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Nie spędzał ich nikt, nie Stali studenci trzymający skie, Marynarka Wojenna, Wśród żarliwych zdań na nie zawiedzie pokładanych
przyszli tu pod „rygorami transparent: „KW PZPR — nigdy nie skieruje broni prze temat sojuszu ze Związkiem w nim nadziei społeczeń
organizacyjnymi”. Schodzili na czoło demokratyzacji”, ciwko klasie robotniczej. Kia Radzieckim i krajami demo stwa.
się i zjeżdżali dobrowolnie stali marynarze, stoczniow sa robotnicza dała nam broń kracji ludowej padało co pe Na zakończenie wiecu od
ze wszystkich stron trójmia cy, żołnierze i oficerowie po to, byśmy bronili intere wien czas zdanie: „chcemy czytano rezolucję. Wybrani
sta, zapełnili dziedziniec Po wojsk lądowych, gdańscy me sów narodu. I tylko w takim sojuszu na równych prawach przez manifestujących delelitechniki Gdańskiej, ulicę talowcy i gdyńscy rybacy, wypadku my tej broni użyje i obowiązkach”.
gaci przedłożą ją Biuru PoMajakowskiego, oblepilischo uczniowie, kolejarze.
my.
Wśród zdań, zapewniają-, litycznemu.
dy, parkany i dachy. Przy Byli tacy, którzy — mani
Przerywanie przemówienia c>ch VIII Plenum i tow. Wie; a oto sided delegacji:
szli, żeby uczestniczyć w festując na cześć postępo tow. Wintera z KW było spo .‘lawa o pclnjm poparciu,'kontradmirał
Wiśniewski,
studenckim, organizowanym wych działaczy partyjnych z wodowane tylko tym, że zbyt przewijały się słowa: „chce- P;otr Skał..ki, pracewn k Za
przez młodych, wiecu, przy tow. Gomułką na czele — późno towarzysze z aktywu my budować socjalizm przy kładów im. Karola Swierszli powiedzieć, że pokładają przyszli pytać o to, czego nie wojewódzkiego znaleźli czas pełnej suwerenności polityez cz.ewski.ego z Elbląga, Boglian Marehałowski, student
wielkie nadzieje w nowym mogą zrozumieć, i tacy, któ na porozumienie się z masa nej i gospodarczej”,
I sekretarzu KC, w nowym rzy przybyli odpowiadać i mi.
Z tłumu padoły okrzyki, Akademii Medycznej, DaBiurze Politycznym, w no wyjaśniać.
To prawda, że w KW domagające się wyjaśnienia niel Wodzisławski, peruczwej linii kierownictwa Par
PZPR był rozłam na postępo tajonych do VIII Plenum nik z jednostki wojskcNa
wiec,
wprost
z
pocią
tli, w nowym — z takim tru
wych i wstecznych, ale czas przed społeczeństwem spraw. wej Barbara Turczyn, stu
dem wywalczonym przez po gu, przybył sekretarz KC już byłby wyjaśnić swe sta Były zdania, były pytania, dentka WSP, Barbara Be
które każą widzieć dziś wy dnarczyk, stud. Akademii
stępową część towarzyszy Partii, jeden z postępowej nowisko.
grupy działaczy partyjnych
raźnie bankructwo polityki Medycznej, Andrzej Paluch.
partyjnych.
Władysław Matwin. (Obszer _ Przemawiający
domagali przemilczania żywotnych za słuchacz Szkoły Oficerskiej
Wiec w Politechnice Gdań ne fragmenty przemówienia się wyjaśnienia powodu przy gadnieri narodu. Były słowa Marynarki Wojennej i przed
skiej przerodził się w wiel tow. Matwina zamieszczamy jazdu delegacji radź eckiej zapewniające nowe lticrow- stawiciel stoczniowców gdań
ką manifestację społeczeń oddzielnie).
do. Warszawy. Podkreślając n:ctwo Partij o serdecznym skich Rug. Przedstawiciel
stwa Wybrzeża, które darem
pcine poparcie dla, nowo o- oddaniu wszystkich sił w wał.Politechniki Gdańskiej zo•
*
•
nie czekało pełne 3 dni na
branych władz partyjnych, cc o nowe, o socjalizm. Były stanie wybrany w dniu dzi
Jeżeli
wśród
przemawiają
jakąkolwiek bądź inicjaty
żądali własnej, polskiej dro ałowa wyrażające wiarę, że siejszym przez studentów tej
wę ze strony zdekompleto cych znalazły się głosy naiw gi do socjalizmu, własnych nowe kierownictwo Partii uczelni.
wanego KW PZPR, na ini ne, należy je tłumaczyć prze metod wyjścia z impasu, w ja
cjatywę, która byłaby dowo de wszystkim długo kultywo kim znalazł się kraj:
dem, że gdańskie wojewódz wanym „dzierżymordstwem”.
— Domagamy się — mówił
kie władze partyjne solida
tow. Stańczyk —- umożliwię
ryzują się z nową, postępo Jeżeli były, a były takie, nia
handiTu ze Wscho
wą linią Partii, jaką wyty głosy demagogiczne, należy demnam
na takich samych wa
czyło przed sobą i narodem
je tłumaczyć nie „prowoka- runkach, jak z Zachodem.
VIII Plenum.
I zakończył:
torstwem”, a nieznajomością
Stali naprzeciw gmachu
życia
politycznego
i
gospo
Politechniki, patrząc na ha
~
śmierć i życie za Ko
Drodzy Towarzysze!
coraz bardziej w naszym
sło: „aby czyn nie stał się darczego. „Zmowa milczę mitet Centralny naszej par Przyjeżdżam z Warszawy, kraju
dochodziły do głosu
tu,
za
towarzysza
Gomułkę!
mitem”.
nia”, jaka pr :lata charak
przychodzę prosto z pocią bezpośrednie rządy mas, bez
Swoją solidarność i solidar gu. Chcę wam przekazać po pośrednie rządy ludu, robot
teryzowała nasze władze par
tyjne i państwowe, nie mo ność mas chłopskich z no zdrowienia od nowego Biura ników, zarówno jeśli chodzi
wym kierunkiem Partii de Politycznego i od tow. Go 0 to, co się dzieje w fabry
gła przynieść dobrych rezul klarował poseł Toczek. Prze mułki.
ce, jeśli chodzi o samorząd
tatów na żadnym odcinku mawiał słuchacz szkoły Mar
WARSZAWA (PAP). — życia i w żadnym środowi Woj. Paluch, podkreślając Jak wiecie, wczoraj zakon robotniczy w fabryce, jak
również o to, co dotyczy ca
Prezydium Sejmu ustali
konieczność szybkiej demo czyło się nasze Plenum Ko łego kraju.
ło termin posiedzenia Sej sku.
kratyzacji wojska i fakt ist mitetu Centralnego PZPR. Można powiedzieć, że ta
♦
*
*
mu PRL na gedz. 17 dnia
nienia
również wśród kadr Co było na tym pterium? Na
23 bm.
Przemawiał R. Dobrzyński oficerskich elementów wste tym plenum został, towarzy kie zebrania, jak to, które
sze, zakończony określony obecnie mamy, i te, które
Posiedzenia wszystkich — dziennikarz, domagający cznych.
się
usunięcia
z
lokalnych
etap walki, która toczy się mieliśmy w Warszawie, tc
wojewódzkich
zespołów
poselskich odbędą się dn. władz partyjnych tych, któ — Chcieliśmy być tu z wa u nas w kraju. Walki, która są takie zebrania, gdzie lud
wszyscy. Puszczono żale się toczy u nas w partii. Wal pracujący naszego kraju wy
23 bm. o godz. 11 w sa rzy hamowali postęp — I i mi
dwie trzech. VIII Plenum za
swroje zdanie o naj
lach Domu Poselskiego II sekretarza KW. Frzema wolno dociera do naszych ki między siłami postępu powiada
wiał student architektury
siłami konserwy. Wy zna ważniejszych, podstawowych
przy ul. Wiejskiej 4.
Klepackl, żądając odklama-1^wierzchników'. Wierzę jed cie, towarzysze, jakie biuro sprawcach naszej ojczyzny.
nia i zmiany systemu pracy . a » ze będzie miało wpływ wybrał Komitet Centralny. Jest potrzebna dalsza po
1 na
na woiskrv
wojsko __
— powiedział.t
politycznej w wojsku.
I wiecie również, kogo nie moc ludu pracującego nasze
— Chcemy, by nasz naród
Przemówienia przerywano wybrał. W tej walce, o któ go kraju w walce z konser„Niech
tyie rej wspominałem, chodzi o watywmymi siłami, które je
prowadzony był do socjaliz okrzykami:
Niech żyjo g£ dalszy rozwój naszego kra szcze są i które będą sta
Polskiej
mu naszą, własną drogą —
mówił (przedstawiciel jedno mułka! . Odśpiewano hymn ju. Chodzi o taką podstawo wiały opór.
narodowy, Rotę.
stki
wojskowej.
Pozwólcie przejść do spra
wą rzecz, czy nasz kraj bę
Agencji Prasowej
— Niesiemy pełne poparcie Studentka WSP Turczyn dzie się posuwał naprzód, wy naszych stosunków ze
W przemówieniu I sekreta dla naszego obozu socjaliz domagała się
odkłamania czy będzie się rozwijać wła Związkiem Radzieckim prze
rza KC PZPR Władysława mu z żądaniem poszanowa podręczników szkolnych. No dza ludu w naszym kraju, de wszystkim i również z in
Gomułki, zamieszczonym w nia narodowej suwerennoś wak, delegat „Dalmoru”, żą czy też będziemy stać w nymi krajami naszego obozu.
biuletynie PAP z 20 paździer ci — deklarował się delegat dał usunięcia z władz resor miejscu, czy też będziemy 1 w tej sprawie było u nas
dotychczas wiele nieporząd
nika rb. tekst, rozpoczynają Stoczni Gdańskiej, wycho tu rybołówstwa i żeglugi nie cofać się wstecz.
ku. Stosunki te dotychczas
cy się od słów: „Był czas, kie dząc równocześnie z projek fachowców i pociągnięcia do
Niektórzy towarzysze dzi nie były układane na zasa
dy władza ludowa...”, powi tem rozpisania pożyczki we odpowiedzialności winnych
nien brzmieć: „Był czas, kie wnętrznej na najpilniejsze po zlej gospodarki sprzętem i wią się, kiedy się mówi, że dach równości, wzajemnego
u nas w partii, w Polskiej zaufania 1 pełnej szczerości.
dy władza ludowa w Polsce trzeby gospodarki państwo ludźmi.
Zjednoczonej Partii Robotni Chcemy teraz te stosunki
była atakowana zbrojnie i wej.
— Skończyła się władza czej, są siły postępowe i są zmienić. Chcemy je ulepszyć,
kiedy broniła się zbrojnie,
Niemilknącymi
brawami obszarników i kapitalistów siły wsteczne. Można by się nie chcemy ich zepsuć. A są
kiedy ginęli setkami i tysią
cami członkowie naszej par powitano — kontradmirała —• powiedział m. in. — Rzą było dziwić, towarzysze, gdy tacy ludzie, którzy chcieliby
tii, żołnierze i pracownicy Wiśniewskiego i długo oklas dzimy się sami, ale chcemy by było inaczej. U nas w kra je zepsuć. To są sprawy, któ
państwowi, szczególnie pra- kiwano jego słowa, mówiące, się naprawdę rządzić. Kleru ju i na całym świecie są si re przedtem przeszkadzały
cownry urzędów bezpieczeń że dowództwo Marynarki Wo nelc i szczegóły gospodarki ły, które chcą iść naprzód, nam w należytym ułożenia
stu a Był taki surowy czas, jennej, że jednostki Marynar chcemy wypracować sobie i takie siły, które chciałyby naszych stosunków' ze Zwiąż
którego opary po dzień dzi ki Wojennej solidaryzują się sami.
iść wstecz lub stać w miej kiem Radzieckim. Uważam
*
*
*
siejszy nie znikły jeszcze cal z VIII Plenum.
np„ że jeżeli do nas przyjeż
scu.
kowicic z uczuć i serc ludz
dża przedstawiciel Związku
— Oświadczam — powie Wiec w Politechnice Gdań
Na
naszym
plenum
zdecykich”.
Radzieckiego np. tow. Bulga
dział m. in. — że wojsko poi skiej trwał
kilka godzin.'' dowano
wiele
ważnych nin, i mówi o naszych spra
spraw. Chciałbym się zatrzy wach wewnętrznych, to to są
,:mać na trzech spośród tych nasze sprawy wewnętrzne,
jspraw. Pierwsza, to sprawa które my sami potrafimy za
.dalszej demokratyzacji życia łatwić.
w naszym kraju.
Chciałem powiedzieć wam,
| Druga, to sprawa wzajem towarzysze, że jeśli chodzi o
mych stosunków między kra naszych towarzyszy z naszego
|jami naszego obozu i partia- Biura Politycznego, to prowa
jmi naszego obozu. Trzecia dzili te rozmowy tak, jak na
sprawa, to kierownictwo na pisane jest w projekcie uch
szej partii. Pozwólcie zacząć wał. To znaczy na zasadach
od tej pierwszej, od stosun całkowitej ufności i szcze
• |
ku do spraw' dalszego rozwo rości.
ju socjalistycznej demokra Towarzysze radzieccy przyj
jechali ze swoim zdaniem. |
cji.
Myśmy mieli swoje zdanie. I
Mówiło się u nas dużo, że myśmy
zostali przy swoim
władza u nas należy do lu zdaniu. Towarzysze radzieccy j
du. Mówiło się wiele, ża do byli np. niespokojni, jeśli j
klasy robotniczej, że władzę chodzi o naszą prasę. My na-i
prawują robotnicy. To nie tomiast uważamy, że nasza
było zupełnie śeisłe. Władzę prasa odgrywa postępową,]
dotychczas w kraju, w róż pozytywną, dobrą, korzystną'
nych organach naszej wła rolę.
dzy, można powiedzieć, spra
Komitet Centralny i Biuro |
wowali tylko przedstawi Polityczne
uważa, że powin-j
ciele naszego narodu, przed ny u nas nastąpić zmiany na1
stawiciele
klasy
robotniczej.
T, ,
,,
.
stanowiskach sekretarzy, w,
nardzo rzadko, towarzysze, , •
. , . T,
rfnrhnrfTn*
V1 Jl^erownictwie Komitetu Wo1
o głosu dochodziła sama kia jewodzkiego partii. I że w
a robotnicza, dochodzili sa
20 bm. Józef Cyrankiewicz, Władysław C-omułka, Edward Ochab i Aleksandc.
najbliższym czasie należy
mi robotnicy w fabrykach.
Zawadzki, przyjęli delegacje warszawskich zakładów pracy i studentów uczelni
_ .«u
stołecznych.
CAF fot. Zygm, Wdowłński
Nam chodzi teraz o to, aby Jewódzfclego partii.

