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Prezydencie

Pokonamy wszystkie trudności,
zmobilizujemy wszystkie siły do wykonania planu połowów
Składamy Ci, Towarzyszu Pre wów I i II kwartału 1952 r. o ton ryby wartości 6.000 zł, zało
zydencie, gorące podziękowanie 5 proc., tj. 900 ton ryby ponad ga kutra „Gdy 42“ z szyprem
za ofiarną i pełną poświęcenia plan, zaoszczędzić przez socjali Nachajskim Mikołajem zobowią
pracę i walkę nad rozwojem poi styczną opiekę nad statkami i zała się wykonać półroczny plan
skiego rybołówstwa morskiego, sprzętem rybackim i przez zwięk do 1 kwietnia 1952 r. — wartość
które dzięki Twoim wskazaniom szoną produkcję 648.173 zł, w zobowiązania 36 000 zł.
od rybaków
i opiece, uzyskało taicie warun tym s/t „Merkury“ — zł 61.244, Zobowiązania
państwowych,
ki rozwoju i pracy, jakich nigdy s/t „Syriusz“ zł 27.792, s/4 „Pe przedsiębiorstw
dotąd w swej historii nie po gaz“ zi 22.351, s/t „Pluton“ — zł spółdzielczych i rybaków indywi
19.300, s/t „Wulkania“ — 13.826, dualnych, napływają w dalszym
siadało.
W pracy naszej i walce o wy pracownicy inspekcji maszyno ciągu.
TOWARZYSZU PREZYDEN
W sali Ratusza w Gdańsku odbyta się dwudniowa narada
konanie zwiększonych zadań, ja wych 220.000 zł.
pod hasłem „naukowcy z pomocą rolnikom“ zorganizowana
kie postawiły przed nami w prze Rybacy i pracownicy Przedsię CIE' My, rybacy morscy zapew
przez Związek Samopomocy Chłopskiej w Gdańsku. W na
tomowym roku Planu 6-letnlego biorstwa Połowów i Usług Ry niamy Cię, że w naszej pracy i
radzie tej wzięli udział przodujący chłopi i spółdzielcy
Partia i Rząd, na każdym kroku backich „Arka“ zobowiązali się walce o wykonanie zadań poko
woj. gdańskiego oraz profesorowie I inżynierowie Politech
odczuwamy Twoją troskę o wa złowić dodatkowo 193 tony ryby, namy wszystkie trudności. Doce
niki Gdańskiej i urzędów wojewódzkich. Na naradzie tej
runki życia polskiego rybaka, wartości zł 232.800, —- w tym niając w pełni historyczną Udokonano wymiany doświadczeń w celu uzyskania jak naj
który w myśl Twoich wskazań kutry „Arka“ 154 •— 9 ton ryby chwałę Prezydium naszego Rzą
lepszych osiągnięć w gospodarce hodowlanej.
nie poprzestanie na dotychcza wartości zł 10.800 „Arka 152“ du w sprawie rozbudowy rybo
Na zdjęciu: Inspektor kontroli Woj. RN Jerzy Piasec
sowych osiągnięciach, ale wal — 6 ton ryby wartości 7.200, — łówstwa morskiego, zmobilizuje
ki, przodujący chłop w kontraktacji trzody chlewnej Fran
czyć będzie ofiarnie o jak najlep „Arka 150“ — 6 ton ryby warto my wszystkie ziły do walki •
wykonanie planu na rok bieżący,
ciszek Chyrek, który na rok bieżący zakontraktował 176 be
sze wykonanie swoich obowiąz ści 7.200.
konowych 1 18 sztuk słoninowych. Dr Antoni Stryszak z od
ków wobec całej klasy robotni Rybacy i pracownicy Przedsię do usprawnienia pracy, do zlikwi
działu weterynarii Woj. RN. Paweł Stec przodujący chłop w do
czej 1 naszej ludowej Ojczyzny. biorstwa Połowów „Kuter“ pod dowanią przestojów kutrów i tra
stawie zboża z gromady Nowiec gm. Dzierzgoń, Piotr Dziedzic
jęli zobowiązania produkcyjne wlerów, do otoczenia socjalistycz
WROCŁAW (PAP).
Dwaj
Rozumiemy bowiem, że tylko na ogólną sumę 250.000 zł., w ną opieką naszych jednostek,
przodujący hodowca krów i trzody chlewnej z gminy Goręczołowi metalowcy wrocław w ten sposób przyczynimy sie.
maszyn I sprzętu rybackiego.
czewo pow. Kartuzy oraz Antoni Dąbrowski przodujący chłop
skiej fabryki wagonów Pa- do przyśpieszenia budowy pod tym kutry „Dar 7“ na zł 25.000 W walce o wykonanie planu
w dostawie trzody chlewnej z gromady Zblewo omawiają
„Dar 29“ na 15.000 zł.
Fa-Wag
wiertacze
Stefan staw socjalizmu w naszym kra i Rybacy
połowów na rok 1952 — zwycię
wspólnie
wiosenną akcję szczepienia świń I drobiu, która za
i
pracownicy
przedsię
Ostrowski i Jan Kołodziej zło ju, do utrwalenia pokoju i do
żymy!
pobiega epidemiom.
CAF — fot. Kosycarz
biorstwa
połowów
„Barka“
—
zło
żyli dumny meldunek o wy umocnienia takiego ustroju, jaki wić dodatkowo 160 ton ryby war
konaniu, jako pierwsi W swej nam rybakom i całemu narodowi tości 185.400 zł, przy czym kutry
fabryce, zadań Planu 6-letnie polskiemu gwarantuje projekt „Koł 30“, „Koł 33“, „Koł 32“, „Koł
go. Stefan Ostrowski wypeł Konstytucji
Polskiej Rzeczy
nił swą sześciolatkę już w pospolitej Ludowej, opracowany 27“ i „Świn 68“ — złowią do
datkowo po 20 ton ryby warto
dniu 21 marca br. — jego to pod Twoim, Towarzyszu Prezy ści
120.000 zł, „Koł 37“ — 12 ton
warzysz pracy Jan Kołodziej dencie, kierownictwem.
ryby o wartości 14.600 zł.
— 22 marca.
Przyrzekamy Ci, że w dalszym Rybacy i pracownicy przed
O sukcesie swym dzielni ciągu będziemy jeszcze ofiar siębiorstwa połowów „Korab“
metalowcy donieśli w listach niej walczyli o realizację tych podjęli zobowiązania na ogólną
do Prezydenta Bolesława Bie zadań, które przed nami stawia sumę zł 44.196, w tym kutry
(PAP). W Pekinie odbyło się przyjęcie na cześć człon w Korei, jest stwierdzenie, że im
ruta, zobowiązując się po kierowana przez Ciebie nasza Ust 50“ na zł 10.649. „Ust 57“ kówTPEKIN
Komisji Międzynarodowego Zrzeszenia Prawników - Demo perialistyczna agresja amerykań
wtórnie wykonać 8-letnie za partia,
Polska
Zjednoczona na 3.931 zł, „Ust 49“ na zł 3.820. kratów, którzy niedawno wrócili z Korei, gdzie badali zbrodnie ska przeciwko narodowi koreań
dania przed końcem 1955 r.
Partia Robotnicza — i nasz Rząd Rybołówstwo spółdzielcze: po interwentów amerykańskich.
skiemu grozi przekształceniem
djęło zobowiązania ogólnej war
KATOWICE (PAP). 22 mar Ludowy.
się w ogólną agresję przeciwko
’
że
znalezione
w
ciągu
ostatnich
ty
Przewodniczący Komisji prof.
Dla uczczenia
69 rocznicy tości 1.279.024 zł, przy czym 15
ca o godz. 12 Maria Terlecka,
całej Azji. Interwenci amerykań
pracownica działu transpor Twych urodzin, Towarzyszu Pre kutrów' „Jedności Rybackiej“ zo Brandweiner złożył podczas przy godni w wielu okręgach Korei za scy prowadzą w Korei wojnę to
rażone
owady,
nie
znane
tam
do
zydencie,
oraz
dla
uczczenia
jęcia
oświadczenie,
w
którym
m.
bowiązało
się
plan
półroczny
towego w hucie „Zygmunt“
tychczas, zostały zrzucone z po talną stosując najbardziej barba
wykonała; swe zadania Pianki międzynarodowego święta soli wykonać do dnia 1 maja 1952 r. in. czytamy:
wietrza. Fakty, które stwierdzi rzyńskie, najbardziej zbrodnicze
darności
klasy
robotni
„..ej,
1
Wszystkie kutry „Jedności Ry
6-letniego.
liśmy
i które uważamy za bez metody, gwałcąc wszelkie kon
Maja, my rybacy i pracownicy backiej“ przeznaczyć
ogółem
Komisja dysponuje
Maria Terlecka oświadczyła: rybołówstwa morskiego podejmu
sporne,
wstrząsnęły nami do głę wencje i przepisy prawa między
*„Dla uczczenia 60 rocznicy jemy zobowiązania, które są wy 24.000 zł na odbudowę zamku w
dowodami
zbrodni
bi. Jako profesor prawa między narodowego.
urodzin tow. Bieruta i nasze razem naszej głębokiej miłości Warszawie.
W ciągu całego mego życia —
narodowego muszę stwierdzić, że
Ze
szczególną
uwagą
zajęliśmy
Rybacy
indywidualni
podjęli
go święta robotniczego zobo i przywiązania do Twojej Osoby,
oświadczył prawnik angielski
jest
to
bezwzględnie
zbrodnia
wo
się
sprawdzeniem
doniesień,
że
zobowiązania
ogólnej
wartości
wiązałam się wykonać plan Towarzyszu Prezydencie.
Gaster — nie widziałem tak wie
200.000 zł, w tym załoga kutra wojska amerykańskie stosują jemia i zbrodnia przeciwko ludz le zbrodni, okrucieństwa i bar
6-letni w dniu urodzin Prezy
Wojna
bakteriologiczna
zo
kości.
broń
bakteriologiczną
w
Korei.
Rybacy i pracownicy Przed „Gdy 18“ z szyprem Sołonczydenta tj. 18 kwietnia. Wyko
barzyństwa. Jeśli cywilizowane
zakazana przez prawo mię narody
nałam go wcześniej podnosząc siębiorstwa „Dalruor“ zobowią kiem Michałem, zobowiązała się Dysponujemy dowodami, które, stała
świata nie powstrzymają
dzynarodowa.
naszym
zdaniem,
potwierdzają,
odłowić
ponad
plan
w
marcu
5
zują
się
przekroczyć
plan
poło
stale wykonanie swojej nor
zbrodniarzy, dopuszczą się oni ta
my, w dużej mierze dzięki
kich samych potwornych aktów
Amerykanie uźywalą bestialstwa i wandalizmu wobec
współpracy z maszynistami
parowozów, którzy podstawia
innych krajów. Wojna w Korei
gazów tru acych
li mi planowo wagony, tak
bowiem nie jest zjawiskiem przy
Prawnik włoski Cavalieri o- padkow7ym, jest ona częścią szer
że nie traciłam ani chwili
świadczył:
czasu. Obecnie pracować bę
szego planu opracowanego przez
Jedną z najpoważniejszych zbro niebezpiecznych szaleńców.
dę dalej z takim samym wy
dni,
dokonanych
w
Korei
przez
siłkiem i oddaniem, aby do
