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Apel obrońców pokoju
popiera cała Polska

120.123.475 zł.
zebrano na Fundusz
Obrony Pokoju

Liczba podpisów przekroczyła już * “
5809

WARSZAWA (PAP), Akcja zbierania podpi
sów pod apelem pokoju ogarnęła cały kraj. spo
tykając się wszędzie z gorącym przyjęciem wśród
wszystkich warstw ludności. Według danych wo
jewódzkich komitetów obrońców pokoju, w mia
stach i wsiach działa około 40 tysięcy komitetów
obrońców pokoju.
Liczba podpisów, zebranych w kraju do dnia
16 maja br. przekroczyła już 3 miliony.
Również na Wybrzeżu — nie
tylko w miastach powiatowych
czy większych osadach fabrycz
nych, ale i w najbardziej odda
lonych zakątkach -województwa
akcja zbierania podpisów pod

i Entuzjastycznie odniosła się do
[ akcji zbierania podpisów ludność
I kaszubska. Na Helu, w Jastarni
i. w Pucku Kaszubi żywiołowo
zgłaszają gotowość do podpisy
wania apelu sztokholmskiego.
Wystarczy stwierdzić, że Komi
tet rejonowy w Pucku . Wsi, któ
ry zakończył już akcję popiso
wą, zgłosił awą gotowość <do dal
szej pracy, podtrzymywania na
wiązanych kontaktów z ludnoś
cią, propagandy na rzecz pokoju
itd.
We we} Rozłazi no wysłannicy
komitetu spotkali nu drodze gro
madkę chłopców czytających Ma
nifest Polskiego Komitetu Obroń
ców Pokoju. Kierowniczka przed
szkoła ob. Helena Nadolska tłu
maczyła im znaczenie wezwania,
czym tak zainteresowała gospo
dynie z Rozłazi na, że poszły gro
madnie podpisać apel Wielką
aktywnością odznaczają się rów
nież kobiety wiejskie w powiecie
elbląskim, które masowo podpj.
sują apel i wzywają mężczyzn
do obrony pokoju.

| ronię pokoju i zaprosiły na nie
miejscowe nauczycielstwo.

Duchowni
podpisują apel
Duchowieństwo katolickie Pel
plina także dało wyraz swemu
Pozytywnemu stosunkowi do ape
lu sztokholmskiego. Ks. Kurland,
kanclerz Kurii Biskupiej, podipisa} apel sztokholmski wraz z 7
księżmi. Wielu księży jest w te
renie i nie zdążyło złożyć jeszcze
swoich podpisów pod apelem.
Serdecznie przyjęli wysłanni
ków Komitetu Obrońców Pokoju
ks. Józef Bystroń, proboszcz z
Żukowa i ks. Borowski z groma
dy Banino koło Kartuz. Ks. Rompa z Małego Kaoku i ks. Danie,
lewica z Cisowej nie tylko podpi
sali apel sztokholmski, ale uświa
damiali o jego znaczeniu wier
nych w czasie kazania. Ks. Rom,
Pa pomagał organizować masów
ki poświęcone sprawie pokoju, a
ks. Danielewicz przesunął o pól
godziny nieszpory, aby ułatwić
parafianom służenie podpisów.
Do dnia 16 bm. zebrano w wo
jewództwie gdańskim ogółem
270.258 podpisów,
(jota)

Na str. 2
tajemy fragmen
ty referatu
CK
KP PZPR Franciszka Jóźwiaka
Witolda pt. „Podstawowe zadania
w pracy Centralnej Komisji Kon
troli Partyjnej”.

WARSZAWA (PAP). Oblicze
ni dokonane na podstawie spra
wozdań wojewódzkich pehiomoeików zbiórki 1-majowej wyka
sują,
w jednodniowej zbiórce
! maja zebrano na Fundusz Obr.
Pokoju ogólną sumę 120.128.475
złotych.
W poszczególnych wojewódz
twach zbiórka dała następujące
wyniki:
M. st. Warszawa — 4.719.583,
woj. warszawskie — 5.088.643,
Łódź — 4.527.322, łódzkie —
5.195.580, kieleckie — 4.292.657,
lubelskie — 7.405.349, białostoc
kie — 2.934.499, olsztyńskie —
5.755.245, gdańskie — 5.105.545,
pomorskie — 9.240.996, szczeciń
skie — 7.918.753, poznańskie —
18.740.912,
wrocławskie
—
10.063.597, śląskie — 17.760.528,
krakowskie — 6.895.442, rze
szowskie
4.478.854.

apelem sztokholmskim zatacza
coraz szersze kręgi. Wyróżniają
się w niej szczególnie kobiety
wiejskie.
W Malborku odbyły się dotyeh
czas cztery masówki, na których
zgromadzeni tłumnie mieszkań
cy miasta glosowali żywiołowo
za rezolucjami, potępiającymi
knowania wojenne zbrodniarzy
NOWY JORK (PAP). Stały atomowych.
delegat Związku Radzieckiego w
ONZ Malfż przesłał na ręce se Trójki witane kwiatami
WARSZAWA (PAP). W związ ZSRR wyraził swą zgodę na ob
kretarza generalnego ONZ —
ku z prośbą rządu Niemieckiej niżenie sum wypłacanych przez
Trygv© Lie pismo następującej W Elblągu trójki terenowe
spotkały
się
zq
wzruszającą
owa
Republiki Demokratycznej, skie Niemcy na poczet reparacji ora«
treści:
cją. Mieszkańcy Elbląga witali
rowaną do przewodniczącego Ra rozłożenia dostaw reparacyjnycłt
„Dnia 8 kwietnia br. „Grecki je ß bukietami kwiatów pragnąc
dy Ministrów ZSRR generalissi na okres 15 lat.
Wzruszająco wypadło zebranie
komitet walki o likwidację Ma. wyrazić w ten sposób swoje uzna
musa Stalina w sprawie obniżęfcronisos i ogłoszenie amnestii nie dla pracy nad zabezpieczę, dzieci wiejskich w Sierakowicach
Pow. Kartuzy. Dzieci zorganizo
nła dostaw reperacyjnych, Rząd Podejmując tę decyzję, Rząd
powszechnej w Grecji“ wystoso niem pokoju.
wały samorzutnie zebranie w obPolski w porozumieniu z rządem Polski wziął pod uwagę dotyehwał do Organizacji Narodów Zje
czasowe sumienne wykonywanie
dnoczonych, do rządów wszyst
zobowiązań reparacyjnych przez
kich krajów oraz do międzyna
NRD i dobrosąsiedzkie stosunki
rodowych organizacji demokra
między Polską a Niemiecką Re
tycznych odezwę z żądaniem opubliką Demokratyczną.
głoszenia powszechnej amnestii
Rząd Polski wychodził przy
w Grecji i zlikwidowania obozów
tym z założenia, że poczynania
koncentracyjnych na Wyspie MaNiemieckiej Republiki Demokra.
kronisos i w innych miejscowo
tycznej w kierunku demokraty
ściach.
:j
WARSZAWA (PAP). Komitet Ekonomiczny RsJy Ministrów jęcia surowca czy półfabrykatu pis uchwały wprowadzający za- zacji Niemiec i zwalczania Impe
Przesyłając Panu tekst powyż
na ostatnim posiedzeniu szereg doniosłych uchwał, m. in. do chwili wyjścia gotowego pro sadę, że plany produkcyjne po rialistycznych { rewizjonistycz
szej odezwy, otrzymanej prze* powziął
w
sprawie
jakości produkcji, organizacji normowania pracy oraz duktu z zakładu. Kontrola tech winny być opracowywane asor nych tendencyj, poczyniły postę
rząd radziecki, ze swej strony
sprawie struktury organizacyjnej uspołecznionych przedsię niczna zapobiegać będzie powsta tymentowo 4 gatunkowo z. ustale py i dalsze wysiłki* służące spra
proszę Pana o przyczynienie się w
biorstw przemysłu kluczowego.
waniu braków przez "wykrywa niem dopuszczalnej ilóśći bra wie utrwalania pokoju 1 bezpie
do realizacji żądań, wymienione
czeństwa w Europie zasługują na
go komitetu w sprawie ogłosze Komitet Ekonomiczny rozpa wania kapitalnych remontów nie i ujawnianie we właściwym ków produkcyjnych.
poparcie.
nia «amnestii powszechnej i likwi trzył również projekt ustawy o przedsiębiorstw objętych syste czasie wad w produkcji oraz
Uchwała ustala zasady odpo
dacji obozów koncentracyjnych licencjach na wykonywanie wy mem finansowym na rok 1951, przyczyn ich powstawania.
wiedzialności pracowników pro
nalazków i wzorów użytkowych normowania i finansowania śród
na wyspie Makronjsos.
dukcyjnych i technicznych komó
Kontrola
zapobiegać
będzie
po
Proszę Pana jednocześnie, aby i uchwali! zasady i tryb postępo ków obrotowych przedsiębiorstw nadto produkowaniu artykułów rek kontroli w zakładzie pracy
zechciał Pan podać treść niniej wania przy zalesianiu gruntów państwowych, akcji sprzętu sia niższyeh gatunków od zaplano zą wykonywane czynności kon
oraz wanych itp.
troli.
szego pisma do wiadomości rzą państwowych w okresie planu 6- na łąkowego i koniczyn
zwrotu opakowań.
dów krajów — członków ONZ — letniego.
Pracownicy produkcyjni i kon
i opublikować je za pośredni- Dalsze uchwały KERM dotyczą Uchwala Komitetu Ekonomicz
W celu wyeliminowania jakich troli technicznej mogą być pre
GENEWA. (PAP). — Z Pary
et wem Departamentu Informa usprawnienia gospodarki sprzę nego Rady Ministrów w spra kolwiek wpływów ubocznych na miowani za osiągnięcia na polu ża donoszą: Dokerzy Dunkierki
cji“.
tem budowlanym, zasad finanso- wie jakości produkcji zapoczątko pracę komórek kontrolnych w poprawy jakości jłrodukcji.
odmawiają w dalszym ciągu za
wuje nowy okres uporczywej zakładach pracy i zapewnienia
ładowania statku „Monkay” ze
Przy
premiowaniu
pomysłów
jak
najbardziej
obiektywnej
oce
walki o poprawę jakości produ
kowanych wyrobów i zmierza do ny jakości, komórki te zostały racjonalizatorskich i nowator sprzętem wojennym na wojną w
bezpośrednio skich w pierwszej kolejności u- Indochinach.
przyśpieszenia tempa akcji pod podporządkowane
jętej w poszczególnych zakła dyrektorom naczelnym zakładów. względniane będą pomysły, ma
W porcie panuje naprężona at
jące na celu poprawę
jakości
dach jeszcze w ub. roku.
Uchwala
przewiduje
stworze
mosfera.
produkcji.
Poważne znaczenie dla dalsze
go rozwoju walki o jakość będzie nie obok komórek kontrolnych
Uchwała stawia przed minis
w zakładach pracy odpowiednich
PEKIN. (PAP). — W związku Zarządzenie Mae Arthura jest miało zorganizowanie specjalnej komórek w zjednoczeniach, cen terstwami resortowymi zadanie
z zarządzeniem głównodowodzą bezpośrednim pogwałceniem ele służby kontroli technicznej.
tralnych zarządach i minister
cego mocarstw sojuszniczych w mentarnyeh norm i zasad prawa W myśl uchwały, we wszyst stwach. Zadaniem tych komórek opfacowania norm, warunków
technicznych i przepisów na pro
kich
uspołecznionych
przedsię
Japonii Mac Arthura o przedter międzynarodowego i jednocześnie
— poza funkcjami nadzoru —
minowym, zwolnieniu japońskich przeklęcia pełnomocnictwa głów biorstwach produkcyjnych pow będzie m, in. dbałość o doszkala cesy technologiczne, jako mate
przestępców wojennych, minister nodowodzącego mocarstw/ sojusz staną komórki kontroli technicz nie i szkolenie personelu kontro riałów niezbędnych dla kwalifi
WARSZAWA. (PAP). — Am
spraw zagranicznych Chińskiej niczych, przewidziane statutem nej, których zadaniem będzie m. li technicznej itp.
basador
RP w Pekinie Juliusz
kowania
wszystkich
wyrobów
Republiki Ludowej Czou En-lai Międzynarodowego
Trybunału in. stały nadzór nad jakością pro
Podstawowe znaczenie dla kon | przemysłowych przez personel Bürgin opuścił w dniu 16 bm.
opublikował 15 maja oświadcze Wojennego dla Dalekiego Wscho dukcji w czasie całego cyklu pro
Warszawę, udając się do Chin,
nie, w którym czytamy:
du i polityczną uchwałą ko dukcyjnego, tj. od chwili przy ■ troli jakości produkcji ma prze- kontroli technicznej.
misji
do
Spraw
Dalekiego
Wschodu 23 kwietnia 1946 roku.
Rząd Związku
Radzieckiego
PRZEWIDYWANY
poinformował o tym oficjalnie
PRZEBIEG POGODY
na Bałtyk południowy i Wybrzeże rząd Stanów Zjednoczonych.
Centralny Rząd Ludowy Chiń
do godz. 22 dnia 18 maja 1950 r.:
Republiki Ludowej przy
Zachmurzenie skiej
łącza się do treści noty Związku
zmienne, miejsca Radzieckiego, wystosowanej do
mi burze lub rządu USA.
deszcze burzowe.
MOSKWA. (PAP). —■ Dnia 15 bm. wiceminister spraw za cymi we francuskich strefach konała zobowiązania .zaciągnięta
Centralny Rząd Ludowy Chiń
Temperatury od skiej Republiki Ludowej katego granicznych ZSRR — Bogomolow wręczył ambasadorowi fran okupacji Niemiec i Austrii, sto na mocy francusko - radzieckie
+10 do +20 st. rycznie odmawia uznania jedno cuskiemu Chataigneau notę rządu radzieckiego, stanowiącą ej. sując przy tym wszelkiego ro go porozumienia o repatriacji, a
Widzialność do stronnego zarządzenia Mac Ar powiedź na notę rządn francuskiego w sprawie repatriacji oby dzaju szykany i represje wobec władze radzieckie podejmowały
wateli radzieckich z Francji i jej stref okupacyjnych w Niem przesiedlonych obywateli ra cizie - i podejmują kroki w celu ujaw
bra. Wiatry sła thura o przedterminowym zwol czech
i Austrii.
ckieh, którzy wyrażają chęć po nienia i repatriowania poszcze
nieniu japońskich przestępców wo
be — do umiar jennych.
gólnych obywateli francuskich
Nota rządu radzieckiego pod teli radzieckich Wasilczuka, Ba- wrotu do ojczyzny.
kowanych od 1
urodzonych w Alzacji, i Mozeii
kreśla,
że
twierdzenia
zawarte
w
Władze
francuskie
masowo
biusa
i
innych,
gdy
władze
fran
st. do 4 st. w ska
— władze francuskie w dalszym
nocie francuskiej, jakoby władza cuskie odmawiają repatriacji werbują przesiedlonych obywate ciągu
naruszają swe zobowiąza
li B. z kierunków
francuskie wykonały zobowiąza przesiedlonych obywatlei radzie li radzieckich do specjalnych for nia, utrudniając
repatriację prze
zmiennych, prze
nia, dotyczące utworzenia wa ckich, którzy w tym celu przy macji wojskowych. Obywatele
obywateli
adziecważnie południc
runków nieodzownych dla repa byli do Francji z innych kra radzieccy zwerbowani do takich siedlonych
kich i popierając prowadzoną
triacji obywateli radzieckich z jów,
wych. Stan mo
MW Tufcjl
zwłaszcza z zachodnich formacji, stacjonujących w Mel- wśród
nich propagandę wrogą
i jej stref okupacyjnych stref okupacyjnych Niemiec, jak lau, Kasern, Feldkirch 1 w in Związkowi
rza i Zatoki Gd.
TEL-AVIV. (PAP). — Z Anka Francji
i ma
Niemczech i Austrii nie odpo to było w wypadku obywateli nych miejscowościach, otrzymują jącą na celuRadzieckiemu
2—3.
ry donoszą, że w dniu 17 maja w
udaremnienie re
broń
i
zmuszani
są
do
odbywa
wiadają
rzeczywistości.
radzieckich
Katajewa
i
Lewina.
patriacji.
SYTUACJA BA- ogłoszono ostateczne wyniki nie Fakty dowodzą, że władze fran Francuska administracja obozu nia ćwiczeń wojskowych.
dzielnych wyborów do parlamen
Nota kończy się stwierdzeniem,
ROMETRYCZNA tu tureckiego. Tak zwana Partia cuskie pozbawiają obywateli ra „Beauregard” nie tylko odmó
Francuskie władze okupacyjne iż rząd radziecki nie może uznać
wiła
bez
jakichkolwiek
podstaw
Niż z ośrod Demokratyczna zdobyła absolut dzieckich, podlegających repatria
nie podejmują żadnych kroków, odpowiedzi rządu francuskiego
kiem nad Fran ną większość uzyskując 434 man cji, możliwości wyjazdu do ojczy repatriacji obywateli radzieckich aby położyć kres działalności róż za zadowalającą i oczekuje pod
cją zach. prze daty na ogólną ilość 487 miejsc zny i uciekają się w tym celu Antoniana i Venzela, lecz rów nych wrogich Związkowi Radzie jęcia przez władze francuskie
nież usiłowała zwerbować ich do
suwa się na pół w parlamencie. Dotychczasowa do różnych nielegalnych akcji. Legii Cudzoziemskiej, celem wy ckiemu organizacji, mających na skutecznych kroków w sprawach
celu udaremnienia repatriacji poruszonych przez Ministerstwo
nocny - wschód. partia rządząca — partia republi Znane są liczne fakty, gdy w do słania do Indochin.
obywateli radzieckich.
kanów,
na
czele
której
stoi
pre
kumentach,
wydawanych
prze
Spraw Zagranicznych ZSRR w
Płytkie niże nad
zydent, Republiki Tureckiej Is- siedlonym obywatelom radziec Nota stwierdza, że władze fran Przytoczone wyżej fakty — memorandum z 28 listopada 1949
Czechosłowacją i med
Inoenue, zdobyła tylko 52 kim, świadomie podaje się nie cuskie w dalszym ciągu utrud głosi dalej nota rządu radziec roku w sprawie repatriacji prze
Polską zach., nad mandaty. Jeden mandat przy prawdziwe i niezgodne z ich wo niają przedstawicielom radziec kiego -— nie pozostawiają żadnej siedlonych obywateli radzieckich
Danią ora« Szwe padł Tureckiej Partii Narodo lą obywatelstwo innego państwa, kim kontaktowanie się 3 obywa wątpliwości, że w tym samym oraz
ekstradycji
zbrodniarzy
cją południową. we),
jak to było w wypadku obywa telami radzieckim!, przebywają* czasie, gdy strona radziecka wy wojennych#