Tłumu młodzież)/' studcntóic, robotników, marynarzy
zaległy dziedziniec przed i’ditechniką
Gdańską.

Fragmenty przemówienia

Władysława Matwina

sekretarza KC PZPR

Dziś sesja Sejmu

Sprostowanie

Ślusarz z Wydziału 1‘ 1 Stoczni Gdańskiej Władys
ław Sick odczytał rezolucję pracowników sivego ivydziału.
Zdjęcia J. Ferster

Hubs komentarz
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INĘŁY trzy dni napięcia, trzy dni nerwowego
oczekiwania na to, czy VIII Plenum spełni po
kładane w nim nadzieje całego narodu, czy też
zwycięży koncepcje lansowane już na VII Plenum przez
pewną grupę członków KC, koncepcje, tchnące obcą
tradycji naszej partii demagogią i nacjonalizmem. Oczy
całego naszego narodu skierowane były na Warszawę,
w której decydowały się losy naszej pizyszłości. Można
śmiało powiedzieć, że uchwały VIII Plenum były podej
mowane nie tylko przez wszystkich członków partii
(nie licząc jednostek), ale także przez cały naród. Można
powiedzieć śmiało, że obrady VIII Plenum wyszły poza
mury gmachu KC. Postępowa większość byłego Biura
Politycznego i Komitetu Centralnego Partii miała po
parcie całego naszego społeczeństwa.
W całym kraju odbywały się samorzutnie wiece i
zebrania, na których setki tysięcy ludzi wyrażało soli
darność z przemówieniem Władysława Gomułki, doma
gało się pełnej demokratyzacji naszego życia, zachowa
nia całkowitej swobody i niezależności w poszukiwaniu
i określaniu naszych dróg rozwojowych, przy utrzyma
niu i umacnianiu istniejących sojuszów i związków, łą
czących nas ze Związkiem Radzieckim i krajami demo
kracji ludowej.
s w Gdańsku panował klimat „letni“. Nie było tej
M temperatury dyskusji i płomiennych wystąpień ro
botników, studentów, inteligencji, jakie można było
obserwować w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu i
Łodzi. Poza niedzielnym wiecem w Wyższej Szkole Pe
dagogicznej nie odbyło się ani jedno zebraitie, na którym
masy pracujące Wybrzeża mogłyby się Wypowiedzieć o
swoim stosunku do uchwał i postanowień VIII Plenum
KC PZPR. Czy miałoby to oznaczać, że mieszkańcy na
szego województwa byli w tych dniach obojętni na tak
istotne problemy naszego narodu, które rozpatrywało
ostatnio VIII plenum?
Nie. potwierdzają to wszystkie wiece, które żywio
łowo, z tym większą siłą odbyły się wczoraj w całym
trójmieście. Warto jednak zastanowić się nad przyczy
nami tej „letniej” atmosfery, panującej początkowo na
Wybrzeżu w gorące dni obrad VIII Plenum. Bo przecież
nikt w to nie wątpi, że ludność Wybrzeża w przeważa
jącej większości wypowiadała się i wypowiada za pro
gramem, zawartym w przemówieniu Władysława Go
mułki.
Przyczyny tej atmosfery tkwią głęboko. Tkwią w
kierownictwie wojewódzkiej organizacji partyjnej, w
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, w kierowni
ctwie WRZZ, w kierownictwie wojewódzkiej organiza
cji ZMP W ciągu tych ostatnich dni, kierownictwa KW
PZPR, WRN. WRZŻ, ZW ZMP praktycznie nie istniały.
W ciągu ostatnich gorących dni, gdy mieszkańcy Wy
brzeża mieli pełne prawo żądać od naszych kierowników
życia politycznego zadeklarowania się po jakiej stronie
barykady stają, wielu z nich zamknęło usta na kłódkę,
wyłączyło się z życia politycznego. A niektórzy z nich
jawnie zabraniali organizowania masövyek i wieców.
Teraz na masówkach i wiecach padają ostre słowa kry
tyki. Powtarzają się nazwiska sekretarzy KW7 i KM Jana
Trusza, Izydora Kunata, Ossowskiego, Stuły. Nie przy
padkiem przemówienie II sekretarza KW PZPR Izydora
Kunata wygwizdano w7 Stoczni Gdańskiej. To przecież na
jego i I sekretarza KW tow. Trusza polecenie nie dopusz
czono do zorganizowania wieców. To przecież on i tow,
'rrusz określili sytuację panującą w ciągu ostatnich trzech
dni w kraju, jako „niepotrzebną histerię“. W pierwszym
dniu obrad VIII Plenum I sekretarz KM PZPR Ossowski
na plenarnym posiedzeniu Zarządu Miejskiego ZMP, w za
kulisowych konsultacjach usiłował storpedować prawo
mocni uchwałę p’ennm, a sekretarz KM Robakowski apo
dyktycznie sprzeciwiał się inicjatywie członków Plenum
wysłania listu do VIII Plenum KC. W ten sposób tłumi
ło się inicjatywę młodzieży, w ten sposób' tłumiło się ini
cjatywę społeczeństwa Wybrzeża.
• Dokończenie na sir. $
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DZIENNIK BAŁTYCKI

Ludzie morza na wiecach, masówkach i zebraniach domagają się;
• Rozbudowy polskiej floty handlowej
• Modernizacji i usprawnienia pracy portów
• Jawności morskiego życia gospodarczego
• Więcej fachowców w Ministerstwie Żeglugi
• Zatrzymania „Dzierżyńskiego“ dla PMH

Chcemy Mmi siatki
dla polskiej flotyT
klasy robotniczej Wybrze„...brak oficjalnych wystąp*en postępowej części Komiża nie oznacza braku poparcia
^^ na czele...“ — tak brzmią
Gomułką
tcf” Centralnego z
robotników Stoczni im. Komuny
końcowe słowa rezolucji
Paryskiej
.
’’ . •
„Ki«»
rajszej masówki w tej stoNim podamy przebieg wcz
e0rvczv która zabrzmiała
czni, wyjaśnić musimy przyczyny goryczy,
w zacvtowanym powyżej zda •
.
.
.