W czasie demonstracji metalowców Melun we Francji, żądających lep- }y przybyć delegacje ze wszystkońca 1955 r. wykonać drugą
szych warunków pracy, policja w dn. 18 bm. zaatakowała robotników. Nal^r^u „„on ni/ar-ii CRT i lirxnveh barbarzyńskich najeźdźców, jest
Potworny rrestr
pomoc
policji pośpieszyli okupanci amerykańscy. Dwa amerykańskie samo-1 K\c"organizacji
„ 1 oczny en stosowanie gazów7 duszących i tru
sześciolatkę“.
chody ciężarowe w pełnym biegu wjechały w tłum manifestantów, w re- j Widiach fabryk Z raryza l pro- jących, zabronionych przez prawo
zbrodni
Interwentów
żultacie czego robotnik ALFRED GADOIS został ciężko ranny i wkrótce; wincji.
międzynarodowe. Fakty te stwier
zmarł.
Delegat
francuski
Jacquier odzone i poparte dokumentami nie
Ta zbrodnia Amerykanów wywołała w całej Francji powszechne obu
rzenie i falę protestów. Na licznych masówkach lud francuski żądał odda
tylko przez kompetentne władze świadczył:
Rozmawialiśmy z ludźmi, któ
nia sprawców zbrodni pod sąd i ukrócenia panoszenia się Amerykanów we
koreańskie, lecz również przez
Francji.
wielu świadków, dowodzą, że rzy byli naocznymi świadkami
Bojąc się manifestacji ludności podczas pogrzebu zamordowanego dzia
łacza robotniczego, policja francuska przewiozła jego ciało potajemnie do
„wojska ONZ“, które nie potrafi bestialstw, dokonanych przez woj
WARSZAWA (PAF). W dniu Rouez-en-Champagne, miejsca urodzenia Gadois, gdzie je w największym
ły
dać sobie rady przy pomocy ska amerykańskie na częściowo
pogrzebała.
25 bm. ambasador nadzwyczajny pośpiechu
MOSKWA
(PAP).
Wyrazem,
wzrasta
zwykłej
broni, nie zawahały się okupowanych terenach Korei pół
Wieść o tym wzmogła potężną falę oburzenia ludu Francji.
jącego
dobrobytu
ludności
radzieckiej
przed
wykorzystaniem,
być może nocnej. Świadkowie ci przedsta
i pełnortiocny Wielkiej Brytanii
PARYŻ (PAP). W Melun odby jum Vincennes policja zaimpro jest rosnąca szybko liczba posiadaczy w celach ludobójstwa, broni bez wili nam potworny obraz mor
w Polsce sir Charles H. Bateman ły się w niedzielę potężne mani wizowała swoiste obozy koncen
derstw dokonywanych na kobie
książeczek
oszczędnościowych oi
względnie zakazanej.
złożył wizytę pożegnalną wicemi festacje ku czci działacza związ tracyjne, gdzie zatrzymano dele wzrost wkładów oszczędnościowych.
tach, dzieciach i starcach: opo
wiadali o wyrafinowanych tortu
nistrowi spraw zagranicznych kowego Gadois — bohatera wal gatów, udających się do Melun. W latach 1950—1951 sumy wpłat osa
ki klasy robotniczej, zamordowa Na wszystkich szosach prowadzą czędnościowych wzrosły o ponad 7 mi Najeźdźcy prowadzą rach stosowanych przez najokrut
Stefanowi Wierbłowskiemu.
nego przez okupantów amerykan cych do Melun oraz na rogatkach liardów rubli a liczba posiadaczy ksią w Korei wonę totalną niejszych sadystów. Dowiedzieliś
miejskich skoncentrowano znacz żeczek oszczędnościowych wzrosła w Profesor prawa na uniwersy- my się, że w wielu miejscowoskich.
.
_. . _
.
, „ ... , ściach część ludności była systeW gmachu Giełdy Pracy umie ne oddziały policji, które rewi tym okresie o blisko 6 milionów osób. ,tecie
w Rio de Janeiro de Britto j matycznie mordowana z rozkazu
szczono okryty kirem portret dowały samochody udające się W ciągu ubiegłych 2 lat w* ZSRR ot
stwierdził:
. , ;. * I wyższych oficerów amerykańGadois, pod którym widniały trój do tego miasta.
warto 3,5 tys. nowych kas oszczędno
Najwazmejszym ------------ gj^jj
wnioskiem,;
kolorowe i czerwone sztandary o- Mimo represji do Melun zdoła- ściowych.
wypływającym z naszych badań
Wszystko to stanowi niewątpli
WARSZAWA (PAP). Prezy raz napisy: „Chwała Gadois —
wie pogwałcenie praw i zwycza
dium Rządu powzięło uchwałę w j bohaterowi
klasy robotniczej!
jów prowadzenia wojny. Zbrod
sprawie przeprowadzenia w ro Żądamy
ukarania morderców!
nie te karane są na podstawie
ku bież. wiosennej akcji sanitar- Jedność akcji w obronie chleba,
art. 6 statutu Trybunału Norym
no-porządkowej.
wolności i pokoju! „Amerykanie
berskiego. Gdy zbrodnie te staną
Akcja sanitarno - porządkowa do Ameryki!“
się dostatecznie znane na zacho
przeprowadzona będzie w roku Niezliczone delegacje, które mi
dzie, wywołają one potężną falę
bież., podobnie jak w roku ubie mo brutalnych represji, mimo a
głym. Dotyczyć ona będzie żarów resztowań
Polska Komisja Przygotowawcza wyłoniła reprezentację pol mex“, Stefan Ignar — prof. Szko oburzenia.
dokonywanych
na
Prawnik belgijski pani Maeno miast, jak i wsi.
dworcach
kolejowych zdołały skich sfer gospodarczych na Międzynarodową Konferencję Gospo ły Głównej Gospodarstwa Wiej rens mówiła o zniszczeniach do
skiego, Tadeusz Jańczyk — pre
W roku bież. szczególny nacisk przedostać się z Paryża i wszyst darczą w Moskwie.
zes Zarządu Centrali Rolniczych konanych w Korei przez barba
położony zostanie na doprowa kich innych okręgów Francji do
Przewodniczącym delegacji poi Stanisław Gall — wiceprezes poi Spółdzielni „Samopomoc Chłop rzyńców amerykańskich.
dzenie do należytego stanu sa Melun, złożyły wieńce pod por
skiej jest prof, dr Oskar Lange, skiej Izby Handlu Zagranicznego, ska“, Wiktor Kłosiewicz — prze
Przemawiając w imieniu prawnitarnego i porządku wszystkich tretem Gadois.
wybitny
ekonomista, prof. Szkoły Wiktor Górecki — dyrektor Cen wodniczący
Centralnej
Rady ników i kobiet polskich Zofia Wa
szkół podstawowych, przedszkoli,
W Melun, jak donosi korespon Głównej Planowania i Statysty trali Handlu Zagranicznego „Ani Związków Zawodowych, Daniel silkowska oświadczyła:
żłobków i innych zakładów dzie
dent
,,L‘Humanite“,
panował ki.
Prawnicy polscy przyłączają
Kuszewski — wiceprezes Central
cięcych.
stan oblężenia. Miasto strzeżone W skład delegacji wchodzą:
nego Związku Spółdzielczego, swój głos do głosów protestów
było przez potężne oddziały poli
Konstanty Łubieński —• publicy przeciwko tej strasznej zbrodni,
Ignacy Apt — dyrektor Centra
cji i gwardii ruchomej. Na dwor li Zbytu Węgla, prof. dr. Józef
sta gospodarczy, Tadeusz Male- w której widzą pogwałcenie wszy
cu liońskim w Paryżu policja za Chałasiński — rektor Uniwersy
wiak — dyrektor Centrali Han stkich zasad prawa międzynaro
trzymała osoby, które niosły tetu Łódzkiego, Bronisław Chmie
dlu Zagranicznego „Dalspo*, dr dowego. Uważają oni te zbrodnie
zak^adojq #
Aleksander Wołyński — dyrektor za zbrodnie przeciwko ludzkości.
wieńce żałobne.
lewski — członek zarządu Zwiąż
* *
$
(PAP).
Agencja departamentu w Ministerstwie
W Paryżu policja zatrzymało ku Izb Rzemieślniczych, prezes MOSKWA
wlasr»q; partię
Komisja Międzynarodowego
MOSKWA (PAP). Jak donosi z To samochód ciężarowy z udającymi Izby Rzemieślniczej w Warsza TASS podaje, że w leningradz- Handlu Zagranicznego.
Przewodniczący delegacji pol Zrzeszenia Prawników - Demo
kio agencja TASS, dziennik „Nihon się do Melun dziećmi z organiza wie, inż. Jan Drobot — dyrektor kim kombinacie metalurgicznym
Keldzat" stwierdza, że grupa „zrehabi cji „Vaillants et Waülantes“. Szo Centrali Handlu Zagranicznego im. Stalina zakończono montaż skiej, prof, dr Lange, jako czło kratów udaje sie obecnie do Chin
litowanych" japońskich zbrodniarzy
największej turbiny parowej na nek Międzynarodowego Komite północno - wschodnich w celu
wojennych 1 agentów milltaryzmu Ja fera zatrzymano, a wieńce niesio „Elektrim“, Wiktor Drożdż —
tu Przygotowawczego wyjechał zbadania zbrodni dokonanych
pońskiego przygotowuje się do utworze ne przez dzieci zostały zniszczone sekretarz Centralnej Rady Zwiąż świecie o mocy 150 tys. kW.
nla nowej partii pod nazwą „LJga Od przez policjantów. W hali targo ków Zawodowych, Ignacy FaberW ciągu najbliższych 2 dni od już do Moskwy, dokąd komitet przez agresorów amerykańskich
budowy Japonii".
wej Maubert obok dworca koń ka — wicedyrektor Centrali Han będą się pierwsze próby tego ten przeniósł ostatnio swoją sie w wyniku stosowania broni ba
Przewodniczącym tej partit będzie
dzib« z Kopenhagi
kteriologicznej!^
skiego w Paryżu oraz w gimnaz dlu Zagranicznego „Paged“, dr gigantycznego agregatu.
Zbrodniarz wojenny Sigemltsu.
DROGI TOWARZYSZU
PREZYDENCIE
My, rybacy i pracownicy ry
bołówstwa morskiego, zebrani w
dniu 23 marca br. na uroczysto
ści rozdania odznaczeń państwo
wych i nagród za osiągnięcia w
walce o wykonanie zwiększonych
zadań rybołówstwa
morskiego
w 1952 r., przesyłamy Ci, Towa
rzyszu Prezydencie, z okazji
60-lecia Twoich urodzin i świę
ta klasy robotniczej — 1 Maja,
najserdeczniejsze życzenia dal
szej owocnej pracy dla dobra na
Bzej ukochanej Ojczyzny — pol
ski Ludowej.