W obronie Greków

Rząd RP wyraził zgodę

na zmniejszenie odszkodowań
płaconych przez Niemcy Demokratyczne

W walce o jakość produkcji
Uchwała Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów

Bohaterska postawa
Francuskich jokerów

Chiny piętnują prowokacje
Mac Arthura

Ambasador Bürgin
wyjechał do Chin

Francja utrudnia repatriację obywateli ZSRR
Nota rządu radzieckiego do rządu francuskiego

Wyniki
wyborów

/

‘

’
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Podstawowe zadania w pracy

Centralnej
Komisji
Kontroli
Partyjne)
Fragmenty referatu przewodniczącego CKKP PZPR Franciszka Jóźwiaka-Witolda
Trzecie pleniłam postawiło przed
całą naszą partią w ostrej formie
Zagadnienie wzmożenia czujności
rewolucyjnej, zagadnienie czys
tości naszych szeregów. Jest rze
czą jasną, że sprawa czujności
dotyczy w równej mierze wszyst
kich członków partii i wszystkie
ogniwa partyjne, niemniej jednak

dla Komisji Kontroli Partyjnej
trzecie plenum musiało stać się
poważnym przełomem w dotych
czasowym stylu pracy, tym bar
dziej, że właśnie komisje kontro
li partyjnej są specjalnie powoła
nym organem, mającym za zada
nie strzeżenie cziujnośc; szere
gów partii.

W trosce o wychowanie kadr
Towarzysz Bierut w swym re
feracie na trzecim plenum z całą
ostrością skrytykował nastroje
samouspakajanja,
lekkomyślnej
beztroski, brak czujności, wygod
nictwo, dygnitarskie narowy, ja
kie rodziły się i zagnieździły nie
stety na niektórych odcinkach
pracy naszego aktywu partyjne
go, Nie ulega wątpliwości, że
niefrasobliwość polityczna, pojed
u'awczy stosunek poszczególnych
towarzyszy do ł). „dwójkarzy“, oportunizm, stępienie czujności
klasowej, niedostrzeganie ostro
ści walki klasowej, toczącej się
w mieście i na wsi i njezrozumie
nie istoty walki przez szereg to
warzyszy — wszystko to nie mo
gło się nie odbić na pracy komi
sji kontroli partyjnej.
Walka o to, aby partia nasza sta
ła się partią zwartą ideologicznie,
partią o żelaznej, bolszewickiej
dyscyplinie, dyscyplinie wypływa
jącej z głębokiej świadomości po
litycznej — musi iść w parze z

wychowaniem kadr, z podnosze
niem Ich poziomu ideologicznego
i świadomej dyscypliny Partyjnej.
Przed partią naszą, przed każ
dą organizacją partyjną i przed
każdym członkiem partii stoją za
dania ostrej, bezkompromisowej
walki z kllkowością, bezdusznym
biurokratyzmem,
zarozumialst
wem i wybujałymi ambicjami ni«
których towarzyszy, z licznymi
jeszcze, niepokojącymi objawami
odrywania się towarzyszy od mas
partyjnych i bezpartyjnych, z dy
gnitarskimi
metodami pracy,
wielkopańskim trybem życia.
Objawy te są dość lic-sne, a źró
dłem ich jest najczęściej brak ma
leżytej krytyki i samokrytyki,
brak pracy wychowawczej, brak
opieki, kontroli ze strony orga
nów partyjnych i naszych komi
sji kontroli partyjnej.
Komisje kontroli partyjnej mu
szą na obecnym etapie położyć
specjalny nacisk na opiekę nad
kadrami partyjnymi.

Pomagać to znaczy uczyć
Tow. Bierut w swym referacie
podkreślił, że od wzrostu naszych
kadr partyjnych, od ich poziomu
politycznego zależy powodzenie
planu 6-letniego, zależy nasz dalszy marsz ku socjalizmowi.
Sprawa przebudowy naszej do
tychczasowej pracy na odcinku
polityki kadr, zmiana stylu pracy
organizacji partyjnej w tej dzie
dzinie — oto zadanie, jakie sta.
wia przed całą partią obecne ple
num.
Komisje kontroli partyjnej mu
szą dostrzegać niedomagania i
braki na odcinku polityki kadr i
sygnalizować o tym natychmiast
kierownictwu. Muszą stale i sy
stematycznie pomagać organom
partyjnym w otoczeniu specjalną
opieką wysuniętych kadr.
Wiemy przecież, że liczne są je

szeze wypadki bezdusznego, biu
rokratycznego podejścia do nowo
wysuniętych towarzyszy. Znamy
wypadki złośliwego utrącania
utrudniania pracy tym nowym
kadrom i dlatego na obecnym etapie — naszym bojowym zada
niem jest poddawać najsurowszej
krytyce i tępić z całą bezwzględ
nością tego rodzaju antypartyjne,
warcholskie wybryki i wyciągać
w stosunku do winnych jak »aj.
surowsze konsekwencje partyjne,
włącznie do usuwania z partii.
Uczyć i wychowywać na tych
doświadczeniach organizacje par
tyjne i pomogać i jeszcze raz po
magać młodym naszym kadrom.
A pomagać, to znaczy wychowy
wać, uczyć, dbać o nie, nie tra
cić ich z oczu, znać ich potrzeby
i bolączki, przestrzegać przed
potknięciem się.

sekretarz podstawowej organiza na pow. Grajewo, wspólnie z se
cji partyjnej — Gajewski, refe kretarzem komitetu gminnego wy
rent personalny — Wodniak, kie kluczyli z partii pracownicę za
rownik tartaku — Liberski i jego rządu gminnego za krytykę bur
mistrza. Komisja kontroli partyj
zastępca — Nowak.
Klika ta znajdowała ciche po nej przywróciła jej prawa człon
parcie w komitecie gminnym, — kowskie, a wykluczyła z partii
członkowie którego powiązani by burmistrza.
li interesami osobistymi z wyżej W Białymstoku, Rawiczu i w
wymienioną grupą.
Na skutek innych miejscowościach KKP uka
skarg robotników w tartaku KKP rały również kilku członków par
badała sprawy na miejscu, spo tii, pracujących w MO i UB za
wodowała przyjęcie do pracy i uchybienia przeciw etyce partyj
przywrócenie praw członkowskich nej.
niesłusznie wydalonym towarzy
szom, wykluczyła z partii sekre Komisje kontroli partyjnej po
tarza podstawowej organizacji ciągnęły do odpowiedzialności par
partyjnej, ukarała naganą przew. tyjnej szereg towarzyszy za dyrady zakładowej oraz wyciągnęła gnitarstwo, biurokratyzm, oderwa
wnioski partyjne w stosunku do nie się od partii.
pozostałych.
Dla przykładu przytoczę:
Komisje kontroli partyjnej po
III plenum, aczkolwiek jeszcze w Nank Juliusz, b. naczelny dy
zbyt słabym stopniu, jednak na rektor gliwickich zakładów budo
całym szeregu odcinków wykryły wy oraz b. naczelny dyrektor zje
i zlikwidowały wypadki tłumie dnoczenia przemysłu maszynowe
go w Gliwicach, który rządził się
nia krytyki.
po dyktatorsku, nie uznawał kryty
Jaskrawą ilustracją hamowania ki, nie kontrolował podległego
oddolnej krytyki były stosunki w mu aparatu, w rezultacie czego
komitecie powiatowym w Środzie gospodarka finansowa i materia
Śląskiej, gdzie trzech towarzyszy łowa podległych mu przedsię
z kierownictwa powiatowego — biorstw prowadzona była niedbale
sekretarz, pełnomocnik KKP i bur co spowodowało znaczne szkody
mistrz przekazali do sądu sprawę dla gospodarki
państwowej —
członka partii za próbę krytyki został z partii wykluczony.
postępowania burmistrza. Wszy
scy oni zostali przykładnie uka Przytoczone powyżej przykłady
z poplenumowej pracy komisji —
rani.
Białostocka komisja kontroli wskazują na to, że KKP w swej
partyjnej ujawniła również sze codziennej pracy kontrolowały
realizację wytycznych III plenum
reg faktów tłumienia krytyki.
Burmistrz miasteczka Szczuczy KC.

Braki w dotychczasowej pracy
Analizując naszą dotychczaso
wą pracę zarówno do III jak i po
III plenum należy stwierdzić, że
KKP nie' stały się jeszcze w do
statecznej mierze instrumentem
wychowania członków partii.
KKP zbyt słabo wykrywały ob
jawy hamowania krytyki i samo
krytyki. Praca komisji kontroli na
ogół ograniczała się do tego, że
wyciągały one wnioski organiza
cyjne w stosunku do towarzyszy,
którzy stanęli w kolizji z dyscy
pliną i etyką partyjną, nie zaw
sze w odpowiednim czasie prze
strzegając ich przed popełnianiem
błędów.
Kontrola terenu nie jest prze
prowadzana systematycznie przez

nasze komisje i stąd słaby kon
takt z żywym człowiekiem w do
łowej organizacji.
Trzeba jednocześnie podkreślić,
że również POP i KP niedostatecz
nie czuwają jeszcze nad wycho
waniem członka partii, niedosta
tecznie pracują nad przyswoje
niem przez niego zasad etyki par
tyjnej.
Ocena dotychczasowej pracy CK
KP i WKKP pozwala nam stwier
dzić, że wiele na odcinku pracy
kontroli partyjnej poprawiło się.
Trzeba jednak wiele jeszcze wy
siłków, aby komisje kontroli par
tyjnej należycie wypełniły odpo
wiedzialne zadanie, jakie przed
nimi stawia partia.

