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W drugim dniu obrad
XX Zjazdu KPZR 
rozpoczęła się dyskusja
nad referatem sprawozdawczym KC KPZR
oraz sprawozdaniem Centralnej Komisji Rewizyjnej

i wyniku wykonania
postanowień powziętych .
dla uczczenia XX Zjazdu KPZR
pracownicy kombinatu im. Lenina
dali kfpaiowi
niezwykle cenny produkt

Cena 20 gT.

Ryż
z Burmy
dla ZSRR

MOSKWA (PAP). XX Zjazd Komunistycznej Partii 
Związku Radzieckiego, który rozpoczął się 14 bm., kon
tynuują obrady.

Na posiedzeniu porannym 15 bm. przewodniczący 
Centralnej Komisji Rewizyjnej KPZR — P. G. Mogkatow 
wystąpił z referatem sprawozdawczym Komisji.

Następnie rozpoczęła się dyskusja nad referatem spra
wozdawczym Komitetu Centralnego Komunistycznej Par
tii Związku Radzieckiego, który wygłosił we wtorek pierw 
szy sekretarz KC KPZR — N. S. Chruszczów oraz nad 
referatem sprawozdawczym Centralnej Komisji Rewi
zyjnej.

(Streszczenie referatu sprawozdawczego Komitetu 
Centralnego KPZR, wygłoszonego w pierwszym dniu 
obrad Zjazdu, zamieszczamy na str. 2).

W im otwarcia Zjazdu
na obserwatorium 
w Antarktydzie
podniesiono
radziecka; 
flagą 
państwową

MOSKWA (PAP). Specjal
ny korespondent agencji 
TASS, I. Denisów donosi z 
Antarktydy:

W dniu otwarcia XX Zja- 
idu KPZR odbyła się uro- 
ezys iośó podniesienia flagi 
państwowej ZSRR na ra
dzieckim obserwatorium nau 
kowym na Antarktydzie.

Na uroczystym apelu zebra 
li się wszyscy członkowie 
ekspedycji — uczeni, lotnicy 
i marynarze. Przy dźwiękach 
hymnu Związku Radzieckie 
go i dźwięku syren statków, 
kierownik ekspedycji M. M. 
Somow wciągnął flagę pań
stwową ZSRR na maszt.

Uczestnicy ekspedycji wy
słali drogą radiową na adres 
XX Zjazdu KPZR depeszę z 
pozdrowieniami.

KRAKOW — NOWA HU
TA (PAP). 14 bm. w walców 
ni ciągłej blach na gorący 
kombinatu im. Lenina zało
ga rozruchowa i eksploata
cyjna przystąpiły do prób 
walcowania na tzw. zespole 
klatek wykańczających. Bry 
gady budowlane i montażo
wa wraz z dozorem technicz 
nym zrealizowały w ten spo 
sób swoje zobowiązanie pod
jęte dla uczczenia XX Zjaz
du KPZR. Zgodnie z tym 
postanowieniem, w dniu 
otwarcia obrad Zjazdu wy
produkowana została pierw
sza w hucie im. Lenina bla
cha cienka.

Statek „Taras Szewczen
ki)“ przywiózł do portu 
odeskiego ze stolicy Bur
my — Rangunu 6.870 ton 
ryżu. 200 ton ryżu stano
wi dar premiera Burmy 
U Nu dla narodu radziec 
kiego. Na zdjęciu: wyła
dunek ryżu ze statku „Ta 

ras Szewczenko“
Fot. CAF

W odpowiedzi
na faszystowskie
prowokacja
masy pracujące
Francp
zwierają szeregi

PARYŻ (PAP). W ostat
nich dniach elementy faszy
stowskie we Francji zorgani 
zowaiy szereg nowych prowo
kacji. Wieczorem 11 bm. usi
łowały one urządzić obok 
Łuku Triumfalnego 1 na Po
lach Elizejskich w Paryżu 
demonstrację (mimo że de
monstracje uliczne były w 
tym dniu zabronione). W 
niektórych dzielnicach sto
licy Francji zebrały się gru
py poujadystów i tzw. „by
łych kombatantów7“, którzy 
wznosili okrzyki antyrządo
we i domagali się kontynuo
wania represji w Algerze. 
Demonstranci wybili szyby 
w lokalu dziennika „Ex
press“.