Najpiękniejsze
meldunki

W imię bezpieczeństwa ludzkości

należy ukrócić bestialstwo szaleńców

Oświadczenia prawników osm u krajów o zbrodniach Anewanta

Potężny
protest ludu Francji
przeciw panoszeniu sie Amerykanów w kraju
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dyplomatycznej

Wzrasta dobrobyt
ludności radzieckiej

Wiosenna akcja
sonitnrno-porzqdkowQ

Skład delegacji polskiej
na Międzynarodową Konferencję Gospodarczą w Moskwie

Japońscy
zbrodniarze wojenni

Największa
turbina świata

DZIENNIK BAŁTYCKI (Nr 7i$

do Prezydenta RP
Francuskie koła przemysłowe ListyBolesława
Bieruta

przed
konferencją
moskiewską
(Telefonem od korespondenta API dla „Dziennika Bałtyckiego)

z okazji 60 rocznicy Jego urodzin

WARSZAWA (PAP). Podajemy, kolejny wykaz listów z ży
Paryż, w marcu pełnie inaczej. Oto, jakie np. zda zagranicznego, prowadzący pro nogłośnie zażądała od rządu czeniami
i zobowiązaniami, napływających do Prezydenta Bolesia
Frywolne powiedzonko „i chciała nie czytamy w „Monde“, którego stą drogą do bankructwa.
wznowienia wymiany handlowej wa Bieruta z okazji 60 rocznicy Jego urodzin.
bym i boję się“ najlepiej chyba nikt chyba nie może pomówić o
Pełne wykorzystanie przez ze wszystkimi bez wyjątku kraja
Listy nadesłały:
Francję szansy, nadarzającej mi. W radzie miejskiej w Gentol
ilustruje postawę znacznego od sympatię wobec Związku Ra
Niżańskie
Zakłady Przemysłu Ma-: mysłu Dziewiarskiego w Zduńskiej
się
dzięki
Konferencji
Mo
dzieckiego
łamu przemysłowców i burżualub ruchu pokojowe
ly pod Paryżem, za taką samą re
Rejonowa Zbiornica Jaj-i Woli, Państwowe Liceum Pedagogie zskiewskiej, mogłoby — we zolucją głosowali radni komuni szynowego,
zyjnych ekonomistów francuskich go:
czarsko - Drobiarska w Kutnie, Pań-! ne w Lidzbarku Warmińskim, Pań
dług Pierre Cot'a
wytwo styczni, socjalistyczni, MRP i ra stwowe Zakłady Pomocy Szkolnych w; stwowe Technikum Chemii Spożywczej
wobec zbliżającej się Konferencji
„W kwietniu ma odbyć się
rzyć prąd wymiany ze wscho dykalni, kongres rzemieślników Kartuzach, Koneckie Zakłady Odlew-; w Inowrocławiu, Elbląskie Zakłady
spotkanie
międzynarodowe,
Moskiewskiej, Paryski „Combat“
nicze, pielęgniarki pow. kaliskiego, Mięsne, Szkoła Podstawowa w Duszdem, ocenianej na około 299 departamentu Gironde, merowie stolarze
dotyczące handlu zagranicz
trafnie ujmuje te nastroje, pi
BRP - Krasnystaw,
Huta nikach. Zdroju, Zakłady Przemysłu
milionów dolarów rocznie w ośmiu gmin kantonu Espera- „Ostrowiec“, Fabryka Wyrobów Me- Azotowego w Chorzowie, Czarnogłow
nego. Zanim jeszcze było wia
sząc: „Jak wielu naszyć1! fabry
obu kierunkach. Fabryki fran ze/Aube, gdzie bezrobocie szerzy talowych — Ostrów Wielkopolski, Za-1 skie Zakłady Przemysłu Wapiennego,
domo dokładnie 0 co chodzi,
kantów, nie ośmielając się głośno
kłady przemysłu Wełnianego w Ozór- Zakłady „Sanowag“, Zakłady Porcelacuskie znalazłyby surowce, .się w przemyśle kapeluszniczym, kowie,
przed zaczerpnięciem jakich
przyznać do tego, z cichą nadzie
Samopomocy Chłop- ny w Chorzowie, Nadodrzańskie Zanieodzowne dla produkcji, o- metalowcy fabryki motorów Snec skiej w Związek
kolwiek poważniejszych infor
ją oczekuje po spotkaniu mos
Opatowie, Robotnicza Spół- kłady Przemysłu Tłuszczowego w Brze
raz
rynki
zbytu
dla
towarów,
dzielnia
Pracy
Krawieckiej
„Miara“ w gu, Państwowa Szkoła Położnych w
macji
„władcy
tego
świata“!
ma w Gennevilliers, robotnicy i
kiewskim ożywienia interesów,
których nie chce kupować dyrekcja farbiarnj „Seux“ w Lyo Orzyszu, Warsztaty Elektrotechniczne Białymstoku, Zw. Zaw. Pracowników
podnieśli głos z bezwzględnym j
którym zagraża kryzys“.
PKP w Olsztynie, Ekspozytura Pań- Służby Zdrowia przy Woj. Stacji
Ameryka i nie może wchłonąć nie, dziesiątki, setki rad załogo stwowych
potępieniem tej inicjatywy,
Dlaczego „chciałabym“, skąd
Central Leśnych w Łodzi, Krwiodawstwa w Białymstoku, Pańrynek wewnętrzny...
określonej z góry jako ordy
wych, v* których zasiadają przed Związek Samopomocy Chłopskiej w Ła stwowy Zakład Higieny W Białymsto„nadzieje“, o których słusznie
sku,
_ Obuwia
______ I ku,
__ Spółdzielnia produkcyjna — .BuszHuta
„Łaziska“, Zakłady
narna zasadzka... Istnieją gor opinia I
wspomina „Combat“? W obecnej
li ggoffua stawiciele dyrekcji CGT, chrze Gumowego w Łodzi, Szpital powiato- j kowo, „Centrofarm“ w Białymstoku,
katastrofy,
aniżeli
ewen
sze
ścijańskich
ZZ,
FO
i
Generalnej
gospodarczej rzeczywistości Frań
wy w Łańcucie, Zakłady Wytwórczej Komenda MO w Lipowcu, kopalnia
tualność nawiązania ludzkich
z Inters senri jioWu Konfederacji Kadr — słowem ze Transformatorów
w Łodzi, Zakłady j węgla kamiennego „Piast - Ziemowit“,
cji i całego zachodu odpowiedź
Przemysłu Wełnianego im. świerczew- Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego w
stosunków
w
atmosferze
wszystkich
związków
Francji
pod
Opinia francuska wie o tym
nie nastręcza najmniejszych tru
w Łodzi, ZPO im. Więcków-1 Legnicy, Szkoła Ogólnokształcąca im.
mniej nasyconej wrogością,
i nie ma dnia, aby rady za nosi się codziennie ten sam głos: skiego
dności. Konferencja Moskiewska
skiego w Łodzi, Czulowskie Zakłady Staszica w Lublinie, Państwowa Cenaniżeli konferencje dyploma
kładowe. samorząd:/ miejskie „Bez normalnej wymiany hand!o Papiernicze w Białym Dunajcu, Wy- trala Drzewna w Lidzbarku, Huta im.
działa na fabrykantów francu
tyczne“.
i departamentalne izby prze wej ze wszystkimi krajami, nie t.wórnia Konstrukcji Stalowych w Cho I Maja, Zakłady Przemysłu Odzlezoskich jak magnes, nie dlatego,
rzowłe, PGR. — Kraśnik, Gromada Dą vrogo im. Obrońców Pokoju w Głu„Aurorę“ — która nie może
mysłowe, związki zawodowe zależnie od ich ustroju nasze fab brówkt
jakoby nagle zapłonęli nieoczeki ignorować
Malborskie, Elektrotechniczne cholazach,
Port Gdynia, Harcerze
punktu
widzenia
drób
ryki
czek*
zastój,
połowę
fabry
itd.,
nie
uchwalały
rezolucji
Zakłady
Przemysłu w Piastowie, Za->. Przy 11-letniej szkole w Lublinie Lssgwaną miłością ku Związkowi Ra
nych
i
średnich
przemysłowców
kantów—bankructwo,
a
robotni
kłady
Koksochemiczne
w
Radlinie,
nickirn.
Garbarnia
w Leśnicy, Oernrana
rzecz
udziału
w
Konferen
dzieckiemu, lecz ze względu na francuskich, swej podstawowej
Fabryka Filców Technicznych w Toma la Wynajmu Filmów w Lublinie, Oecji Moskiewskiej bez wzglę ków — bezrobocie i nędza. Trze szewie,
własny interes. Dlaczego — „boję klienteli — używa konkretniej
Nadleśnictwo
Państwowe
w
To;
glelnia
Ligota
w
Gliwicach,
Stocznia
du na amerykańskie zakazy. ba zerwać z amerykańskim żaka runiu, Fracownicy Rejonu Lasów Pań-: hn. Komuny Paryskiej w Gdyni, Cłłub
— odpowiedź można stre szych jeszcze terminów:
zem i szukać gospodarczych roz stwowych w Toruniu, Zakłady Prze- j ezyckie Zakłady Przemysłu DzicwiarOto
kilka
najświeższych
przy
ścić w jednym wymownym sło
„W stolicach zachodnich u-[kładów:
przewodniczący izby wiązań tam, gdzie można je zna mysłu Wełnianego im. Łukasińskiego skiego, Rejon Przemysłu Leśnego w
wie: „Amerykanie...“.
w Łodzi, BOR w Oświęcimiu, Szkoła O-! Głogówku. Zakłady Przemysłu Weł.
macnia się przekonanie, że j właścicieli wielkich domów mo- leźć“.
Kólnokszt. — Ziębice, PGR — za-lnianego Bielsko - Biała, Kaletań.od«
wznowienio wymiany handle- jdy paryskiej, Barbas, oświadczył Nie ulega wątpliwości, że ten krzów, Młodzież Szkoły Metalowej — Zakłady Celulozowo-Papiernicze, ZPW
Metody okupantów
wej może stanowić bazę dla [w wywiadzie prasowym, że glę- głos przedstawicieli nai octowej Ziębice, Huta „Zawiercie“, Zakłady *m- M. Fornalskiej w Miluszowicaeh,
Materiałów Ogniotrwałych w Ostrów-1 Zakłady A-5 w Warszawie, FWP —•
odprężenia stosunków między; bok0 pragnie, aby krawiectwo gospodarki francuskiej, który po cu,
amerykańskich
Myszkowskie Zakłady Papiernicze, I Ośrodek Kudowa - Zdrój, Kopalnia
narodowych.
Jednakże pan j francuskie znów mogło promie- krywa się z interesem pokoju, Zakłady
„Boruta" w Zgierzu, śląskie! „Jowisz“ w Wajhowicach - Komorne,
Nie byio we Francji jakichś
Acheson. oświadczył niedaw- 'niować na kraje wschodniej Eu- rozlegnie się na Międzynarodo Zakłady Obuwia w Strzelcach Opól-: Państwowe Przedsiębiorstwo Krawiecskich,
Państwowe
Technikum Metalo-j1516 we Wrocławiu, Rolniczy Zespół
jawnych zakazów podróży do
no, że alianci zachodni nie mo | ropy. Rada mie jska w St. Oar- wej Konferencji Gospodarczej w
w Rapezycach, Zakłady Przemysłu Spółdzielczy „Przyszłość“ w WięczyMoskwy, ale cala gama ci
gą dostarczać „agresywnemu! reg _ aux Tertres/Aube
jed- Moskwie. CHARLES MAGNIER we
Organicznego" „Rokita“, Zakłady Prze nie, Gromada i gmina Wilcza, Budo
blokowi wschodniemu“ matechych i wymownych presji:
wa Kombinatu Cementowni w Wierz
bicy, Gromada Wólka Krowicka, Wro
dzienniki, których kontakty z
riałów strategicznych. Sęk w
oławskie Zakłady Gastronomiczne, Li
tym, że „czarna lista produk
ambasadą amerykańską są ta
ga Kobiet Warszawa - śródmieście.
Z
Woj.
Narady
Drobnej
Wytwórczości
tów strategicznych jest na
jemnicą poliszynela, napomk
Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego
prawdę długa“.
nr 7 Warszawa - Praga, Państwowa
nęły po prostu raz i drugi, że
Zakłady Graficzne we Wrocławiu, Eks
przemysłowcy, którzy udanby „Aurorę“ odważa się zaraz popozy tura Rejonowa żeglugi na Odrz®
się do Moskwy, mogą ^__
pożeg- tern na dyskretny bunt wobec
we Wrocławiu, Koło ZMP w Wolnym,
nać się z nadzieją uzyskani* Acheson®* Udając wręcz wymia
gm. Lubań, Zakłady Wytwórcze Przy
rządów Pomiarowych w Warszawie,
amerykańskiej wizy wjazdo ny węgla polskiego za francuskie
Związek
Samopomocy Chłopskiej w
wej. W kołach giełdowych po tekstylia, podczas gdy wiadomo,
Pszczynie, Hartak nr 17 w Pyzdrach,
usunie trudności w pracy naszych zakładów
jawiły się pogłoski, że skoro że w ujęciu Achesona tekstylia
Załoga Nadleśnictwa Państwowego w
Załoga Cukrowni „Nowy
dzUlęZprze?*redakcję
ŻułaWy są wielk!m źródłem tego | rzem, współodpowiedzialnym za Miradzu,
Amerykanie zablokowali konta należą do „towarów strategicz
Staw“, PZUW w Mińsku Mazowiec
szwajcarskiego banka Juliusa nych“. Dziennik kończy następu
Bałtyckiego“ Wojewódzkiej Na-1 surowca, a o wykorzystaniu jego j działalność i wyniki tej spółdziel kim, Pracownicy Kolei Wąskotorowej,
radzie Drobnej Wytwórczości, w I nikt nie pomyślał z tego pionu ni? Czy
"
Baer, „podejrzanego“ o sfi jącymi słowami:
pracownik zna swoje w Mławie, Fabryka Narzędzi Chlrur=
„Jeśli po omacku nawet
dyskusji zabrał głos kierownik
plany produkcyjne, czy właści- liczno - Dentystycznych w Milanównansowanie pewnej transakcji
Wydz. Handlu Komitetu Woje
abryka Na
przygotowuje
się
w
ten
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Sprawa
wie rozumie zagadnienie norm, ku>
Pabrykd
Na zędzi
Łedzi w
w Jeleniej
Jelm,e1 Gó
Gó~
z Chinami Ludowymi, to mo
wódzkiego PZPR w Gdańsku ob.
rze, Kopalnia im. Józefa Wieczorka w
sób współistnienie dwóch śwła
Grycendler. Przemówienie jego
by
te
nie
były
zaniżane?
—
Na
gliby w przyszłości nie okazać
Janowicach,
Warsztaty
Mechaniczne
sojuszu
robotniczotów,
ludzie
miłujący
pokój
mo
podajemy poniżej z niewielkimi
tym odcinku w spółdzielczości kopalni „Wieczorek“ — Szopienice więcej względów wobec po
skrótami.
gą temu przyklasnąć“.
Dyrekcja i Rada Zakładowa,
chłopskiego
istnieją jeszcze olbrzymie rezer- Janów,
dobnych „przewinień“ ze stro Podobnych
Lasów Państwowych w Jarocinie, Pra
Nie
trzeba
tu
mówić
o
zadaniach