Wytyczne na przyszłość

Zagadnienie czystości szeregów Po III plenum wzrosła aktyw
partyjnych jest nierozerwalnie ność i czujność rewolucyjna w
z czujnością w szere szeregach partyjnych. Należy jed
Jest wreszcie jeszcze jedno za D) Działanie przez wojewódzkie związane
gach partyjnych. Te dwa zagad nak w dalszym ciągu uzbrajać
gadnienie, które nie było rozwią a w razie potrzeby i powiatowe nienia
uzupełniają się w codzien całą partię do walki o czujność i
zane do końca, a mianowicie: za komisje kontroli partyjnej.
nym działaniu i tworzą nierozer czystość szeregów partyjnych. Ko
dania komisji kontroli partyjnej
misje kontroli partyjnej powinny
jako organów kontrolujących wy Ogólnie należy stwierdzić, że walną całość.
WKKP
i
CKKP
w
okresie
od
zje
konanie wytycznych i uchwał par
dnoczenia do trzeciego plenum
tii.
poważnej pracy. Pracę
Trzeba przy tym stwierdzić, że dokonały
tę cechował jednak brak dosta
zadania CKKP, określone w para tecznej
planowości, niedostatecz
grafie 31 statutu naszej partii, po ne powiązanie
z terenem i niekrywają się z wytycznymi, nakre koncentrowaniesięsię
w toku bie
ślonymi przez tow. Stalina na XVII żącej pracy wokół węzłowych za
zjeździe WKP(b), a więc:
gadnień.
A) Czuwanie nad czystością sze
Trzecie plenum, które wywołało
regów partyjnych i obliczem ide
ologicznym członków partii,
uaktywnienie mas partyjnych, spo
Londyn, w maju lii rezolucja, wzywająca do zwo.
Jania wielkiej Konferencji PokoB) Pociąganie do odpowiedzial wodowało napływ do komisji kon
Warto
omówić
raz jeszcze prze jowej. W rezolucji umieszczczono
ności partyjnej członków partii troli partyjnej większej niż do
którzy łamią dyscyplinę partyjną tychczas ilości spraw, których cha bieg kampanii pokojowej w Wiel żądanie redukcji zbrojeń i wyję
lub naruszają zasady etyki partyj rakter świadczył o wzmożonej kiej Brytanii, ponieważ w ostat cia spod prawa broni masowego
nej,
czujności na odcinku walki o czy nich tygodniach natężenie jej zniszczenia- Domagają się tego
C) Kontrolowanie z ramienia K stość ideologiczną szeregów par jest «większe, niż kfeaykolwiek górnicy angielscy w chwili kiedy
dotąd.
C pracy organizacji partyjnej w tyjnych.
Acheson, Bevin i Schuman spoty
terenie.
W ramach tej kampanii prowa kają się w Londynie w celu omó
dzona jest przede wszystkim ak wienia swych agresywnych pla
cja zbierania podpisów pod ape nów.
Wzrost czujności członków partii
lem światowego Komitetu Poko
Nie tylko górnicy zwołują
Charakterystyczne jest, że po przez komisje kontroli partyjnej, ju. Równolegle z Brytyjskim Ko
zebrania w obronie pokoju. Od
trzecim plenum wzrosła procento co jest dowodem niedostatecznego mitetem Pokoju, działalność in
bywają się zebrania licznych
wo ilość wykluczonych za obcość stosowania metod wychowawczych nych organizacji zmierza w tym
komitetów obrony pokoju i ma
ideologiczną i klasową. Od zjed tak przez organy partyjne, jak i samym kierunku.
nifestacje związków zawodo.
noczenia do trzeciego plenum przez KKP.
wych w różnych częściach kra
Wynikiem jednej z ostatnich
ilość wykluczonych za obcość ide Należy stwierdzić również, że akcji była przyjęta jednomyślnie
ju. Na wszystkich zebraniach
ologiczną i klasową stanowiła ok. podstawowe organizacje nie zaw przez górników Południowej Wa
wyrażana jest solidarność z
53 procent ogólnej ilości wyklu sze jeszcze potrafią ustosunkować
czonych, zaś po trzecim plenum się z całą powagą, odpowiedzial
kategoria ta stanowi 62 proc. ogól nością i bezstronnością do tak po 2 wstatniej chwili
ważnej decyzji, jak wykluczenie z
nej ilości wykluczonych,
Świadczy to o wzmożonej czuj partii, o czym świadczy 18 procent
ności członków partii. Zmniejszy uchwał uchylonych przez WKKP.
ła się natomiast procentowa ilość W związku z tym WKKP w pew
wykluczeń za nadużycia natury nych wypadkach wysyłały w teren
moralno - etycznej, co może świa zespoły orzekające w celu rozpad
dczyć o wzroście dyscypliny i po trywania spraw na miejscu w oziomu ideowego członków partii. becności aktywu partyjnego, co
Stosunek procentowy wykluczeń miało duże znaczenie wychowaw
za obcość ideologiczną i klasową cze dla organizacji partyjnych.
Po czwartym dniu turnieju na szej walce dnia Soczewiński (Pol
i wykluczeń natury moralno - ety Po II plenum KKP postawiły so czoło wysunęła się reprezentacja ska) przegrał na punkty z mi
cznej świadczy o tym, że KKP bie za zadanie bliższe powiązanie Zw. Radzieckiego, posiadająca strzem ZSRR Chanukaszwilim.
zbyt mało wychowują, a przeważ się z podstawowymi organizacja 16 punktów. Tylko dwa punkty W drugiej walce wagi koguciej
nie sięgają po najwyższy wymiar mi partyjnymi w celu lepszego mniej ma reprezentacja Polski (14 Dufva (Finlandia) wypunktował
poznania bolączek i niedomagali
kary partyjnej.
Na dalszych miejscach up Svedberga (Szwecja).
Ilustracją tego jest fakt, że na poszczególnych organizacji partyj pkt.).
lasowały się: Węgry — 8 pkt., W piórkowej Farkas (Węgry)
gany i upomnienia stanowią za nych.
Rumunia — 6 pkt., oraz Finlan pokonał Fiata (Rumunia).
ledwie 17 proc. decyzji wydanych
dia i Szwecja po 4 pkt.
Najbardziej atrakcyjne walki W lekkiej Muiin (ZSRR) wy
Przykłady właściwej kontroli
rozegrali: Soczewiński z Chanu- grał w drugiej rundzie przez t.
kaszwili (ZSRR) oraz Sadowski z k. o. z Laltinenem, a Miednow
Komisje kontroli potrafiły dzięki Dla przykładu podam:
(ZSRR) w trzeciej rundzie przez
temu w szeregu wypadków pomóc W woj. łódzkim — WKKP stwier Miednowem (ZSRR).
k. o. z Sadowskim (Polska).
Wyniki
techniczne:
W
muszej:
organizacjom partyjnym w prze dziła, że organizacja partyjna na
W półśredniej Szczerbakow (Z
Woźniak
zdobywa
punkty
walk
prowadzaniu dużej roboty wycho tartaku Wołów opanowana zosta
wawca:«j oraz komitetom partyj ła przez kumoterską klikę, w owerem z powodu niestawienia SRR) wygrał w drugiej rundzie
przez k. o. z Martonem (Węgry),
nym w usunięciu braków oraaniza- której wchodzili przewodniczący się Bedai (Węgry).
sa4y zakładowa! » Wwowarakłi W koguciej es po najładniej-. a Krawczyk (Polska) w. pięknym
®Fjaycb»

Zadania komisji kontroli partyjnej

mocniej niż dotychczas związać
swą pracę z dołowymi organiza
cjami partyjnymi, członkami par
tii, by poznać ich styl pracy, ich
zalety i wady, ich warunki bytu
i środowisko, w jakim się obracacają —■ to uchroni wielu towarzy
szy od popełniania błędów, zwich
nięć i wykroczeń moralnych.
Oczywista, komisje kontroli par
tyjne nie mogą brać tej ogromnej
roboty wyłącznie na siebie. Robo
tę tę muszą przeprowadzać na oodzień przede wszystkim organiza
cje i ogniwa partyjne.
Komisje kontroli partyjnej win
ny aktywnie wpływać na normy
postępowania i kształtowania się
opinii członków partii. Dokonać
tego trzeba przez wykorzystanie
każdego wypadku naruszenia dy
scypliny partyjnej, wejścia w ko
lizję ze statutem partii itp. —- ja
ko materiału wychowawczego dla
członków partii.
Każdy fakt ukarania partyjnego
musi być w pierwszym rzędzie
aktem wychowawczym, nie tylko
ukaranego, ale dla wszystkich
członków danej organizacji par
tyjnej.
Trzeba ponadto publikować w
prasie partyjnej orzeczenia komi
sji kontroli partyjnej,_ dotyczącej
charakterystycznych i rażących
naruszeń etyki partyjnej, złego
stylu pracy, biurokratyzmu, tłu
mienia krytyki itp.
Na tych orzeczeniach komisji
kontroli partyjnej należy uczyć i
wychowywać wszystkich członków
partii.
Komisje kontroli partyjnej po
winny zdecydowanie i bez kom
promisu walczyć z nosicielami
obcej ideologii, z oportumistyczno - prawicowymi i nacjonalisty
cznymi narowami, z wszelkimi
próbami wykrzywiania linii par
tyjnej, z naruszycielami statutu
partyjnego i dyscypliny partyj
nej, z elementami przeszkadzają
cymi wprowadzeniu w życie za
sady demokracji wewnątrz-par-

tyjnej w codziennej praktyce or
ganizacji partyjnych.
Komisje kontroli partyjnej po
winny szczególną, uwagę zwrócić
na ogniska zaśmiecenia organiza
cji partyjnych przez elementy
wrogie i obce ideologicznie.
Należy wypowiedzieć ostrą i
bezkompromisową walkę wszel
kim próbom hamowania krytyki*
Wyciągać najsurowsze konsek
wencje partyjne w stosunku do
tych, którzy świadomie przy po
mocy środków administracyj
nych, służbowych, a nawet kar
nych tłumią krytykę. Komisje
kontroli partyjnej muszą docierać
wszędzie tam, gdzie są sygnały i
objawy tłumienia krytyki i na
tychmiast reagować na to.
Komisje kontroli partyjnej po
winny zdecydowanie i bez kom
promisu walczyć z objawamj klikowości partii, biurokratyzmem,
dygnitarstwem
wielkopańskim,
warcholstwem, zarozum i ąfetwem,
z elementami zdemoralizowany
mi, usiłującymi rozkładać organi
zacje partyjne.
Komisje kontroli partyjnej po
winny zbliżać się do podstawo
wych organizacji i nauczyć się
rozpatrywać sprawy wchodzące w
zakres ich obowiązków w opar
ciu o podstawowe organizacje par
tyjne, środowisko i instytucje,
których te sprawy dotyczą.
Komisje kontroli partyjnej win
ny kontrolować, jak organizacje
partyjne opiekują się młodymi,
wysuniętymi kadrami partyjnymi.
Nie można ograniczać pracy
organów kontroli partyjnej do
formalnego urzędowania, trzeba
docierać do mas partyjnych, przy
ciągać je do szerokiej współpra
cy, należy uprzedzać przed wy
kroczeniami nie licującymi z go
dnością członka partii. Trzeba je
dnocześnie bardziej niż dotych
czas zacieśnić współpracę z orga
nami kontroli społecznej! i pań
stwowej.

Bitwa o kadry to bitwa o socjalizm
TOWARZYSZE! Uzbrojeni w [ ideologicznej szeregów partyjuehwaly HI plenum i uchwały o-1 nych i sprawy kadr na obecnym
becnego plenum— wzmożemy na etapie zaostrzającej się walki kia
szą walkę o czujność ideologicz sowej są tak wielkim Zagadnie
ną szeregów partyjnych, o nasze niem, że należy uczynić wszyst
ko, aby te podstawowe zadania
kadry.
do
świadomości
Czystość ideologiczna szeregów doprowadzić
partyjnych, dobre kadry partyjne wszystkich członków partii, aby
— to gwarancja trwania partii całą partię uzbroić do ich wypeł
na słusznych pozycjach, to gwa nienia.
rancja wykonania zadań stoją Bitwa, o czystość ideologiczną 1
cych przed partią, to gwarancja czujność partii, bitwa o kadry —
umocnienia jedności partii, to to wielka bitwa klasowa o zbudo
gwarancja wypełnienia 6-Ietnie- wanie podstaw socjalizmu, o soc
go planu podstaw socjalizmu.
jalizm.
Sprawy czujności i czystości

Naród angielski w walce o pokój
(Korespondencja własna AP dla Dziennika Bałtyckiego)

działalnością światowego Ko-1 (lżących żyć i pracować w Pokomitetu Obrońców Pokoju.
| ju*
• . . .
1 W ciągu ostatnich dwóch tygo
Na przykład przedstawiciele dni wzmogła się znacznie akcja
metalowców w Południowej Wa zbierania podpisów pod Apelem
lii wystąpili zgodnie z uchwałą Pokoju. Komitet przywiązuje do
sztokholmską, żądając zaprzesta niej w obecnej chwil! największą
nia produkcji broni, atomowej- wagę. Jest rzeczą jasną, że tak
Londyńskie Towarzystwo Spół jak w innych krajach, Komunidzielcze (bardzo wpływowa orga styczna Partia stanowi trzon i o.
nizacja) uchwaliło na swym do środek kierowniczy frontu walki
rocznym zebraniu rezolucję, po- o pokój.
tępiającą broń atomową. Takie Akcja zmierzająca do zahamo
same rezolucje znajdują się na wania zbrojeń atomowych w
porządku dziennym wielu zebrań Wielkiej Brytanii wykracza da
różnego rodzaju organizacji spo leko poza ramy zorganizowanej
łecznych. Spotykają się one z go klasy robotniczej. Biorą w niej
rącym oddźwiękiem wśród ludzi udział najszersze warstwy społe
nienawidzących wojny, pragną- czeństwa brytyjskiego. Również
przedstawiciele kościoła i to za.
równo oficjalnego Kościoła An
glikańskiego, jak i innych wy
znań włączyli się do masowej ak
cji walki o pokój. Podkreślić na
leży szczególnie doniosłą rolę, ja
ką w tej sprawie odgrywa dzia
łalność arcybiskupa Canterbury.
Amerykanie przyzwyczaili się
uważać'Wielką Brytanię za kraj
„pewny“, jeśli idzie o prowadze
nie grabieżczej polityki. Zada
stylu wypunktował Tiljandera niem narodu brytyjskiego jest u"
dowodnić, że opinia ta jest zgoła
(Finlandia).
W średniej Papp (Węgry) po fałszywa. To ma ha eehi prowa
konał w drugiej r. przez k. o. dzona obecnie kampania pokojo
Tita (Rumunia), a Silczew (ZS wa.
Należy jeszcze dodać, że przed
RR) zdobył punkty walkowerem
z powodu niestawienia się prze narodem brytyjskim stoi obecni©
przede wszystkim palące zadani©
ciwnika.
W półciężkiej Stiepanow (ZS położenia kresu haniebnej wojni®
RR) uległ na punkty po zażartej kolonialnej na Malajach. Wojna
walce Szymurze (Polska). W tej ta prowadzona jest w celach za
samej kategorii Storm (Szwecja) borczych, godzi w postęp i demo
wygrał z Ciobotaru (Rumunia), a krację. Jest ona najbardziej hań
Jegorow (ZSRR) Ojanena (Fin biącą i ponurą kartą w historii
działalności Partii Pracy w ciągu
landia).
W ciężkiej Drapała (Polska) ubiegłych 5 lat.
zwyciężył w drugim starciu przez
Derek Kartu*
nokaut Bogita (Rumunia))«

Bokserzy radzieccy
prowadzą w turnieju

DZIENNIK BAŁTYCKI (NR 136)

Bitwa a jakość produkcji Dokonania polskiego transportu

Jednym z najważniejszych zadań planu sześcioletniego na od
cinku produkcji jest podniesienie jakości wytwarzanych towarów.
Ostatnia uchwala Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów
ma na celu ujednolicenie form kontroli jakości, ustalenie nowych
norm procesów technologicznych oraz upowszechnienie współza
wodnictwa na odcinku jakości.
Do realizacji tych wszystkich zadań przyczyni się uchwalony
równocześnie schemat organizacyjny dla komórek kontroli tech
nicznej. Schemat ten zostanie wprowadzony we wszystkich zakła
dach produkcyjnych, zjednoczeniach i centralnych zarządach.
W myśl nowej uchwały każdy zakład posiadać będzie specjalne
komórki kontroli jakości towaru, Jak np. laboratoria kontrolne,
izby pomiarowe itp. Kontroli jakości podlegać będzie zarówno do
starczany z zewnątrz surowiec, jak i wychodzący na zewnątrz
gotowy towar. Będzie również ściśle kontrolowany nie tylko ga
tunek towaru, lecz także i to, w jakim stopniu odpowiada on
wzorom, normom.
Wszystkie towary wychodzące z fabryki będą opatrywane od
powiednim znakiem kontrolnym.
Ponieważ w wielu wypadkach dotychczasowa jakość produko
wanych towarów nie stoi na wysokości wymagań konsumentów,
dotychczas obowiązujące normy techniczne zostaną poddane grun
townej rewizji. Rewizja ta dotyczyć będzie również przebiegu pro
cesów technologicznych.
Wszystkie te zarządzenia wskazują na fakt, jak dużą wagę w
gospodarce uspołecznionej przywiązuje się do jakości dostarczane
go konsumentowi towaru. Zarządzenia dają również gwarancję, że
produkcja nasza osiągnie wysoki stopień jakości.
Twierdzenie to jest tym bardziej uzasadnione, że robotnik pol
ski, świadomy swej roli współgospodarza kraju, inaczej niż w
ustroju kapitalistycznym traktuje swą pracę. Bitwa o ilość pro
wadzona w okresie planu trzyletniego została zwycięsko zakoń
czona. Osiągnęliśmy to głównie dzięki socjalistycznemu stosunko
wi do pracy i masowemu współzawodnictwu.
Weszliśmy obecnie w okres walki o jakość towaru. W wielu
zakładach pracy odbyły się już narady i podjęte zostały zobowią
zania zmniejszenia ilości braków i podwyższenia ilości pierwszego
gatunku.
Uchwala Komitetu Ekonomicznego otacza specjalną opieką no
wą formę współzawodnictwa; robotnice i robotnicy, którzy wy
różniać się będą osiągnięciami w jakości produkcji, bądź też zgła
szać będą pomysły, mogące mieć wpływ na poprawę tej jakości,
będą premiowani. Na specjalnych wystawach wyrobów wysoko
gatunkowych będą uwidaczniane nazwiska wykonawców'.
świadomość klasy robotniczej pomoże nam wygrać bitwę o ja
kość. Będziemy produkować nie tylko dużo i tanio, ale również
dobrze, estetycznie i dokładnie.
W. N.