Masy pracujące Paryża w 
odpowiedzi na prowokacje fa 
szystowskie zwierają swe sze 
regi, by odeprzeć ataki ele
mentów reakcyjnych. Orga
nizacje Partii Komunistycz
nej i Partii Socjalistycznej 
okręgu paryskiego nawiąza
ły kontakt. Delegacja fede
racji FPK departamentu Sek 
wany odwiedziła kierowni
ctwo federacji Partii Socja
listycznej tego departamen
tu. Podczas rozmowy przed
stawiciele obu partii doko
nali wymiany poglądów w 
sprawie przeciwstawienia się 
wystąpieniom elementów fa
szystowskich oraz postano
wili wzmocnić kontakt w 
przyszłości, jeśli wymagać 
tego będzie sytuacja.

Jak donosi „Humanite“, 
kontakty między komunista
mi a socjalistami zostały na
wiązane w’ wielu dzielnicach 
Paryża i w szeregu miejsco
wości okręgu paryskiego, w 
niektórych zakładach przemy 
slowych oraz w Bayonne, 
Annecy, La Pallice 1 innych 
nianiach prowincjonalnych.

Konferencja prasowa w Moskwie
w sprawie amerykańskich balonów

9 lutego 1956 r. w Ministerstwie Spraw Zagra
nicznych ZSRR odbyła się konferencja prasoitci na 
temat wysyłania przez am erykańskie organa wojsko 
we balonów do obszaru powietrznego ZSRR. Na 
konferencję przybyło około 100 korespondentów ag en 
ej i prasowych i dzienników zagranicznych.

Na zdjęciu: Ekspert techniczny płk. A. W. Ta- 
rancow podaje dane techniczne o amerykańskich ba
lonach unieszkodliwionych w obszarze powietrznym 
ZSRR. Not. CAF

W wyniku walcowania u 
zyskano blachę grubości 7,9 
mm. Blacha ta została po
cięta na arkusze i spakowa
na. Gospodarka nasza otrzyr 
mala niezwykle cenny pro
dukt, znajdujący szerokie za
stosowanie w różnych gałę
ziach przemysłu — maszyno
wego, motoryzacyjnego, bu
dowy okrętów, budowlanego 
i in. Blacha ta pozwoli także 
na zwiększenie produkcji ar
tykułów codziennego użytku.

W związku z wyproduko
waniem pierwszej blachy 
cienkiej, w kombinacie im. 
Lenina odbyła się masówka 
załogi budowlanej i eksplo
atacyjnej kombinatu. Obec
ny na masówce minister bu
downictwa przemysłowego 
— Czeslaw Bąbiński przeka
zał robotnikom, inżynierom 
i technikom serdeczne poz
drowienia od I sekretarza 
KC PZPR Bolesława Bieruta 
wraz z życzeniami dalszej o- 
wocnej pracy przy budowie 
huty. Minister Bąbiński zło
żył również serdeczne po
dziękowanie radzieckim spe 
cjalistom za pomoc okazywa 
ną przy budowie walcowni

Wystawy
dzieł Rembrandta

WARSZAWA (PAP). W 
związku z uchwałami Świa
towej Rady Pokoju oraz 
UNESCO o uczczeniu w ro
ku bieżącym 350 rocznicy 
urodzin genialnego malarza 
holenderskiego Rembrandta, 
Muzeum Narodowe w War
szawie organizuje w połowie 
marca br. dwie okolicznoś
ciowe wystawy.

Pierwsza z nich pn. „Rem
brandt i jego krąg“ zgroma
dzi około 70 obrazów wyko
nanych zarówno przez same
go mistrz», jak i jego poprzed 
ników oraz następców. Ekspo 
naty wypożyczone będą 
muzeów polskich oraz za
granicznych — Amsterdamu, 
Pragi i Schwerinu (NRD)

Otwarta równocześnie dru 
ga wystawa zawierać będzie!
grafikę i rysunki wielkiego! 
mistrza holenderskiego oraz 
jego uczniów. Znajdą się tu 
m. in. liczne akwaforty Rem 
brandta, z których część po
chodzi ze zbiorów polskich.

