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PGR-y powinny się stać przykładem
wysokie] kultury rolne] i postąpił technicznego
Krajowy zjazd aktywu POR z udziałem Prezydenta Bieruta
WARSZAWA (PAP). W dniach 25 i 26 bm. obradował w
sali Rady Państwa krajowy zjazd aktywu Państwowych Gospo
darstw Rolnych, w którym brali udział dyrektorzy i kierownicy
poszczególnych działów produkcji okręgów PGR, sekretarze or
ganizacji partyjnych w PGR-ach, agronomowie, zootechnicy i
mechanicy zespołowi, kierowniczki ferm drobiarskich, przo
dujący kierownicy gospodarstw, brygadziści, traktorzyści, obo
rowi, chlewmistrźe, księgowi, wśród których było wielu czoło
wych przodowników pracy i racjonalizatorów, a także działacze
związkowi i młodzieżowi z wielu zespołów i gospodarstw.
Na obrady przybył manifestacyjnie witany przez zebranych
Prezydent RP Bolesław Bierut w towarzystwie premiera Józefa
Cyrankiewicza.

wzmocnić kontrolę w ykonywania i meldunki o zobowiązaniach i go
planów% Mocno podkreślano ko- j rąco zapewniali go, że zobowiąnieczność wzmocnienia masowej. zania te zwycięsko wykonają.
pracy politycznej wśród robotni-j Delegacja robotników PGR okow rolnych, stosowania w pełnp kręgu Poznań wschód, wśród goprzepisow umowy zbiorowej prących owacji wszystkich zebrazwictvszenia troski kierownic iwa j nych wręczyła Prezydentowi pięPGR o sprawy bytowe robotni- j ]tną księgę. W księdze tej znajkow. Jako bardzo ważne wysn- dują się zobowiązania robotninięto również sprawy uruchomię; ków podjete dla uczczenia 60 ro
nią wszystkich rezerw, jakie ist-1 cznicy urodz!n Prezydenta RP i
meją w gospodarstwach, lepsze- święta 1 Maja> Wartość tych jo
go wykorzystywania maszyn o- bowiązań wynosi ponad 7.396 tyraz stosowania doświadczeń przo!sjęcy zł0tycj,.
dujących zespołów i gospodarstwj
., , . 1
i podciągnięcie do ich poziomo müa|bardz'e.
T
słabszych PGR-ów.
. mentem zjazdu było udekotowa! nie przez Prezydenta RP 7 wyW prostych słowach składali bitnych przodowników pracy za
pracownicy PGR obecnemu na wrysokie osiągnięcia produkcyj
naradzie Prezydentowi Bierutowi ne.

Na zjeździe byli obecni: wice-i wydajniejszej pracy nad rozwoBestialskie zamordowanie francuskiego działacza robotniczego
premier Aleksander Zawadzki, i jem produkcji, do wzmacniania
Alfreda Gadois przez żołnierzy amerykańskich wywołało potężną
wicepremier i minister PGR — j socjalistycznej dyscypliny pracy,
falę protestów społeczeństwa francuskiego, które domaga się su
Hilary Chełchowski, członek Biujdo stałego poprawiania warunrowego ukarania sprawców mordu i położenia kresu okupacji
ra Politycznego KC PZPR —i ków bytowych robotników, aby
amerykańskiej.
Jakub Berman, sekretarze KC. państwowe gospodarstwa rolne
Na zdjęciu: Miejsce zamordowania Alfreda Gadois w Melun.
PZPR: Roman Zambrowski i Ze- były w pełni wzorowymi gospoFot. — CAF
non Nowak, wiceprezes NKW darstwami socjalistycznymi, proZSB — vVincenty Baranowski, mieniującymi na spółdzielnie pro
przewoaniczący CRZZ — Wiktor; dukcyjne i indywidualne gospoKłosiewicz kierownic 'Wydziału, (jarstvvra chłopskie przykładem
Rolnego KC PZPR
Edmund. wysokiej kultury rolnej i postęPszczolkowski,
przewodniczący pu technicznego.
Zw. Zaw. Prac. Rolnictwa — Jo’
zef Dechnik.
! Zabierający głos w dyskusji
,,7 „„„ . .
. .
.
, J pracownicy PGR wymienili swo•
ie dotychczasowe doświadczenia
■oczyla się żywa dyskusja nad w pracy produkcyjneji poli,ycz_
Che)-jnej i związkowej. Szczególne za.
, ? * który jednocześnie interesowanie wzbudziły wystąOBYWATELU PREZYDEN- projekt Konstytucji, opracowany przyjdzie. Boć przecie hrabiowie darstwo o obszarze 4,76 ha, w
w a’ °nai nad i Pienia przodowników pracy.'tee
pod Twoim przewodnictwem.
Kr P7PR1
p „ -u?2' ^?*ne^° mawiali powszechnie znani robot CIE!
z własnej chęci ziemi nam nie tym 4,40 ha zienji ornej I — III
KC PZPR - Pszczołkowskiego. /aicy. W!adys!aw Parys _ obo.
Mamy wszystko, co jest po oddali, ani też burżuje nie od klasy. Ziemia ta kilka lat leżała
Ja, małorolny chłop, Borkowski
Pierwszy referat poświęcony rowy z PGR Chyszów w okręgu Michał i żona Józefa, oboje za- trzebne do zbudowania lepszej dali sami robotnikom ich fabryk. odłogiem i była mocno zachwa
był szczegółowej analizie dotych krakowskim, który osiąga przecię mieszkali w gminie Kałdowo, w 1 szczęśliwszej przyszłości. Ale I jedni i drudzy nie zrezygnowali szczona. Mieliśmy jedną krewę,
czasowej pracy PGR — zarówno tnie 5 tysięcy litrów mleka rocz gromadzie Kościeleczki, pow. Mai ta lepsza
sama me z władzy i przywilejów, o to którą żona otrzymała w posagu.
wszystko trzeba było wralczyć i Nie było stajni, a dom wymagał
osiągnięć jak i niedomagali, bra nie od każdej krowy, a dła ucz bork, na wstępie tego listu ślemy
ponosić ofiary.
gruntownego remontu. Od tego
ków i błędów oraz zadaniom, ja czenia 60 rocznicy urodzin Prezy Ci, Ob. Prezydencie, nasze szcze
Tak samo i teraz trzeba praco zaczęliśmy gospodarzyć.
kie stoją przed gospodarstwami denta Bieruta zobowiązał się u- re pozdrowienia. Przyjm od nas,
wać i ponosić ofiary, aby z za
Obecnie po trzech i pół latach,
państwowymi w trzecim roku zyskać 5.200 litrów mleka rocz Prezydencie Polski Ludowej, z
cofanego gospodarczo i kultural przy pomocy państwa stan na
Planu 6-letniego. W drugim refe nie i już w ciągu stycznia i lu okazji przypadającej na 18 kwiet
nie
kraju
zbudować
kraj
kwit
szego gespodarsiwa przedstawia
racie kierownik Wydz. Rolnego tego osiągnął od każdej krowy po nia br. 60 rocznicy Twoich uro
nącego socjalizmu.
się zupełnie inaczej. Ziemie do
KC PZPR — Pszczółkmvski omó 1.121 litrów mleka; traktorzysta dzin nasze serdeczne żynzenJa
Pozwól, Obywatelu Prezyden prowadziliśmy do takiej dobroci,
wił zadania organizacji partyj Stefan Marcak z zespołu PGR długich i zdrowych lat życia.
nych i związkowych w mobili Wojnowice, okręgu opolskiego, Przeżyłeś już wiele łat i dobrze WASZYNGTON (PAP). Depar cie, że opowiemy Ci kilka słów że w uJ ległym roku mimo posu
zowaniu załóg PGR do lepszej i odznaczony Sztandarem Pracy II przeżyłeś, bo lata Twej ofiarnej tament Stanu podał oficjalnie do o sobie. Ja jestem synem mało chy zebraliśmy przeciętnie 25 q
klasy, który w ub. roku wykonał walki i mozolnej pracy nie po wiadomości, że specjalny dorad rolnego Chłopa spod Stanisławo zboża z hektara, 270 q buraków
1.336 ha orki średniej i zaoszczę szły na marne. Wiemy, że dzięki ca Departamentu Stanu do spraw wa. Do KościeleCzek -przybyłem i 150 q ziemniaków. Nic też dziw
dził ponad 6 tysięcy kg paliwa, Tobie ojczyzna nasza po raz polityki zagranicznej John Foster w 1946 roku. Przez 2 lata praco nego, że plan sprzedaży zboża i
traktorzysta Wiesław Rosa z ze pierwszy w jej historii jest nie Dulles podał się do dymisji. Pre wałem u okolicznych bogaczy. ziemniaków z łatwością wykona
społu PGR Udanin w okręgu wro zależna i wolna od jaśnie pa zydent Truman przyjął dymisję W 1948 r. ożeniłem się z córką liśmy ponad 100 proc. Dochowa
małorolnego chłopa. Zaraz też o- liśmy się 4 krów i za dostawę
cławskim, który w roku ubieg nów, magnatów i pasożytów. Dullesa.
trzymaliśmy od państwa gospo- mleka otrzymaliśmy w ubiegłym
łym zaoszczędził 11 tysięcy kg pa Ster rządu naszego kraju spoczy
roku dyplom uznania. Także sa
liwa, Maria Dudek — grupowa wa w pewnych i wypróbowanych
mo sprzedaliśmy państwu 8 tucz
PRAGA (PAP) Podczas nieda brygady potowej PGR Szymanów rękach — w Twoich rękach, Pre
ni ków. Podatek gruntowy, FOR,
wnego pobytu w NRD prezydent okręg Legnica, która zobowiązała zydencie, na co sobie zasłużyłeś,
Pożyczkę Narodową spłaciliśmy
Gottwald otrzymał od prezyden się w tym roku zebrać po 750 q a my Cię darzymy pełnym zau
w terminie i w 100 proc. Spłaci
ta Piecka niezwykle cenny dar w buraków cukrowych z ha.
faniem.
liśmy już I ratę podatku na rok
postaci jednego z najstarszych
Nawiązując do referatów, pra
Ziemia polska obficie zroszo
1952. Dzięki pomocy państwa wy
rękopisów czeskich tzw. „Kro cownicy PGR wiele mówili o na krwią i potem chłopa pańsz
WARSZAWA (PAP). W dniu Państwowych, Komitetu Organi remontowaliśmy mieszkanie i wy
niki Kośmy“.
tym, co należy przedsięwziąć, a- czyźnianego i robotnika fołWar- 25 bm. odbyła się w Prezydium zacyjnego
Polskiej
Akademii
Kronika ta datuje się z pierw by tegoroczne doniosłe zadania w cznego, raz na zawsze znalazła Rady Ministrów w Warszawie Nauk, CRZZ i Naczelnej Organi budowaliśmy stajnię. Ma się ro
szych lat XII stulecia i stanowi pełni wykonać. Stwierdzono, że się w rekach prawowitych wtarł- j uroczystość wręczenia dyplomów zacji Techniczne! oraz rektorzy zumieć, że niemało kosżtowrJo
nas to pracy, w czym w dużym
niezwykle doniosły dokument przede wszystkim trzeba pod ców. Fabryki — główne źródło j i odznak nagród państwowych w wyższych uczelni.
stopniu pomagała mi żona, jest
charakteryzujący stosunki polity nieść na wyższv poziom prace wyzysku kłasy robotniczej stały j zakresie nauki i postępu techniUroczystego aktu dekoracji i ona dobrą gospodynią i troskli
czne, społeczne i gospodarcze pa kierownictw zespołów i poszcze się mieniem całego narodu. Szko cznego.
nujące w Czechach od czasów gólnych gospodarstw, dopilnować ły dostępne są dla naszych dzie W uroczystości udział wzięli wręczenia dyplomów laureatom wa matką dwojga dzieci. .
Powodzi się nam dobrze i wie
najdawniejszych do chwili jej ws tego, aby plan produkcyjny znaki ci. Władza jest w rękach ludu członkowie Rządu RP, przedsta nagród pairstwowych, — naukow
kazania się. Rękopis zachował j każda brygada i każdy robotnik pracującego. Wszystko to utrwa wiciele najwyższych władz PZPR, com, inżynierom, technikom i ra rżymy, że z każdym rokiem do
się w dobrym stanie.
‘ w brygadzie, a jednocześnie la i nadaje temu moc prawną przedstawiciele Komitetu Nagród cjonalizatorom dokonał minister brobyt nas, chłopów na wsi i ro
Szkolnictwa Wyższego Adam Ra hotników w mieście, będzie wzra
packi.
stał.
Obok nagród za indywidualne
Aby tak było i aby godnie uosiągnięcia naukowe przyznawa czcić Twoje urodziny, Prezyden
ne są nagrody za pracę zespoło cie, ja, Borkowski Michał i żona
wą.
Józefa, zobowiązujemy się:
Szczególną wymowę mają na
— podnieść w bieżącym roku
grody w roku 1951 w dziale po wydajność z ba zbożowych o 3 q,
stępu technicznego. Rozwój ru tj. z 25 na 28 q.
chu racjonalizatorstwa i nowator — I uraków cukrowych o 80 q
stwa podniósł poziom twórczości z ha, tj. z 270 na 350 q.
i wynalazczości. Ponad 50 robot
— ziemniaków o 30 q z ha, tj.
PEKIN (PAP). Agencja Nowych Chin ogłosiła komunikat, dokonanej 18 lutego i dotychczas obawiał się, że takie badanie mo ników zdobyło nagrody państwo
w którym stwierdza, że sekretarz stanu USA Acheson usiłu ■ nie ogłoszono żadnego sprawozda że postawić go w bardzo kłopot we na równi z pracownikami na ze 150 na 180 q.
— wykonaliśmy już obowiąz
je ukryć się przed falą powszechnego oburzenia w związku nia na ten temat. I rzeczywiście, liwej sytuacji.
uki..
kową dostawę żywca w wysoko
z rozpoczętą przez Amerykanów wojną bakteriologiczną w Międzynarodowemu Komitetowi Skąd mógł komitet wiedzieć,
ści 124 kg i ponadto sprzedamy
Korei i w Chinach północno-wschodnich.
Czerwonego Krzyża, jako wspólni że zaledwie 4 miesiące później
państwu 809 kg trzody cVewnei
kowi
imperialLtów
amerykańsam
Acheson,
usiłując
uniknąć
Acheson zaprzeczył faktowi, że Acheson, wychwalając obłudnie
— mamy 4 krowy, z czego jrd
skich,
nie
łatwo
będzie
opraco-1
powszechnego
potępienia
w
związ
Amerykanie prowadzą wojnę ba przy każdej sposobności konwen
ną
sprzedamy, a od pozostałych 3
kteriologiczną, a jednocześnie o- cję genewską, nie uczyniła nic, wać takie sprawozdanie, opiera-ku z użyciem przez Amerykanów
odstawimy
do m’eezarni ponad 9
MOSKWA
(PAP).
Korespondent
się na postanowieniach kon-j broni bakteriologicznej, zażąda dziennika „Prawda“ donosi z Rygi, że tysięcy litrów
znajmił, że zgodzi się chętnie żeby zapobiec bestialskim zbrod jąc
mleka.
wencji
genewskiej.
|od
komitetu
przeprowadzenia
16
marca
członkowie
estońskiego
koł
aa bezstronne zbadanie tego fak niom Amerykanów. Nie wspomnia Jeśli sprawozdanie to będzie
Zapewniamy Cię, Prezydencie,
chozu
rybackiego
„Radziecki
Party
odpowiedniego
badania?
tu przez jakiś organ międzyna ła ona nawet ani słowem o tych się zbiegało całkowicie z komuni
zant“, znajdującego się w pobliżu wy że o ile w bieżącym roku dopi
rodowy np. przez Międzynarodo zbrodniach, wprost przeciwnie, katem ogłoszonym przez Amery Na jakiej więc podstawie zgo spy Kichnu, ojciec 1 syn — Juhan szą warunki klimatyczne, to zo
dził
się
komitet
na
żądanie
Aehei August Wiesi kowie udali się na, po
wy Komitet Czerwonego Krzyża. broni ona zbrodniarzy, twierdząc, kanów, to Komitet ujawni swe
sona? Dlaczego w pierwszym wy lowanie na foki. W międzyczasie lód bowiązanie nasze z pewnością
Powstaje uzasadnione pytanie że warunki, w jakich przebywa prawdziwe oblicze lokaja amery padku odmówił zbadania zbrodni oderwał się od brzegu i rybacy porwani wykonamy, a nawet i przekro
zostali na pełne morze. Na ratunek czymy.
— stwierdza Agencja Nowych! ją jeńcy zamknięci w obozach — kańskich agresorów. Jeśli nato amerykańskich?
.
wyleciały samoloty. Na poszukiwanie
Chin — dlaczego
imperialiści »s3 doskonało .
Przyjm więc nasze serdeczne
miast w sprawozdaniu tym Ko- Swym postępowaniem Komitet. zaginionych myśliwych wyruszył rówamerykańscy upierają się przy Czyż to wszystko nie dowodzi,; mitet przedstawi rzeczywisty stan dowiódł, że jest wspólnikiem i|nież łamacz lodów „Ilia Muroraiec“. nozdrowienia i życzenia synow
tym komitecie, dlaczego okazują że Międzynarodowy Komitet Czev, rzeczy, to jego mocodawcy znaj lokajem imperializmu amerykan- . 22 bm. myśliwych znaleziono na skie, żyj nam długie lata r”a do
mu tyle zaufania, dlaczego wy wonego Krzyża jest wspólnikiem | ją sję w nader kłopotliwej sytu- skiego. Za jego gorliwością kryje krze lodowej w Zatoce Ryskiej. Ła bra naszei Polski Ludowej.
macz lodów powrócił z uratowanymi
chwalają „organ niozaintereso- Stanów Zjednoczonych? Szcze- acjj
BORKOWSKI MICHAŁ
się widocznie inny cel. Celem myśliwymi, którzy spędzili 6 dni na
golnie wymownie
świadczy oj Kiedy komisja Światowej Demo haniebnego sprawozdania przygo krze lodowej, do portu ryskiego.
wany“ i „bezstronny“?
BORKOWSKA JOZEFA
Sposób, w jaki ten rzekomo tym stanowisko tego komitetu.kratyemej Federacji Kobiet, któ- towywanego przez ten Komitet
obiektywny i bezstronny komitet wobec dokonanej przez Amery-|ra badała zbrodnie dokonane jest wybielenie sprawców bestialustosunkował się do agresji ame kanów masowej rzezi korean- przez wojska amerykańskie i Ii- j skich zbrodni dokonywanych w
rykańskiej w Korei świadczy wy skich i chińskich jeńców wojen synmanowskie w Korei, przęsła-. Korei.
mownie, iż pod szyldem Czerwo nych w dniach 18 lutego i 13 ma ła Międzynarodowemu Komiteto-j Narody koreański i chiński niwi Czerwonego Krzyża swe spra-;gdy nie wpuszczą do swych kranego Krzyża popiera on od daw ca br.
PARYŻ (PAP). Z Kairu dono Dla atmosfery w jakiej odhęją
na amerykańskich imperialistów. Opinia publiczna zareagowała wozdanie. stwierdzające, że wojs- .jów tych wspólników imperialisDwa fakty świadczą o tym wy na te masakry z najgłębszym o- ka amerykańskie dokonują zbrod tów amerykańskich i nie pozwolą szą, że rząd HiLaliy Paszy wie się wybory egipskie znamienny
burzeniem i Amerykanie oznajmi ni w Korei, — Komitet w dniu j im na urzeczywistnienie ich nik- dząc, że nie rozporządza większo jest fakt, że w dniu 24 marca
mownie:
ścią w parlamencie, postanowił
W Korei południowej Między Ii pośpiesznie, że Międzynarodo 23 listopada 1951 r. zaczął rozsy- j czemnych zamiarów,
rząd Hilaly Paszy powziął uchwa
narodowy Komitet Czerwonego wy Komitet Czerwonego Krzyża lać na wszystkie strony tekst! Niech narody całego świata przeprowadzić nowe wybory. Ołę
o przedłużeniu na czas nieo
memoriału,
w
którym
usiłował
do
|
wywrą
swój
.słuszny
gniew
na
głoszony
został
dekret
królewski
zbada
„obiektywnie“
tę
sprawę
Krzyża dobrze się wysługuje ana miejscu Upłynął przeszło mie wieść, iż nie jest uprawniony do sprawcach tej zbrodni, mech utną rozwiązujący parlament i wyzna- kreślony dekretu królewskiego
gresormi amerykańskim.
Ta „bezstronna międzymodo- siąc od chwili rozpoczęcia tzw. badania faktów' naruszania pra- krwaw'e ręce imperialistów ame- czający now'c wybory na dzieńl wprowadzającego w całym kra fu
18 maja br.
* stan wyjątkowy,
wa organizacja“, jak ją nazywa „badania“ okoliczności masakry w a międzynarodow ego. Komitet rykańskłchl

