreszcie przeA. KOLESNIKOW
dfc; jezioro, i w oddali nkaza y
(„Sowietskij Sport“ Nr 31)
wodnicy — Kukier, Woźniak, Drogosz, Matioch. Kudłacik,
się zabudowania wsi Siada. ?egoemia|
Tłum. Wl. M,
Chychła Musiał. Nowara. Grzelak i Jadrzvte
pokonaliśmy zaledwie 22 km. Berest-

Siatkarze Gwardii
nieoficjalnym
mistrzem Wybrzeża
W spotkaniu towarzyskim rozegra

Dalsze rekordy padły na zawo nym w hali Budowlanych zmierzyły
dach w stolicy. Sztafeta CWKS się ze sobą drużyny męskie si itkówki
Spójni i Gwardii. Oba zespoły znaj
na dystansie 10 X 100 m st. dow. dują
się w czołówce naszego okręgu
ustanowiła nowy rekord 10:50,4. i bezpośrednie spotkanie miało zde
Wynik ten jest lepszym od po cydować o nieoficjalnym prymacie w
przedniego rekordu o 30,4 sek. tej dyscyplinie.
W ciężkiej 5-setowej walce wygrali
Drugi rekord był dziełem rów „gwardziści
3:2 (12:15, 15:12, 15:8,
nież pływaków wojskowych na 13:15, 15:13). Wynik do ostatniej
chwili stał pad
dystansie 4 X 100 m st. mot.
znakiem zapy
(Nikodemski, Sołtysek, Jaworski,
tania, gdyż w
Zelman) z czasem 5:13,3.
piątym seci»
Spójnia prowa
Trzeci wreszcie rekordowy wy
dziła już 13:3,
nik uzyskała sztafeta Kolejarza
Ambitni „gwar
dziści“,
wśród
(Karpowicz, Kawan, Kamińska
których
na,
i Warakso), na 4 X 50 m. st. szczególną uwagę zasługują
Górecki i
dow. —2:39.0.
Schlief walczyli o każdą piłkę, zdo

Również pływacy Wybrzeża
ustalają nowe rekordy

W Bytomiu drużyna ośrodka
szkoleniowego krakowskiej Gwar
dii przegrała nieoczekiwanie z
miejscowym Ogniwem 0:2 (0:0).
Bytomianie szybkością i skutecz
nością akcji przewyższali druży
Na skoczni w Wiśle - Malince nę mistrza I Ligi. Bramki dla
rozegrany został konkurs skoków zwycięzców strzelili Kruk i Kucz
z udziałem czołowych skoczków ma.
# ® *
Polski. Konkurs odbył się w b.
trudnych warunkach atmosfery
cznych wśród wiatru i padające W Chorzowie Unia pokonała miej
scowych rywali — drużynę Bu
go śniegu.
Konkurs
wygrał Wieczorek dowlanych 6:1 (3:1). Podobnie jak
nicy raidu byli zmordowani, ale rów- j (BzjS Szczyrk) skoki 58,5 i 64 m, koledzy z Gdańska, tak i Budo
nocześnie zadowoleni z pomyślnie prze nota 199 pkt. przed St. Manisa- wlani z Chorzowa wystąpili słabo
bytej walki z zawieją.
! rzem (CWKS) skoki 65,5 i 67 m przygotowani kondycyjnie, wyka
Całą dalszą drogę do Komsomolska
f
107 =
os
odbyliśmy w podobnie ciężkich v,a- (z upadkiem) nota li) 1,0 pKt., o) żując przy tym duże zaległości
runkach atmosferycznych. Przez cały Kula (CWKS) skoki 58 i 57,5 m, treningowe. T.T zwycięzców najle
czas szalała zamieć. Trzeba było wy- nota 194,0 pkt,, 4) Daniel-Gąsie- piej zagrała linia napadu z Cieś
szu kiwać drogę i przebijać ją przez, .
(fł-urarrlia) skoki 60 i 57 m
zaspy śnieżne. Gościliśmy w nanaj-1 mca (GWa^cna) SKOKI od j. a 1 m, likiem, Alszerem i Timem na
czele. Bramki uzyskali: Sobek —
skich wsiach Gasi, Dajjerga, Dada, i nota 191 pkt.,

9

Zasłużony mistrz sportu Ge
rard Cieślik w karykaturze
Żebrowskiego.

bywając pod rząd 12 punktów i osta
teczne zwycięstwo. W zespole Spójni
zadowolili Tomaszewski I Krzynowlcz.

