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Miasto i wieś uczczą dzień urodzin Stalina

BUDOWA NOWYCH BLOKÓW MIESZKALNYCH DLA ROBOT
NIKÓW STOCZNI GDAŃSKIEJ

wysiłkiem nad pomnożeniem rezerw obozu pokoju

WROCŁAW (PAP). Dla uczczenia 72 rocznicy urodzin Gene
ralissimusa Józefa Stalina górnicy kopalń wałbrzyskich postano
wili przyśpieszyć realizację tegorocznych zadań produkcyjnych.
W kopalni im. Maurice Thore- ności pracy o 10 do 40 proc. Rę
której, załoga, przełamując bacze przodowi, ładowacze, ro
dotychczasowe trudności, wypeł botnicy oddziałów pomocniczych
nia z nadwyżką dzienne plany podjęli również poważne zobo
wydobywcze, na ogólnym zebra wiązania indywidualne. M. in.
niu załogi 36 brygad zespołowych brygada wydobywcza Fryderyka
zadeklarowało zwiększenie wydaj Sznajdera z kopalni „Nowa Ru-

da“ powita dzień urodzin Gene-j WARSZAWA (PAP). Na muralissimusa Stalina zwiększeniem rach Marszałkowskiej Dzielnicy
wydajności pracy o 36 proc. i o- j Mieszkaniowej zabielały plakasiągnie 161 proc. normy. Brygada ty, na których zespoły i brygady
Jana Gospodarka z tej samej ko pobocze wypisały swe zobowiąpalni, zamiast dotychczas wyko-izania podjęte dla uczczenia zbli.
nywianych 140 proc. normy, uzy żającej się 72 rocznicy urodzin
chorążego światowego obozu po
ska 160 proc. normy.
Dla uczczenia 72 rocznicy uro koju — Józefa Stalina, 37 zes
dzin wielkiego wodza mas pracu połów murarskich, ciesielskich,
jących całego świata — Józefa betoniarsklch, zbrojarskich i inStalina, czołowe brygady i przo nych postanowiło zamanifesto
downicy pracy stoczni szczeciń wać swą miłość do wodza mas
świata
dalszym
skiej podjęli już liczne zobowią pracujących
zania. M. in. młodzieżowa bry zwiększeniem wydajności pracy.
gada tokarzy z wydziału mecha „Dla uczczenia 72 rocznicy uro
dzin Wielkego Stalina — czyta
nicznego postanowiła prawie
WARSZAWA (PAP).
(PAP) Dnia. 18 Ochab, szef sztabu generalnego Połowę skrócić czas wykonania my na jednym z plakatów —
bm. odbyło się uroczyste otwar W. P., wiceminister obrony na planowanych robót. Do bezawa zespół murarski Władysława Gó
Na zdjęciu: Przodująca ZMP-owska brygada murarska
cie Wojskowej Akademii Techni rodowej gen. broni Władysław ryjnej pracy zobowiązała się za reckiego zaciąga „Stalinowską
im. Feliksa Dzierżyńskiego, pracuje przy wznoszeniu pierw
cznej im. gen. Jarosława Dąbro Korczyc, szef Głównego Zarządu łoga kotłowni stoczni. Pracowni Wartę”, w czasie pełnienia któ
rej wykonywać będzie 342 za szego piętra nowego bloku mieszkalnego dla pracowników
wskiego. Na otwarcie akademii Politycznego W. P. wiceminister
Stoczni Gdańskiej, przy ul. Roosevelta we Wrzeszczu.
przybyli: członkowie Rady Pań obrony narodowej gen. bryg. Ma cy biura konstrukcyjnego posta miast dotychczasowych 328 proc
CAF — fot. Kosyoarz
stwa z marszałkiem Sejmu Wła rian Naszkowski, przewodniczą nowili zaoszczędzić 1000 roboczo normy”.
dysławem Kowalskim, członko cy CRZZ — Wiktor Kłosiewlcz, godzin przy rozpracowywaniu
wie Rządu z premierem Józefem profesorowie wyższych uczelni z dokumentacji technicznej.
Z PGR-ów województwa kosza
Cyrankiewiczem i wicepremie rektoreup Politechniki Warszaw
rem Korzyckim na czele, mini. skiej — Edwardem Warchałow- lińskiego nadchodzą meldunki o
ster obrony narodowej marszałek skim na czele oraz generalicja i podejmowaniu zobowiązań pro
dukcyjnych, którymi robotnicy
Polski Konstanty Rokossowski, wyżsi oficerowie W. P.
rolni pragną uczcić 72 rocznicę
sekretarz KC PZPR — Edward
urodzin Generalissimusa Stalina.
Robotnicy rolni PGR Szczeci
nek postanowili przez zwiększe
nie wydajności pracy przyspie ■WARSZAWA (PAP). Dotych wsią, Prezydium Rządu powzięło I towych związków gminnych spół
szyć wykonanie omłotów i orek czasowa działalność uspołecznio w tych dniach doniosłą uchwa-1 dzielni
zimowych. Pracownicy rolni gos nego aparatu zaopatrzenia wsi w łę.
Cżęść materiałów budowla
PARYŻ PAP. Pierwsza część ciwko temu, aby zgłoszona przez podarstwa PGR Cebulino-Kłodzi- artykuły przemysłowe wykazy
nych (cegła, dachówka, papa i
W
myśl
uchwały
towary
prze
posiedzenia Komisji Politycznej nią sprawa rozpatrzona została no postanowili zakończyć omłoty wała wiele braków i usterek, kry mysłowe dostarczane na potrze tp.) zostanie wydzielona z pla
w dniu 17 bm. poświęcona była po zakończeniu dyskusji nad o na 10 dni przed terminem, zaś tykowanych zwłaszcza na odby by wsi będą ściślej niż dotych nów terenowych na zaspokoje
ustaleniu kolejności rozpatrzenia j becnym punktem porządku dzień brygady traktorzystów — wy wających się obecnie zebraniach czas dostosowane pod względem nie najkonieczniejszych potrzeb
konać
przed
terminem
w wyborczych do władz gminnych asortymentu- jakości i ceny do wsi. Przewiduje się również
wniosku radzieckiego w sprawie: nego.
agresywnych działań i ingerencji | Następnie komisja wznowiła 100 proc. orki zimowe. Pracowni spółdzielni.
potrzeb ludności wiejskiej. Zo zwiększenie produkcji materia
Stanów Zj ednoczonych w wew- dyskusję
nad poszczególnymi cy warsztatu PGR w Szczecinko
W celu usunięcia niedociąg stanie m. in. rozszerzony assorty łów budowlanych z surowca lo
nętrzne sprawy innych państw.; punktami rezolucji trzech rao- zobowiązali się w grudniu wyre nięć, jak również dla zapewnie ment produkowanych na potrze kalnego.
Delegat USA Jessup zapropono-; carstw zachodnich oraz zgłoszo- montować ponad plan 25 ciągni nia wsi właściwego pod wzglę by wsi tkanin wełnianych, ba Nad rozdzielnictwem masy to
wał, aby sprawa ta rozpatrzona | nymi do niego poprawkami ra- ków oraz jedną młocarnię, po dem ilości i jakości zaopatrzenia wełnianych oraz chustek. Zakła warowej dla wsi i miasta, doko.
została po zakończeniu dyskusji I dzieckimi.
nadto przeprowadzić wstępne pra w artykuły przemysłowe oraz w dy produkcyjne nastawią się na nywanym na szczeblu województ.
nad propozycjami „rozbrojenio
W dyskusji przemawiał m. in. ce przy demontażu 80 traktorów, celu stworzenia warunków sprzy dużą różnorodność tych artyku wa i powiatu, czuwać będą ra
wymi“ trzech mocarstw zachod szef delegacji polskiej Wierbłow przeznaczonych do remontu w ro jających rozwojowi wymiany to- łów ped względem wzorów, de dy narodowe.
nich oraz zgłoszonymi do nich »ki.
ku 1S52.
Premiowanie pracowników cen
w itrowej pomiędzy miastem a seni, kolorów oraz jakości.'
poprawkami radzieckimi. Jessup
trał handlu hurtowego, zaopatru
Uruchomi się odpowiednią ilość jących sklepy GS-ów — będzie
nie omieszkał przy tym zazna
zakładów przemysłu terenowego, uzależnione również od wykona
czyć, że oskarżenia, wysunięte
produkujących artykuły gcspofdar nia ilościowego i asortymentowe
przez Związek Radziecki, są „nie
cże dla wsi.
uzasadnione“.
go planu dostaw dla wiejskiej
1
Ponadto w « określonych woje sieci handlowej. Przyczyni się
Szef delegacji radzieckiej Wy
wództwach niektóre zaklädy dro to do dalszej poprawy zaopatrzę
szyński podkreślił, że zgłoszona
WARSZAWA (PAP). 15 i 16 zabierający głos uczestnicy obrad rążego Generalissimusa Józefa bnej wytwórczości rozpoczną wy nia tej sieci.
przez delegację radziecką sprawa,
którą zgodnie z decyzją Zgroma bm. obradowało w Warszawie szeroko omawiali wszystkie zagad Stalina młodzież zebrana na ple- rób konfekcji związanej ściśle z
dzenia Ogólnego rozpatrzyć ma plenum Rady Naczelnej Zrzeszę nienia poruszone w przemówie num uchwaliła tekst listu do Pre regionalnymi upodobaniami i od
powiadającej wymogom konsu
Komisja Polityczna, zasługuje na nia Studentów Polskich, poświę- j niu ministra i w referacie spra- zydenta RP.
menta wiejskiego. W szczegól
najwyższą uwagę. Od sprawy tej cone mobilizacji młodzieży stu- | wozdawczym.
ności położony zostanie nacisk
powiedział Wyszyński — nie moż diującej do walki o wykonanie j Zebrani powzięli uchwalę orga
planów uczelni w roku akade- nizacyjną, zobowiązującą Radę
na produkcję odzieży przydatnej
na się odżegnać frazesami, jak to mickim
w gospodarstwie wiejskim.
. 1951
, ,— 52.
,
. .
, Naczelną do opracowania wytycz
uczyni! dzisiaj pan Jessup, oświad
PARYŻ (PAP). W poniedzia
W obradach plenum wziął u- nych pracy politycznej i organiczając jakoby oskarżenia ra
Zakłady przemysłu kluczowe łek przybył do Paryża premier