W sobotą 20 bm. robotnicy ni solidaryzujemy się ze sio.
wami tow. Gomułki o wpro
zwrócili się do zakładowe wadzeniu
pełnej jawności
go Komitetu Partii o zwoła przy zawieraniu
międzynaro
nie masówki w związku z dowych umów handlowych.
VIII Plenum. Niestety, zala
„Organizacja
partyjna
pracującą
innych woje ingerowania w nasze sprawy wizy 4 jednostek w Jugosła twiono ich odmownie. I se wraz z załogą stwierdza, że
kretarz
Komitetu
Miejskiego
wii,
c)
zakupu
za
dewizy
i
polityczne i gospodarcze. W
wództw7.
I na Wybrzeżu „klimat wreszcie się ocieplił“.
kierownictwo Komitetu Wo
Zabrał głos również II se dalszym ciągu uchwalonej holowników w Angüi, d) w Gdyni tow. STUŁA nie ze jewódzkiego w Gdańsku w
Nic dziwnego, że gorąca była również temperatura
zwala
—
dowiedzieli
się
po
sprzedaży
„Dzierżyńskiego“.
wczorajszego wiecu stoczniowców gdańskich. W krót kretarz KW PZPR Kunat, rezolucji czytamy m. in.:
tak przełomowej dla partii
— Domagamy się, aby prze pewnym czasie.
Jego tłumaczenie nikogo z
kim sprawozdaniu po prostu niesposób przekazać la
i narodu chwili nie stanęło
— Protestujemy
przeciw
Poniedziałek rano zastał na czele organizacji partyj
nie przekonało, wszelkim tendencjom zdą mysi okrętowy zgadnie z pra
dunku wielkiego entuzjazmu, jaki wyzwolił się wczo obecnych
raj u wielotysięcznej rzeszy budowniczych naszych czego wyrazem było głośne żającym do zahamowania wami ekonomii przeszedł załogę Stoczni zwartą i zde nej i klasy robotniczej Wy
I niezadowolenie na sali. Jesz- procesu demokratyzacji to drogą rozbudowy floty z ma cydowaną w swym postano brzeża.
statków,
W zapełnionej szczelnie hali sportowej wiciu by !cze niniejszy kredyt zaufa- życiu gospodarczym i polity 1» opłacalnego eksportu siat wieniu. Tym razem delega
Gorzej, niektórzy towarzy
ło mówców, zabierających glos, a każdy z nich wyra ! nia ma wśród stoczniowców cznym naszego wojewódz ków na 4-krotnie rento w- cja robotników przyszła do sze z kierownictwa KW po
niejszy eksport usług na Rady Zakładowej. Trudno XX Zjeździe usiłowali zaha
żając myśli ogółu cieszył się z korzystnych zmian, ! sekretarz KM PZPR w Gdań twa.
szych statków. W związku z już odróżnić, czy prosili o mować postępujący proces
jakie zachodzą w naszej drodze do socjalizmu. Pro sku OSSOWSKI, który chó"
—
Żądamy
rozwiązania
eg
tym solidaryzujemy się z re zwołanie masówki, czy przy
gwizdami został
gram polityczny i gospodarczy, wysunięty przez tow. i rainymi
KW i KM PZPR w zolucjami załóg polskich stat szli aby tylko powiadomić o demokratyzacji, a w szcze
Gomułkę, spotkał się z całkowitym uznaniem i po ; zmuszony do zejścia z mów- zekutyw
gólności celował w tym I se
Nie
zawiadamiana kretarz Komitetu Wojewódz
, nicy, nim zdołał zabrać glos. Gdańsku za ich wyczekującą ków, postulując rozbudowę niej.
parciem stoczniowców7.
i
asekurancką,
a
nawet
opor
naszej floty do niezbędnego przez nikogo załoga punkiual kiego tow. TRUSZ, Ubole
Sądzimy, że fakty te sta
ną się ostatecznym sygna tunistyczną postawę po XX minimum 1.200.000 TDW.
nie o gcdz. 11 zebrała się na wamy, że takie samo stano
Każde niemal słowo o przy szej floty, stoczniowcy stwier łem dla naszych instancji Zjeździe oraz w czasie obrad
— Domagamy się kategory masówkę. Blisko 3 tysiące lu wisko zajął Komitet Miejski
wróconym partii d narodowi dzili:
VIII
Plenum
KC
Partii,
nie
partyjnych, do głębokiego
cznie, aby rozbudowę naszej dzi — w świetlicy, przed świe w Gdyni, który przez sekre
synu ludu polskiego — Chcemy budować coraz przeanalizowania
wartości licującą z rewolucyjną po floty oprzeć na przemyśle tlicą, na dachach baraków. tarza tow. STUŁĘ zahamo
Władysławie Gomułce
— większe i coraz lepsze stat ideologicznej i przydatności stawą członków partii.
krajowym, wykorzystując i- Robotnicy zaczęli radzić sa wał inicjatywę Oddziałowych
wskrzeszało na sali gorący ki, pragniemy jednak, aby zawodowej niektórych praco
— Żądamy całkowitej jaw stniejące rezerwy produkcyj mi...
Organizacji Partyjnych Stocz
aplauz. Huraganowym bra siatki te nie były kierowane wników.
ności w naszym handlu zagra ne naszych stoczni.
Odczytano ułożoną przez ni w sprawie zwołania ma
wom, entuzjastycznym okrzy na eksport, lecz wzbogacały
Na zakończenie wiecu sto nicznym, a szczególnie w spra — Żądamy zaprzestania załogę rezolucję. Zawiera sówki dnia 20.10.1956 r.
kom, chóralnym skandowa naszą flotę — „kopalnię de
Z tych względów żądamy,
czniowcy.
uchwalili rezolu wach dotyczących przemysłu bezsensownego
wiz“.
zagłuszania ona w prostych a serdecz
ni om „Wie-sław“,
„Wie
okrętowego. Jednocześnie do
aby
w jak najkrótszym okre
cję,
wyrażającą
pełne
po
nych
słowach
poparcie
dla
Serdecznie
przyjęte
zosta
sław“ nie było końca.
magamy się wyjaśnienia bez zagranicznych audycji radio
nastąpiły zmiany pergonal
— Tow. Gomułka — mówi ło przemówienie przedstawi parcie dla współpracy poli sensownych transakcji, a mia wych w języku polskim, a wy nowowybranego Biura Poli sie
w gdańskiej organizacji
li stoczniowcy w czasie licz cielą Gdańskiego Korpusu tycznej i gospodarczej mię nowicie
dawane na ten cel miliony tycznego z tow. Gomułką na ne
partyjnej, a w szczególności
nych wystąpień — przedsta KI5 W kpt. BOLESŁAWA dzy partiami i rządami obo a) załomu przestarzałych i złotych proponujemy przeka czele.
zu socjalizmu, ale na zasa
„Domagamy się“ — padają w kierownictwie Komitetu
wił nam w swoim referacie KNAPCZYKA.
zać na inne, bardziej słuszne
słowa rezolucji (cytujemy w Wojewódzkiego“.
— Pragnę wam powie dzie równości i przy pełnym wyeksploatowanych jedno i pożyteczne cele.
smutną wprawdzie, ale istot
Po odczytaniu rezolucji za
wyjątkach) :
ną rzeczywistość obecnej sy dzieć — mówił oficer Knap przestrzeganiu suwerennoś- stek, jak „Prus“, „TrauT. L,
— „Ujawnienia przyczyn brali głos liczni dyskutanci.
tuacji gospodarczej kraju. czyk, że w tych przełomo ci, potępiając wszelkie próby! gutt“ i inne, b) zakupu za de
przyjazdu
delegacji KC Gorące słowa poparto kon
Aby w miarę sił pomóc oj wych dla narodu polskiego
KPZR i podania pełnego prze kretnymi deklaracjami.
czyźnie w jej rozwoju, obok chwilach żołnierze Ludowe
biegu rozmów z nią przepro Ob. JAN CZYŻEWSKI —
wzmożonego wysiłku pro- go Wojska Polskiego są wraz
elektryk — rzucił projekt
ludem ------i stać, będą
wiernie
wędzonych“.
aukcyjnego, gotowi jesteś- z ----------------------,
_
,.
— „Pełnego ujawnienia fak zrzeczenia się posiadanych
oręż nigdy
tów i osób, które wystąpiły obligacji Narodowej Pożyczki na długoterminowy okres
z oszczerstwem przeciwko1 Rozw°iu Sił Polski i zadeNawiązując do słabości na bi silę w bratobójczej walce,
ale biada wrogom, którzy
klasie robotniczej Warszawy klarowania nowej pożyczki
próbowaliby targnąć się na
i jej organizacjom partyj narodowej. Natychmiast po
tym wystąpieniu zastępca
naszą ziemię.
nym“.
wydziału drzew
W imieniu radiowców i
— „Pełnego wyświetlenia kierownika
nego
ob.
TADEUSZ
STALEC
dziennikarzy Wybrzeża wy
sprawy przygotowywanego
stąpił
dyrektor rozgłośni
dem ilości | jakości tonażu. puczu -wojskowego i pociąg KI zobowiązał się oddać na
rzecz nowej pożyczki jedno
gdańskiej Polskiego Radia
„Na przykładzie sąsied
Wczoraj po południu odbył się w świetlicy PLO w Gdy
do surowej odpowie miesięczne pobory, spłacane
MATYNIA, podkreślił on, że ni wiec pracowników PLO, w którym uczestniczyli również nich państw morskich widzi nięcia
osób,
które
chcia
dzialności
mechanicy i maryn^—e PMH.
Z przemówień
w ciągu roku. Ob. JAN PA
radio i prasa żawsze były i kapitanowie,
my, że flota handlowa jest ły dokonać tego puczu“.
wielu mówców wynikało, że załoga tefeo przedsiębiorstwa
WELCZYK
zadeklarował
będą wyrazicielem opinii na
jedną z podstawowych dzie
żeglugowego łączy wszystkie swoje nadzieje ż Komitetem
— „Uważamy, że osoby
szego społeczeństwa. Na tej
Centralnym Partii i jego I sekretarzem Władysławem Go
dzin gospodarki narodowej, winne usiłowania dokonania wraz z całą załogą wydziału
izolacyjne - malarskiego prze
podstawie protestujemy prze mułką. Wierzą oni, że najbliższa przyszłość przyniesie rea mającej przeołbrzymi wpływ
lizację jego postulatów i likwidację tego, co dotychczas by
puczu wojskowego niegodne pracowanie jednej niedzieli
ciwko próbom zahamowania
na szybki wzrost dochodu są,
ło hamulcem na drodze naszego rozwoju gospodarczego.
aby
reprezentowały
kla
odnowy naszego życia przez
narodowego. Ponieważ w do sę robotniczą i naród, zarów i oddanie jednej dniówki ro
boczej na fundusz budowy
niektórych pracowników atychczasowej polityce nie do
9146
paraiu partyjnego. Do tych, Załoga PLO jak najgo- zwłaszcza w rozbudowie flo- ceniano u nas w praktyce no w Komitecie Centralnym, floty.
ZAŁOGA STOCZNI IM.
którzy hamują ten proces ręcej popiera dążenia do de- ty, Co przyniosło gospodarc rozwoju floty, domagamy jak w rządzie i wojsku“.
— „W pełni solidaryzuje KOMUNY PARYSKIEJ ZŁł*
Obrady VIII Plenum odbi należy m. in. sekretarz KW centralizacji zarządzania, u- narodowej wielomilionowe się bezpośredniego zaintere
przedsię straty w dewizach.
ły się głośnym echem wśród PZPR Kunat. Takich ludzi sainodzielniania
sowania problemami gospo my się ze stanowiskiem na ŻYŁA DODATKOWE REZ '
załóg statków-baz i jednostek nie chcemy widzieć dalej na biorstw, likwidacji przero
Mówcy podkreślali, że flo darki morskiej nowego Biu szej prasy i radia, które kon LUCJE, DOMAGAJĄC Sl •
sekwentnie walczą o pełną WSTRZYMANIA SPRZEDA
łowczych
„Dalmoru“
i odpowiedzialnych stanowis stów administracyjnych i o- ta nasza jest' niezwykle do ra Politycznego.
parcia przedsiębiorstwa na chodową gałęzią, o czym
„Odry“, przebywających na kach partyjnych.
„Domagamy się też ustą demokratyzację naszego ży ŻY STATKU „DZIERŻYN
Morzu Północnym.
SKI“ I ODDANIA GO POL
Tę samą myśl wypowie zasadach rentowności i roz świadczy choćby rentowność pienia z kierownictwa KW cia“.
gospodarczego. statków PLO w ostatnich PZPR v/ Gdańsku towarzy
— „Jednocześnie żądamy SKIEJ MARYNARCE HAN
Wszystkie aparaty radio działo wielu stoczniowców, rachunku
radiostacji DŁOWEJ,
we na statku-bazie „Chopi wyrażając głębokie ubolewa Nie wykorzystaliśmy koniiun dwóch kwartałach, która się szy, którzy w decydujących zlikwidowania
A
PONADTO
nie“ były oblężone przez lu nie, że z winy asekuranctwa ktury we flocie, nie wyko ga dio 40 proc.. W7 samym III chwilach dla naszej partii i zagłuszających i przeznacze PRZEKAZYWANIA
NA
dzi w czasie nadawania wia niektórych towarzyszy z KW naliśmy planu sześcioletnie kwartale br. zysk z eksploa narodu nie wyrażali słusz nia uzyskanych stąd fundu SZEJ FLOCIE BUDOWA
go
w
gospodarce
morskiej,
a
do mości, o każdej porze dnia pozostaliśmy w tyle za klasą
tacji statków wyniósł około nych nastrojów mas, hamo szy na budownictwo miesz NYCH W STOCZNIACH
i nocy. Pełniącym wachtę
POLSKICH
JEDNOSTEK
1.450.000
dolarów. Załoga wali walkę o pełną demokra kaniowe“.
— „W celu poprawy naszej MORSKICH.
członkom załogi wiadomości
PLO żąda, by obrócić ten tyzację naszego życia polity
'**
gospodarki narodowej na od
przekazywali koledzy.
Młodzież pionu techniczne
zysk na inwestycje na rozbu cznego i gospodarczego.
„Załoga PLO solidaryzuje cinku budownictwa okręto go złożyła rezolucję, w któ-.
dowę floty, aby wciąż po
Nie było chyba nikogo na
statku-bazie, kto nie usły
większać udzliał naszej mary się z wystąpieniem ministra wego, żądamy, aby sprawa rej domaga się zrewidowania
narki we wpływach budże żeglugi Mieczysława Popie mi przemysłu okrętowego umów handlowych, zawar
szałby przemówienia tow.
tu państwowego i zmniej la i przewodniczącego ZG kierowali ludzie posiadający tych w poprzednim okresie,
Władysława Gomułki Zało
szyć ujemne obecnie saldo1 ZZPŻ Szynarowskiego, do fachowe przygotowanie.
informowania na łamach pra
ga szeroko komentuje mię
„Jako pracownicy przemy sy o przebiegu prac komisji
bilansu płatniczego.
tyczącym zatrudnienia rezer
dzy sobą przemówienie 1
owych marynarzy we flo słu produkującego w poważ do badania spraw polskiej
sekretarza Komitetu Cen
Przewodnicząca komitetu w
cie
zagranicznej“.
nej części na eksport, w pei- „beriowszczyzny“,
(sta)
tralnego, wyrażając optymi
zakładowego Frontu Naro
styczne opinie na temat nad
dowego Maria Konarska po
chodzących zmian politycz
wiedziała m. in.:
nych i gospodarczych w na
Na wiecu w swoim przed stkimi państwami w oparciu — Chcemy, aby najmąd
szym kraju.
pełnej suwerennoś rzejsi spośród nas reprezen
Załogi statków-baz oraz ry siębiorstwie, polscy pracow o zasady
Potępiamy
stanowczo towali Polską Marynarkę
backich statków łowczych nicy Chińsko - Polskiego To ci.
wyrażają radość z powodu warzystwa Maklerów Okrę wszelkiego rodzaju próby Handlową w przyszłym Sej
powrotu do czynnego życia towych w Gdyni również u- ingerowania w sprawy wew mie PRL.
partyjnego tow. Gomułki- chwalili rezolucję, w której nętrzne naszego kraju bez Następnie uczestnicy wie
Wieslawa oraz z wyboru po solidaryzują się całkowicie z względu na to, skąd one po cu uchwalili rezolucję, w
której m. in. czytamy:
zostałych członków nowego tezami, zawartymi w przemó chodzą.
Biura Politycznego. Wyraża wieniu Wiesława Gomułki, — Protestujemy przeciw „Uchwały VIII Plenum
ją oni pełną solidarność z I oraz wyrażają pełne pbpar- ko wszelkim próbom przeciw KC PZPR w zakresie uzdro
sekretarzem oraz z całym no cie i zaufanie nowowybra- stawiania Wojska Polskiego wienia sytuacji ekonomicz
narodowi, oraz domagamy nej i
wym Biurem Politycznym nym władzom partyjnym.
politycznej uwa
— Wyrażamy gorące po się ujawnienia i ukarania or żamy za jak najbardziej
Partii.
parcie
dla
koncepcji
prowa
ganizatorów niedoszłego pu słuszne. W swoim prze
W telefon ogram i e do Komi
tetu Centralnego rybacy dzenia naszego kraju polską czu wojskowego w Warsza mówieniu I sekretarz Wie
przekazali swoje projekty drogą ßo socjalizmu — czy wie. Żądamy też wyciągnię sław wykazał brak propor
usprawnienia naszej gospo tamy w rezolucji. — Jesteś cia konsekwencji wobec o- cji w rozwoju poszczegól
my głęboko przekonani, że sób wńnnych popełnienia w nych gałęzi gospodarki na
darki rybnej.
Również rybacy i pracow- nowy program partii zapew minionym okresie szkód w rodowej. Jedną z tych dys
»icy
lądowi
spółdzielni ni szybką . likwidację skut życiu politycznym i gospo proporcji jest bezsprzecznie
„Front Narodowy“ w Gór ków okresu kultu jednostki. darczym.
mała i przestarzała flota han
kach Wschodnich wysłali na Wierzymy, że program ten — Niezrozumiale jest dla dlowa, zaniedbana pod wzglę
gęce tow. Gomułki telegram pozwoli pomyślnie rozwijać nas milczenie KW PZPR w
w którym czytamy m. in.: się zaniedbanej dotychczas Gdańsku wobec sytuacji, ja
„Naszą pracą będziemy re gospodarce morskiej oraz za ka zaistniała w czasie obrad
alizować razem z nowym kie pewni rozbudowę naszej fło VIII Plenum.
rownictwem partyjnym zada ty handlowej do takich roz- — Apelujemy do wszyst w Gdańsku
nia nakreślone na VIII Ple midrów, jakich wymagają kich działaczy partyjnych,
num przez towp Władysława narodowe interesy gospodar społecznych i gospodarczych,
23 bm. w sali Teatru Wiel
Gomułkę.
cze Polski.
którzy w okrese stalinizmu kiego w Gdańsku o godz. 19,30
„Załoga naszej spółdzielni — Wyrażamy wolę utrzy odsunęli się lub byli odsu odbędzie się koncert symfoni
całym sercem przyłącza się mania i rozwijania przyjaź nięci od pracy, aby dziś po czny orkiestry Filharmonii
do. nakreślonych przez tow. ni i współpracy ze Związ wrócili do czynnej działalno Narodowej im. George EnesWiesława zadań. Jesteśmy kiem Radzieckim, Chinami ści i pomacali w realizacji cu z Bukaresztu pod batutą
% Wami i liczcie na nasze do Ludowymi,
krajami demo wytycznych VIII Plenum KC znakomitego dyrygenta Ge
Zebranie załogi warszawskiej Fabryk» Samochodów O sobowych na Żeraniu przed
parcie“.
kracji ludowej oraz ze wszy i PZPR,
orge Georgescu.
południem dnia 20 paździer nika 1956 r.
CAF.
fot. Grzęda

I wiecu pracowników PLO

Stara i zaniedbana fioła handlowa

Rybacy polscy

jest przykładem głębokich dysproporcji
o których mówił 1 sekretarz KC PZPR

przebywający

na Morzu Północnym

są razem

z całym

„Niezrozumiale jest la nas
milczenie 11 PZPN w Gdańsku“
— mówią w rezolucji pracownicy
Chipoibroku"

Warszawa w dniach VIII Plenum

Filharmonia rumuńska

i
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DZIENNIK BAŁTYCKI

Projekt ordynacji wyborczej
Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Lu

przyjęty przez Komisję Sejmowę w dniu 20 październik

©

AKT. 13 .
3. Wzór spisu wyborców Rady Narodowej n;e uwzglę J
^ Przewodniczący okręgoustali prezes Rady Minist- dniającej reklamacji lub porów.
wodującej skreślenie osoby wej komisji wyborczej bada
ze sp-isu wyborców mogą | czy zgłoszona lista odpowiareklamujący i osoba skreślo da przepisom prawa, a o
ART. 28
jpo dniu 22 lipca 1944 r,, w
ART. 1
organizacji politycznych i
na ze spisu wyborców wnieść dostrzeżonych wadach za
ART. 15
Spisy
wyborców
będą
najczasie trwania pozbawienia
społecznych.
.
,
skargę do Sadu Powiatowe- wiadamia zgłaszającą orga
1. Wybory są powszechne: i praw.
Dla przeprowadzenia wypozruej 38 dnia przed dniem go wiaściwego ze względu
prawo wybierania ma każdy
borów powołuje się:
wyborów przesłane przewo i na miejsce sporządzenia spi nizację najpóźniej w7 dwa
ART. 29
obywatel polski, mający w
1.
Państwową
Komisję
dniczącym obwodowych ko-jsu wyborców'. Sąd w ciągu dni po zgłoszeniu.
ART.
3
■dmu wyborów ukończonych
1. W skład okręgowych ko misji wybul czych w dwocn trzech dni rozpatrzy sprawę i 2. Jeżeli wskazane wady
Wyborczą.
18 lat', bez względu na płeć, Wybranym może być każ
•
^ - 2. Okręgowe i obwodowe misji wyborczych wchodzą: egzemplarzach.
nie zostaną usunięte w cią
wyda
orzeczenie
zawiada
przynależność narodową i ra dy, komu przysługuje prawo komisje wyborcze.
przewodniczący,
zastępca
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Wojsko z
Pracownicy służby rolnej
oraz gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

