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■" plan i budżet

dalszego pokojowego rozwoju Państwa

^ ARSZAWA (PAP). Na posiedzeniu Sejmu Ustawodawczego
RP. w dn. 27 bm. po przemówieniu wicepremiera Stefana Jędrycnowskiego na temat Narodowego Planu Gospodarczego na rok
952, (przemówienie to podaliśmy w streszczeniu wczoraj), oraz po
referacie sprawozdawcy posła Wi taszewskiego (PZPR), zabiera
inA generalny sprawozdawca projektu ustawy budżetowej na r.
1952 poseł OZGA Michalski:
' budżetu państwa

zine z rozwojem gospodarczym
kraju i zabezpieczeniem bytu ma
terialnego oraz kulturalnego lud
ności, świadczy o pokojowym,
twórczym, socjalistycznym cha
rakterze naszego budżetu.

na cechują następujące założenia orok 1952 — stwierdza mówca —• gólne: zabezpieczenie dalszego
rozwoju gospodarki narodowej —
zapewnienie prawidłowego, nie
zakłóconego przebiegu procesów
produkcyjnych w przedsiębior
stwach — zwiększenie dochodów
z przedsiębiorstw socjalistycznych
w oparciu o przewidziany wzrost
produkcji, obniżenie kosztów wda
nrAnc7Awi
00
i snych, mobilizacje rezerw itp.—
ęo „
__ ___ ________ , (utrzymanie na odpowiednim po
1952
r. w Warszawie
wicemini ziomie obronności kraju — kon
ster spraw zagranicznych S. Wier
podnoszenie material
błowski oraz ambasador nadzwy sekwentne
nego
i
kulturalnego
bytu ludno
czajny i pełnomocny ZSRR A. A.
oraz walka z przerostami w
Sobolew wymienili dokumenty ści
ratyfikacyjne protokółu z dnia Ü administracji państwowej.
Projekt budżetu państwowe
grudnia 1951 roku między rzą
go obejmuje po strc»'.e docho
dem Rzeczypospolitej Polskiej i
dów 63.787 milionów zł., zaś
rządem Związku Socjalistycznych
po stronie wydatków 62.876 mi
Republik Radzieckich o wprowa
lionów zł. — co wykazuje nad
dzeniu zmian do umowy o stosun
wyżkę dochodów w wysokości
kach prawnych na polsko - ra
911 milionów zł.
granicy państwowej
dzieckiej

Wymiana
dokumentów
ratyfikacyjnych

oraz do konwencji o sposobie re
gulowania konfliktów granicz
nych i incydentów — podpisa
nych w Moskwie 8 lipca 1948 r.
Protokół został ratyfikowany
przez Prezydenta Rzeczypospoli
tej Polskiej w dniu 9 lutego 1952
r. i przez Prezydium Rady Naj
wyższej ZSRR w dniu 17 marca
1952 r.

Ostatni zjazd
którym kierował Lenin
MOSKWA (PAP). Prasa Ra
dziecka poświęciła liczne artyku
ły 30 rocznicy XI zjazdu Partii
Bolszewickiej, który odbywał się
w marcu — kwietniu 1922 roku.
Był to ostatni zjazd partyjny, któ
rym kierował osobiście Lenin.
Na zjeździe tym Lenin złożył spra
wozdanie polityczne Komitetu
Centralnego Partii.

Przybywają;
już delegacje

na Międzynarodową
Konferencję
Gospodarczą

zwiększoną pomoc dla rolnictwa., dowym pianie Gospodarczym na

Na inwestycje rolnicze przezna-jT> i952 oraz o budżecie Państwa
cza się w roku bieżącym poważ- > — w przedłożeniu rządowym z
ną sumę 1.280 milionów zł. Zao- i wniesionymi przez Komisję po
patrzenie w nawozy sztuczne wzro jprawkami, zostały przez Sejm w
sme o 10 proc., liczba traktorów; dn. 28 bm. jednomyślnie uchwao 28 proc., liczba POM-ów o 291 ionc
proc. Budżet przeznacza także; p/ 2a!at,vleniu stałych pun
znaczne sumy dla Spółdzielczych j któw porządku dziennego, o któS%01Stamowar0sSfmmon6dw;
Poinformujemy czytelników
zł. na prace wodno - melioracyj- dzenie gej
^mknięte.
ne, na wzrost usług weterynaryj;_________________________
nych, na cele osadnictwa itd.

izałogl przedterminowo wykonują plany produkcyjne

Podczas gdy gospodarka budże proć. całości wydatków' budżetotowa naszego państwa w 72 proc. S’,PndCZ'S gdy W' 195l r. staj
1 -v Piavae lo pioc. ogo u wy i
opiera się na dochodach z przed- j .wn-z™
siębiorstw socjalistycznych, a tyl __ V .
„
i
ko 12,4 proc, wynoszą dochody z: Kom,sja I .ami Gospodarczego
podatków^, to w krajach kapita-!* Budietu uchwaliła zwiększenie;
listycznych dochody opierają się! wydatków budżetowych o 28 mi-j
w 90 proc. na podatkach. Budżet i ^onów złotych z przeznaczeniem

WARSZAWA (PAP). Przodujące załogi zakładów pracy z przypadających na trzeci rok pla
fóżnych branż naszego przemysłu, które potrafiły od początku nu 6-letniego.
roku wykonywać rytmicznie swe trudne zadania produkcyjne,
Sukces ten stał się możliwy
donoszą o przedterminowym wykonaniu planów kwartalnych. dzięki zrealizowaniu zobowiązań,
Osiągnięcia tych zakładów, uzyskane w dużej mierze dzięki jakie młodzi ZMP-owcy podjęli
realizacji zobowiązań podjętych dla uczczenia 60 rocznicy uro ’ dla uczczenia 60 rocznicy urodzin
dzin Prezydenta RP Bolesława Bieruta oraz święta 1 Maja — ! Prezydenta Bolesława Bieruta.
stanowią wspaniały przykład zwłaszcza dla tych załóg pracow
Meldując o swoim sukcesie,
nasz przewiduje 70 proc. ogółu ina ceIe soc-ialno - kulturalne,
wydatków' na cele rozwoju gospo i W imieniu komisji pos. Ozga- niczych, które nie potrafią jeszcze w pełni wykonywać swych dwaj młodzi metalowcy zobowią
zali .się jednocześnie zrealizować
darki narodowej oraz na zaspo- i Michalski, w'śród oklasków całej planów produkcyjnych.
W dniu 28 bm. plany kw'artal przypadające na nich zadania
kojenie potrzeb socjalnych i kul-i »-------------------------------------------ne wykonały jaworznicko - mi- Planu 6-letniego do 1 maja 1953
turainych ludności. Na obronę na
kołowskie i rybnickie zakłady roku.
rodową przeznacza się jedną dzie
*
*
*
przemysłu węglowego. W Zjed
siątą budżetu.
noczeniu Jaworznicko - Mikołow- KATOWICE (PAP). Załoga sta
W tym samym czasie budżet
skim r.a czoło wysuwa ęię zało łowni fanty im. I Maja, która, w
USA na cele zbrojnych przygoto
ga kopalni „Wesoła“, która odpowiedzi na apel załogi Pa-Fawań do imperialistycznej agresji
szczyci się poważnymi osiągnię Wag-u zobowiązała się wykonać
preliminuje w jawnych liczbach
ciami w walce o podniesienie cyr wr marcu i kwietniu 500 ton stali
ponad 80 proc. ogółu wydatków',
na oświatę zaś niespełna 1 proc.
WARSZAWA (PAP). 27 bm. w' przeddzień 5 rocznicy bo kliezności produkcji i już'w dniu ponad plan, uzyskała już do dnia
haterskiej śmierci generała Karola Świerczewskiego w sali Ra 24.III zameldowała o wykonaniu 26 marca dodatkowo 780 ifon stali.
„W budżecie Stanów Zjednoczo
dy
Państwa w Warszawie odbyła się uroczysta akademia, planu kwartalnego. W Zjednoczę
nych — mówi pos. Ozga - Mi
zorganizowana
przez Komitet Centralny Polskiej Zjednoczo niu Rybnickim przoduje załoga
chalski — rosną pozycje na roz
kop. Rydułtowy.
nej Partii Robotniczej.
bój i bandytyzm, uprawiane za
Meldunki 0 przedterminowym
pomocą bomb i kul, a ostatnio za
Na akademię przybyli członko przedstawiciele organizacji maso wykonaniu planu nadsyłają rów
pomocą broni bakteriologicznej. wie Biura Politycznego KC wych i społeczeństwa stolicy.
nież włókniarze. Dzień piątej ro

Pamięć o Karolu Świerczewskim
będzie nas zagrzewać do waiki
o szczęśliwą przyszłość

Tak więc

amerykański

budżet PZPR, członkowie

Rady Państ

W'ojny stał się po prostu wylę wa, członkowie Rządu RP z pre
garnią dżumy, cholery, tyfusu i mierem J. Cyrankiewiczem na
innych środków masowrej zagłady czele, generalicja z marszałkiem
ludzkości“.
Polski K. Rokossowskim na cze
Fakt, że prawie dwie trzecie le, przedstawiciele KC PZPR i
naszych wydatków budżetowych władz naczelnych stronnictw poprzeznaczone jest na cele zwią- litycznych, oficerowie WP oraz

waikę narodów o utrzymanie pokoju

Na Oceanie Indyjskim

załoga m-s »Sen. Walter«

podjęło liczne zobowiązania

W dniu 27 marca br., w prze
Poza tym w czynie produk
dedniu 5 rocznicy śmierci gen. cyjnym załoga pokładowa za
Świerczewskiego — Waltera, w deklarowała 160 roboczo - go
godzinach wieczornych nad dżin przy konserwacji statku.
szedł do zarządu Polskich Li Załoga maszynowa postanowi
nii Oceanicznych w Gdyni ra- ła przepracować dodatkowo
diotelegram z pokładu statku 405 roboczogodzin przy remon
„Gen. Walter“, znajdującego tach i innych pracach.
się obecnie na wodach Ocea
W dotychczasowej realizacji
nu Indyjskiego w drodze po
wrotnej do portu macierzy zobowiązań wyróżnili się star
„W celu uczczenia roczni
cy urodzin Prezydenta Bieru
ta i święta 1 Maja załoga m/s
„Gen. Walter“ postanowiła
podnosić swoją świadomość
polityczną, żeby iść twardo
drogą wskazaną przez wielkie
go bojownika o wolność, któ
rego imię nosi nasz statek.

Brygada betoniarska Jana Wybulta zameldowała Prezy
dentowi RP. Bierutowi o wykonaniu zadań Planu 6-Ietniego.
Dnia 17 marca br. przodująca brygada betoniarska Jana
Wybulta, pracująca w ZBM Nr. 5, na budowie osiedla miesz
kaniowego dla stoczniowców i marynarzy w Gdyni, zakoń
czyła realizację sw'ego Planu Sześcioletniego.
Brygadzista Jan Wybult, który przed kilkoma miesiącami
w ogólnokrajowym współzawodnictwie robotników budowla
nych zdobył tytuł „najlepszego fachowca“, zobowiązał się dla
uczczenia 60 rocznicy urodzin Prezydenta R. P. Bolesława
Bieruta wykonać wraz z całą brygadą w trzech kwartałach —
zadania 3-go roku Sześciolatki.
Na zdjęciu od lewej: brygadzista Jan Wybult, Antoni Itrych,
Leon Łukowicz, Józef Lisiewicz, Józef Armatowski i Franci
szek Klinkosz.
CAF — fot. Celle.

Realizując zobowiązania podjęte ku czci Prezydenta

Wyiatki na administrację, wy
miar sprawiedliwości i bezpie-

mocarstwa zachodnie sabotują

W depeszy tej czytamy:

dżetu trzeciego roku Planu 6-letniego, budżetu pokoju i dalszego
pomyślnego rozwoju Polski Lu
dowej“.