d-ał
minister
szkół
*
wyższych
ijzacyjnej
Zrzeszenia,
a
m.
in.
do
dzieckie pod adresem USA były
go, produkujące przedmioty bez brytyjski Winston Churchill wraz
WARSZAWA (PAP). Prezydent pośredniego spożycia, nawiążą z ministrem spraw zagranicznych
I szczegółowego opracowania sposo
nieuzasadnione. Dowiedziemy te nauki Adam Rapacki.
Przewodniczący ZSP Majch- ■ bu powoływania mężów zaufania Rzeczypospolitej Polskiej miano śclsjy kontakt z ogniwami cen Edenem.
go na podstawie wielu faktów,
wygłosił referat o dotych-' i określenia ich zadań.
wał posłem nadzwyczajnym i mi trali rolniczej spółdzielni „Samo
których oanom Jessupom nie uda rzak
Churchill zabawi w Paryżu
czasowych
pracach ZSP.
Wśród oklasków i okrzyków' nistrem pełnomocnym R. P. w pomoc Chłopska” w celu pełniej dwa dni i przeprowadzi rozmo.
się obalić.
Min. Rapacki przeprowadził ana na cześć opiekuna młodzieży poi Meksyku Bolesława Jelenia, doszego uwzględnienia potrzeb wsi wy z premierem Plevenem i in
Wyszyński oświadczył, że dele liżę wyników ostatniej jesiennej
gacja radziecka nie oponuje prze sesji egzaminacyjnej, stwierdza skiej — Bolesława Bieruta, świa-; tych czasowego charge d'affaires i zbywania produkowanych ar nymi członkami rządu francuskie
towego obozu pokoju i jego cho- R. P. w Tiranie.
tykułów bezpośrednio do powia gojąc, że jakkolwiek poziom przy
gotowania zdających i ogólne wy
niki są lepsze niż w Sesji wio
sennej, to jednak młodzież musi
dołożyć dużo wysiłków, aby te
goroczny plan wyższych uczelni
został wykonany. Wyniki sesji
wykazały, że młodzież ma poważ
Wystawie
ne zaległości w nauce.
WARSZAWA (PAP). Powołana
Minister zanalizował następnie
przez Prezesa Rady Ministrów przyczyny niedostatecznych postę
komisja ocen i zakupów na II pów w nauce części młodzieży i
WARSZAWA PAP. 15 bm, w dalszym ciągu procesu zdrajców działaczy lewicowych mają być
przez grupę WRN i
Ogólnopolskiej Wystawie Plas wskazał jej drogi przełomu. Naj narodu polskiego, kierowników zbrodniczej organizacji pn. „ekspozytura wykorzystane także i po wojnie. wicowych
stwierdza,
że
mord ten został
tyki, przyznała liczne nagrody i ważniejszą przyczyną niedostate urzędu śledczego“ — kryptonim „Start", złożył zeznania ostatni z
dokonany
w
wygtiku
doniesień, iż
„Zwróciłem
się
do
Nienałtow
wyróżnienia.
cznych postępów w nauce jest sła j oskarżonych Andrzej Czystowski oraz zeznawali pierwsi świadkowie. skiego — zeznaje oskarżony — z działacz ten „prowadził agitację
Wysokość nagród wynosi: I — be wyrobienie i uświadomienie
Oskarżony Czystowski przyznał .delegatury". Był to „Start“. W pytaniem, w jaki sposób wiado lewicową“.
S.OOO zł., II — 7.500 zł, III — 6 polityczne części młodzieży i nie-j ^ do popełnienia czynów Jar*uca. organizacji
tej Nienałtowski, który mości o działaczach lewicowych z Odpowiadając na pytania prze
tys. zł. Wyróżnienia — 4.000 zł. których profesorów, którzy tole-; nych mu aktem oskarżenia. W toku miał objąć stanowisko
II zastępcy organizacji „Start" przenikają do wodniczącego sądu i prokuratora
Pierwszej nagrody w dziale ma rują u studentów słabe przygoto- ' zeznań oskarżony oświadczył, że w kierownika, zaproponował
gestapo, które następnie przepro oskarżony Czystowski zeznał, że
larstwa nie przyznano nikomu. warne do egzaminów, mesystema; początkach 1940 r. wstąpił do nemu objęcie sekretariatu. oskarżo
Dawne
II nagrodę otrzymali m. in.: fye.znosc nauki i opieszałość wjWRN Zwierzchnikiem jego był Ka miejsce oskarżonego w „grimie ob wadza aresztowania. Na to Nie w WRN prowadził wykłady ide
nałtowski odpowiedział, że „Start"
dla członków swej kom
grupa sopocka: Krystyna Łada przy społecznej.
. ! z i mierz Werner, pseudonim .Hel serwacyjnej“ wywiadu „delegatu utrzymuje stałą łączność z Niem ologiczne
panii. Wykłady te obrazowały za
Stadnicka, Teresa Pągowska, Ju
W szerokiej dyskusji licznie Szkolenie które przechodziłem w ry“ objął inny członek z WRN.
cami, ale, że to jest tajemnica, łożenia prawicowego socjalizmu I
liusz Studnicki, Stanisław TesWRN — mówi oskarżony — było
Do zadań osk. Czystowskiego, ja której „delegatura“ strzeże jak o- polegały przede wszystkim na zo
seyre, Józefa Wnukowa, Jan Woprowadzone w duchu antykomuni ko sekretarza „Startu“, należało m. ka w głowie“.
hydzeniu lewicowego ruchu wy
dyński, Hanna Żuławska, Jacek
stycznym i antyradzieckim.
in. organizowanie lokali na odpra Oskarżony opowiada następnie zwoleńczego. Oskarżony przyzna
Żuławski za pracę „Manifesta
Z czasem oskarżonemu powierzo wy i skrzynek kontaktowych oraz o organizowaniu przez „Start" je, że był „duchowym, politycz
cja 1 Maja 1905 r.“, Stanisław
no organizowanie wykładów woj piecza nad korespondencją.
Tesseyre (Sopot) za prace „W za
własnych „komórek likwidacyj nym kierownikiem“ aktywu ko
skowych i politycznych oraz kolpor
grodzie“ i „Pomoc wojska przy
Korespondencja, która przecho nych", w czym wydatnie poma- mórki WRN, do której należał.
tażu prasy. W 1943 r. osk Czyś
żniwach“.
RZYM (PAP). Włoska Pow łowski nawiązał kontakt ze współ- dziła przez ręce oskarżonego za-jgał Nienałtcwskiemu nie tylko Z kolei oskarżony wyjaśnia ro
Wyróżnienia otrzymali m. in.: szechna Konfederacja Prący od oskarżonym Stanisławem Nienał- wierała materiały, opracowane technicznie, ale także dostarczając dzaj informacji, jakie zbierał dla
Barbara Masalska i Maria Lesz niosła wspaniały sukces w odby towskim, który wciągnął go do pra przez placówki „Startu" i była!mu ludzi z WRN.
WRN. Informacje te dotyczyły
czyńska (Sopot), Stanisław Micha wających się obecnie na terenie cy , w wywiadzie „delegatury". przeznaczona dla t. zw. „cywil-j \y porozumieniu ze swym do- działaczy lewicowych. Czystowski
łowski (Sopot), Raymond Pictkie całego kraju wyborach do rad
nych sądów" specjalnych, które jwódcą z WRN — Czystowski skie przekazywał te informacje — jak
wicz (Sopot), Maria Rostkowska zakładowych.
na ich podstawie „ferowały wy-jrowaj grupę morderców z WRN zeznaje — swemu kierownikowi z
Ekipa
kafóiu
z
WEN
(Sopot), Urszula Ruhnke (Sopot), Jak wynika z dotychczaso
roki Czystowski stwierdza, że do „komórek likwidacyjnych" WRN Wernerowi, temu samemu,
Krystyna Stadnicka (Sopot), Ju wych danych, w 2.422 zakładach
Z polecenła Nienałtowskiego osk w tych materiałach były wymię- - „startu", dla wykonywania „wy- który polecił następnie skierować
liusz Studnicki (Sopot), Józefa o racy Włoska Powszechna Kon Czystowski przeprowadził .obserwa jnlane nazwiska działaczy komuni- 'roków“ delegatury. „Morderstwa do „Startu“ WRN-owską grupę
Wnukowa (Sopot),
federacja Pracy zdobyła laczn’e cje" szeregu osób, którymi jntere stycznych. Część korespondencji były przeprowadzane pod bezpo- terrorystyczną.
W dziale rzeźby II nagrodę ; 389 463 głosy, czyli 75,73 proc. sowal się wywiad „delegatury" była kierowana pod adresem p„S". średnim zwierzchnictwem Nienał Czystowski zeznaje, że do „ko
zdobyli: Stanisław Horno - Po i oraz 7.130 mandatów. Chrzęści« Na polecenie Nienałtowskiego osk.
„Nienałtowski powiedział mi — towskiego“ — mówi oskarżony. mórek likwidacyjnych" . „Startu“
pławski (Sopot), — „Ksiądz Ście I fańskie Związki Zawodowe otrzy Czystowski przekazał mu do dyspo zeznaje
oskarżony — że „Start“ Tak powstała WRN-owska grupa przydzieli! z WRN około 10 zbi
gienny“, Anna Fietrowiec (Sopot) ' mały 104.729 głosów (19,85 proc.) zycji kilku ludzi z organizacji
rozpracowuje
ruch lewicowy, któ terrorystyczna przy organizacji rów o pseudonimach „Zbój“, „Si
— „Konopnicka“ i Franciszek | i 1.436 mandatów. Sccjaldcmo- WRN, jak również szereg lokali
wy“, „Odas“, „Biały“, „Koksik"
ry „delegatura" zwalcza pod po „Start“.
Duszenko (Sopot) — „Majakow kratyczny Związek Zawodowy u- WRN.
Oskarżony przyznaje się, ie brał ltd.
ski“.
zyskał zaledwie 238 proc. gło.! W początkach grudnia Nienałtow zorem walki z bandytyzmem“.
III twgredę: AćUm Smolana sów, pozostałe zaś głosy przy pad ski poinformował Czystowskiego, Nienałtowski wyjaśniał również osobisty udział w organizowaniu) PR OK. — Kto dawał „Startowi“
że tworzv się nowa organizacia oskarżonemu, że dane dotyczące zabójstwa jednego z działaczy le
(Sopot) — „Młody Dzierżyński". [y niezależnym.
(Ciąg dalszy na str, 2)