Trzeba pracować i ponosić ofiary

aby nasza ukochaną Ojczyznę

przebudować na szczęśliwy kra] socjalizmu

List małorolnych chłopów z woj. gdańskiego do Prezydenta

Dymisja
Johna F. Dullesa

Cenny dar
dla prezydenta

Gsttwalda

Nagrody paftstwowe

w zakresie nauu i postępu tschn cznegc

Narody Korei i Chin nie uipuszczą do swych krajów

wspólników zbrodni amerykańskich

Prawdziwe oblicze Międzynarodowego Czerwonego Krzyża

Rybacy ni krze

Rząd egipski nie rozporządza
większością w Parlamente

I I

SÄ£r?cKi (SÄ'fli

Mamjj lepszą pamięć
Gdy cztery miesiące temu komisja Światowej Demokratycz
nej Federacji Kobiet przekazała Międzynarodowemu Czerwonemu
Krzyżowi sprawozdanie o okrucieństwach, popełnianych przez
wojska amerykańskie na ludności cywilnej i jeńcach wojennych
W Korei — Międzynarodowy Czerwony Krzyż ODM0WIŁ zajęcia
stanowiska w tej sprawie, oświadczając, że nie jest upoważniony
do „prowadzenia ba^ań“ w sprawie zbrodni międzynarodowych.
Gdy przed kilkoma dniami amerykański sekretarz stanu Acheson, przerażony burzą protestów i gniewu opinii światowej z po
wodu ludobójczych ataków bakteriologicznych na Koreę, zwró
ci! się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża z propozycją
przeprowadzenia „badań“ na zapleczu wojsk koreańskich, obrzu
canych przez lotnictwo USA zarażonymi dżumą i cholerą owada
mi, wyhodowanymi w laboratoriach amerykańskich — Między
narodowy Czerwony Krzyż natychmiast posłusznie ZAOFIARO
WAŁ Achesonowi swe usługi.
Ten brak logiki i pamięci u kierowników Międzyna
rodowego Czerwonego Krzyża nie trudno rozszyfrować. Skwapliwość, z jaką kierownicy MCK pragną zajrzeć na tereny, stano
wiące zaplecze frontu koreańskich wojsk ludowych, równa jest
ciekawości, z jaką stratedzy i prasa amerykańska usiłuje odgadnąć
rozmiary sił wojsk koreańskich, z którymi wojska agresora amery
kańskiego miałyby do czynienia w razie zerwania przez stronę
amerykańską rokowań w Pan Mun Dżon.
Co do wyników zaś „badań" zbrodni bakteriologicznych, po
pełnianych przez wojska amerykańskie, Acheson nie ma potrzeby
się niepokoić: podczas 2-ej wojny światowej misje Międzynarodo
wego Czerwonego Krzyża „badały" również hitlerowskie obozy
śmierci i......,nie znalazły" w nich żadnych dowodów okrucieństw
hitlerowskich, popełnianych na więźniach!
Kierownicy Międzynarodowego Czerwonego Krzyża mają bar
dzo krótką pamięć: zapomnieli już o tym, co sami pisali przed
czterema miesiącami. Ale my mamy lepszą pamięć — pamiętamy
m. in. o próbach „wybielania" katów Oświęcimia i Majdanka
przez tenże Międzynarodowy Czerwony Krzyż podczas wojny świa
towej. I dlatego próba „wybielania" amerykańskich następców
hitlerowskich zbrodniarzy nie uda się!
Amerykańscy imperialiści popełniają swe zbrodnie na Korei
pod flagą „Organizacji Narodów Zjednoczonych". Chcieliby uzy
skać dla nich „rozgrzeszenie" pod flagą Czerwonego Krzyża. Rzecz
jest szyta zbyt grubymi nićmi, aby każdy rozsądny i uczciwy czło
wiek tego nie zauważył.
J. W.