Położenie Polski w Europie predestynuje ją do specjalnie uprzywilejowancgo stanowiska w międzynarodowym transporcie*
Leżąc na przewężeniu sudecko . szczecińskim, wspierając się na
południu o Bramę Morawską, a na północy o porty Bałtyku, zwią
zane z wielkimi arteriami w7odnymi Odry i Wisły, państwo nasze
tworzy centralny, dwukierunkowy pomost tranzytu ze Wschodu na
Zachód i ź Północy na Południe.

Położenie portów
Porty polskie z natury swego
Położenia
geograficznego
są
punktami wyjściowymi dla han
dlu środkowej i środkowo-wscho
dniej Europy. Największe z nich,
Gdynia — Gdańsk i Szczecin, łą
czą się spławnymi i żeglownymi
rzekami z głębokim zapleczem
gospodarczym, sięgającym nie
mal półwyspu Bałkańskiego.
Szczecin dzieli od Pragi 523
km, od Budapesztu 959 km, od

Rybak Głębin

wykonał pian
połowów
W dniu 12 maja br. rybak
przedsiębiorstwa „Arka” w
Gdyni, szyper Józef Głębin,
zakończył wykonywanie rocz
nego planu połowów Głębin
zakończył wykonywanie pla
nu w dwa dni po rybaku „Ar
ki” Madyckim, który w dniu
10 bm. jako pierwszy rybak
w' Polsce wykonał nałożony
na niego plan.
Józef Głębin jest szyprem
kutra „Gdy 39” (Arka 3). (am)

Szkoła modeli i ludzi morza
Już na podwórku dobiega nas
gwar młodych głosów. Po scho
dach schodzimy do lokalu, gdzie
znajduje się „wydział budowy“
najmniejszych statków na Wy
brzeżu oraz centralna stocznia.
Przybyliśmy zatem do Ośrodka
Modelarstwa Jachtowego przy
Państwowej Szkole Ogólnokształ
cącej sLopnia licealnego w Gdy
ni - Orłowie.

Zasobu materiałowe

,,Stoczniowców“ jest tu około
pięćdziesięciu. Są on; podzieleni
na dwie grupy, z czego jedna, ma
zajęciu w środy, a druga w
czwartki, 0d godz. 17 d0 19.

T»PJ)

budowanych jednostek
Prace nad budową jednego mo
delu trw7ają do 30 godzin: w tej
chwili warsztaty wyrabiają mo.
dele trzech typów7. Klasa C dłu
gość poidładp, .72 cm. klasą B
(BrZdąc) 7$' cm pó pokładzie i
wreszcie klasa olbrzymów, mają
ca po pokładzie 95 cm długości,
tak zwana klasa D (Merlin).
Kształtem i odpowiednio zmniej
szonym; Wymiarami odpowiadają
małe modele dużym jachtom peł
nomorskim konstrukcji inż. Czar
nieck.iego z Poznania, oraz opra
cowanym przez kierownika oś rod
ka, prof. Staniszewskiego.

Ośrodek, dzięki
inicjatywie
prof. Leona Staniszewskiego, po
wstał już v/ roku 1946, zatwier
dzenie i odpowiednią subwencję
otrzymał od Ministerstwa Oświa
ty dopiero w bieżącym roku szkol
tiyin. Subsydium to w kwocie
100.000 zł zużytkowano na, Zakup
niezbędnych narzędzi, jak: młot
ki, obcążki, świdry, piły, tarni
ki, pędzle, wiertarkę oraz potrzeb
nego materiału do budowy mo
deli jachtowych, a więc papieru,
fttzewa olchowego i sośniny, oło
Zbudowali
wiu na kile, płótna na żagle, far
już
całą flotę
by pokostowej i lakieru do malo
wania. Młodzi modelarze obecnie
W dużej, widnej suterynie kilwszystkie rzeczy potrzebne do I ku dziesięciu roześmianych chłoP'
Zbudowania modelu jachtowego ców z godnym podziwu zapałem
otrzymują z Ośrodka.
I klei, zbija młotkami, piłuje, świ-

Narada robocza w GAL-a
poświecona zagadnieniom MIP

na XXIII MTP do 21. V.

Cyfry mówią

Baku

zarzutu, że łącznie z transportem
kolejowym i żeglugą śródlądową
wykonują porty robotę pełnowar
tościową, przyspieszając rozwój
naszego życia gospodarczego 1 so
cjalistyczną przebudowę gespo.
dark; narodowej.
J. K. W.

Półroczny plan
11 miesięcy
Masowe
współzawodnictwa
przed 1 maja przyniosło wiele
cennych sukcesów flocie radziec
kiej. Wiele statków wypełniło
przedterminowo plan przewozów
i załadunku. Parowiec „Siestroreck“ bazujący w Leningradzie,
jako jeden z pierwszych wypełnił
swój półroczny plan przewozów
w7 ciągu pięciu miesięcy, przekra
czając naw7et swe zobowiązania.
Załoga statku postanowiła wy
konać w tym roku 22-dniowy
leja całkowicie na zoszczędzonym
paliwie, (a)

Pracownicy GAL-u
biorą czynny udzirt
w walce b pokój
We wtorek, w sali Teatru „Wybrzeże” odbyła się uroczysta
akademia pracowników GAL-u w sprawie apelu sztokholmskie
go. W akademii wzięli udział pracownicy
lądowi wszystkich
działów7, oraz załogi statków stojących obecnie w Gdyni.
Po krótkim zagajeniu przez
prezesa Zw. Zaw. Transportow
ców Oddział Marynarzy, Piusa
Krasińskiego, referat na temat
zagadnienia pokoju wyjaśniają
cy znaczenie składania podpisów
pod apelem sztokholmskim, wy
głosił kpt. ż. w. Meissner.
Po referacie dokonano wybo
rów7 do Komitetu Obrońców Po
koju przy GAL-u. W skład Ko-

Wojna morska
na Dalekiej Północy

o akcji pokojowej

mitetu weszli ob. ob.: Zeriing,
Bykowski,
Meissner, Dębicki,
Lech, Kamińska, Kuberska, Dryżau, Kaczmarek, Szydłowski.
W dalszym ciągu uroczystości
zabrał głos dyrektor Sarnecki,
mówiąc o wynikach współzawo
dnictwa pracy w I kwartale br.
i wyrażając serdeczne podzięko
wanie pracownikom za dokona
ne osiągnięcia.
Wyniki uzyskane przez przo
downików i najlepsze załogi stat
ków, to doskonała odpowiedź
podżegaczom wojennym, jedna z
form walki o pokój.
Następnie zostały wręczone dy
plomy i nagrody przodownikom
pracy, oraz, ..załogom przodują
cych statków. Nieobecne załogi
reprezentował przedstawiciel Zw.
Zaw. Transportowców.
Wyniki współzawodnictwa po
dawaliśmy już w swoim czasie.
(m)

Z 8 na I © węzłów
Jeszcze przed kilku miesiąca
mi motorowiec „Krasnodar“ roz
wijał szybkość 8 węzłów, dzięki
jednak
wykonaniu
podjętego
przez załogę zobowiązania już obecnie szybkość tego statku się
ga 10 węzłów. Szereg członków
załogi „Krasnodaru“ to wybitni
racjonalizatorzy j wynalazcy, pod'
noszący poziom techniczny urzą
dzeń okrętowych. Elektromecha
nik statku opracował nowy spo
sób obsługiwania urządzeń stero
wych, inny mechanik okrętowy
zastosował nowy praktyczny spo
sób naprawy nakrywek na cylin
dry itp. Ulepszenia te umożliwia
ją zwiększenie ilości rejsów oraz
przynoszą duże oszczędności.

Przejechał 80.000 kilemefrew
Aez mmi»srmmąg

Niecodzienny wyczyn kierowcy ZPGG, Myśliwego

Iecmim mir

Rekordy
kranistóin

Przodujemy•••
Dzjś już zespól portowy Gdańsk
— Gdynia, wysunął się na czwar
te miejsce wśród portów Europy.
Szczecin wykazuje największą w
Euro-pie dynamikę rozwojową.
Rosnąca stale w naszych portach ilość statków i obcych ban
der ma swoją wymowę. Świadczy
to, że zadania transportu polskie
go w portach wypełniane są bez

PKP przewiozły w 1949 r. o
127 proc. więcej towarów ekspor
towych, niż w r. 1946. Procent
W'zroś tu w przewozie towarów7
importowanych wyraża się cyfrą
46,6, w tranzycie — cyfrą 23,7.
Cyfry te mają zresztą stałą ten
dencję wzrostową, a po realizacji
planu 6-letniego jeszcze się uwielokrotnią.
Najlepszym przykładem będzie
Częchosłowucja, która jest dru
gim co do . wielkości partnerem i
naszym po ZSRR, i z którą na
szą wymiana handlowa specjalnie
W tych dniach ukazał się no
żywo się rozwija, trudno uwie.
rzyć, że obroty towarowe polsko. wy (13-ty) numer kwartalnika
ezechosjowaekie są obecnie 37 ra Marynarki Wojennej „Przegląd
zy wyższe od obrotu w r. 1946, Morski”.
a wartość ich w 1950 wzrośnie Zeszyt otwiera artykuł kmdr.
jeszcze o 25 proc. Równie impo Józefa Urbanowicza, poświęcony
nująco przedstawia się cyfra prze wspomnieniom z ostatniego okre
wozu naszych statków żeglugi su wojny i tworzenia się zaląż
Śródlądowej, które w 1949 r. prze ków odrodzonej polskiej Mary
narki iT- gnnej. Walki o wyzwo
lenie wybrzeża polskiego opisał
kpt. mar. Henryk
’'"zkie.Marynarze
wicz. Jeszcze jeden artykuł zajmir'7
działaniami morskimi
tej wojny. Nosi on tytuł „Flota
Północna w Wielkiej Wojnie
Narodowej”
Na szczególną uwagę zasługu
Nie chcemy wojny! Chcemy stki ludzi, dążącej do zawład
je interesujący artykuł s. Wyszpokoju i tylko pokoju, który nięcia światem. Ich władza
niepolskiego pt. ^Zagadnienie
przynosi normalną pracę, do nad światem — to ciemnota,
wolności mórz w7 epoce imperia
brobyt. ład i porządek. Ideały biurokracja, głód mas pracu
lizmu”.
te są celem nie tylko nas, jących.
Następują artykuły i materia
marynarzy, ale i wszystkich
Pokój — to szczęście mas
ły: „Zgony pancerników”, „Ma
uczciwych ludzi.
pracujących. Wiemy dobrze
rynarka Wojenna ZSRR w okre
wszyscy, do czego doprowa
sie budownictwa pokojowego, w
ANTONI NOWOSADSKI,
latach pierwszych pięciolatek sta
dza wojna: do całkowitego
mł. marynarz z rezerwy
linowskich”, „Badanie modeli ozbydlęcenia ludzi, do rozpę
Polskiej Marynarki Handl.
krętowych”, przegląd prasy, wia
tania najniższych
instynk
X
domości lotnicze, kronika i bi
Chcemy pracy i pokoju! tów. Wszystko to wiemy i mo
bliografia.
(1)
Wojny unikajmy za wszelką im osobistym zdaniem, naro
dy
całego
świata
winny
dać
cenę! Chcemy współpracy ze
wszystkimi narodami dążący stałą i konsekwentną odpo
wiedź wszystkim podżega
mi do socjalizmu!
Marynarz z m-s „Oksywie” czom: Nigdy więcej wojny!
Nigdy!
X
ANTONI WOŻNIAK
Walczymy z kapitalizmem,
a wojny są nieuchronne w Kierownik Domu Marynarza
Kierowca ZPGG Marian Myśli
ustroju kapitalistycznym; są
w7 Gdyni
wy, obsługujący samochód marki
niezbędne dla tuczenia się gar
„Fiat“, typ 1100 (wóz sześ-eiooso-

druje, maluje modele kadłubów
jachtowych. Podczas gdy jedni są
tym zajęci, inni krają żagle, zszy
wąją je umiejętnie ; zakładają
całkowity takielunek i ożaglowa
nie na modelach. Praca idzie zgo
dnie, planowo, bez s war ów, a re
zultatem tej pracy jest ponad 120
modeli
jachtów zbudowanych
przez ośrodek od 1946 roku po
dzień dzisiejszy.
Zaznaczyć należy, że do Ośrod
ka Modelarstwa Jachtowego .uczę.
szczają nie tylko ditepcy z gim
nazjum, ale I młofdżież ze szkól
podstawowych: Nr 8, 11, 20.
Spośród tej młodzieży wielu w
przyszłości niewątpliwie wyrośnie
na prawdziwych ludzi morza, ma
rynarzy, stoczniowców7, makle
rów7, jachtsmenów. portowców.
Jan Kuropatwiński

W GAL-u odbyła się ostatnio j stałych z okresu kapitalistycznej
narada robocza, poświęcona za- j gospodarki, wygłosił inspektor
gadnieniom B i HP. W naradzie B i HP w GAL-u ob. Laskowski.
wzięli udział przedstawiciele dy
W ożywionej dyskusji,
jaka
rekcji, Rady Zakładowej, inspek wywiązała się po referacie, brali
toratu, załóg statków7 i in.
udział przedstawiciele załóg i ad
Zasadniczy referat na temat ministracji, wypowiadając swe
potrzeb w dziedzinie B i HP i do uwagi na tematy B i HP. Poru
tychczasowych zaniedbań pozo- szano m. in. potrzebę usprawnie
nia w dziedzinie bieliźniarstwa
statkowego, naczyń itd.
W
podsumowaniu
dyskusji
dyr. Sarnecki stwierdził, że jest
to I narada poświęcona temu za
gadnieniu i obejmująca wszyst
kie resorty.
Ogólnie można
W związku z przedłużeniem stwierdzić poprawę w dziedzinie
Międzynarodowych Targów Poz B i HP i coraz większe zrozumie
nańskich do niedzieli 21 maja nie konieczności przestrzegania
br. oddziały „Orbisu” w całej
Polsce uruchomiły już nowe po higieny i zachowania ostrożności
ciągi turystyczne do Poznania. przy pracy. Współpraca załóg z
Przy przejazdach indywidual inspektoratem Bi HP staje się
ZNACZNE OSIĄGNIĘCIA PI
nych stosowana jest 66-proc. zniż coraz widoczniejsza. (m)
ka kolejowa w drodze powrot
LOTÓW PORTU SZCZECIŃ
nej z Targów.
SKIEGO
Również linie powietrzne „Lo
;
Wyniki akcji współzawodnic
tu” w większości utrzymały do
twa pilotów w porcie szczeciń
datkowe połączenia z Poznaniem.
skim są wyjątkowo pomyślne.
Na liniach krajowych przy wy
] Omawiając tę kwestię należy
kupieniu biletu w obie strony
| stwierdzić, że kadry szczecińskich
stosowana
jest 10-procentowa
pilotów7 są bardzo młode.
Ol
zniżka oraz. 30-procentowa dla
to
pracowników sektora państwo Wraz z robotnikami portowymi brzymia większość pilotów
wego i uspołecznionego.
stanęli do współzawodnictwa w ludzie przeszkoleni w okresie
Również sprzedaż kiermaszo porcie Baku również kraniści- powojennym.
wa na Międzynarodowych Tar Kran lata Babajew osiągnął w o- Długofalowe współzawodnictwo
gach Poznańskich atrakcyjnych statnjm okresie od 2 do 3 norm pracy obejmuje przede wszyst
artykułów spożywczych i prze pracy swego dźwigu. Za jego kim zobowiązanie pilotów do
bezawaryjnego wprowadzania je
mysłowych produkcji polskiej i przykładem idą inni.
zagranicznej, nie tylko jest w7 Kraniści w porcie Baku włas dnostek. W' pilotażu bowiem nie
pełni utrzymana, ale nawet asor nymi siłami wyremontowali w tyle chodzi o szybkość, ile właś
tyment towarów radzieckich i pierwszym kwartale br. 13 trans- nie o pewność i bezawaiyjność.
niemieckich został znacznie po- j porterów, 2 dźwigi podaośne | 4 Toteż piloci portu szczecińskiego
większony.
dźwigi samochodowe, (a)
prowadza statki ostrożnie, a ka