Ze zbiorów wiedeńskich o- 
trzymamy 20 oryginalnych 
rysunków Rembrandta i je
go uczniów, z Amsterdamu 
zostanie wypożyczona duża 
kolekcja akwafort I rysun
ków mistrza.

Katalog obydwu wystaw 
przygotowują pracownicy 
Muzeum Narodowego.

Praca nie może
zaszkodzić 
Opinia lekarza 
prezydenta
Eisenhowera
o chorobach serca

NOWY JORK (PAP). „Choro
by serca stały się prawdziwą 
epidemią w Stanach Zjednoczo
nych. Co drugi zgon następuje 
z ich przyczyn“ — powiedział 
dr Paul Dudley White, lekarz 
osobisty prezydenta Eisenhowe
ra, przemawiając do grupy kar
diologów w San Francisco.

Dr White, który leczy prezy
denta Eisenhowera po jego ata
ku sercowym wyraził przeko
nanie, że przyczyną tego ataku 
nie było przeciążenie pracą wy
konywaną przez prezydenta. 
„Praca nie może nikomu zasz
kodzić'' — dodał dr White.

Twórcza dyskusja
górników
nad założeniami
planu 5-letmego

CZĘSTOCHOWA (PAP).
Przed górnikami rud żela

za stoi w planie 5-letnim za
danie blisko 2,5-krotnego 
zwiększenia wydobycia, a 
tym samym uczynienia z ko 
palni etwa rud żelaza o wis
ie silniejszej, niż obecnie, oa
zy surowcowej dla kraj >we- 
go hutnictwa.

Dla zapewnienia realizacji 
tego zadania wybudowanych 
będzie 10 nowych kopalń o- 
raz nastąpi szeroka mecha
nizacja robót i transportu w 
kopalniach już pracujących.

Górnicy przyjęli z zapałem 
tak rozległy plan inwestycji, 
lecz nie poprzestali na tym. 
W toku gorących i twórczych 
dyskusji nad założeniami 
planu 5-letniego wskazali 
na wiele istniejących rezerw. 
Wysunęli również propozy
cje, które pozwolą na zwięk 
szenie zdolności wydobyw
czej kopalni.

— Możemy wydobyć w ®- 
kresie planu 5-letniego o 80 
tys. ton rudy więcej, niż prze 
widują wstępne założeni* 
Centralnego Zarządu ““ 
stwierdzili górnicy kopalń 
„Tadeusz 1“, „Tadeusz 2“ i 
„Włodzimierz“, wchodzących 
w 6 kład przedsiębiorstwa 
„Nowa Wieś“. Osiągniemy 
to przez lepsze wykorzysta
nie czasu roboczego, należytą 
dostawę wozów, drewna i na 
rzędzi górnikom pracującym 
na dole.

Załoga kopalni „Paweł ‘ 
doszła do przekonania, iż 
stać ją na wydobycie w pla
nie 5-letnim o 53 tys. ton ru
dy więcej, niż przwidują zało 
żenią Centralnego Zarządu.

NOWY JORK (PAP). Lekarze 
czuwający nad zdrowiem prezy
denta Eisenhowera wydali wczo 
raj komunikat, w którym stwier 
dzają, że stan zdrowia „pod
opiecznego" nie budzi żadnych 
obaw. Lekarze dodali, iż obec
nie nic nie przeszkadza, by Ei
senhower mógł brać „czynny u- 
dział w życiu politycznym przez 
najbliższe 5—10 łat".

Horasiewicz
koncertuje w Belgii

WARSZAWA (PAP). Udał się 
na tournće artystyczne do Bel
gii laureat pierwszej nagrody 
V Międzynarodowego Konkursu 
im. Fr. Chopina — Adam Hara- 
siewicz.

Artysta rozpocznie swe wystę
py od Brukseli.

Wykluczenie 
Hervego 
z FPK

PARYŻ (PAP) Dziennik 
„Humanite“ donc&i, że Ko
mitet Centralny Francuskiej 
Partii Komunistycznej posta 
nowił, na wniosek Centralnej 
Komisji Kontroli Politycz
nej, wykluczyć b. deputowa
nego i b. zastępcę naczelne
go redaktora „Humanite1 
Hervego z szeregów partii.