Poseł Ozga - Michalski omówił Następnie rozpoczęła się dysku
szczegółowo wydatki związane z sja nad sprawozdaniem Komisji
rozwojem rolnictwa. Dla dopomo Planu Gospodarczego i Budżetu o
żenią spółdzielniom produkcyj projekcie ustawy o Narodowym
nym oraz drobnym i średnim go Planie Gospodarczym i o projek
spodarstwom chłopskim w podnie cie ustawy budżetowej na rok
sieniu produkcji rolnej na wyż 1952.
szy. poziom,
budżet ....
przewiduje i Oba projekty ustaw — o Naro,

MOSKWA (PAP). Do Moskwy
Na rozkaz amerykańskich imperialistów
przybyli i rozpoczęli działalność
następujący członkowie komite
tu przygotowawczego Międzyna
rodowej Konferencji Gospodar
czej: sekretarz generalny Komi
tetu Przygotowawczego Robert
Chambeiron (Francja) oraz człon
BERLIN (PAP). Agencja ADN nie można rzekomo jeszcze „wda
kowie komitetu — Oskar Lange
(Polska), Greta Kutzkoff (NRD), donosi: W kołach politycznych wać się w szczegółowe rozważa
Pierre Lebrun (Francja) i Stewart Berlina omawia się odpowiedź nia na temat traktatu pokojowe
trzech mocarstw zachodnich na go“.
Kogen (Holandia).
konkretne propozycje rządu ra Nota mocarstw zachodnich od
Do Moskwy przybyła delegacja dzieckiego w sprawie traktatu
propozycje
radzieckie
Albańskiej Republiki Ludowej w pokojowego z Niemcami. Odpo rzuca
składzie Kiriako Harito i Jorgi wiedź ta — stwierdza się w tych stwierdzające, że Niemcy nie po
winny uczestniczyć w żadnych
Shuli.
kołach — ma na celu uchylenie koalicjach lub w sojuszach woj
27 marca przybyły do Moskwy się od rokowań w sprawie trak skowych, skierowanych przeciw
delegacje Chińskiej Republiki Lu tatu pokojowego i przywrócenia ko któremukolwiek państwu, któ
dowej i Vietnamskiej Republiki I jedności Niemiec. Dlatego mocar re brało udział swoimi siłami
Demokratycznej.
‘stwa zachodnie podkreślają, że zbrojnymi w wojnie z Niemcami.
Mocarstwa zachodnie nalegają na
udział Niemiec w tzw. wspólno
cie europejskiej, tzn. na wciele
nie Niemiec do agresywnego Pak
tu Atlantyckiego, na ujarzmienie
Niemiec przy pomocy tzw. „układu ogólnego“. W ten sposób

stego.

izby, wnosi o przyjęcie budżetu
wraz z poprawkami komisji, „bu

szy marynarz Witold Bułat,
praktykant pokładowy Leo
pold Lubczański oraz Wale
rian Łyżwa. Wartość zobowią
zań wynosi ok. 10 tys. zł.
W związku z przypadającą
28 bm. piątą rocznicą śmier
ci generała Karola Swierczew
skiego, załoga uczci jego pa
mięć akademią“.

Wśród przedstawicieli dyplo cznicy śmierci gen, Świerczew
matycznych państw zaprzyjaź skiego uczcili zwycięstwem robot
nionych obecny był ambasador lnicy przodujących zakładów prze
ZSRR — Arkadij A. Sobolew. Imysłu bawełnianego noszących
Akademii przewodniczył czło-!ie§° ńnię. W dniu tym załoga
nek Biura Politycznego KClP^zalni sredmorzędnej zagonPZPR, wicepremier A. Zawadzki. I cz>ia wykonanie swycn z«dan za
W prezydium zasiedli członkowie * kwartał.
Biura Politycznego KC PZPR: J. 28 bm. zameldowali o wykonaBerman, Fr. Jóźwiak, R. Zam niu planu także robotnicy trzech
przemysłu j
browski i E. Ochab, członkowie wielkich zakładów
KC PZPR: Fr. Fiedler, E. Szyr, lniarskiego w Częstochowie: ZPL;
Z.Modzelewski, szef Głównego Za Warta, Gnaszyn i Stradom.
rządu Politycznego WP wicemi Spośród zakładów branży poń-;
nister ON gen. bryg. M. Naszkow czoszniczej plan kwartalny pier
ski, wiceminister ON gen. broni wsze wykonały ZPP im. Szenwal
St. Popławski, Wł. Wicha, J. Al da w Łodzi oraz ZFP im. Żubrzy
brecht i. E. Pszczółkowski oraz ckiego.
sekretarz NKW ZSL i członek Kwartalne zadania wykonały
również przed terminem trzy dal
ZG ZBoWiD Ozga Michalski.
sze zakłady przemysłu odzieżowe
Wśród członków Biura Polity go. Są to: ZPO im. Więckowskie
cznego i KC PZPR zajęli miejsca go w Łodzi, ZPO w Zgierzu oraz
w prezydium: córka generała Ka warszawskie Zakłady Przemysłu
rola Świerczewskiego ob. Woź- Odzieżowego im. 17 Stycznia.
niesieńska, przedstawiciel hisz
*
Ą. *
pańskich bojowników o wolność POZNAN (PAP). Dnia 26 bm.
— Urierte, towarzysze broni ge młodzi metalowcy — Paluszezak
nerała Waltera z okresu walk o i Ratajczak z oddziału W—7 za
wolność Hiszpanii: gen. bryg. kładów im. J. Stalina w Pozna
Huebner i gen. bryg. Komar oraz niu zameldowali o wykonaniu
przodownicy pracy i przodowni swoich zadań
produkcyjnych,
cy wyszkolenia bojowego i poli
tycznego.
Akademię zagaił członek Biura
Politycznego KC PZPR wicepre
mier A. Zawadzki.
Kreśląc płomienną sylwetkę
bohatera walk „za wolność waszą
i naszą“ mówca oświadczył: „Pa

Szpiedzy
amerykańscy badają
skutki stosiwan a
mocarstwa zachodnie odsłaniają
swoje prawdziwe cele: nie chcą
one żadnego traktatu pokojowe mięć o Karolu Świerczewskim — broni bakteriologicznej
Walterze będzie nas zagrzewać
go.

Negatywna odpowiedź mo
carstw zachodnich — stwierdza
agencja ADN — wzmoże żarów
no w NRD, jak i w Niemczech
zachodnich jeszcze bardziej wal
kę o utworzenie jednolitych, de
mokratycznych, suwerennych Nie
mieć, walkę o zawarcie traktatu
pokojowego.
•

•

•

do walki o naszą wielką sprawę
budownictwa socjalistycznego, bę
dzie nam wzorem hartu, oddania
i wytrwałości w przezwyciężaniu
trudności“.

Zebrani w głębokim skupieniu
wysłuchali referatu o życiu i wal
ce generała Waltera - Swierczew
skiego, który wygłosił szef zarzą
du politycznego WP wiceminister
obrony narodowej gen. bryg. M.

BERLIN (PAP). Agencja ADN Naszkowski.
donosi, że odpowiedź mocarstw Po ostatnich słowach mówcy
zachodnich na notę radziecką wy rozbrzmiewają dźwięki Hymnu
wołała w całych Niemczech po Narodowego oraz „Międzynaro
wszechne oburzenie 1 liczne głosy dówki“.
protestu. Pod naciskiem opinii W części artystycznej akademii
publicznej grupa posłów adenau- w programie związanym z boha
erowskiej partii CDU wystąpiła terską postacią generała Waltera
z krytyką Adenaucra i mocarstw wystąpił zespół pieśni i tańca
zachodnich.
Wojska Polskiego oraz soliści.

1 kwietnia
losowanie Pożyczki
Komunikat
Ministerstwa
Finansów

Dnia 1 kwietnia 1952 r. rozpo
cznie się pierwsze publiczne loso
wanie Narodowej Pożyczki Rozwo
ju Sił Polski. Odbywać się ono bę
dzie od 1 kwietnia do dnia 5
kwietnia 1952 r. codziennie od go
dziny 17, w gmachu Powszechnej
Kasy Oszczędności w Warszawie
przy ul. Sienkiewicza 12/14.
Stosownie do uchwały Rady Mi
nistrów z dnia 18 czerwca 1951 r.
w sprawie rozpisania Narodowej
Pożyczki Rozwoju Sił Polski (Mo
nitor Polski nr a-52, poz. 687) w
losowaniu tym wylosowanych bę
dzie 425 tys. obligacji, z których
połowa, tj. 212.500 obligacji będzie
premiowana na łączną sumę 40.885
tys. złotych, druga połowa na łą
czną sumę 21.250 tys. zł będzie
wykupiona według ich wartości
imiennej.
Dla wszystkich 17 klas Pożyczki
bedzie
wylosowanych
ogółem
212.500 premii, a mianowicie:
68 premii po zł 10.000
272 premie po zł 5.000
2550 premii po zł 1.000
9010 premii po zł
500
17000 premii po zł
250
183600 premii po zł
150
Losowanie numerów obligacji od
bywać się będzie dla wszystkich
klas Pożyczki jednocześnie. W ten
sposób obligacje oznaczone wylo
sowanymi numerami, bez względu
na klasę, podlegają premiowaniu
lub wykupowi.
Wykup wylosowanych obligacji
nastąpi w oddziałach Narodowego
Banku Polskiego i Powszechnej Ka
sy Oszczędności po ogłoszeniu wy
ników losowania w tabeli urzędo
wej Ministerstwa Finansów.

PEKIN (PAP). Korespondent Agen
cji Nowych Chin podaje z frontu ko
reańskiego dane dotyczące jednego ze
schwytanych szpiegów, którzy zostali
zrzuceni przez Amerykanów na zapleczu wojsk ludowych w celu zbie
rania informacji o skuteczności dzia
łania broni bakteriologicznej.
MINISTERSTWO
HANDLU
Szpiedzy ci otrzymali zadanie zbierania informacji na temat, jakie epi- WEWNĘTRZNEGO KOMUNIKU
demle wybuchły w Korei północnej,1
północnej, je, że w I dekadzie kwietnia
jaka panuje śmiertelność wśród lud (1 — 10. 4. br.) posiadacze boności i "Jakie kroki są podejmowane
w celu zwalczania chorób epidemicz nów niezależnie od ustalonych
nych.
norm bonowych będą mogli na
Schwytany przez władze ludowe być dodatkowo:
szpieg amerykański Wan Czi zeznał,
że grupa szpiegów została załadowa-j 1. Po 0,25 kg śledzi — osoby
na na lotnisku seułskim na 2 samo- jposiadające bony mięsno - tłuszloty i zrzucona następnie na zaple-:CZOwe kategorii: la, lb, lc, 2a 2b

Dodatkowa
przydziały na bony

byli zaopatrzeni w fałszywe dokumen 12c. 3a, 3b, 3c, ra, rb, rc, dz 2a,’
ty, otrzymali broń i w ciągu tygod dz 2b, dz2c, ls, lu, i 2s.
nia mieli przekazać wszystkie infor
2. Po 0,25 kg margaryny — oso
macje do sztabu amerykańskiego, Wia by posiadające bony mięsno - tłu
domoścl mieli przesyłać za pośrednic
kategorii: ra, rb, rc,
twem gołębi pocztowych, które każ szczowe
dy szpieg zabierał z sobą.
dz2a, dz2b i dz2c.

•■

. DZIENNIK BAŁTYCKI '(NR Tf)

r

•***»■■

«

Droga do pokoju zamiast »do piekła«
(Korespondencja własna API dla „Dziennika Bałtyckiego")

*
Londyn, w marcu
* Radziecka propozycja zwołania
międzynarodowej konferencji, w
Celu opracowania traktatu poko
jowego z Niemcami i zjednocze
nia Niemiec, spotkała się ze spe
cjalnym oddźwiękiem w Wielkiej
Brytanii. Propozycja ta bowiem
wypłynęła w chwili, gdy duży
odłam Labour Party zaczyna so
bie po raz pierwszy uświadamiać
niebezpieczeństwo, płynące z remilitaryzacji Niemiec w ramach
paktu atlantyckiego.
Powszechne oburzenie wzrosło
do tego stopnia, iż prawicowi
przywódcy Labour Party w ro
dzaju Hugh Daltona (byłego mi
nistra labourzystowskieg®) zmu
szeni byli określić uzbrajanie re
akcjonistów zachodnich Niemiec,
jako „drogę do piekła“. Wielu
posłów labourzystowskich zaczy
na szukać możliwości innej poli
tyki w stosunku do Niemiec. W
szeregach związków zawodowych
pogłębia się opozycja wobec remilitaryzacji Niemiec zachod
nich.
W takiej właśnie chwili,
w sytuacji brzemiennej w pel
ne nadziei możliwości, Zwią
zek Radziecki wystąpi! ze swą
propozycją. Nic więc dziwne
go, że wrażenie tej propozycji
było wielkie i znalazło dwo
jaki wyraz. Z jednej strony
wprowadziła ona w zakłopo
tanie propagatorów remilitaryzacji Niemiec zachodnich,
mających na oku nową wojnę,
% drugiej zaś stała się podnie
tą do walki zwolenników po
koju, wskazując jak najbar
dziej jasne i proste rozwiąza
nie sprawy Niemiec w sposób
sprawiedliwy,
osiągalny
1
trwały.

Użyłem rozmyślnie słowa „za
kłopotanie“. Muszę przyznać, że
je sobie pożyczyłem. Bowiem
„The Times“, najbardziej wpły
wowy dziennik w brytyjskich ko
łach rządzących, stwierdził na
tychmiast po opublikowaniu no
ty radzieckiej: „Pod wieloma
względami nota radziecka jest
kłopotliwa“, dodając następnie:
„Mocarstwa zachodnie nie mogą
oczywiście pozwolić na odrzuce
nie z miejsca tych propozycji“.
„Times“ zastrzega się jednak, że
„nie może być oczywiście mowy
o wyrzeczeniu się rokowań w
sprawie udziału Niemiec w pla
nie obronnym państw zachod
nich“.

Lękafą się oburzenia
ludu
Mówiąc językiem zrozumia
łym, wszystko to oznacza, że ko
ła reakcyjne w Wielkiej Bryta
nii, zarówno jak w Ameryce są
zakłopotane, ponieważ pragną
kontynuować swe plany uzbroje
nia za wszelką cenę, żądaną
przez pana Adenauera oraz jego
przyjaciół i dlatego chciałyby
odrzucić propozycje radzieckie.
Zdają sobie jednakże sprawę, że
krok taki wywołałby głębokie i
powszechne oburzenie zarówno
na wschodzie, jak i na zachodzie.