głosów, nieraz je
W
referacie
słusznie
postawio
i
wy
ny finansistów francuskich.
cownicy
Spółdzielni Budowlanej „Fia
drobnej
wytwórczości,
która
w
wymowniejszych, nie brak
ca“ w Jeleniej Górze, Związek Zawo
było zagadnienie wsi, jednak*
Trockistowski „Franc Tireur' szcze
w
większości
mieszczańskich sytuacji obecnej mą wielką rolę ne
dowy
Pracowników
Służby • Zdrowia w
poświęcił aż pięć długich artyku pism francuskich.
Racjonalizacja —
Ełku, Gromada Helenowo, Szkoła Pod
do spełnienia na odcinku zaspo w dyskusji niewiele słyszeliśmy o
tym odcinku. W zaopatrzeniu wsi
łów „udowadnianiu“, że handel Prace europejskiej komisji eko kojenia potrzeb rynku.
stawowa w Drobinie, Rada Pedagogie*
to nie monopol
na Szkoły Ogólnokształcącej w Drobi
wschód — zachód byłby dosko nomicznej ONZ w Genewie oży
W dyskusji spodziewaliśmy^ się rnamy duże możliwości, istnieje
nie, Koło, Sportowe w Dębnie, Kopal
nałym przedsięwzięciem, gdyby... wiły w paryskich pismach dy usłyszeć co innego i przyznać na jednak stały stosunek niedoceSprana racjonalizacji: aczkol- nia
„Czerwona Gz/lazda“ w Czeladzi,
inicjatywa nie wyszła od obroń skusję nad problemami, które leży, że na jej podstawie drobna niania tych spraw, nie mamy tej j wiek racjonalizatorów jest cor:*z Drużyna harcerska im. Lud yika Wa~
uporczywej
troski
o
wzbogacenie
|
więcej,
sprawa
ta
nie
jest
należy
i
ryńskiego
w chełmsku śląskim, zwiąców pokoju, ale od Trumans!
będą na porządku dnia Konferen wytwórczość naszego wojewódz
| cle pielęgnowana. Dlaczego np.] Drlwn^STTuc^ÄVaET,
Jest rzeczą znamienną, że z cji Moskiewskiej, Tygodnik „Tri twa sprawiła wrażenie „szofera masą towarową tego odcinka.
chwilą, gdy olbrzymie zaintere bune de Nation“ daje do zrozu prowadzącego wóz z zamknięty
Stosunek ten trzeba bezwzglę-1 dotychczas nie zrobiono narady j kłady Drogowe w Kozach kołu BielSzkoła Podstawowa w Bobrownisowanie, wywołane Konferencją mienia, że gdyby w Genewie nie mi oczyma' gdvż brak ze strony dnie zmienić, szcżególnie jeśli krojczych, dlaczego dotychczas;
f TeMkomunika
“koMoskiewską, uniemożliwia dalszą było przedstawicieli rządu USA, drobnej wytwórczości analizy ro chodzi o odcinek wiejski. Prze- j nie dążono do tego, by racjonali- . Prac’
cież to ma ogromne znaczenie po zator - krojczy Jagielski z Ma!-jluszkach, Tartak" w Stepnicy, woj.
zmowę milczenia, zadanie zwal to przedstawiciele Europy za zeznania potrzeb rynku.
czania konferencji przyjęła na chodniej i wschodniej na pewno
Nasze instytucje handlowe przy lityczne w chwili, kiedy dążymy! borka, który opracował spo- : szczecińskie, Zakłady Energetyczne w
siebie prasa socjal - demokratycz zgodziliby się między sobą bez syłają nam i. wysyłają do War do umocnienia sojuszu miasta zejsób^ kroju zyskując oszczędnose 500 mtr. materiału na rok, zsch w Babimoście, Łódzkie Zakłady
na, najściślej związana z oku pan trudu i szybko dogadali,
szawy do swoich jednostek nad wsią.
W referacie słusznie poruszona ! przekazał swe
doświadczenia i Przemysłu Wełnianego, Łódzka Wy
tern amerykańskim i wykonująca
rzędnych szereg pism o brakach,
w jego interesach najplugawszą
natomiast—śmiało można powie dostała sprawa warsztatów usłu j wszystkim krojczym? Przecież to : Sfisös^
Głos
wyPitrrgo
robotę: „Franc Tireur“ i „Popudzieć — nie ma tam wcale nąwią gowych, ale jeszcze niewystarcza-1 osiągnięcie me może być monopo; dek Zdrowia w Łodzi, Fabryka Samoekonomisty
dla mego jednego!
j chodów Osobowych na Żeraniu, swiet
laire“.
zania do określonej, właściwej po jąco. Jeżeli chodzi o ten odcinek, lem
«i_, ._______ j
, ,
... i ! lica ZMP w Gołuszowicach, Spółd 'Dldominującą rolę odgrywa tu loka Obecme,
Jeden z najwybitniejszych eko lityki handlowej.
kiedy cały kraj i kla-jnia Produkcyjna w Jasienaicy, Cio
Wymownie stanowisko nomistów francuskich, Pierre Podam przykładowo: spotkabś lizacja i sprawa peryferii, dotych sa robotnicza podejmuje poważ-1 mada Jeleń, Kopalnia węgla w Jano
podaje następujące liczby: my się niedawno z wystąpieniem czas wręcz zaniedbana. Inną poli ne zobowiązania z okazji 60 rocz wie, Zabrskie Zjednoczenie Przemy
prasy burżuazy'ne( Cot.
Węglowego w Miechowicach, Zgier
ogólny import Francji jest kom piekarzy trójmiasta o umożliwię tykę na tym odcinku prowadzić j nicy urodzin Prezydenta RP Bo- słu
Zakłady Przemysłu Wełnianego
Natomiast w pismach, wyraża pensowany eksportem zaledwie nie dostawy dostatecznej ilości powinny Rady Narodowe. Spra- j lesława Bieruta, spółdzielczość w skie
im. J. Dąbrowskiego, Zgierskie Zakła
jących bardziej bezpośrednie in w 60 proc. Import ze strefy do koszy wiklinowych do wypieku wę lokalizacji poddać należy re- j zobowiązaniach przez swoje o- dy Przemysłu Odzieżowego, Państwo
Zakłady Przemysłu Bawełnianego
teresy francuskich, a nie amery lara — zaledwie w 30 proc.
chleba. Z tymi koszami p’ekarze wizji, warsztaty usługowe ob jąć; siągnięcia chce zadokumentować we Zgierzu,
Zakłady Przemysłu Wełnią •
kańskich przemysłowców, głosy Liczby podane przez Cota, ozna mają trudności, monitują władze muszą wszystkie dzielnice miast. swoje przywiązanie do Polski Lu v;
nego w Zawidowie, gromada Syenoice
na temat konferencji brzmią zu- czają chroniczny deficyt handlu w Warszawie, podczas gdy nasze Że dużo jest poważnych bra- dowej i Jej Kierownika.
Zjednoczenie Robót Wiertniczych "i
Fundamentalnych, oddział w ziel mej
ków, dyrektorzy poszczególni , Niech
. ,, nasze
ui.kierownictwa
ii
.spół-- Górze, ZPW im. Gwariii Ludowej w
przyznają to. — Ale mało tego. f dzielń na tali tych zobowiązań; Łodzi, Zakłady Naprawcze Tab' i -u
Weźmy przykładowo: obok, na 'mobilizują załogi drogą uświada- | Kolej. „Ostróda“, Gminna spóid^eiul. Elżbietańskiej „Spólnota Pra mlania, podniesienia na wyższy! fi® *.SCa+ .olsz®nicy, Biuro rroiekcy“ na kiermaszu pokazała poważ poziom, ich pracy, a to bedzie na.i j nego w Zgierzu, Szpital Puhtwwy
ną część wachlarza asortymento lepszym dowodem przywiązania 1 w Choroszcz?, Centrala Rolnicza Pa-»?
Treściwych, ZSCh w Charsznicy.
wego,— jednak przekonani jesteś do naszej Ludowej Ojczyzny.
my,
że
tych
asortymentów
w
swo
in. znane załogi przodowników
„Jedności Rybackiej“ — szypra ich sklepach „Spólnota“ nie posia
Na uroczystej akademii, zorganizowanej dnia 23 bm. w
Alfonsa Kissa z ;,Gdy 115“, Wła da. O czym to świadczy? Mało po
Sopocie przez Centr. Zarząd Rybołówstwa Morskiego i Z w.
dysława Labudy z „Gdy 97“, Ery wiedzieć, że to brak obowiązku;
Zaw. Prac. Żeglugi, podsumowano tegoroczne osiągnięcia na
ka Boszke z „Gdy 70“, Ferdynan to jest bezduszny, niedbały stosu
szych rybaków. Analiza tych osiągnięć wysunęła na przodują
da Konkola z „Gdy 130“ i Augu nek, brak dostatecznej troski o
ce miejsce tych rybaków, którzy wykazali pełne zrozumienie
styna Dettlaffa z „Gdy 168“. Po rozprowadzenie tego, co mamy.
dla potrzeb naszego kraju i ze wzmożonym wysiłkiem reali
nadto otrzymali nagrody rzeczo
zowali plany połowowe, uzyskując ich znaczne przekrocze
we szyprowie: Jan Chojecki, Łenie. Ten wysiłek i wzmożony trud rybaków oraz pracowników
Pa mięta i mii
rybołówstwa został przez nasze państwo odpowiednio ocenio 11 on Lost, Jan Goiła, Longin Kono
ir
jjtii
czn jtj rhVIPIen u m
ny i nagrodzony.
| kol oraz Ludwik Konkol. Oprócz
! j rybaków nagrodzone zostały zaPoważnie zaniepokojeni jesteś
.......
—- ł0gi ze spółdzielń i przedsię- my tym, co powiedział przedsta
Za wybitne zasługi, położone w I towych „Dalmoru“ oraz Pelagia j biorstw państwowych w Dziwno wiciel CPŁiA: Widać, żewCPLiA
pracy zawodowej i społecznej. J Czarnecka — robotnica magazy- j wie. Swibnie, Wolinie, Szczecinie, jest tendencja obojętności w
imieniem Prezydenta RP wice- : nu dostaw sprzętu na statki, przo j Tolkmicku, Władysławowie, Dar- stosunku do kaszubskiej sztuki
nrwswndnmraexr Pvcv^wiium CXAuń JnumiVo nnomr
n^-nalri I
................... • ..... TT. ,
.
przewodniczący
Prezydium Gdań downica pracyv Pnnailin
Ponadto odznaki
łowię, Kołobrzegu i w Ustce,
ludowej.
Podejście
to jest j
skiej Woj. RN ob Marczewski przodowników pracy wręczono
sprzeczne z wytycznymi VI Ple- j
Spośród
rybaków
indywidual
odznaczył Złotym Krzyżem Zasłu 16 rybakom i 3 załogom rybaków
num KC PZPR, to jest jakaś—poj
nych nagrodzono pieniężnie na prostu
gi — Władysława Dettlaffa ze s-t indywidualnych.
— niezrozumiała historia, j
stępujące
załogi:
kutra
„Gdy
18“
„Ławica“, wybitnego przodowni
W dalszym ciągu uroczystości
Winę ponosi tu CPT.iA, że nie j
%
szyprem
Michałem
Sołończyka pracy i racjonalizatora rybac nagrodzone zostały przodujące za
przejawiała troski o krzewienie
kiego. Srebrny Krzyż Zasługi o- łogi rybackie nagrodami pianięż kiem, inicjatorem zobowiązań dla sztuki kaszubskiej.
trzymali — Seweryn Ślusarek — nymi i rzeczowymi. Najwyższą uczczenia urodzin Prezydenta
wybitnie uzdolniony mechanik nagrodę w wysokości 5.000 zł. o- Bieruta, załoga „Hel 73“ z szy Jest u nas taka sytuacja, któ
s-t „Rega“ i znany działacz społe trzymała załoga trawlera s/t prem Fryderykiem waikoweem, ra v/ dużym stopniu wpływa na
czny, Władysław Bryndza, ze stat „Merkury“, którego szyprem jest „Wła 31“ z szyprem Feliksem niewłaściwy rozwój produkcji:
Rok 1938. Armia hitlerowska czyni ostatnie przygnfeku „Merkury“ — kilkakrotny Władysław Bryndza. 4.000 zł. o- Buja, „Jas 8“ z szyprem Gerar dublowanie produkcji
wania do zbrojnej agresji. I niemal w przededniu napaści
dem
Konkolem
i
„Gdy
11“
z
szy
przemysłu
kluczowego,
szczegól
przodownik pracy, rybak Jan trzymała załoga s-t „Ławica“ z
na Polskę przybywa do Warszawy niemiecka delegacja woj
Herman — prezes Zrzeszenia Ry szyprem Władysławem Dettlaf- prem «łanem Kassem. Ponadto nie, jeżeli chodzi o odcinek cięż
skowa z komendantem Akademii Wojennej gen. ‘Łiehmannem
17 rybaków indywidualnych o- kiej konfekcji. Nie należy tego
baków Morskich i działacz społe fem.
na czele, w celu wzięcia udziału w ćwiczeniach pokazowych
robić, a tym bardziej nie należy
czny, Augustyn Kreft z „Arki“— Z „Arki“ nagrody pieniężne 0djtrzytna?0 nagrody rzeczowe.
w centrum wyszkolenia piechoty.
dziwić się, że napotykamy póź
. inicjator współzawodnictwa pra 1.800 do 1.400 zl otrzymały nastę
Na zakończenie uroczystości niej
Czyżby sanacyjne dowództwo z marszałkiem Rydzemna
trudności
ze
zbytem.
cy wśród rybaków, Leon Nętzel— pujące załogi kutrów: „Arka 150“ wręczono proporzec przechodni
Smiglym na czele nie doceniało znaczenia tajemnicy wojsko
pionier i organizator baz rybac z szyprem Hubertem Konkolem, przodującym załogom: szyprowi
Czy istnieje mobilizacja pra
wej i sytuacji politycznej? A może raczej nie‘traktowano ofi
kich na zachodnim wybrzeżu, o- „Arka 151“ z szyprem Rudolfem s/t „Merkury“ Władysławowi cowników Spółdzielni do zwięk
cerów7 hitlerowskich jako wrogów?
statnio awansowany na dyrekto Machem i „Arka 155“ — z szy Bryndzy, szyprowi kutra „Ust szenia wydajności, do współza
Wrzesień 1939 r„ którego finałem była szosa Zaleszczycka,
ra połowowego „Arki“, Roman prem Edwardem Kreftem.
56“ Bronisławowi Kopickiemu i wodnictwa? — Czy idzie mobili
da! odpowiedź na te pytania.
Ławniczak — przodownik pracy Wśród 14 załóg rybaków spół- szyprowi „Jedności Rybackiej“— zacja w kierunku tym, by pra
Zdjęcie przedstawia fragment pobytu wojskowej delegacji
i brygadzista warsztatów remon- dzielczych nagrodzone zostały m. Władysławowi Labudzie.
(ad) cownik czuł się współgospodaniemieckiej w Polsce w 1938 r.
Arch. CAF