&

I*

Mecz koszykówki pomiędzy ośrod
kiem treningowym z Gdańska a re
prezentacją złożoną z graczy Gwardii,
Kolejarza i AZS za
kończył się zwycię
stwem koszykarzy ka
dry 78:33 (31:22). Naj
więcej koszy dla oś
rodka
treningowego
strzelili: Sterenga —
21, Markowski I —*
12, Appenheimer —
12 oraz Majewski —
11, dla reprezentacji:
Olszewski — 12 i Tu
recki — 11,

Tenisiści Wejherowa
na lepsi na ha!i
Na krytym korcie w Wejhero
wie rozpoczął się doroczny zimo
wy turniej tenisowy, organizowa
ny przez sekcję tenisa WKKF.
W pierwszej części turnieju od
były się mistrzostwa juniorów i
kobiet. Na starcie stanęło 16 naj
lepszych junio
rów naszego wo
jewództwa. Re
welacją byli tu
młodzi tenisiści
wejherowskiej
Spójni,
którzy
odnieśli niespo
dziewane zwy
cięstwa nad fa
worytami tur
nieju.
W półfinałach Dettlaff (Sp.
Wej.) pokonał Łuckiewicza 9:7,
6:3, a Dzienisz (Sp. Wej.) wy
grał z Hennigiem (AZS) 6:1, 6:4
W walce finałowej zwycięstwo
odniósł Dettlaf 6:3, 6:2.
Zwycięstwa
wejherowian
nad znanymi zawodnikami
Ogniwa i AZS świadczą o du
żych postępach, jakie poczyni
li oni w okresie zimowym,
dzięki systematycznym trenin
gom.
Wśród kobiet również bardzo
dobrze wypadła Scheibe z Wej
herowa, która doszła do finału w
grze pojedyńczej kobiet, elimi
nując uprzednio Gerigkównę i
Pawlicową. Mistrzostwo zdobyła
Wilbikówna (Og. Sop.), która po
konała Scheibe 6:2, 6:2.
Mistrzostwa seniorów rozegra
ne zostaną w dniach 27 — 30
bm. również na korcie krytym
w Wejherowie.
(jg)

Budowlani ciągle eksperymentują

° Piłkarze gdańscy przegrywają w Szczecinie
W Szczecinie bawiła w niedzie dów, z których uzyskała 3 bram
lę drużyna piłkarska gdańskich ki. Do przerwy wynik brzmiał
Budowlanych, rozgrywając spot 3:1 dla gospodarzy.
kanie towarzyskie z miejscową
Po przerwie w miejsce Dudka
Gwardią. Bardzo ciężkie boisko, wszedł na obronę Kusz, a na bo
na którym znajdowało się jeszcze cznej pomocy zagrali Miksa i Ka
dużo śniegu, znacznie utrudniało leta. Pomoc w tym zestawieniu
prowadzenie normalnej grj%
(wraz z Kamzelą na środku) dużo
Gdańszczanie w dalszym cią więcej zasilała własny atak pił
gu eksperymentowali jeżeli kami, co pozwoliło gdańszczanom
chodzi o ustalenie ostateczne na uzyskanie przewagi, nie od
go składu. Dotyczyło to żarów zwierciedlonej na skutek dobrej
no bramkarza, pomocy, jak i gry tyłów Gwardii. Ogólny wy
napadu. Poważnym osłabie nik 6:4 dla piłkarzy Szczecins.
niem było zejście z boiska w Bramki dla gdańszczan uzyskali
25 minucie Goździka, który u I Gronowski — 2, oraz Baszkiewicz.
legi kontuzji (naciągnięcie wian Czubała po \.
zad I a w stawie kolanowymi:
____ _
przez co najmniej 2 — 3 tygod
nie będzie on musiał pauzo- n
~
* n n
Ä,szeS potowie g,. o,,J^sk dla przeprowadziła szereg wypa yy tOllfS'ß

Poznan

3:8
StOlßWVfH

I W meczu reprezentacji GdańS ska i Poznania w tenisie stolo1 wym zwyciężyła drużyna poznań
ska 8:3. Punkty dla gdańszczan
Drużjma piłkarska Floty zmie uzyskała para Orlikowski — Ło
kieć w grze podwójnej, Łokieć
rzyła się, w niedzielę w Gdyni z przez zwycięstwo z Wolnym i
zespołem słupskiej Gwardii. Za Stępień po wygranej z Kitrysem.
wody zakończyły się zwycię
Dużo słabiej, aniżeli w poprzed
nich meczach wypad! mistrz Wy
stwem gospodarzy 5:2 (3:1).
bracia Stępień, który grad bardzo
Flota miała swój najsilniejszy
nierówno i nie umiał w decydu
punkt w Pilarskim, który sam jących momentach zdobyć się na
strzelił wszystkie 5 bramek.
1 ambitny zrxm

Zwycięstwo
D'fkarzv Ffotw

V

DZIENNIK BAŁTYCKI (NR 73)

Selene
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»Dobra robota«

I) — Moją córkę poznasz do
piero jutro — odpowiada
Sergiusz.
Marek budzi się o świ
cie. Wysuwa się ze śpiwo
ra i spostrzega, że Jordan
także nie śpi.
— Idę z tobą —- mówi
Jordan.
Wychodzą cicho z namio
tu i wyruszają pod górę
stromą ścieżką.