Inny wpływowy dziennik bry
tyjski „Manchester Guardian“
stwierdza, że propozycja radziec

ka „realnie ocenia obecne możli możliwości osiągnięcia zmiany
wości“ i dodaje, że wymaga ona polityki. Jednakże, podobnie jak
w przeszłości, i w tym wypadku
poważnego rozpatrzenia.

Z tego, co piszą dwa czołowe
dzienniki brytyjskie wynika ja
sno, że nota radziecka daje ru
chowi postępowemu okazję prze
forsowania zmiany polityki za
planowanej w Lizbonie. Jasne
jest również, że sfery rządzące
sprzeciwiać się będą takiej zmia
nie jak najmocniej, niezależnie
od tego, czy mocarstwa zachod
nie zgodzą się lub nie na udział
w międzynarodowej konferencji,
proponowanej przez Związek Ra
dziecki.

W społeczeństwie
brytyjskim wzrasta
zniecierpliwienie
Nie po raz pierwszy oczywiście
wystąpienie Związku Radzieckie
go na polu dyplomatycznym
stwarza dla eił pokoju wielkie

reakcja używa zatrutej broni, wy
próbowanej metody zatajania
prawdy. Bowiem większość bry
tyjskich czytelników pism nie
ma pojęcia, co właściwie zawiera
propozycja radziecka. Brytyjska
prasa kapitalistyczna albo w ogó
le nie podała tekstu propozycji,
albo też w wersji skróconej i
zniekształconej. Należy więc in
nymi drogami zaznajomić naród
brytyjski nie tylko z treścią pro
pozycji, lecz również z trzeźwą
analizą zarówno samej propozy
cji, jak i postanowień konferen
cji iizbońskiej, które mogłyby i
powinny być przez nią zastą
pione.
Nie ulega wątpliwości, że w
społeczeństwie brytyjskim na
rasta zniecierpliwienie z po
wodu coraz bardziej wygóro

Wspólnie przelana krew żoł
nierzy polskich i radzieckich nie
poszła na marne. Masy pracują
ce podjętymi zobowiązaniami gwa
rautują nie tylko wykonanie z
nadwyżką zadań Planu 6-letniego, ale w ten sposób odpowiadana pr5j)y rozpętania nowej po
zogi. wojennej. przez agresorów aetapów tego szlaku była Gdynia,
o którą toczono ciężkie i zażarte merykańskich.
walki. Po oswobodzeniu miasta Następnie por. Ostaszewski, uwojska radzieckie nie tylko po czestnik walk . o oswobodzenie
mogły mieszkańcom w odgruzo Gdyni, podzielił się z obecnymi
waniu miasta, ale również udzie wspomnieniami z gorących dni
lily pomocy w odbudowaniu por walk o przedmieścia gdyńskie i
tu. Dżiś, dzięki ustrojowi socja Gdańsk.
listycznemu, dzięki
wydajnej Serdecznie przemówił do zebra
pracy robotników — zdolność nych wicekonsul Związku Raprzeładunkowa portu Gdyni zna- (jz[eckiego Mikołaj Jermilow, któ
eznie przekracza normy przedwo ry zapewnił, że przyjaźń narojenne. Dziś Gdynia ma 19 szkół

podstawowych, do których uczę
szcza 11.275 uczni, 31 przedszko
li, 13 świetlic szkolnych i 75
świetlic przy zakładach pracy, 22
punkty biblioteczne (przed woj
ną była tylko 1 biblioteka) i 6
żłobków, mieszczących 340 dzie
ci. Dziś o zdrowie mieszkańców
Gdyni troszczy się 11 ośrodków
zdrowia, w których udzielono w
1951 roku 586.610 porad, pracuje
aż 5 karetek pogotowia. Rosną no
we osiedla mieszkaniowe, przy
czym drogą samej nadbudowy
bloków robotniczych uzyskano
już 274 izby, powstał wspaniały
gmach szkoły TPD na Grabówku,
szkoły licealnej przy ul. Daszyń
skiego, gmach Młodzieżowego Do
mu Kultury i Specjalistycznego
Ośrodka Zdrowia,

Obok nazwiska biskupa Spletia w nawiasach figuruje dopisek

„impedito“, oznaczający przesz
kodę w urzędowaniu. Taka „prze
szkoda“ rzeczywiście istnieje:

dów Związku Radzieckiego i na
rodu polskiego, zrodzona w og
niu walk z faszyzmem, utrwala
dziś wspólna walka o socjalizm
i pokój.
Entuzjastyczne okrzyki na
cześć Generalissimusa Stalina,
Prezydenta
Polski Bolesława
Bieruta, oswobodzicłela Gdyni
marszałka Rokossowskiego, na
cześć bohaterskiej Armii Radziec
klej ł odrodzonego Wojska Pol
skiego przerywały co chwila sło
wa przemawiających. Następnie
ob. Stawiarski odczytał list do

ministra obrony narodowej mar
szałka Rokossowskiego, w któ
rym społeczeństwo Gdyni, prze
syłając Marszałkowi serdeczne
pozdrowienia oraz wyrazy gorą
cej wdzięczności za oswobodzenie
Gdyni, obiecuje walczyć wier
nie o utrwalenie pokoju świato
wego.
Na zakończenie części oficjal
nej przewodniczący Prezydium
MRN ob. Mueller w imieniu Pre
zydenta RP odznaczył Srebrnymi
Krzyżami Zasługi matki licznego
potomstwa: ob. ob. Helenę Gościńską, Stanisławę Jaworańską,
Annę Lewińską i Helenę Kaczmarek, (btl)

W wieku XIX uformował się naród polski w znaczeniu
współczesnym, oblicze jego kształtowała burżuazja, sprzęgnię
ta ze szlacheckim ziemiaństwem, był to więc naród burżuazyjny. Inne klasy, mimo swej liczebności, podporządkowane
burżuazyjnej hegemonii, nie odegrały w formowaniu i kształ
towaniu oblicza narodu decydującej roli.
Dojście do władzy polskiej klasy robotniczej w r. 1944
rozpoczęło nowy okres historyczny — przekształcania narodu
burżuazyjnego w naród socjalistyczny, o nowej strukturze go
spodarczej, o nowym składzie klasowym, o nowym obliczu mo
ralno - politycznym.
Naród nasz przeżywa więc w obecnym etapie historycznym
najgłębszy proces przekształcania się i przerastania w społe
czeństwo socjalistyczne. Proces ten trwa 1, póki nie osiągnie
właściwego stadium, musi być powiązany z walką klasową.
Ale jest to proces, który prowadzi do społeczeństwa bezklasowego.
BOLESŁAW BIERUT

radzieckich i polskich żołnierzy,
którzy wyzwolili wybrzeże pol
skie w roku 1945.
„Działalność“ biskupa Spletta
musiała wywołać entuzjazm w
Watykanie, gdyż wbrew art. 9
zawartego przed woj
konserwuje w swych rocznikach, konkordatu,
ną między Polską a Watykanem
jako „ordynariusza diecezji gdań — Stolica Apostolska wkrótce po
skiej“. Fakty tu przytoczone po wierzyła Splettowi DODATKO
chodzą z zeznań i dokumentów WO diecezję chełmińską. Splett
sądowych. Są one szczegółowo natychmiast przeniósł wszystkie
omówione w broszurze Józefa Si swe antypolskie zarządzenia i
kory*), z której głównie korzy metody dyskryminacyjne wobec
staliśmy przy opracowaniu niniej Polaków na teren diecezji cheł
szego artykułu.
mińskiej. W dniu 17 marca 1940

Między brewiarzem
a Gestapo
W Roczniku Papieskim za rok
1951, tzw. „Annuario Pontificio
per 1‘anno 1951“, na str. 178 jako
biskup diecezji gdańskiej figu
ruje: „CARLO MARIA SPLETT“.

DEREK KARTUN

Gdynia rośnie i rozwija się

Uroczystą akademię zagaił zas
tępca przewodniczącego Prezy
dium MRN ob. Stawiarski, po
czym przewodniczący Prezydium
MRN w Gdyni o.b. Mueller wy
głosił referat, w którym mówiąc
o braterstwie Armii Radzieckiej
i Polskiej, opisał długi szlak bitewny, wiodący braterskie armie
od Lenino do Berlina. Jednym z

na rozprawie ks. Wiśniewski —
osobiście lub przez kościelnego
kontrolował, czy obecni w koście
le nie posługują się książkami poi
skirni; gdy to miało miejsce, książ
ki takie odbierał, względnie, gdy
ktoś się sprzeciwiał oddaniu książ
ki — polecano mu wyjść z kościo
ła“. Splett kazał zastąpić polskie
książki do nabożeństwa modlitew
nikami niemieckimi.
I MORDERCĄ 450 KSIĘŻY
POLAKÓW

Ale biskup Splett ma na swym
sumieniu jeszcze większe zbrod
roku nakazał on usunięcie wszel nie, aniżeli łamanie prawa kano
kich „przedmiotów z polskimi na nicznego i konkordatu w walce z
pisami i emblematami, także polskością. Ogółem na terenie die

Splett odsiaduje 8-letnl wyrok
HITLEROWIEC SPLETT
sądowy za współpracę z okupan
POLAKOŻERCĄ
tem hitlerowskim, prześladowa W dniu 4 września 1939 roku, wszystkich polskich napisów w cezji chełmińskiej było 670 kslę
nie polskości i wysianie na w cztery dni po najeździe hitle kościele“. Więcej — jak zeznał ży, a zginęło podczas okupacji —
śmierć kilkuset księży polskich. rowskim na Polskę, ówczesny bi jeden % doradców biskupa, ks. 450, prawie wyłącznie Polaków.

Alę ta przeszkoda nie przeszka
dza Watykanowi umieszczać Splet
ta z roku na rok w swych oficjał
nych rocznikach, jako „biskupa
diecezji gdańskiej“. Aby zaś zro
zumieć cynizm tej antypolskiej
prowokacji, należy dodać,' że

przy włoskim słowie „Danzica“,
oznaczającym „Gdańsk“, nie ma
słowa „Polonia“ (Polska), podob
nie, jak na str. 133 tegoż Roczni
ka przy słowie „Breslau“ (Wro
cław) nie ma słowa „Polonia“,
lecz jest za to słowo „Germania“.
W ten sposób Watykan ofi
cjalnie deklaruje, że nie uzna
je skazanego za zbrodnie prze
ciwko polskości Spletta za
zbrodniarza, jak również, że
nie uznaje za polskie diece
zje — ani gdańskiej, ani wro
cławskiej.

skup gdański, Splett, śpieszy z
wydaniem specjalnego listu pa
sterskiego, w którym dołącza
modlitwę za naród, ojczyznę (na
turalnie — hitlerowską) i fuehrera. List poleca odczytać ZA
MIAST kazania w niedzielę,
10 września, a dołączoną modli
twę — po sumie z wystawieniem
monstrancji i odśpiewaniem hym
nu „Święty Boże“. List kończy
się słowami: „W tej historycznej

Behrendt — Polakom z literą „P‘
nie wolno było przychodzić do
kościoła. W dniu 25 maja 1940 r.
— znowu łamiąc konkordat oraz
prawo kanoniczne — biskup
Splett zabronił spowiedzi W języ
ku polskim!
Zakaz ten spotkał się z prote
stem, zresztą bezskutecznym, pa
triotycznej części duchowieństwa.
Nawet taki polakożerca, mimo
polskiego brzmienia nazwiska,
jak i ks. Lubomski, kanclerz ku
rii i prawa ręka Spletta, zez
nał: „Nakaz używania języka nie
mieckiego przy spowiedzi uwa
żam za sprzeczny z prawem na
turalnym, kanonicznym i ze zdro
wym rozsądkiem“.

godzinie dziejowej nie zapominaj
my podziękować Bogu Najwyższe
mu i prosić Go o dalsze błogosła
wieństwo dla fu eh rera, narodu
i ojczyzny“.
W dwa dni później . biskup
Splett wydaje okólnik: „Aż do
odwołania zakazuje się odprawia Po zlikwidowaniu języka pol
nia jakichkolwiek nabożeństw poi skiego na nagrobkach, chorąg
skich“. Czyż trzeba dodawać, że wiach kościelnych i przy spowie
Warto więc może przypomnieć biskup Splett nigdy tego okólnika dzi, Splett zabroni! używania poi
„działalność“ owego biskupa, któ nie odwołał. Odwołały go dopie skich książek do nabożeństwa.
reco Watykan tak pieczołowicie ro czołgi radzieckie oraz bagnety „Proboszcz niemiecki «—s z&znal