6429

Wczoraj o godz. 14 odbył szamy tow. Władysława Go
się wspólny wiec pracowni mułkę na spotkanie w Gdań
ków Gdańskiej Fabryki O sku, celem omówienia z kie
pakowań i żołnierzy KBW. rownictwem partii dalszego
Przemawiający w czasie rozwoju gospodarczego i kul
wiecu dowódca jednostki turalnego Wybrzeża.
KBW podpułkownik Tarasie Na zakończenie rezolucji
wicz jak i przemawiający stwierdza się:
Miejskiego Polskiej Zjedno kanie w Gdańsku i Szczeci w imien:u oficerów, podofi „My, żołnierze Kaszub
czonej Partii Robotniczej w nie, uważamy bowiem za cerów i żołnierzy por, Pa- skiej Jednostki KBW zapew
Gdańsku, dlaczego w decydu niezbędne
omówienie
z jewski zdecydowanie oświad niamy społeczeństwo Wy
jącym okresie przemian za kierownictwem
par i y j n y m czyli, że żołnierze KBW po brzeża, żc będziemy bronić
liany w składzie interesów polskiego ludu
chodzących w naszym życiu spraw dalszego i pełnego za pierają
politycznym i gospodarczym gospodarowania Ziern Odzys Biura Politycznego i stają pracującego i nigdy nie wy
nie włączyło się czynnie i nie kanych, rozwoju potencjału nierozłącznie w jednym sze stąpimy przeciw swojemu
nadało odpowiedniego' tem okrętowego dla rozbudowy regu z ki .są robotniczą i ca narodowi”.
pa postępowi demokratyza naszej floty handlowej oraz łym społeczeństwem po stro Robotnicy dumni są z po
cji życia społecznego i poli dalszego rozwoju rolnictwa l nie nowego kierownictwa stawy naszych żołnierzy.
tycznego oraz nie oddziały życ:a kulturalnego na Wy partii.
*
*
*
wało na dalszą demokratyza brzeżu.
W opracowanej wspólnie
cję życia gospodarczego, lecz Celem naszego narodu jest rezolucji czytamy:
Rezolucja
zajęło stanowisko wyczekują zbudowanie socjalizmu i dla
marynarzy, podoficerów
Żądamy
wprowadzenia
cai
ce i bierne. Tym samym przy tego żądamy, by nowe kie
i oficerów okrętów podwod
czyniło się do tego, że gdań rownictwo partyjne cel ten kowitej jawności życia poli nych wystosowana do KC
tycznego
również
i
w
woj
ska organizacja partyjna nie konsekwentnie realizowało
PZPR
stanęła na czele mas, nie wspólnie z ludem pracują sku. Przeciwstawiamy się
„Cały
stan
osobowy mary
tendencjom
zmierzającym
spełniła swoich obowiązków, cym miast i wsi.
a przeciwnie, wlokła się w ogo Równocześnie zobowiązu do wprowadzenia rozdżwię- narzy, podoficerów i ofice
nie wydarzeń w oderwaniu jemy się rzetelną i wydajną ku między ludem i woj rów okrętówr podwodnych z
Entu^iiizsn udzesiników majków w stosunku do winnych Chłopstwem pracującym pod od mas pracujących woje pracą udokumentować swo skiem. Domagamy się oso wielką radością wita decy
sówki, odbywającej się w po > spowodowania ruchu wojsk kierownictwem Polskiej Żjed wództwa gdańskiego.
je poparcie i włączenie się bistego udziału członków KC zję VIII Plenum KC PZPR
nicdziałek w świetlicy WYK w okolicy Warszawy, co wy- .noczGinej Partii Robotniczej
Przyłączamy się do głosów do realizacji nowego kierun przy rozpatrywaniu spraw powołania do KC partii
poszczegól tow. tow. W, Gomułki, M.
przy ul. 3 Maja, przeszedł wołało zrozumiałe ' zaniepo- przezwyciężymy trudności go ludności Wybrzeża zaprasza ku życia politycznego i gospo gospodarczych
wszellde oczekiwania. Blisko j kojenie wśród społeczeństwa. spodarcze i zbudujemy ustrój jących tow. Gomułkę na spot darczego naszego kraju.
nych okręgów kraju. Zapra- Spychalskiego, I. Logi - So
400 pracowników Wojewoda- i Żądamy ujawnienia celów sprawiedliwości społecznej —
wińskiego i Z. Kliszki.
kiego Zarządu Rolnictwa o- | wizyty delegacji radzieckiej i socjalizm.
Z wielkim entuzjazmem
raz Wojewodzkiego Zarządu j wyników doprowadzonych
przyjęliśmy
przemówienie
*
>k
*
Gospodarki Komunalnej ijzniąroz
tow. W. Gomułki, wskazują
W uchwalonej również w i
Mieszkaniowej przybyło tu,! .„Stoimy na stanowisku dniu wczorajszym rezolucji j
ce dotychczasowe błędy i wy
by zamanifestować swoje go-j szczerej i niezłomnej przyjaź pracowników Wojewódzkie-1
paczenia linii partii, co tak
proszenie
USA
i
wyraził
go
rące poparcie dla programu ni ze Związkiem Radzieckim go Związku Gminnych Spół
katastrofalnie odbiło się w
towość zaprosić ze swej stro każdej dziedzinie naszego ży
naprawy naszego życia poli i
Komunistyczną » Partią dzielni „Samopomoc Chłop
ay do ZSRR przedstawicieli
tycznego i gospodarczego, za Związku Radzieckiego oraz ska“ czytamy m. in.:
wartego w przemówieniu I se ze wszystkimi krajami de Żądamy dalszej konsek MOSKWA (PAP). Dnia 21 że mają nadzieję, iż na za amerykańskich na wybory cia.
W pełni popieramy wnio
kretarza KC PZPR Włady mokracji ludowej na zasa wentnej realizacji demokra września br. ambasada USA sadzie wzajemności rząd ra do Rady Najwyższej ZSRR. ski VIII Plenum KC, zmie
W
odpowiedzi
MSZ
ZSRR
sława Gomułki oraz dla no- dach peinej suwerenności i tyzacji i jawności życia poli w Moskwie przekazała Mi dziecki zezwoli przedstawi
rzające do dalszej demokra
■wowybranego Biura Poli.ycz niezależności narodowej.
tycznego i gospodarczego. W nisterstwu Spraw Zagranicz cielom amerykańskim odwie wręczonej dnia 29 września tyzacji życia gospodarczego
nego. Jednocześnie ucz sini
Przeciwstawiamy się wszel szczególności domagamy się: nych ZSRR notę, zawierają dzić Związek Radziecki pod br. ambasadzie amerykań i politycznego. Chcąc zado
cy wiecu wysunęli szereg po- kim próbom wprowadzania
■— ujawnienia materia cą zaproszenie rządu Stanów czas wyborów do Rady Naj skiej stwierdza się, że rząd kumentować nasze stanowi
stulaHw i żądań, które zna rozdźwięku między klasą roradziecki podziela pogląd
skierowaną wyższej ZSRR.
łów z dyskusji na. VII Ple Zjednoczonych
sko i poparcie dia uchwał
lazły odzwierciedlenie w uch i botniczą a inteligencją pranum KC PZPR, gdyż chce do rządu radzieckiego w Rząd radziecki przyjął za- rządu USA, że ta wzajemna VIII Plenum, zapewniamy
walonej rezolucji.
cującą. Wierzymy głęboko, że my wiedzieć jaki pogląd re sprawie wysłania do Stanów
wymiana obserwatorów bę KC PZPR, że wzmożemy na
wraz z klasą robotniczą i
dzie sprzyjać rozwojowi wza sze wysiłki, w celu podnie
prezentują
poszczególni Zjednoczonych dwóch lub
Czytamy w niej m. in.:
jem nych stosunków między
... Zdecydowanie przeciw
członkowie KC w sprawach trzech przedstawicieli, któ Wznowienie
dyscypliny i gotowoś
stawiamy się wszelkim pró
USA a ZSRR oraz nawiąza sienia
żywo obchodzących cały rzy zapoznaliby się z toczą
ci
bojowej
naszych okrętów,
bom hamowania procesu de
naród.
cą się obecnie w USA kam przeiuodu. sądowego niu kontaktów Parlamentär nigdy jednak nie użyjemy
mokratyzacji i solidaryzuje
nych i stosunków między swej broni przeciwko klasie
— wyciągnięcia konsek panią wyborczą. Stany Zjed
my się z głosami domagają
osobistościami
oficjalnymi robotniczej, której jesteśmy
wencji partyjnych i pań noczone stwierdziły w nocie, w sprawie
cymi się pełnej jawności ży
obydwu państw.
stwowych w stosunku do
„grapy
Hałasa"
cia politycznego i gospodar
Zgodnie z osiągniętym po oddanymi synami.
osób odpowiedzialnych za
czego w kraju.
POZNAŃ (PAP). W toczą rozumieniem 21 bm. wyje Potępiamy próby wykorzy
wypaczenia powstałe w
Widzimy konieczność zmniej
cym się w Poznaniu proce chała z Moskwy do Stanów stania wojska w czasie obrad
naszym życiu politycznym
szenia nadmiernie rozbu
i gospodarczym. Przeciwsta
sie przeciwko Januszowi Ku Zjednoczonych grupa przed VIII Plenum dla zastrasze
dowanej administracji w
wiamy się jednocześnie po
lasowi i 7 pozostałym oskar stawicieli radzieckich.
W nia ludu i domagamy się su
radach narodowych. Zdecydo
wierzeniu kierowniczych
żonym miał być w dniu 22 skh d tej grupy wchodzą: rowego ukarania winnych
wanie zwalczać będziemy
stanowisk osobom skompro
bm. ogłoszony wyrok.
L. N. SoloWiow — deputowa tych poczynań.
często występujące jeszcze
miłowanym w przeszłości,
W wyniku narady sąd ny do Rady
Najwyższej Oczekujemy od KC Partii
przejawy formalizmu i biu- Cala nasza partia, klasa ro
— ujawnienia szczegó
przyszedł do przekonania, iż ZSRR, zastępca przewodni wzmożenia wysiłków w ce
rokratyzmu w pracy aparatu botniczą, naród polski z rałów i celu ruchów wojsk
w toku przewodu sądowego czącego
Wszechzwiązkowej lu konsekwentnego przezwy
wykonawczego rad narado-1 dością witają i solidaryzują
w okolicy Warszawy w cza
nie zostały dostatecznie wy Rady Związków Zawodo ciężenia skutków' kultu jed
wych.
jgiię z programem, wytyczosie obrad VIII Plenum oraz
jaśnione wszystkie okoliczno wych W. L. Kudriawcew — nostki w wojsku.
Bezwzględnie przestrzegać nym na VIII Plenum KC
podania nazwisk i wyciąg
Stoimy na stanowisku za
będziemy zasady praworząd Masy pracujące Polski udzie
WARSZAWA (PAP). Pre ści sprawy i uznał za konie dziennikarz, członek kole chowania i umocnienia przy
nięcia konsekwencji w sto
czne
przesłuchanie
kilku
no
gium
redakcyjnego
dzienni
ności ludowej i przeciwsta łają czynnego poparcia rewo
sunku do osób odpowiedział zydium Zarządu Głównego
jaźni z narodami Kraju Rad,
wiać siię wszelkim próbom lucyjnym, leninowskim prze .nych za powyższe posunię Stowarzyszenia Dziennika wych świadków. W związku ka „Izwiestia” i M. I. Ru- z zachowaniem praw równo
z tym sąd na podstawie ar binsztain — doktor nauk eko
jej łamania.
mianom w naszej partii.
rzy
Polskich
przesiało
w
cia,
tykułu 324 K. P. K. postano nomicznych z Instytutu Aka ści i nieingerencji w sprawy
Żądamy wyciągnięcia wnios Mieszkańcy Wybrzeża w
— zniesienia nazw ulic i dniu 22 bm. list do Związku wił wznowić przewód sądo
wewnętrzne”.
demii Nauk.
Radzieckich,
licznych rezolucjach, wystąmiast
powstałych
pod Dziennikarzy
i zarządził przerwę w
• pienlaeh, rozmowach dają
wpływem kultu jednostki. protestujący przeciwko ko wy
wyraz swej radości i entuzŻądamy zagwarantowania respondencji, j&ka ukazała rozprawie do dnia 6 listo
jjazrnu z powodu zaszłych większej niż dotychczas' sa się w „Prawdzie“ z dnia 20 pada br.
zmian w kierunku działania modzielności dla spółdziel bm. pt. „Antysocjalistyczne Na wniosek obrony sąd po
naszej partii.
czości wiejskiej zaopatrzenia wystąpienia na łamach pra naradzie postanowił uchylić
Niestety, nasza organiza i zbytu, zlikwidowania nad sy polskiej“. Jednocześnie areszt tymczasowy w stosun
© Dokończenie ze str, 1
cja partyjna stwierdza, że miernej centralizacji w kie prezydium ZG SDP zaprosi ku do osk, osk. Mikołaja
Wyrazem
asekuranckiego
stanowiska niektórych towa
na czele szczerego entuzjaz- rowaniu ruchem spółdziel ło przedstawicieli prasy ra Pac - Pomarnackiego, Zyg
z kierownictwa aparatu partyjnego była wizyta se
z uchwałami j mu mas pracujących Wy- czym oraz poprawy warun dzieckiej do Warszawy w ce munta Majchra i Zbigniewa rzyszy
kretarza KW Szczeblewskiego w nocy z dnia 19 na 20 bm.
; brzeża nie stanęła wo je wódz ków ekonomicznych dla roz lu bezpośredniej, szczerej Błaszyka.
w Urzędzie Kontroli Prasy i jego nieudana próba zasuge
j ka instancja partyjna.
—I»---woju tej formy spółdzielczoś wymiany poglądów.
rowania cenzurze zdjęcia zbyt śmiałych artykułów,
I W tych warunkach milczę ci.
Odpis listu prezydium ZG
już znacznie wcześniej prasa centralna i lokalna syg
SDP
przesłało
do
redakcji
Prezydium Wojewódz ni© naszej instancji woje
Żądamy wyjaśnień ze stro
nalizowała o sytuacji, jaka panuje w naszym wojewódz
kiego Komitetu Stronnic wódzkiej wydaje się co naj ny kierownictwa Komitetu „Prawdy“ z prośbą o wiydru
dziwne.
twie. I bardzo źle się stało, że Komitet Centralny PZPR
kowanie.
twa Demokratycznego w mniej
W związku Z tym organi YYojewódzkiego i Komitetu
lub ostatnie plenum KW nie wyciągnęły wcześniej konsek
Gdańsku, doceniając do zacja
partyjna przy MSP w
wencji w stosunku do tych ludzi, którzy odizolowali się
niosłość wydarzeń na dro j Gdańsku
negatywnie
się, aby
od większości naszego społeczeństwa. Dzisiaj usunięcia
dze demokratyzacji w na j Egzekutywadomaga
KW ujawniła
tych ludzi z zajmowanych dotychczas stanowisk domaga
szym kraju oraz zgodnie publicznie swój
stosunek do
ją się uczestnicy wszystkich masówek w trójmieście.
z uchwałami Plenum Cen j uchwał VIII Plenum.
Oczywiście niesposób jest na podstawie różnych gło
trafnego Komitetu Stron
Domagamy się, aby z EgNOWY JORK (PAP). Agen sową jakie padają na wiecach, ustalić kto i w jakim stop
nictwa Demokratycznego I zekutywy KW ustąpili ©i
cje amerykańskie podały do niu personalnie jest odpowiedzialny za marazm, jaki na
z dnia 10 października br., Wszyscy, którzy występują
wiadomości tekst pisma pre stąpił w wojewódzkiej organizacji partyjnej i ZMp-owzgłasza pełną solidarność przeciw zachodzącym prze
zydenta Eisenhowera, zawie skiej, w WRN i WRZZ. Dlatego też uczestnicy wieców
z uchwałami VIII plenum mianom w naszej partii.
rającego odpowiedź na list domagają się słusznie jak najszybszego zwołania Plenum
KC PZPR.
Wszyscy ci,
którzy są
przewodniczącego Rady M> KW, które wyciągnie w stosunku do winnych odpowiedJednocześnie
Prezy sprawcami chłodnego klinistrów ZSRR N. A. Bułgani nie wnioski i Wpłynie na uzdrowienie szkodliwego, lctn'edium Woje ódzkiego Ko j matu, w jakim nasza wojeWczorajsza masówka w el-ihiście, darzony jest przez ca- na w sprawie rozbrojenia, za go klimatu, jaki wytworzył się w naszym województwie,
miietu SD wzywa wszy I wódzka instancja partyj bląskim „ZAMECHU“ była łą klasę robotniczą _ jak najkazu broni jądrowej oraz za
stkich członków do popar na powitała VIII Plenum.
pierwszą od wielu lat, w któ pełniejszym zaufaniem. Inż. kazu dokonywania prób z XA/YNIKI obrad VIII Plenum KC PZPR, powołanie na
* ’ I sekretarza Komitetu Centralnego Władysława Gocia tych sil, które zmierza
Podst. Org. Partt. rej wzięła spontaniczny u- j Kluk wyraził wiarę, że teraz
tą
bronią.
mułki,
to dopiero pierwszy sukces w naszej walce z siłami
ją do pełnej i trwalej de
wszyscy
będziemy
żyć
spo
przy Międzywojewódzkiej dział dosłownie cała załoga,
W odpowiedzi prezydent, wstecznymi, dążącymi do zahamowania wielkiego procesu
mokratyzacji życia polity
Szkole Partyjnej
Masówkę otworzył sekre kojnie i drżeć będą ci jedy Eisenhower
ustosunkowuje demokratyzacji naszego życia. Do zwycięstwa jeszcze drocznogo i gospodarczego.
w Gdańsku
tarz Komitetu Zakładowe nie, którzy działają na szko się negatywnie do sugestii jga daleka. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wsteczne siły
Prezydium
WK
SD
go PZPR inż. Zwolak który dę naszego narodu.
premiera Bulganina.
będą próbowały jeszcze tu i ówdzie — im dalej od Warszazwołuje na środę dnia 24.
zapoznał załogę z treścią li Kolejno przemawiał prze
* * *
wy z tym większą energią — hamować wytknięty przez
bm. na godz. 18 masowe
stu, skierowanego przez KZ wodniczący rady zakładowe;
Kandydat na prezydenta; yni pienum kierunek. Społeczeństwo Wybrzeża w setkach
zebranie członków SD z
do Komitetu Centralnego po Edward Rosik, przedstawia USA z ramienia demokra- j rezolucji zapewnia kierownictwo partii, że tym siłom po
terenu trójmiasta w loka
czym I sekretarz Komitetu jąc swój projekt rezolucji tów Stevenson przekazał pra trafi się zdecydowanie przeciwstawić. Społeczeństwo Wylu WK SD w Gdańsku.
Miejskiego PZPR w Elblągu Czytamy w nim m. in.:
sie pisemne oświadczenie, w brzeża w swych rezoluc jach zapew nia kierown’etwo partii,
*
*
Grycendler odczytał uchwa
którym skrytykował z obu- ze dołoży wszystkich sił w realizacji słusznego programu,
„Cieszymy
się
ze
zmian
Do redakcji naszej bez
WARSZAWA (PAP). Uka łę Komitetu
Miejskiego
fakt
odrzucenia który w swym przemówieniu postawił przed całym naro
przerwy napływają re zał się nowy (86) numer Mo PZPR, solidaryzującego się personalnych w naszych cen rżeniem
przez Eisenhowera radzieczolucje,
podejmowane nitora Polskiego z dnia 19 bm.. z uchwałami VIII Plenum i trafnych władzach partyj kiej propozycji w sprawie dem I sekretarz KC PZPR Władysław Gomułka.
Jednocześnie społeczeństwo Wybrzeża domaga się od
przez masy pracujące Wy który m. in. zawiera uchwałę składem now7ego Biura Poli nych, a w szczególności
iprńuuiipfnro noeft! nrl««n<1r>Antn
A..»
f— •
. :
zaniechania wszelkich doś- | kierownictwa
partii odrodzenia całej „gospodarki
morskiej,
wyboru tow. Gomułki na
brzeża, wyrażające pełne Rady Państwa o podziale ob tycznego.
wiadczeń
z
bronią
jądrową.
!
zawierania
korzystnych
umów
handlowych,
niesprzedapoparcie dla nowowybra szaru państwa na okręgi wy
W dyskusji zabierało głos sekretarza KC PZPR. Pro
Komentując
propozycje Wania dobrych statków za granicę, nie zakupywania «a
nego Biura Politycznego borcze, uchwalę o ustanowię wielu robotników. M. in. gram działania, zawarty w premiera
Bulganina senator, granicą starych jednostek morskich, powrotu fachowców
i Sekretariatu KC PZPR, niu medalu „Za Waszą Wol Piotr Skalski po rozmowie jego przemówieniu, akceptu demokratyczny
Kefauver o- j do resortu żeglugi, zapewnienia rentowności w rybołówdla towarzysza Gomułki - ność i Naszą“, zarządze ze swymi współtowarzysza jemy i będziemy realizować świadczył, m. in.: „...Być mo, stwie, możliwie jak największej jawności w transakcjach
Wiesława.
nie prezesa Rady Ministrów mi pracy przedstawił pro na swoich stanowiskach pra że propozycja ta została zło-j handlowych, unowocześnienia naszych portów i stoczni,
Budowniczowie turbin
Ze względów technicz w sprawie likwidacji prakty jekt rezolucji, domagającej cy.
w dobrej wierze. Nie,
Wczoraj nie było już „letniego“ klimatu w trójmieście.
zapraszają I sekreta żona
mamy nic do stracenia, aj Na wszystkich wiecach temperatura była gorąca. Tłrnnionych możemy dziś zamie ki poufnego opiniowania pra się USUNIĘCIA Z APARA gorąco
rza
KC
PZPR
tow.
Gomułkę
ścić drobną zaledwie część cewników oraz ministra han TU PARTYJNEGO TYCH
v.'szyszko do wygrania, gdy- na inicjatywa robotników, inteligencji, studentów, chłonadsyłanych rezolucji, o- dlu wewnętrznego w spra WSZYSTKICH LUDZI, KTÓ do odwiedzenia ich zakła byśmy rozpoczęli ze Zwi.z- pów, wybuchła po raz pierwszy od wielu lat z n'cpowstrzyraz sprawozdań z wieców wie dostaw i robót przez cha RZY HOŁDUJĄ STALINIZ dów, posiadających duże zna kiem Radzieckim poważne maną siłą. Wybuch był wymierzony przeciwko tłumicicłupników i rzemieślników ar MOWI. Władysław Gomuł czenie w naszym przemyśle rokowania w sprawie tych łom tej inicjatywy, przeciwko elementom, które usiłują
I masówek.
fcyfetiłów przemysłowych.
ka, którego Skalski zna oso- maszynowym“,
propozycji“,
odwrócić koln historii.