Sprzedaż kiermaszowa

Bukaresztu 1.912 km, podczas
gdy Hamburg wykazuje się tu cy
framj — 665, 1214 i 2005 km, a
Rotterdam jeszcze mniej pomyśl
nymi: 1033, 1489 i 2334 km. Gdy
nia — Gdańsk tylko w odległości
od Prag; ustępują Hamburgowi o
95 km; we wszystkich innych po
zycjach zwyciężają nasze poiły
w sposób zupełnie zdecydowany.
Transport polski stał się w mię
dzynarodowej wymianie towaro
wej szczególnie korzystną pozy
cją. Jeżeli atuty na odcinku od
ległości uzupełnimy jeszcze jako
ścią i ilością oddawanych przez
nas usług, to rozwój tranzytu
przez polskie terytorium stanie
się tym bardziej uzasadniony.
Wzrasta np. szybkość handlowa
pociągów — czyli klient dostaje
szybciej towar. Skraca się cza«
przelotu wagonu towarowego od
momentu załadunku do momentu
nowego załadunku po wykonaniu
pracy poprzedniej, czyli klient
krócej czeka na przewóz. Zużyty
tabor liniejowy stopniowo zastę
puje się nowym, dogodniejszym i
sprawniejszym. Wszystko to sta
nowi w sumie szereg niezwykle
wartościowych pozycji.
Ale tranzyt nie stanowi jedy
nej pozycji naszego transportu,
który wypełnia wielkie zadania
przede wszystkim na odcinku poi
skiego handlu zagranicznego. Za
równo bowiem eksport, jak i im
port nasz rosną z dnia na dzień,
w związku z czym wzraata tak
że— przewóz i przeładunek towa.
rów7.

wiozły Odrą dla Czechosłowacji
110.000 ton rudy.
Intensywnie rozwija się rów
nież nasz handel zagraniczny z
innym,; krajami demokracji ludo
wej. Np. obroty z Węgrami pod
niosły się w roku 1949 trzykrot
nie w stosunku do roku poprzed
niego, a w r. 1950 nastąpi dalszy
ich wzrost, preliminowany na
135 proc. w stosunku do roku ubiegłego. Umowa handlowa pol
sko - rumuńska przewidywała na
r. 1949 o.ziewięciokrotny wzrost
wymiany handlowej w porówna
niu z r. 1945, umowa zaś na rok
1950 przewiduje zwiększenie ob
rotów o około 52 proc. w porów
naniu z obrotami 1949 r.
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pitanowie jednostek zagranicz
nych ostatnio często wyrażali
swroje zadowolenie z obsługi.
ZAŁOGI STATKÓW OTRZYMA
JĄ PRZESZKOLENIE POŻAR
NICZE
Niezależnie od Inspektoratu B
i HP. został ostatnio utworzony
w GAL-u inspektorat pażarnictwa. Zadaniem jego będzie m. in.
szkolenie załóg statków w zakre
sie obrony przeciwpożarowej.
GAL DZIĘKUJE ROBOTNIKOM
PORTOWYM
Szybki załadunek drobnicy na
m-s „Lechistan”, wykonany w
ciągu 31 godzin przez robotników
portowych ZPGG w ramach czy
nu 1-majowego, wywołał żywy
oddźwięk wśród marynarzy. Gdy
nia - Ameryka Linie Żeglugowe

przesłały pismo do ZPGG, wyra
żając podziękowanie robotnikom
za sprawną i szybką pracę,
stwierdzając że wynik załadunku
był bardzo dobry.
PÓŁROCZNY PLAN WYKONA
NY O 50 DNI WCZEŚNIEJ
Robotnicy szczecińskiej stoczni
rzecznej w wyniku powziętych
zobowiązań postanowili półrocz
ny plan produkcji wykonać do
dnia 15 maja.
Zobowiązanie
zostało jednakże przekroczone i
już w dniu 10 bm. robotnicy za
meldowali wykonanie planu w
przeszło 100 proc.
W rezultacie stoczniowcy za
oszczędzili w ciągu pół roku 50
dni pracy, a dzięki temu uzyskali
znaczne kwoty na dodatkowe in
westycją. ,

bowy), przejechał już swoim sa
mochodem ok. 87.000 kilometrów
bez naprawy głównej i bez zmia
ny ogumienia.
Kiedy kierowca Myśliwy objął
swój samochód, licznik wykazy,
wał zaledwie 57 kilometrów. Prze
bjeg samochodu przekroczył o
140 proc. normę wyznaczoną dla
wozów tego typu, norma zaś opon
wynosi 30.000 km. Ani silnik nie
był remontowany, ani opony nie
były wymieniane. Kierowca My
śliwy pracz cały okres prowadze
nia wozu „Fiat“ zamiast przepi
sanych normą 11 litrów benzyny
na 100 km drogi zużywał zaled
wie 9 litrów.
Przy obecnym przeglądzie wozu
stwierdzono dobry stan podwozia
5 motoru, co pozwoli wozowi na
przebycie jeszcze kilkunastu tysięcy kilometrów. Kierowca My
śliwy, który już przekroczy} zobo
wiązanie podjęte przez kierowcę
Prezydium Rady Ministrów Osiń
skiego (CO 000 km »ez remontu
j zmiany ogumienia), zobowiązał
się przejechać ua swoim wozie
100.000 kilometrów bez general
nego remontu i na tym samym
ogumieniu, (arny
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Podpisujemy apel pokoju
Od mieszkania do mieszkania z listami

Akcja składania podpisów pod apelem sztokholmskim
trwa już od kilku dni na Wybrzeżu. Od mieszkania do mie
szkania, z piętra na piętro chodzą trójki z listami. W ka
żdym mieszkaniu wita je przyjazny uśmiech i gest, zapra
szający do wnętrza.
Ludzie ustosunkowują się do sprawy obrony pokoju nie
tylko uczuciowo, ale wykazują na ogól uświadomienie i
podchodzą do zagadnienia rozumowo. Wiedzą, że masa
stanowi siłę. Toteż między trójkami i odwiedzanymi wywią
zują się rozmowy, które dobitnie świadczą, jak bardzo
pokój jest upragniony przez wszystkich i jak bardzo po
trzebny dla budowy nowej, lepszej przyszłości.
Józef i Jadwiga Piworowiczowie zajmują skromne mieszkan
ko przy ul. Świętojańskiej 96 w
Gdyni. Oboje są staruszkami,
mieszkają z synem. Gościnnie za-

czas wolny? — zwraca się do
męża.
— Dobrze pamiętam i nasze w
czasie wojny cierpienia, i całego
narodu — odpowiada ob. Piwo-

Małżonkowie Piworowiczowie
praszają
do wnętrza, podają
krzesła.
— Myśmy specjalnie czekali
na przedstawicieli Komitetu Obrońców Pokoju — mówi ob. Piworowiczowa. — Nie wychodzi
liśmy wcale z domu. Syn jeszcze
nie wrócił z pracy, ale my zaraz
podpiszemy. Pamiętasz starusz
ku, yak cierpieliśmy głód pod-

Jutro plenum MRN
w Sopocie
Zap 5i> iedziane na dziś plenarne posie
dzenie MRN Sopotu zostało przełożone
na piątek na godz. 9.30.

g&ziś śpSewa

Gruszczyński

Ocif .i niały baryton Ryszard Gruszczyń
ski daje dziś o godz. 19.30 w sali Pań
stwowego Teatru Łątek we Wrzeszczu,
iii. Grunwaldzka 16 swój recital pod naz
wą „Pieśni całego świata".
Program koncertu obejmuje arie i pie
śni dw n-a stu kompozytorów różnych epok
i narodowości. Akompaniuje prof. Wła
dysław Walentynowicz.
Powstałe bilety nabywać można w ka
sie teatru od godz. 17.

rowicz. — Przeszliśmy kilka wo
jen i nie chcemy ich więcej. So
lidaryzujemy się w zupełności z
Komitetem Obrońców Pokoju.

a potem szczęśliwy wnęk doj i także chodzi w trójkach zbiera: ;
podpisy. Wie, jak wielkie znaczę-;
rzały.
nie ma ta akcja.
Brna pokolenia
— Gdybym mogła, 100 razy
bym podpisała ten ape’. Myślę,
— Jedna mysi
Rodzina Bartłomieja Gęborysia że jak miliony ludzi położą swo
zgromadziła się w kuchni. Żona, je podpisy, to wojny nie będzie.
córka, synowa, wnuki. Syn jesz Podżegacze wojenni nie nie zro
cze nie wrócił z pracy. Małe wnu bią, jeśli masy szarych ludzi nie
zechcą się wzajemnie mordować.
czątko śpi smacznie.
— Czy pragniecie pokoju, czy Ta akcja pokrzyżuje ich plany.
Zamieszkała w oficynie rodzi
chcecie przyłączyć się do jego
na ob. Królika otwiera szeroko
obrońców?
Gęborysowa milczy chwilę, a drzwi na przyjęcie trójki.
potem wybucha:
— Właśnie czytaliśmy w gaze
— A któżby też chciał wojny?! cie o apelu sztokholmskim, o zbie
Jeszcześmy nie zapomnieli, jak raniu podpisów, a tu wchodzi
nas wygnali z domu na ponie trójka! — mówi córka Stanisła
wierkę. Jeszcze pamiętamy, jak wa. — Tatusiu, mamo, złóżmy
bomby na łeb nam leciały. Kto swoje podpisy. Dołączmy się do
chce wojny?! Jeden syn byt w wielkiej armii bojowników o po
Oświęcimiu, drugi w Buchenwa!- kój.
dzie. I ja mam chcieć wojny?
Poszukaj, ojciec, okularów, zaraz
I tak fest wszędzie
podpiszę listę.
Nie ma domu, nie ma rodziny,
Bartłomiej Gęborys przynosi
żonie okulary, a potem sam kła gdzie by nie doceniano wielkiej
dzie podpis spracowaną ręką. Jest sprawy. Nikt nie jest zaintereso
palaczem kotłowni w Centrali wany w wojnie, bo każdemu
Węglowej. Od 1932 r. pracuje w przyniosła by tylko cierpienie i
żałobę. W domach są małe dzieci,
porcie.
— Nie! Wojny nie chcę! Chcę dla których pokój potrzebny jest,
żeby moje dzieci i wnuki miały jak wilgoć i słońce dla kwiatów;
lepsze życie, niż my starzy mie jest młodzeż, dla której pokój po
liśmy. A lepsze życie może być trzebny jest, by mogła się uczyć,
pracować pożytecznie i radośnie.
tylko w pokoju.
Wszystkim jest pokój potrze
Córka kołysze swoje maleń
stwo. Spogląda na nie z czułością bny: i tym w sile wieku, by mo
gli doczekać się pociechy -z dzie
i rnówń:
— Wszystkie matki na świecie ci, i staruszkom steranym ży
pragną dla swych dzieci pokoju. ciem, którzy chcą odejść spokoj
Jerzy Pieleń, student Akademii nie. Nikt nie chce wojny, każdy
Handlowej w Szczecinie i praco wyraża to silnie, zdecydowanie^
I ze wszystkich wypowiedzi
wnik Hartwiga w Gdyni, ma ta
kich maleństw dwoje. Bliźniacz przebija niezłomne przeświadcze
ki Jolanta i Maria mają zaledwie nie, że glos setek milionów pro
4 miesące. Szczęśliwi rodzice pra stych ludzi na świecie przeważy
gną je wychować w pokoju. Oj szalę dziejów, grzebiąc raz na za
ciec, chory, składa swój podpis wsze szaleńcze i zbrodnicze za
kusy amerykańskich imperia
na liście, leżąc w łóżku.
listów.

Mamusiu, podpisz się

— Mamusiu! Przyszła trójka!
Podpisz się pod apelem sztok
holmskim! — woła mały synek
ob. Kazubowej. Chodzi do szkoły,
Janina Kowalska oznajmia, że jest dobrze zorientowany. Wie
mąż jeszcze nie wrócił z pracy, że w Sztokholmie obradował Sta
ale będzie w domu wieczorem. ły Komitet Światowego Kongresu
Czy orientuje się, po co przy Obrońców Pokoju, który wydał
apel do wszystkich ludzi dobrej
szła trójka?
— Naturalnie, że się orientuję. woli.
Stefania Filippl jest obywatel
Czytałam w prasie, śledzę z uwa
gą wszystko, co dotyczy sprawy ką włoską. Mąż jej, Leonello Fipokoju. Niczego bardziej nie pra lippi, pracuje w konsulacie wło
skim. Czy solidaryzują się z agnę, jak pokoju.
Mały Maciuś z zainteresowa pelem sztokholmskim?
— Ależ tak! Naturalnie! Pra
niem przygląda się matce, pod
pisującej listę. 10-letnia Basia, gnę, żeby narody żyły w zgodnej
przodownica w klasie IV-b w współpracy. Znamy wojnę l nic
szkole nr 3, już podpisała swoje chcemy jej więcej.
Zofia Makuch prosi trójkę, by
nazwisko pod apelem. I ona zda
je sobie sprawę, że dzieci potrze zachciała wstąpić jeszcze raz
bują pokoju, by móc się uczyć, wieczorem, bo męża nie ma w
Mąż pracuje w CSPPS
przeżywać szczęśliwe dzieciństwo, domu

Niczego więcej nie
pragnę jak pokoju

Jutro koncert
Filharmonii Bałtyckiej
Podczas jutrzejszego koncertu publicz
ność będzie miała możność usłyszeć je
dno
najpotężniejszych dzieł Beethovena, jogo słynną III Symionię (Eroica). So
listką koncertu będzie R. Smendzianka,
która
towarzyszeniem orkiestry wyko
na Mozarta koncert* c-moll. Na zakończe
nie orkiestra, którą poprowadzi kompozy
tor i dyrygent T. Kiesewetter odegra
..Karnawał Rzymski” Berlioza.
Koncert zostanie powtórzony w sobotę
o godz. 19.30 w sali Teatru Wybrzeże.
B idy do nabycia w przedsprzedaży w
„Orbisie".