2) Nie uszli pięćdziesięciu kro
ków, gdy dogania ich Ser
giusz.
—- Idziecie w konkury
do mojej córuchny za mo
imi plecami — mówi ze
śmiechem.
Pną się coraz
wyżej
wśród skal. W dole błysz
czy zielone oko jeziora
Issyk - Kule, odbijając
wieczne śniegi

Deute palące spraivg

W wyniku naszych Interwencji:
W związku % notatką pt. „Kiedy nadejdą pisma“, PPK
Ruch wyjaśnia, że pismo „O Trwały Pokój i Demokrację
Ludową“, mimo przesłanej prenumeraty, nie było przesy
łane Szkole TPD w Starogardzie, ponieważ rachmistrzyni
delegatury omyłkowo wpisała prenumeratę na konto szko
ły im. Staszica.
Winna pomyłki otrzymała naganę, a pismo doręczane
jest obecnie codziennie.
#
*
&
Odpowiadając na notatkę pt. „Nowe Szkuty“, Prezy
dium MRN w Gdańsku zapewnia nas, iż w ciągu najbliż
szych dwóch tygodni nazwa „Narwik“ zniknie z wozów
tramwajowych WPKGG.
*
%
df
*
w
Ministerstwo Kultury i Sztuki w związku z notatką pt.
„Zapomniany zabytek“, komunikuje nam:
Po dokładnym zbadaniu zabytkowej kuźni wodnej, kon
serwator wojewódzki zlecił przeprowadzenie Inwentaryza
cji i przedstawił Prez. Wojew. Rady Narodowej w Gdań
sku wniosek o przyznanie kredytów na pełne zabezpie
czenie tego zabytkowego obiektu.
>is

sfs

*

W wyniku naszej notatki, DOKP wnajbliższym czasie
przystąpi do wykonania przykryciaschodów
na stacji
Gdańsk - Wrzeszcz.
*

Nocne Marki z PSS
Od dłuższego czasu pracownicy
nocnej zmiany piekarni PSS
nr 165 w Oliwie przy ul. Armii
Polskiej urządzają nocą krzyki i
hałasy, nie dające spać mieszkań
com domu. A przecież my je
steśmy takimi samymi robotnika
mi i pracownikami zakładów pro
dukcyjnyeh, jak i oni, z tą ma
łą różnicą, że my im żyda nie za
trUwamy.
Najbardziej pokrzywdzone są
FACHOWCY

nasze dzieci, które wystraszone
budzą się po nocach Np. w no
cy z dnia 19 na 20 bm. między
godz. 3 a 4, hałaśliwe występy
nocnej zmiany piekarni podnio
sły wszystkich mieszkańców na
nogi. Interwencja nasza u kie
rownika placówki nie odniosła
żadnego skutku.
Osiem podpisów.
Dyrekcja PSS winna n&tych
miast położyć kres niedopusz
czalnym wybrykom pracowni
ków nocnej zmiany.
Red.

POSZUKIWANI

trz:wy.i/w&arrKsrrr-Kr.KTnr:

Kandydatów na stanowiska: głównego księgo
wego (grupa specjalna), technika normowania,
kier. planowania, gl. mechanika, inż. drogowych,
techników drogowych poszukuje Przedsiębior
stwo Robót Drogowych Oddział Gdański. Poda
nia wraz z życiorysem należy składać do Dzia
łu Kadr, Wrzeszcz, ul. Batorego 26, Barak 4.
407-K
<vsbi Tmm KUMunrjmwrttsrtrtrrm.