Wykorzystać każdy dziert połowowy

Można było osiągnąć lepsze wyniki
gdyby lepiej planowano remonty

I znowu miesiąc wytężonej pra
cy w naszym rybołówstwie zbli
ża się ku końcowi. Miesiąc ten,
wbrew optymistycznym progno
zom MIR-u, był bardzo ciężki.
Złożyła się na to znaczna ilość
dni sztormowych i wciąż jesz
cze trwające mrozy, które przesz
kodziły skupianiu się ryb w ła
wice.
Jednak niesprzyjającymi wa
runkami atmosferycznymi tylko
w części można usprawiedliwić
niskie dotychczas wykonanie mie
sięcznego planu połowów przez

wszystkie sektory rybołówstwa, rybaków tych przoduje baza hel
bowiem wciąż jeszcze nienależy ska, która plan wykonała już w
cie wykorzystywane są w rybo 62,2 proc., na drugim miejscu
łówstwie kutrowym wszystkie znajduje się Władysławowo —
dni pogodne, wciąż jeszcze nie 57,6 proc., na trzecim Gdynia —
wszędzie odpowiednio planuje się 51,9 proc.
remonty. Dlatego też rybacy win
ni zmobilizować się do jeszcze
Już uiykonali plan
większego wysiłku, by miesiąc
Są jednak wśród rybaków in
bieżący, a zarazem pierwszy kwar
tał br. zakończyć z jak najlep dywidualnych załogi, które plan
bm. już wykonały, a obecnie prze
szymi wynikami.
Rybacy indywidualni na 23 kraczają. Do załóg takich nale
bm. osiągnęli 55,2 proc. wykona żą rybacy z „Jas 6“ (plan wykonia planu miesięcznego. WśródInali już 18 bm.) -— Jakub, Hen

Z Wojewódzkiej Narad,ij Drobnej Wytwórczości

Rzemieślnicy — spółdzielcy muszq zrozumieć
że są właścicielami swoich placówek
jest* dobrym obywatelem polski
Ludowej.
— Jednak nam, spółdzielcom,
na projekt Konstytucji należy pa
trzeć przede wszystkim z puńktu
widzenia naszych obowiązków, a
nie tylko chęci zysku. Dzięki
przemianom ustrojowym naszego
kraju uzyskaliśmy nowy typ rze
miosła, w którym staliśmy *ię gos
podarzami
własnego majątku.
Jeżeli tylko spółdzielcy będą chcie
li czuć się właścicielami swoich
placówek, możemy być pewni, że
wtedy szybko nastąpi właściwy,
pełny rozwój naszej spółdzielczo
ści. Do pracy w gospodarzeniu
naszą wspólną własnością należy
włączyć wszystkich spółdzielców,
a w szczególności cąły aktyw.
— W referacie zaobserwowano
szczególnie jedną sprawę — mia
bolączki konsumenta.
go w Zakosowie, Instytut Barwników Książki“ w Warszawie,
Wytwórnia nowicie
i Półproduktów oddział w Zgierzu, Za Form Hutn. w Wołominie, Kolektyw Jest to niezmiernie ważne. Spół
kład Doświadcz. - Produkc. w żółwi- Im. Dzierżyńskiego w Wyszkowie, Za dzielcy powinni głęboko analizo
nie, Skrzynkamla i Tartak Nr 2 w Za sadnicza Szkoła Metalowa CUSZ we wać, co jest przyczyną tych bo
gnańsku, załoga WZEK w Koźlu, pra Wrocławiu, Budowa kopalni Wesoła II,
cownicy Szczecińskich Zakładów Ga gromada Wojciechów, Nadleśnictwo lączek i braków. Znane nam są
stronomicznych, Zakłady Garbarskie Państwowe Borek, gromada Reszki, wypadki, że towar leży na półce,
Nr 2 w Warszawie, Dyrekcja Okręgowa gm. Tyrowo, gromada Zborowice, gm. a sprzedawca mówi klientowi, że
Poczt i Telek. we Wrocławiu, Zjedn. Ciężkowice, gromada Liposwoleń, gro
Instalacji Przem. w Warszawie, Zjed mada Lubin, Delegatura Centrali Mię takiego towaru nie ma. Dowodzi
noczenie Budownictwa Miejskiego Nr snej w Lipnie, gromada Llgotka Gór to, że takiemu niesumiennemu
5, kopalnia „Mieszko“ w Wałbrzychu, na, Spółdzielnia pracy stolarsko - me sprzedawcy nie leży na sercu ani
Centrala Złomu w Warszawie, Wroc blowa w Legnicy, ekspedycja kolejowa dobro placówki, w której pracu
ławska Wytwórnia Papierosów, Wał w Lublinie, Warsztat wydzielony PGR
brzyskie Zakłady Techn. Obsł. Rolni w Lęborku, Spółdzielnia Inwalidów w je, ani dobro klienta, którego po
ctwa, załoga Zakładów Eksploatacji Lidzbarku, Zakłady Mechaniczne w Le trzeby właśnie sprzedawca ma za
Kruszywa w Bogumiłowicach. Warszaw gnicy, Poznańskie Zakłady Nawozów spokoić.
ska Składnica Surowców Włókien, i Fosforowych w Luboniu, PGR Luszyn
— Do walki o właściwą po
Skórz., księgarnia dzielnicowa „Domu zespołu Sanniki.
stawę wobec klienta i wobec
potrzeb szerokich rjesz ludzi
pracy musimy włączyć cały
Naszym zadaniem jest wspólna ze wszystkimi miłują
aktyw. Musimy wszyscy zrozu
cymi pokój narodami walka przeciwko remilitaryzacji Nie
mieć, że jesteśmy gospodarza
miec zachodnich, przeciwko próbom narzucenia przez impe
mi naszych przedsiębiorstw.
rializm amerykański narodowi niemieckiemu nowej odmia
Pamiętajmy w naszej co
ny katastrofalnego reżimu hitlerowskiego, przy pomocy któ
dziennej
pracy, że na nas pa
rego podżegacze wojenni pragnęliby podjudzić i pchnąć
trzy cały naród, cała Polska,
naród niemiecki do wojny o podbój Europy dla Ameryki.
że miliony ludzi pracy czeka
BOLESŁAW BIERUT
ją, byśmy naszą pracę posu
nęli naprzód i ją udoskonalili.
W dyskusji, jaka odbyła się
w ubiegłą niedzielę na zorga
nizowanej przez naszą redak
cję Woj. Naradzie Drobnej
Wytwórczości, przemawiał m.
in. zaproszony do prezydium
wiceprezes Rady Nadzorczej
Związku Spółdzielni Rzemieśl
niczych i Przemysłowych w
Warszawie, ob. GOETZE. Prze
mówienie jego podajemy z
pewnymi skrótami:
— Spółdzielczość polska zajęła

szczególnie zaszczytne miejsce w
ogłoszonym prsłed kilku tygodnia
mi projekcie Konstytucji Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej. Kon
stytucja daje rzemieślnikowi peł
ną opiekę i duże możliwości roz
woju, gwarantuje mu wszystkie
zdobycze socjalne, daje mu udział
w zyskach placówki. Projekt Kon
stytucji stworzył bardzo korzyst
ną sytuacje dla rzemieślnika, któ
ry przeszedł do uspołecznionych
form pracy, który dal dowód, że

Listy do Prezydenta RP Bolesława Bieruta
.

z okazji 60 rocznicy Jego urodzin

WARSZAWA (PAP). Podajemy kolejny wykaz listów z ży
czeniami i zobowiązaniami, napływających do Prezydenta Bolesła
wa Bieruta z okazji 60 rocznicy Jego urodzin.
wełnianego im. Stalina w Łodzi, Zjed
Listy nadesłały:

noczenie Nr 1 Budownictwa Miejskie
Szkoła Podstawowa w Czarnowie, go w Poznaniu, kopalnia węgla ka
Zakłady Wytwórcze Silników Elektry miennego „Wesoła“, gromada Wężna,
cznych w Bielsku - Białej, śląskie Za Zakłady Szklarskie w Wołominie, gro
kłady Wytwórcze A-8 w Bielsku-Białej, mada Kłodniea, Rejon Lasów Państwo
Gminna Spółdzielnia ZSCh w Białej wych w Wołowie, Wyszkowskie Zakła
Prudnickiej, Nadleśnictwo Państwowe dy Piwowarsko - Słodownicze, organi
w Andrychowie, Zakłady Przemysłu zacja 8MP w Wolbromiu, spółdzielnia
Terenowego w Białogardzie, spółdziel produkcyjna w Wysocku, Szpital Wo
nia produkcyjna w Reszlu, Huta Szkła jewódzki we Wrocławiu, drużyna har
— Nadbużanka Uhrusk, woj. lubelskie, cerska we Włostowie, Fabryka Kwasu
Stocznia Rzeczna w Sandomierzu, Za Siarkowego w Wałbrzychu, Elektrow
łoga Przerobu Złomu. w..Białymstoku, nia w Wałbrzychu, LZS w Węgrzynie,
Oddział Narodowego Banku Polskiego kopalnia im. Maurice Thoreza w Wał
■we Włoszczowej, Szpital Miejski w brzychu, Kaliskie Zakłady Ceramiki
Bielszowicach, Akademia Medyczna w Budowlanej w Witaszycach, Fabryka
Białymstoku, Zakłady Cynkowe „Weł- „Cerfarba" w Wałbrzychu, Politechni
nowiec“, Cementownia „Wysoka“, U- ka Wrocławska, Szkoła TPD Nr 2 w
rząd Pocztowy w Izbicy Kujawskiej, Lublinie, Powiatowy Związek Gmin.
Szpital Powiatowy we Lwówku, Zało Spółdz. ZSCh w Kozienicach, Krakowga . Zakładów Przemysłu Bawełnianego gkie Zakłady Przemysłu Odzieżowego,
w Lubaniu, Spółdzielnia Pracy Szew-, gromada Kołaki, Państwowy Teatr im.
eko - Cholewniczej „Siła“ w Lidzbar Stefana Żeromskiego w Kielcach, gro
ku k/Działdowa, PGR - Lesanierz, spół mada Koryczany, gm. żamowice, Wo
dzielnia produkcyjna Leśnica Wielka, jewódzka Poradnia Przeciwgruźlicza w
gm. Tkaczew, Garbarnie Lubelskie, Za Krakowie, Zakład Zbytu Energii w
kłady Przemysłu Spirytusowego w Lu Końskich, Zjednoczenie Budownictwa
blinie, załoga Kolejki Leśnej w Lipie, Miejskiego w Katowicach, Ośrodek Do
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunika świadczalny Zarząd Przem. Zielarskie
cyjne w Krakowie, Oddział Banku Roi
negc/ w Kielcach, Przeróbka Mecha
niczna Węgla kopalni „Jowisz“ w Ka
towicach, PGR zespół Klewski, Proku
ratura Powiatowa w Końskich, gro
mada Karkoszów, Kaliskie Zakłady Jedwabnicze, Zakłady Budowy Maszyn i
Aparatów w Krakowie, Fabryka Tarcz
Ściernych w Grodzisku, Technikum
Mechaniki Rolnej w Grodkowie, War
sztaty Naprawcze Parowozów i Wago
nów w Gdańsku, Górnośląskie Zakła
dy Maszyn Elektrycznych w Gliwi
cach, PGR - Wykosowo zespół Głów
czyce, Szkoła Podstawowa w Siniarzewie, Zakłady Wytwórcze Maszyn Elek
PARYŻ (PAP). Na poniedziałkowej rozprawie „Międzynaro
trycznych i Transformatorów w życnlinie, Koło ZSL w Siniarzewie, Zakła dówki zdrajców“ przemawiał adwokat obrony Matarasso, który
dy Przemysłowe im. Komuny Parys dal ogólną ocenę dotychczasowego przebiegu procesu i jego celów
kiej w Radomsku, gromada Rudka,
pow. Bielsk Podlaski, Pabianickie Za oraz stwierdził, że „oskarżeni" przeprowadzili dowód prawdy.
kłady Wytwórcze Lamp i żarówek, U— Cała prowokaecja — stwier za pytać, skąd obrona dysponuje
rząd Poczt. - Telekomunikacyjny w
Pułtusku, Zjednoczenie Budownictwa dza adwokat — spaliła na pa tym dokumentem.
Miejskiego w Łodzi, Pracownicy Rejo newce. Sprawa od samego po
Gdyby Bór - Komorowski —
nu Lasów Państw, w Pionkach, gro czątku przyjęła obrót niepomyśl ciągnie adwokat — przyznał to
mada Pablerowlce, Dolnośląskie Zakła
dy Przemysłu Jedwabnlczego w Nowej ny dla jej inicjatorów. Dowodem wszystko przed sądem polskim,
Budzie, Warsztaty Drogowe w Staro- tego jest m. in. fakt, że reporte- powiedziano
by niewątpliwie:
Blelcach, FWP Polanica - Zdrój Prudj rzy z imperialistycznej prasy za. „No tak, ale Komorowski był na
nickie Zakłady Przemysłu Bawełniane-, „hodniei kthrrv nnrzatkown tvl<» pewno potwornie torturowany".
KO, Zw. Zaw. Prac. Leśnych w Smołdi Cn0ame-1’
,
P°CząiKOWO tyle
cinle, kopalnia „Bolesław śmiały“ w szumu narobili wokół procesu, Jednakże tutaj — jak widać —
Łaziskach średnich, Zakłady Przemy już po trzeciej rozprawie nabra Komorowski bez żadnej presji po
słu Bawełnianego w Ozorkowle, Zduń li wody do ust.
twierdził wszystkie te fakty, al
sko - Wolskie Zakłady Przemysłu Te
bowiem przedstawiono mu fakty
renowego, koło Ligi Kobiet z Łapano
Matarasso
stwierdza,
że
„oskar
wa, Fabryka Wyrobów Drzewnych w
i dokumenty, którym nie mógł
Białym Kamieniu, Zjednoczenie Budo życiele", widząc niekorzystny dla zaprzeczyć.
wnictwa Miejskiego Warszawa - śród siebie obrót procesu, usiłowali
mieście, Zakłady Demontażu w Krzyst zwekslować sprawę na inne to
kowicach, Wojewódzki Zarząd ZSCh w
Poznaniu, Gminna Spółdzielnia ZSCh ry, szkalując przede wszystkim
w środzie. Państwowe Liceum Rolni wymiar sprawiedliwości w kra
cze w Szprotawie, młodzież z huty jach demokracji ludowej. Mata
„Stalowa Wola“, Przedsiębiorstwo Sku
Przechodząc do zeznań Mikołaj
pu Owoców i Warzyw w Raciborzu, ko rasso rozprawia się bezlitośnie z
czyka, adwokat przypomina, że
feisty pow. radzyńskiego, ZPB im. Dy tymi oszczerstwami.
wizji Kościuszkowskiej w Łodzi, Mazo
zdrajca Modelski stwierdził w pra
wieckie Zakłady Przemysłu Wełnianego
sie, iż na stanowisku attache woj
w Tomaszowie Maz., Tomaszowskie Za
skowego w Waszyngtonie utrzy
kłady Przemysłu Wełnianego, Rolniczy
Zespół Spółdzielczy w Tymieniu, Pań
mywał z polecenia Mikołajczyka
stwowa Centrala Drzewna w Suwał
ścisły kontakt z wywiadem ame
kach, koło ZSCh w Sikorach, pow.
rykańskim, dostarczając mu żą
Szczecinek, koło ZMP ze spółdzielni
Matarasso przypomina dwa epi danych informacji szpiegowskich.
produkcyjnej Im. Świerczewskiego w
Siedlnicy, zespół Nadleśnictwa Szcze zody z obecnego procesu „Mię I oto Mikołajczyk — ciągnie da
panowo, Państwowe Nadleśnictwo Su dzynarodówki zdrajców“ dotyczą
lej adwokat — wobec którego nie
chedniów,
Szkcła
Podstawowa
w
Drzewcach Starych, Nadleśnictwo Pań ce zeznań Bora - Komorowskie wywarliśmy najmniejszej presji,
stwowe w Skarżysku, stacja PKP Sę go i Mikołajczyka. W obliczu nie i w stosunku do którego nie do
dziszów, gromada' Skromnica, groma zbitych dowodów Bór - Komo
puściliśmy
6ię najmniejszego
da Sarbinowo, gromada Michałkowice,
POM Nr 149 w Seceminie, Państwowe rowski musiał przyznać, że wy gwałtu, przyznaje — co prawda
Nadleśnictwo w Siedlcach, Państwowy rażał radość z powodu najazdu nieco cichym i speszonym głosem
Szpital Chirurgiczny w Białymstoku, Hitlera na ZSRR oraz że w paź — że fakty te są ścisłe, dodając
gmina żółwia - Błoć, Dąbrowskie Za
kłady Hutnicze, Przemysłowe Zjedno dzierniku 1943 roku na posiedze- cynicznie, że, jego zdaniem, nie
czenie Budowlane w Krajowicach, Pre niu Krajowej Reprezentacji Po stanowią one zdrady. To ostatnie
zydium MRN w Mińsku Maz. Zakła-hjtyCznej oświadczył, iż nie nale oświadczenie — podkreśla adwo