Bolesława Bieruta

z okazji 60 rocznicy Jego urodzin

wanych 1 bezczelnych żądań
przywódców Niemiec zachod
WARSZAWA (PAP). Podajemy kolejny wykaz listów z zo
nich, jak również z powodu bowiązaniami i życzeniami nadchodzącymi do Prezyden a . •
tak samo bezczelnych żą Bolesława Bieruta z okazji 60 rocznicy Jego urodzin.
dań amerykańskich i wy T. ,
, . .
gromada Wierzbięcice, Dział WÓdomiewieranej przez Stany Zjed Listy nadesłały.
rzy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wo*
noczone presji w celu jak naj Gromada Janice, Delegatura Cen- dociągów i Kanalizacji w Warszawie,
szybszej remilitaryzacji Nie trail Mięsnej w Jarosławiu, Rejon Eks spółdzielnia Pracy Stolarzy „Brzoza“
Dróg Publicznych w Jawo-j w warszawie - Włochy, Warszawska
miec zachodnich. Żądania te ploatacji
rze, Państwowa Komunikacja Samo- j spółdzielnia Spożywców „Wola“, Szpizaspokaja skwapliwie rząd pa chodowa w Jeleniej Górze, Krośnień-1 +<aj powiatowy we Wschowie, Zakłady
na Churchilla, a ta dziedzina skie Kopalnictwo Naftowe, gromada: przemysłu Odzieżowego im. 17 styczIzbicków, kobiety gminy Firlej, Żwi- i nja w Warszawie, Zakłady Chemiczne
polityki zagranicznej rządu równia
Ełku, Rzemieślnicza Spół-1 w Warszawie, Ekspozytura Okręgowa
jest najbardziej ze wszystkich dzielnia wPracy
Branży Skórzanej w j centrali Mięsnej w Warszawie, budöniepopularna w społeczeństwie Drobinie, Urząd Pocztowo - Teleko- j wa Metra Warszawskiego, gromada
munikacyjny w Drawsku Szczecin- wadlew. Centrala Przemysłu Naftowe
brytyjskim.
skim, Stocznia „Żeglugi na Wiśle“ w j gQ w Krakowie, Centrala Handlowa
Wysiłki i nadzieje postępowych Chełmnie, Częstochowskie Zakłady j przemysłu Chemicznego we WrocłaPrzemysłu Bawełnianego,
gromada j
Rolniczy Zespół Spółdzielczy w
kół brytyjskich idą obecnie w Czernino,
Katowickie
Przemysłowe; wilczkowie. Młyn „Sułkowice“ we Wro
kierunku stworzenia szerokiego Zjednoczenie Budowlane w Chorzowie,j c>aWiu, Biuro Studiów i Projektów
ruchu masowego, walczącego o Tartak w Czersku, Nadleśnictwo PaA- ] x>rot>xiej Wytwórczości w Warszawie,
w Czersku, Kopalnia Rudy że s Nakłady Przemysłu Bawełnianego w
zjednoczone, pokojowe Niemcy, stwowe Rejon
Lasów Państwowych w; Bogatyni, Kino „Pionier“ w Białymktóre mogłyby zająć należne im laznej,
Bydgoszczy, Zakłady Przemysłu Weł-| stoku,
młodzież gromady Bukowska
miejsce w rodzinie narodów, co nianego w Bielsku - Białej, Zakłady wola, Przedsiębiorstwo Komunikacyj
stanowiłoby gwarancję pokoju Mięsne w Brodnicy, Wojewódzki Szpi ne w Będzinie, Teatr Polski Bielskotal Gruźiiczo - Zakaźny w Białymsto Cieszyn, Fabryka, Pilników w Będzi
w Europie.
ku, Reszelskie Zakłady Przemysłu Te nie, Prezydium Powiatowej Rady Na

Dzięki wysiłkom ludu pracującego
W podniosłym nastroju i z uczuciem serdecznej wdzięcz
ności dla żołnierzy Armii Radzieckiej, obchodzili mieszkańcy
Gdyni siódmą rocznicę wyzwolenia miasta przez bohaterskie
wojska II Frontu Białoruskiego.
W dniu 28 bm. obszerna hala klubu robotniczego ZPGG
przy ul. Polskiej wypełniła się szczelnie delegacjami wszyst
kich zakładów pracy, organizacji społecznych, młodzieży oraz
Marynarki Wojennej.

Listy do Prezydenta RP

W dniu, w którym Splett odśpie
wał „Te Deum“ na intencję oręża
hitlerowskiego i Hitlera, Gestapo
wyrwało ź plebanii księży, któ
rzy przez szereg lat współpraco
wali ze Splettem. Byli to pierwsi
więźniowie Stutthofu i jego pierw
sze ofiary. Gdy stryj, dwaj bra
cia i siostra jednego z aresztowa
nych księży, Roberta Wohlfeila,
zwrócili się do Spletta, błagając
o interwencję u władz hitlerow
skich, biskup - hitlerowiec oświadczył: „Polnische Priester
sind keine Aposteln, sondern Ver
räter“ (polscy kapłani nie są apo
stołami, lecz zdrajcami).

renowego w Biskupsku, Białostockie
Przedsiębiorstwo
Skupu
Surowców
Włókienniczych i Skórzanych, Zakła
dy Wydobywania Piasku w Białej Gó
rze, kobiety Fabryki Sklejek w Bia
łymstoku, Fabryka Zapałek w Błoniu,
Spółdzielnia Pracy Wielobranżowej w
Biskupcu, Zarząd Wojewódzki Ligi
Kobiet w Białymstoku, Szpital Miej
ski nr 2 w Bielsku - Białej, Brzeziń
skie Zakłady Przernysłu Odzieżowego,
Gminna Spółdzielnia ZSCh w Baronowicach, „Centrosprzęt“ w Białym
stoku, Szkoła Podstawowa w Brzozowicach Kamieniu, Tartak Leśny nr 2
w Biskupcu, świętokrzyski Park Na
rodowy w Bodzentynie, Robotnicza
Spółdzielnia Pracy „Przemysł Drzew
ny“ w Brwinowie, Zakłady Elektro
techniczne w Ząbkowicach, Obornic
kie Zakłady Drzewnego Przemysłu Te
renowego, Oddziały Banku Rolnego 1
Narodowego w Oławie, Cementownia
„Odra" w Opolu, Zjednoczenie Budo
wnictwa Miejskiego w Opolu, Nadleś
nictwo Państwowe w Osieku, Fabryka
Mebli w Opatówku, Zarząd Ligi Ko
biet w Ozorkowie, Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w Olecku,
Okręgowy Zarząd Kin w Olsztynie,
Zjednoczenie Elektromontażowe w Ostrowcu świętokrzyskim, Południowe
Zakłady Obuwia w Chełmku, Szpital
Miejski nr 6 w Warszawie, gromada
Dąbrówka, Wolskie Zakłady Przemy
słu Barwników, Spółdzielnia Pracy im.
Marchlewskiego w Gliwicach, Biuro
Projektów Zdkładów Przemysłu Meta
lowego 1 Elektrotechnicznego w Gli
wicach, Huta „Baildon“, Tuczarnia
Rzeźni Drobiu w Barczewie, Oddział
Narodowego Banku Polskiego w Brze
gu, organizacja Ligi Kobiet w Kra
jówkach, Zarząd PCK w Krakowie,
Obwodowy Urząd Pocztowo - Teleko
munikacyjny w Krośnie, Krakowskie
Zakłady Farmaceutyczne, gromada Ja
strzębik, Kopalnia im. Wieczorka w
Janowie, Spółdzielnia Produkcyjna w
Miastkowie, Cementownia „Grodziec“
w Katowicach, Biuro Projektów i Stu
diów Przemysłu Chemicznego w Gli
wicach, Warsztaty Naprawcze w Dą
browie Górniczej, Organizacja Ligi Ko
biet w Darłowie, Odlewnia w Draw
sku Młynie, Koło ZMP przy Gminnej
Spółdzielni w Domaszewicach, Koło
ZMP w Długiej Brzezinie, Dylakowskie Zakłady Przemysłu Odzieżowego,
Nadleśnictwo Państwowe w Cierpiszewie. Szpital Miejski w Czeladzi, Cu
krownia w Chojnowie, Zakłady Kokso
chemiczne „Hajduki“, hufiec „SP“
gminy „Nekla“, Nadleśnictwo Państwo
we w Białobrzegach, Zakłady Energe
tyczne w Białymstoku, Centrala Jajczarsko - Drobiarska w Białymstoku,
organizacja PZPR gromady Boguszyn.
PGR Borkowo, Wydział Zdrowia Miej
skiej Rady Narodowej w Białymsto
ku, Zjednoczenie Budownictwa Miej
skiego w Bielsku - Biała, Warsztaty
Rejonowe Eksploatacji Dróg Publicz
nych w Busku - Zdroju, Białostockie
Zakłady Przemysłu Wełnianego, Nad
leśnictwo Państwowe w Bielawie, gro
mada Bielawy, Krakowskie Zakłady So
dowe, Fabryka Sklejek Przemysłu Le
śnego w Ostrowie, kopalnia „Michał“,
Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego
w Wałbrzychu, Miejskie Przedsiębior
stwo Komunikacyjne w Wałbrzychu,

rodowej w Czarnkowie, Tartak nr 5 w
Chorzelewie, gromada Wolka Końska,
Rejon Przemysłu Leśnego w Toruniu,
Budowlane Przedsiębiorstwo Powiato
we w Smęcinie, PKP w Szczecinie,
Spółdzielnia Pracv Szczotkarskiel W
Świebodzicach, Nadodrzańska
Spół
dzielnia Pracy „Odlewnik“ w Szczeci
nie,
gromada Strzemieszyce, koło
ZMP przy Gazowni w Szczecinie, Za
kłady Rybne nr 14 w Szczecinie. Fa
bryka Płvt Pilśniowych w Świeradowie,
Zespół Młynów w Sierpcu. Spółdziel
nia Inwalidów „Przodownik“ w Sonocie, gromada Stradomia Górna, bu
dowa Osiedla Robotniczego w świ.etorhowicaeh. Odlewnia Żeliwa i Emaliernia „Kamienna“ w Skarżysko-Ka
miennej. Kino „Ton“ w Białymstoku
Szpital Miejski nr 2 w Bytomiu. PKP
w Aleksandrowie Kujawskim. Nakład
Mleczarski w Przasnyszu. Szczecińskie
Zakłady Materiałów Biurowych, świebodzickle Zakłady Przemysłu Odzieżo
wego, Rejon Leśmr w Słońsku, Prezy
dium Miejskiej Rady Narodowej w
Świeradowie, gromada Szydłowo Kra
jeńskie. Zakłady Naprawcze Taboru
Kolejowego w Stargardzie, Zakłady
Przemysłu
Odzieżowego w środzie
Wielkopolskiej, Fabryka śrub 1 NitoW
w Sporyszu, POM w Stalówce.

Spletta
odpowiedzialnością za
śmierć biskupów Nowowiejskiego
i Wetmańskiego“.

leży się temu, coś zdziałał do
tychczas w duchu katolickim
dla wzniosłego celu“. (Pod
kreślenie nasze — przyp. red.).
Tak to Watykan pochwalał,
jako „wzniosły cel“ ekstermina
cję Polaków wiernych i kapła
nów, dokonywaną przez bisku
pa - hitlerowca i jego pomocni
ków, agentów Gestapo.
Dziś, gdy projekt Konstytucji
Polskiej. Rzeczypospolitej Ludo
wej, potwierdzając istniejący stan
rzeczy, gwarantuje każdemu Po
lakowi wolność sumienia i swo
bodę wykonywania praktyk reli
gijnych, z tych samych komnat
watykańskich, o które na próżno
rozbijały się jęki i błagania mor
dowanych przez Gestapo Pola
ków - katolików i księży pol
skich, padają gromy na rzekome
„prześladowanie religii przez ko
munizm“.
_ A chociaż patriotyczna część
duchowieństwa polskiego czynnie
popiera walkę ludu polskiego o
szczęście i rozkwit naszej ojczyz
ny, chociaż wyraża uznania dla
naszej Karty Praw, jaką jest pro
jekt Konstytucji — są przecież je
szcze księża i wyżsi rangą du
chowni, którzy usiłują wsączyć w
umysły wiernych jad nieufności
i nienawiści do Polski Ludowej,
powtarzając oszczerstwa Watyka
nu i Waszyngtona — protektorów
i sprzymierzeńców Splettów Kno
pów i Preussów.
A w Rocznikach Papieskich na
dal figuruje Car’ Maria Splett
jako „biskup diecezji gdańskiej“,
a Gdańsk —• nadal nie jest w
tych rocznikach miastem polskim.

Gdy do Spletta meldowali się
kapłani, którym udało się wydo
stać z obozów koncentracyjnych,
biskup przyjmował ich propozy
cją... zapisania się na volksliste!
Na miejsce wysłanych do obo
zu księży polskich biskup Splett
zamianował „komisarzy“, spo
śród których szczególną zajadło
ścią wyróżniali się dwaj agenci
Gestapo, ks. Knop, członek partii
hitlerowskiej oraz ks, Preuss.
Obaj ci hitlerowcy posłali na
śmierć tysiące obywateli polskich,
a wśród nich — wielu księży.
A cóż na to Watykan? Czy nie
wiedział o łamaniu przez Spletta
präwa kanonicznego, barbarzyń
skim prześladowaniu polskiej kul
tury religijnej, języka wiernych i
kapłanów?