Sprzedawców do prowadzenia kiosków na tere
nie Gdańska zatrudni natychmiast M. H. D.
Art. Spoż. w Gdańsku - Wrzeszczu, Wynagro
dzenie procentowe od obrotu. Zgłoszenia przez
Urząd Zatrudnienia.
409-K

ogłoszenia drobne
TAPCZAN kupię tylko w
bardzo dobrym stanie. Te
lefonować wieczorem 418-05.
WILLA pod Warszawą, dwa
5923-G
lokale czteropokoj owe wol
ne, centralne ogrzewanie, KUPIE kuchnię Węglowo dwadzieścia tysięcy metrów gazową z piekarnikiem. W)a
ogrodu warzywno - owoco domość: Gdańsk, Grobla An
wego, ogrodzone sprzedam. głelska 12 — 1, tel. 312-54
Warszawa, Nowogrodzka 38 od 7 — 15-tej.
5904-G
m. 15 — Ziółkowski. 403-K

■ SPRZEDAŻ

Bmz&ir.nuiiZKes.'.

a ..

LOKAL
SPRZEDAM 3,75 ziemi 1 h.
3.800 zł. Zgłoszenia: Kowal
ski . Alojzy, Pinczyn, pow. ZAMIENI® dwa pokoje z
Starogard Gel,
263-P kuchnią z ogrodem, komór-'
ką Cygańska Góra, Beetho
SPRZEDAM piec stolarski i vens 82 na dwa pokoje
5911-G
mechaniczną wiertarkę do Wrzeszcz.
żelaza ze stojakiem. Miszka
Jan,, Zblewo, pow. Staro OSOBA samotna pracująca
gard Gdański.
264-P poszukuje pokoju przv“ ro
dzinie we Wrzeszczu. “Zgło
KONIA sprzedam. Sopot, ul. szenia: Wrzeszcz, Wajdeloty
Paderewskiego 1S /wejście z 10 m. 2 Skurczyńska Marla.
boku).
5924-G
5909-G
KOJEC 1 1/2 x 1 1/2 m — MIESZKANIE 2 duże pokoje
sprzedam. Oliwa, Liczmań- z kuchnią wygodami, za
skiego 3 m. 4.
5915-G mienię na mniejsze samo
dzielne centrum Gdyni. —
Oferty Dz. Bałt., Gdynia,
KUPNO
pod „śląska".
5802-G
KUPIE natychmiast 100 me
trów kabla telefonicznego w
gumie. Oferty: „Dziennik
Bałtycki", Gdynia, pod „70
żyłowy".
5811-G

POKÓJ z kuchnią, wygoda
mi, ogrodem, słoneczne —
Gdynia,
Waryńskiego
22
m. 1 a zamienię na podob
ne Gdynia, Orłowo. 5801-G

3) Stają na szczycie, sńtdofonym do stosunkowo rów
nej, skalistej półki. To, co
Marek widzi teraz, zapiera
mu dech: na stalowym ru
sztowaniu stoi przed nim
rakieta międzyplanetarna.
Jej dziób, skierowany ku
górze, odcina się ostro na
tle nieba.
4) — Zapoznajcie się — mówi
Sergiusz. — Oto Marek Wi

We Wrzeszczu, przy ul. Konra
da Wallenroda 18, przed dwoma
laty zburzono część budynku, któ
ry na skutek działań wojennych
był mocno uszkodzony i nie na
dawał się do remontu. Z nie
wiadomych jednak przyczyn gruz
z rozebranego obiektu, cegły,
piasek i deski, do dnia dzisiej
szego nie zostały usunięte z
jezdni i chodnika, tworząc na
środku ulicy śmietnisko.