Prowokacja spaliła na panewce

Proces międzynarodówki zdrajców

całkowicie skompromitował »oskarżycieli«

Mikołajczykowskie
pojęcie zdrady

Ka Borze-Komorowskf m
wymusiły zeznania
fakty

ozenie Budownictwa Miejskiego w ^ warczyc przeciwko Niemcom
Świdniku, Zjednoczenie Instalacji Sa- lecz przeciwko Związkowi Ranltarnych Budownictwa Miejskiego w dzieckiemu.
Bór - Komorowski
kłady2budowy LTrządzró°Chemicznych; Potwierdził ten fakt i W konster
w Gliwicach, Zakłady Przemysłu Ba- Racji zdobył się tylko na to, by

kat — doskonale charakteryzuje
sylwetkę Mikołajczyka, świadka
powodów, albowiem nie ma na
świecie takiegó kodeksu karne
go, który by postępowania Model

skiego nie traktował jako zdra
dy.
Przechodząc z kolei do charak
terystyki obecnej działalności po
wodów i większości powołanych
przez nich świadków, m. in. rów7
nież Mikołajczyka, adwokat Ma
tarasso wykazuje, że kontynuują
oni obecnie swą antynarodową,
zdradziecką i szpiegowską robotę.

Zdrajcy kontynuują
zdradziecką robotę
Matarasso omawia działalność
osławionego. „Komitetu Wolnej
Europy", w skład którego wcho
dzą m. in. Mikołajczyk i Guemeto. Komitet ten, utworzony za
wiedzą i z błogosławieństwa De
partamentu Stanu, finansuje z
funduszów amerykańskich dywer
syjną i szpiegowską robotę róż
nych ugrupowań emigranckich.
Nie jest dla nikogo tajemnicą —
podkreśla Matarasso — że zdraj
cy z krajów demokracji ludowej,
przebywający we Francji, otrzy
mują od „Komitetu" po 300—500
dolarów miesięcznie, a więc sumę
nie do pogardzenia. O tej zależ
ności finansowej „Komitetu" od
Stanów Zjednoczonych donosiło
również pewne polskie pismo emi
gracyjne, które „pokrzywdzone“
widocznie przy podziale fundu
szów wygarnęło całą prawdę:
„Powiedzmy szczerze — stwier
dziło to pismo — dla pewnych
kół polskich cele i metody „Ko
mitetu Wolnej Europy" są mało
ważne — ważne są tylko dolary".
Charakteryzując Mikołajczyka ja
ko jawnego agenta amerykańskie
go, pismo stwierdzało dalej: Trze
ba jasno i uczciwie powiedzieć,
że „Komitet Wolnej Europy" jest
zwykłą agenturą amerykańską, a

jego współpracownicy agentami
amerykańskimi.
Matarasso przechodzi następnie
do charakterystyki tzw. „Zielonej
Międzynarodówki“, jako jednej z
organizacji finansowanych przez
„Komitet Wolnej Europy“. Mata
rasso przypomina ogłoszony przez
nią haniebny dokument — memo
randum do ONZ, w którym doma
ga się ona „wyzwolenia" krajów
Europy wschodniej „na modłę ko
reańską“. Nie dziw przeto — mó
wi adwokat — że narody tych
krajów,, które dobrze wiedzą, co
czekałoby je, gdyby plany te zo
stały zrealizowane, słusznie okre
ślają powodów mianem zdrajców
i żywią do nich największą pogar
dę.

Oskarłalą „oskarżeni"
Powodowie utrzymują również
— stwierdza dalej Matarasso —
jakoby byli członkami opozycji
politycznej. Jest to fałsz. Są oni
spiskowcami i agentami obcych
mocarstw.
Ludzie ci utrzymują, jakoby
walczyli o niezawisłość narodo
wą. To również fałsz. Znajdują
się oni zawsze u boku swych pryn
cypałów, którzy występują prze
ciwko walczącym o swą niezawi
słość narodom.
Ludzie ci „zarzucają“ nam, jakobyśmy zmienili charakter lego
procesu i z oskarżonych stali się
oskarżycielami. To prawda. Jak
kolwiek nie myśmy wytoczyli ten
proces, ale my właśnie oskarża
my. Oskarżamy tych ludzi o to,
że zdradzili swoje narody. Oskar
żamy ich o to, że spiskowali z
obcymi rządami. Oskarżamy ich o
narażanie na szwank pokoju świa
towego. Nikt nie przeszkodzi nam
w głoszeniu tych oskarżeń.

ryk, Roman i Bernard Lisakowscy, załoga „Jas 10" (20 bm.) -—
Benjamin, Alfred i Ryszard Kohn
ke oraz Paweł Piper, rybacy *
„Gdy 23“ — Leon Maciuszenko,
Antoni Herman, Pawel Tesner I
Stanisław Gojke, oraz rybacy z
„Wła 6“ — Paweł Bolda, Jakub
Fross, Brunon Brena, Walenty
Konkel i Józef Gola.
Z rybaków tych winny brać
przykład inne załogi, bo na przy
kładzie ich pracy okazuje się, że
wzmożonym wysiłkiem można
przezwyciężyć nastręczające się
trudności, że nie ma zadań nie do
wykonania. Zresztą wśród ryba
ków indywidualnych poza wy
mienionymi załogami już kilkana
ście dalszych załóg zbliża się do
wykonania planu. bm.

Poprawa uj spółdzielni
»Spiewotuo«
Nie inaczej przedstawia się spra
wa w spółdzielczości rybackiej i
tam istnieją rozbieżności między
poszczególnymi bazami — spół
dzielniami. Szczególnie pależy
podkreślić to, że spółdzielnia, któ
ra w ubiegłych miesiącach pozo
stawała na szarym końcu, w wy
konaniu zadań marcowych wysu
nęła się na pierwsze miejsce.
Spółdzielnią tą jest „Spiewowo“,
które wykonało już 47 proc. pla
nu. Należy zaznaczyć, że zmiana,
która nastąpiła w pracy tej spół
dzielni rybackiej w dużej mierze
jest zasługą nowego jej prezesa
— Jerzego Szmidta, który w cią
gu zaledwie dwu miesięcy potra
fił zaktywizować rybaków do wy
dajniejszej pracy i usunąć dotych
czasowe braki w pracy spółdziel
ni.
W okręgu gdańskim w sp Udziel
czości rybackiej na drugim miej
scu w wykonaniu planu bm. znaj
duje się spółdzielnia „Jedność
Rybacka“ w Gdyni, na trzecim
„Gryf“ we Władysławowie, zaś
na ostatnim „Pokój" w Tolkmicku. W okręgu szczecińskim przo
duje spółdzielnia „Certa" ze Szcze
cina, która do 23 bm. wykonała
93 proc. planu.

Nie bjtpło bumelantów
Warto zaznaczyć, że najlepsze
wykonanie planu miesięcznego
dotychczas w spółdzielni „Gryf"
osiągnęły załogi: „WSG 40“ — 82
proc., „Ust 13“ — 76,4 proc. 1
„Spi 1“ — 65 proc., zaś w „Jed
ności Rybackiej": „Gdy 118" —
77.4 proc. i „Gdy 16“ — 77,2 pro
cent.
W „Arce" procentowe wykona
nie planu przez poszczególne ba
zy na ogół jest wyrównane. Spo
śród załóg dotychczas najlepsze
wyniki mają rybacy z superkutra
„Arka 151“ — około 90 proc. i fy
bacy z „Arki 93“ — 94 proc. pla
nu miesięcznego. Na podkreślenie
zasługuje to, że we wszystkich
trzech sektorach nie było w bm.
wypadków bumelanctwa.
Ogółem należy stwierdzić, że w
bieżącym miesiącu wykonanie
planu nie przebiega tak, jak po
winno. W obecnej chwili plan wy
konany jest w zbyt niskim pro
cencie. Stan taki wymaga zdwo
jonych wysiłków ze strony załóg.
Rybacy winni pamiętać, że na ry
bę złowioną przez nich czeka ca
ły kraj.
(it).

»Narocz«
wykona

triy refsy
ponad pian
Załoga statku „Narocz“ p«
stanowiła uczcić 60 rocznicę
urodzin Prezydenta Bolesława
Bieruta przez powzięcie odpo
wiednich zobowiązań.
W telegramie, przesianym
Polskiej Żegludze Morskiej w
Szczecinie, marynarze z „Naroczy“ stwierdzają, iż prze
wiozą trzy całookrętowe ładu u
ki towaru ponad plan pierw
szego kwartału.
Wartość tego zobowiązania
wynosi ponad 80 tysięcy zł.
Załoga statku „Kraków" po
z°h° wiązani a wartości
8400 zł. Na kwotę tę złożą się
roboty konserwacyjne na stat
sku, prace malarskie i remon
towc.
Równocześnie załoga „Kra
kowa" wezwała do naśladow
metwa inne załogi polskich je
dnostek handlowych.
(wi)

H DZIENNIK BAŁTYCKI (NB 79)

Odbiór obligacji
Narodowej Pożyczki
Rozwoju Sił Polski
W związku z tym, że już
1 kwietnia br. odbędzie się
I losowanie obligacji Narodo
wej Pożyczki Rozwoju Sil Fol
oki — wszyscy zainteresowani
winni odebrać należne im z
tytułu wpłacenia pożyczki obligacje.
Pracujący otrzymują obli
gacje w zakładach pracy, na
tomiast sektor nieuspołecz
niony, rolnicy indywidualni i
niezatrudnieni oraz emeryci
— w wydziałach finansowych
prezydiów MRN.
Żeby umożliwić wszystkim
subskrybentom odebranie w
terminie obligacji, Wydział
finansowy przy Prez. MRN
przedłużył urzędowanie do
godz. 19. W Gdańsku po obli
gacje należy zgłaszać się w
Wydziale Finansowym Prez.
MRN, ul.
Świerczewskiego,
parter, pokój 25 — w godzi
nach od 8 do 19.

Wieczór ba ek ludów

Związku
Radzieckiego
W sobotę 29 bm. o godz. 18 w
sali Domu Drukarza przy ul.
Garncarskiej 19 w Gdańsku, od
będzie się wieczór, poświęcony
twórczości
ludowej
narodów
Związku Radzieckiego. W progra
mie: BAJKI LUDÖW ZSRR ORAZ ORYGINALNE LUDOWE
PIOSENKI.
Teksty bajek odczytają człon
kowie zespołu redakcji „Dzienni
ka Bałtyckiego“, piosenki przy
akompaniamencie prof. Wandy
Hendrich wykona K. Zborowska.
Wieczór ten, który niewątpli
wie zainteresuje społeczeństwo
Wybrzeża, organizuje koło TPPR
przy RSW „Prasa“ i komisja kul
turalno-oświatowa przy Zw. Zaw*
Pracowników Przemysłu Graficz
nego, Prasy i WTydawnictw.
Wstęp wolny.

W trosce o zdrowie świata pracy

Pomoc I opiekę znajdzie każdy
u; przychodni specjalistycznej

Przechodząc z dr ' Sylwestrowiczem przez wspaniale wyposa
żone gabinety poradni, trafiamy
właśnie do poradni chorób zawo
dowych, która już wielu ro
botnikom udzieliła pomocy. Ostat
nio personel tej poradni, by le
czenie planu rocznego w roku u- piej obsłużyć pacjentów, przedłu
żył czas przyjęć, a poszczególni
biegłym.
pracownicy szukają w terenie oPonad 45.000 zabiegów gnisk chorób zawodowych.