w pełni popierają program naprawy naszego życia

Jednocześnie dc magajq się:

@ ujawnienia właściwych przyczyn
przyjazdu delegacji radzieckiej
• większej samodzielności
dia spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu
« zmniejszenia nadmiernie rozbudowanej
administracji w radach narodowych

Delegacja ZSRR udała się do OSA

na utybory prezydenta
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w Gdańsku
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rezydent Eisenhower

odpowiedzi,!
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zapraszają tow. Gomułką
do swoich zakładów
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DZIENNIK BAŁTYCKI

Projekt ordynacji wyborczej do Sepu PRL

(Dokończenie z 4 str.)
być bez przerwy obecni w
lokalu wyborczym przewod
niczący obwodowej komisji
wyborczej lub jego zastępca
i dwaj członkowie komisji.
"W przypadku nieobecno
ści tych osób przewodniczą
cy lub jego zastępca uzupeł
ni skład komisji przez powo
łanie osób spośród wybor
ców.
3. W lokalu wyborczym
■mogą być obecni mężowie za
ufania wyznaczeni przez or
ganizacje polityczne i społe
czne, które w danym okręgu
wyborczym zgłosiły listy kan
dydatów.
ART. 51
1. Przewodniczący obwodo
wej komisji wyborczej czu
wa nad utrzymaniem porząd
ku w czasie głosowania oraz
nad zabezpieczeniem tajno
ści głosowania i w tym celu
może wydawać odpowiednie
zarządzenia porządkowe.
2. Na żądanie przewodni
czącego właściwe
organy
państwowe oddadzą do jego
rozporządzenia odpowiednią
straż.
3. Agitacja w lokalu wy

borczym w czasie głosowa
nia jest wzbroniona.

ART. 53
1. Przed rozpoczęciem gło
sowania obwodowa komisja
wyborcza bada, czy urna wy
bcrcza jest próżna, czy na
miejscu znajdują się spisy
wyborców oraz potrzebna ilość kart do głosowania i ko
pert. jak również czy w loka
Tu komisji umieszczone są
osłony zabezpieczające taj
ność głosowania, po czym ko
misja zamyka i opieczętowu
je urnę wyborczą pieczęcią
komisji.
2. Od chwili zapieczętowa
nia aż do końca głosowania
urny otwierać nie wolno.

2. Decyzja komisji w spra
wie tożsamości osoby jest ostateczna.
3. Komisja sprawdza, czy
dana osoba figuruje w spisie
wyborców lub czy posiada za
świadczenie, o którym mowa
w, art. 31 albo 32. Następnie
wyborca otrzymuje od komi
sji urzędową kartę do głoso
wania i kopertę.
4. Zaświadczenie, o którym
mowa w ust. 3, komisja za
trzymuje w celu dołączenia
do protokółu głosowania.

ART. 54
1. Po otrzymaniu karty do
głosowania i koperty wybor
ca udaje się do pomieszcze
nia za osłoną, gdzie zaznaja
mia się z kartą do głosowa
nia.
2. Jeżeli karta do głosowa
nia obejmuje dwie łub wię
cej list, wyborca umieszcza
w przeznaczonej do tego ru
bryce karty do głosowania
znak wskazujący, że głosuje
na kandydatów określonej li
sty.
3. Wyborca ma prawo skrę
ślenia poszczególnych kan
dydatów listy, na którą gło
suje.
4. Następnie wyborca wkła
da kartę do glosowania do
koperty, podchodzi do urny
i w obecności komisji wrzuca
kopertę do urny.
ART. 55
Ułomni lub niepiśmienni
mogą korzystać przy głoso
waniu z pomocy innych osób.

wania i wypłaty ustali pre
zes Rady Ministrów.
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wniesienia uwag do protokó na poszczególnych kandyda
łu z wymienieniem konkret tów.
nych zarzutów.
ART. 66
ART. 63
1. Protokół (art. 65) sporzą
1. Przewodniczący obwodo dza się w dwóch egzempla
wej komisji wyborczej prze rzach.
syła niezwłocznie jeden eg
2. Protokół
podpisują
zemplarz protokółu głosowa wszystkie osoby wchodzące
ART. 76
nia w zapieczętowanej koper do okręgowej komisji wybor
cie do okręgowej komisji wy czej, obecne w chwili sporzą 1. Wygaśnięcie mandatu
borczej.
dzenia protokółu.
posła następuje wskutek:
2. Karty do głosowania (o3. Mężom zaufania (art. 6-i 1) śmierci, 2) zrzeczenia się
sobno ważne i nieważne) na ust. 2) przysługuje prawo
leży opieczętować pieczęcią wniesienia uwag do proto mandatu, 3) utraty prawa
•komisji i wraz z drugim eg kółu z wymienieniem kon wybieralności, 4) odwołania
zemplarzem protokółu gloso kretnych zarzutów.
posła przez wyborców.
wania, zaświadczeniami, o 4. Wzór protokołu ustali
2. Tryb odwołania posła
których mowa w art. 31 i 32 Rada Państwa.
oraz spisem wyborców —
przez wyborców określa oso
przesiać niezwłocznie do pre
bna ustawa.
ART. 67
zydium
rady
narodowej
i miejskiej, dzielnicowej, o- 1. Przewodniczący okręgo 3. Wygaśnięcie mandatu
siedla, gromadzkiej). Prezy wej komisji wyborczej prze stwierdza Sejm polskiej Rze
dium rady narodowej prze syła niezwłocznie jeden e- czypospolitej Ludowej.
chowuje te materiały do cza gzempiarz protokółu w za
ART. 77
su otrzymania dalszych zarzą pieczętowanej kopercie do
dzeń Rady Państwa.
Państwowej Komisji Wybór 1. W razie wygaśnięcia
czej.
ART. 64
2. Drugi egzemplarz proto mandatu posła Sejm na naj
bliższej sesji może na wnio
1. Na podstawie protokó kółu wraz z protokółami gło
sek organizacji, która zgło
sowania
obwodowych
komi
łów otrzymanych od obwodo
wych komisji wyborczych o- sji wyborczych i innymi ma siła kandydaturę posła, po
kręgowa komisja wyborcza teriałami z przeprowadzo djąć uchwałę o wstąpieniu
ustala wynik głosowania w nych wyborów — należy nie na jego miejsce kandydata,
zwłocznie przesłać do prezy
okręgu.
zgłoszonego na tej samej li
2. Przy ustalaniu wyników dium wojewódzkiej (m. st.
głosowania mogą być obecni Warszawy i m. Łodzi) rady ście (art. 37), jeżeli kandydat
mężowie zaufania wyznacze narodowej. Prezydium rady ten uzyskał w wyborach ko
ni przez organizacje politycz narodowej przechowuje te lejno największą liczbę gło
ne i społeczne, które w da materiały do czasu otrzyma sów, otrzymał więcej niż po
nym okręgu wyborczym zgło nia dalszych zarządzeń Ra
łowę (bezwzględną więkdy Państwa,
siły listy kandydatów.

Wygaśnięcie mandału posła
i obsadzenia mandatu w ciqgu
kadencji Sejmu

ART. 65
Okręgowa komisja wybor
cza sporządza protokół obej
mujący dla całego okręgu ze
stawienie: 1) osób uprawnio
nych do głosowania. 2) odda
nych głosów, 3) głosów nie
ważnych, 4) głosów ważnycn,
5) głosów ważnie oddanych

ART. 68
Państwowa Komisja Wy
borcza ustali tryb przekazy
wania protokółów oraz in
nych materiałów z głosowa
nia przeprowadzonego w ob
wodach
utworzonych dla
składu jednostek wojsko
wych.