Otwarcie Wojskowej Akademii Technicznej
imienia gen. Jarosława Dąbrowskiego
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Zaopatrzenie wsi w artykuły przemysłowe
ulegnie wybitnej poprawie

Nie utfa się Amerykanom w ONZ

Doniosła uchwała Prezydium Rządu

zbyć sprawy tru Iwanowskiej ustawy frazesami

Miodzie! musi dołożyć dużo wysiłków
by

_ procy wyższych uczr.lni zostały wykonane

Mianowanie posła RP
w Meksyku

Plastycy z Wybrzeża

Church ill i Eden
w Paryżu

»Delegaiura« i wywiad AK

ofrzymoli lianę nagrody
na Ogólnopolskiej

były głównymi źródłami zleceń dla zbirów

Zeznania oskarżonych w procesie warszawskim

■ Wigik« sukces

fiflskie! Powszechnej
Konfederacji Prasy

DZIENNIK BAŁTYCKI Nr 826

Słowa z pokryciem i słowa bez pokrycia
(po wywiadzie w »Tygodniku Powszechnym«)

zrozumiałą się stanie strona tego bezprzykładnego w hi formacji uzyskanych od kompe
W numerze z dnia 16 bm. Ty nanie, iż stanowisko papieża w Ks. prymas Wyszyński, zdając chodzi,
Europy postępowania. Tę tentnych czynników, iż papież
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tolickiego próbę... bagatelizowa hitleryzmu Pius XII okazał się sowani mogliby spokojnie rozpa kupów niemieckich z dnia 1 mar
Wreszcie przerwane zostało dłu wykonalne.
nia słów stolicy apostolskiej. Oto skłonny do oświadczeń i biorąc trzyć to, co zostało dokonane i ca 1948 r. potępiał przymusowe
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od owej wizyty w kwietniu roku wiadzie Tygodnika Powszechne łowi na ziemiach zachodnich“, ks. sne wobec świeżych ruin i mo polskiego narodu (przypomnijmy Piusa XII, gdy popiera rewizjogił, jakie zostawili hitlerowcy,
bieżącego upłynęło blisko 8 mie go stwierdzić trzeba — dla unik prymas tak powiedział:
sobie wstrzemięźliwość Piusa XII nizm niemiecki, nie można nato
sięcy i tyleż miesięcy trwało wy nięcia wszelkich niejasności — „To upoważnienie stolicy św- ale Pius XII już wtedy w orę w okresie okupacji hitlerow miast tego samego powiedzieć o
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Gdy mówimy o nich, to intere cjom odmiennej treści w kraju zjalnych, sądów duchownych, se
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sach, na których rozlegał się zna kampanię rewizjonistyczną.
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zachodnie, ale także rósł w siły tych dotacji ofiarowują wszystko. gów“, podczas gdy w istocie wszyst Świadek mówi, że widział regu
guruje tam żadna z diecezji na
powszechny jednolity opór całe Dotacje te pochodziły z Amerykań kie wysiłki kierowane były na zwal lamin tych obozów i stwierdza:
Następnie zeznaje świadek Anna ziemiach odzyskanych. Natomiast
go naszego narodu przeciwko skiej Federacji Pracy (AFL), która czanie obozu lewicy.
.Forma tych obozów miała być zu Szkot, której syn Jerzy- Szkot w rubryce „Germania“ (Niemcy)
amerykańsko - hitlerowsko - wa nakreślając plan działania na tere Mówiąc następnie o zadaniach pełnie hitlerowska. Mieli tam być aktywny działacz PPS na terenie znajdziemy i Wrocław, i Warmią
tykańskim planom, w nasz byt nie związków zawodowych i dając PKB świadek stwierdza, że oprócz osadzeni wszyscy komuniści, któ Bródna, został aresztowany przez 1 Piłę, a inne polskie miasta za
narodowy godzącym. Coraz żyw na ten cel pieniądze utrzymywała zwalczania niepodległościowego ru rych materiały znajdowały się w po gestapo i rozstrzelany. Podobnie, chodnie, jak Gorzów, Szczecin,
jak poprzednie nazwisko Jerzego Koszalin, Opole •— mieszczą się
sze oburzenie wywoływała w spo w ten sposób tendencje rozłamowe chu lewicowego w czasie okupacji siadaniu PKB".
łeczeństwie wśród ludzi wierzą w ruchu zawodowym we Francji — gromadzono materiały, „które Następnie zeznaje świadek Ge Szkota — znajduje się na skiero w ramach diecezji Berlin, bądź
cych i niewierzących, a także Działacze odgórni byli opłacani“. będą potrzebne delegaturze w celu nowefa Jabłonowska, której ojciec wanej do gestapo liście, którą roz Breslau. O takich słowach — do
długoletni poznał świadek Krak.
kumentach stolicy apostolskiej
wśród patriotycznego duchowień „To, co zrobił WRN we Francji i generalnej rozprawy z komuną za Antoni Maliszewski,
stwa rola, jaką we wrogiej Pol rząd londyński — oświadcza oskar raz po wyjściu Niemców“. Tego ro działacz KPP i działacz PPR za Dnia 17 bm., w trzecim dniu pro ks. prymas woli również nie wspo
został przez gestapo ccsu przeciwko zdrajcom z kierow minąć.
sce kampanii odgrywa reakcyjny żony na dalsze pytania obrońcy — dzaju obszerne materiały, obejmu mordowany
w maju 1943 r. W czasie okupacji
zbrodniczej
organizacji
kler niemiecki, odgrywają nie jest jednoznaczne z tym, co robiła jące setki nazwisk, spisy lokali itp. Maliszewski, mimo podeszłego wie nictwa
mieocy biskupi i właśnie ów „delegatura“ w kraju“. Osk. Czy były przekazywane „delegaturze". ku (liczył 73 lata), brał aktywny „‘Start", składali zeznania dalsi Komu to ma słuiyt?
Rzym papieski, w którym ks. pry stowski dodaje, że kierownicy WRN Świadek Krak rozpoznaje przed udział w walce niepodległościowej świadkowie.
Jak więc wyraźnie widać, ks.
Świadek Władysław Jedliński,
mas przebywał i gdzie długo kon mówili z całym cynizmem i otwar stawione mu przez sąd fotokopie toczonej przez PPR. Aresztowany
arcybiskup
Wyszyński usiłował w
przedwojenny
detektyw,
a
w
czasie
list
zawierających
300nazwisk
dzia
ferował.
*
tością: „Należy prowadzić pracę
w maju 1943 r. w kilka dni później okupacji kierownik placówki „Star swoim wywiadzie zasłonić praw
Gdy wszyscy w Polsce mówili przeciwko rządowi warszawskiemu. łączy lewicowych, przekazanych ge został zamordowany przez gestapo. tu“ na Pradze — zeznaje, że w dą o postawie Piusa XII wobec
głośno, dalsze milczenie stało się To jest w danej chwili najważnlej stapo.
W tym miejscu na wniosek proku 1942 r. objął stanowisko szefa wy Polski, a zwłaszcza wobec na
niepodobieństwem i ks. arcybi sze ,a resztę niech diabli biorą,
ratora sąd odczytuje dokument, wiadu AK na terenie Pragi. Na roz szych ziem zachodnich. To usiło
Reakcja szczególnie znajdujący się w aktach sprawy, w kaz
skup Wyszyński przemówił.
niech będzie górnik brudny 1 głu
swego zwierzchnika z AK świa wanie nie udało się, bo prawda,
którym nazwisko ojca świadka — dek rozpoczął ścisłą współpracę z jak oliwa, wypływa na wierzcß i
pi“.
obawiała się PPR
Antoniego Maliszewskiego figuru
„Ideologia**
Wykonując polecenie „delegatu je dwukrotnie. Dokument ten jest PKB. W jesieni 1943 r. świadek z przez zasłoną prymasowską też
Po uważnym przeczytaniu wy
ry' , PKB utworzył specjalną orga jedną z list, jakie przekazane zo polecenia naczelnika „urzędu śled ją widać. A prawda ta jest taka:
powiedzi ks. prymasa w Tygod
„delegatur^“
nizację do zwalczania ruchu lewi stały do gestapo za pośrednictwem czego" PKB — Lechowicza prze Polityka Watykanu była i jest
aiku Powszechnym jasne się sta
szedł do „Startu“, gdzie objął fun wroga interesom narodu polskie
nie
znosiła
światła
cowego pn. „Start".
je do końca, dlaczego aż tyle trze
PKB.
kcje kierownika obwodu Warszawa go. Pius XII i jako sekretarz sta
Wyjaśniając okoliczności utwo
dziennego
ba było czasu, aby owo oświad
Listę
tę
rozpoznał
świadek
Krak.
-Praga.
nu Pacelli i jako głowa kościoła
czenie zredagować. Prymas Pol Po zeznaniach oskarżonego Czy- rżenia „Startu“ świadek stwierdza,
Świadek Jedliński przypomina związał politykę watykańską z si
ski podjął się bowiem bardzo stowskiego sąd zarządził postępo że początkowo w PKB istniał „wy
„Start“
denuncjuje
sobie,
nazwiska
osób,
które
na
pod
dział informacyjny", który zbierał
łami imperializmu —> najpierw
skomplikowanego zadania.' Nie wanie dowodowe.
Jako pierwszy
ległym mu terenie były rozpracowy hitlerowskiego, później amerykan
zeceróuj
chcąc przyznać, że Pius XII jest złożył zeznania świadek Eustachy informacje dotyczące organizacji le
wane jako czynni działacze lewico skiego, związał ją, więc z siłami,
za odebraniem Polsce jej ziem Krak, b. sekretarz, a następnie za wicowych. Sprawy „wydziału infor
z tajnej drukarni
wi. Świadek wymienia nazwiska które godzą w nasze granice, w
przejął
następnie
zachodnich i nie mogąc, z dru stępca komendanta „Państwowego ,macyjnego“
Władysława Dąbrowskiego, Stefana
urząd śledczy", którego kierowni
giej strony, wyraźnie, wbrew Korpusu Bezpieczeństwa“ na m. kiem mianowany został Włodzi świadek Stefan Bartuś był w Bartusia, Stefana Kalinowskiego, naszą niepodległość, w nasz byt
prawdzie, oświadczyć, że papież Warszawę. Organizację „Start“ o- mierz Lechowicz. Od tego czasu czasie okupacji zecerem w tajnej Stefana Pejasa i szereg innych. narodowy. Związał ją z tym obo
zem, który zmierza do wojny, a
aprobuje powrót naszych starych kreśla świadek jako trzecią z kolei rozpoczęła się szczególnie inten drukarni PPS-lewicy, która znajdo Rozpracowywani
przez
„Start" za udział Niemiec w tej wojnie
się w domu świadka na Że
dem do macierzy i za akt spra agendę delegatury, powołaną w r. sywna penetracja w PPR. Ekspo wała
raniu. Świadek był poszukiwany działacze lewicowi byli mordowani chce zapłacić naszymi ziemiami.
wiedliwości dziejowej uznaje — 1943 do walki z ruchem lewicowym. zyturą tego „urzędu" na Warsza przez gestapo, jednak udało mu się — jak stwierdza świadek — przez
Rzecz jasna, że obowiązkiem
k*. arcybiskup Wyszyński spró Powoła‘nie do życia „Startu“ nastą wę był właśnie „Start". Nia była uniknąć aresztowania. Aresztowany „grupy likwidacyjne“. „Pamiętam,
bował znaleźć szczelinę między piło w czasie narady, która odbyła to bynajmniej jedyna tego rodzaju natomiast został jeden z zecerów że na terenie Żerania było wiele Polaka jest .tę prawdę o Watyka
nie szerzyć, świadomość obywate
jawną prawdą, a jawną niepraw się w sierpniu 1943 r. Na naradzie organizacja „delegatury“.
drukarni Widereński, który już nie likwidacji“ — zeznaje Jedliński,
dą. Spróbował mianowicie tak tej obecni byli — jak zeznaje świa Mówiąc o działalności „Kierów wrócił. Gestapo usiłowało też za fti. in. został zlikwidowany Stefan li pogłębiać i przez to ich patrio
tyczną, zwartą postawę umac
swoje oświadczenie zredagować, dek „dyrektor departamentu spraw nictwa Walki Podziemnej“ — inne aresztować innego pracownika dru Wideryński, Leon Macherski i Ro niać.
Ksiądz prymas w swoim wy
aby, unikając wyraźnych zobo wewnętrznych“ — Rutkowski, pseu go organu „delegatury“ przeznaczo karni — Ktinego. Nie zastawszy muald Zaborowski“,
wiadzie tego nie czyni. Działa
wiązujących sformułowań, znów donim „Trojanowski“, delegat okrę nego do walki z niepodleglośclo go, - hitlerowcy zastrzelili jego żo Morderstwa dokonywane były na wręcz odwrotnie. Taka postawa
przedstawić Piusa XII jako przy gowy Marceli Porowski, pseudonim wym ruchem lewicowym, świadek nę. Sąd odczytuje z posiadanych podstawie fikcyjnych oska'żeń o na pewno polskiej racji stanu nie
jaciela narodu polskiego i wy- „Sowa“, „komendant główny PKB' przytacza następujące wytyczne w aktach wykazów działaczy lewi przestępstwa kryminalne.
służy.
twcorzyć w czytelnikach ©rzeko- Tadysz pseudonim „Skiba“, nitzna „delegatury" dla tej organizacji cowych,
sporządzonych
przez
Rozprawa trwa, •
i
HENRYK KOROTYNSKI