Prawi do kultury“
Ostatnio ukazało się na półkach księ
garskich szereg wydawnictw, omawia
jących projekt Konstytucji Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej. Jedno z
nich _ to praca znanego literata LE
ONA KRUCZKOWSKIEGO pt. „PRA
WO DO KULTURY“.
Kruczkowski przedstawia proces upadku kultury burżuazyjnej, który
szczególnie jaskrawo wystąpił w okre
sie imperializmu. Okres światowych
wojen imperialistycznych doprowadził
kulturę burżuazyjną do ostatecznego
zwyrodnienia, którego wyrazem jest
„amerykanizacja“.
Przeciw „amerykanizacji“, przeciw
rozkładowi kultury w państwach burżuazyjnych występują przodujący, po
stępowi ludzie, najlepsi synowie na
rodów, pozostających w jarzmie kapi
talizmu.
Jakże inaczej jest w Związku Ra
dzieckim i w krajach demokracji lu
dowej. Obserwuje się tu niebywały roż
wój wszystkich dziedzin kultury i sztu
ki, która służy podnoszeniu człowieka
wzwyż, służy sprawie pokoju. W Pol
sce Ludowej w ciągu siedmiu lat do
konała się rewolucja kulturalna, któ
ra trwa nadal. O ogromie tej rewo
lucji, o jej zdobyczach świadczą nas
tępujące liczby:
W 1938 r. były w Polsce 32 uczel
nie wyższe, do których uczęszczała
50.000 studentów. Obecnie mamy 82
uczelnie wyższe i 120.000 studentów.
W 19.37 r. ukazało się 3.500.000 eg
zemplarzy wydawnictw
książko
wych, w 1951 r. — 18.900.000. Frek
wencja w kinach i teatrach wzro
sła prawie dwukrotnie.
W Związku Radzieckim i krajach de
mokracji ludowej istnieją warunki dla
coraz wspanialszego rozwoju kultury.

WATYKAN
BŁOGOSŁAWI SPLETTA
Watykan o tym wszystkim do
skonale wiedział, informował go
przecież stale nuncjusz papieski
w Berlinie monsignor Orsenigo i
przebywający w Rzymie kardynał
Hlond. Watykanowi najwidocz
niej właśnie odpowiada taka poli
tyka, ponieważ papież Pius XII
W dniu 20 marca 1941 roku pi
sze do Spletta list treści nastę
pującej:
„Bądź przekonany, że co
dziennie przy Świętej Ofierze
Wśród 450 księży zamordowa
i rozdziale błogosławieństw o
nych za milczącą, a często i czyn
ną aprobatą biskupa Spletta, zna
Tobie pamiętamy. Czynimy to
leźli się dwaj biskupi: Nowowiej
z tym głębszym przeświadcze
ski 1 Wetmański“.
niem, że ciąży na Tobie więk
Ks. Franciszek Borowiec, pre
szy obowiązek i masz możli _____
fekt z Warszawy, zeznał: „Ducho
wości większe od innych... Nawieństwo DOlskie *»Kelais biekimo.,
«■* wdzięczność i uznanie na
’
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Sklepy PSS w Gdyni Już
>

będą otwarte
w niedzielę

DZIENNIK BAŁTYCKI (NR 77? '
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w najbliższych dniach MiGAWKi

Stogi otrzymała nowy ośrodek zdrowia

Dla uczczenia 60 rocznicy uro
Przy ul. Stryjewskiego 29 a na Stogach — mimo przejmującego
dzin Prezydenta Bieruta pracow zimna, a nawet lekkiego mrozu — roboty idą pełną parą. Załoga gdań
skiego
MPRB nie traci cennego czasu i wykorzystuje wszelkie możli
nicy PSS w Gdyni postanowili, wości, ażeby
Jak najprędzej oddać do użytku nowy ośrodek zdrowia dla
że w sobotę 29 i poniedziałek 31 dzielnicy, dotychczas posiadającej małe, niewystarczające ambulato
bm. ßklepy PSS będą czynne bez rium.
przerwy obiadowej.
W niedzielę 30 bm. sklepy bę Ażeby uniknąć przestojów, któ Eugeniusz Nowicki, przygotowu
dą otwarte jak w dni powszed ro może spowodować mróz, be ją beton ręcznie. Nikt z załogi
toniarkę ustawiono w specjalnej nie traci jednej sekundy na próż
nie.
szopie. Obok grzeje się bez przer no. Pomocnicy 1 podręczni po wy
wy wodę i „kruszywo“ (piasek), konaniu swojej pracy pomagają
wyzyskując do tego celu starą, innym, byle prędzej robota po
,
blaszaną beczkę. Betoniarka mo suwała się naprzód.
że bez przeszkód pracować, a Nowo wznoszony budynek ma
robotnicy — jeśli mróz nie jest być jednopiętrowy. W tej chwili
za duży — spokojnie betonować. „podciąga“ się pod dach mury.
Dziś o godz. 18 w sali Do
Przyglądamy się, jak zręcznie Po schodni, czyli prowizorycz
mu Drukarza w Gdańsku przy Bernard
rozpruwa nych schodach, niezbyt wygod
ul. Garncarskiej 18, odbędzie worek z Chmielewski
nych dla nieprzyzwyczajonych,
cementem.
się „Wieczór bajek ludów
wchodzimy na pierwsze piętro.
—
Całe,
nieuszkodzone
worki
Związku Radzieckiego“.
wysyłamy do naszego magazynu Tutaj Kazimierz Grembski wy
Teksty odczytają współpra —
mówi technik MPRB ob. Jerzy ładowuje z windy drewniane bel
cownicy redakcji „Dziennika Szwarc.
— To również przynosi ki. Za chwilę, stojący na dole
Bałtyckiego“, oryginalne pio nam pewne
przy motorze windy Jan Loska,
oszczędności.
senki ludowe wykona K. Zbo
puszcza w ruch windę. Winda
rowska przy akompaniamen
mknie na dół, by po kilku minu
Byle prędze)
cie prof. W. Hendricha.
tach z nowym materiałem wró
Wstęp na imprezę wolny.
Ponieważ jedna betoniarka nie cić na górę, gdzie jedni robotni
Prosimy o punktualne przy dostarcza dostatecznej ilości ma cy szybko i zręcznie ciągną mur
bycie.
teriału, obsługa jej: Franciszek ku górze, a inni układają już
Pstrąg, Bernard Chmielecki i dźwigary stropowe.

Dziś wieczór bajek
ludów ZSRR

Słonecznie
i przestronnie

wet przez chwilę nie stoi bez
czynnie. Na schodni mija nas
mistrz ciesielski Wiktor Skielnik,
który, jak nas informuje ob.
Szwarc, wykonuje najtrudniej
sze prace ciesielskie na wszyst
kich budowach.

Coraz wiece) ośrodków
— A kiedy budynek będzie
pod dachem? — pytam.
Pytanie moje usłyszał zbliża
jący się Jan Loska.
— Ano, załoga podjęła w lu
tym zobowiązanie dla uczcze
nia 10 rocznicy powstania
PPR i postanowiła oddać bu
dynek w stanie surowym, zam j
kniętym (pod dachem) do dniaj
31 bm. Zobowiązanie wyko-;
namy, o ile nie będzie mrozu,'
który może przeszkodzie w j
wykonaniu gzymsu betono
wego.
—• Grupa murarzy Bernarda
Perzyńskiego —• dodaje ob. Lo
ska — dla uczczenia 60 rocznicy
urodzin Prezydenta Bieruta pod
jęła zobowiązanie oszczędnościo
we. Wykopując z gruzów dźwiga
ry, murarze zaoszczędzili w su - j
mie około 4.500 złotych.

sam wstąpił do budki, żeby za
telefonować? (rt)

Zginął pelikan...
W czwartkowym numerze na
szej gazety ukazało się ogłosze
nie, wzywające do zwrócenia za
nagrodą pelikana, pozostawione
go w budce telefonicznej na dwór
cu w Sopocie.
Wyrażamy właścicielowi peli
kana nasze głębokie współczucie
z powodu tej zguby. Ale równo
cześnie jesteśmy zaintrygowani
co niemiara: czy zapomniany na
dworcu pelikan towarzyszył swe
mu panu na spacerze, czy też

Szczyt optymizmu
Nocą jeszcze mróz bierze, na
ulicach leży śnieg, wieje ostry
wiatr. A w barze mlecznym w
Gdańsku wisi na drzwiach weso
ła wywieszka z napisem „Lody“.
Jest to niewątpliwie zdrowy objaw optymizmu kierownictwa
baru. Ale nie jest wykluczone, że
na sam widok tej wywieszki kli
ent zamieni się... w sopel lodu.
(to)

Zrealizowane zobowiązania
przynoszą wielkie oszczędności
bowiazań wynosi 23.970 zło
tych oszczędności.

Coraz więcej mamy meldun
ków o wykonaniu zobowiązań
eodjętych dla uczczenia 60 ro
cznicy urodzin Prezydenta
Bieruta.
M. in. o wykonaniu powzię
tych zobowiązań oszczędno
ściowych zameldowały niektó
re załogi ZB 3/4. I tak bryga
da tynkarska Furmanka, wy
konująca tynkowanie mecha
niczną tynkownicą, zaoszczę
dziła 2.140 roboczogodzin, co
daje w sumie 32.100 zł. oszczęd
ności.

Brygada ciesielska Bernar
da Betchera, zatrudniona przy

deskowaniu ścian, dachu i wy
konaniu podłóg, zaoszczędziła
1.375 roboczogodzin, co daje
20.625 zł. oszczędności.
A oto meldunek załogi ZB
3/4 z budowy 312 w Nowych
Szkotach':
Brygada ciesielska Be.iszczu
ka. zatrudniona przy budowie
baraków, wykonała powzięte
zobowiązanie, zaoszczędzając
200 roboczogodzin. a brygada
ciesielska Gawła, zatrudniona
również przy budowie bara
ku. zaoszczędziła 275 roboczo
godzin.
Jest to tylko część zrealizo
wanych zobowiązań. Podjęte
i wykonane zobowiązanie —
to dowód przywiązania i ser
decznych uczuć ludzi pracy
dla Prezydenta Polski Ludo
wej, Bolesława Bieruta.

W wykonaniu tych zobowiązań j
ze znaczną pomocą przychodzi;
dyrekcja MPRB, która zawsze wj
— Budynek ten ma dwa osób- -terminie dostarcza wszystkie pone wejścia —■ informuje mnie Je trzebne materiały — dodaje ob.
Brygada betoniarska Paw
Wyjazd kandydatów do Skoli rzy Szwarc. — Jedno — dla ma Szwarc. — Ponadto dostarczona
łowicza, pracująca przy bu
mowa nastąpi w połowie kwiet tek z chorymi dziećmi, drugie — ciepła odzież, rękawice i gorąca
dowie osiedla Roosevelta we
dla matek z dziećmi zdrowymi. kawa, w dużym stopniu nie poz
nia.
(Es-te)
Wrzeszczu, zaoszczędziła na za
Są także dwa „garaże“ na wóz walają odczuwać chłodu.
betonowaniu gzymsu stropu
ki. Na parterze mieszczą się: po — Ten nowy ośrodek zdrowia
oraz wykonaniu podłóg żużloczekalnia, pokój, w którym prze jest wyrazem troski naszego Rzą
betonowych pod posadzkę 294
prowadza się rejestrację pacjen du o ludzi pracy — mówi ob.
roboczogodziny, tj. 4.470 zł.
tów, pokoje zabiegowe, jeden dla Loska. — Z każdym rokiem przy
Inna brygada —- ciesielska
chorych dzieci, drugi dla zdro bywa coraz więcej takich ośrod
Grzeni zaoszczędziła 1.598 ro
wych, oraz gabinety lekarskie. ków. Z każdym rokiem czujemy
boczogodzin. Wartość tych zo
—- Na piętrze jest pomieszcze coraz troskliwszą opiekę my, lu
nie na aptekę, gabinety lekarzy, dzie pracy. W rozdziale VII pro
dentystyczny i światłoleczniczy jektu naszej Konstytucji każdy
(naświetlania), a także poczekal artykuł mówi o naszych zdoby
Do Centralnego Zarządu Pol nia. Zasadniczo na piętrze leczyć czach i o powiększaniu tych zdo
skiej Marynarki Handlowej w się będą dorośli — kończy Jerzy byczy.
Gdyni nadchodzą z morza radio- Szwarc. — Cały budynek ma Wychodząc, jeszcze raz rzucam
W części
tclegramy o masówkach protesta dużo słońca.
.
., , mniej sło- wzrokiem na wznoszące się ścia
cyjnych, odbywających się na poręcznej są przewidziane pomiesz ny budynku, w którym za kil Po zakończeniu okresu próbne 30 bm. nowy rozkład jazdy pocią
ka miesięcy mieszkańcy Stogów go w ruchu pociągów trakcji e- gów elektrycznych na liniach:
szczególnych jednostkach.
czenia gospodarcze.
„ ,
.
...
,
Wszędzie praca wre. Nikt na- znajdą opiekę lekarską.
(hg) lektrycznej, wprowadza się z dn. Gdańsk — Nowy Port i Gdańsk
M. In. załoga m-s „Piast“ uch
— Sopot.
waliła rezolucję o następującej
Dla udogodnienia dojazdu do
treści:
pracy
i z pracy pociągi elektry
„My, marynarze m-s „Piast“, w

Robotnicy Wybrzeża jadą

do szkół artystycznych

Wkrótce sale szkoły artystycz
nej w Skolimowie zapełnią się
także i młodzieżą robotniczą wo
jewództwa gdańskiego.
Chcąc ułatwić dostęp do szkół
artystycznych najszerszym ma
som, Centralna Rada Związków
Zawodowych otworzyła w Skoli
mowie szkołę 3-letnią pieśni, mu
zyki i tańca.
Okręgowa Rada Związków Za
wodowych w Gdańsku zaintereso
wała się członkami zespołów
świetlicowych, którzy wyróżniali
się w pracy świetlic związkowych
i w Festiwalu Muzyki Polskiej.
Przeprowadzone egzaminy se
lekcyjne dały niespodziewane wy
niki. Z grupy 60 osób, można by
ło wyróżnić i przyjąć jako wybit
nie utalentowanych kandydatów
na studia 46 osób.
Po ukończeniu studiów, absol
wenci zostaną przydzieleni do re jak najostrzejszy sposób potępia
prezentacyjnego zespołu Skoli my użycie przez agresorów anmowskiego, albo stworzą nowe glo-amerykańskich broni bakte
kadry instruktorów pieśni i tań riologicznej na Korei i w Chi
ca ludowego dla świetlic związ nach północnych. Oburzeni do
kowych w terenie.
głębi tą nową, potworną zbrod

Załoga m-s »Piast«
protestuje przeciw
użyciu broni
bakteriologicznej

nią, która w swej okropności
prześcignęła ■wyczyny hord hitle
rowskich, przyłączamy się do pro
testu wszystkich uczciwych ludzi
W poniedziałek 31 bm. PTTK na całym świecie“. /

Krajoznawcze filmy

w Gdańsku rozpoczyna "wyświet
lanie cyklu filmów krótkometrażowych z dziedziny krajoznawst
wa i turystyki. Początek seansów
o godz. 17. Seanse odbywać się
będą w lokalu PTTK w Gdańsku
przy ul. Długiej 45 w każdy po Wydział Handlu przy Prezy
dium MRN w Gdańsku zwołuje
niedziałek.