ART. 83
Uprawnienia ministra ebrony narodowej, o których
mowa w art. 26 ust. 2, przy
sługują w stosunku do wojsk
jszość) ważnych głosów i nie wewnętrznych
ministrowi
stracił wybieralności.
spraw wewnętrznych.
2. Przepisu ust. 1 nile sto
ART. 84
suje się w przypadku wygaś
nięcia mandatu na skutek
Kto dopuszcza się prze
stępstw przeciwko głosowa
odwołań, a posła,
niu w sprawach publicznych
podlega karom, przewidzia
AKT. 78
nym w kodeksie karnym.
1. Jeżeli Sejm nie podjął
uchwały określonej w art. 77
ART. 85
ust. 1, a skutkiem wygaśnię
1. Czynności wyborcze do
cia mandatu liczba manda konane w związku z wybo
tów nieobsadzonych w da rami do Sejmu
Polskiej
nym okręgu wynosi co naj Rzeczypospolitej
Ludowej
mniej 1/3 i do upływu kaden drugiej kadencji na podsta
cji Sejmu pozostaje co naj wie przepisów ustawy z dnia
mniej 6 miesięcy — Rada 1 sierpnia 1952 r. — Ordyna
Państwa zarządza wybory cja Wyborcza do Sejmu Pol
uzupełniające.
skiej Rzeczypospolitej Ludo
2. Wybory uzupełniające wej — pozostają w mocy.
odbywają się w trybie prze
2. Dla przeprowadzenia
widzianym niniejszą ustawą. tych wyborów^ termin ogło
szenia uchwał w przedmio
ART. 79
cie ilości, granic i numerów
Wybory
uzupełniające obwodów głosowania oraz
siedzib obwodowych komisji
przeprowadza się również w wyborczych jak również ter
przypadku zarządzenia gło min powołania okręgowych
sowania w sprawie odwoła komisji wyborczych ustala
nia posła przez wyborców. się na dzień 1 listopada 1956
roku.
ART. 86
Poseł na czas trwania man
datu poselskiego otrzymuje
na swój wniosek bezpłatny
urlop w zakładzie pracy, w
ART. 80
ART. 83
którym jest zatrudniony. W
1. Członkowie komisji wy zakresie uprawnień uzależ
Koszty związane z wybo
rami pokrywa się z budżetu borczych otrzymują zwrot nionych od ciągłości pracy
państwa.
kosztów
podróży,
jeżeli okres tego urlopu zalicza się
mieszkają poza miejscem u- do okresu pracy.
ART. 81
rzędowania komisji.
ART. 87
Pisma w sprawach wybór
czych wolne są od opłat skar 2. Wysokość kosztów pod Ustawa wchodzi w życie z
róży oraz zasady ich pokry dniem ogłoszenia.
bowych.
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Przepisy przejściowe i końcowe

ART. 56
1. Głosowania przerywać
nie wolno. Gdyby wskutek
nadzwyczajnych
wydarzeń
czynności wyborcze były na
czas przejściowy uniemożli
wionę, obwodowa komisja
wyborcza może przedłużyć
je lub odroczyć do dnia na
stępnego. Zarządzenie o tym
powinno być natychmiast
ART. 53
przesłane do wiadomości pre
1. Przed oddaniem glosuj zydium właściwej, ze wzgłę
ART. 69
wyborca okazuje komisji doj du na siedzibę obwodowej
ART. 71
wód osobisty, a w jego ' Lira - korni j wyborczej, rady na 1. Po otrzymaniu protokó
1.
Państwowa
Komisja
klasy robotniczej — Polskiej
ku legitymację służbową, le-j rodowej oraz podane do pu
Zjednoczonej Partii Robotni
gitymację związku zawodo-; blicznej wiadomości w spo łów od wszystkich okręgo Wyborcza wystawia wybra
czej — miliony bezpartyj
wego, lub inny dokument! sób przyjęty w danej miej wych komisji wyborczych nym posłom zaświadczenia o
wyborze według wzoru usta
nych obywateli, którym na
stwierdzający jego
tożsa-! scowości.
Państwowa Komisja Wybor lonego przez Radę Państwa.
1 sercu leży budownictwo lep—
mość. Wyborca nie posiada-! 2. W razie przerwania gło cza ustala wyniki wyborów
2. Państwowa Komisja Wy
! szego życia w naszym kraju.
jący dokumentów tożsamo-1 sowania komisja opieczętoscp uznanych przez komisję ; wuje urnę i oddaje ją do prz w całym państwie według Jborcza może upoważnić okrę
I Obywatele!
go we komisje wyborcze do
za wystarczające, może po . chowania
przewodniczące okręgów wyborczych.
! Zbliża się termin wyborów
wystawienia
zaświadczeń
w
wołać się na świadectwo; mu. Po podjęciu głosowani
do Sejmu PRL. Trzeba, aby
2. Za wybranych uważa jej imieniu.
Fala
wielkiego
ożywienia
politycznego
ogarnęła
cały
dwóch wiarygodnych osób komisja stwierdza protokć
w skład nowego Sejmu wesz
nasz naród. Cokolwiek dzieje się w naszym życiu publicz
się
kandydatów,
na
których
znanych komisji obwodo larnie, czy pieczęcie pozosita
li najlepsi przedstawiciele lu
nym — wszystko za punkt wyjścia ma doniosłe przemiany,
ART. 72
wej.
których jesteśmy nie tylko świadkami, ale i twórcami.
ły nienaruszone.
w okręgu wyborczym odda
dzi pracy Wybrzeża.
odbyło się w siedzibie Wojewódzkiego Komite
Stawiamy przed nimi i
no najwięcej ważnych gło 1. Jeżeli w głosowaniu tu Wczoraj'
Frontu Narodowego w Gdańsku zebranie jego aktywis
przed całym społeczeństwem
sów, jeżeli każ.dy z nich o- wzięła udział mniej, niż po tów. W programie przewidywano omówienie przygotowań
wyborów do terenowych komitetów Frontu Narodowego, de
naszego województwa nastę
trzymał więcej niż połowę łowa uprawnionych do gło legowanie aktywistów do miast i miasteczek naszego woje
pujące zadania:
wództwa. Zebrani nie mogli jednak pominąć spraw, o któ
(bezwzględną większość) waż sowania w okręgu, Rada rych mówi dziś cały naród, o których pisze prasa i głosi
© postawienie na właś
ciwy poziom gospodarki
nych głosów, przy czym licz Państwa na wniosek Pań radio.
okręgu
Wywiązała się ożywiona dyskusja nad przemówieniem
morskiej, rolnictwa i rze
ba wybranych nie może prze stwowej Komisji Wyborczej Władysława Gomułki, zrodziła się zbiorowa wola zamanife
miosła woj. gdańskiego;
stowania
poparcia
nowemu
kierownictwu
Partii
i
wyraże
ART. 57
ust. 2, albo gdy znak ten u- wyższać liczby posłów przy ogłasza w ciągu dwóch ty
@ popieranie i rozwija
nia nieufności siłom, które wstrzymują społeczeństwo gdań
przy dwu lub wię
skie, skupione we Froncie Narodowym, w postępie demo
nie nowych form zarządza
1. O godzinie 22 lub wcześ mieszczono
cej listach, glos uważa się za padającej na dany okręg wy godni od daty pierwszych kratyzacji i jawności wszystkich dziedzin naszego życia.
nia przemysłem przrz za
niej, z chwilą oddania gło oddany na nieskreślonych borczy.
Dlatego też aktywiści Frontu Narodowego uchwalili rezo
wyborów zarządzenie o prze
łogi robotnicze;
sów przez wszystkich wybor kandydatów tej listy, która
lucję, która zamieszczamy w całości
@ śmiały dobór właści
ców, przewodniczący obwo wydrukowana jest na karcie 3. W przypadku, gdy dwu prowadzeniu ponownych wy
łub więcej kandydatów o- borów w okręgu.
wych, fachowych kadr w
dowej komisji wyborczej o- jako pierwsza.
Aktyw
Wojewódzkiego
Ko,
cesu
demokratyzacji
naszego
trzymało równą liczbę gło 2. To samo dotyczy przy
głasza zamknięcie głosowa
mitetu Frontu Narodowego •’ życia
żąda wyciągnięcia radach narodowych, w za
3. W przypadku, gdy liczba
nia, po czym komisja przy nieskreślonych kandydatów sów, a uznanie wszystkich padku, jeżeli z powodu nie- w Gdańsku, zebrany na na- wniosków w stosunku do kładach pracy i instytu
cjach w7 miejsce skompro
stępuje do ustalania wyni przewyższa
liczbę posłów tych kandydatów za wybra
radzie w dniu 22. 1C. 1956 r„ winnych przygotowywanego! mitowanych
i nieudolnych
ków głosowania w obwodzie. przypadającą na dany okręg nych spowodowałoby prze uzyskania przez poszczegól wita z gorącym uznaniem puczu wojskowego,
działaczy;
2. Przy ustalaniu wyników wyborczy, głos uważa się za kroczenie liczby posłów przy nych kandydatów bezwzględ program, wyrażony przez
Stwierdzamy
również,
że'
® zapewnienie prasie
głosowania mogą być obecni oddany na tych nieskreślo- padającej na dany okręg, o nej większości ważnych gło tow. Władysława Gomułkę j na terenie naszego wojeWybrzeża pełnej swobody
mężcwie zaufania wyznacze j nych kandydatów, których wyborze decyduje kolejność sów obsadzona została mniej oraz nowowybrane
kierpwni- wództwa, a nawet w składzie w7 informowaniu społeczeń
ni przez organizacje politycz 1 nazwiska zamieszczono na zamieszczenia kandydata na
niż połowa mandatów dane ctwo KC PZPR — zmierza- kw PZPR znajdują się jeszstwa o wszystkich przeja
ne i społeczne, które w da karcę do głosowania w karcie do głosowania.
jące do pełnej demokratyza- cze siły, które chcą zahamo
wach naszego życia;
nym okręgu wyborczym zgło pierwszej kolejności.
go okręgu.
cji i jawności życia społecz wać odnowę naszego życia
© potępienie wszelkich
siły listy kandydatów.
ART. 70
3. Ponowne wybory odby nego i politycznego kraju.
stwierdzamy, że siły te nie! przejawów dyskryminacji
ART. 61
Stwierdzamy z naciskiem, znajdą poparcia w społeczeń-'' narodowościowej i wyzna
Państwowa
Komisja
Wy
wają
się
w
trybie
przewi
ART. 58
1. Nieważne są karty do borcza ogłasza w Monitorze dzianym niniejszą ustawą na że całym sercem jesteśmy stwio naszego województwa,
niowej.
1. Przewodniczący otwiera głosowania: 1) inne, aniżeli
podstawie spisów wyborców związani z ideą budowy so-i 0bvwateIef
Realizacja tych postulatów
Polskim
wyniki
wyborów
do
cjalizmu
w
naszym
kraju,1
urnę wyborczą, po czym li urzędowo ustalone (art. 46),
sporządzonych dla pierw
Stoją przed nami nowe, po przyczyni się do odbudowy
szukając jednocześnie włas
czy znajdujące się w niej kar 2) nie opatrzone pieczęcią o~ Sejmu Polskiej Rzeczypos szych wyborów. *
rywające
zadania. W realiza- podrywanego często w przety do głosowania.
kręgcwej komisji wyborczej. politej Ludowej niezwłocz 4. Ponowne wybory prze nych dróg, będących wyra cji tych wszystkich postula- s,złości zaufania mas do Par
zem
najgłębszych
pragnień
i
2. Jednocześnie ustala się
2. Dopisanie poszczegól nie po ich ustaleniu.
tów, które postawiło przed tii i Rządu, przyczyni się do
prowadza się jeden raz.
żądań milionów ludzi pracy. całym
na podstawie spisu wybor nych nazwisk nie wływa na
narodem VIII Ple- i pełniejszego niż dotychczas
Równocześnie podkreśla num KC,
ców liczbę oddanych głosów. ważność karty.
nie może zabraknąć włączenia do procesu napramy, że nierozerwalna jest na nikogo z nas!
3. Gdyby liczba kart do gło
wy naszej Ojczyzny ludzi
sza
przyjaźń
ze
Związkiem
sowania w urnie różniła się
ART. 63
Jeszcze
bardziej
w
ramach
różnych środowisk i światood liczby głosujących, komi
Radzieckim, że strzec jej bę
1. Obwodowa komisja wy
dziemy nieugięcie, walcząc Frontu Narodowego należy,poglądów, do skupienia ich
sja poda w protokóle przy
puszczalną przyczynę tej nie borcza sporządza protokół
równocześnie o pełną suwe umocnić współpracę Polskiej wokół Partii i Rządu pod
ART. 73
strzyga Sejm Polskiej * Rze renność i niezawisłość poli Zjednoczonej Partii Robotni szt ndarem Frontu Narodo
głosowania.
zgodności.
2. W protokóle należy wy 1. Wybory unieważnia się, czypospolitej Ludowej w try tyczną i gospodarczą naszego czej ze stronnictwami poli wego.
tycznymi i organizacjami spo
' Aktyw
mienić: 1) uprawnionych do jeżeli dopuszczono się przy bie ustalonym uchwałą Sej kraju.
ART. 59
łecznymi.
Wojewódzkiego Komitetu
głosowania, 2) oddanych gło nich przestępstw' przeciw mu.
Mając
to
na
uwadze,
żąda
Po ustaleniu liczby kart do sów, 3) głosów nieważnych,
Jak najbardziej skupić wo
Frontu Narodowego
my podania do publicznej
głosowania obwodowa komi 4) głosów ważnych, 5) głosów głosowaniu w sprawach pu
kół przodującego oddziału
w Gdańsku
ART. 75
wiadomości
celów
przybycia
blicznych
lub
naruszania
is
sja wyborcza przystępuje dlo ważnie oddanych na poszcze
i
wyników
rozmów
z
delega
totnych
przepisów
niniejszej
cbiiczania liczby głosów od gólnych kandydatów.
ustawy, a przestępstwa te Unieważniając wybory Sejm cją KC KPZR.
danych na kandydatów posz
3.
Protokół
głosowania
spo
Potępiamy ostro niedopusz
lub
naruszenia przepisów Polskiej Rzeczypospolitej Lu
czególnych list.
rządza się w dwóch egzempla mogły
wywrzeć
istotny dowej unieważnia mandaty czalny ton wystąpienia kor es,
magister nauk ekonomicznych
rzach według wzoru ustalo wypływ na wynik wyborów. pochodzące z tych wyborów, pondenta „Prawdy“, godzący
Dyrektor Oddz. Sprz. Sanit. w Gdyni
ART. 60
a Rada Państwa zarządza m. in. w dobrosąsiedzkie sto
nego przez Radę Państwa.
Centrali Handlowo ■ Technicznej
1. Głos uważa się za odda
4.
Protokół podpisują 2. Wybory unieważnia się w granicach unieważnienia sunki polsko - radzieckie.
’marł
nagle dn. 15. X, 1956 r. Pogrzeb cdbył się
w
tym
okręgu
lub
obwodzie,
ponowne wybory lub podję
ny na ni es kreślonych kandy wszystkie osoby wchodzące
Aktyw Wojewódzkiego Ko
dn. 20. X. 56 r. w Warszawie.
w
którym
powstała
przyczy
datów listy, na którą wybor do obwodowej komisji wybór
cie niektórych czynności wy mitetu Frontu Narodowego,
W Zmarłym straciliśmy niezapomnianego kole
ca głosował.
czej, obecne w chwili sporzą na nieważności.
borczych, wskazując czyn zaniepokojony próbami wy
gę i długoletniego pracownika.
2. Jeżeli na karcie do glo dzenia protokółu.
ność,
od
której
należy
po
korzystania
Ludowego
Woj
Zarząd i Fracownicy
ART. 74
5. Mężom zaufania (art. 57
sowania nie umieszczono zna
nowić postępowanie wybor ska Folskiego dla powstrzy
2057-K
Centrali Handlowo - Technicznej
ku przewidzianego w art. 84 ust. 2) przysługuje prawo O ważności wyborów roz cze,
mania nieodwracalnego pro-