*

Właściwe rozeznanie potrzeb rynku

Państwo Lodowe nagrodziło owocną pracą
przodujących rybaków z całego Wybrzsża

mcym »suwerenność«

t

,
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M DZIENNIK BAŁTYCKI (NR 74)

W 7 rocznicę

wyzwolenia
Gdyni

Prezydium MRN w Gdyni
zaprasza społeczeństwo gdyń
skie na uroczystą akademię z
okazji 7 rocznicy wyzwolenia
miasta.
Akademia odbędzie się dnia
28 bm. o godz. 16 w klubie ro
lotniczym pracown. ZPGG
przy ul. Polskiej 32.
W programie część oficjal
na i artystyczna

Marynarze dyskutujq nad projektem Konstytucji

Naszym podstawowym obowiqzkiem
jest strzec statku jak źrenicy oka
Z wielkim zainteresowaniem omawiają nasi marynarze pro Przemawiał również grecki ma
jekt Konstytucji. W dyskusji na zebraniach przeciwstawiają oni rynarz lłżynis, który korzysta w
życie naszego wolnego, suwerennego narodu warunkom bytu i ży Polsce z prawa azylu i pracuje
cia mas pracujących w krajach kapitalistycznych.
na s-s „Kościuszko“ jako smaro
Na s-s „Kościuszko“ odbyły się już trzy zebrania na temat wnik. Przytoczył on fakty terra
projektu Konstytucji. Jedno z nich odbyło się w ostatnich dniach ru, jaki monarcho - faszystowski
w godzinach popołudniowych, ldedy statek znajdował się na peł rząd ateński stosuje wobec pa
nym morzu.
triotów greckich, przedstawił nę
Z uwagą słuchali zebrani wypo ferta, który przez 20 lat mieszkał dzę mas pracujących i nieludzki
wiedzi starszego marynarza Sei we Francji. Mówił on o tym, jak ich wyzysk przez rodzimych i ob
cych kapitalistów. Marynarz Dży
z powodu braku pracy wr swoim nis mówił z radością o tym, że
ojczystym kraju zmuszony był projekt Konstytucji Polskiej Rze
pójść na tułaczkę w poszukiwa czypospoiitej Ludowej gwarantu
niu pracy i chleba. Opowiadał o je prawo azylu antyfaszystom,
ciężkich warunkach życia robot prześladowanym przez reakcyjne
ników francuskich.
rządy.
— Teraz ja i tysiące reemigran Przypominając czasy przedwrze
tów
—
stwierdził
on
—
tysiące
nęła się w IV kwartale ubiegłe tych, którzy po wielu latach po śniowe marynarze wskazywali,
go roku na pierwsze miejsce, zdo
to w Polsce ówczesnej, zależ
wrócili z tułaczki do rodzinnego jak
bywając sztandar przechodni.
nej ekonomicznie od obcego ka
W związku z ogłoszeniem o- kraju zrozumieliśmy, że tylko w pitału, setki marynarzy w por
becnie wyników współzawod państwie, gdzie rządzi lud pra cie gdyńskim daremnie czekały
nictwa pracy, w poniedziałek cujący, jest prawdziwa wolność. na pracę, bo kapitał dławił roz
odbyło się wręczenie przodu Z radością i z ochotą stanęliśmy wój przemysłu, rozwój naszej flo
jącej w kraju załodze sztan my, reemigranci z Francji, do ty handlowej.
daru przechodniego. W uroczy pracy w wolnej i naprawdę nie — Dzisiaj w wolnym, suweren
stości wzięli udział licznie za podległej Ojczyźnie.
nym państwie polskim — stwier
proszeni goście, załoga oraz Smarownik Chmielewski mówił dzili oni — z każdym rokiem roz
o
obowiązkach
obywatelskich
ma
delegacje terenowych placó
budowuje się nasza flota handlo
rynarzy, pływających na jednost wa, zwiększa się jej tonaż, coraz
wek SPRB.
Wręczenia sztandaru dokonał kach Polskiej Marynarki Handlo więcej ludzi trzeba do pracy na
dyrektor Zjednoczenia Przedsię wej. Naszym podstawowym obo naszych statkach. Naszym obo
biorstw Remontowo - Budowla wiązkiem jest strzec jak źrenicy wiązkiem jest pracować tak, aby
nych, ob. Jakubiec, który pogra oka własności naszego narodu — staie pomnażać te zdobycze, (p)
tulował dzielnej załodze, życząc naszego statku.
Młody pracownik gospodarczy
dalszych owocnych wyników w
pracy i zatrzymania sztandaru na statku Sobczak dzielił się wraże
niami, jakich doznał, zatrzymu
zawsze.
Po części oficjalnej odbyły się jąc się w portach różnych kra
jów.
występy zespołu „Artosu“.
Uroczystość ta, poprzedzona zo — Widzieliśmy — oświadczył
stała wielką naradą roboczą przy on — jak w praktyce w krajach
udziale kierowników grup opera kapitalistycznych wyglądają de Dwukrotnie już podawaliśmy,
cyjnych, przodowników pracy, klamacje konstytucyjne o wolno że na sopockiej wystawie osiąg
dyrekcji, rady zakładowej, pod ści, demokracji i równości oby nięć
racjonalizatorów żeglugi,
stawowej organizacji. Na nara wateli. Widzieliśmy nędzę i bez portów i rybołówstwa organizo
dzie tej przeanalizowano dotych robocie, widzieliśmy ucisk Mu wane są atrakcyjne „dni postę
czasowe wyniki pracy, wytyczo rzynów w Ameryce, bestialski pu techniki“ dla racjonalizatorów
no plan na najbliższą przyszłość terror kolonizatorów i ucisk ro i wszystkich zainteresowanych.
i postanowiono usunąć niedocią dzimego, reakcyjnego rządu wo W dalszym ciągu zakłady pra
bec robotników w Egipcie.
gnięcia i usterki.
(mel).
cy Wybrzeża korzystają z tych
imprez według następującego ka
lendarzyka:

Załoga SPRB zdobyła I miejsce

w Ggólnokraiowym współzawodnictwie
Sopockie Przedsiębiorstwo Re
montowo - Budowlane, jedno
największych tego typu przedsię
biorstw w kraju, wykonuje robo
ty dla wszystkich zakładów, pod
legających 'Ministerstwu Przemy
błu Lekkiego i zasięgiem swoim
obejmuje większość województw.
ZaJoga SPRB, biorąc udział we
współzawodnictwie pracy, wysu

Chcemy mieć las
w Małym Kacku
W okresie „Dni Lasu“ należy
pomyśleć o przywróceniu w Or
łowie drzewostanu, zniszczonego
w okresie sanacyjnych rządów.
Na przedłużeniu ul. Płockiej,
w rejonie Małego Kacka, były
senator gdański Jewelowski,
wbrew protestom mieszkańców
Orłowa, położył w swoim czasie
pokotem w ciągu 2 dni 12 hekta
rów wspaniałego lasu liściastego
z domieszką sosen, świerków i
modrzew!.
Idąc za jego przykładem Inny
kombinator, Kamrowski, nabyw
ca parceli leśnej przy ul. Wiel
kopolskiej, graniczącej z gajem
świerkowo - modrzewiowym J.
Tewelowskiego, również wyciął w
jednym dniu przy osłonie grana
towej policji cześć lasu w naro
wie o powierzchni około 1 ha.
Senator gdański z prawdziwym
sadyzmem trzebiciela lasów zez
woli! leśniczemu z Krykulca wy
ciąć resztę zagajnika wzdłuż ja
ru w kierunku W. Kacka.
Protest parcelantów M. Kacka
i podniesiony alarm spowodowa
ły nowstrzymanie tej rabunkowej
„gospodarki“, ale lasu nam nie
przywrócono.
Rząd Polski Ludowej już po
czynił kroki w zalesieniu wzgó
rza Gedymina, lecz stojący odło
giem jar ze zboczem wzgórza o
DOW’erzchrn paru hektarów cze
ka na zalesienie.
Mieszkańcy M. Kacka powinni
mieć zamiast pustynnego wawo
zu i zbocza, uostrzonego skąpo
żarnowcem, piekrue zalesiony te
ren w postaci parku ze stawem
My, świadomi obywatele Polski
Ludowe j, jesteśmy pewni, że przy
naszym czynnym udziale i przy po
parciu Prezydiom Mle.iskfcj i Wo
jewódzkiei Pady Narodowej, po
wstanie oark narodowy w rejo
nie M. Kacka.
ZYGMUNT BEREZNICKI
korespondent
FACHOWCY

Wszvscy
racjonalizatorzy
na wystawę w Sopocie

160.000 km jazdy

bez remontu samochodu
Osiągnięcia kierowcy CPLiAf Henryk Ignorowicz, podejmując
Wacława Kuśnierka, który samo zobowiązania dla uczczenia urochodem osobowym marki „Sko- [ dżin Prezydenta Bolesława Bie
da“ nr A06—605 przejechał do 1 ruta, zobowiązali się: pierwszy
dnia 27. II. br. 113.915 km bez samochodem marki „Fiat“ przeje
średniego i generalnego remon chać 150.000 km, drugi autobu
tu, wywołało szeroki oddźwięk sem „Chausson“ przejechać 130000
wśród kierowców trójmiasta.
km. Do 24 bm. Henryk Ignoro
Z nadsyłanych z terenu kore wicz przekroczył już swoje zobo
spondencji oraz odwiedzin przez wiązanie o 12.000 km.
kierowców naszej redakcji z ra
Ob. Konrad Puzowski, kierow
dością dowiadujemy się, że szofe ca w Okręgowym Zarządzie PGR
rów. mających w swej pracy osią (Gdańsk), wzywając do współza
gnięcia takie, jak Wacław Kuś- wodnictwa wszystkich kierow
nierek, a nawet i wyższe jest wię ców, jeżdżących samochodami
cej.
marki „Skoda“, podjął zobowią
W dniu 21 bm. zgłosił się w zanie przejechania 160.000 km
naszej redakcji Konstanty Żabka, bez remontu. Do 18 bm. kierowca
kierowca Prezydium Woj. RN w Konrad Puzowski przejechał
Gdańsku, który zakomunikował, 149.000 km bez średniego i kapi
że w początku marca podejmując talnego remontu.
zobowiązanie dla uczczenia 60 ro
cznicy godzin Prezydenta RP i
Uwaqd korespondenci
święta 1 Maja, zobowiązał się w piąt;k 2g bm 0 godz. „ oflbę_
przeiechac samochodem ..Skona dzie się przewidziane w programie kur
nr A03-199, 150.000 km bez ka- j SU dla korespondentów zwiedzanie dru
nitałnego remontu. Do dnia 21;
J «^sku Targ Drzewny 3/7.
. *...
. , .
. . \ Korespondenci, którzy chcą wziac
ł m. Ob. żabka przejechał JUZ udzjai w zwiedzaniu, proszeni są o po
•137.000 km.
danie (jeśli tego już nie uczynili) swo
adresu oraz miejsca pracy osobi
Jak donosi nasz korespondent jego
ście lub telefonicznie (nr tel. 345-14).
Euzebiusz Kurpiński, kierowcy Termin zgłoszeń — do czwartku (27
PKS Stanisław Wojciechowski i bm.) godz. 12.

POSZUKIWANI

Kandydatów na stanowiska: głównego księgo
wego (grupa specjalna), technika normowania,
kler. planowania, gł. 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

~
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OGŁOSZENIA ttROBNET

OPEL Kapitan lub Olim
pia kupię. Oferty: „Dzien
nik Bałtycki", Gdynia, nad
„Opel",
5816-G

LOKALE
ZAMIENIĘ dwa pokoje z
kuchnią Wrzeszcz (wysoki
parter) na dwa i pół poko
ju lub 3 mniejsze w trójmieście — najchętniej z ogrociem. Oferty: „Dziennik
Bałtycki", . Gdańsk,
pod
„Zaraz"
5937-G

3 POKOJE wygody ogród
Wrzeszcz zamienię na 1—2
pokoje z kuchnią trójmia
CEGŁA do sprzedania. —
Oferty: „Dziennik Bał
SPRZEDAŻ Gdańsk - Wrzeszcz, Plac sto.
tycki". Gdańsk, pod .Sło
Wybickiego 20 — 2. 5932-G neczne".
\
5931 -G
SPRZEDAM piec stolarski i
mechaniczną wiertarkę do ROWER, piec przenośny, MŁODE bezdzietne małżeń
żelaza zt stojakiem. Miszka pierzyny sprzedam. Gdynio, stwo, pracujące poszukuje
1820-G pokoju z kuchnią lub uży
Jan. Zblewo, pow. Staro ul. Litewska 8.
walnością kuchni w Gdyni
gard Gdański.
264-P
KUPNO
Oliwie lub Sopocie. Zgło
szenia:
„Dziennik Bałtyc
SPRZEDAM 3,75 ziemi 1 h.
3.800 zł. Zgłoszenia: Kowal-j KUPIE motocykl do 250 — ki". Gdańsk, „5933".
- 5933-G
ski Alojzy, Pinczyn, pow. ( najchętniej używany SHL,
277-P
Starogard Gd.
263-P tel. 525-52.
ZAMIENIĘ pokój, używal
ność kuchni Gdańsk-Tro
jan, Sienna, na większe
Dnia 24 marca 1952 r. zmarł po długich
w trójmiaście. Zwrócę kosz
i ciężkich cierpieniach opatrzony "^Sakramen
ty remontu. Zgłaszać sie
telefonicznie 34-373. 5930-G

tami Świętymi

i. I p.
b. referent Wydz. Fin. Prez. M. R. N.
przeżywszy lat 50.