— My robiliśmy robotę — i w im reszta z odpowiednimi „ar
ni© wyszło nam. Wyście za to gumentami“ w łapach. I oto
zrobili dobrą robotę. Serdecznie wkrótce byli szczęśliwymi po
wam gratuluję. God bless you! siadaczami 115.600 dolarów w bi
żutesli i gotówce. Coś jednak
Niech was Bóg błogosławi!
— Dziękuję ci, chłopcze — od „ni© grało“ i wkrótce cała trój
parł agent, nieomal gnąc się w ka znalaala się w areszcie. I tu
ukłonie.
właśnie nastąpiła serdeczna, wy
Jaka mila atmosfera, prawda? ciskająca łzy z oczu scena.
O jaką robotę chodzi? Gdzie się Całą tę historię opisuj© ame
odbyła ta wzruszająca scena?
rykański tygodnik „Newsweek“
A więc scena ta miała miej
chura, miody, ale już sław
z dnia 11 lutego br. Ale co naj
sce...
w’
nowojorskim
komisaria
ny astronom selenograf,
cie policji. A te serdeczne gra ciekawsze, tygodnik ten, podając
czyli badacz Księżyca. A to
tulacje złożył młody, obiecują znacznie obszerniejszy opis, nie
jest moja córka, smukła
cy
gangster zwany Jo-Jo w imię dodaje ani słowa od siebie. Za
Selene, która od Księżyca
duże,
niu
swoich dwóch kompanów, mieszcza
... , tylko
,
. , . upozowane
. ,
otrzymała swe imię w po
zwanych „The Blimp“ i „Too- Äd<! traech, mtotoencow. medarunku: Selene — to po
(W Złożył
zinivi je
te agentowi policji
rozpartych l uśmiechniethy“.
grecku Księżyc. O to jesz
kryminalnej Zinkandowi, któ tych. Zrobione zapewne w ko
cze jeden młodzieniec —
misariacie, gdzie panuje taki
ry... ujął całą szajkę.
mówi wskazując Jordana
„Wersal“ w stosunku tło bandy
Wzruszające,
prawda?
— zuch na schwal i z nas
tów.
Jo-Jo,
Blimp
i
Toothy
—
to
naj urodziwszy.
trzej „wytworni“ młodzieńcy w W całej tej historii nie widzi
wieku lat około dwudziestu. Stro „Newsweek“ nie nadzwyczajne
je: spodnie trzyćwiereiowe, luźne, go. Jest to przecież taki zwyczaj
jaskraw© marynarki i krótkie, ny, typowy obrazek amerykań
obcisłe, płaszcze. Dalsze cechy: skiego stylu żyda. A my widzi
jbrak zbytecznego balastu wie my w tym coś nadzwyczajnego.
dzy i — niestety — pieniędzy. Te Nadzwyczajne chamstwo. Nad
mu ostatniemu postanowili za zwyczajny brak kultury. Nie „bi
kimarzy“ tylko, ni© sympatyzu
radzić.
Krótko mówiąc, wykonali na- jącej e nimi policji USA, ale
jpadzik. Ot, taki mały napadzik. amerykańskiej, Imperialistycznej
Pisząc ten list mamy nadzieję, Ściśle według oomics‘ów, filmów prasy.
że właściwe czynniki zaintere- j i powieści kryminalnych. Jeden „Serdecznie wam gratulujemy,
sują się poruszonymi sprawami, j % trójcy zjawił się w pewiA/m dziennikarze z „Newsweek“ —
Siedem podpisów lokatorów.'bog1atfn öon\u’
goniec z God bless you!“ Pokazujcie wa
^ p
pralni z paczką bielizny, a za sze oblicz© całemu światu. Nie
w pryncypiach, bo to jest zna
ne, ale w drobnych sprawach,
tyczących obyczajów i kultury.
Zrobiliście dobrą robotę. Dema
P. O. Strg. — Zmiana funkcji l pła-1 see, mogą więc domagać się od męża
ey dopuszczalna jest bądź za zgodąj i ojca, przebywającego w NRD, świad skatorska — wobec samych sie
K. P.
obustronną bądź po uprzednim rozwią> czeń alimentacyjnych, o ile natural' bie.

Nasz prawnik odpowiada:

zaniu stosunku pracy z zachowaniem nie pozwalają na to przepisy dewizo
ustawowego okresu wypowiedzenia. we obowiązujące w NED. Ponadto na
W danym wypadku
wypowiedze leży zważyć, że mogą powstać trud
nia nie było. Trudno również mó ności z doręczeniem wyroku sądu pol
wić o zgodzie pracownika na zmianę skiego w NED dla braku umowy mię
WTOREK — 25. III. 1952 R.
warunków płacy, jak długo wypłaca dzynarodowej między Polską a NRD o
6.05 — Gimnasty
Ze względów higienicznych i no jedynie zaliczkową płacę w wygo wykonaniu wzajemnych orzeczeń eą- ka.6.006.15— —Program.
Komunikat PIHM-u. 6.1S
estetycznych należałoby teraz kości zasadniczego wynagrodzenia. Z i dowych.
—
Program
lok.
6.17
— Uwaga FGE-y.
otrzymania wiadomości o zmia: Szewczyk Stefan. — O zaległe wyna
na wiosnę pomyśleć o sprzątnię dniem
— Dziennik. 6.50 — Muzyka. 7.20
nie płacy zaczął biec 1-miesięczny o- j grodzenie za pracę można wytoczyć 6.30
—1
Muzyka
rozr.
7.50
— Kalendarz.
ciu śmietniska, aby umożliwić kres, w ciągu którego pracownik mo-; pozew do Sądu Powiatowego przeciw
7.55 — Wiad. 11.40 — Komunikaty —■
mieszkańcom chodzenie po czy że zerwać umowę w razie winy pra- pracodawcy, fc. zn. temu, kto zawarł lok.
11.45
—
Głos
mają
kobiety. 12.04
stym chodniku i oddychanie czy codawcy i żądać odszkodowania w wy- umowę o pracę i wypłacał wynagrodzę — Dziennik. 12.15 — W rytmie mar
sokości wynagrodzenia za 3 miesiące j nie. yy procesie trzeba udowodnić zaró sza. 12.30 — Aud. dla wsi. 12.45 — „Na
stym powietrzem, a nie pyłem i ekwiwalentu za przysługujący a nie;
istnienie, jak i wysokość zaskarnutę". 13.15 — Komunikat
i kurzem.
wykorzystany urlop. Jeśli pracownik' żonej pretensji. Naturalnie proces ta swojską
13.16 — Aktualności zs wsi.
nie skorzysta w ciągu miesiąca z te-im wskazany jest tylko wówczas, jeśli PIHM-u.
13.30 — Aud. szk. „Moja siostra i twój
I jeszcze jedna sprawa. Na tej go prawa, przypuszcza się, że praco-jb. pracodawca posiada jakiś majątek brat". 13.55 — Aud. „Marynka“. 14.15
wnik zgodził się na zmianę. W takim j albo stałe dochody, na których moż- — Wspomnienia A. Bobruka, 14.30 —■
że ulicy znajduje się opuszczona razie
pracownik, który chpe rozwiązać;na by egzekwować uzyskany wyrok,
piekarnia b. spółdzielni „Kłos“. umowę,' musi sam ją wypowiedzieć.; Pracodawca jest poza tym odpowie- Utwory skrzypcowe, 14.50 —•>, Kmmrc
15.30 — Aud. dla dzieci. 18.00 —
Nowoczesna piekarnia, po prze W obu wypadkach w razie zatrudnię-1 dzialny karnie. Jeśli nie ubezpieczył ork.
Wszech. Rad. 16.20 -— Omówienie pro
prowadzeniu drobnego remontu, nia. #; innym: ..zakładzie pracy, nastą- pracownika. gramu. 16.21 — Muzyka kamery -16.50
utrata zasiłku rodzinnego na prze stały czytelnik, Gdynia. — W wy — Reportaż ośw. „Przede wszystkim
mogłaby być wykorzystana przez pi
ciąg 3 miesięcy.
| padkach siły wyższej pracodawca u- Jakość". 17.00 — Wiad. 17.15 — Pieśni
PSS.
Ł. K. Zofia. — Zgodnie s art. 19 u- [ prawniony jest zwolnić pracownika, Szeligowsktego i Krenza. 17.45 — „Du
stawy z dn. 2. 8. 1926, Dz. U. E. P. nrj ^tóry jest inwalidą.,
zatrudnionym
pierwszego szeregu". 18.00 — Mvi
Należy przy okazji podkreślić 101,- poz. 581 (międzynarodowego pra, \nzez zakład pracy w przepisanym, kon dzie
zyka ludowa. 18.25 — Pieśń masowa.
obywatelskie stanowisko miesz wa prywatnego) dla stosunków mię-. tyngencie inwalidów. Zamknięcie za- 18.30 — Wszech. Rad. 18.50 — Aud.
kańców domu nr 19. Ponieważ dzy mieszkającymi w tym samym pań kładu pracy lub jego części jest siłą morska „Lądowa podróż dorsza“. 19.00
rodzicami i dziećmi, właściwe I wyższą w rozumieniu powyższego prze — Przed mikrofonem chór dziecięcy
niezabezpieczone rury wodocią stwie
jest prawo, któremu podlegali, gdyjpisu (art. 13 rozp. Prez. R. p. o urno- uczniów szkół podstawowych TPD Nr
gowe w piekarni w okresie tego ostatnio żyli wspólnie. Dla rodzinyj wie o pracę pracowników fizycznych), 3 i 7 v/ Sopocie. 19.15 — Przegląd wy
rocznych mrozów były narażone zamieszkałej przed wojną na obsza- j Przepis ten ma w drodze analogii za darzeń. 19.30 — Muzyka i akt. 20.00 —
na popękanie, bezinteresownie, wlrze Polski będzie więc obowiązujące Stosowanie również do pracowników 1 Koncert symf. 20.58 — Komunikat
’
prawo pola Kie. W mysi polskiego ko-. umysłowych.
31.00 — Dziennik. 21.26 —
miarę posiadanych umiejętności, deksu rodzinnego, dzieci mają prawo Zmniejszenie stanu zatrudnienia PlHM-u.
Wiad. sport. 21.30 — Mówimy o pro
sami uszczelnili okna i wejście domagać się utrzymania i wychowa- wskutek ograniczenia produkcji wzgl. jekcie Konstytucji. 21.45 — Koncers
do lokalu, zabezpieczając w ten nia od rodziców, którzy zobowiązani zakresu działania zakładu pracy mo Chóru. 22.05 — Aud. liter. 22.25 —
gą łożyć wspólnie na potrzeby rodzi- że być uważane za- siłę wyższą zależ Ork. taneczna. 23.00 — Muzyka włos
sposób mienie narodowe przed ny,
którą założyli przez związek mał nie od momentów faktycznych, które ka. 23.50 — Ost. wiad. 24.00 — Kozniszczeniem.
żeński, żona i dzieci, pozostałe w Pol jednak nie są nam znane.
1 munikat PIKM-u dla rybaków.