Ocena
działalności
w woj. gdańskim
tematem

sesji
W najbliższy poniedzia 

lek 20 bm. o godz. 10 roz 
pocznie aię X sesja Wo
jewódzkiej Rady Naro
dowej w Gdańsku. Głów
nym tematem obrad, kló 
re odbywać się będą w 
sali konferencyjnej Pre
zydium WRN przy ul. 
Okopowej, będzie sprawo 
zdanie z działalności Mi
licji Obywatelskiej w 
woj. gdańskim.

Radziecka odpowiedź
na propozycje USA 
w sprawie 
wymiany 
delegacji
kulturalnych 
i naukowych

MOSKWA (PAP). Agencja 
TASS podaje:

W związku z zarysowują
cym się po genewskiej kon
ferencji szefów rządów czte 
rech mocarstw rozszerze
niem wymiany delegacji w 
dziedzinie kultury, nauki i 
techniki między ZSRR a 
USA, Departament Stanu 
USA przekazał za pośredni
ctwem ambasady amerykań
skiej w Moskwie Minister
stwu Spraw Zagranicznych 
ZSRR memorandum, formu
łujące zasady, które należa
łoby stosować przy realizacji 
takiej wymiany.

W związku z wymienio
nym memorandum MSZ 
ZSRR przekazało 3 lutego 
br. ambasadzie Stanów Zjed 
ncczonych aide memoire, w 
którym m. in. czytamy:

Rząd radziecki podziela po 
gląd rządu USA, że dla osiąg 
nięcia największych korzy
ści przez obie strony byłoby 
celowa opracować w każ
dym konkretnym wypadku 
program wymiany delegacji, 
a samą wymianę przeprowa
dzać na zasadzie wzajem
ności.

Co się tyczy sprawy indy
widualnych wyjazdów po
szczególnych obywateli, to 
zdaniem rządu radzieckiego 
także w tym wypadku mogą 
być osiągnięte najbardziej po 
myślne wyniki, jeśli wyjazdy 
takie odbywać się będą na 
zasadzie wzajemności i bez 
wszelkich ograniczeń o cha
rakterze dyskryminacyjnym.

Co się tyczy propozycji De 
parlamentu Stanu USA w 
sprawie opracowania pro
gramu wymiany delegacji w 
dziedzinie medycyny i rolni
ctwa, to ministerstwo ze swej 
strony uważa opracowanie 
takiego programu za pożąda
ne i gotowe jest rozpocząć ro 
kow7ania w tej sprawie, jak 
również na temat wymiany 
delegacji w dziedzinie kultu
ry, energetyki, żywienia zblo 
rowego I w innym zakresie.

Pracownicy PI
redzq nad

zagospodarowaniem
Żuław

Wczoraj rano w No
wym Dworze Gdańskim 
rozpoczęła się narada ak
tywu Zjednoczenia PGR 
Malbork, poświęcona spra 
w7le zagospodarowania Żu 
law w Planie 5-letnim.

Na naradę przybyło oko 
lo 400 przodujących pra
cowników żuławskich 
PGR-ów 1 kierownictwo 
zespołów.

Z Danii do Szwecji
można przejść suchą
W Kadyksie zamarzły 
setki tysięcy
W Polsce
nastąpiło 
znaczne
ocieplenie

PARYŻ (PAP). Mrozy i opady 
śnieżne dały się ostatnio we 
znaki na terenie prawie całej 
Europy. Według meldunków z 
dn. 14 bm. oblodzenie dróg we 
Francji spowodowało szereg ka
tastrof samochodowych. W Li
moges temperatura spadła do 23 
stopni poniżej zera. Takich mro 
zów nie pamięta miasto od 60 
lat. Mrozy i śniegi nawiedziły 
nawet Lazurowe Wybrzeże. Do
wóz żywności napotyka na bar
dzo poważne przeszkody. W Ni
cei tradycyjny pochód karnawa 
łowy nie mógł się odbyć z po
wodu zasp śnieżnych.