Odorawa
kierowników stołówek

H

30 bm. (niedziela) o godz. 9 kon
ferencję kierowników stołówek
oraz przedstawicieli rad zakłado
wych wszystkich instytucji, przy

Pora zrobić porządki
W sali restauracyjnej dworca
gdańskiego panują dziwne zwy
czaję i porządki. Personel kohie
cy, obsługujący bufet, porusza
się leniwie, bez śladu zaintere
sowania klientami. Konsument,
zamawiający na przykład pcrter,
dostaje go wraz z korkociągiem,
ale ponieważ nie każdy umie so
bie z nim poradzić — aż nazbyt
częste są wypadki zalania piwem
rąk i ubrań.
O szklankę w tej restauracji
również trzeba specjalnie pro
sić, a przecież nie każdy jest
przyzwyczajony i umie
pić
wprost z butelki.
Drzewka mające swą zielenią
dekorować salę pokryte są gru
bą warstwą kurzu. Nic dziwne
go, stoją bowiem między wie
szakami na ubrania, co absolut
ni© nie sprzyja ich czystości.
A może by dyrekcja Kolejo
wych Zakładów Gastronomicz
nych w Gdańsku obudziła się ze
snu zimowego, wejrzała w styl
pracy personelu bufetowego i zro
biła wiosenne porządki w restau
racji dworca gdańskiego, (cwa)

których są prowadzone stołówki
pomocnicze we własnym zakre
sie.
Konferencja odbędzie się w
gmachu Prezydium MRN przy ulJ
Świerczewskiego w Gdańsku (po
kój 307, III p.)
Tematem obrad będzie sprawa
zaopatrzenia stołówek na kwie
cień. W związku z tym obecność
wymienionych kierowników obo
wiązkowa. Dotyczy to również sto
łówek, prowadzonych przez od
działy zaopatrzenia robotniczego.

Temat I. Narysuj lub wymaluj,

pociągów elektrycznych

Interesujące wydarzenie

Muzeum Pomorskie w Gdań
sku podaje do wiadomości, że od
czyfc mgr Ireny Kucharskiej pt.
„Sztuka

ludowa na Kaszubach“,
ze względu na duże zainteresowa

nie zostanie powtórzony jutro tj
w niedzielę o godz. 12 w sali mu
zeum. Na życzenie ośrodka me

czne będą kursować w czasie naj
większego nasilenia ruchu z So
potu w dni robocze w godz.
6.06 — 7.31, a z Gdańska w godz.
15.20 — 16.50, oraz w soboty robo
cze w godz. 13.20 — 14.50 w je
dnym kierunku co 17 minut. W
narosłałvrh godzinach oraz w dni
? .Stały cn goazinacn oraz w dm
świąteczne co 40 minut, jako bez

w życiu kulturalnym Wybrzeża
Zespół baletowy przy Studio Operowym Państwowej Filharmonii Bał
tyckiej występuje w Teatrze Wielkim w Gdańsku we własnym wieczo
rze baletowym.
Zespół ten, grupujący wybitnie zdolną młodzież i kierowany przez
baletmistrza Janinę Jarzynównę - Sobczak, oglądaliśmy już w trzech
operach: Czajkowskiego „Eugeniuszu Onieginie“, Moniuszki „Strasznym
Dworze“ i Smetany „Sprzedanej narzeczonej“. Obecny pierwszy samo
dzielny występ młodego zespołu stał się dalszym jego wkładem w ży
cie kulturalne na Wybrzeżu.

magały dużej pracy aktorskiej. Raj
mund Sobiesiak potraktował rolę Pio
trusia prosto i naturalnie. Mariquita
Compe (Ptaszek) ma czystą technikę
klasyczną, lekkość i zwinność. Hanna
~
'
Tarnawska
(Kot) jest pełną wdzięku
tancerką o pięknych warunkach zew
nętrznych. Akucewicz, Milewczyk, Moj
żeszewicz i żędzianowski, jako myśli
wi, wnieśli dużo szczerego humoru.
Dekoracje i kostiumy zaprojektowała
asystentka scenografa Gizeia Bachtin.

pośrednie pociągi Sopot—Gdańsk,
Nowy Port i odwrotnie.
Ruch pociągów elektrycznych
Zanim widowisko baletowe zna i są techniki tanecznej, oraz dużą
odbywać się będzie od godziny
lazło się na scenie, poprzedziła J skalą talentu aktorskiego,
4.50 rano do godz. 1.08 po półno
je długa i mozolna praca całe To samo dotyczy Zenona Kaszub
Ostatnim punktem programu
go zespołu, rozpoczęta jeszcze w skiego, zdolnego tancerza, który po było „Wesele w Ojcowie“ do mu cy.
w Adagio, był doskonały w
grudniu ub. r. Zapał i wytrwa pokazie
tańcach charakterystycznych w „We zyki Karola Kurpińskiego. Pra
łość w pracy, zamiłowanie do selu“. Irena Płużkiewicz wykonała ro premiera tego widowiska, opar
sztuki tanecznej i prawdziwy sza lę Dziewczyny pod względem aktor tego wyłącznie na motywach lu
dobrze. Aleksander Napora (Wi
cunek dla nauczyciela — Janiny skim
cher), Zygmunt Kamiński (Lód), Raj dowych, odbyła się w r. 1823 i
Jarzynówny — sprawiły, że mło mund
Sobiesiak (Grad) odtworzyli stanowiła narodziny polskiego bn
TEATRY
dy zarówno wiekiem, jak i do- swe role bez zarzutu. Miłymi Zającz- letu narodowego.
TEATR
WIELKI — GDAŃSK —
Janina Jarzynówna poczyniła
„Eugenia Grandet“ — godz. 19 do
w „Weselu“ korzystne zmiany, 21.45
OPEROWE P. F. ß. —
podkreślając obrzędowość uroczy STUDIO
nieczynne
stości weselnych i przesuwając TEATR
DRAMATYCZNY — GDYNIA:
samą scenę wesela na koniec wi Koncert symfoniczny — godz. 20
TEATR
KAMERALNY — SOPOT:
dowiska, co dało dobry efekt.

mm

„Śluby panieńskie“ — godz. 19.30
Poziom wykonawców „Wesela“ był
do 21.45.
na ogół wyrównany. Na czoło wysunął PAŃSTW.
TEATR LALEK „ŁĄTKI“
się w tańcach charakterystycznych
we
Wrzeszezu — „Złota rybka“ —1
Zenon Kaszubski, jako I drużba, duże
godz. 11.
zdolności taneczne i aktorskie wyka
zała też raz jeszcze Krystyna Grusz
kówna, jako gospodyni. Dobrą wykonaw
KIN
czynią roli Panny Młodej — była Bo GDAŃSKREPERTUAR
- WRZESZCZ — „Eajka“ —
żena Gadzińska.
L „Jak hartowała się stal“ (16, 18, 20).
„Wesele w Ojcowie“ wystawio „ZMP-owiee“ — „Milczenie jest zło
tem“ (16. 18 i 20).
ne zostało z pietyzmem dla tego „Przyjaźń“
(sala Gazowni, ul. Wa
wszystkiego w naszej przeszłości, łowa) — „świat
się śmieje“ (18, 20).
co i dziś nie straciło swojej war NOWY PORT — „Marynarz“ — „Pier
tości dla kultury naszego naro wsze dni“ (18, 20).
— „Polonia“ — „Wesołe kudu. Piękne
i , OLIWA
. , , tańce krakowskie
. .
moszki z Windsoru“ (16, 18, 20).
zwyczaje ludowe przeniesione zo j sopot — „Bałtyk“ — „Czerwony rustały wprost żywcem na scenę,! mak“ (is.so, 18.30, 20.30).

0 kaszubsVej
sztuce ludowej

dajac złudzenie autentycznego I
wycinka z życia krakowskiej wsi. |

^16V l8\,20l‘
wała slę Etal« (17 j 19)>

Zespół Janiny Jarzynówny wy Gdynia — „Atlantic“ — „cienie na
(16.30, 18.30, 20.30).
wiązał się dobrze ze swoich am torach“
— „Ostatni rejs“ (16,
bitnych zamierzeń, wnosząc po „Goplana“
18 i 20).
ważny wkład do dziedziny bale „Warszawa“ — „Niebo czy piekło'*
(16, 18 i 20).
tu, dotąd raczej zaniedbanej na
„Promień“ —■ „Bokserzy“ (17, 19).
naszym terenie. Widowisko bale POTOPI,4STIKON
— Gdynia, Włady
towe jest interesujące i wartoś sława IV 28 — „Kraina dawnych
Indian“.
ciowe
i
z
pewnością
cieszyć
się
Scena z baśni Prokofiewa „Piotruś i wilk“
będzie u nas powodzeniem, do
starczając ludziom pracy wiele
DYZrRV APTEK
świadczeniem zespół zwycięsko kami byli Czesław Akucewicz i Flo wzruszeń artystycznych.
od dnia 29. 3. do 4. 4,
rian Mojżeszewicz. Dobrze wypadła w

todycznego nauczycieli szkół odzieżowych, obszerniej zostanie
potraktowane zagadnienie haf.
tów kaszubskich. Wstęp na od'
czyt bezpłatny.
pokonał wszelkie trudności.
Program widowiska był prze
glądem dotychczasowych osiąg
nięć i możliwości technicznych
zespołu. Wieczór rozpoczęły dwa
scenę, która ci się najbardziej po obrazy („Jesień“ i „Zima“) z kia
dobała.
sycznego baletu Głazunowa „Po
Temat II. Opisz swoje wraże ry roku“. Janina Jarzynowna onia z widowiska.
żywiła libretto przez wprowadzę
Każdy uczestnik konkursu mo nie na scenę dziewczyny, która
że opracować oba tematy. Prace walczy z naturą, a więc z Wi
należy składać do 1 maja w ad chrem, Lodem i Gradem. Piękne
ministracji teatru, lub nadsyłać było zwłaszcza Adaggio w wyko
pocztą, załączając kupon konkur naniu Krystyny Gruszkówny i
Zenona Kaszubskiego. Krystyna
sowy, wycięty z programu.
Gruszkówna, solistka najpierw
Za najciekawsze wypowiedzi ł Opery Poznańskiej, a następnie
opracowania przewidziane są na Domu Wojska Polskiego w War
grody w postaci książek. <Es-te) szawie odznacza sie wysoką kla

Dla tych, ca widzieli „Złotej rybkę"
Państwowy teatr lalek „Łąt
ki“ od dłuższego czasu wystawia
widowisko pt. „Złota rybka“, cie
szące się powodzeniem u najmłod
szych widzów.
Dyrekcja teatru, chcąc bliżej
poznać wymagania swoich ma
łych widzów i dostosować się do
Ich upodobań, rozpisała konkurs
na temat widowiska „Złota ryb
ka“. Udział w konkursie mogą
brać wszystkie dzieci, które by
ły na widowisku.

Nowy roikład jazdy

Bogatą W zmienność rytmów i j/Gdańsk, ul. Rokossowskiego
tempa muzykę Głazunowa, ProI “iewa * Kuniego prowaU1 K„ 6w 4~
Mari ■ dził pewną ręką l z jak najłep-1 Gdynia, Płac Kaszubski 10

roli Ptaszka (Jaskółki) uczennica
I klasy Państwowego Liceum Chore-

S5T

Szymczak (Szaruga Jesienna) i
szym
wynikiem
quita Compe (Babie Lato).
Pomysłowe dekoracje do „Pór roku" Zdzisław Bytnar.
zaprojektował PROF. KAROL GA
JEWSKI.

33

artystyczpvm Grłowo, ul. Bohaterów Stalingradu 63
— stały dyżur nocny.
E. M.