DWA pokoje kuchnią —
Gdańsk, Łąkowa zamienię
na podobne lub pokój kuch
nią Sopot, Wrzeszcz. Ofer
ty: „Dziennik Bałtycki" —
Gdynia, pod „Łąkowa".
3823-G

Msza św. odbędzie się dnia 27 marca br.
o godz. 9 w Chylonii, o czym zawiadamiają
pogrążeni w głębokim smutku
ŻONA, DZIECI I RODZINA
5830-0
______ _

ZAMIENIĘ 3 pokoje kom
fort Gdynia na 4 pokoje
komfort Gdynia, ewent.
okolica, może być domek z
ogrodem. Oferty: „Dziennik
Fałtycki“,
Gdynia,
pod
.Piotruś“,
5818 G

t,

DZIŚ: Stocznia im. Komuny Pary
skiej w Gdyni, Zakł. Maszyn Elektry
cznych i Fahr. Wyr. Metalowych w
Gdańsku.
JUTRO: ZPGG, PRC i P, Polcargo.
28 bm.: Stocznia Gdańska, żegluga
Przybrzeżna, żegluga śródlądowa w|
Gdańsku.
30 bm.: Stocznia Jachtowa w Sto
gach, MORS Gdańsk, Fabr. Gazomieizy, Stocznia Rzeczna i Państw. Za
rząd WTodny w Tczewie.

Jednocześnie polecamy racjona
lizatorom korzystanie z facho
wych konsultacji w bibliotece
MIT, Gdańsk, Długi Targ 41
(wtorki i czwartki po poł.) (ws)

Sesja zwycż^jfflsł
Prezydium Woj. RN
Prezydium Woj. RN zwołuje
na dzień 28 i 29 bm. w gmachu
Prezydium w Gdańsku przy ul.
Okopowej 5 druga sesję zwy
czajną Gdańskiej Woj. Rady Na
rodowej.
Porządek obrad przewiduje m.
in. sprawozdania z działalności
Prezydium, komisji handlu, zdro
wia, gospodarki komunalnej i mie
szkaniowej, budownictwa oraz
sprawozdanie z przygotowań do
wiosennej akcji siewnej.
Peczatek obrad dnia 28 bm. o
godz. 11.

SAMODZIELNA
kawalerkę ZGUBIONO książeczkę woj
z wygodami w Gdyni za skową nr 0236049 na nez
mienię 1—2 pokoje z kuch
nią Gdynia. Oferty: „Dzień y'isko Porzuczek Józef.
5936-G.
nik p.ałtyckl“, Gdynia, pod
„Łazienka“.
5819-G
ZGUBIONO legitymację
Związku Zawód., służbową
WOLNE POSADY na nazwisko Formela Ma
ria.
5828-G
POMOC domowa potrzebna,
Wrzfszcz, Llbermana 25u. ZGUBIONO broszkę złotą
266-P
na trasie Gdynia — Sopot.
POMOC domowa potrzeb Uczciwego znalazcę serde
na. Wrzeszcz, Lipowa 5—4. cznie proszę o zwrot za wy
5935-G
sckim wynagrodzeniem. —|
UCZNIA do warsztatu ko Gdynia, śwlętojąńska 38/8.
walskiego przyjmę od za
5S27-G
raz. Gdynia, Litewska 8 —
Ciechowski.
5S22-G ZGUBIONO kartę meldun
kową na nazwisko Lorenc
POMOCNIK fryzjerski po
5826-0
trzebny od zaraz. Reda, ul. Janina.
Gdańska Radke Leonard'.
ZGUBIONO
legitymację
—
5824-G
służbową WPK GG na naz
POMOC domowa potrzebna. wisko Wilk Eugeniusz.
Gdynia, Ujejskiego 26 m. 3.
5825-G
5817-G
ZGUBIONO w miesiącu lu
POSZUKIWANIE tym br. kartę oznaki na
dania kutra „Łeb 33“. Spół
PRACY
dzielnia „Gryf“, Baza Łeba.
5821 -G
FOTOGRAFKA — siła pier
wszorzędna w każdej dzie ZGUBIONO kartę meldun
dzinie fotografii (specjal
ność portrecistka), poszuku kową oraz świadectwo szkol
je posady lub wydzierżawi ne na nazwisko Pohnke
zakład. Zgłoszenia z poda Krystyna.
5814-G
niem warunków kierować:
Piotr Stachurski, Gdańsk - ZGUBIONO kartę meldun
Św. Wojciech, ul. Gdań
ska 37 dla Felicji.
104-K kową wydaną we Wrocła
wiu na nazwisko Wąchał
Ewa.
3815-G

ZGUBY

ZGUBIONO kartę meldun
ZGUBIONO karty meldun kową oraz legit. Związku
kowe ra nazwiska Schrei
ber
Dymitr 1 Schreiber Zawodowego na nazwisko
Wanda
5331-G Rączka Helena
5813-0

MSGAWKi
O szubach
i ogłoszeniach

Elektryczność
na sprzedaż

W tramwajowych poczekal
niach VVPK GG na Przeróbce 1
Stogach wyjęto kilka szybek.
W tych samych poczekalniach
zostały ostatnio zawieszone oszkłone tablice do ogłoszeń, iv
których jednak dotychczas nie
ma żadnego ogłoszenia, dotyczą
cego szyb luv porządku w ppczckalni.
Woleć tego proponujemy, ja
ko pierwsze, wywiesić zarządze
nie, że wszyscy ci, którzy wyj
mują szyby ze ścian poczekalni,
będą karani sądownie.
(zd)

Handel trójmiasta stale pracu
je nad dalszym rozszerzeniem asortymentów sprzedawanych to
warów.
Nie należy jednak wpadać w
przesadę, jak to uczynił sklep
PSS w Sopocie, przy ul. Rokos
sowskiego (n wylotu ul. Prezy
denta Bieruta). Na drzwiach tego
sklepu wisi bowiem napis:
„Do sklepu z elektrycznością“.
(ws)

Inteligencja techniczna BPBM

na cześć Prezydenta RP

podjęła zobowiązania wartości 138 łys. zi
Do olbrzymiej ilości zobowią skrócenie okresów wykonywania
zań produkcyjnych, podejmowa projektów.
nych przez polskie masy pracu Pracownicy wszystkich innych
jące, przyłączyły się deklaracje działów również zgłosili swe nie
czynu na cześć 60 rocznicy uro mniej cenne zobowiązania pa.
dzin Prezydenta Bolesława Bie cześć pierwszego Obywatela Pdfl.ruta i dla uczczenia święta 1-Ma- ski Ludowej,
jowego, podpisane przez całą za Ogólna suma zobowiązań pro
łogę Biura Projektów Budownic dukcyjnych pracowników BPBM
twa Morskiego w Gdańsku.
wynosi 138.686 złotych. (ws)
Na czoło wysunął się tam zes
pół projektantów działu hydro
technicznego, który przez podnie
sienie wydajności pracy zobowią
zało się zaoszczędzić przeszło 50
tysięcy złotych. Tym samym przy
TEATRY
śpieszono terminy oddania prac TEATR WIELKI
— GDANSK —
bardzo znacznie w stosunku do nieczynny
ustalonych umowami terminów'. STUDIO OPEROWE P. F. B. —
nieczynne
Na drugim miejscu znajduje TEATR DRAMATYCZNY — GDYNIA:
się dział budowlany z zadeklaro „Profesja pani Warren“ — godz. 19
do 22
waną sumą 39 tys. zł oszczędno TEATR
KAMERALNY — SOPOT,
ści. Niezwykle cenne są też po „śluby panieńskie“ — godz. 19.30
zycje zobowiązań pracowników do 21.45.
TEATR LALEK „ŁATKI“
działów: wodociągowo - kanaliza! PAŃSTW.
Wrzeszczu: „Złota rybka“ —
cyjnego (21.000 zł), elektrycznego j we
Powiatowy Dora Kultury Pohulankę
(15.000 zł), chłodniczego i mechaj godz. 13 1 15.
nicznego, które także obejmują
REPERTUAR KIN

W 125 rocznicę
śmierci Beethevsna

GDANSK - WRZESZCZ — „Bajka“ —
„Jak hartowała się stal" (16, 18, 20).
„ZMP-owiec“ — „Potępieńcy“ (16,
18 i 20).
NOWY PORT — „Marynarz“ — „Pier
wsze dni“ (18, 20).
OLIWA — „Polonia“ — „Wesołe ku
moszki z Windsoru“ (16, 18, 20).
SOPOT — „Bałtyk“ — „Czerwony ru
mak“ (16.30, 18.30, 20.30).
„Polonia“ — „Maaret" (16, 18, 20).
ORŁOWO — „Neptun“ — „Jak harto
wała się stal“ (17 i 19),
GDYNIA — „Atlantic“ — „Clenie na
torach“ (16.30, 18.30, 20.30).
„Goplana“ — „Pieśń Tajgi“ (16,
18). Występ „Artosu" godz. 20.
„Warszawa“ — „Milcząca barykada“
(15, 17.30, 20),
„Promień“ — „Alarm" (17, 19).
FOTOPLASTłKON — Gdynia, Włady
sława IV 28 — „Kraina dawnych
Indian".

Włączając się do uroczy
stych obchodów na całym
świecie, Państwowa Filhar
monia Bałtycka uczci 125 ro
cznicę śmierci Beethovena wy
stawieniem IX Symfonii pod
dyrekcją dr Zygmunta Latoszewskiego.
W wykonaniu tego wspania
lego dzieła wezmą udział so
liści: Alina Bolechowska (so
pran), Krystyna Kostal (mezzo
sopran). Wiktor Bregy (tenor)
i Kazimierz Czekotowski (ba
DYŻURY APTEK
ryton) —• połączone chóry
od dnia 22. 3. do 28. 3,
Studia Operowego, Między Gdańsk, ul. Świerczewskiego 35/36
ul. Grunwaldzka 86
uczelniany oraz Średniej Szko Wrzeszcz,
Sopot, ul. Stalina 791
ły Muzycznej, w liczbie 200 j Oliwa, ul Leśna 1
osób, przygotowane przez Ro Gdynia, ul. Starowlejska 34
mana Kuklewicza i Tadeusza
POGOTOWIE RATUNKOWE
Tylewskiego.
GDANSK-WRZESZCZ
IX Symfonię poprzedzi wy
tel. 4-10-G0 — Grunwaldzka 2
Pogotowie dziecięce Grunwaldzka
konanie uwertury ..Egmont“
tel. 4-24-44 — czynne 18 — 22
i aria „Ah! Perfido!“ w wy SOPOT
konaniu Aliny Bolechowskiej.
tel. 5-24-00, ul. Stalina 778
W Gdańsku koncerty odbę GDYNIA
tel.
10-00 — Skwer Kościuszki 14
dą się w piątek o godz. 19.30.
oraz niedzielę o godz. 12. W
ZEBRANIE NAUKOWE
Gdyni w sobotę o godz. 20.
Dnia 27 bm. o godz. 19 w sali po
W czwartek odbędzie sie w siedzeń szpitala miejskiego w Gdyni
Gdańsku koncert zamknięty odbędzie się zebranie naukowe Gdyń
Towarzystwa Lekarskiego. W
dla studentów' wyższych uczel skiego
programie — pokazy kliniczne oraz ve
ni Wybrzeża.
ferat dr Tadeusza Gerwela pt. „O wo
lu językowym“.