Już od swego zarania nasz Rząd Ludowy przeznacza rokrocznie co
raz większe kwoty na planową rozbudowę sieci szpitali, klinik i przycho
dni celem otoczenia jak najszerszą opieką lekarską ludzi pracy.
W ten sposób prawe do opieki zdrowotnej, o którym mówi wyraź
nie nasz projekł Konstytucji staje się realną rzeczywistością, o co mu
szą Jeszcze^ alczyć robotnicy w krajach kapitalistycznych, gdzie „pra
wa“ dla obywateli istnieją tylko na papierze.

Wielkim naszym osiągnięciem
na tym polu jest wyrosła dosło
wnie w ciągu 2 lat — Przychod
nia Specjalistyczna przy Państ
wowyrn Szpitalu Klinicznym AM
w ciągu roku
we Wrzeszczu.
Obecnie — jak poinformował
Jeszcze w 1950 roku poradnie nas dyrektor przychodni dr Zyg
były rozsiane po ogromnym te munt Sylwestrowicz, — istnieje
renie szpitalnym AM, a personel zaangażowany stały personel le
pracował dorywczo, przydzielany karski, pomocniczy i administra
przez poszczególne szpitale, co nie cyjny oraz zagwarantowano stałą
wpływało dodatnio na pracę przy współpracę lekarzy z sąsiednich
chodni. W kwietniu 1951 roku dy poliklinik AM.
rektor przychodni dr Zygmunt
Sylwestrowicz z pomocą Partii i Poważnie również uzupełniono
władz przystąpił do reorganizacji wyposażenie przychodni w apa
przychodni, zaczynając od grun raty i narzędzia lekarskie, uzys
townej przebudowy uzyskanego kane częściowo ze szpitali i kli
nik, a częściowo zakupione z sum
dla tej placówki gmachu.
Dzięki uzyskanym kredytom i pozabudżetowych, wygospodaro
ofiarności zatrudnionych przy bu wanych dzięki ofiarnej, ponad
dowie załóg robotniczych, do 1 planowej pracy personelu w ubie
marca gmach został przystosowa głym roku.
ny do użytku w 70 proc., co u- W wyniku pełnej poświęcenia
możliwiło przeniesienie doń pora pracy, przychodnia wykonała
dni: chirurgicznej, chorób wew swój plan przyjęć pacjentów za
nętrznych, gruźlicy płuc i kilku ub. rok w 132 proc. — przyjmu
jąc przeszło 132.000 osób. Jeszcze
innych.
Rozumiejąc potrzebę jaknaj znaczniej, bo w 339 proc. przekro
szybszego oddania tej ważnej czony został plan zabiegów lekar
placówki zdrowotnej dla us skieh, których wykonano 45.516.
ług świata pracy, robotnicy po Prawie 3-krotne przekroczenie
stanowili wzmóc tempo robót, planu rocznego zdjęć i przeświet
tak by zakończyć budowę leń rentgenologicznych (9.460) obadań
laboratoryjnych
przed świętem 1 Maja. Nie po raz
(15.693) wskazuje nam wyraźnie
został w tyle personel leczni na
wielki rozmach szlachetnego
czy i administracyjny, który
współzawodnictwa pracy, jakie
ze swej strony postanowił 1 ogarnęło
cały personel przychodni.
Maja uruchomić wszystkie od
działy i poradnie przychodni.
Lecz nie tylko na tym odcinku
zaszły poważne zmiany, których
wyrazem było znaczne przekro-

Przodirący pracownicy
Piękne sukcesy, które wysunę
ły Przychodnię Specjalistyczną na
przodujące miejsce wśród placó
wek zdrowotnych w Gdańsku,
zawdzięcza ona przede wszyst
kim dzielnej pracy całego perso
nelu, który jak jeden mąż bił się
0 obsłużenie jak największej ilo
ści pacjentów.
Szczególnie dobrze pracowały
tu poradnie chirurgii dla doros
łych i dla dzieci, oraz laryngolo
gii i neurologii, których zespoły
tak w ubiegłym jak i w tym ro
ku stale przodują.
Z personelu wśród wyróżniają
cych się przodowników należy
podkreślić obok neurologa dr Wa
cława Mickiewicza dzielne pielę
gniarki ob. ob. Kulińską, Wójcik
1 Mieczkowską, jak też sprzątacz
ki ob. ob. Jeżewską i Lewandow
ską. Dzielnie również pracował
były goniec, obecnie awansowa
ny na magazyniera ob. Krystian
Kriucke.
Obecnie w trzecim roku Planu
6_letniego personel przodującej
Przychodni wzmaga jeszcze bar
dziej swe wysiłki celem należyte
go powitania 60 rocznicy urodzin
Prezydenta RP i święta klasy ro
botniczej — 1 Ma-ja.
JW

MIGAWKI
Czas, bjj dumna
kamieniczka ochłonęła

o tym swego czasu Irena Madeyska w naszych „Rejsach“...
Czas wobec tego, by w stosun
ku do zbyt ambitnej kamieniczki
Już od kilku lat jedna z ład
„cesarskie“ cięcie 1
nych zabytkowych kamieniczek zastosować
przybraną „królewskość“ usunąć
gdańskiego śródmieścia ustawicz z jej życiorysu!
(soi)
nie choruje na manię wielkości,
gdyż każe siebie nazywać „do
Ostatni odcinek
mem królów polskich“ (Gdańsk, Dobiegają końca prace przy od
ul. Długa 45).
i gruzowywaniu terenu przyległe
Dowody historyczne całkiem go do Ratusza Głównomiejskiego
milczą o jej królewskich koliga przy ul. Długiej. Jest to już os
cjach, a tylko gdzieś tam grup tatni odcinek tej ulicy, na któ
ka zachodnio - niemieckich stu rym nie ma jeszcze domów. Nie
dentów tak opisała swój dzie bawem będzie się tu rekonstru
więtnastowieczny szkic architek ować stare kamienice (m. in jctoniczny. Te same źródła nafco- |dną kamienicę w stylu gotycmiast z wielką ścisłością podają j kim), a więc już niedługo cała
gdzie I kiedy nasi królowie siej główna arteria Głównego Miasta
zatrzymywali w Gdańsku. Pisała | będzie zabudowana. (zb).

Gdyński zespół świetlicowy Centrali Rybnej
zdobył i miejsce w okręgowych eliminacjach
W dniu 22 bm. zakończyły się
na Wybrzeżu eliminacje artysty
cznych zespołów świetlicowych,
biorących udział w Festiwalu
Sztuk Polskich.
W eliminacjach tych wzięło udział czternaście zespołów świe
tlicowych z całego województwa
gdańskiego. W skład komisji
kwalifikacyjnej weszli przedsta
wiciele CRZZ, ORZZ, Prezydium
Woj. R. N. oraz trzej aktorzy
z teatru „Wybrzeże“.
Za najlepszy został uznany ze
spół Centrali Rybnej z Gdyni,
który wystawił sztukę Gruszczyń
skiego „Dobry człowiek“.
Zespół „Centrali Rybnej“, pro
wadzony przez ob. Gajewskiego,
składa się z osiemnastu osób.
Jest to zespół bardzo ambitny!
Wystarczy stwierdzić, że w eli
minacjach miejskich został on

0 radosnym jutrze, [akie zapewnia projekt Konstytucji
dyskutują mieszkańcy Gdyni
Ważne dla subskrybentów

początkowo zdyskwalifikowany
przez komisję. Mimo to nie zre
zygnował z dalszej pracy, ale wy
trwale pracował nad usunięciem
wytkniętych niedociągnięć i bra
ków.
W nagrodę za poniesiony
wysiłek i osiągnięty sukces
artystyczny, zespół Centrali
Rybnej otrzymał dyplom ł ra
dioodbiornik dla świetlicy oraz prawo do reprezentowa
nia województwa gdańskiego
na eliminacjach centralnych
w Festiwalu Sztuk Polskich
w Warszawie.
Wśród wyróżnionych przez ko
misję zespołów Wybrzeża znaj
duje się zespół gdyński ZPGG,
który wystawił sztukę Maliszew
skiego „Wczoraj i przedwczoraj“
oraz zespół DOKP — Gdańsk,
który również wystawił tę sztu
kę.
Ponadto wyróżniono zespół Sto
czni im. Komuny Paryskiej w
Gdyni za „Wodewil Warszaw
ski“ Gozdawy i Stępnia oraz ze
spół ZB 3 z ZBM za sztukę „Za
przęgać konia“ Lachowicza.
W eliminacjach __ okręgowych
brały udział ponadto zespoły:
ZPGG Nowy Port, Dyrekcji Wo
dociągów i Kanalizacji w Gdań
sku, Centrali Drzewnej w Gdy
ni, Pomorskiej Fabryki Gazomie
rzy w Tczewie, ZZK w Tczewie,
PSS w Tczewie, Państwowego
Szpitala w Koclorowłe, Spółdziel
nl Drzewnej w Kwidzynie i PGR
w Górkach.
Mimo wielkich trudności w
swej pracy aktorskiej zespoły
świetlicowe Wybrzeża, zdane nie
jednokrotnie wyłącznie na włas
ne siły, uzyskały dobre rezultaty
w swej pracy artystycznej. Bez
fachowego kierownictwa, boryka
jąc się często z obojętnością dy
rekcji i rad miejscowych zakła
dów praey, dzięki zapałowi i am
bicji zespoły te osiągnęły dobre
rezultaty, uzyskując uznanie ko
misji dla swych wysiłków.
(jota).