REZONANS KWANTOWY
Dziś, w sobotę 29 bm. o godz. 19 w
7
7
7 Kil*1 auditorium maximum
Politechniki
u «mitutiu
Gdańskiej odbędzie się ostatni z cykDziś. w sobotę 29 bm. o godz. 18 w lu odczytów, urządzanych przez ódsall koncertowej Grand Hotelu w So-! dział gdański Polskiego Towarzystwa
pocie odbędzie się wieczór pt. „Mo-1 Fizycznego.
zaika o zmierzchu".
| Odczyt ten pt. „Rezonans kwantoW programie wieczoru wystąpią Hen; wy“ wygłosi i zilustruje ciekawymi do
ryk Adamek (śpiew), Henryka Komo- świadczeniami dr L. Sosnowski, proferowska (piosenki), Kira Borowiecka sor Uniwersytetu Warszawskiego.
(recytacje), Miron Kurzawski (forte
Wobec wielkiego powodzenia, jakim
pian). Krystyna Nasiłowska (śpiew), się cieszą odczyty, zarząd oddz. gd.
Ta pantomina taneczna dała wielkie Łucjan Rabski (słowo wiążące), Hen P. T. F. prosi o wcześniejsze wykupie
pole do popisu młodemu zespołowi. ryk Zacharek (ksylofon) oraz siostry nie biletów (Politechnika Gdańska’ se
(mel.) kretariat zakładu Iizykl, pok. 110).
Charakterystyczne postacie bajki wy- Komorowskie (taniec»,

Prapremiera „Piotrusia i wil
ka“ — symfonicznej baśni Pro
kofiewa odbyła się w Moskwie
w roku 1936. W Polsce balet ten
ukazał się po raz pierwszy wła
śnie na scenie gdańskiej. Jest to
bajka, której inscenizacja idzie
po linii realizmu z subtelnym za
barwieniem bajkową fantazją.

Mn aika fl ITllPF f

!
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Sytuacja bez wyjścia

„...i bądź tak dobra — pisał Ju
rek na zakończenie — przyślij mi
pasek do zegarka, bo lekarz wciąż
jeszcze nie pozwala mi wyjść z
domu. a ten podarty pasek już za
czyna mnie denerwować“.
Przyjaciół poznaje się podobno
w potrzebie, n*e mogłam więc za
wieść zaufania Jurka. Tym bar
dziej, że tak poważne zdenerwo
wanie mogło przedłużyć jego cho
robę.
ä
. Kupiłam nylonowy pasek do ze
1) Minuta — dwie — trzy (jak to 12) Radio głosi niesłychaną wiadomość 3) Mimo wiecznych sceptyków entu- 4) Rozkupiono mapy i książki o Księ- |
życu. W czeskiej świetlicy, na lodo- i garka, włożyłam do koperty i po
zjastyczne tłumy gromadzą się przy
we wszystkich językach świata. Nie
długo!) — cztery — pięć...
megafonach, oblegają kioski z ga
którzy sądzą, że to plotka: nikt nie
łamaczu radzieckim, w polskiej I szlam na pocztę, żeby wysłać pa
Z hukiem gromu zerwała się Se
lene, jakby ją niósł olbrzymi pło
mień. Wzlatuje, maleje — znika.
Echa górskie powtarzają jeszcze
grzmot jej odlotu, niby pomruk i
szum dalekich wodospadów.

Nie dość zasadzić

zetami,
wpatrują się w niebo,
dzielą się domysłami, komentują w
barach, ogrodach, na ulicy, tele
fonują, wymieniają listy. „Moje
panie" roznoszą niebywałe plotki.

pisał, że przygotowuje się wypra
wa na Księżyc, nie robiono rekla
my uczestnikom. Może to kaczka
dziennikarska? „Poczekajmy, co da
lej" — mówią.

sprawie. Mamy nadzieję, że ta
notatka przyspieszy tok „me
za długo tfUJiłjć}
rytorycznych“ badań zniszczo
nego garnituru ob. Zalew
Dnia 17. 12. 51 r. złożyłem do
skiego. (Red.)
DOKP podanie, w którym doma
gałem się odszkodowania za zni W INNYCH LISTACH

Merwtorjjczne badania

Z wielkim uznaniem dla Miejskich Zakładów Ogrodniczych w
Gdańsku przeczytałem w „Dzień
niku Bałtyckim“ z dn. 15 bm., że
z wiosną „róże ozdobią gdańskie
zieleńce“.
Dla miłośników kwiatów była
by to wielka niespodzianka! Ale
sadząc róże, trzeba by równocześ
nie zająć się chuliganami i łobu
zami, którzy już rozpoczęli swe
„gościnne występy“, łamiąc gdzie
się da gałęzie wierzby z „bazia
mi“.
Proszę zobaczyć, jak wyglądają
obecnie po kilku takich „wystę
pach“ wierzby nad stawem przy
przystanku tramwajowym w Je
litkowie! Obraz nędzy i rozpa
czy! A jak są atakowane przez
łobuzerię nasze ogródki w Gdań
sku, Wrzeszczu ltd. w porze wio
sennej. gdy rozwijają się bzy i
inne krzewy! Obawiam się, żeby
nasze róże nie znalazły się w ko
szykach handlarek i wyrostków,
sprzedających kwiaty zza węgła.
Kierownik ośrodka L. M.
w Jelitkowie
Jesteśmy przekonani, że wla
dze porządkowe zwrócą baczną
uwagę na niszczycieli zieleń
ców miejskich i nie dopuszczą
de zrywania róż. (Red.)

Proprsm radiowy
SOBOTA — 29. III. 1952 R.
6.00 — Program. 6.05 — Gimnasty
ka. 6.15 — Komunikat PIHM-u. 6.16 —
Program lok. 6.17 — Uwaga PGR-y.
6.30 — Dziennik. 6.50 — Melodie lu
dowe. 7.20 — Muzyka. 7.50 — Kalen
darz. 7.55 — Wiad, 8.00 — Kurs jęz.
roe. 11.40 — Komunikaty lok. 11.45 —
Głoe mają kobiety. 12.04 — Dziennik.
12.15 — Muzyka. 12.30 — Aud. dla
wsi. 12.45 — „Na swojską nutę“. 13.15
— Komunikat PIHM-u. 13.16 — Aktu
alności ze wsi. 13.30 — Aud. szk. „Mło
dziutki PIK“. 13.55 — Aud. szkolna
„Instrumenty dęte blaszane“. 14.15 —
Aud. liter. 14.35 — Aud. dla 'wycho
wawczyń przedsz. 14.40 •— Koncert
chóru. 15.00 — Utwory fortep. 15.20 —
Przegl. prasy liter. 15.30 — Aud. dla
dzieci. 16.00 — Wszech. Rad. 16.20 —
Omówienie programu. 16.21 — „Ucz
niowie szkół muzycznych przed mikro
fonem.“. 16.40 — „Wybrzeże o Konsty
tucji t— montaż problemowy. 17.00 —
Wiad. 17.15 — Muzyka lud. 17.40 —
Pieśń masowa. 17.45 — Kurs jęz. roś.
18.00 — Muzyka. 18.30 — Wszech. Rad.
18.50 — Muzyka taneczna. 19.15 —
Przegląd, wydarzeń. 19 30 — Muzyka 1
akt. 20.00 —- „Przy sobocie po robo
cie“, 20.58 — Komunikat PIHM-u.
21.00 — Dziennik. 21.26 — Wiad. sport.
21.30 — „Mówimy o projekcie Konsty
tucji". 21.45 — Pieśń masowa. 21.50 —
„Pociąg 3-tysięczny wjechał“.
—
słuch. 22.20 — Muzyka tan. 23.10 —
Muzyka na dobranoc. 23.50 — Ost.
wiad. 24.00 — Komunikat PIHM-u dla

szczone ubranie. Szczegółowo opi
sałem wypadek z podaniem nu
meru wagonu, pociągu, konduktu
ra obecnego przy tym fakcie, po
dałem także świadków.
Naczelnik Wydz. Handl. ob.
Mieczysław Czajka polecił mi, po
zbadaniu sprawy, złożyć to po
danie i oświadczył, że popiera
pretensję powstałą z winy kolei
i że DOKP przyzna mi odszko
dowanie.
Czekałem na zawiadomienie.
Dnia 22 stycznia 1952 r., a więc
po upływie
blisko miesiąca,
znów się zgłosiłem do DOKP. Po
długotrwałymi poszukiwaniu oświadczono mi w Wydz. Handlo
wym, że sprawa jest w biurze
prawnym. Udałem się do biura
prawnego i tam oświadczono mi,
żebym czekał. W połowie lutego
br., nie mogąc doczekać się
odpowiedzi, wysłałem list. Dnia
26. IT. 52 dostałem z biura praw
ndgo DOKP odpowiedź, żebym
czekał na „merytoryczną odpo
wiedź“.
Czy to nie za długo? Dziś ma
my 22 marca, a czekam na roz
strzygnięcie sprawy od 17. 12
51 r. W drugim podaniu, złożo
nym 22. I. 52 r., dołączyłem ra
chunek za reperację ze spółdziel
ni krawieckiej w Sopocie na 115
złotych. Nie wiem, dlaczego do
dzisiaj nie mam na to odpowie
dzi. Numer sprawy: nr Pr.
2a/l 53/2/52.

DOM BĘDZIE WYREMONTOWANY
Prez. MRN w Gdańsku zawiadomi
ło nas, że budynek przy ul. Śląskiej 2
w Oliwie będzie wyremontowany w III
kwartale bieżącego roku. Prace wyko
nywać będzie MPRB w Sopocie.
WYBRYK UKARANY
Komenda Wojewódzka Milicji Oby
watelskiej donosi nam, że woźnica
Michał Bortys, który po pijanemu na
jechał na dwie kobiety, został ukara
ny w drodze administracyjnej.

dla uczczenia 7 rocznicy wyzwolenia Gdańska
W hali Budowlanych we Wrze
szezu rozegrane zostaną czwórmecze siatkówki — drużyn mę
skich i żeńskich — między czo

łowymi zespołami Gdańska: Gwar
dią, Spójnią, Kolejarzem, ZPGG
i gospodarzami. Początek zawo

dów o godz. 9.30.
O godz. 12 nastąpi start do pier
wszego na Wybrzeżu w obecnym
sezonie wyścigu kolarskiego na
trasie Gdańsk—Tczew' — Gdańsk

długości 50 km. W zawodach
tych wezmą udział wszyscy człon
kowie sekcji kolarskiej Budow
Konrad Zalewski
lanych, którzy bardzo solidnie
Gdańsk - Oliwa
przygotowują się do nadchodzą
■ul. Sambora 13 m. 2 cego sezonu kolarskiego. Wyścig
Bardzo długo namyśla się będzie klasyfikacyjny. Kolarze
DOKP w żywotnej dla klienta i innych sekcji, pragnący wziąć u-

JUZ JUTRO

druk
niezwykle interesujqcej powieści

rozpoczynamy

ROBERTA MARTINA pi.

»Misja kapitana Kima«

rybaków.

FACHOWCY
wwimu

— »au

POSZUKIWANI
mau i,»i 11 anxrogjgBgawaw. /reacmacgggroan

3 tokarzy wysoko kwalifikowanych przyjmie Re

montowa Obsługa Statków w Gdyni. Warunki
płac do omówienie w Dziale Kadr ROS — Gdy
nia, ulica Węglowa 7 — 9.
414-k

OGŁOSZENIA DROBNE
S P K Z E O A 2
SPRZEDAM Tandem (rower
dwuosobowy).
Sopot, ul.
Stalina 824 — stacja ben
zynowa godz. 10—18-tej.
5931-G
SPRZEDAM szafę trzydrzwio
wą, kanapkę, dwa ule z
pszczołami. Sadokierska —
Wrzeszcz, Libermana 36/2.
284-P
MASZYNĘ gabinetową SIN
GER cena 2.700 oraz szafę
trzydrzwiową nową, ciemny
dąb sprzedam. Oferty: „Dz.
Bałtycki", Gdynia, pod „Sin
ger".
5839 -G

Konrada Leczkowa 31, tel.
423-S3.
5946-G
SPRZEDAM motocykl marki
SHL nowy. Robert Grzywna,
Gdańsk - Wrzeszcz, Liber
mana 3 — 1.
286-P
SPRZEDAM 2 domki z po
mieszczeniem sklepowym w
Orłowie, wejście z dwóch
stron ulic, punkt bardzo
dobry, hipoteka w porządku
1 czysta. Oferty: „Dziennik
Bałtycki",
Gdynia,
pod
„Czysta".
5849-G

KONIA starszego sprzedam.
Sopot, ul. Młyńska 7 — 11
UPRZĘŻE robocze i wyjaz (za mostem) od godziny
23-G
dowe sprzedam. Wrzeszcz — 16-tej.

włożyłam go do pudełka od za
pałek. Opakowałam pudełko od
powiednio i zaniosłam na pocztę.