Zeznania Świadków w procesie warszawskim
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Gdańskie Zakłady Wodociqgowe zdobyły I miejsce
w ogólnokrajowym współzawodnictwie
czają miastu około 5 tysięcy
sprawniły racjonalizatorskie po
m. sześć, wody na dobę oraz
mysły młodego tokarza - meta
przetwarzają w oczyszczalni
lowca Arnolda Witkowskiego czy
ścieków mechanicznie i biolo
montera wodomierzy Kazimierza
gieznie około 25 milionów m.
Ceglińskiegos, który zastąpił zu
sześć, ścieków rocznie.
żyte części zamienne w starych
aparatach poniemieckich mecha — Nie daliśmy się zdystanso
nizmem własnego porńysłu.
wać innym miastom — mówi
nam dyrektor instytucji ob. Mer
ta — i zdobytego w II etapie
Dobry przykład
pierwszego
przodowników pracy współzawodnictwa
miejsca nie pozwoliliśmy sobie
A spójrzmy na spis przodow odebrać. Wierzę w to głęboko,
ników pracy. Na długiej tablicy że zdobyty po raz drugi sztan
około 30 nazwisk czoło dar przechodni nasza załoga ubyły dalsze miejsca we współza widnieje
wych pracowników. Najlepsi z trzyma wspólnym wysiłkiem i w
wodnictwie.
nich — to stary brygadzista i dalszej przyszłości.
ojciec młodego racjonalizatora
Fragment wnętrza n o woo t w art eg ö BT we Wrzeszczu
(bd)
Są i racjonalizatorzy Andrzej Witkowski, osiągający
Mało kto zastanawia się nad 303 proc. normy, monter wodo
tym, że do tego, aby z kranu pły ciągowy Jan Zeman — 298 proc.,
nęła dobra woda do picia, lub hydraulik Józef Olczanowski —
żeby nie zatkała się rura kana 209 proc. i Kazimierz Brzózka
lizacyjna potrzeba było pracy — 235 proc. normy. Ich dobry
kilkuset ludzi, obsługujących 14 przykład zmobilizował do wy
stacji pomp wodnych i kanało siłku całą załogę. A o rozmia
torcików, bombonierek i pier ne zapasy w magazynach. Masa
wych, wodomięrzownię, oczysz rach tego wysiłku świadczą naj Otwarcie nowoczesnego, cztero
ników,
nie licząc wyrobów cu towarowa wciąż napływa.
piętrowego
PDT
we
Wrzeszczu
lepiej
liczby:
czalnię śc-eków i zakładowe war
kierniczych innych firm. Co — Mimo tak dużego i nieprze
Gdańskie zakłady wodocią- stanowi wielkie wydarzenie w ży
sztaty mechaniczne.
pewien czas zapełniałyśmy o- widzianego zresztą ruchu klien
gospodarczym trójmiasta.
Pracę tych ludzi znacznie u- i gowo - kanalizacyjne dostar ciu
próżnione półki nowymi towa tów, dążymy do tego, by braki
Dom towarowy we Wrzeszczu
rami. Na szczęście magazyny w sprzedanym towarze stałe uzu
jest bowiem placówką zaopatrzo
nasze są obficie zaopatrzone. pełniąc. Wszystkie więc działy
ną w bogaty asortyment towa
rów, przeznaczonych dla ludzi Jak nas informuje dyrektor będą stale zaopatrywane w to
PDT, ob. Wincenty Darmaszek, war — kończy dyr. Darmaszek.
pracy.
*
(mel).
dom towarowy posiada dostatecz
Od pierwszego dnia otwar
cia domu towarowego, tj. od
Władysława XV 28 — j,Wyspy SuńT E A TRY
Dumne meldunki, napływają żne jest to, że przez przedłużę
dajskie“.
, .
niedzieli 16 bm* do dnia węzo TEATR WIELKI — GDAŃSK:
ce z całego kraju o przedtermino nie godzin handlu ułatwia się
„Śluby
panieńskie“
—
godz.
-16.00
DYŻURY APTEK
rajszego,
a
więc
w
ciągu
wym wykonaniu planów gospo szerokim warstwom społeczeńst
szkolne.
12. do 22. 12.
trzech dni, Powszechny Dom P. F. B. — STUDIO OPEROWE: — Gdańskod —dniaul.15. Rokossowskiego
S3
darczych na rok 1951, pobudziły wa — właśnie w okresie przed
nieczynny.
Towarowy we Wrzeszczu ob
i Wałowa 14 b — dyżur dzienny.
pracowników . handlu uspołecz świątecznym — nabywanie towa
TEATR
DRAMATYCZNA
—
GDYNIA:
Gdańsk
Wrzeszcz,
ul.
Grunwaldzka
52
służył ok. 33.000 klientów, „Fircyk w zalotach“ — godz. 19.30.
(no).
nionego do jeszcze większego wy rów.
Gdynia — Plac Kaszubski 10 i Orło
przy
czym
przez
wszystkie
TEATR
jtAMERALNY
—
SOPOT:
siłku w kierunku przysporzenia
wo — A. S. Nr 10.
kondygnacje budynku przeszło „Moralność pani Dulskiej“ — godz Sopot — Rokossowskiego 21.
gospodarce narodowej dodatko
19.30.
Oliwa
— Kaprów 4.
ponad 60.000 zwiedzających.
wych oszczędności.
REPERTUAR KIN
POGOTOWIE RATUNKOWE
Mimo, że plan obrotów na rok
Wszystkie stoiska domu towa GDANSK-WRZESZCZ „Bajka“ —
GDANSK - WRZESZCZ
1951 został przez sklepy gdań
rowego cieszyły się dużą frek „Tragiczny pościg“ (16, 18 i 20). >i 410-no - Grunwaldzka a
Z okazji święta klasy robotni wencją kupujących, a zwłaszcza „ZMP-owiec“ — „Skandal w Clo- Pogotowie dziecięce, Grunwaldzka 5
skiej PSS wykonany już w koń
chemerle“ (16, 18 i 20). „Przyjaźń“
- czynne od 18—22.
cu listopada, personel sklepu nr czej 1 Maja, personel Spółdziel działy sprzedaży wełny, bawełny, poniedziałki, środy, piątki (17 i 19), ’ tel 424-44
SOPOT
czego
Domu
Towarowego
we
68 i m 55 wystąpił % inicjatywą
niedziele i święta (lS, 17, 19) — rei, 524-00. ul. Stalina 778.
pasmanterii, zabawek dziecięcych w
„Rada bogów". „Polonia“ (Oliwa)
podjęcia dodatkowych zobowią Wrzeszczu podjął długofalowe oraz artykułów spożywczych.
ZEBRANIA
„Hojne lato“ (16, 18, 20).
zobowiązanie zwiększenia obro
zań.
Dnia 19 bm. o godz. 19 w malej
NOAVY PORT „Marynarz“ — „Histo
— Wiele miałyśmy pracy wraz ria, jakich wiele“ (18 i 20).
sali wykładowej zakładu fizyki Po
Wyrażają się one przedłuże tów na rok 1951 o 3 miliony zł
Gdańskiej odbędzie się wał
niem godzin handlu z 9 do 12 go przy zmniejszonej równocześnie z koleżanką Brygidą Czerżanow- SOPOT „Bałtyk“ — „Zwycięskie litechniki
zebranie członków oddziału gdań
ską — mówi sympatyczna ' ob. skrzydła“ (16, 18 i 20). „Polonia“ — ne
dżin dziennie, oraz otwarciem załodze.
skiego Polskiego Towarzystwa Fizyez
nieczynne.
Zobowiązanie to miało być wy Halina Wisz ze stoiska sprzedaży GDYNIA
sklepów w niedzielę od godz. 11
„Atlantic“ — „Wędrówki nego.
konane
do
końca
grudnia
br.,
do 17 i to przez cały grudzień.
cukrów — by zaopatrzyć tysiące czarodziei a“ (16.30, 18.30 i 20.30), Na porządek dzienny złoży się: re
z dziedziny dydaktyki fizyki
W ślad za wymienionymi skle gdy tymczasem realizacja zobo ludzi w różne słodycze i pierniki. „Goplana“ — „Zwariowane lotnis ferat
ko“ (16, 18 i 20). „Warszawa“ — pt.: „O zjawisku rezonansu“ (wygłosi
pami poszło 19 dalszych placó wiązania nastąpiła już dnia 10
prof,
dr
I. Adamczewski), wybór no
— W ciągu tylko pierwszych „Maaret“ (16, 18 i 20). „Promień“ —
wek PSS. Suma oszczędności z bm., czyli na 21 dni przed ter
„Gęsiarek Matyi“ (18, 20), „Neptun“ wego zarządu oraz wybór delegatów
dwóch
dni
sprzedałyśmy
(Orłowo) — „Bajka o rybaku i ryb na walne zgromadzenie PTF w War
tego tytułu przyniesie instytucji minem. Oszczędności z tego tytu
15.000 kg wyrobów Wedla, a ee"
(17 i 19).
i szawie.
łu przyniosły gospodarce narodo
ponad 26 tysięcy zł.
FOTOPLASTIKON — Gdynia, ulica! Obecność członków obowiązkowa,.
więc
cukierków,
czekoladek,
(no)
Poza efektęrń materialnym wa wej 150.000 zł.