ZŁOTO, SREBRO
w złomie i. wyrobach użytkowych kupują bezimiennie
SKLEPY CENTRALI JUBILERSKIEJ
Gdynia, ul. świętojańska 33/35
Gdańsk, ul. Długa 16/17
Sopot, ul. Rokossowskiego 30.
ponadto przyjmują do sprzedaży komisowej wyroby
ze złota, biżuterię złotą, zegarki: przerabiają złoto
na cele użytkowe i dentystyczne bez zezwolenia
Komisji Dewizowych oraz prowadzą punkty naprawy
biżuterii i zegarków.
5809-G

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ NR Z
w Sopocie
ZAWIADAMIA
że Zakład Leczniczo - Kąpielowy w czasie

od dn. 1 kwietnia do dn. 1 moja br.
Jföt nieczynny
z uwagi na przeprowadzany remont.

Program radiowy

ZGUBIONO legitymację Po ZAGUBIONO legitymację — DNIA 22. III. przybląkał się

POSZUKIWANIE litechniki Gdańskiej 11765 służbową nr 534 na nazwi pies seter irlandzki koloru
na nazwisko Bcjarczuk Ebi sko Bułdak Wanda, Wejhe czerwonego. Wrzeszcz, żeg
PRACY
gniew.
5920 -G rowo, 12 Marca 193. 270-P larska 3 — 15. Po trzech
POMOC domowa starsza po
szukuje pracy od 1 kwiet
nia. Wrzeszcz, ul. Z&menho
fa 8 m. 1.
275-P

ZGUglONO
zaświadczenie
RÓŻNE
wojskowe wydane RKU Mai
>wcar.««tK<jwiro jncassam
berk na nazwisko Łukaszew PODZIĘKOWANIE dr Drew
skl Marian, Tralewo, p-ta niakowi, lekarzowi chorób
5915-G dziecięcych w Akademii Me
FOXOGRAFKA — siła pier Nowy Staw.
dyeznej w Gdańsku za ura
wszorzędna w każdej dzie
dzinie fotografii (specjal ZGUBIONO kartę meldun towanie życia ciężko chore
ność portrecistka), poszuku kową na nazwisko Kłosow mu dziecku, serdeczne po
dziękowanie składamy Su
ję posady lub wydzierżawi
272-P checcy.
5906-0
zakład. Zgłoszenia z poda ski Tadeusz.
niem warunków kierować:
Piotr Stachurski, Gdańsk św. Wojciech, . ul. Gdań
ska 37 dla Felicjj,
404-K

ZGUBY
SKRADZIONO książeczkę żs i
giarską nr 3165 na nazwisko*
Schütz Edmund.
E682-G’
ZGUBIONO dowód osobisty,
kartę wstępu i bilet '-kre
sowy wydane przez DOKP
Gdańsk na nazwisko Gawryssezak Albin.
5905-G
ZGUBIONO kartę meldunko
wą na nazwisko Bruhn Mał
gorzata.
5803-G

ZGUBIONO
zaświadczenie
PLO nr 1962 o złożeniu do
kumentu wojskowego na,
nazwisko Skaczyło Zbigniew.
POSADY
5700-G

406-K

ZAMIENIĘ pokój lub pokój
z kuchnią w Częstochowie
na pokój z kuchnią we
Wrzeszczu lub Gdyni. Wia
domość: Zieliński, Lębork,
ul. Stalina 69 m. S. 262-P

WOLNE

PIASTUNKA ewentualnie do
chodząca do 8-miesięcznego
dziecka potrzebna natych
miast. Wrzeszcz, Lifoermana
5903-G
ZAMIENIĘ willkę 4 pokoje 45 c/7.
z ogródkiem w Szczecinie
na takie samo Gdańsk —
Gdynia. Szczecin, Traugut- POMOC domowa potrzebna
ia 124.
5522-G Wrzeszcz, Libermana 25/1.
266-P

SKRADZIONO legitymację
nauczycielską wydaną przez
Wydziął Oświaty w Lęborku
na nazwisko Wolańslca We
ronika, zam. w Łebie, ulica
Brzozowa 5.
267-P