Rozdział 11

Ustalenie i ogłoszenie
wyników wyborów

Działacze Frontu Narodowego

z gorącym uznaniem Witają program
sformułowany przez

Władysława GomutScą

Rozdział 10
Ustalenie wyników głosowania
w obwodzie i w

Rozdział 12

Ważność wyborów

• TÄDEÜS2

«

NR 253 (3330»

DZIENNIK BAŁTYCKI
Lalek — Rumia - Zagórze —
świetlica Garbarni — „Miś Kur
pik" — g. 15

KINA
wg

W pełni zrozumienia

ran

Inform Okr. Zarządu Kir,
w Gdańsku
na fali śrerl. 230 m
GDANSK — „Leningrad” —
WTOREK — 23. 10. 1956 r.
T E A T K Y
„Spotkamy się na Kassiopei” od
GDANSK _ Teatr Wielki — 1. 18 — duński — g. 16, 18 i 20.
8.06 — PRZEGLĄD PRASY. 8.15
występ
gościnny
Filharmonii „Kameralne" — „Jaś i Mał
— Muzyka. 8.30 — Wiad 8.36 —
Narodowej z Bukaresztu — go gosia“- — godz. 9.30 i 10.30 — 943285
Koncert solistów. 9.00 — Aud.
dzina 19.30.
dla klasy XI. 9.30 — Winzanka
/.Operacja konieczna” od i. 12
Teatr przy ul. Białowieskiej — radź. — g. 11.30, 13.30, 18.30
melodh. 9.40 — Aud. dla przed
— „Ptak“ — g. 18.
szkoli. 10.00 — Kurs tęz rosyj
i 20.30. — ,0 Wiśle i Piotrusiu
ju,
omówionymi
przez [świat”, które przynosi boga- skiego. 10.20 — Polska muzyka
Młodz. Dom Kultury — ul niedowiarku" od 1. 7 — g. 10.30
tow. Gomułkę, będąc współ ctwo nasraj ojczyzny
Wajdeloty 13 — „Freuda teoria i 17.30. WRZESZCZ — „ZMPoperowa, 11.00 — Aud. literac
snów“ _ g 19.15.
ka. 11.30 — Wirtuozi muzyki roz
gospodarzami naszego pań
owiec“ — „Salto mortale“ od
GDYNIA — Dramatyczny — 1. 14 — jugosł. — g. 14, 16, la
Nikt tych ludzi nie zmu bokim oburzeniem przyjęło wia siwa ludowego, deklaruje W uchwalonej na zakoń rywkowej. 11.55 — Serwis CZ
„G8 piętro'“ — g 19.
„Bajka” — „Szajka z Lawendo szał do przybycia na wiec, dotność o koncentracji i ru
czenie wiecu rezolucji, wy RM dia rybaków — lok. 11.57 —
my: pożyczkę pieniężną stosowanej
chach wojsk wokoł Warszawy
wego Wzgórza” od 1. 12 — ang,
do to w. Włady- Sygnał czasu i hejnał. 12.04 —
nikt
nie
sprawdzał
listy
ow momencie, gdy odbywały się
g. 16, 18 i 20. NOWY PORT -dla państwa w wysokości ława Gomułki, uczestnicy Wiad. 12.10 — Aud. dla wsi —
w
niej
historyczne
obrady
VIII
becności,
nikt
nie
agitował,
lok. 12.20 — prz"""’a lok. 15.00
„1 Maja" — „Wiedźmy" —
od 10 do 15 procent po wiecu piszą m. in.;
Program i komunikaty —
od 1. 12 — NRD — g 16, 18 i 20. nie przekonywał. Mimo to Plenum. Dowodzący tymi jed
borów, wpłaconą jednora
lok. 15.05 — Program dnia 15.10
OLIWA — „Delfin“ — „Cyrków obszerna sala i korytarz Pre nostkami oficerowie, a przede
wszystkim
ich
rozkazodawcy
do
Koncert. 15.30 — Aud. dla
cy” od 1. 14 — czeski — g. 16,
zowo od wszystkich pra „Domagamy się pełnej jaw
zydium MRN w Gdańsku puścili się próby wywarcia na cowników dyrekcji i de ności życia politycznego i dzieci. 16.00 — Wiad. 16.05 —
18 i 20.
Melodie ludowe.
16.20 — Kon
GDYNIA — „Warszawa” — wypełnione były po brzegi. cisku na kierunek obrad i spa
raliżowania decyzji, zmierzają
talu w listopadzie br. Po państwowego, ścisłego roz cert. 16.50 — Porady praktyczne
„Trzej
muszkieterowie” od 1.
85^894
12 _ franc. — g. 16, 18.30 i 21. Zebrali się tu pracownicy cych — zgodnie z wolą naro
graniczenia kompetencji or dla kobiet. 17.00 — Aud. mor
moc
nasza
wynika
z
głębo
ska — lok. 17.15 — Stäre nagra
„Atlantic” — „Zbiegowie” od 1. prezydiów miejskiej i dziel du — do umocnienia procesu
W Sopocie odbyły się 12 — franc, g. 16, 18.15 i 20.30. nicowych rad narodowych demokratyzacji i suwerenności kiej troski o stan gospo ganów partyjnych i kierow nia — lok. 17.40 — Dziennik
nictwa
administracyjnego,
w
i
Polskiej
Rzeczypospolitej
Ludo
darki
naszego
kraju
i
z
„Goplana”
—
„Mąż
dla
Anny
Wybrzeża — lok. 18.00 — Repor
w niedzielę Ogólnopolskie Zaceheo” od 1. 18 — wioski - loraz przedstawiciele podle- wej. W pełnym zaufaniu do
taż literacki — lok.
18.15 ZMP-owskde Marsze Patro g. 16, 18.15 i 20.30. GUAbl, .,EX igłych im przedsiębiorstw i Was, Towarzyszu Pośle, jako chęci przyjścia z pomocą celu ustalenia zasad indywi Walce
— lok 18.30 — Muzyka
naszej partii i czynnikom dualnej odpowiedzialności”. i akt. 18.55
lowe. Malowniczą, pagórko — „Fala” — „Ucieczka do ■zakładów pracy.
— Aud. aktualna —
konsekwentnego i nieustraszone
jgo szermierza o demokrację i
rządzącym w chwili bory
19.05 — Sami układamy pro
watą i lesistą trasą przema Francji" — od lat 16 —
„Deklarujemy całkowite, lok.
gram muzyczny — lok.
19.40
— wioski — g. 16, 18,i 20. CHY
Wiec otworzył
członek ^przywrócenie Sejmowi przysłu kania się z wielkimi trud
szerowało 40 patroli z całego LONIA
czynne
poparcie
kierowni
Muzyka ludowa — lok. 20.00
— „Promień“ — „Klub egzekutywy POP Bobowski. gujących mu konstytucyjnych
nościami”.
kraju.
—
DZIENNIK.
20.23
—
Kronika
juprawnień, zwracamy się z aPiekwicka” od 1. 12 — ang. —
ctwu partyjnemu i rządo
W konkurencji żeńskiej I g. 18 i 20. ORŁOWO — „Nep Gorącym aplauzem przyję ipelem o poddanie sprawy tej Słusznie powiedziała rad wi we wszystkich wysił sportowa. 20.35 — Festiwal Mu
|pod
obrady
X
sesji
i
spowodo
zyki Współczesnej. 22.10 — „W
tun”
—
„Ostatni
występ
Grocto
wystąpienie
kier.
Wydzia
miejsce zajął patrol nr 22 z
kach zmierzających do na warszawskiej kawiarni“. 22.30 —
wanie wyciągnięcia w stosunku na gdańskiej MRN ob. Wit
ka" od 1. 12 franc, g. 16, 18 i 20.
Organizacyjnego
mgr do winnych konsekwencji“.
Liceum
Wychowawczyń RUMIA
— „Aurora" — „Bunt łu
kowska:
prawy Rzeczypospolitej. W Serwis CZRM 1 aktualności Wy
brzeża, — lok. 22.40 — Muzyka
Przedszkoli z Gdańska w kobiet" od 1. 12 radź. — godz. ■ Swiątkie wieża, który m. in.
Pracownicy
prezydiów
Magiczna jest siła praw pełni zrozumienia dla po an. 23.50 — OST. WIAD.
MRN i DRN w Gdań
składzie: Zielińska, Joszew 18 i 20. OBŁUŻE — „Związko I mówił o oburzeniu, z jakim
ważnej
sytuacji
gospodar
wiec"
—
„Cień"
od
1.
14
—
pol
sku
oraz
przedstawicie
dy. Dziś, gdy powiedziano
ska i Baudyga. Zespół ten ski — g. 19.30.
j społeezeńs iwo
W ybrzeża
le podległych przedsię
czej kraju, której opano
Redakcja. Gdansa
zdobył 147 pkt.
biorstw
i
zakładów nam, że jest ż e, ludzie sa
I SOPOT — „Bałtyk" — „Karu ■ przyjęło wiadomość o czynio
Targ Drzewny 3/7
mi zgłaszają chęć udzielenia wanie wymaga wzrostu
Następne miejsca zajęły dru zela miłości“’ od 1. 14 węg — ’nych próbach puczu wojsko
pracy.
TELEFONY:
wydajności
pracy
oraz
do
żyny: 2) Bydgoszcz — 148 pkt., !g. 15.30, 17.30 i 19.30. „Polonia“
Centrala
350-41
— Jeżeli zajdzie potrzeba pożyczki państwu i to ludzie datkowycli środków finan
3) Lublin — 142 pkt., 4) Poznań ■— „Poemat pedagogiczny" — wego. Ob. Swiątkiewicz za
słabo
zarabiający.
Deklarują
Sekretariat
335-60
— 137 pkt., 5) Rzeszów — 133 od 1. 12 — radź. — g. 16, 18.15 proponował przesłanie spe
mówił jeden z dyskutan
sowych,
deklarujemy
go
Dz
Miejski
318-97
pkt.
pożyczkę, choć nikt jeszcze
ji 20.30.
cjalnej
depeszy
na
ten
te
tów
ob.
Starczewski
—
go
353-28
towość — mimo niskich Dział Gosp.-Morski
W konkurencji męskiej zwy
DYŻURY APTEK
345-17
mat do posłów którzy obra towi jesteśmy zrezygnować od nas ; j nie żąda, choć nie uposażeń pracowników rad Śmiało i Szczerze
ciężył patrol nr 16 z Olsztyna
wiadomo,
czy
będzie
ona
Redaktor
nocny
335-60
tod
dnia
20.
10.
do
dn.
26.
10.
56
r.
w składzie: Pawlukiewicz, Dodują w Sejmie.
z
części
naszych
uposażeń,
narodowych
—
poniesienia
państwu koniecznie potrzeb
wojski, Hryezyszyn.
Następne I GDANSK — Apteka Nr 62, ul
Pismo redaguje zespół
oddać
je
na
pożyczkę
wew— Nie wysyłajmy jednak
niezbędnych ofiar pienięż
miejsca zajęły patrole: 2) Kosza Kartuska 114 (Siedlce) i Apteka
na.
Administracja: Gdańsk —
lin - 145 pkt., 3) Lublin — 144 Nr 21, ul. Jedności Robotniczej rezolucji na ręce posłów Wy inętrzną, gdyż wiemy, że zo
nych w formie pożyczki
Targ Drzewny 3/7
Występujący
w
imieniu
pkt.. 4) Krakówr — 15i pkt., 5) 111 (Orunia) WRZESZCZ — Ap brzeża — powiedział — oni staną
użyte na rozbudowę
w przypad Dyrektor Delegatury 335-59
Katowice — 138 pkt.
Patrol teka Nr. 6, ui. Mierosławskiego
pr„~„wników GZG Wrzeszcz wewnętrznej
!naszej
gospodarki,
na
najko
nas
całkowicie
zawiedli.
Ich
320-S4
ku,
gdyby
uzyskanie
porno
gdański zajął 10 miejsce, zdo 27 i Apteka Nr 66. ul. Modze
Dział Finansowy
ob. Byrski nadmienił, że mu cy zagranicznej było połą Centrala
350-41
bywając "4 pkt.
lewskiego 10. NOWY PORT — stosunek do wyborców uwi nieczniejsze inwestycje.
335-80
Dziai Ogłoszeń
Po za: .czeniu marszów ich Apteka Nr 4, ul. Oliwska 83/4 docznił się w czasie sesji sej I Jeszcze nie przebrzmiał} simy wreszcie zerwać z „pra
czone
z
warunkami
ogra
uczestnicy odbyli 3-godzinną wy — stały dyżur nocny. SOPOT
..CZYTELNIK"
wem
karuzeli”
tzn.
przeno
niczającymi naszą suwe
cieczkę tatkiem i zwiedzili We —Apteka Nr 35, ul. Stalina 715 mowych, kiedy to nie otwo ■ zaaprobowane oklaskami sło
szenia ludzi zawalających ro renność polityczną lub go Zamówienia 1 wpłaty na pre
sterpiaite.
iróg Dzierżyńskiego).
GDYNIA rzyli ust w sprawach doty iwa ob. Starczewskiego, gdy
numerate Kwartalna „Dzien
botę
w
jednym
przedsiębior
Przy okazji dokonano oceny — Apteka Nr 11,
Skwer Koś czących Wybrzeża.
nika Bałtyckiego' przyjmują
!już następny mówca, przed stwie na równorzędne stano spodarczą”.
poszczególnych województw za ciuszki 22. ORŁOWO — Apteka
istonosze ' wszystkie urzędy
organizowanie marszów na wła Nr 20, ul. Boh. Stalingradu 66
Mówca zaproponował więc stawiciel. MHD Art. Spożyw wisko w drugim. Chcemy też W imieniu pracowników oocztowe
- Cena prenume
snym terenie Pierwsze miejsce — stały dyżur nocny. OBŁU2E przesłanie depeszy na ręce
cze
Gdańsk
Śródmieście,
raty
wynosi kwartalnie 15 złwiedzieć, co i za ile pienię prezydiów miejskiej i dziel
zajgl Rzeszów, zdobywając po — Apteka Nr 63, ul. Bednarska
.Dziennik
Bałtycki“ można
znanego
ze
swych
wystąpień
cytując powziętą przez pra dzy robi się w Stoczni Gdań nicowych rad narodowych w
raz drugi nagrodę przechodnią il — stały dyżur nocny
we wszystkich punk
ZG ZMP. Drugie miejsce zajął
Ostry dyżur w zakresie chi w Sejmie posła Bolesława cowników
MHD rezolucję, skiej, komu :ię produkcję Gdańsku oraz zakładów pra nabyć
tach sprzedaży dzienników
Gdańsk, zdobywając podobnie rurgii pełni III Klinika Chirur Drobnera. A oto tekst depe odczytał
następujący fra stoczni sprzedaje i za ile. cy i przedsiębiorstw podle
czasopism.
nagrodę przechodnią ZG LPŻ. giczna Akademii Medycznej w
szy jed jgtośnie zaaprobowa gment:
Lroczyste zakończenie imprezy, Gdańsku.
Chcemy podnieść gospodar głych tym prezydiom rezolu Druk: Gdańskie Zakł. Graf.
połączone z rozdaniem nagród i
Pogotowie Ratunkowe w Gdań ny przez uczestników wiecu:
Gdańsk
'ipoznawszy się z trud czo Wybrzeże, abyśmy mogli cję podpisała egzekutywa
dyplomów, odbyło się w nłedzie sku — telefony — Centrala:
„Społeczeństwo Wybrzeża, śle
ilościami gospodarczo - fi zameldować KC PZPR, że POP, rada miejscowa i ko- Zam. A/456—W-7-2346
lę w Klubie Morskim LPŻ w 322-55 do 7 — Biuro wezwań — dząc z największą uwagą roz
Gdyni.
c. 3.
410.00
wój wypadków w kraju, z głę
nansowymi naszego kra pracujemy w „oknie nalmitet zakładowy ZMP