Trwające od początku br. międzyzakładowe współzawod
nictwo pomiędzy siedmioma miejskimi
przedsiębiorstwami
wodociągowo - kanai'zac jnymi w Polsce przyniosło po raz
drugi zwycięstwo załodze gdańskiej.
Główna Komisja Współzawodnictwa przy CRZZ w War.
szawie, po ścisłej analizie, zdecydowała, że osiągnięcia w za
kresie obniżki kosztów własnych, jakości przekazanej kon
sumentom wody, bezpieczeństwa pracy, procentu współzawo
dniczących pracowników itd. przyniosły w III etapie znowu
najwięcej punktów Gdańskowi. W związku z tym w dniu 20
bm. odbędzie się ‘ uroczystość wręczenia zwycięskiej załodze
przechodniego sztandaru i cennych nagród.
Warto zainteresować się tym j
krótkim, ale i wiele mówiącym;
komunikatem:
Znaczy to bowiem, że miesz
kańcy zarówno starych domów,
jak i pięknych, wygodnych mie
szkań w nowooddanych do użyt-,
ku świata pracy gdańskich ka
mieniczkach, mają mniej kłopo
tów z wodą i kanalizacją, niż
przeciętny mieszkaniec Krakowa,
Szczecina, Wrocławia czy na
wet Warszawy, bo miasta te zdo.

Roliez i Wroński
laureatami nagród
artystycznych Gdyni
Sąd konkursowy, złożony z
przedstawicieli świata artysty
cznego Wybrzeża oraz władz
'terenowych, na posiedzeniu
w dniu 4 bm. przyznał nagro
dy artystyczne za rok 1951
ob. STANISŁAWOWI ROLICZOWI i ob. JANOWI WRON
SKIEMTJ za całokształt ich
działalności artystycznej i spo
łecznej, związanej z Gdynią.
Ob. Roliczowi, plastykowi i
kierownikowi ogniska plasty
cznego w Gdyni, przyznano
nagrodę w wysokości 2.500 zł,
zaś ob. Wrońskiemu, dyrygen
towi orkiestry stoczni im. Ko
muny Paryskiej i kierowniko
wi chóru im. Niewiadomskie
go przyznano nagrodę w wyso
kości 1.500 zł.
Nagrody wręczył laureatom
w dniu wczorajszym na sesji
Miejskiej Rady Narodowej w
Gdyni
wiceprzewodniczący
Prezydium MRN ob. Szmidt.
(jota)

33.000 klientów

obsłużył PDT we Wrzeszczu w ciągu trzech dni

Pracownicy handlu uspołecznionego
podejmują dodatkowe zobowiązania

Personel SDT
dał 150 tysięcy zł
oszczędności

NAUKA

KAUHOWUY POSZUKIWANI

TRZYMIESIĘCZNE nowo
czesne
korespondencyjne
kursy księgowości. Łódź —
skrytka 163.
1865 /K

Kierownika finansowego wzgl. starszego likwi
datora przyjmie natychmiast Zjednoczenie Ro
bót Zmechanizowanych. Gdańsk, ul. Wiesła
wa 2/4, tel. 323-36.
1992/K
Referenta gospodarczego (intendenta) poszukuje
przedsiębiorstwo państwowe w Gdańsku. Zgło
szenia: Dziennik Bałtycki, Gdańsk, pod-„Inten
dent“.
1978/K
Magazyniera branży radiowej względnie elek
trycznej- poszukuje MORS, Gdańsk - Narwik.
2002/K
Wykwalifikowaną higienistkę zaangażują Pań
stwowe Zakłady Wychowawcze w Wejherowie,
wyżywienie, a dla samotnej mieszkanie zapew
nione. 2006/K
Biegła maszynistka potrzebna natychmiast. Zgła
szać się należy w Gdańsku, ul. Orzeszkowej Nr
2, Wydział Personalny.
. 2003/K
primi—gUTiig-.Sm

Elektromontera dla konserwacji instalacji, formierza - odlewnika, oraz palacza do centralnego
ogrzewania zatrudnimy. Zasadnicza Szkoła Za
wodowa — Warsztaty Szkolne, Gdynia, ulica'
Czerw- Kosynierów Nr 79,
2007/K

OPŁATY ROCZNEJ
można zapewnić sobie odszkodowanie za f
straty spowodowane ogniem, kradzieżą z
włamaniem 1 rabunkiem mienia domowego
ubezpieczając się
w POWSZECHNYM ZAKŁADZIE
UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH.
Ubezpieczenia przyjmują wszystkie placówki
powiatowe P. Z. U. W. i Ekspozytury:
Gdynia, ul* 10 Lutego 18, tel. 17-17
Gdańsk, ul. Gen. Świerczewskiego 30 *
gmach Sądu, III p. tel. 315-05
Sopot, PI. Wolności 7/9, tel. 513-08.
P
2008/K
L. Z. C. BUD. W LĘBORKU
podaje do wiadomości,
że posiada na swych zakładach większą ilość
wyrobów ceramicznych na sprzedaż, jak:

pustaki Ackersnanna IB
pustaki Ackermanna 15

Elektromontera paszukuje Wydawnictwo MON,
Gdynia, ul. św. Piotra 12.
G-6619

OGŁOSZENIA DROBNE

Reflektujący na wymienione asotrymenty ce
ramiczne zgłoszą się listownie lub telefonicz
ni nie pod nasz adres Lęborskie Zakłady Cera
miki Budowlanej w Lęborku, ulica Wita Stwosza Nr 9, telef. 181 lub 463.
2001/K

2 Krajowej Loterii Pieniężnej

ROŻNE

3-ci dzień ciągnienia IV rzutu

PASAŻER, który został po
bity wieczorem, dnia 18 lu
tego br. końcowy przysta
nek „5“ ul. Libermana uprzejmie prosi Obywatel
kę, która była świadkiem
o podanie swego adresu.
Wrzeszcz, Kościuszki 9 c,
mieszk. 3.
G-6514