ZGUBIONO legitymację służ
bową nr 447, wydaną przez
Wydział Oświaty w 'Prusz
czu Gdańskim na nazwisko
POSZUKUJE pokoju sublo
263-P
pomoc domo Tramowska Lucyna.
katorskiego w trój mieście. POTRZEBNA
wa do 9-miesięcznego dziec
Oferty: „Dziennik Bałtycki" ka. Zgłaszać się od 16-tej, ZAGUBIONO kartę melden
Wrzeszcz, Dantyszka 7.
Gdańsk, „Kierownik".
kową na nazwisko Grtaniec
5917-G Helena,
Jaroszewy, pow.
5921-G
Kościerzyna.
263-P
SAMOTNA poszukuje poko POTRZEBNA wychowawczy
do ZAGUBIONO przepustko sta
ju sublokatorskiego. Oferty. ni a kwalifikacjami
dwojga dzieci. Sopot, Wybić łą nr 333 Zakładów Tłusz
„Dziennik Bałtycki", Gdy- i kiego 19 a, II piętro, gods. czowych nazwisko Jędtyk
nia, pod „Młody". * 5812-G ! 13—15.
271-P Stanisława.
5919-G

dniach
ność.

uważam za włas
5918-0

BARDZO dziękuję dr Wlti>
kiewicz, dr Podhalskicj, sio
strom Szpitala Miejskiego
Oddziału Niemowląt, za ura
towanie ml dziecka ze sta
nu beznadziejnego. Matką
z Opola,
8914-0

TASEIA WYSSira

3 Krajowe! Loterii Pieniąlr.ej
S dzień ciągnieni* III Rzuta
Wygmta 50.0ÖÖ zl padła na Nr Nr
96317.
Wysrana 30.000 %i padła na Nr Nr
12538 37339 69525.
Wygrana 20.000 sł padła na Nr Nr
7088 61436 65293 159962.
Wygrana 10.000 zł padła n® Nr
21046.
Wygrana 5.000 zł padła na Nr Nr
36188 48722 51752 57764 99259 101368
106157 112468 124940 126864 161927
178835.
Wygrana 2.000 zl padła na Nr Nr
9680 19485 41745 67417 74327 94319
99930 102470 123546 147234.
Wygrana 1.000 zł padła na Nr Nr
4595 5183 8904 9113 11618 17113 18001
21868 21963 31457 33186 37197 39200
41814 45106 47712 48171 48637 48767
50816 57742 60981 62487 64045 64.732
65192 65645 68806 69544 75368 81551
83013 90862 93464 943S3 96415 96547
97655 110456 113697 114821 115063
117365 118123 119958 123935 124911
130870 133231 134313 138703 13S303
149039 151192 153259 153520 154944
156495 155946 162590 170287.

Wygrane po 400 z8
830 840 1222 1269 2792 9030 10540
11021 13468 13722 15586 18467 20389
31024 32922 33098 34242 34409 3-;551
40586 41033 42023 42617 43171 43389
46950 48472 51597 52072 52453 5 '43
52386 552251 55703 55896 59995.63303
61348 62367 64792 67280 68211 7GC17
73887 76183 76570 77046 83183 85236
85935 87687 93534 96590 96708 97030
97052 97110 97339 97467 97764 98017
90239 100889 101581 102204
105797 107532 109193 111495
112591 114144 116216 117451
119310 119735 120758 120787
122652 122334 123538 127743
129685 129995 130093 131770
133169 133271 133312 137153
138611 14052(6 140629 140752
141036 141931 142431 143140
143843 144283 147326 149258
151114 152453 153339 157250
133763 166070 167778 163152
168667 170917 174166 174430
176025.

Dalszy ciąg wygranych padamy Jutro.

Prenumeratę „Dziennika Bałtyckiego* zamówić można w każdym arzed/Je l agencji pocztowej oraz o każdego listonosza. Prenumeratę indywidualną «Przesyłka pod opaską) tamawla si« orze®
łaeeBfę oaSsżnoSeS a*
konto PKO X!'8434/110 PPK „Rfieh“.-"» Ce»> prenumeraty: miesięczna
*3 # ®r, kwartalna tg sl 18 .«r, ptttoezaa 24 zł ® gr, ręczna «t *1 «• *» — „Dziennik Bałtycki« r^żna nabyć w« wszystkie!
wszystkich
punktach sprzedaży
feenssftiów i esssopisas.
■
*

W-3-10090 — zam. 1291

DritU

„Dom f-rasy" -■ QflaAaK