dla poważnej sytuacji gospodarczej kraju

" „ gotowość potyczki wewnętrznej

- mówią pracowmoy im. MIM wddańs iu

Gdańsk i Oisztyn

zwycięzcami Ugólootoiskich

Maisze# ' '
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P.P.TOTALIZATOR SPORTOWY

w ZAWODACH NIEDZIELNYCH
w Mn

WTNto

przyłóż .
do kuponu!

28. X. 1858

r.

Polska
— Norwegia
Węgry
— Szwecja
J. liracoYia Kr. — Stal 7
4. CWKS Bydg. — AKSGhonów
i. tsórniK Badiin — Naprzód Lipiny
1 SórniR Bytom — Polania Bytom
I.Soroik Wałb. — 186615
8. Marymont W. — Sta7756
i Sparta Lirbań — CWKS Kraków
10. CWKS 0 '
Włókniarz Chełm.
11 Bzura Chodak.— Strat Kalisz
12. Stal Rzeszów — Piast Śliwice

TYPUJ!/
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OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
OLIWA: wilia komfortowa
z ogrodem, wolne mieszka
nie (150.000), Wrzeszcz: —
domek
ezteropokojowy.
gaz,
kanalizacja
(45.000),
Orłowo: część willi z ogro
eftem (40.000) sprzeda B u*0 Wrzeszcz, Lelewela 33.
P-4075

WILLĘ w Orłowie okazyj
nie sprzedam. Wiadomość:
Gdynia, Czerwonych Kosy
nierów 7/2, Kila
P-4099
PUCK — 2 wille, placu
3200 m kw, Gdynia — wil
le, domy handlowe, jed
norodzinne, place, lokale,
piekarnia parowa ze skle
pem, hodowla 60 nutrii, urządzenie. Bronk — pośre
dnictwo, Gdynia, Czerwonych Kosynierów 13, tel.
10-54.
P-4038

GOSPODARSTWO rolne 19 !
ha w Bobowie pow. Staro !
gard Gdański,
inwentarz !
a,-.-.u-•
iywy i martwy, zabudo
wania dobre
sprzedam z.
KUPNO
powodu choroby, pustko w
scy.
P-40731 KONTRABASY, gitary, pia
nina do renowacji kupuje
DOMEK mały jednorodzin my. Sp-nia Pracy „Ton”,
ny z ogródkiem i 2 m de Sopot, Stalina 798,
teł.
sek sprzedam. Orunia, ul. 514-45.
G-11894
Zawiejska 22a.
G-12060
SAMOCHÖD
czteroosobo
PARCELE rogowa 1250 m wy do 2,5 Itr, nowy lub
przy ul. Czerwonych Ko mało używany pilnie kusynierów w Gdyni, blisko j pimy. Ogólnopolskie Zrz;dworca sprzedam. Gdynia- szenie Pryw. Frzem. GdyObłuże, Bosmańska 128/2. [nia, Władysława IV nr 5
P-409S
P-4095 t»l. 15-36.

MIESZADŁO mechaniczne,
pojemności 300 kg natych
miast kupię. Oferty Biuro
C głoszeń „Prasa“ Gdańsk
pod „12008“.
G-12008
CEGŁĘ rozbiórkową, inne
materiały
budowlane ku
pię. Oferty Biuro Ogłoszeń
„Prasa“
Gdańsk pod —
„12009“'.
G-12009
PROSTOWNIK 6—12 V, około 12 A kupię. Kędzier
ski, Gniewino, po(w. Wej
herowo
, P-40068
SAMOCHÖD
„Wartburg“
iub „Ifę" F 9 kupię. Gór
ny Poznań, Wspólna 29.
K-3050
KLUCZE
płaskie ponie
mieckie kupuję.
„Narzę
dziowiec“
_
Gdańsk Wrzeszcz, Grunwaldzka 12.
G-12048
GUMĘ do żucia kupię. —
Grzegorczyk, Kraków, Czar

nowiejska 89/6, tel. 320-70.

0-2059

OBWIESZCZENIE

Zjednoczenie Budownictwa Inżynieryjno-Morskiego w Gdańsku podaje do wiadomości, że
pracownicy fizyczni, którzy w okresie swej pra
cy w Zjednoczeniu Budownictwa InżynieryjnoMorskiego zarówno w Gdańsku jak i na podle
głych budowach w terenie od 1. 7. 1353 r. do ,
czasu zwolnienia się z pracy brali udział we
współzawodnictwie i osiągali wielokrotność za
robku 2,0 — otrzymają zwrot 30 proc. potrąco
nego im w tym okresie pracy podatku od wyna
grodzeń.
Zainteresowani pracownicy ubiegający się o
zwrot w/wym. podatku winni zgłosić się osobiś
cie wzgl. pisemnie w terminie ostatecznym do
dnia 20. XI. 56 r., celem dopełnienia formalności
związanych z obliczeniem należności podlegają
cej zwrotowi.
Dla przyspieszenia wypłat należności podlega
jących zwrotowi, pracownicy, którzy byli zatru
dnieni w naszym przedsiębiorstwie:
_ 1- w rejonie Gdańska, Elbląga winni zgłosić j
się osobiście wzgl. pisemnie do Zjednoczenia Bu- j
downictwa Inżynieryjno - Morskiego w Gdań- j
sku - Wrzeszczu, Al. Wojska Polskiego 11/13, po- I
kój nr 9,
j
2. w rejonie Gdyni ęu Władysławowa — He- I
lu —• do Zjednoczenia midownicfwa Inżynieryj- i
no_ - Morskiego — Odcinek Budowlano - Mon
tażowy Nr 2 w Gdyni, Al. Zjednoczenia nr 3,
3. w rejonie Koronowa — do Zjednoczenia Bu
downictwa Inżynieryjno - Morskiego — Odcinek
Budowlano-Montażowy Nr 3 w Koronowie pow.
Bydgoszcz,
4. w rejonie Inowrocławia — do Zjednoczenia
Budownictwa Inżynieryjno - Morskiego — Od
cinek Budowlano-Montażowa Nr 4, Inowrocław,
ul. Jacewska nr 11,
5. w rejonie Świnoujścia, Dziwnów — do Zje
dnoczenia Budownictwa Inżynieryjno - Mor
skiego — Odcinek Budowlano - Montażowy Nr 5
w Świnoujściu, Plac Słowiański nr 7,
6. w rejonie Kołobrzeg, Rosnów, Ustka, Dar
łowo, Mierzeja Bukowiecka, Szarżewo — do Zje
dnoczenia Budownictwa Inżynieryjno - Mor
skiego — Odcinek Budowlano-Montażowy Nr 6.
Słupsk, ul. Gen. Świerczewskiego nr 14 a,
7. w rejonie Szczecina — do Zjednoczenia Bu
downictwa Inżynieryjno - Morskiego — Kierow
nictwo Robót, Szczecin, ul. 1 Maja nr 24.
Niezależnie od powyższego, w wypadku ja- *
kichkolwiek trudności w uzyskaniu należność'
podlegającej zwrotowi, zainteresowani winni
zwrócić się bezpośrednio ustnie lub pisemnie dn
Zarządu Zjednoczenia Budownictwa Inżynieryj
no - Morskiego w Gdańsku - Wrzeszczu, Al
Wojska Polskiego 11/13.
O terminie dokonania poszczególnych wypłat
zainteresowani będą informowani na miejscu
wzgl. pisemnie.
2073-K
MASZYNĘ dziewiarską sze
roką. najchętniej nową —
kupię. Sielicka, Bydgoszcz,
Dąbrowskiego 16/4. K-2058

ZAMIENIĘ
4
kompletni
ogumienia — nowe o wy
miarze 525x16, na 4 nowi
0 wymiarze G00>:16. Wiadrność: Portowa Składnica
KAFLI około 20 szt. ku Surowców Włókienniczych
pię. Tel. 524-73
P-1207P 1 Skórzanych w Gdyni tel. 44-74.
G-1205!
TRYB atakujący do „For
da", Eifla kupię.
Ber- GARBOWANIE,
farbowa
nolak,
Wrzeszcz, Kmieca nie, strzyżenie skór ow
2/1, tel. 427-85.
G-12006 czych i wszystkich inny*
skór futerkowych. Żarnie
RÓŻNE
scowym załatwiam poczta
Punkt usługowy garbowa
PRZYJMĘ zali.:zk na mlo n;a i uszlachetniania skó
de norki na rok 1957. Tel futerkowych.
Wejherowo
35-34. dzwonić od 16—18.
Marchlewskiego 12.
P-4096
G-11617

POLECAMY
NASZE DOMY MODY

GDAŃSKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO
KRAWIECKO - KI i SNIERSKIE
to
gwarancja najlepszego
wykonania ońzieży na miarę,
największego wyboru mate
riałów płaszczowych, ubra
niowych, sukienkowych pro
dukcji krajowej l z importu,
fachowej i terminowej
obsługi

3049-K

iT

w Gdańsku, ul. Długi Targ 35/38,
ul. Tkacka 21/26
we Wrzeszczu, ul. Miszewskiego 11
w Sopocie, ul. Rokossowskiego 5
w Gdyni, ul. Świętojańska 80/82
Wzgórze Nowotki, Al.
Zwy
cięstwa 5
■w Elblągu, ul. Słoneczna 83
w Olsztynie, ul. Marchlewskie
go 23
w Kętrzynie, ul. Stalina 28
w Giżycku, ul. Warszawska 50

IDEALNY teren na hodo
wlę lisów, norek i innych
zwierząt futerkowych wy
dzierżawię.
Telefon, siła,
światło, pokoik dla hodow
cy na miejscu. Wiadomość
tel. 345-53, może być zes
PRZYJMĘ na wychowanie
lisy i norki na dogodnych pół drobnych hodowców.
G-12075
warunkach Wiadomość —
Gdynia, tel. 39-27, od godz.
16—21.
F-4085
ZGUBY

ODŚWIEŻANIE,
farbowa
nie przedmiotów ze skór
gładkich
i
zamszu.
—
Wrzeszcz Hibnera 47 (Mor
ska), Gdańsk. Wały Jagieł
lońskie 26 (podwórze).
G-11989

AKADEMIA Medyczna w
Gdańsku unieważnia legi
tymację nr 4266,
Cwynar
Bogdan, Wrzeszcz, B. Chro
brego 8.
G-12077

UNIEWAŻNIA się zagubio
ne pieczątki o treści na
stępującej:
„Robotnicza
Spółdzielnia
Pracy „Je
dność Robotnicza“. Gdańsk
18 PAŹDZIERNIKA w au WYROZĘBSKI Witold zgu ul. Lignicka 7“. — „Robot
tobusie na trasie Koście bił legitymację nr 2, wy nicza
Spółdzielnia Pracy
rzyna — Gdańsk, zamienio daną przez Technikum Sa
.Jedność
Robotnicza“ *
no teczkę z narzędziami. mochodowe, wydział zaocz
cdp. zarząd.”
G-12043
Teczkę
zwrócić:
Polskie ny w Olsztynie.
P-4091
Towarzystwo Maszyn Biu
UNIEWAŻNIAMY
piecząt
rowych Gdańsk, POdbielań
ska (obok „Orbisu“), Füs Dr ROCH Morcinek. Oli kę o treści: Rada Zakłado
sen Karol.
G-12061 wa, Piastowska 19, zgubił
legitymację
służbową
nr wa przy Wytwórni Mączki
226.
G-12028 Rybnej we Władysławowie.
8. X. przybłąkała się ow
ca. Po trzech dniach prze
PG-4074
Longina,
chodzi na własność. Ode GIER ASIE WICZ
Sowińskiego
brać: Rumia, Sobieskiego Gd.-Siedlce,
NAUKA
36,
G-12066 12/8, zgubiła bilet rodzin
ny tramwajowy nr 745/56.
G-1203'
7. GURU JU i pan to lei, mę
i’ANC Ö w 1 ~ n r zyskich —
ski. brązowy, trasa Pilona LEWANDOWSKA Irena komplet
rozpoczynam 29
— Komorowo- Zwrot wy Wrz ir cz, Kossaka 4/7 — października. Zapisy Lennagrodzę.
Melioracja, El zgubna legitymacją służbo dziona 15,
koło dworca
G-12005
bląg, Zawadzki.
F-40’. 7 w a nr SOO.
G-12069 Wrzeszcz.