Wygrana 30.000 zł padła na Nr
Wygrane po Ü0O zł 93 200 1278
74037.
1602
1975
3076
3544
4162
Wygrane po 10.000 zł padły na Nr 5015 5971 6376 7454 7693 8864 9256
Nr 37942 153558 185780.
9588 9771 10185 10228 10438 11367
Wygrane po 5.000 zł padły na Nr 11502 11871 12663 12740 13178 14781
Nr 42049 65985 71432 88105 171544 16584 17776 17962 18012 18889 20858
175690 189475.
22920 24056 26026 26363
Wygrane po 2.000 zł padły na Nr 21029 21471
27105 29417 30686 31090 31313
Nr 8506 10632 15850 34496 43158 43467 I' 26711
33505 33562 33735 33920 37016
50474 57505 61642 68337 77857 85447 32808
39371 40376 40676 41403 41676
87041
97420 115899 139708 160329 38987
181478 182335 196557 201106 207314 42308 42449 44380 44604 44878 45059
42374 45087 48904 49220 49488 49877
210362 223669 231809.
Wygrane po 1.000 zł padły na Nr 50886 51247 51576 51693 51935 52297
Nr 2314 3103 9664 17468 19101 20387 52457 52519 52823 52841 53277 53493
21914 28264 29894 34550 35404 37092 53965 54684 55008 55008 55012 56658
39178 41291 41309 44883 45104 45741 58226 60531 61456 62355 63325 63683
46605 48584 51020 53564 53670 55820 64262 64784 65938 66006 66490 66795
63037 65360 72335 73801 78532 78967 68137 68802 69160 69253 72225 72349
79362 80483 80553 81056 82049 86357 72362 72841 73319 74379 75363 75477
, 86535 90263 93653 96907 97604 103009 77283 78478 78984 80830 83330 83766
103603 104443 108661 108930 109515 83883 84044 84262 85451 87373 86671
110542 111667 113169 115556 116613 87590 87709 88927 89491 90927 92736
119049 120952 121269 128117 132391 93135 94681 95043 97117 99104 100058
135159 139148 139287 143315 143562 100602 100654 100849 101304 103168
143665 152791 153628 157402 161872 104845 105442 105509 105525 107883
164398 167678 173499 186485 188681 108345 109094 110914 111300 111895
192516 195313 198951 200512 204143 113322 113352 113564 114139 115889
207957 210327 211738 213192 216'?69 117836
120596 120861 122755 122853
220899 221822 221984 222061 225239 123241 124272
124312 125629 126648
225587 225621 228602 236620 237393
126807 127928 128736 130583 130616
241277 246356 248842
Wygrane po 400 zł padły na Nr 132637 133654 133959 134064 135327
Nr 3531 3686 9341 9713 9767 10053 135389 136928 137105 137483 138666
10079 12310 12999 13488 14643 15240 139365 139891 142266 142792 142835
15620 15762 17993 20199 20985 21203 143893 146004 146609 146797 146870
27096 27531 30568 35164 38333 36400 147147 147533 150620 151216 152617
36740 38992 40038 41598 47565 43226 153316 154811 154919 155877 157083
50965 51528 52947 54591 57663 58325 157339 157769 158504 158804 159686
60734 61391 66568 66842 67659 67665 159790 160927 162654 163273 163308
68532 69270 69378 69813 73912 76487 163959 164789 165787 166339 166663
77214 78435 79829 84797 87764 92083 168084 168213 170136 170498 170731
92499 92930 94374 94562 97784 99425 171802 172382 173283 173552 173792
99670 100740 102318 103203 104355 174946 175542 175699 176182 176822
105251 106375 107141 107285 110611 177210 177330 -177633 177665 178078
112497 113800 115247 115449 115792 178929 179110 181672 181862 182997
115985 117613 117672 118018 113784 184970 185944 188945 186988 187116
119782 119826 120777 121262 123581 188G60 188172 190652 193325 193402
125555 128492 129609 128897 131213 193418 194141 195480 195767 197175
132004 135984 137805 140417 142679 198679 198697 199894 200448 201358
143554 152039 152313 154823 160003 202525 203095 203445 203452 203743
166155 160437 162903 167250 168788 204748 203207 207099 207346 208484
169143 169146 171898 171905 173881 209049 209158 210117 210728 210757
174389 175363 175585 177255 177913 210926 210998 211158 211193 211537
178551 185177 187075 191150 191713 212112 213029 213411 213825 214470
192542 192703 192923 193993 197505
197716 199401 199578 199715 200273 215149 215187 216553 217052 218581
200399 203032 203281 206165 206275 218726 21909 219395 222838 223215 '
207839 207964 209666 209888 209917 223483 223578 227103 227170 227215
211453 213636 214298 219964 222456 229391 229970 231468 232722 233390
228073 232327 232935 234712 237125 234298 235979 236130 237623 237798
237938 239126 241544 242154 242843 241214 242027 243164. 24781 244743
243740 243842 246919 247646 248853 245235 245334 247072 24SÜ7S 248188
248182 248963

DNIA 15 bm. zgubiono pa
miątkowy kolczyk z kora
lem. Zwrot wynagrodzę. —
Gdynia, Nowogrodzka 38
mieszk. 4.
G-6S15
PODZIĘKOWANIE. Profe
sorowi Dr Dembićkiemu,
Dr Magierze, Dr Schleiche
rowi zä pomyślnie przepro
wadzoną operację i za tro
skliwą opiekę Siostrom z
Oddziału chirurgicznego 2 c
A. M. składam serdeczne
podziękowanie. J. Hawra
nek.
G-6634
ZGINĄŁ pies wilk alzacki
czarny.
Odprowadzić
wynagrodzeniem.
Orłowo,
ul. Popiela 9.
G-6626

PIES - wilczur ze znacz
kiem sopockim zginął. —
SAMOTNA poszukuje po
S ł> 8 / fe O A t
Odporwadzić: Gdynia, —
koju przy rodzinie od za
ulgowe legi Świętojańska 55 m. 18.
raz w Gdańsku. Zgłosze
POSAD POSZUKUJĄ ! ZAGUBIONO
tymacje kolejowe na naz ___________;__
APARAT elektryczny do nia: Dziennik Bałtycki —
G-6608
wisko Biernat Zofia i Bier
masażu ciała sprzedam —■ Gdańsk, pod „3933“. G-6G31
PRZYJMĘ prace zlecone nat Genowefa, Gdańsk — ZGUBIONO skrzypce 13. 12
tel. 525-21 od godz. 15—16.
Robotniczej
10 godz. 23 Sopocie na Grun
P-6623 ZAMIENIĘ samodzielny du w zakresie księgowości — Jedności
ży pokój w Orłowie, ulica bilansów, planowania finan mieszk. 7.
G-6637
Wrocławska 18 m. 1 na po sowego. Oferty: Dziennik;
waldzkiej lub pobliżu. Zna
KUPNO
kój z kuchnią Wrzeszcz.
BijWiuyaHWi—»iwnii'iTii1 'i t ^insma&g* ■ >■
Bałtycki, Gdańsk, pod „Fi' ZGUBIONO przepustkę sta lazca proszony zwrócić do
G-S510
MOTOCYKL Od 200 — 350
nansista“.
G-6588 łą Stoczni Gdańskiej na Redakcji za wynagrodze
nazwisko Czechowski J ócm3 w dobrym stanie ku- j ZAMIENIĘ małe mieszkazef, Gdańsk, Cygańska Gó niem pod „Muzyk ‘Zawodo
pię. Fr. Solecki, Pelplin, j nie, samodzielne w śródG-6627
ZGUBY
ra 3 c/l.
G-6833 wy“.
G-6630! mieściu na 2 — 3-pokojoi juj
tiiiii ---n—n
LANCIA Ąprilia na cho-i fe. Zwrócę koszty remon- ZGUBIONO kwit Nr 3632
SKRADZIONO książeczkę
dzie lub rozbiórkę kupię, i J'11- Telefo« 52-59 w godzi- Komisu Nr 152 nazwisko wojskową, katrę meldun ^^://.++4++C
nfpr+v. 15685“ 38.
— Warsza-inach
Popołudniowych.
TuÄÄ
19%/K «»Ol*«
Wiesława.
G-6612
Zych Danuta.
p-6620 kową, legitymację ZZPP
przy Prezydium Powiato
KT7PTF Hohrv wózek
2 pokoje kuC-i“! ZGUBIONO legitymację — wej Rady Narodowej w
stoczniową
na
nazwisko Tczewie na nazwisko KliBieliński Bronisław.
J
ska 17 m. 7, tel. 14-12
G-obzD młuk Aleksander. G-6633
_
G-6611 Oferty: „Dziennik Bałtyc
ki“, Gdynia, pod „An
ZGUBIONO kartę meldun
"KUPIĘ nowoczesną jasną drzej“.
G-6616 ZAGUBIONO odcinek, wy kową OXI 3761, wydaną
sypialnię. Gdynia - Chylo
meldowania
Habowskiej przez Administr. na naz
nia, Helska 12.
G-6617 WOJ l\|p P < > *>! A, !) >
Wandy z Wrocławia, ulica wisko Hunek Gertruda —
Kotlarska 25 m. 1__ G-6o29 Lębork.
p-6575
LOKALE
POTRZEBNY czeladnik —
lub pomocnik piekarski. — ZGUBIONO kartę meldun ZGUBIONO legitymację —
ZAMIENIĘ 4 pokoje kuch Piekarnia Jankowiak, So- kową ha nazwisko Irena Związku Zawodowego na
Gdańsk,
Sando nazwisko Czapp Michał —
nią etażowe, c. o. w Gdań pot, Stalina 807.
P-6624 Sawko,
mierska.
G-6628 Orłowo, Olgierda 1. G-6609
sku - Wrzeszczu na 3—4 po
fp.Tuucdzi miodziein
DO
dzieci
wieku
przed
koję kuchnią c. o., ogró
dek we Wrocławiu, naj szkolnym i szkolnym po ZAGUBIONO w 1830 r. le ZGUBIONO książkę żeglar
chętniej na Krzykach. — trzebna kulturalna, uczci gitymację wydaną przez ską Nr 5485 na nazwisko
Zgłoszenia do Dziennika wa, ewentualnie na przy Urząd Celny Nr 826. Jad
wiga Grużdź, Wrzeszcz -- Słabczyńskl Zbigniew.
chodnic. Telefon 14-71.
Bałtyckiego pod „3934“.
£-3618
£-6613 Orzeszkowej I » I £-6638'
G-66J3

ss*
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DZIENNIK BAŁTYCKI Nr 328

Piwam radiowy

Przynajmniej połowa pasażerów po
ciągu przeżywała nie lada emocję ob
serwując Franusia, jak z rozwianym
włosem, wymijając zręcznie strażni
ków kolejowych, gnał za ostatnim
wagonem.
Nie trzeba chyba dodawać, że naj
większe emocje przeżywali koledzy
Franusia, a zwłaszcza pan Kopydlewicz, który poczerwieniał ze wzru
szenia, no i Irka, która dla odmiąny
pobladła.
— Franuś, gazu, Franuś, gazu! Moź

liwe, że te okrzyki pomogły Franusiowi do wspaniałego finiszu. Dość,
że udało mu się dobiec do wagonu,
złapać za poręcz i usadowić się na
stopniach.
Na najbliższej stacji przesiadł sie
do przedziału zajmowanego przez ko
lęgów, witany owacyjnymi okrzyka
mi.
— No, Franuś, jeżeli będziesz tak
samo biegał na boisku, jak dziś do
pociągu, to ich pomochikom na pew
no nie uda się ciebie obstawić — cie

szył się Kopydlewicz sadowiąc piłka
rza na najwygodniejszym miejscu i
pojąc lemoniadą.
W czasie ożywionej rozmowy i licz
nych dyskusji na temat możliwych
wyników meczu nikt jakoś nie zwró
cił Uwagi na nieobecność Wicusia.
Dopiero, gdy na miejscu przezna
czenia wszyscy wysiedli na peron.
Kopydlewicz
rozejrzał się wokoło
i spytał:
— A gdzie Wicuś ?

—• Ech — machnął lekceważąco rę
ką Franuś. — On zupełnie zgłupiał
z tymi swoimi dyżurami.
— Z jakimi dyżurami? Co ty mó
wisz? — Kopydlewicz aż schwycił za
ramię zdziwionego Franka.
Szybko jednak zdołał się opanować
i już spokojniejszym nieco tonem za
czął wypytywać.
Gdy zdobył zupełną ' pewność, że
Wicuś postanowił dziś w nocy dyżu
rować zamiast Franusia w fabryce —

wyraźnie
zmartwił
się.
Zniknął
gdzieś cały jego sportowy entuz
jazm, rozglądał się wkoło ponuro,
nie słyszał nawet, co do niego mó
wlono.