na zasadach kapitalizmu, na pry
watnej własności środków produ
kcji, na wyzysku człowieka przez
Dnia 1 kwietnia br. rozpocz gacji, przedłużyły godziny urzę
człowieka. Konstytucje te pomija
nie się pierwsze losowanie Na dowania i pracują obecnie od
ły fakt istnienia — obok boga
rodowej Pożyczki Rozwoju Sił godz. 8 do 19 bez przerwy. W
czy — i tych, którzy tych bo
Polski. Do udziału w losowaniu naszym województwie wielu soł
gactw nie posiadali. Niskie ceny
premii upoważnieni są tylko ci tysów pomaga GRN w doręcza
za ziemiopłody, wysokie podatki
subskrybenci, którzy w tym dniu niu chłopom indywidualnym ooraz zacofanie techniczne były
—
Konstytucja
ta
—
podkreślił
Ta
rewolucja,
zapoczątkowana
bligacji.
posiadać będą obligacje.
źródłem nędzy wsi polskiej przed
mówca
—
wyrosła
z
najgłęb
chwilą
objęcia
władzy
przez
lud
Jednak nie wszędzie rozprowa
Dlatego też każdy subskry dzanie obligacji odbywa się dość szych, postępowych tradycji na pracujący, powoduje coraz buj wojną.
Dziś sytuacja wygląda zupełnie
bent powinien zatroszczyć się sprawnie. Przykładem tego są szego narodu. Władzę w kraju niejszy rozwój życia kulturalne
0 jak najszybsze otrzymanie prezydia Rad Narodowych w sprawuje lud. Dlatego też masy go, coraz bardziej rosnące zainte inaczej. Chłop korzysta z dobro
obligacji. Osoby, zatrudnione Wejherowie, które dotychczas pracujące ponoszą współodpowie resowanie mas pracujących dla dziejstw ustroju demokratyczne
w zakładach pracy sektora za mało zrobiły dla terminowe dzialność za byt i rozwój naszej różnych rodzajów sztuki. Za umo go, które podsumował projekt
uspołecznionego lub w insty go doręczenia obligacji sub ojczyzny.
żliwienie nam dostępu do tego Konstytucji. Przez swych przed
tucjach państwowych, winny skrybentom.
W szerokiej dyskusji nad pro- dobra najwyższego, jakim w ży stawicieli w gminnych i powiato
odebrać obligacje w swoich
Każdy obywatel zaintereso jektem Konstytucji zabrała m. ciu człowieka jest sztuka i wie- wych radach narodowych bierze
zakładach. Natomiast pracow
wany jest przecież w losowa innymi głos plastyczka ob. Właz- dzay winniśmy odpłacić państwu najpełniejszy udział w rządach ł
nikom zakładów nieuspołecz
korzysta z dobrodziejstw mecha
ludowemu wytężoną pracą.
niu Narodowej Pożyczki Roz łowska.
nionych, rolnikom indywidu
woju Sił Polski w dniu 1
— Wydajna praca jest więc o- nizacji. Uspółdzielczenie wsi za
alnym, osobom niezatrudniokwietnia. Dlatego też wszys Rewolucja kulturalna bowiązkiem każdego obywatela pewni jej w przyszłości wielki do
nym oraz emerytom — obli
cy powinniśmy wykazać jak
wobec państwa — stwierdził inż. brobyt i rozkwit kulturalny.
uj Polsce
gacje wydają wydziały finan
największą troskę o otrzyma
Ziołowski,
zabierając głos w dy Wśród dyskutantów nie brakło
sowe miejskich, powiatowych
Ob. Wlazłowska mówiła o upo skusji. — Spełnianie swych obo i kobiet. Ob. Jastrzębska mocno
nie w porę obligacji.
1 gminnych Rad Narodowych, Przypominamy, że zaświad wszechnieniu kultury i sztuki,
sformułowała swój pogląd na sy
do których trzeba zgłosić się czenia subskrypcyjne trzeba wy znajdującym swe potwierdzenie wiązków na każdym odcinku ży tuację kobiety, mówiąc o jej cał
cia
zbiorowego
leży
również
w
in
osobiście w terminie do 28 bm. mienić na obligacje. Zakłady pra w art. 63, 64 i 65 projektu Kon
teresie każdego Polaka - patrio kowitym zrównaniu w prawach z
Wydziały finansowe przy prezy cy powinny zorganizować zbio stytucji. Powszechny pęd ludzi ty. Przyczynia się bowiem do mężczyzną, jak to ujął projekt
diach MRN w Gdyni i Gdańsku, rową wymianę zaświadczeń na pracy do kultury i sztuki świad wzrostu majątku narodowego i Konstytucji w art. 66.
celem ułatwienia zainteresowa obligacje Narodowej Pożyczki czy o tym, że w naszym kraju do dochodu, sprawiedliwie dzielone — Jakaż przepaść »dzieli czasy
nym odebrania w terminie obli Rozwoju Sił Polski.
‘konała się rewolucja kulturalna. go według wkładu pracy każdego dzisiejsze od czasów przedwojen
z nas. Projekt Konstytucji utrzy nych, jeśli chodzi np. o opiekę
TEATR?
muje więc dialektyczną jedność nad matką i dzieckiem — ft.vier TEATR WIELKI
— GDANSK —
dziła ob. Jastrzębska. — Nie ma nieczynny
praw i obowiązków.
już
dziś,
jak
to
było
przed
woj
STUDIO
OPEROWE
P. F. B. —
W dalszym ciągu swych wywo
Koncert PFB (zamknięty)
dów ob. Ziołowski omówił art. ną, dzieci głodnych, obdartych i TEATR DRAMATYCZNY — GDYNIA:
77 projektu Konstytucji, traktu żebrzących na ulicach. Nie słyszy „Profesja pani Warren“ — godz. 19
my już o tragicznych samobój do 22
jący o własności społecznej.
stwach młodych matek, ani o TEATR KAMERALNY — SOPOT:
— Polska Rzeczpospolita Ludo dzieciobójczyniach, gdyż państwo „śluby panieńskie“ — godz. 19.30
8
dłJcń
ciągnienia
III
Rzutu
do 21.45.
i*?
wa zapewnia rozwój i nieustanny otacza opieką każdą opuszczoną PAŃSTW.
TEATR LATEK „ŁĄTKI“
wzrost sił wytwórczych kraju matkę i dziecko. Za równą pracę we Wrzeszczu
— nieczynny
Wygrana 100.999 zł padła na Nr 40877 41039 44982 45384 49809 50983
przez uprzemysłowienie, przez li kobieta otrzymuje równą płacę i
Nr 71211 71262 136550.
51649 51791 56768 57929 58706 59283
W czwartek dnia 27 kwidację
zacofania gospodarcze
Wygrana 50.000 zł padła na Nr 60826 63595 64869 66605 67678 68467
bm. o godz. 18 Rozgłoś go, technicznego i kulturalnego możność zajęcia najpoważniej
REPERTUAR KIN
68580.
69159 70446 72382 74194 75687 76171
szych stanowisk.
Kajka“ —
nia Gdańska nada spec organizuje gospodarkę planową, Liczni dyskutanci w wypowie GDANSK Wygrana 30.000 zł padła na Nr 77795 78216 78275 78641 83883 84107
„Jak hartowała się stal“ (16, 13, 20).
jalną audycję dla ryba opierając się na przedsiębiorst dziach swych wyrażali uczucia „ZMP-owiec“ — „Potępieńcy“ (16,
43144.
91746 91930 92090 92475 94767 97819
wach, stanowiących własność spo miłości i przywiązania do współ 13 i 20).
ków.
100806 101987 102283 103708
Wygrana 10.000 zł padła na Nr Nr 99849
NOWY PORT — „Marynarz“ — „Pier
łeczną. Szerokie rzesze naszego
105506
107624
107984
111079
112851
projektu
Konstytucji, wsze dni“ (18, 20).
94552 159753.
Będą to utrwalone na społeczeństwa mają już świado twórcy
Bolesława Bieruta, OLIWA — „Polonia“ — „Wesołe ku
Wygrana 5.000 zł padła na Nr Nr 113532 114797 116019 116628 118757
taśmie fragmenty kon mość głębokich przemian socjal- Prezydenta
moszki z Windsoru“ (16, 18, 20).
119251 120095 121353 122417 124731
który prowadzi nasz naród do SOPOT
— „Bałtyk“ — „Czerwony ru
99989 127833 140192.
certu,
który
w
ostatnią
nych,Jakie
wypływają
z
tych
fak
128788 129109 130176 130351 130496
lepszej przyszłości, (jota)
mak“ (16.30, 13.30/ 20.30).
tów. Dlatego czują się współgos
Wygrana 2.000 zł padła na Nr Nr 130591 131092 131207 131887 132888
„Polonia“ — „Maaret“ (16, 18, 20).
niedzielę odbył się
podarzami kraju i strzegą włas42842 57911 70326 76386 107778 114229 134012 139285 139508 140043 142544
ORT,OWO — „Neptun“ — „Jak harto
Grand Hotelu w Sopo j nośei społecznej przed zakusami
wała się stal“ (17 i 19).
115051 131788 132193 145542 152003 143639 143952 144386 144686 145339
GDYNIA
— „Atlantic“ — „Cienie na
cie
z
okazji
rozdania
wy
wroga
klasowego.
Każdy
obywa
156620 163073 168223.
146632 146786 147609 147830 148173
torach“ (16.30, 18.30. 20.30).
tel,
broniąc
ojczyzny
przed
wto
„Goplana“
— „Pieśń Tajgi“ (16,
sokich odznaczeń pańs
Wygrana 1.000 zł padła na Nr Nr 148417 152046 153472 155549 155583
18).
11606 20869 24047 24661 24971 28037 156848 162021 164659 165585 165730
twowych, nagród i pre glem klasowym, daje dowód mi
— „Milcząca barykada“
kraju, budując w ten spo W dniu 27 bm. o godz. 18 w lokalu „Warszawa“
28128 30289 32051 32183 34038 44173 169169 169941 169992 170303 170441
(15, 17.30. 20).
mii tym rybakom, któ łości
sób lepsze życie dla siebie i przy TPPR w'e AYrzeszczu przy ul. Sobót „Promień“ — „Alarm“ (17, 19).
51324 52925 58591 60010 60531 62838 171690 172544 173668 173830 174012
rzy najlepiej wykonali szlych pokoleń.
FOTOPLASTYKON — Gdynia, Włady
63838 65166 75107 81580 82443 85789 175451 176695 176874 177184 177591.
ki ob. Walicki wygłosi odczyt p. t.
sława IV 28 — „Kraina dawnych
plany połowowe w pier
86232 88992 91912 93267 S6004 98577
„Konstytucja Stalinowska“. Mieszkań
Indian“,
Wygrane seryjne
104478 105994 107531 108142 110465
wszym okresie bieżące Wczoraj, dziś i jutro cy naszego trójmiasta będą mieli je
111113 112207 119909 122445 122461
szcze jedną okazję do poznania osią
go roku.
ujsi po'skiej
DYŻURY APTFK
135994 136734 137061 137724 139938
Wygraną seryjną w wysokości
gnięć bratnich narodów Związku Ra
od dnia 22. 3. do 28. 3.
Uczestników zebrania w Gdyni dzieckiego.
142837 143632 146309 146643 149028 zł 40 otrzymuje każdy numer losu
Gdańsk, »1. Świerczewskiego 35,86
interesowały również sprawy wsi,
152348 152717 155932 153140 158754 kończący się na 03 04 06 09 12 13 17
Wrzeszcz, ul. Grunwaldzka 86
tak
bardzo
związane
z
życiem
160059 161239 164038 167506 175308 22 25 28 30 35 42 50 60 71 72 76 81
Piooot, ul. Stalina 791
spouooa-trrrttti
Oliwa, ul Leśna 1
miasta. Umacnianie sojuszu ro
84 87 94 95 98. O ile jednak na nu
175983.
Gdynia,
ul. Starowlejska 34
botniczo - chłopskiego jest prze
mer taki padła już wygrana w ciąg
cież podstawą budownictwa soc
nieniu III rzutu 3 Krajowej Loterii
Wygrane po 400 zł.
jalistycznego. Dał temu wyraz ob. W najbliższy piątek, 28 marca, w
Pieniężnej numer ten wygrany se
POGOTOWIE RATUNKOWE
Irczuk, mówiąc o nędzy chłop PTTK wygłoszona zostanie ciekawa po GDAŃSK - WRZESZCZ
429 4620 5190 5390 7092 10080 11667 ryjnej nie otrzymuje. Wygraną se
gadanka: mgr Leon Roppel mówić bę
tel.
4-10-00 — Grunwaldzka 2
skiej w Polsce burżuazyjnej.
12514 17050 20173 23872 24225 26024 ryjną otrzymuje w tym wypadku
dzie o ludowej literaturze kaszubskiej
Pogotowie dziecieee GrunwaM/ka
— Polska burżuazyjno - obszar i recytować będzie cenniejsze utwory. tel. 4-24-44 — czynne 18 — 22
niewylosowany je6zcze
25138 27458 28492 29232 29377 30270 następny
OWALUIR ZA«RDKnuin IU09IDU
31027 36010 37081 37285 37742 38686 j wyższy numer losu.
nicza posiadała 2 konstytucje: Pogadanka wygłoszona będzie w loka SOPOT
fOÜAUSTVrZMSJ KUJ.TUW
Okręgu PTTK w Gdańsku, ul. Dłu
tel. 5-24-00, ul. Stalina T78
I POLSCE.« SZCZSSOUt VM j
marcową
z 1921 roku i kwietnio lu
ga 45, o godz, 18. Wstęp 1 zł, dla mło' GDYNIA
UtPZŁlgPNItHHH U)El
Dalszy ciąg wygranych sprawdzić w kolekturze.
wą z 1935 roku. Opierały się one dzieży 1 członków PTTK 50 gr.
tel. 10-00 - Skwer Kościuszki 14.

Narodowej Pożyczki Rozwoju Sił Polski

Zebranie dyskusyjne nad projektem Konstytucji, jakie odbyło się
w dniu 23 bm. w szkole nr 1 w Gdyni pod przewodnictwem ob. Zdzieszyńskiego, zgromadziło mieszkańców 3 wielkich bloków mieszkalnych
(nr nr 7, 8 i 9) śródmieścia. Na sali było wiele kobiet. A więc pracow
nice gdyńskich zakładów pracy, urzędniczki, gospodynie domu. Wszyscy
zebrani interesowali się żywo referatem na temat projektu nowej Kon
stytucji, który wygłosił ob. ściborski.

TABELA WYGRANYCH

Specjalna
3 Krajowej Loterii Pieniężne]
audycja
dla rybaków

Poznam Konstytucję
Kraju Had

tóifS

0 I teraturze
kaszubskiej

I V DZIENNIK BAŁTYCKI (NR ?5)

384.000“

ąę

10)

X na.-mc&ęe'
OBSERWATORIOM

„Termometr miłosierdzia

i) Przedpołudnie spędzają na zesta
wieniu i sprawdzaniu ostatnich oh
liczeń. Sergiusz i Marek instruują
trzech fotografów, którzy z róż
nych punktów sfotografują odlot
rakiety. Wyruszają oni z przewod
nikami, aby zająć swe posterunki.
Rakieta ma odlecieć o północy.
I) Po obiedzie doktor Rybkin nalega,
aby odpoczęli. Pierwsza faza lotu,

Taki rozkład nie jest
idealem
W odpowiedzi na notatkę pt.
„Poprawa nie nastąpiła“ — DO
KP donosi, że za opóźnienie po
ciągów nr 1117 na linii Tczew —
Gościcino i pociągu nr 437 Laskowice — Tczew ponoszą winę
podróżni, którzy zbyt długo wsią
•dają i wysiadają. W dalszym cią
gu DOKP stwierdza:
Autor notatki prasowej, poru
szając sprawę praktycznego po-;
łączenia, nie ma racji, albowiem
poc. nr 1117 Tczew — Gościcino
do st. Gdańsk Gł. przyjeżdża o
godz. 7.38, natomiast od dnia 2
stycznia br. odjazd pociągu elek
trycznego 209 następuje o godzi
nie 7.35, czyli 3 min. przed przy
byciem poc. nr 1117. Stąd wnio
sek, że połączenie mógł uzyskać
jedynie w wypadku opóźnionego
odjazdu poc. elektrycznego 209,
przeważnie jednak korzystał z
poc. elektrycznego 19, odjeżdża
jącego planowo ze stacji Gdańsk
Gł. o godz. 7.55. Pociąg ten obec
nie kursuje.
Dla uniknięcia w przyszłości
nieporozumień i kolizji z ustawą
o dyscyplinie pracy, DOKP uwa
ża, że stosowniejszym byłby dla
autora notatki poc. nr 27 Tczew
— Wejherowo, odjeżdżający z
Tczewa o godz. 5.58, przyjeżdża-