— To jest paczka? —
się urzędnik. — Takich małych
paczek nie przyjmujemy.
_ Więc co ja mam zrobić? —
zdenerwowałam się. — Listem po
leconym nie, paczką nie, m ęc
jak?
— Musi być większa paczka -~
zdecydował urzędnik. — Ta jes
szkole, w paryskim metro, w no- i
,•
^
i«.,,,,,,.,,,
stanowczo za mała.
wojorskim barze, w argentyńskiej sek llstcm Poleconym,
Przeszukałam wszystkie zaka
bodedze i na chińskim targu —j Urzędniczka spojrzała podejrzwszędzie mówią o Księżycu. Rosną | Jjvv-ia najpierw na mnie, potem marki mego pokoju, ale nie zna
zakłady: dolecą’:
nie dolecą?
lazłam większego pudełka. Przez
f na Ust.
i — Co jest w tym liście? — spy chwilę sądziłam, że wszystko stra
cone. Ale obraz bladego, mizerne
j tał» groźnie.
go Jurka, który w tak -ciężkiej
j Czułam, że się rumienię.
— Tylko pozdrowienia, napraw chorobie nie ma nawet paska do
| <lę nic więcej! — zapewniłam go- zegarka, dodał mi sił.
[rąco.
Poszłam prosto do sklepu z ®| — Nie pytam o treść — powie- bu wiem i kupiłam sobie letnie
I działa urzędniczka zgorszona — sandały.
tylko o zawartość. Co pani wło —- Tylko proszę mi je zapako
WINNI ZOSTANĄ UKARANI
żyła do tej koperty?
wać w pudełku — zastrzegłam
PSS w Gdyni stwierdza, że winę za
— Pasek do zegarka — wyja się.
niedostarczenie w dostatecznej ilości
śniłam,
wzruszona
jej
zaintfiso
oleju na bony do sklepu Nr 17 po
— Niestety, nie mamy pudełka
nosi dział obrotu towarowego PSS. waniem.
do tych sandałów — powiedziała
W sprawie tej wdrożono dochodzenie
— Wiedziałam o tym! — zawo uprzejmie ekspedientka.
1 winni zostaną ukarani.
łała urzędniczka z triumfem. —
AŃIKLINKI ZA ROK
Pasek do zegarka nie może iść “ Przecież ja tylko^po_ to kuPrez. MRN w Gdańsku komuniku łistem poleconym. To jest paez- j piłam sandały.
wyj. s
je, że doprowadzenie wody do kolonii
zpaczona, — Ja muszę mieć pu
Anielinkl zgłoszone zostało do planu ka.
inwestycyjnego na rok 1953. W roku
— Ależ proszę pani — »siłowa dełko do butów', żeby móc wys
bieżącym nie można wykonać tej in łam ją ubłagać — to taki lekki łać pasek do zegarka.
westycji,
ponieważ konieczne jest
Ekspedientka zamknęła oczy i
przeprowadzenie ’ poważnych
robót pasek, nylonowy, przecież to nic
otworzyła usta. Widocznie coś ją
ziemnych,
których
koszt wynosi nie waży. to jest...
120.000 zł, zatem nie można sprawy
— To jest paczka — przerwała bardzo zdziwiło. Ale naprawdę
załatwić sposobem gospodarczym.
tom.
mi stanowczo urzędniczka i stra- nie wiem co!

Infgiesul^cc* imprezy organizują Budowani

Jutro w niedzielę, w związku j
z 7 rocznicą wyzwolenia Gdań
ska, Budowlani organizują sze
reg interesujących imprez.

ciła całkowicie zainteresowanie
dla mojej osoby.
'
.
Pasek był tak mały i lekki, a#

dział w tej imprezie, winni się
zgłosić do sekretariatu Budowla
nych przy Al. Rokossowskiego
45 we Wrzeszczu. Start i meta
wyścigu znajdować się będą w
Al. Rokossowskiego przed pom
nikiem Czołgistów. Przyjazd na
metę pierwszych kolarzy spo
dziewany jest około godz. 13.30.
Najciekawszą imprezą, orga
nizowaną jutro przez Budowlanych, będą niewątpliwie Der
by piłkarskie lokalnych ry
wali Budowlanych i Koleja
rza. Oglądając to spotkanie
liczne rzesze kibiców piłkar
skich obu zespołów będą mo
gły się przekonać o aktualnej
formie swoich ligowców.

Jesteśmy przekonani, że jutrzej
szy mecz stanie säe pierwszym
silnym ogniwem wzajemnej praw
dziwie sportowej współpracy i
współzawodnictwa.

Piłkarze I Ligi walczą o Puchar ZMP
Piłkarze I Ligi rozpoczną w
dniu 6 kwietnia rozgrywki o pu
char Związku Młodzieży Polskie}’:
Rozgrywki będą się odbywały w
dwóch grupach systemem każdy
z każdym (po 2 mecze).
Podział drużyn jest następują
cy: grupa A: Gwardia (Kraków),
Ogniwo (Bytom), Kolejarz (War
szawa), Budowlani (Gdańsk), li
nia (Chorzów), OWKS (Kraków);
grupa B: CWKS (Warszawa). Og
niwo (Kraków), Kolejarz (Poz

nań), Budowlani (Chorzów), Gór
nik (Radlin), Włókniarz (Łódź).
Zwycięzcy poszczególnych grup
walczyć będą w finale w dniu
21 lipca.
Rozgrywki o puchar ZMP, bę
dą doskonałą okazją do zdobycia
rutyny przez młodych piłkarzy,
którzy wejdą do swych drużyn
na miejsce kolegów oddelegowa
nych do ośrodków treningowych
kadry narodowej.

POKOJU nlekrępującego — ny. Zgłoszenia: Sopot, Obr.
(ewent. bez używ. kuchni) Westerplatte 16, suterena.
290-P
poszukuje bezdzietne, pracu
jące, kulturalne małżeń
stwo. Koszty remontu zwró
cę. Oferty: „Dziennik Bał
ZGUBY
Celem udogodnienia zaopatrzenia świata tycki“ — Gdańsk, pod „J.
Ch“.
22-G
ZGUBIONO
kartę meldun
pracy — wszystkie sklepy M. H. D. w Gdyni
na nazwisko Twaróg
będą otwarte w niedzielę, 30 marca 1952 r. ZAMIENIĘ 2 pokoje kuch kową
287-p'
nią, wygody w Słupsku na Witold.
od godz. 10 do godz. 16.
426-K podobne trójmiasto. Wiado
ZGUBIONO
zaświadczenie
mość: Sopot, Westerplatte
5/4.
24-G pierwszej rejestracji woj
skowej na nazwisko Sztencel Bernard.
5850-G
gody Wrzeszcz, — Wrzeszcz,
KUPNO
Podleśna 10/2.
231-P WOLNE POSADY
ZGUBIONO kartę meldun
KUPIĘ duży kiosk lub ba MGR Inżynier, młody, ka POTRZEBNA
natychmiast kową oraz tymczasowe zaś
rak, Oferty: „Dziennik Bał waler, poszukuje pokoju z samodzielna, uczciwa gospo wiadczenie tożsamości na
tycki“, Gdańsk, pod „Ryś“. wygodami w Sopocie. Skła dyni do domu inżyniera. — nazwisko Gruszkiewicz Ma
5851-G
17-G dać oferty: Sopot, Jagiełły Zgłoszenia: Gdańsk - Siedl ria.
282-P ce, Powstańców Warszaw
OPEL Kapitan lub Olimpia 12 m. 4.
skich
34
m.
1.
16-G
ZGUBIONO
kartę
meldun
kupię.
Oferty: „Dziennik
kową, dowód tymczasowy
Bałtycki“,
Gdynia,
pod
„Opel“.
5S16-G 2 POKOJE z kuchnią, wy WYCHOWAWCZYNI do dzie na nazwisko Jerman Maria
cl
potrzebna.
Referencje
wy
wieś Kobikiejmy, pow. Lldz
gody Wrocław zamienię na
CZĘŚĆ gospodarstwa z czę podobne lub mniejsze trój magane.
Zgłoszenia: tel. bark.
15-G
ścią budynków kupi solidny miasto. Zgłoszenia: Orłowo, 416-95.
20-G
nauczyciel. Zgłoszenia: „Dz. Inżynierska 6, Rogoziński.
ZGUBIONO kartę meldun
Bałtycki“,
Gdynia,
pod
5852-G POSZUKIWANIE kową, dowód tymczasowy,
„Nauczyciel“.
5688-G
kenkartę na nazwisko Israe
PRACY
lewska Katarzyna.
12-G
POSZUKUJĘ pokoju ume
LOKALE
blowanego na 5 tygodni —
Bydgoszcz lub Toruń. Ofer OSOBA starsza poszukuje ZGUBIONO kartę meldun
TRZY pokoje, wygody, o- ty: „Dziennik Bałtycki“ — pracy w charakterze pomo kową nr O/I. 04432 na na
11-G cy domowej do małej rodzi zwisko Tkaczyk Anna. 13-G
gród zamienię na dwa wy Gdańsk, „Ara“.

Komunikat

Prenumeratę „Dziennika Bałtyckiego** zamówić można w każdym urzędzie i agencji pocztowej oraz o każdego listonosza.

Prenumeratę

Już za parę dni zwolenników koszy

się w pierwszym meczu o puchar kówki na Wybrzeżu czeka drugi tur
ZMP na własnym boisku z kra niej kontrolny 5 ośrodków szkolenio
w koszykówce męskiej. Ta inte
kowskim OWKS. Również piłka wych
impreza zostanie rozegrana
rze Kolejarza tego samego dnia wresująca
hali Budowlanych we Wrzeszczu w
rozpoczną walkę o mistrzostwo dejach od 2 do 6 kwietnia.
II Ligi na własnym terenie z poz Turniej będzie stał niewątpliwie na
wysokim poziomie, ponieważ poszcze
nańską Stalą
gólne ośrodki będą chciały wykazać
Możemy zapewnić miłośników sj^ SWoją pracą i postępami od czasu
piłkarstwa, że niedzielne spotka- rozgrywek w Lublinie,
nie, które będzie posiadało uro- Zespół gdański, który ostatnio surzvsfa
»dennie
tresował,
niewątpliwie,
maczystą nnrawp
oprawę, odbędzie
octDęazie sie
się W
w jac
przewage
własneg0
terenu, odegra
przyjaznej i prawdziwie sporto- 1 poważną rolę.
wej atmosferze, ponieważ obie W poszczególnych ośrodkach wystą

drużyny — z chwilą zlikwidowa
nia klubów — zerwały z dotych
czasową niewłaściwą i niesportową rywalizacją,, jaka przejawia
ła się w dążeniu do zwycięstwa
za wszelką cenę w bezpośred
w nich spotkaniach tych zespołów.

Obie drużyny wystąpią
swych najsilniejszych składach,
w jakich będą wTalczyły w naj
bliższą niedzielę wr mistrzowskich
rozgrywkach. Przypominamy, że
Budowlani 6 kwietnia spotkają

Turniej 5 ośrodków
w koszykówce
na Wybrzeżu

pią znani zawodnicy — jak na przy
kład w Gdańsku: Markowski I, Lelonkiewicz, Appenheimer, Wojtowicz i Sto
renga, w Poznaniu — Fenglerski, Klewenhagen, Wybieralski, Bayer i .Ku
bicki, w Krakowie — Dąbrowski, Wój
cik, Wężyk i Pyjos, w Łodzi — Pawlak,
Żyliński, Skrocki i Maciejewski, w
Warszawie — Kamiński, żochowski,
Kiciński, Złotkiewicz i Zagórski.

Piłkarski mistrz
woj. poznańskiego
na Wpbrzeżu
W niedzielę koło sportowe Koleja
rza przy ZPGG w Gdańsku rozegra
spotkanie towarzyskie na boisku w No
wyru Porcie z mistrzem Klasy Woje
wódzkiej woj. poznań
skiego
Kolejarzem z
Kępna.
Gdańszczanie
prze
ciw
renomowanemu
przeciwnikowi, posiada
jącemu na swym kon
cie wiele sukcesów, jak
np. dwukrotna wygra
na z 1-ligowym Koleją
rzem (Poznań), prze
ciwstawiają swój ambit
ny zespół, wzmocniony nowymi gracza
mi ze szczecińskiego Kolejarza.
Początek tego interesującego spot
kania na boisku w Nowym Porcie o
godz. 15.

M. H. D. ART. PRZEM. - SPOfc. W SOPOCIE

zawiadamia
że ku wygodzie mieszkańców naszego
miasta, chcących zaopatrzyć się w
artykuły wiosenne oraz codziennego
użytku będą w dniu 30 bm. (niedzie
la) otwarte sklepy z art. przemysł,
od godz. 10 — 17-tej, z art. spożywcz.
do godz. 18-ej.
417-K
ZGUBIONO
zaświadczenie
pierwszej rejestracji wojsko
ROŻNE
wej 1951 r. na nazwisko Ste
ZA szczęśliwe przep:
fanowicz Zygmunt.
19-G nie ciężkiej operacji
talu Miejskim w G
oraz dobrą opiekę s
Doktorowi Crettlemu
NAUKA
drodze serdeczne no
wanle. Wdzięczna pa
TRZYMIESIĘCZNE
nowo Bronisława Dzimira.
czesne
korespondencyjne PODNOSZENIE oczel
kursy księgowości.’ Łódź — fachowo na poczeka
skrytka 163.
268/K Gdynia, ul. Bema 4

indywidualną (przesyłka pod opaska) zamawia tle nr*« „

konto PKO XI 5454/110 PPK „Ruch“.— Cena prenumeraty: miesięczna 4 *ł 5 gr, kwartalna 12 zł 15 gr, półroczna 24 st 30 gr, roczna «8 zł «0 ®r - „Dziennik Bałtycki” r-*v*na nabyć ml w«^.tJi;iacer!,e. na,«*noSci na
«sienników I czasopism.
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Pnnktacb sprzedaży

Druk OZG „Dom“pmÜv«“

Gdańsk