Koncert

»Ecfam«

migawki
o symbol — odpowiada mama.
— Niech będzie ] symbol —
SSf**!&©#•••
zgadza się grzecznie Zosia — tyl
Zosia kręai się od rana niespo ko, żeby miał prawdziwe włosy,
kojnie. Wreszcie nie może wy głowę z nietłukącej się masy i że
trzymać i pyta:
by mu się koniecznie oczy zamy
kały!
Kryst,

il/lecA J&ę«fxfe

Nieprawda«
Firma „Student — przybory
księgarskie’’ we Wrzeszczu (ul.
Grunwaldzka 58) obwieszcza du
żymi literami w oknach wysta
wowych:
„ŚWIATŁO
KOPIE”
Jest to oczywiste bałamuetwo.
Jeżeli już koniecznie trzeba wpa
jać mieszkańcom Wrzeszcza wia
domości o współzależności pro
mieni świetlnych i kopniaków, to
właściwszy byłby zapewne slo
gan:
„Ciemność kopie”.
— Jak myślisz, mamo, czy do Mówiąc poważnie, jest to jesz
stanę dużo prezentów na imieni cze jedno przypomnienie, że czas
ny?
już pomyśleć o reformie „refor
— Fe, Zosiu, to nieładnie. Nie my pisowni” z r. 1936. (x)
chodzi przecież o prezent, tylko

Gdańsk przoduje
liccji

podpisywania apelu sztokholmskiego
Według ostatnich wiadomo
ści, nadesłanych przez rejo
nowe Komitety Obrońców Po
koju, Gdańsk - miasto przo
duje w akcji zbierania pod
pisów pod apelem sztokholm
skim. Do dnia 17 bm. zebra
no w śródmieściu 21.300 pod
pisów, we Wrzeszczu i Oli
wie — 32.700 podpisów. Ra
zem zebrano 69.700 podpi
sów.
W W?isłoujściu trójki koń
czą akcję zbierania podpisów.
Tylko 6 osób nie podpisało
list pokoju, gdyż byli nieobce
ni, pracując wieczorem w za
kładach pracy.
W obwodzie Nowego Portu
5 bloków mieszkalnych za
kończyło akcję zbierania pod
pisów już 16 bm. W pozosta
łych blokach akcja pozosta
nie zakończona w dniu dzi
siejszym. Należy podkreślić
wielką sprawność i ofiarność
trójek terenowych.
W obwodzie Letniewo szcze
golnie wyróżniła się grupa
ob. Klcmętowskiego, pracow
nika CPN, która zakończyła
już swą prace w swoim rejo
nie, podejmując dodatkowe
zobowiązanie zebrania dal
szych podpisów.

O pomyślnym przebiegu
akcji zbierania podpisów* w
Gdańsku, zdecydował fakt,
że do tej doniosłej akcji zgło
siło swój udział 2.342 akty
wistów komitetów Obrońców
Pokoju, oraz, że na terenie
mista energicznie działa 277
komitetów rejonowych.
W czasie swej wędrówki
po domach trójki spotykają
się z objawami serdeczności i
zrozumienia dla swej pracy.
Tak było np. u ob. Heleny
Miązkowskiej,
zamieszkałej
przy ul. Sówki 3, która sama
podpisała apel pokoju, tłuma
cząc, że matka jej, 74-letnia
staruszka, nie zdoła tego do
konać, gdyż jest ciężko chora.
Słysząc te słowa z drugie
go pokoju staruszka zaczęła
wołać, że pragnie także pod
pisać listę, bo każdy podpis
jest potrzebny obrońcom ookoju w walce z podżegaczami
wojennymi. Z wielkim tru
dem, trzęsącą się ze starości
i cierpienia ręką, staruszka
podpisała wreszcie apel.
Młodzież szkolna niezwykle
gorąco uczestniczy w akcji
podpisywania list. Na szcze
gólne wyróżnienie zasługują
szkoły Nr 12 i Ńr 13.

Janina Kowalska z dziećmi

w Sopocie
W sali. koncertowej Grand - Hotelu w
Soppcio odbędzie się w sobotę 20 bm.
o godz. 19.30 koncert chóru „Echo'* z
Gdyni, organizowany przez sopocki Za
rząd Miejski Ligi Kobiet na cele kultu
ralno - oświatowe.

śmierć w autobusie
32-letni Józef Sobczak, zam. w Gdyni,
Jadąc w dniu 16 bm. autobusem, zesłabł
nagle. Chorego przewieziono natychmiast
do szpitala miejskiego, gdzie zmarł po
kilku godzinach. Przyczyna śmierci nie
znana. (g)

, , ^ßrzodow nik “
Chwalił się pewien pan
Pracy swej wynikiem.
Chciałby też premię dostać,
Bo jest przodownikiem.
Owszem — mogę to stwierdzić
Bez „lipy” i kantów —
Jesteś pan „przodownikiem”,
Ale — bumelantów.
M a r j

Wiedzę mężna zdoSiyć i zespole samokształcenia
W lokalu biblioteki miejskiej w
Gdyni przy Skwerze Kościuszki
15 otwarto wystawę prac zespo
łów samokształcenia, zorganizo
wanych przez inspektoraty Kul
turalno - Oświatowe „Czytelni
ka“.
Zespoły samokształceniowe po
wstały w ubiegłym roku. Na ob
szarze całego kraju zawiązało
się ich 593. Liczyły 3.996 człon
ków.
Nas interesuje specjalnie ob
szar województwa gdańskiego.
Dzięki wysiłkom Inspektoratu
Kulturalno - Oświatowego „Czy.
telnika“ w Gdyni powstało u nas
58 zespołów, w tym 49 wiejskich
i 9 miejskich. Zwrócenie uwagi
przede wszystkim na wieś jest
objawem bardzo pozytywnym.
Praca zespołów opiera się na in
strukcji Ministerstwa Oświaty,
która mówi:
„Zespoły samokształceniowe
wprowadzają w świadome S
planowe dorabiacie się wiedzy

i poglądów, pogłębianie war
tości duchowych, społecznych i
umiejętności praktycznych“,
żądni wiedzy mieszkańcy wsi i
miast zorganizowani zostali w
niewielkich (od 4 do 10 osób) ze
społach, które przystąpiły do opracowywania przewidzianych te
matów. Spośród 30 tematów naj
większe zainteresowanie wzbudzi
ły następujące:
,,Jak powstało
życie na ziemi“, „Adam Mickie
wicz“, „Dlaczego należy chronić
nasze lasy“. Jedna czwarta tema
tów dotyczy zagadnień społecznopolitycznych.
Tematy dla zespołów opracowa
ne zostały przez Instytut Kult. Oświaty „Czytelnika“ w Warsza
wie- Do każdego tematu dobrano
lekturę obowiązkową i nadpro
gramową, opracowano tytuły re
feratów, dano szczegółowe wska
zówki, jakie zagadnienia należy
poruszać. Opracowanie niektó
rych tematów wymagało wywia
dów w terenie, wycieczek, doś
wiadczeń.

Zebrawszy potrzebny materiał,
zespół przystępował do przepra
cowania go, dyskutowania, do pi
sania referatów. Wszystkie prace
każdego zespołu przesyłano do
Instytutu Kulturalno - Oświato
wego ,,Czytelnika“, które je do
kładnie rozpatrzył, wydał o nich
pisemną opinię, premiując wyróż
ntających się członków zespołu.
Ta kolosalna praca dala nie
zwykle cenne doświadczenia, któ
re będą zużytkowane w dalszej
akcji samokształceniowej. ,
Inspektoraty Kult.-Ośw. „Czy
telnika“ w miastach wojewódz
kich po zorganizowaniu zespołów
samokształcenia przeprowadziły
3-dniowe konferencje dla przo
downików zespołów, informując
ich dokładnie o metodach pracy
w zespołach. Inspektoraty dostar
czyły zespołom książek i zeszy
tów.
Wystawa, obejmująca szereg
plansz, przedstawia graficznie w
sposób bardzo przejrzysty zada

REPERTUAR KIN
GDYNIA — „Warszawa" — Przybrana
córka — Seanse 17, 19 i 21.
GDYNIA — „Atlantic" — Hrabia Monte
Christo — część I. Początek godż.
16, 18.30, 21. W niedziele 13.30.
GDYNIA — „Goplana" — Czarodziejski
krzyształ — od lat 12. Dodatek —
Radziecka Kirgizja. Początek o go
dzinie 16.30, 18.30, 20.30.
GDYNIA — Promień — Tragiczny pościg
od lat 18 — dod. „Strzeżmy dzie
ci" Godz. 1 9i 21. W niedziele od
17.
GDYNIA — „Fala" — Zagubione dni —
od lat 14. Początek o godz. 18.30
i 21. W niedziele od 16.
18.45, 21.
OLIWA —■ „Polonia" — Żelazny dziadek
prod, czeskiej — od lat 7. Godz.
17, 19, 21. W niedziele od 15.
SOPOT - „Bałtyk" — Ali Baba — od
lat 8. Początek godz. 16, 18.30, 21.
W niedziele od 13.30.
SOPOT — „Polonia" — Prawo roku 1848
film historyczny — produkcja czeska
Początek godz. 17, 19 i 21.
Początek godz. 17, 19 i 21. W nie
dziele cd 15.
Poranek godz. 11.30 Dusze czarnych
WRZESZCZ — „Capitol" — Pan Habetin odchodzi. Początek godz. 17,
19 i 21. W niedziele od 15. Pora
nek w niedziele godz. 10.30 Decyzja
prof. Milas a.
[ WRZESZCZ — „Bajka" — Pieśń Abaia
dozwolony od lat 16. Początek go
dzina 16130, 18,45 i 21. W niedzie
le od 14.
Poranek godz. 10.30 Przygody Nastredina.

DYŻURY

APTEK

od dnia 13. V. br. do dnia 19. V. br.
GDYNIA: — Apteka — ul. Świętojańska
122,

SOPOT: — Apteka Morska — ul. Stalina
724.

, WRZESZCZ: — Apteka Społeczna Nr 18
j
— Plac Wybickiego 18.
[GDANSK: — Apteka pod Lwem — ul.
j
gen. Świerczewskiego 32.

WYSTAWY
I

Ciesząca się dużą frekwencją zwisika
jących wystawa „Książka w walce o poi stęp i socjalizm”, zorganizowana przez
[Dyrekcję Wojewódzką Domu Książki, zo
stała przeniesiona z Sopotu do Gdyni.
Wystawę zwiedzać można indywidual
nie lub zbiorowo do dnia 21 bm. w godz.
od 10 do 19. w lokalu TPPR przy ul. Wy
bickiego 3.
Wystawa Prac Zespołu Samokształcenia
„Czytelnika” otwarta codziennie od godz.
10—18 w lokalu Biblioteki Miejskiej w
Gdyni, Skwer Kościuszki 15 (parter). O
godz. 15 i 17.30 występ Zespołu Żywego
Słowa z audycją pt.: „Przez oświatę do
pokoju". Wstęp bezpłatny.

nia, organizację i wyniki prac
ZEBRANIA
zespołów7 samokształcenia.
W poniedziałek 22 bm. o godz. 19 w
Literatów w Sopocie, ul. Powstań
Można oglądać teczki z refera Domu Warszawy
29, odbędzie się odczyt
tami, pisanymi przez uczestni ców'
dr Mariana des Loges na temat „Litera
ków akcji samokształcenia, któ tura i rzeczywistość".
rzy rekrutowali sję przeważnie
ze środowiska chłopskiego. Zada
PROGRAM radiowy
nia, pisane częstokroć niewpraw
CZWARTEK, 18 MAJA 1950 R.
6,50
Początek audycji, 8,00 Dziennik,
ną ręką, świadczą o dużym wy 8,25 Fantazja
operetkowa, 9,00 Koncert
siłku prostego człowieka w kie organowy, 9,30 Muzyka z płyt, 10,20 De
runku zdobycia wiedzy.
szczowe piosenki, 10,45 U naszych twór
ców, 11,00 Felieton, 11,57 Sygnał czasu,
Akcja samokształcenia w zes 12.04
Przegląd czasopism, 12,15 Koncert,
połach ma duże znaczenie. Poza 13,00 Pogadanka naukowa, 13,15 Audycja
14,00 Wiersze o miłości, —
wiadomościami praktycznymi, ja regionalna,
14^20 Gra Polska Kapela Ludowa, 14,45
kie daje uczestnikom, wciąga ich Na
stacji, 15,00 Wiązanka melodii, 15,15
do pracy zbiorowej, ośmiela do Trzej Muszkieterowie, 16,00 Dziennik, —
Chóralne pieśni radzieckie, 16,50
brania udziału w dyskusjach, do 16,20
Pogadanka, 17,00 Koncert, 18,00 Słucho
zabierania głosu w sprawach pu wisko konkursowe, 19,02 Chwila muzyki,
blicznych, daje im uświadomie 19,10 Utwory Bacewiczówny, 19,40 Od
powiedzi fali 49, 19,50 Muzyka, 20,00
nie społeczne.
Dziennik, 21,15 Audycja rozrywkowa, —
Muzyka, 22,20 Koncert, 23,00 Ostat
Trzeba, żeby z tą akcją zazna 22.05
nie wiadomości, 23,10 Program, 23,15 Na
jomiło się społeczeństwo. Wysta dobranoc, 24,00 Hymn.
wa otwarta jest codziennie w
PROGRAM LOKALNY
11*
godz. 10—18. Występuje na niej 10,15 5 min. muzyki, 11,10 Rezerwa
Zespół Żywego Sł0wa „Czytelni- ‘eracka, It,25 Przed piątkowym koncerkoncer.
i «i
/, %
Filharmonii Bałtyckiej — oprać. Zb.
ha W audycji „Przez oświatę do. ęhwedczuk, 20,49 Audycja rozrywkowa
pokoju“, (Zgj
‘21,50 Kwadrans oiosenki.
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Doniosłe i zaszczytne zadania

spełniają korespondenci terenowi gazety

Zjazd korespondentów »Dziennika Bałtyckiego« w Kościerzynie

Korespondent Szafrański z Prabut
wzywa do współzawodnictwa
korespondenta Biiczuka z Iławy

Ubiegła niedziela powitała uczę
siników Zjazdu Korespondentów
Terenowych „Dziennika Bałtyckie
go” w Kościerzynie wyjątkowo
piękną i słoneczną pogodą. Pro
mienie słońca wpadały też przez
wysokie okna do sali gimnazjal
nej, w której odbywały się obra
dy.
Zastępca naczelnego redaktora
„Dziennika Bałtyckiego” red. Win
centy Krasko powitał przybyłych mobilizującym ogromną większość
na Zjazd starostę kościerskiego, ludzi na całym świecie do two
gości i korespondentów i powo rzenia zwartego frontu walki o
ła! do prezydium ob. ob. Boldua- pokój. Na froncie tym Polska zaj
na z Kościerzyny, Głllowa z El muje poważne miejsce. Jej stale
bląga i Quellę z Tczewa.
się zwiększająca siła gospoda'rcza
sprawia, że Polska jest dziś czyn
Pokrzyżujemy plany nikiem, którego nie można lekce
ważyć. Codzienną pracą, przedter
podżegaczy wojennych minowym
zwycięskim wykonaniem
Następnie redaktor naczelny planu 6-letniego siłę tę jeszcze
Pioir Kraak omówił ogólną sytu zwiększymy.
ację polityczną. Mówca podkreślił Szczególnie korzystny dla nas
na wstępie, że świat podzielony jest fakt, że nie mamy dziś na na-

respondentów referat premiera Cy
rankiewicza, a zwłaszcza jego za
pewnienie, że korespondenci oto
czeni będą w swej pracy specjal
ną opieką. Mówca stwierdził ogromne zainteresowanie Zlotem i
atmosferą entuzjazmu i serdeczno
ści, w jakiej się odbył.