Program radiowy
CZWARTEK — 27. III. 1952 R.
6.00 — Program. 6.05 — Gimnasty
ka. 6.15 — Komunikat PIHM-u. 6.16
— Program lok. 6.17 — Muzyka. 6.30
— Dziennik. 6.50 — Koncert mando
Unistów, 7.20 — Muzyka rozr. 7.50 —
Kalendarz. 7.55 — Wiad. 11.40 — Ko
munikaty lok. 11.45 — Głos mają ko
biety. 12.05 — Dziennik. 12.15 — Mu
zyka. 12.30 — Aud. dla wsi. 12.45 —
„Na swojską nutę". 13.15 — Komu
liikat PIHM-u. 13.16 — Aktualności
Ee wsi. 13.30 — Aud. „Z piosenką jest
nam wesoło". 13.55 — Aud. szk. 14.15
— Wspomnienia robot. 14.30 — Utwo
ry fletowe. 14.50 — Koncert ork. 15.30
— Aud. dla dzieci. 16.00 — Wszech.
Rad. 16.20 — Omówienie programu.
16.21 — Przed koncertem F. B. 16.50
Audycia dla kobiet „Dla mego mia
sta". 17.00 — Wiad. 17.05 — Fala 49.
17.15 — Korespondenci a z zagranicy.
17.30 — Ludowa muzyka ros. 17.40
„świt, dzień i noc w Nowej Hucie".
18.00 — „Dla każdego coś miłego".
18.50 — Komentarz tygodnia. 18.00 —
Piosenki radź. 19.15 — Przegląd wy
darzeń. 19.30 — Muzyka ł akt. 20.00 —
Koncert muzyki radź. 20.40 — Aud.
liter. 20.58 — Komunikat PIKM~u.
51.00 — Dziennik. 21.26
Wiad.
sport. 21.40 — Mówimy o projekcie
Konstytucji. 21.40 — Etiudy Chooina.
21.50 — Wszech. Rad. 22.10 — Muzy^
ka polska. 2?.50 — Muzyka symf. 23.50
Ost. wiad. 24.00 — Komunikat PIHM-u
dla rybaków.

FACHOWCY

Mieszkańcy Poznania pamięta azyjni rzucają zamiast groszy —■
ją dobrze „termometr miłosier centy i znowu idzie w górę „ter«
dzia“, który miał odmierzać tem mometr miłosierdzia“.
Oddajmy zresztą głos „Dzien
peraturę litościwych serc burżuazji wielkopolskiej, a był właś nikowi Polskiemu“:
„Została w Detroit otwarta
ciwie wskaźnikiem gorączki kry
zysu i bezrobocia. Działo się to
publiczna kuchnia na przed»
w czasach sanacyjnych, gdy dzie
mieś ci u Hamtback celem do«
siątki tysięcy bezrobotnych gło
żywiania bezrobotnych robot
dowały w nreśeie, gdzie w Baza
ników zakładów samochodo
rze ucztowali obszarnicy* i mag
wych. Z kuchni tej korzysta
gdy rakieta będzie nabierała roz
„Żegnajcie, Ziemianie! Lecimy na naci przemysłowi.
— Byłoby to ostatnie zdjęcie ziem
ją przede wszystkim polscy
pędu, wymagać będzie żelaznej od
skie, potem mam nadzieję, że za
Księżyc. Rakieta nazywa się Se-Ś
robotnicy, którzy specjal
lene. Odlatujemy z Zailijskiego j „Termometr miłosierdzia“ był
porności układu krwionośnego i ner
cznę zdjęcia międzyplanetarne i
wowego.
nie licznie zostali zwolnieni
księżycowe.
Ała-Tau. Astronomowie: baczność: angielskim plasterkiem na otwar
za cztery dni! Zdenek Helis, Ser-? tej ranie nędzy i wyzysku. Był
Markowi śni się Piotruś, który
Ustawiają się na tle namiotu,
z pracy. Jeden z urzędników'
wyciąga rączki i prosi, żeby wró
Marek naciska samowyzwalacz i sta
giusz Pietrow, Włodzimierz Ryb-j też reklamą klerykalnych sfer
miejskiej rady w Samson oś
cili obaj: tatuś i miś.
kin, Jordan Todorow, Marek Wi
je obok towarzyszy. Po chwili na
wielkopolskich, mającą podkre
chura“.
wiadczył, że kuchnia jest sym
stępuje automatyczne zdjęcie.
3) Po wstaniu Marek proponuje współ
ną fotografię:
(Dalszy ci4k nastąpi)
4) Potem redagują depeszę, która nie
ślić „dobroć“ ich serc.
bólem klęski bezrobocia, jaka
bawem ma obiec świat:
dotknęła miasto. Jedna trze
Oto ten, czy ów bogaty kupiec,
cia robotników miasta jest
przemysłowiec lub bankier, ta,
bez pracy“.
czy inna paniusia z cukierni Fan
grata rzucili ochlap jałmużny, W najgorszym położeniu zna
ofiarowali kilka groszy na kuch leźli sie tu „dipisi“, których jest
nię dla głodnych. Wtedy rtęć „do około 6009. Oszukani ci ludzi©
bruci“ szła w górę, termometr wyrzuceni zostali na bruk, gdyż,
zwyżkował, ukazując zakłamanie jak przyznaje „Dziennik Polski“
poznańskiej burżuazji.
— wielu mieszkańców Samson,
Dziś po „termometrze miłosier którzy sprowadzili wysiedleńców,
W
INNYCH
LISTACH
ODPOWIEDZI REDAKCJI
jący do Gdańska Gł. o godz. 6.46.
dzia“ pozostało w Poznaniu tyl nie może wyżywić własnych ro
DWA PYTANIA DO OZK
Wtedy autor notatki na pewno Amatorzy
kina na Grabówku zapy- Andrzej Znicz, Gdańsk. — Prowa- j ko ironiczne wspomnienie. Pla dzin, a co dopiero mówić o ob
zdąży do zakładu pracy na go jtują Okręgowy Zarząd Kin, kiedy
cówki „miłosierdzia“ są jednak cych“.
| wreszcie zostanie otwarte kino „Fala"?, dzenie na naszych łamach kącika ra-j
dzinę 8.
W Detroit polskie „wczoraj“
| Osiemnaście miesięcy minęło od roz cjonalizatorskiego przekracza naszej widocznie towarem, nadal noto
Dyrekcja Okręgowa poczęcia remontu, od chwili pozba- możliwości.
wanym na giełdach świata kapi stało się „dniem dzisiejszym“.
Kolei Państwowych [ wlania miejscowych robotników kultu
talistycznego. Oto w reakcyjnym To, co zgotowali sanatorzy w Pol
rozrywki. Może Okręgowy Za-| Janina Klein, Gdynia. — Każdy zej
see przedwrześniowej ludziom
Podając do wiadomości tę ' ralnej
rząd Kin przestanie traktować po ? wspćllokatorów bierze na kartę opa- j „Dzienniku Polskim“, ukazują
odpowiedź DOKP, wyrażamy „macoszemu" Grabówek?
łową węgiel dla przydzielonej sobie? cym się w USA, czytamy o ta pracy — bezrobocie, nędzę, głod
równocześnie zdziwienie z po Ob. Zdzisław Romaniuk z Białej i części mieszkania. Toteż nie ma ra kich samych ..głodnych“ kuch ne kuchnie, ochłapy jałmużny —
w imieniu mieszkańców prosi o! cji Obywatel, który twierdzi, że cały niach, jakie istniały w Polsce dziś ofiarowują znowu tam. do
wodu biurokratycznego zwale Góry
wyjaśnienie, dlaczego OZK nie udzie-1
nia winy na podróżnych, bez lił odpowiedzi na not. „Biała Góraj przydział należy się tylko Jemu. przedwrześniowej. Tylko tym ra kąd obecnie sięgają ich wpływy.
„Głównych lokatorów" Już nie ma,
Taka jest tragedia „dipisów“,
wnikania we własne niedocią czeka na kino", chcieliby bowiem wie? wszyscy
współlokatorzy mają jedna zem założono je w Detroit, stoli ludzi oszukanych 1 sprzedanych.
z jakiego powodu Biała Góra;
cy przemysłu samochodowego.
gnięcia. Jeśli chodzi o radę, dzieć,
wykreślona została z planu pracy Wiej j kowe prawa do mieszkania.
Grot,
daną autorowi listu, uważamy skiego Kina Objazdowego.
„Dobrotliwi“ filantropi burżui
że nie jest idealem taki roz
kład, który zmusza pracowni
ka do zużywania jak najwię
cej czasu na dojazd do pracy.
(Red.)

Za mały lokal
apteki

Rozwija się na Wybrzeżu tenis stołowy

Będąc tydzień temu we Wrze
szczu, wszedłem do apteki spo
W ostatnich tygodniach zrzeszenie j nich 2 i 2 przegrywając. W meczach
łecznej Nr 7 i stanąłem zdumio Unia
przeprowadziło mistrzostwa dru- i tych wyróżnił się Cackowski.
ny. Nie mogłem poznać dawnej
żynowe kół spor-! Członkowie koła PKS postanowili
towych w tenisie uczcić 60 rocznicę urodzin Prezydcnapteki „pod Orłem“, w której by
.
>'<"fjt
stołowym.
Roz- ta Bieruta 8-godzinnym dniem pracy
łem ostatni raz pół roku temu.
grywki drużyno- przy odgruzowywaniu Gdańska,
Lokal świeżo pomalowany, wszę
we,
w których j
®
*
*
wzięły udział 321
dzie wzorowa czystość, a założo
zespoły
(7
żeń-!
«
Pruszczu
Gdańskim
staraniem
ne barierki ułatwiają obsłudze
skich) zostały po miejscowego PKKF zostały rozegrane
sprawne załatwianie klienteli.
przedzone maso- mistrzostwa powiatu w tenisie stoło
wymi turniejami wym. W turnieju tym wzięło udział 7
Ale nie tylko lokal uległ prze
n
indywidualne drużyn 4-osobowych. Pierwsze miejobrażeniu; kilka ciepłych słów
mistrzostwo kół sportowych w celu wy ! see zalał zesnół Spójni I, 2) WKS I,
należy się także personelowi za łonienia
reprezentacji z udziałem bli 3) Snójpia II, 4) SKS Liceum Ogr.,
5) Gwardia, 6) WKS II i 7) LZS
jego wyjątkową uprzejmość.
sko 350 tenisistów stołowych.
Na każdym kroku widać wysi W niedzielę w świetlicy CPN w Gdań Pszczółki.
zostały rozegrane finały drużyn
łek kierownictwa i personelu sku
męskich i żeńskich (w grupie 3 zespo
Młodzież szkoły TPD w Orłowie,
by jak najlepiej służyć ludziom ły).
zrzeszona w SKS, nawiązała współpra
pracy. Asortyment towarów jest Wśród mężczyzn mistrzostwo zdoby cę z LZS w Kacku Wielkim, Inaugu
ło koło sportowe przy CPN w Gdań racją tej współpracy było spotkanie
duży, a uzyskanie leku, od chwi sku
w składzie: Richert, Grabiański i w tenisie stołowym pomiędzy obu ze
li przyjęcia recepty, jest dosłoW' Barski przed Zakł. Migały (Gdynia) i społami. Spotkanie zakończyło się zwy
nie kwestią 2 do 3 godzin. Ta oI Zakł. Farmac. (Starogard). Wyniki cięstwem ŚKS 7:3. Punkty dla zwy
spotkań: CPN wygrało z Zakł. Migały ciezców zdobyli: Pieńkiewicz — 2,
brzymia zmiana jest jeszcze jed 5:4
i z Zakł. Farmac. 6:3, a Zakł. Mi Barski — 2, Weymann — 2 oraz de
nym dowodem, jak bardzo po gały pokonał Zakł. Farmac. 5:4.
bel: Pieńkiewicz, Weymann — 1. Dla
trzebne było uspołecznienie ap W grupie kobiecej pierwsze miejsce LZS jedyne punkty uzyskał Voelkzajęło
koło
sportowe
przy
szpitalu
w
tek i jak nasze państwo dba o Kocborowie w składzie: Goździelewska, ner — 3.
&
®
•
zdrowie świata pracy.
Kwapiczówna i Drzewuszewska przed
Sekcje
tenisa
stołowego
DOKP
Ale... jedno „ale“. Czy ze wzglę Szk. Pielęgniarek Ak. Med. i Zakł. Mi Gdańsk i kole sportowym przy
Kolejarza w
gały (Gdynia). Wyniki spotkań: Szpi
du na kolosalny ruch w aptece tal
rozegrały
ze
sobą
toTczewie
(Kocborowo) pokonał Szk. Pieięgspoł. nr 7 nie należałoby zwięk-! niarek
9:0 i Zakł. Migały 8:1. a Szk. f^rzJs„kity
Zwyciężyło DO
7:3. Punkty zdobyli — dla gdań
szyć jej lokalu? Pozwoliłoby to Pielęgniarek wygrała z Zakł. Migały KP
szczan: Dobrowolski —3, Pranga — 2,
na większy rozmach w pracy per 6:3.
Kondracki — 2. Dla pokonanych Maj•Ja
*
_
,
„ , .
dasz — 1, Szulc —- 1 i para: Fabisz,
sonelu i kierownictwa. Sądzę, że Koło
sportoweKolejarza nr 251 przy Haj dasz -—1.
wartoby o tym pomyśleć, ze zarządzie
okręgowym PKS w Gdań- j ’
' ________
względu na dobro klientów i u- sku, mimo krótkiego istnienia (zosta-j
założone w styczniu br.), przeja
łatwienie pracy pracownikom tej ło
wia dużą żywotność. Obecnie koło po PlfśflEm* KelrFarza PfóK
apteki.
siada 4 czynne sekcje: tenisa stołowe
walczyli w Gryficach
Klient - obserwator go, Piłki ręcznej, turystyczna i gim
Ll«t? do „Śmiało t «zczerre*'
należy adresować? Redakcja
Dziennika Bałtyckiego, dział
..Śmiało I «zcrefłe''
Gdańsk,
Tarę Drzewny 7—7 — Redaktor
działo „Śmiało 1 szczerzo*'
przyjmuje codziennie w godz.
10—13. oprńcz niedziel 1 twist