W pewnym momencie nieznacznie
opuścił towarzystwo i pobiegł do te
lefonu. Nie mógł usiedzieć na miej
scu czekając na rozmowę, a gdy
wreszcie rozległ się sygnał zamiej
scowej, schwycił gwałtownie słu
chawkę.

Środa — 19. 12. 1951 r.
6 50 —■, Gimnastyka. 7.00 — Dzien
nik 7 15 — Muzyka. 7.55 — Wia ł 8 CO
— Kur? jęz. ros 11.40 — Komunika
ty miejscowe 11.45 — Głos mają kobirtty 1152 — Pieśń o Stalinie. ■ ,2 04
— Dzienr ik. 12.15 — Wieś tańczy i
śpiewa 1? 20 — A.ud. dla wsi ’? 43 —
„Na swojską nutę“. 13.15 — Komu
nikat PIKM dla rybaków. 13.15 - Mu
zyk? i komunikaty. 13.30 — Wsze-h.
Rad 13.45 — Aud. „Chopin w Wied
niu“. 14.10 — Utwory na flet i obój.
14.30 — Pow. „Gorące dni“ 14.50 —
Muzyka. 15.30 — Aud. dla dzie i. 16.00
—, Wszech. Rad. 16.20 — Aud. mło
dzieżowa — „Obrażone miny, nocne
wachty... i co dalej“. 16.40 — Utwory
na akordeon. 17.00 — Wiad. 17.05 —
Pog. sportowa. 17.lS — Koncert soli
stów. 17.45 — Kurs jęz. ros. 18.00 •—
Muzyka ludowa. 18.25 — Pieśń o Sta
linie. 18.30 — Wszech. Rad. 18-50 —
Popularne utwory skrzypcowe. 19.15
— Przegląd wydarzeń. 19.30 — Muzy
ka i akt. 20.00 — Koncert. 20.45 —
Wspomnienia robot. 20.58 — Komuni
kat PIHM. 20.58 — Pogoda. 21.00 —
Dziennik. 21.26 — Wiad. sportowe.
21.30 — Muzyka. 21.50 — Aud. liter.
22.20 — Sonaty skrzypcowe Haendla.
22.35 — Muzyka tan. 23.00 — Fragm*
op. „Gwiazda". 23.50 — Wiad.