ka gazet. Podkreślił, że w jednej
z instytucji nie przyjęto go do pra-

czuwać nad tym, aby ich krytyka I szybko się rozbudowującym i ma
lc i l
nie była tłumiona i aby nie napo ł Wft7.pl
wszelkie
szanse stania się poważ
tykali w swej pracy szykan ani nym ośrodkiem przemysłowym.
utrudnień. Żadni dygnitarze, insty Ob. Gerigk ze Starogardu omó
tucje czy organizacje nie mogą się wił bolączki i osiągnięcia Staro
starać o zastraszanie czy usunię gardu, ważnego ośrodka przemy
cie korespondenta, który za swo słowego (zwanego nawet „Łodzią
je artykuły odpowiedzialny jest
wyłącznie przed redakcją.
Jak powinien pracować Korespondent ze swej strony
winien pamiętać o tym, że jego
korespondent?
krytyka musi być rzeczowa i twór
Referat na temat pracy kores cza, że krytykuje nie po to, aby
: cy, ponieważ skrytykował tę in
pondentów terenowych wygłosił zaszkodzić czy napiętnować, ale
stytucję na łamach prasy. Jest to
delegat Instytutu Prasowego w po to, aby naprawić i ulepszyć.
fakt, jaki w przyszłości nie może
Warszawie, red. Klęków. Prele Musi też pamiętać o pełnej odpo
mieć miejsca.
gent szeroko omówił doniosłą ro wiedzialności za słowo, o tym, że
Ob. Szafrański z Prabut podkre
lę korespondenta, którego zada każda informacja musi być istot
ślił, że czule się dumny ze swo
niem jest nie tylko rejestrowanie na, źródłowa, skonfrontowana z
jej roli korespondenta, gdyż zdaje
bieżących wydarzeń ze swego te rzeczywistością i wszechstronnie
sobie sprawę z wagi ciążących na
renu, ale także ujawnianie bra sprawdzona.
Korespondent nie powinien
ków i niedociągnięć i alarmowa
«MM«'
nie właściwych czynników, aby te ograniczać się do suchej informa
braki i niedociągnięcia zwalczyły cji ze swego terenu. Ambicją każ
i usunęły, poza tym podkreślanie dego korespondenta powinno być
osiągnięć w pracy przy budowie ■wyszukiwanie na swoim terenie
podstaw socjalizmu, mobilizowa problemów i odpowiednie ich onie mas do wykonania ciążących pracowanie. Nie wystarczy skry
na nich zadań, a wreszcie uświa tykować, że coś jest złe. Należy
damianie ogółu i wciąganie go do zgłębić sprawę i doradzić, Jak zło
współpracy w odbudowie kraju i naprawić, jak usunąć bolączki lub
im zapobiec. A krytykując ciem Wybrzeża"), którego największym
w walce o pokój.
Wzorując się na wspaniałych o- ne strony — nie wolno zapominać problemem są w tej chwili trud
siągnlęciach prasy radzieckiej — o podkreśleniu również i osiąg ności mieszkaniowe, związane z
stworzymy szeroką sieć korespon nięć, aby obraz nie byl jedno coraz większym rozwojem miasta.
Ob. Adamowski z Pelplina pod
dentów, która będzie pracować dla stronny, lecz przedstawiał cało
mas i w ścisłym powiązaniu z kształt pracy i jej wyników. Tyl kreślił zwiększające się zainteremasami. Ze względu na doniosłe ko tak pojęta praca koresponden
Przemawia red. naczelny „Dzień n*ka Bałtyckiego” Piotr Kraak znaczenie pracy korespondentów ta spełni należycie swoje ważne
otoczymy ich opieką i będziemy zadanie.
został na dwa obozy. Z jednej szych granicach żadnych wrogów.
strony obóz pokoju, na czele któ W oparciu o Związek Radziecki i
rego stoi Związek Radziecki i w kraje demokracji ludowej, pogłę
skład którego wchodzą kraje de biając porozumienie z nowymi de
nim zadań. Wezwał do współza
mokracji ludowej, Chiny Ludowe, mokratycznymi Niemcami, możemy
wodnictwa w pracy kolegą z Iła
Niemiecka Republika Demokraty spokojnie rozwijać nasze siły, bu
wy.
czna i wszyscy .postępowi ludzie dować jaśniejszą przyszłość, za W dyskusji nad referatem zabie Stwierdził, że w czasie wystę
Zaznaczył, że Dziennik Bałtycki
na całym świecie. Z drugiej — pewniać rosnący dobrobyt masom rało głos wielu korespondentów. pów czy akademii zdarzają się ję
nie dociera do Prabut.
obóz imperialistów i podżegaczy pracującym.
czę wypadki niemiłych ekscesów
Ob. Bilczuk z Iławy podjął wyz
wojennych, na czele którego stoją Ten korzystny stan rzeczy za
ze strony reakcyjnych elementów.
wanie ob. Szafrańskiego i oświad
rekiny wielkiego kapitału w Sta wdzięczamy słusznej linii polity
Jest to pole działania dla koresczył, że postara się zwyciężyć w
nach Zjednoczonych. Wewnętrzne, cznej Polskiej Zjednoczonej Par
tym szlachetnym współzawodnict
wciąż pogłębiające się sprzeczno tii Robotniczej, sojuszowi ze Zwłą
wie. Wyraził żal, że Iława jest
ści tego drugiego obozu, są źród zkiera Radzieckim, aktywności na
tak mało odwiedzana przez tury
łem dzisiejszego niepokoju na szej klasy robotniczej, która nie
stów, chociaż — mimo swoich zni
świecie.
szczędzi sil w walce o lepszą przy
szczeń wojennych — jest bardzo
Mocny front niemal miliarda szłość, w walce o pokój.
świadomych swecjo celu bojowni
ków pokoju, wzmocniony wielomi Sprawozdanie ze zlotu
lionowymi rzeszami mas pracu
sowanie „Dziennikiem Bałtyckim”
w Warszawie
jących państw kapitalistycznych
na tamtejszym terenie.
jest jednak w stanie pokrzyżo
Z kolei ob. Quella z Tczewa zre
Ob. Romski z Malborka podkre
wać zamiary podżegaczy wojen ferował zebranym przebieg Pierw
ślił wychowawczą rolę korespon
nych.
szego Zlotu Korespondentów Ro
denta. Korespondent jest nie tyl
Ruch w obronie pokoju, potęż botniczych i Chłopskich w War
ko informatorem, ale i wycho
nieje z każdym dniem. Apel szawie, podkreślając zasadnicze
wawcą mas, powinien więc sam
sztokholmski stał się czynnikiem, znaczenie, jakie ma dla pracy ko
szkolić się i stale pracować nad
sobą. Należy dążyć do stworzenia
kadr odpowiednio przygotowanych
i wyszkolonych korespondentów,
którzy potrafią stanąć na wyso
Ob. Bolduan z Kościerzyny pod
kości zadania i odpowiednio peł
......
kreślił wielkie zadanie, jakie Zlot
nić swoją odpowiedzialną rolę.
Warszawie
postawił
przed
ko
w
„Dziennika Bałtyckiego"
Ob. Karasek z Kwidzyna zazna
respondentami terenowymi. Aby
czył, że na jego terenie bardzo
należycie spełnić swoje zadanie,
którego zadaniem jest
korespondenci muszą zaostrzyć pondenta,
uświadamianie mas i walka z
swoją czujność klasową, muszą wszelkim wsteczni ctwem.
uczyć masy i sami uczyć się od Ob. Giilow z Elbląga poruszył
pięknym miastem. Podkreślił, śe
mas, muszą władać tym potężnym sprawę technicznej współpracy z
ogół zbyt mało wie dotąd o Iła
orężem, jakim jest krytyka i sa redakcją i omówił warunki życia
wie. Jest tam np. Fabryka Mat
mokrytyka. Wielkim ułatwieniem
Trzcinowych, w której pracuje 30
w pracy będzie tworzenie kół i
Zadanie konkursowe Nr 12
osób — wyłącznie młodzież zetemklubów korespondentów, wzajem
powska. Młodzież ta w ramach
na wymiana myśli i doświadczeń.
wykonania zobowiązań 1-majoOb. Quella z Tczewa zaznaczył,
Jakie przyslotuie
wych uzyskała stokilkanaście ty
że ważnym czynnikiem w pracy
sięcy złotych oszczędności
korespondentów jest kontakt z ko
oznacza ten rysunek
Ob, Bilczuk postara się informo
respondentami Innych pism, któ
wać na łamach „Dziennika Bał
rych należy traktować nie jako
tyckiego” o pracy i osiągnięciach
współzawodników, lecz jako współ
mieszkańców Iławy.
pracowników dla tego samego
celu.
Ob. Białek z Tczewa omówił
działalność spółdzielni produkcyj
nych
Instruktorów finansowych, księgowych techników
FHCHÖWCY POSZUKIWANE na
kier. stanowiska w Spółdzielniach poszukuje
Zw. Branżowy Budowlanych Spółdzielni Pracy,
Kierownika handlowego, kierownika organizac. i Gdynia, ul. Abrahama 6. Warunki układ zbioro
szwankuje kolportaż gazety, nale
planowania, technika budowlanego do prowadze wy w budownictwie.
żałoby więc zwiększyć ilość pun
3227-K
nia inwestycji, referenta pracy i płacy, starszych
któw sprzedaży.
księgowych, kontystów (ki), maszynistki zatrudni
Ob. Napiontek z Czerska stwier
od zaraz Centrala Odzieżowa Gdańsk - Wrzeszcz, 2 instruktorów finansowo - księgowych wymaga
dził, że w Czersku istnieje tylko
na
gruntowna
znajomość
księgowości
przemysło
ul. Grunwaldzka 104/106. Reflektujemy na sity
w Elblągu, który jest miastem jeden kiosk, który ma tylko kilwykwalifikowane. Oferty z życiorysami należy wej zaangażują natychmiast Pomorskie Zakłady
składać w Dziale kadr w godz. urzędowych. — Przemysłu Drzewnego Sopot, ul. Stalina 692. Wy
nagrodzenie wg. obowiązującej umowy zbioro
3222-K
wej. Podania i szczegółowe życiorysy należy skła
Inżynierów i techników budowlanych oraz kie dać do Działu Personalnego PZPD Sopot, ul. Sta
rownika wydziału księgowości z praktyką zatrud lina 692.
'
3226-k
ni od zaraz Państwowe Przedsiębiorstwo Budo
«
wlane „Hydrotrest” Gdańsk, Al. Rokossowskiego Inżyniera i techników ze znajomością robót hy
50. Zgłoszenia z podaniem i życiorysem kiero drotechnicznych przyjmie natychmiast N. S. H.
Imię i Nazwisko--------------------------—--------*-----------wać do Wydziału Personalnego.
3209-K
Gdynia, Czerw. Kosynierów 13. Reflektuje się na
Zawód------------------- ------------------------------------Księgowych, biegle maszynistki, referentów ad siły fachowe. Uposarzenie wg. układu zbiorowe
Dyskusję podsumował red. Klę
go
pracy
z
dn.
7.
V.
49
roku.
3237-K
ministracyjnych i- kierowników sklepów zatrudni
ków, przypominając koresponden
Acres
------ --------- —---------————
—_——
od zaraz. M. H. D. Artykułami Spożywczymi. —
tom jeszcze raz znaczenie i rolę
Kierownika robót wodociągowo - kanalizacyjnych
Zgłoszenia w Dziale Personalnym, Wrzeszcz, ul.
ich odpowiedzialnej pracy. Mów
Przysłowie
................................................................
.
lub wietrniczyh oraz 2 mechaników (Diesel) do
ca życzył im uzyskania w tej pra
Grunwaldzka 46-50.
3234-K
obsługi sprężarki (Armstrong) przyjmie natych
cy owocnych wyników, czym naj
2 kontyści (księgowi) potrzebni natychmiast, — miast P. P. 3. „Hydrotrest" Oddział 5 Gdynia, ul.
lepiej dowiodą, że zjazd należy
Spółdzielcze Zakł. Mleczarskie „Kartuzy” Wrzeszcz Jane z Kolna 13. Oferty z życiorysem kierować
cie spełnił swoje zadanie.
ul. Grunwaldzka 114, tał. 423-01»
3228-k
Działu Personalnego.
3228-K
R. T»

Dyskusja ujawnia

osiągnięcia i bolączki terenu

Wielki konkurs
„Czy znasz
te przysłomia“

7

Wielki konkurs »Dzienniku Bałtyckiego«

KUPON Nr 12
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Nie pomagały rozkazy, a potem już
groźby Agapita ł Charlesa. Dźwig po
szedł znowu w ruch. Marynarze chcieli
się pozbyć za wszelką cenę ładunku, by
podnieść okręt. Ale po kilkunastu mi
nutach pracy — morze tak nagle jak
się wzburzy*», uspokoiło się. Słońce wy
stąpiło spoza chmur. Pierwsze promie,
nie wywołały sza} radości na okręcie.
Hurra! Jesteśmy uratowani!

Charles obwieścił prze® megafon:
Sztorm przygnał okręt bliżej Marsylii!
Jutro będziemy w porcie!
Krupka stał w kabinie radiotełegra.
fisty i dyktował mu:
Okręt śmierci ocala}! — i nastąpił
opis całego planu zatopienia okrętu
i załogi.
Wszystkie gazety robotnicze .Francji

opublikowały następnego dnia tę wia
domość, inne dzienniki milczały. Wie
działy bowiem, że finansiści, którzy wy
myślili plan zatopienia ,,Santa Eulalii“
byli potężni...
Nim jednak gazety się ukazały, w
nocy jeszcze, wysoki urzędnik policji
objeżdża} samochodom wszystkich zamieszanych w tę szatańską aferę finan-

sistów. Każdego z osobna 1 wszystkich
razem uprzedził on:
— Panowie, musicie, że się tak bru
talnie wyrażę, zwiać. Jutro rano zacz
ną się aresztowania — capniemy na
wasze miejsca byle kogo, jakichś tam
robotników, czy urzędników porto
wych, by wymaganiom sprawiedliwości
zadość uczynić...
(Dalszy ciąg jutro)

Noiujj konkurs
Podst. Org. Part.? To
Czy uzasadniona opłata? * kretarz
ich był obowiązek pociągnąć
wszystkich pracowników,r dać
przykład. Jeszcze nasze organi
zacje zakładowe nie pojmują
ważności tych biegów lub nie
chcą znać postanowień Komitetu
Centralnego PZPR. Ja mam 55
lat i mimo to mogłam dać przy
kład i widziałam, że mamy du
żo chętnych z młodzieży, tylko
brak
opieki i zainteresowania
się tą młodzieżą. Myślę, że ten
błąd, który popełniły nasze orga
nizacje zakładowe, będzie napra
wiony i w następnych imprezach
masowych weźmiemy _ wszyscy
czynny udział, pociągając tym
naszą młodzież.
„Uczestniczka” ze Słupska.

W Urzędzie Pocztowym Gdańsk
9 nadałem łl kwietnia list pole
cony do V’arszawy z dodatkowy
opłatą 15 zł, według taryfy za
poświadczenie odbioru.
Po upływie miesiąca, 12 maja,
nie otrzymawszy poświadczenia,
złożyłem reklamację w tymże Urzędzie Pocztowym. Urzędniczka
wypełniła blankiet i dała mi do
podpisu, żądając opłaty 50 zł, któ
rą uiściłem.
Jeżeli przedsiębiorca podejmu
je się wykonać jakąś funkcję z
góry opłaconą, a klient przez dłu
gi czas daremnie czeka na wyko
nanie, to czy klient, składając re
klamację winien płacić za cudze
niewywiązanie się z zadania?
Chjrba nie. Czekam na wyjaśnie
nie.
B. B. Gdańsk-Orunia.