POSZUKIWANI

Kandydatów na stanowiska: głównego księgo
wego (grupa specjalna), technika normowania,
kier. 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
3 tokarzy wysokokwalifikowanych przyjmie Re
montowa Obsługa Statków w Gdyni. Warunki
płac do omówienia w Dziale Kadr ROS — Gdy
nia, ulica Węglowa 7 — 9.
414-K

OWCZARKA alzackiego pół
torarocznego sprzedam. —
Sopot, Daszyńskiego 19. te!.
278-P
SPRZEDAM rower męski. 516-83.
Zgłoszenia: Gdynia, Zyg
SPRZEDAM
obrączkę
złota.
munta Augusta 6 m. 64,
Siennicka
54/3
godz. 19 — 20.
5835-G Gdańsk,
(tramwaj 9).
5942-G
SPRZEDAM samochód mar
ki Citroen typ 11, prócz WÓZ dwukonny ogumiony
skrzynki biegów. Słupsk — oraz konia sprzedam. Lę
bork, ul. Gdańska 99.
ul. Arciszewskiego 5/la.
250-P
5843-G

SPRZEDAŻ

tt

nastyczną. Najbardziej ruchliwa jest
sekcja tenisa stołowego, który cieszy
się wielką popularnością wśród pra
cowników PKS.
Niedawno zostały rozegrane mistrzo
stwa koła w tenisie stołowym. W fi
nale grało 18 zawodników. Pierwsze
miejsce zajął Kleszczewski, 2. Cac
kowski, 3 — 5. Dembiński, Królikow
ski i Krupiński. Ponadto sekcja roze
grała 4 spotkania towarzyskie z dru
żynami innych kół, wygrywając z

Ciężkoatletyka na Wybrzeżu wciąga wodów o godz. 18. W niedzielę walki
coraz szersze rzesze sportowców w finałowe, które odbędą się o godz. 29
swoje szeregi, świadczy o tym chociaż, zostaną poprzedzone meczem pięściar
by niedawno rozegrany I Krok w za- j skim, o mistrzostwo Kiasy Wojewódz
pasach i podnoszeniu ciężarów. W cza ; kiej miedzy zespołami Kolejarza —
sie tych zawodów zostali wyłonieni u- i PMH (Gdynia) i Unią (Wejherowo).
W tych samych dniach w Wejhero
talentowani i posiadający doskonałe
warunki fizyczne zapaśnicy jak: Ma- j wie zostaną rozegrane mistrzostwa w©
cewicz (Stal Elbląg) w koguciej, \Vq*; jewództwa w dźwiganiu ciężarów.
laniu (Gwardia) w półciężkiej, Wierz-.j
bicki i Rola (obaj Gwardia) w cięż- j
Misja wielebnego Ericssona mie
kiej. Uczestnicy zawodów (startowało] ściła się w willi, położonej w gór
43) zademonstrowali dobry poziom.
' nej części Seulu. Budynek, o któ
W dźwiganiu ciężarów udział brało ry pytał Francuz, był widoczny w
wprawdzie tylko 9, niewielkiej odległości, nieco na pół
zawodników, ale w noc, niedaleko od niebieskiego pa
liczbie tej znalazł sma gór.
się również przed- i
— To jest starożytny pałac let
stawiciel wsi — To ni — wytłumaczyła pani domu.
bolski z LZS (Li~i
— Jak to się stało, kolego — za
sewo). Na szczegół-] pytał gospodarza Amerykanin z faj
ne wyróżnienie za ką, spoglądając na przytulny, po
sługuje wynik Ko europejsku umeblowany salonik —
łodziejskiego (Budo jak to się stało, że udało wam się
dowlani),
który,
uratować Misję w czasie komuni
startując w wadze
stycznej okupacji?
lekkociężkiej, uzys
— Jakim sposobem udało się
kał w trójboju olimpijskim — 262,5 kg. wam ujść z życiem? — wtrącił An
#
*
#
glik. — Czy musieliście się ukry
wać?
Ruchliwa sekcja zapaśnicza gdań
— Wcale nie potrzebowaliśmy
skiej Gwardii prawie każdego tygod
nia rozgrywa spotkania towarzyskie. się ukrywać. W pierwszych dniach
okupacji
obawialiśmy się bardzo.
W ubiegłą sobotę zmierzyli się „gwar-,
dziści" z zespołem gdyńskiego Kole- i „Zobaczysz, Oskar, że nas roz
strzelają"
— mówiłam i miałam
jarza — PMH wygrywając 7:1.
Wyniki techniczne: (na pierwszym] potężnego stracha. Wyobraźcie so
bie nasze zdziwienie, kiedy nowy
miejscu zwycięzcy) w muszej Cieślak
burmistrz wezwał mnie i przydzie
w 4 min. pokonał Witlił żywność dla naszych sierotek.
tka, w piórkowej Krze
— Co prawda, to prawda — za
miński przegrał w 4
uważył
mąż. — Nie zachowywali
min. z Kobierowskim, w
się źle, byli zawsze uprzejmi, przy
piórkowej — Mikołaj
najmniej
w stosunku do nas. Byli
czak w 3 min. wygrał z
zawsze dżentelmenami, Jak to się
Richertem, w lekkiej —u was, Anglików, nazywa.
Zbereziński już w 1
Goście spojrzeli na siebie,
min. położył na łopatki
aft * *
WojciechoWskiego,
w Ul
półśred. — Domagała w L
Rozmowa
ta, prowadzona w
5 min. pokonał Piątka, w średniej —
Karolak w 4 min. zwyciężył Zormana, Seulu wkrótce po wkroczeniu
w półcięż. — Wolanin w 8 min. wy wojsk amerykańskich najeźdź
grał z Suchodolskim i w ciężkiej — ców, zaczerpnięta jest z po
Rola w 6 min. pokonał Hawryłę.

W sobotę i niedzielę pięściarze koła
sportowego Kolejarza przy Polskiej
Marynarce Handlowej z
Gdyni gościli w Gryfi
cach, gdzie dwukrotnie
spotkali się w meczach
* * 4!
towarzyskich z boksera
mi miejscowej Unii. Wy
Jutro w sali MDK w Gdyni rozpo
nlk pierwszego spotkania' czynają się trzydniowe walki o tytuły
był nierozstrzygnięty 10:10. W drugim mistrzów Wybrzeża w zapasach. Weź
meczu zwyciężyli pięściarze PMH w mie w nich udział ok. 100 zawodni
stosunku 11:9.
ków. W piątek i sobotę początek za

2 POKOJE kuchnią, wygo
Komunikujemy, iż Biura Spółdzielni Pracy Wyr. dy Wrzeszcz zamienię na
Skórzanych im. J. Kilińskiego w Gdyni ZOSTAŁY większe Wrzeszcz, Oliwa. —
Oferty: „Dziennik Bałtyc
PRZENIESIONE Z DNIEM 26. 3. 52 R, NA ULICĘ
ki", Gdańsk, „Komforto
ŚLĄSKĄ 36.
we".
5943-G
Telefony: Przewodniczący Zarządu
Księgowość
38-28 i SAMOTNY poszukuje poko
,iu umeblowanego lub przy
Personalny
i rodzinie. Oferty: „Dziennik
Sekretariat
^
Gdynia,
ood
i Bałtycki",
5837-G
16-09 \ „Marynarz".
Planowanie
Gospodarczy
1 POKOJU umeblowanego w
1 Gdyni poszukuję. Zgłosze
Kier. Techniczny
Zaopatrzenia
16-89 nia: Gdynia, tel. 25-20.
5835-G
415-K
Magazynier
komfort Elbląg, śródmieście WOLNE POSADY
na 2 pokoje z jakimkol
wiek umeblowaniem w Ol POMOC domowa potrzebna
OBRABIARKĘ do drzewa sztynie. Oferty: „Życie Ol od zaraz. Gdynia, 10 Lute
pod go 37. Zakład fryzjerski.
lub kombinowaną kupię.— sztyńskie", Olsztyn,
273-P
5838-G
Oferty: „Dziennik Bałtyc „Elbląg".
ki", Gdynia, pod „Obrabiar
ka".
5840-G ZAMIENIĘ 2 pokoje, mala
kuchnia, używalność łazi en
ZGUBY
KUPIĘ! harmonię trzyrzędo- ki. Wrzeszcz, (koło Politech
wą, może być nie komplet niki) na podobne Gdynia, ZGUBIONO w miesiącu lu
na. Oferty: Wrzeszcz, Po Sopot, Orłowo. Oferty — tym br. kartę oznaki na
Bałtycki"
— dania kutra „Łeb 33" —
ste - restante Tarnowski. „Dziennik
5842-G Gdańsk, pod „Centrum". Spółdzielnia „Gryf" — Ba
5947-G za Łeba.
5821-G
ZAMIENIĘ 4 pokoje z kuch
LOKALE
nią Wrzeszcz na 2V* Gdy ZGUBIONO kartę meldun
nia. Oferty: „Dziennik Bał kową Zieliński Franciszek,
ZAMIENIĘ 4-pokojowe mie tycki", Gdańsk, pod „Jani zam. Wejherowo, Naniecka
szkanie z Umeblowaniem na".
5945-G 1 m. ł.
5948-G

KUPNO

Prenumeratę „Dziennika Bałtyckiego* zamówić można w każdym nrtedzłe 1 agencji pocztowej oraz a każdego listonosza.

Prenumeratę

wieści Roberta Martina „Mi
sja kapitana Kima“, której
druk rozpocznie „Dziennik Bał
tycki“ w najbliższych
już
dniach.

ZGUBIONO dowód osobisty UNIEWAŻNIA sie zgubione
na nazwisko Płachta Maria, pieczątki: „M. H. M. Sklep
zam. Łęgowo.
5941-G Nr 6/ Gdańsk, u\. Podmiej
ska 12“, „M. H. M. Sklep
ZGUBIONO przepustkę sta Nr 200, Sopot, ul. Rokossow
łą Stoczni Gdańskiej na skiego 36".
395-K
nazwisko, Kurowski Włady
sław.
5940-G

KTO udzieli lekcji matema
tyki i elektrotechniki za
kres I rok Politechniki. —
Wiadomość: tel. 334-71.
274-P

R O 2 N E

NAUKA
ZGUBIONO
zaświadczenie
wojskowe nr 1867/22, wyda
PELIKANA pozostawionego
nowo 25. III. godz. 15.35 w budce
ne przez EKU Bydgoszcz TRZYMIESIĘCZNE
korespondencyjne automatu telefonicznego —
na
nazwisko
Chojnacki czesne,
Zdzisław.
5939-G kursy księgowości, Łódź _ dworzec kolejowy Sopot. —
Skrytka 163.
268/K Zwrócić — nagroda. Sooot,
Wybickiego 32/2.
233-P
ZGUBIONO kartę meldun
kową na nazwisko Kaliś
Irena.
5841-G 9999999999999^
C:++/.///.^^
ZGUBIONO kartę meldun
kową na nazwisko Komor
ka Zofia.
5834-G
ZGINĄŁ piesek ratler czar
ny podpalany. Odprowadzić
za nagrodą: Gdynia, Słowac
kiego 44 m. 4.
5833-G

N E K R O I, O

j

ii

i

Bronisław Cml' ft i* fjr

ZGUBIONO
zaświadczenie zmarł opatrzony Sakr. św. dnia 26 marca 1952 r.
tymczasowe nr 39902 <12325
przeżywszy lat 77.
wydane przez Prezydium i
KRN w dniu 17. 10. 1946 r. ? Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby 28 bm.t godzi
na srebrny krzyż zasługi na na 16-ta. O czym zawiadamiają pogrążeni w głębo
nazwisko Kubasik Franci
szek.
5832-G kim smutku
ŻONA, DZIECI I RODZINA
ZGUBIONO legitymację — 5845’G
służbową na nazwisko Du- ] Sopot, ul. Stalina 767
bicki Piotr.
5829-G
tBWflgV ę.-YrftfaWM
tndywtdaaina {przesyłka pod opaską) zamawia sie przez wotoreni«

koete PKO xi 5454/110 PPS „Ruch“.— Cena prenumeraty} miesięczna < sf S gr, kwartalna J2 ał 15 fr, półroczna UiHtff, roczna » sl 4« gg M „Dziennik Bałtycki“ ©5*toa nab.v« we wszystkich
Hautlkón i esiusbn!»».
‘
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