ZGUBIONO kartę meldun
RÓŻNE
kową nr G-XV-167515, wy
stawioną przez E. R. Z. Po 24. III., godz. 18.30 przy
znań, Woźniak Halina.
wysiadaniu
z
„szóstki"
276-P (tramwaj) pj. 1 Maja zgu
biono rękawiczkę futrzaną

wraz z pierścionkiem pa
miątkowym (białe złoto).
Łaskawy znalazca proszony
zwrócić pierścionek — wy
nagrodzę. Orunia, Jedności
Robotniczej 99, Dyduchowa.
5933-a

TABE1A WYGRANYCH
3 Krajowe] Loterii Pieniężne]
4 dzień ciągnienia III Rzuta
Wygrana 50.000 zł padła na Nr
17705.
Wygrana 30.000 zł padła na Nr
1093.
Wygrana 10.000 zł padła na Nr Nr
129028 155475.
Wygrana 5.000 zł padła na Nr Nr
42865 44462 144718 152838 158143,
Wygrana 2.000 zł padła na Nr Nr
6114 15640 21466 28117 28687 29994
58247 70658 75296 83831 109009 133204
142720 156588 158316.
Wygrana 1.000 zł padła na Nr Nr
10792 11049 19075 19975 27744 35023
44336 46454 46600 50146 50812 58779
72609 73260 78645 79182 82436 84660
85554 91998 107158 107276 107535
114707 116023 117958 119587 120031
123717 123038 132685 136063 136304
137620 139189 141605 145074 145964
146838 148575 150378 153430 154507
158209 158665 159694 167334 167364
167546 163440 169740 170859 172941
173234 175095 175602 179566.

Wygrane p© 406 zł,
513 6953 7712 8620 14615 15548 167S4
17156 17602 18447 19855 21350 21385
22385 24484 24546 26822 29933 30288
30972 33559 34064 34893 35181 36515
37445 37977 48627 49698 52496 52782
52975 53237 56301 57907 58059 59767
62288 62548 62850 64147 66542 67016
69989 72891 73930 79545 85048 88244
89928 90758 93316 93328 93602 102975
103191 103275 107731 107925 110110
112099 112435 114214 119123 120823
122262 125087 125125 128093 128712
129008 129547 130061 132294 133754
134382 134691 135940 135943 138564
140922 142712 145491 150817 152025
152178 153218 15665 158197 158792
159872 161585 161756 162023 162024
162905 163688 165255 165399 163554
168389 169703 172686 173751 175592
177470 177855 178592.

Dalszy ciąg wygranych

Jutro.

I
DZIENNIK BAŁTYCKI (NR 74)

elene 3&4i.€£®06*

9)

X rur vxjF -gc

OBSŁ RYMORtUM

Bankiet faryzeuszy

J) Niebawem przyłącza się do nich 2) Wracają do obozu. Po śniadaniu 3) Jest to krater Tycho. Kratery księ 4) Zdenek tłumaczy Jordanowi:
Zdenek, który wita ich wyrzutem:
Marek rozkłada na stole mapę
życowe są znacznie większe, niż
— Z niektórych kraterów, szcze
— Ach, wy, niepoczciwł, nie mo
Księżyca, obok zaś fotografię czę
ziemskie. Niektórzy uczmi są zda
gólnie z Tycho i Copernicusa, roz
gliście to mnie obudzić? Aleś zbu
nia, że powstały wskutc.* wybu
ści jego tarczy, zrobioną przy po
chodzą się promieniste smugi, któ
dował śliczne stalowe cygarko, no
mocy
najsilniejszego
teleskopu.
chów wulkanów, inni, że są one
re wspaniale błyszczą podczas peł
no — mówi do Sergiusza z uzna
Przyjaciele pochylają się nad nią
wynikiem bombardowania przez
ni. Ciągną sie one czasem tysiące
niem.
z ciekawością.
meteory. Może nasza wyprawa roz
kilometrów. Chcemy zbadać, czy są
Wchodzą do wnętrza rakiety i za
—■ Czy widzicie tę okrągłą miskę?
strzygnie tę wątpliwość.
to rozpryśnięto cząsteczki meteo
poznają si« « Jej Urządzeniami.
Tu mamy wylądować — mówi Ma
rów,- czy osiadły dym wulkaniczny.
rek.
(Ciąg dalszy nastąpi)

Jak gdyński PDT
„skupuje** złom

Kwity posyłam do redakcji na odpowiednie czynniki zajęły się
dowód przeprowadzonych „trans sprawą Gminnej Spółdzielni w
akcji“.
Kręgu.
Mieszkanka Kręgu
Czytelniczka
Dnia 17 bm. zachęcana ogłosze
Podane przez naszą czytel
niem, że PDT w Gdyni skupuj a
niczkę fakty są dowodem nie Jpk to nazwać?
'dom z płyt gramofonowycn, za
chlujnego stosunku dyrekcji
niosłam wszystkie posiadane sta
PDT w Gdyni do zagadnienia! W październiku ukazała się na
re płyty, żeby dostarczyć je na
zbioru surowców odpadko-j •lamach Waszego pisma notatka o
ponowną przeróbkę. Wiem prze
wych. Oczekujemy w redakcji! konieczności remontu domu przy
cież, jak walczy *ię u nas o su
wizyty przedstawiciela dyrek ul. Bitwy pod Płowcami 24. Po
rowce odpadowe, jak każdy ki
cji PDT, który wyjaśni przy-j tej notatce M. Z. B. M. w prze
logram makulatury, żelaza i in
czyny tej kompromitującej j ciągu tygodnia naprawił ramy
nych odpadów poszukiwany jest
okienne, ale ńa największą bo
sprawy. (Red.)
■przez zbiornice.
lączkę mieszkańców, tj. sprawę
Stare płyty przyjęto, zważono,
niewłaściwie wykonanej kanali
wypłacono mi a conto 15.85 zł, Zapomniany dom
zacji do dnia dzisiejszego nie za
a po resztę, 8 zł (słownie: osiem W Gdańsku przy ul. Wsporni reagował. W dalszym ciągu wa
złotych) kazano mi przyjść na kowej 12/13 znajduje się dom, dliwie zainstalowana rura powo
stępnego dnia, gdyż okazało się, zajmowany przez 10 rodzin. Jest duje wylewy na parterze domu.
że w kasie gdyńskiego PDT nie to dziś bodaj jedyny dom w
B. S. — Sopot
ma pieniędzy. Fakt ten wydał mi Gdańsku, tak bardzo wymaga
Sopocki M. Z. B. M. czeka
się nieco dziwny, ale przyszłam { jący remontu, a mimo to zapom
prawdopodobnie aż podłoga
następnego dnia. Niestety, zno niany.
zgnije i ściany zgrzybieją.
wu bez skutku. Dzisiaj jest już Uszkodzony dach powoduje, że
Wtedy dopiero opłaci inu się
22 marca i w kasie PDT w Gdyni w czasie deszczu woda przecieka
zainteresować budynkiem. A
znowu „nie było“ pieniędzy.
do mieszkań. Lokatorzy wyno
czy takie postępowanie nie
Jeżeli w ten sposób kierowni szą wtedy na strych wszystkie na
jest, skromnie mówiąc, mar
ctwo gdyńskiego PDT „zachęca" czynią, aby w ten sposób wodę
notrawstwem? (Red.)
ludzi do zbierania złomu i od zatrzymać.
padów — to robi wyraźnie szko Gdyby obiekt ten wyremonto W INNYCH LISTACH:
wano, pomieściłby on około 20 NIEUZASADNIONY BRAK
dliwą robotę.
rodzin. Remont ten ze względu Korespondentka z Wejherowa sygna
na brak mieszkań w tej dzielni-j lizuje, że brak w tyfe mifeścle ćfciirnych nici. Kto ponosi winę za to niad
cy jest konieczny. Pozostawienie fcalstwó?
domu w obecnym stanie prowa
KOMPROMITUJĄCA SALA
SKODA — 26 MARCA — 1952 ROKU dzi do dalszej jego dewastacji.
W sali sportowej „Unia“ w Wejhe
6.00 — Program. 6.05 — Gimnastyka
rowie odbyło się ostatnio przedsta
Alfred
Drążek
—
Gdańsk
6,15 — Komunikat PIHM-u. 6.16 -

ProflrFm radiowy

Program lok. 6.17 — Wiadomości Wy
brzeża. 6.30 — Dziennik. 6.50 — Mu
syka operetkowa. 7.20 — Pieśni i tań
CC ludowe. 7.50 — Kalendarz. 7.55 Wiad. 8.00 — Kurs jęz. ros. 11.40 komunikaty lok. 11.45 - Głos mają
W gromadzie Krąg (pow. Stakobiety. 11.52 — Pieśń masowa 12.04 i rogard Gd.) w sklepie spożywDziennik. 12.15 — Wieś tańczy i
śpiewa. 12.30 — Aud. dla wsi 12 45 — ! czym, prowadzonym przez GS,
„Na swojską nutę“. 13.15 ~ Komu | panują dziwne obyczaje. Sklep,
nikat PIHM-u. 13.16 — Muzyka. 13.30 [który powinien zaopatrywać lud
—. Wszech. Rad. 13.45 — Aud. szfe.
„Nasze chóry śpiewają“. 14.10 — Utwo j ność tej gromady w artykuły
jry wiolonczelowe. 14.30 — „śladami I pierwszej potrzeby, staje się przy
czołgów“ — pow. B. Hamery. 14.50 •— jtuliskiem pijaków, którym przeKoncert rozrywkowy. 15.30 — Aud. dla
I wodzi kierownik sklepu. Nie tyl
dzieci. 16.00 — Wszech. Rad. 16.20
Omówienie programu. 16.21 — „Młode ko nie zabrania on picia wódki
Wybrzeże pracuje“. 16.30 — „Wczoraj w sklepie, ale zachęca jeszcze do
i dziś.. 16.40 — Popularne utwory roz
rywkowe. 17.00 — Wiad. 17.05 — Pog jak najliczniejszego udziału w pi
sport. 17.15 — Muzyka ludowa. 17,40 — jatykach, które trwają do póź
Pieśń masowa. 17.45 — Kurs jęz. rrs nej nocy. Kierownik sam często
58.00 — Sonata f-moil op. 57 „Appassionata“ — L, Bee thoven a. 13.30 — jest pijany w czasie pracy i przy
Wszech. Rad. 18.50 — „W rytmie ta odbiorze towaru. Prosimy, ażeby
necznym“. 19.15 — Przegląd wyda
rzeń. 19.30 — Muzyka i akt. 20.00 —
Koncert z ‘Berlina. 21.00 — Dziennik
21.26 — Wiad. sport. 21.30 •— Mówimy
^projekcie Konstytucji 11.50 — Kro
nika kult. 22.20 —• Muzyka węgierska.
33.00 •— Fragm. oper. Rossiniego. ..22,50
—* Ost. wiad. 24.00 — Komunikat
PIHM-u dla rybaków. .

Sklep spożywczy
przytułkiem pijaków!

— Ach, to jest oczywiste, to jest
prawda — wtrącił Anglik. — Ko
reańczycy z Południa znacznie ró
żnią się od tych z Północy. Czy
tałem ciekawą korespondencję na
ten temat w „Daily Express“.
— Ach, tak? — zdziwiła się pa
storowa, otwierając szeroko błękit
ne oczy i obciągając nerwowo su
knię na kolanach. —- Nigdy o tym
nie słyszałam. Co ty na to, Os
kar?
— No, tak, jest może jakaś ró
żnica w budowie fizycznej —■ za
czął Szwed. — Mieszkańcy Półno
cy mają...
— Nie —- przerwał Anglik. —
Korespondent
„Daily Expressu“
podkreśla zasadnicze różnice cha
rakteru, temperamentu i obycza
jów. Koreańczycy z Północy są
ludem prymitywnym i gwałtow
nym. Tak właśnie czytałem w
dzienniku.
j
— Oto dlaczego są komunistami
S ■— zakończył gruby Amerykanin.
— Kio mógł napisać ten arty
kuł? — zapytał zatroskanym gło
sem Szwed. — Pewno autor nie
był nigdy na Korei, Przecież Ko
reańczycy są tacy sami w Korei
Północnej, jak i w Południowej.
Chcieliby tylko żyć w spokoju,
czyż nieprawda, droga Ingrid?

I

Oto urywek nowej, niczwyk
!.e interesującej powieści Ro
berta Martina „Misja kapita
na Kima“, której druk Dzień
nik Bałtycki“ rozpocznie w
najbliższych już dniach.

trzeba Jeść łyżką po grochówce. Da.
14 bm. jakiś pijak zachowywał się w
stołówce nieodpowiednio. Czy w takim
wypadku kierownictwo nie powinno
pomóc kelnerkom w usunięciu pija
ka ?
ZADANIE „AUTO - TRANSPORTU“
PKS zawiadomiła nas, że wieś Pie
kło leży w zasięgu działalności spół
dzielni „Auto - Transport“ w Gru
dziądzu, której autobus przebiega o
6 km od Piekła. Włączenie tej miej
scowości do szlaku komunikacyjnego
należy zatem do „Auto-Transportu“.