Stwórzmy legion

Bardzo jestem wdzięczny
Wam, to znaczy zespołowi artys
tycznemu „Czytelnika” za gościn
ny występ w Kartuzach. Cieszy
my się, że nie zapomnieliście o
Kartuzach. Przyjmowaliśmy Wasz
zespół burzliwymi oklaskami;
szkoda, że się musiało skończyć.
Cały zespół wypadł bardzo do
brze, mnie się bardzo podobał.
Mam nadzieję, że jeszcze kie
dyś zawitacie do stolicy Szwaj
carii kaszubskiej.
D. B„ Kartuzy.

Organizacje zakładowe
nie doceniają sportu
masowego
Dnia 7 bm. odbyła się wielka
imprezya sportowa — Bieg Na
rodowy. Był to pierwszy egza
min w ramach odznaki sprawno
ści dla młodzieży „Bądź Spraw
ny do Pracy i Obrony”, dla star
szych — „Sprawny do Pracy i
Obrony”.
W tych Biegach Narodowych
był moment rywalizacji, która
jest najlepszym
bodźcem do
wzmożenia pracy. Kto intereso
wał się organizacją biegu u nas
w Państw, Zakładach Przemy
słu Drzewnego? — Gdzie była
Bada Zakładowa, Dyrekcja, se

,
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cenne rośliny wołają: SOS! Śpie
szmy im na pomoc.
Wszelkie organizacje, instytu
cje, urzędy, szkoły, zgłaszajcie
swój udział w tępieniu dzikusów,
wrogów przyrody i niszczycieli
piękna naszego otoczenia.
Maryla O.

Sprostowanie
W sprawozdaniu z mistrzostw
szermierczych okręgu gdańskiego,
które odbyły się w niedzielę w
Gdańsku, popełniono pomyłkę, któ
rą niniejszym prostujemy.
Trzecie miejsce w szabli zajął
Czajkowski (AZS) a nie chor. Gre
chuta (Flota), tak samo trzecie
miejsce w szpadzie zajął Czaja
a nie Czajkowski (obaj z AZS) —
jak to mylnie podano.

dziłam także kilka różnych za
kładów pracy, sądując opinię.
Zdania były podzielone.
W pewnym biurze zagadnę
łam starego urzędnika co sądzi
o tym konkursie. Ściągając czar
ne rękawiczki i odstawiając z po
wagą wystygłą herbatę, odpowie
dział:
•'
— Moim zdaniem, najlepiej
było by, żeby w Polsce wyginęli
próżniaki. To jest plemię, któro
już dawno powinno zniknąć.
Plemię łazików, obiboków i mar
kierantów. Wtedy nie potrzeba
by się w ogóle wysilać nad zna
lezieniem odpowiedniego termi
nu. — To powiedziawszy podjął
dalej pracę.
Na razie przyznałam mu pierw
sze miejsce w konkursie. Nie
mniej jednak konkurs trwa da
lej.
A co sądzicie o tym, Czytel
nicy?
KRYSTYNA

miłośników przyrody

Szanowna Redakcjo!

,

chem po gałązkę, złamał ją i zo
stawił na miejscu. Zacisnęłam
dłoń. — Dzikus — wyszeptałam.
W ciągu godziny zaobserwo
wałam kilku takich dzikusów,
którzy nie mogli przejść spokoj
nie obok drzewka, nie uczyniw
szy mu krzywdy.
Pani Brzozo! Mam wiele kole
żanek, wezwę ich do legionu bez
imiennych obrońców przyrody.
Nazwę go Pani imieniem. Sądzę,
że będzie równie silny i bezwzglę
dny w tępieniu bezmyślnego
wandalizmu jak ja. Legitymacją
naszą będą spełnione Pani ma
rzenia: czyste, pełne drzew, ukwiecionej zieleni i kwiatów mia
sta i osiedla robotnicze i miejsike, uwolnione od szpetnych
płotów i podobnych kawalerów.
Idzie vriosna. Drzewa, krzewy i

Nieomylny „Przekrój” twier
dzi, że słowo „bumelant’' wzięte
jest ze śląskiej gwary ludowej.
Myślałam nad tym długo, czym
by je zastąpić. Człowiek, który
bez powodu opuszcza i zanied
buje pracę, może się również
nazywać:
Zaniedbywać*/,
Niedbalnik,
Bag&telnik,
Niepilnik,
Szkodliwiec pospolity
(czyli
przydrożny),
Udawajnik,
Nieproduktywnik,
Bimbacz,
Wykręcadło,
Sabotażnik,
Bękozbijacz (wzgl. Obijacz).
Prawda, że ładny wybór? Ale
i trudny. Postanowiłam zatem
urządzić coś w rodzaju konkur
su. W tym celu udałam się do
tak zwanych „czynników” i zwie

Droga, nieznajoma Pani Brzozo!
Entuzjazm Pani dla piękna
przyrody połączony z pragnie
niem czynnego udziału w reali
zacji haseł w akcji „Dnia Lasu”
porwał i mnie. Zgłaszam goto
wość przystąpienia do legionu,
który zamierza Pani zorganizo
wać i to już — nie czekając na
ewentualną wypowiedź leśników
i opinii publicznej, do której od
wołała się Pani o radę. Niecier
pliwość moją spowodowało do
znane przeżycie w chwili czyta
nia Pani notatki.
Oto siedziałam na ławeczce na
Skwerze Kościuszki w Gdyni.
Oczy moje radował szczęśliwy do
bór
pięknych
dekoracyjnych
krzewów rozrzuconych na zielo
nym trawniku. Największe jed
nak moje zainteresowanie sku
piło się na karłowatych, nierów
no rozwiniętych dębach. Obok
pięknie wykształconych są i
małe, jakby nieszczęśliwe. Zja
wisko to zainteresowało mnie
tym bardziej, że byłam przy sa
dzeniu tych drzewek. Mają te
same warunki klimatyczne, wy
starczającą przestrzeń życiową. A
zatem co jest przyczyną tak po
ważnej różnicy ich wzrostu. Nie
czekałam długo na rozwiązanie
.tej zagadki. Drzewka mijała pa
ra zakochanych. Kawaler się
gnął leniwym, niedbałym ru
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Uśmiechnął się zadowolony: wynikało z
tego, że — jeśli idzie o I wachtę — w ciągu
najbliższych trzech dni odpowiedzialność za
utrzymanie Daru Pomorza na właściwym
kursie spada — przynajmniej częściowo —
właśnie na Chaberka, Gwoździa i „całą tę ich
bandę*1*.
Zapalił fajkę i niedbałe zaczął przecha
dzać się po pokładzie rufy. Zbliżył się do
kompasu sterowego, następnie zaś stanął
przy kompasie głównym. Porównał ich wska
zania i stwierdził, że różnica wynosi niecałe
dwa stopnie. Wyjął z kieszeni pęk kluczy
i zbliżył je do głowicy. Kompas natychmiast
odchylił sie znacznie pod wpływem niewiel
kiej masy żelaza.
Odczepił jeden z kluczy i powtórzył z nim
tę próbę.
— Tak byłoby w sam raz — pomyślał.—
Tylko — jak tu umocować taki kawałek?
Obmacywał głowicę ze wszystkich stron,

ale nie było ood nią **dnych śrub. wystę

Kielas zwycięża w Bydgoszczy

Nagrody wyróżnienia
Jako przedmecz międzyokreso
wych zawodów piłkarskich Szcze
ein — Gdańsk odbyło się w niedzielę spotkanie Spójni z Koście
rzyny ze Związkowcem z Gdań
ska zakończone zwycięstwem dru
źyny gdańskiej 5:0.
W ramach tego spotkania od
było się uroczyste wręczenie na
grody przechodniej Gdańskiego
Okręgowego Związku Plłk| Noż
nej dla drużyny, która odznaczy
się jak najbardziej „fair“ grą.
Jak wiadomo w ubiegłym roku
zaszczytne to wyróżnienie przy.
padło w udziale drużynie z Koś
cierzyny, w bieżącym zaś roku
pierwsze miejsce w tym szlachet-

Ciekawy mecz piłkarski
w Wejherowie
W czwartek o godz. 17 na boi
sku w Wejherowie odlbędą się in
teresujące zawody piłkarskie czo
łowej drużyny pomorskiej A kla
sy Legii (Bydgoszcz) z gdyńską

Unią.

nym współzawodnictwie zdobyła
drużyna Związkowca (Gdańsk).
Podkreślić należy z uznaniem
sportowe wyrobienie piłkarzy
Spójni, którzy } tym razem za
jęli zaszczytne drugie miejsce.

(ja)

W piątym z kolei biegu na prze
raj o puchar ,,Ilustrowanego Ku
riera Polskiego w Bj^dgo-szczy
startowała rekordowa liczba 620
zawodników. Tegoroczny bieg od
bywa} się pod hasłem „żądamy
pokoju“.
Wszyscy Zawodnicy

Dziś kolarze zawiozą
Wici Pokoju
Dziś o godz. 10 ze Skweru
Kościuszki w Gdyni nastąpi
start Wielkiego Wyścigu Ko
larskiego p. t. „Niesiemy Wi
ci Pokoju”.
Wyścig główny przebieg
nie trasą Gdynia — Wejhero
wo — Kartuzy — Gdańsk —
Gdynia. W każdej z tych miej
scowości odbędą się manife
stacje sportowców I miejsco
wej ludności na rzecz poko
ju.

Jednocześnie nastąpi start
do drugiego wyścigu dla po
siadaczy rowerów turystycz
nych na trasie Gdańsk —
Gdynia. Obydwa wyścigi otrzymają bogatą oprawę de
koracyjną i staną się sponta
niczną manifestacją sportow
ców dla idei obrony pokoju.
Zwycięzca otrzyma puchar
ufundowany przez Woj. Kom.
Obrońców Pokoju.

Aie nikogo nie było w pobliżu, oprócz
pów, lub zagłębień, które pozwoliłyby na
sterników, którzy zresztą stali dość daleko,
niewidoczne ukrycie choćby kilkugramowej
pod .wiatrem. Uspokoił się natychmiast i bez
sztabki, czy nakrętki.
pośpiechu zszedł na dół.
Spróbować odkręcić pokrywę z szybką.
Włócząc się tu i ówdzie, zajrzał do kabelAni mowy!
gatu i pozostał tam przez dłuższą chwilę, aby
Odszedł na bok, oparł się o reling ponad
wyszukać i odłożyć na bok: odcinek zardze
trapem prowadzącym na główny pokład i za
wiałego łańcucha, zwój płóciennej taśmy, tu
myślił się.
bę kleju, kilka cienkich deszeżułek z dykty,
— To nie jest takie proste...
kłębek mocnych nici żaglowych z igłą i dwie
Jego spojrzenie padło na koło ratunkowe,
puszki farby: czerwoną i białą.
zawieszone u bariery. Miało wymalowany
Potem wstąpił do międzypokładu ‘ pierw
białą farbą numer 15. Pod nim, na tabliczce
szej wachty, wyjął ze swojej szafki duży
specjalnie w tym celu umocowanej między
składany nóż i aż do obiadu ostrzył go na ka
prętami poręczy, też widniała piętnastka.
mieniu, który pożyczył od bosmana.
Pogardliwie wzruszył ramionami.
Wszystkie te jego wędrówki i czynności
— Ten Poprawa ze swoimi idiotycznymi
pozostały
niezauważone. Nikt się nim zbyt
pomysłami! — pomyślał, przypomniawszy
nio nie interesował, zwłaszcza wobec podnie
sobie, że to sarszy oficer kazał wymalować
cenia, jakie nadal panowało z powodu nie
owe numery.
zwykłego zakładu kapitanów.
Zmierzył wzrokiem odległość koła od
Tymczasem — zgodnie z prognozą — ba
kompasu.
rometr spadał. Po południu niebo zaciągnęło
— Ba — powiedział sobie. — Gdyby moż
się chmurami, wiart dął pory wiście i hory
na było w tym miejscu powiesić choćby z
zont ciemniał coraz bardziej. Pod wieczór
piętnaście kilogramów starego łańcucha od
nisko nad powierzchnią morza zaczęły się
windy...
Nagle drgnął.
( wlec gęstej skłębione, to znów strzępiaste
— Można! —. zawołał głośno i obejrzał *7 welony mgły, a drobne dżdże przewiewały
w obawie, że kto| go mógł posłyszeć.
ś* raz pi raz, zasłaniałac widok*

przemaszerowali w zwartej ko! um
nie przez ulice miasta na stadion,
gdzie otwarcia biegu dokonał mi
nister Zdrowia Michejda. Na
starcie stanęli prawie wszyscy
najlepsi długodystansowcy pol
scy. W momencie startu wypusz
czono około 2.000 gołębi.
Walka od startu do męty na
dystansie 3 km była bardtzo za
cięta. Zwyciężył Kielas (Budow
lani - Gdańsk) w czasie 9:08,0 m
przed Lewickim (Kolejarz . To.
ruń) 9:13,2 i Kuśmirkiem (Spój
nia - Wroclaw) 9:16,8. Puchar
za najliczniejszy udział zawodni
ków zdobyło Zrzeszenie Sportowe
Gwardia (Bydgoszcz), które wy
stawiło 320 biegaczy. Drużynowo
zwyciężył zespół Związkowca (Po
znań).

Köfafarz - Spöfnia
Dziś na Stadionie Miejskim we Wrze
szczu Kolejarz - Gadania rozegra mecz
o mistrzostwo klasy A ze Spójnią Ko
ścierzyna. Początek o godz. 17.
Mecz zapowiada się bardzo interesu
jąca, szczególnie należy się spodziewać
dobrej gry jedenastki „Kolejarza", któ
ra obecnie znajduje się w doskonalej lormie. Przedmecz drużyn młodszych o godzlnl*»

15.

Koło godziny ósmej — pomimo, iź wiatr
osłabł —- kpt. Gwiazdowski kazał zwinąć
górne żagle, część kliwrów i sztagsli. Szyb
kość statku wyraźnie się zmniejszyła, co wy
wołało poruszenie wśród wachty służbowej.
Spierano się w sprawie oceny — ile węzłów
robi teraz Dar Pomorza? Ktoś zapytał o to
porucznika Wielunia.
— Niewiele ponad siedem — odrzekł.
— A Dougläs też na noc zmniejsza obro
ty? — spytał Wróbel.
— Nie. Żaden parowiec, czy też statek
motorowy nie zmniejsza szybkości w nocy,
jeżeli widzialność jest dobra.
— Ale jeżeli jest tak, jak teraz? — na
legał Wróbel.
Porucznik rozejrzał się po morzu.
— Powinien iść wolniej — odrzekł. —.
Mniej więcej tak, jak my.
— No to nas nie wyprzedzi — powiedział
ktoś inny z ulgą.
— Może i wyprzedzi. Kapitan Jóźwiak
ma spóźnienie, więc będzie się spieszył. On
lubi ryzykować — uśmiechnął się Wieluń.
To wywołało nową konsternację i głośne
protesty. Skoro ryzyko jest konieczne, skoro
je podejmuje Douglas, to dlaczego oni wloką
sie tak wolno?
(Ciąg dalszy jutro)