W amerykańskiej celi
Fred Cluster ułożył się właś końcu powinęła mi się noga i
nie na pryczy w swej więziennej wlepili mi fotel elektryczny- Wie
celi, zamierzając oddać się ulu pić wlepili, ale — wiadomo —
nasza ferajna gangsterska ma
bionej sjeście popołudniowej.
Wracamy jeszcze raz do Eks dział Budownictwa Prezydium Wydział Budownictwa zawia- | gę, że C. Z. P. M. nie bierze pod Nagle w korytarzu rozległ się wpływy i stosunki w rządzie,
pozytury Wojewódzkiej Central MRN wystosował pismo do C. Z. damia przy tym ob. Urbana, iż uwagę ani stanowiska Prezydium odgłos kroków, potem zachrobo- wywinąłem się doży wet-' skiem.
nego Zarządu Przemysłu Mięsne P. M. w Gdańsku, wzywając na w dniu 7. 11. 51 wysłał znowu do MRN, jako gospodarza miasta, tal w zamku klucz, drzwi otwo No, a teraz wal ty z kolei!
Współlokator celi Freda za
go w Gdańsku, by tym razem, podstawie art. 385 i 380 Rozp. Ekspozytury pismo, w którym ani też społecznego aspektu spra- rzyły się i dwóch rosłych strażna podstawie niezbitych i nie bu Prezydenta R. P. z dnia 16. 2 uzależnia przyjęcie wyremonto- wy remontu jednego pokoju dla ników wepchnęło brutalnie do czął:
dzących wątpliwości faktów, wy 1928 o prawie budowlanym i za wanego mieszkania dla dyrektora osoby pracującej i chorej na celi jakiegoś jegomościa z taką — Co do mnie, to nazywam się
a
siłą, że ten runął na sąsiednią John Terry i popadłem tutaj ze
kazać, jak wspomniana instytu budowaniu osiedli (Dz. U. R. P. w budynku przy ul. Rokossow- gruźlicę.
cja troszczy się o człowieka Nr 34, póz. 216 z 1939 r-), oraz skiego 36 a od remontu pokoju. zaiste dziwne stanowisko zaj- pryczę, uderzając przy tym gło zgoła innych powodów. Jako żoł
nierz amerykański napatrzyłem
pracy.
na podstawie protokółu inspek ob. Urbana w mieszkaniu Nr *.'muJe c z P.
który, wydat- wą o ścianę.
W dniu 30 marca br. ob. Ro tora nadzoru budowlanego z dn. Wreszcie w dniu 1 grudnia br.; kując olbrzymie fundusze na zby Drzwi zatrzasnęły się. Klucz się dosyć na rozlew krwi w czasie
zaehrobotał znowu w zamku, ostatniej wojny i stałem się od
man Urban, zam. w Sopocie przy 5 kwietnia br. do d oprowadzeni a Prezydium MRN wysłało do ob.j
ul. Rokossowskiego 36 a m. 8, do stanu używalności mieszkania Urbana "'pismo, * że CZPM pod^ń- j feczną przebudowę sklepu mięs- strażnicy oddalili się- Gdy kroki tąd zwolennikiem pokoju mię
złożył do Wydziału Budownictwa Nr 8 w budynku przy ul. Ro sał ostatecznie umowę na wyko-' nego, jak i budowę wspaniałego ich umilkły' w głębi korytarza dzy narodami. Przed paru dnia
Prezydium MRN — podanie o kossowskiego 36 a, zajmowanego nanie tego remontu, który wed- mieszkania dla dyrektora, nie Fred opuści! nogi i usiadł na pry mi powiedziałem na budowie, na
jakiej byłem
zatrudniony, że
ług tej umowy miał być wyko- może przeprowadzić drobnego re czy.
przeprowadzenie remontu jedne przez rodzinę ob. Urbana.
go pokoju, nadającego się do u- Na oba te pisma C. Z. P. M. w nany do-.. 15 listopada br. Re montu jednego pokoju, bo nie dy — He! He! He! — zarechotał wszystkie ludy na świecie powin
żytku tylko w okresie letnim i o Gdańsku nie raczył nawet odpo montu jednak nie wykonano, a spoinuje... kredytami! Śmieszne i do towarzysza. — Dogodzili d, ny połączyć się, aby zapobiec
przyszłym mordom masowym*
wiedzieć, wobec czego Wydział CZPM przysłał w dniu 22 listo oburzające! A gdy do tego do brachu, jak się patrzy.
postawienie w nim pieca.
Ob- Urban jest zmuszony prze Budownictwa Prezydium MRN pada rb. do Prezydium MRN pi damy długotrwałą, biurokratycz Tamten usiadł również i począł czyli wojnom. Tej nocy wpa
dła do mnie banda policjantów,
bywać w jednym niewielkim po wysłał do CZPM dwa ponaglają smo za L. dz. NJ/2604/51, wno
rozcierać sobie głowę, krzywiąc
koju wraz z żoną i trojgiem dzie ce pisma w dniach 5. 6. 51 i 7.11. szące sprzeciw przeciwko decy ną korespondencję, będziemy się przy tym i sykajac z bólu. przetrząsnęła moje mieszkanie,
zbiła mnie do krwi i zakuła w
zji, uzależniającej remont i przy mieli pełny obraz aspołecznego
ci. Takie anormalne „zagęszcze 51 rFred przyjrzał mu się uważnie.
nie: jest szkodliwe i niebezpiecz Tymczasem otb. Urban złożył jęcie mieszkania służbowego dla stanowiska C. Z. P. M. — RED. Jegomość był ubrany skromnie, kajdanki. W trzy dni później
ogłoszony został w sądzie wyrok
ne dla dzieci, gdyż ob. Urban jest w Prezydium MRN w Sopocie dyrektora od remontu pokoju ob.
lecz czysto, a jego postać nie pa na mnie: dziesięć lat ciężkiego
chory na gruźlicę płuc i znajdu dwa zażalenia. W dniu 20 listo Urbana. Przy tej okazji CZPM
sowała jakoś do surowej celi wię więzienia za działalność antypada br. Prezydium MRN wysła poucza władze państwowe, że nie
je się pod opieką lekarza.
zienia dla recydywistów.
amerykańską.,.
mają
prawa
nic
nakazywać.
ło
do
oib.
Urbana
pismo,
w
któ
Dzierżawcą, a ściślej mówiąc,
— Jakaż niesposobna hramajJegomość umilkł. Fred Clostc-r
Wydział
Budownictwa
w
piś
W PDT we Wrzeszczu znaleziono
właścicielem tego budynku, jak rym komunikuje, że wysiłki,
na przywiodła cię do tutejszego popatrzył na niego przez ehwilę,
i budynku pod Nr 36 jest Cen zmierzające do zmuszenia Ekspo mie z dnia 30. 11. 51 (L. dz. zeszyt z notatkami z historii oh. Sta ma-nra? — rzuci! pytanie Fred. po czym rzekł, poskrobawszy się
tralny Zarząd Przemyślu Mięsne zytury Woj. CZPM w Gdańsku, 2-III-117-35/20/51) uzasadnił po nisława Saja ze Słupska. Prosimy — Blajtnąłeś pewnie jakiś spory w głowę:
go — Ekspozytura Wojewódzka rozbijają się o opieszałość dyrek nownie swą poprzednią decyzję odebrać w „Śmiało i szczerze“, lub banczek? No, przyznaj się, je - A to ci klawa historia!
w Gdańsku, który przeprowadził cji ekspozytury, tłumaczącej się odnośnie remontu jednego poko podać adres, byśmy mogli wysłać żeli nie chcesz, żeby była między Mnie wsadzili tutaj za to, że
zbyteczny remont i przebudowę „brakiem kredytów“ na ten cel. ju, zwracając jednocześnie uwa- pocztą.
nami grubsza krewa!
mordowałem ludzi, a ciebie zno
sklepu kosztem olbrzymich sum,
Ton jego głosu stał się zaczep wu za to, że wystąpiłeś przeciw
o czym już pisaliśmy uprzednio.
ny, lecz jegomość uśmiechnął się ko mordom... Stanowczo coś w
C. Z. P. M. nie okazał dotych
tylko.
tym naszym rodzimym sądowni
czas chęci odremontowania jed
—- Powiedzmy, że jako gospo- ctwie amerykańskim nie klapu
nego pokoju chorego na gruźlicę
W czasie turnieju pięściarskiego w Gdańsku odbyła się narada łów fińsldch, które rozegrają po darz powinieneś przedstawić mi je! Nie uważasz, brachu?...
lokatora, 00 dałoby się wykonać aktywu bokserskiego, której tem item było rozplanowanie przygo parę spotkań w różnych okręgach sję pierwszy —■ powiedział spoSTEF.
nawet systemem gospodarczym. towań, poprzedzających wystąpienie pięściarzy polskich na Igrzys Polski.
kojnie.
W dniu 5 kwietnia br. Wydział kach Olimpijskich w Helsinkach.
Fred walnął dłońmi o kolana „WYKROJE I WZORY"
Wyjazd na Olimpiadę poprze
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Budownictwa Prezydium MRN w W trakcie dyskusji upadła kon-j Na przygotowania przedolim- dzą mistrzostwa Polski, w któ i wybuchnął śmiechem.
WYKROJE:
Sopocie przeprowadził inspekcję, cepcja — poprzednio wysuwana pijskie złoży się również parę im rych udział wezmą — w przeci
— Miarkuję, że z ciebie wcale sukni ZAWIERAJĄ
dla tęższej osoby, sukienki wi
stwierdzając, że rodzina ob. Ur —stworzenia 6-miesięcznego obo prez międzynarodowych i krajo wieństwie do zeszłego roku — re- niezgorszy fetniak — rzekł. — zytowej, ubranka dla chłopca od 5
do 7 lat
bana mieszka w jednym pokoju zu przedolimpijskiego dla bokse wych. Już w styczniu projekto- j prezentacje okręgów, a nie zrze- Ale, co racja, to racja — tu ude
ORAZ WZORY*.
i zajmuje kuchnię, natomiast dru. rów, ponieważ zorganizowanie go wany jest turniej z udziałem 2 szeń, Mistrzostwa te rozegrane rzył się w pierś. — Jeżeli chcesz serwetki (aplikacja
i mereżki), ma
gi pokój zrobiony został ze stry nasuwałoby wiele trudności i nie5 zespołów zagrańicznych — austria zostaną w
maju i poprze- już wiedzieć, to jestem Fred Cło- katki (Czerwony Kapturek),
3-ch za
ckiego i węgierskiego, przy udzia dzone będą Obozami przygotowaw ster, a po tamtej stronie więzień bawek na choinkę, jak również obja
chu, wymaga wykończenia i usta dałoby pożądanych rezultatów.
wykrojów i wska
wienia w nim pieca kaflowego.
Postanowiono natomiast zor le 2 reprezentacji krajowych. W czymi, zorganizowanymi przez po nych murów zwali mnie „Postra- śnienia tablicy
zówki krawieckie.
W dniu 10 kwietnia br. Wyganizować 3 obozy przedolim miesiącach zimowych przewidzi a, szczególne zrzeszenia dla swoich chem Chicago“,
Zakatrupiłem
CENA 96 GR.
wizyta 2 zespo- zawodników.
ilff/E*
pijskie dla Kadry Narodowej.
masę frajerów z forsą, ale w
Pierwszy z nich o charakte
rze wyszkoleniowym odbędzie
Z manifestacji sportowców
się w styczniu. Weźmie w nim
na ringu w Gdańsku
rozkleiło się to stadło — nie pierwsze, nie ostatnie Może Więc
udział około 35 zawodników.
jednak nie skierował Zajdy tak na całkowicie boczny tor. Otwie
Drugi — wypoczynkowy — w
rała tu się możliwość uchwycenia pewnej dźwigni dla podważenia
górach w marcu. Trzeci zaś,
trzymającej się jeszcze jedności dawnej załogi piętnastki.
6-tygodniowy przed samym
— Skoro już tak mówimy sobie szczerze w cztery oczy, panie
wyjazdem na Olimpiadę o cha
Karolu, przyznaj pan, że wszystkiemu winien ten zatracony wrak.
rakterze
kondycyjnym. W
Strzał oddany na próbę, okazał się całkiem celny.
dwóch ostatnich tygodniach te
— Wiadomo — burknął ’ Karol. — Żebym od razu wziął inną
go obozu zwróci się uwagę na
pracę, byłby teraz spokój.
uprawianie przez bokserów in
— Ba, żeby babcia m:ała kółka, byłby z niej parowóz, jak się
nych dyscyplin sportowych, apatrzy. Skoro nie pomyślał pan o tym za wczasu, trzeba tym
by uniknąć przesytu boksem. W pierwszym odruchu chciał powiedzieć mu wprost, że ta cała
bardziej myśleć teraz, kiedy jeszcze nie jest za późno.
T historia z kutrem nie jest warta funta kłaków, żeby się nie łudził
Karol najwidoczniej zaabsorbowany był swoimi myślami, bo
perspektywami dalszej pracy w spółdzielni, żeby rozejrzał się za
nie odpowiedział nawet burknięciem. Milewski sam musiał kon
środkami utrzymania gdzie indziej. Jednak, rozsądek nakazai mu
tynuować rozmowę. Uderzył dla odmiany w ton sentencjonalny.
zachowanie pewnej ostrożności. Zwrócił Uwagę na zmartwiony i
— Czasem człowiekowi łatwiej rękami przesypać górę, niż
gniewny jednocześnie wyraz twarzy motorzysty.
przełamać upór innych ludzi. Stara to prawda, tak stara, jak
— Ciężko panu idzie z tymi papierzyskami. Wygląda pan
W niedzielę odbyły się dalsze spot
świat.
kania o mistrzostwo klasy wojewódz jakby każde machnięcie olłówkiem zapijał pan szklanką piołunu.
kiej w szachach. Runda ta stała pod
Karol poruszył się niechętnie i milczał. Nie czuł się w na
I ten strzał był celny.
znakiem wysokich zwycięstw fawo
— Wiadomo. A najtrudniej z kobietami. Jak się raz uprze,
rytów. Ogniwo (Sopot) w Elblągu po stroju do zwierzeń, które i tak było można z niego wydobywać
to diabeł nie da rady.
konało tamtejszą Stal w miażdżącym* chyba tylko gwałtem, Ale Milewski, nie zrażony postawą roz
stosunku 8:0. Budowlani (Gdańsk) wy mówcy, a jednocześnie niemal nieświadomie dążąc do zepchnięcia
— Wiem coś. o tym. Ale i na upór jest sposób.
grali z AZS (Gdańsk) 6.5:1,5, a Kole z siebie przyjętego wobec Zajdy zobowiązania, pytał dalej.
r— Jaki sposób?
jarz (Gdynia) na własnym terenie
— Źle pan się dziś czuje?
— Jeszcze większy upór. Postawić jednak na swoim. Jej to
zwyciężył Spójnię (Tczew) 6:2. W ostatnim meczu tej rundy TPPE Gdyą
Karol machnął ręką.
przejdzie, zobaczy pan, sama się przeprosi.
nia pokonało u siebie wejherowską
— Żeby to dziś...
Karol spojrzał na niego uważnie, czekając dalszych słów. Mi
Unię 5:3. W chwili obecnej prowadzą'
— Pewno, co tu dużo gadać. Idzie panu, jak z kamienia.
lewski postanowił kuć żelazo, póki gorące.
w tabeli rozgrywek Budowlani po— Jedyny sposób, panie Karolu, powiadam panu. Jeżeli pan
Podms trwania turnieju przed ■ siadający 33 pkt. zdobyte w 5 me- Tylko pomyśleć, co to upór ludzki może zdziałać...
Karol nie odpowiadał. Godzinami można przelewać z próż
jednak zrobi tak, jak sam chce, a przy tym dobrze zrobi, to ona
olimpijskiego w Gdańsku najle- czach’
Na dalszym miejscu znaid,,je
się Ogniwo 28 pkt. (4) przed Kole nego w puste, ale on właśnie tego nie lubił. Więc po co?
pierwsza ustąpi.
pszy bokser tej imprezy Zdzis jarzem (Lębork) 25,5 pkt. (6), Kole
— Kiedy pan się żeni?
— To jak zrobić?
ław Soczewhiski wezwał wszyst jarzem Gdynia 25 pkt. (6) i AZS
(Gdańsk) 25 pkt. (7). Tabelę zamyka
Znowu poruszył się jakoś niechętnie, czy niecierpliwie. Je
•— Żeby pan się postarał o jakąś dobrą pracę...
kich polskich sportowców do jak TPPR
(Gdynia) przed Stalą (Elbląg), szcze jeden, który o to pyta, jakby już nie wiedział.
— Ale gdzie?
najsumienniejszego i najlepszego Unią (Wejherowo)
i Spójnią (Tczew!.
— Chyba nie odkłada pan ślubu na czas nieokreślony?
przygotowania się do Igrzysk O— Trzeba się rozejrzeć. Kutra nie warto podnosić, zawsze
— Kto to może wiedzieć...
limpijskirh, zarówno pod wzglę
tak mówiłem i dalej mówię. Upór Boszki i Sżewa...
UPRAWIAMY
•— No, jeżeli w ogóle kto, to chyba pan.
— Tak, Szewa...
dem sportowym, jak i ideologicz
— Żenić musi się dwóch.
nym, aby godnie reprezentować
— Własne powiadam Szewa — pomyślał sobie, że w ten
TURYSTYKI? ZIMOWĄ
Bardzo słusznie. Widzi pan, nie pomyślałem o tym... — purkt warto bić. -— Bo to taki młody zarozumialec. Nauczył się
barwy Polski Ludowej.
„MODA I ŻYCIE“
powróciła mu chęć do żartowania. — Ale pan słusznie postawił w Marynarce Wojennej trzymać fason i to wszystko, co potrafi.
Na zdjęciu: SOCZEWIŃSKI
Nr 3«
cały problem.
przed mikrofonem odczytuje swój
Ale fason dobry dla dziewcząt, nie dla...
198/B.
apel.
Było to już coś w rodzaju informacji. No, cóż? Widocznie
(Ciąg dalszy nastąpi)

Piętnujemy ni€ społeczne stanowisko Ekspozytury C. Z. P. M.

Znaleziono
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