W jednym % najbardziej luksu
sowych hoteli Waldorf - Astoria
w Nowym Jorku odbywa się wy
stawny bankiet. Biegają kelne
rzy we frakach, niosąc półmiski
z wyszukanymi potrawami. Strze
łają korki butelek z szampanem.
Wytworne limuzyny przywożą wy
dekoltowane, wymalowane pięk
ności.
Zwiększa się tłum gości w sa
lach, gdzie przygotowano 2500
nakryć. Setki służby krążą mię
dzy stołami. Wszędzie uderza
przepych i zbytek. Zgromadziła
się tylko „elita“, bo „hołota“ nie
może pozwolić sobie na 100 do
larów składki za udział w ban
kiecie.
Co to za uroczystość odbywa
się w tym hotelu?
Jej głównym aranżerem jest
Monsignore C„ skromny pro
boszcz mocno zadłużonej parafii
Regina Facis (Królowej Pokoju)
przy 66 ulicy i 12 Avenue w Brno
klynie.
Fotografię inicjatora wytwor
nego przyjęcia zamieścił jeden z
brukowców nowojorskich. Widzi
my na tym zdjęciu zażywnego
proboszcza wśród bogaczy, który
trzyma w rękach dwie złote ko
rony. Każda z nich była ubezpie
czona na 100.000 dolarów. Pro
boszcz zawiózł te korony do Rzy
mu, tam papież je poświęcił, na
stępnie odbyła się wielka uroczy
stość w kościele I korony zostały
umieszczone nad obrazem.

mmmmmm
Zmiana systemu rozgrywek

Mistrzostwa piłkarskie okręgu w 4 klasadi
Znamy już partnerów Budowlanych w I Lidze

Dyscypliną sportową najbardziej popularną w naszym kraju
jest piłka nożna. Dlatego też tysięczne rzesze naszych piłkarzy
i jeszcze większą liczbę kibiców zainteresuje niewątpliwie nowy
system rozgrywek, zatwierdzony przez GKKF dla wszystkich
klas.
Słuszny ten system ma przede
niorów I 1 juniorów). Do kia
wszystkim na celu dalsze umasy IV — te, które zgłoszą tyl
sowienie piłkarstwa i oparcie go
ko 1 drużynę seniorów.
na zdrowych podstawach. Znik Drużyny klaśy I walczą; 6 mi
ną więc jednodrużynowe sekcje, strzostwo okręgu, a w dalszej fa
a o przydziale do poszczególnych zie rozgrywek zespoły te walczą
klas decydować będzie liczba po o wejście do II ligi.
siadanych drużyn.
Mistrzostwa II Ligi rozegra
wienie dla dzieci. Rodzice mieli moż
Przede wszystkim przeprowa
ność stwierdzić „na własne icży‘\ ja
ne będą przy udziale 40 dru
ka brudna ta sala. Zacieki na sufi dzona zostanie gruntowna zmia
żyn, podzielonych na 4 gru
cie i ścianach, draperie z płótna sza na systemu rozgrywek na szcze
py. Do grupy I zaliczone zo
re od kurzu. Czy generalne sprzątnię
blu
powiatowym
i
wojewódzkim.
cie sali nie byłoby pożytecznym tre
stały wszystkie drużyny Wy
Tym samym zostaje rozwiązana
ningiem dla sportowców „Unii“?
brzeża, a
więc Kolejarz
Klasa
Wojewódzka,
Utworzone
POCZTA W PUCKU TRACI URODĘ
(Gdańsk) I Stal (Gdańsk). A
natomiast
zostaną
cztery
klasy
Ze ścian poczty w Pucku opadają
oto ich partnerzy w grupie:
ozdobne cegiełki — pisze ob. A. I. — drużyn seniorów i dwie klasy
Gwardia (Szczecin), Gwardia
Remont w obecnej chwili byłby nie drużyn młodzieżowych.
(Bydgoszcz), Kolejarz (Byd
wielki, nie trzeba zatem czekać, aż
opadną wszystkie.
goszcz), Kolejarz (Toruń), Ko
Do klasy pierwszej zaliczo
lejarz (Leszno), Stal (Poznań)
KASA W NOWYM POMIESZCZENIU
ne zostaną w 1952 roku te jed
W r. 1952 nastąpi budowa nowego
i reprezentant Koszalina.
nostki
organizacyjne,
które
pomieszczenia dla kasy biletowej na
zgłoszą do mistrzostw
co Znane są również częściowo lo
przystanku osobowym „Grabówek“ w
najmniej 4 drużyny (dwie sy rozgrywek I Ligi. Wprawdzie
Gdyni.
seniorów, jedną juniorów i o rozgrywkach rundy wiosennej
DOBRE I ZŁE STRONY
młodzików tzw. trampkarzy). dowiemy się w najbliższym cza
Czytelniczka, która po raz pierw
szy była na obiedzie w stołówce Ko
Do klasy II —• te, które zło- sie, jednakże w rundzie jesien
lejarza w Gdyni, chwali smaczną gro
chówkę ńa nóżkach wieprzowych, ale x żą 3 drużyny (2 seniorów i 1 nej 12 drużyn I-ligowych podzie
juniorów). Do klasy III — te, lonych zostało już na dwie na
nie może zrozumieć, dlaczego nie ma
w tej stołówce noży, dlaczego kompot
które zgłoszą 2 drużyny (1 se stępujące grupy:

140)

Wolniutko ruszył naprzód. Stalówka, zwisająca na plaży,
zaczęła się wyprostowywać, potem stopniowo podnosić. Holow
nik zastopował maszynę. Szedł własnym rozpędem, żeby nie
szarpnąć za ostro kutra. Kopeć, Muża, Górny i ślusarze stanęli
tuż za rufą kutra, krótkimi drągami przyciskając kadłub. Spad
płóz był niewielki, trzeba było dopomóc kutrowi osunąć się do
wody.
.
Załoga stanęła przy stęrbudzie, trzymając się mocno jej
ścian: Boszka z twarzą napiętą, ale surową, nie zdradzającą
wzruszenia, Szew podniecony, co chwila wyglądający za burtę,
jak gdyby sprawdzał, czy jeszcze nie są na wodzie, Jadwiga za
różowiona, ze śmiejącymi się oczyma i wreszcie Karol, spokojny,
ale bardziej, niż zazwyczaj ruchliwy. Lina podnosiła się coraz
bardziej, naprężała, aż wreszcie pociągnęła silnie kuter i na
tychmiast opadła.
Ale holownik dał znowu zupełnie wolno naprzód. Lina na
prężyła się ponownie, kuter początkowo skokami, następnie bar
dziej płynnie, zaczął posuwać się ku morzu.
Płozy złożone były w morze, aż do głębokości niecałego
metra. Najtrudniejszy mńsiał być moment, kiedy kadłub zejdzie
z płóz, a głębokość nie będzie jeszcze dostateczna, ażeby zapew
nić mu swobodne pływanie. Wprawdzie pozbawiony ładunku i
balastu nie mógł zanurzyć ślę głęboko, lecz i tak potrzebował
więcej, niż metr głębokości.
W tym właśnie momencie trzeba było zapewnić mu szyb
szy spływ.
— Jadwiga, trzymaj się! — wołał Karol.
— Nie bój się, dam sobie radę...
Na wszelki wypadek sam chwycił ją za ramię. Boszka obej
rzał się na nich. W noc przed wodowaniem ogolił się,, przystrzygł
brodę, która znowu ułożyła się w równy wałek. Spojrzał na nich

Zakończenie jednak tej koście!
nej uroczystości odbyło się w!a»
śnie w hotelu Waldorf » Astoria»
Tęga popijawa i luksusowa '
lacja. Dochód % tego bankietu
miał pójść na pokrycie długów
parafii, wynoszących 400.000 do
larów.
Co myślą o tym wszystkim mi
liony uczciwych, skromnie żyją
cych katolików amerykańskich,
którzy muszą mocno zaciskać pa
sa przy szalejącej drożyźnie?
Czy inicjator biesiady nowojor
skiej czytał książkę pisarza wło
skiego Ezzio Taddei, który tak
opisuje swe spotkanie z byłym
farmerem, wyzutym przez bank
z farmy, którą sprzedano na li
cytacji:
„Pochodzę z Zachodniej Wirgi
nii. Nazywam się Harry Ken, je
stem robotnikiem rolnym. Mie
sięcznie zarabiam 6 dolarów m
pracę, trwającą po 14 godzin
dziennie. Mieszkam w szopie ze
słomy wraz z rodzicami i dwie
ma młodszymi siostrami. Moje
ubranie — to stary worek od kar
tofli, w którym wyciąłem otw*»sy
na ramiona. Opasuję się sznurem.
W południowych stanach miesz
ka wielu takich nędzarzy“.
Siedemnaście miesięcy musiał
by pracować Harry Ken, aby
wziąć udział w jednym bankiecie
w hotelu Waldorf - Astoria. Bło
gosławieni ubodzy.«
Grot

poważnie, po swojemu, ale we wzroku jego nie było zwykłej
ciężkości. Przedzierające się przez chmury słońce zajaśniało w
oczach szypra, zmęczonych wysiłkiem ostatnich tygodni i nie
przespaną nocą.
Kuter gwałtownie się przechylił. Rozbita burtą fala bryznęła wysoko na pokład, zmoczyła niemal zupełnie najbliżej sto
jącego Szewa. Ale już kuter szedł dalej, już wyprostowywał bo
ki, znowu chwytał pod siebie morze, wchodził na nie zwy
cięski...
Od brzegu doszły ich głośne okrzyki. To zgromadzeni tam
ludzie wiwatowali na cześć odzyskanego przez spółdzielnię kutra
i na cześć jego załogi.
Obejrzeli się za siebie.
Pięknie wyglądał ten brzeg żółty, ciągnący się długą wąską
linijką pomiędzy morzem i pasmem wydm z lasem na zapleczu.
Serdeczni byli ci ludzie, swoi i obcy, którzy przyszli tu; żeby
pożegnać ich na drogę. Życzliwie uśmiechało się słońce, kraszące
nadzieją ciepła surowy dzień lutowy.
Ale odchodzili stąd z radością. Minęły nareszcie dni smutku
i zwątpienia, dni zaciekłej walki o prawo do kutra, dni heroicz
nego wysiłku nad jego wydobyciem.
Teraz kuter już znowu pływał, już był wart morza...
Rzucili cumę, wyciągnęli grot-żagiel.
— Jeszcze dwa, trzy tygodnie na stoczni im zejdą — powie
dział Narloch do Górnego. — A potem na Głębię. Dobrze zeszli
na wodę, co?
— To się im należało — odpowiedział Górny. — Byłem spo
kojny o wodowanie, ale zawsze człowieka coś tam korciło, żeby
tylko wszystko poszło dobrze... To im się należało, — powtórzył
— Boszka fest chłop, ten młody dobrze się zabiera i olej w głowie
ma... Barłasza mi żal, ale i on się wykaraska. No, a tych dwoje...
Tym to chyba teraz na kutrze najlepiej, jak myślicie?
Narloch się uśmiechnął.
— Ano, chyba tak.
Wszyscy trzej patrzyli na kuter. Na tle białego żagla Jadwi
ga i Karol kiwali do nich wyciągniętymi na pełną długość ra
mionami

Grapa I
1. Budowlani (Chorzów)
2. Ogniwo (Kraków)
3. Unia (Chorzów)
4. Kolejarz (Warszawa)
5. Kolejarz (Poznań)
6. Budowlani (Gdańsk)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Grap» H
Gwardia (Kraków)
Górnik (Radlin)
CWKS (Warszawa)
Włókniarz (Łódź)
Ogniwo (Bytom)
OWKS (Kraków).

Z I Ligi spadają ostatnie dru
żyny w tabeli obu grup. Druży
ny grają w grupach systemem
każdy z każdym (na własnym
boisku i na wyjeździe), a mi
strzowie grup tworzą pulę fina
łową i rozgrywają dwa spotka
nia o tytuł mistrza Polski na
rok 1952.
Trzeba zauważyć, że losowanie
było dla Budowlanych niezbyt
fortunne i gdańszczanie dostali
się do grupy silniejszej. Dla war
tośei rozgrywek ligowych i pod
niesienia poziomu piłkarstwa na
Wybrzeżu ma to pozytywne zna
©zenie, gdyż pozwoli nam oglą
dać czołowe drużyny w Polsce z
mistrzem Spartakiady chorzow
ską Unią na czele. Nie wątpimy,
że gdańscy Budowlani jak naj
lepiej przygotują się do mi
strzostw i podobnie, jak w ubie
głym sezonie — na jesieni znaj«
dą się w szczytowej formie.
A. Skot,

Zwycięstwa śliwy
w Budapeszcie
W 12 rundzie międzynarodo
wego turnieju szachowego w Bu
dapeszcie mistrz Polski Śliwa od.
niósł drugie zwycięstwo, wygry
wając z Gerebenem. Polak ma o~
becnie 2,5 pkt.
W turnieju prowadza w dal
szym ciągu Heller i Śtahlberg.
którzy mają po 9 pkt. W 12 run
dzie Heller wygrał z Szafoo, a
Stahlberg z Golombkiem.

Turniej

W paru ośrodkach rozegrano kilka
zaległych spotkań o mistrzostwo Ligi
Koszykówki.
W Łodzi miejscowy Włókniarz gośXJ-7V
cił u siebie krakowską
t Gwardię. Zwycięż-;ła Gwa
4 rdia 49:41 (28:19). W
Krakowie miejscowe Ogniwo pokonało Snóinia
(Gdańsk) 64:44 (27:17)
Mecz drużyn Kolejarza
i ! pomiędzy zespołami War
sząwy i Ostrowia przy-
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