W Danii panują 40-stopnlowe 
mrozy. Ci, którzy się zimna nie 
boją mogą przedostać się po 
lodzie suchą nogą z Danii do 
Szwecji.

Zwały lodowe uniemożliwiły 
całkowicie żeglugę przy wybrze 
żach szwedzkich. W samym 
Sztokholmie 42 statki zostały u- 
nieruchomione w porcie.

Fala zimna nie oszczędziła 
Hiszpanii. Podczas gdy w pół
nocnych prowincjach kraju tern 
peratura podniosła się powyżej 
zera, na południu spadła do 
8 stopni mrozu. i

Niezwykły wypadek
W

NOWY JORK (PAP). Ciekawy | 
wypadek wydarzył się 14 bm.1 
nad lotniskiem Edwards w Kali
fornii. Podchodzący do lądowa
nia bombowiec odrzutowy przez 
4 godziny musiał krążyć nad 
lotniskiem, gdyż wszystkie pasy 
startowe 1 pola lądowania były 
zajęte przez inne samoloty.

Po czterech godzinach darem
nego krążenia nad lotniskiem 
3-osobowa załoga samolotu posta 
nowiła — gdyż lądowanie było 
w dalszym ciągu niemożliwe — 
wyskoczyć na spadochronie. W 
chwilę po tym. jak trzy sylwet
ki oderwały się od bombowca, 
pusty Już samolot został zestrze 
lony przez grupę pościgowców 
t runął z dala od miasta, nie 
wyrządzająo żadnej szkody.

Trzej lotniov zeskoczyli szczęś 
li wie.

W porcie Kadyks zginęły * 
zimna setki tysięcy jaskółek po
wracających z Afryki.

Rzym pokryty Jest 15-centy- 
metrową warstwą śniegu. Mro
zy dały się we znaki szczegól
nie ludności południowych 
Włoch, nie przyzwyczajonej do 
zimna 1 pozbawionej ciepłej 
odzieży W Turynie (północne 
Włochy) temperatura spadła do 
25 stopni poniżej zera.

WARSZAWA (PAP). Wczoraj 
rano — Jak podaje PIHM — naj 
cieplej było w Zatoce Gdań
skiej. Na Helu notowano mmus 
5 st!, w Gdańsku — minus 7 st.

Najbardziej mróz dał sie we 
znaki w Szczecinie — minus 22 
st. i Świnoujściu — minus 21 st. 
W Warszawie, Stallnogrodzie 1 
w Przemyślu temperatura utrzy 
mywała się na poziomie mi
nus 11 st. W Zakopanem noto
wano minus 16 st.

W ciągu dnia w całym kraju 
nastąpiło znaczne ocieplenie.

W Innych krajach Europy rów 
nleż opadła fala mrozów. Np. 
w Moskwie notowano wczoraj 
w nocy minus 13 st., w Paryżu 
minus 12 st„ w Rzymie — mi
nus 4 st., w Londynie minus 
3 st.

* * *

KRAKÓW (PAP). W górach 
dzięki systematycznym opadom 
powstały bardzo dobre warunki 
dla narciarzy. Na Kasprowym 
pokrywa śnieżna wynosi 2 me
try 20 cm. w Morskim Oku — 
15Ó cm.

Również w Beskidach 1est do
bra pokrywa śnieżna.

Warszawa w snißqu

Widok na Nowe Miasto.
CAF — fot, Matuszewsk



DZIENNIK BAŁTYCKI NR 40 (3626)

REFERAT SPRAWOZDAWCZY
Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego na XX Zjeździe Partii

MOSKWA (PAP). W dniu 14 lutego na XX Zjeździe 
Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego wygłosił 
referat sprawozdawczy Komitetu Centralnego partii 
pierwszy sekretarz KC N. S. Chruszczów,

N. S. Chruszczów podkre
ślił na wstępie: „Z punktu
widzenia ogromu pracy doko 
nanej przez partię, znaczenia 
wydarzeń, które zaszły w na 
szym kraju i za granicą, o- 
kres dzielący XX Zjazd od 
XIX jest jednym z donios
łych okresów w historii Ko 
munistycznej Partii Związku

Na światowym rynku kap: 
talistycznym ponownie poją 
wiły się Niemcy zachodnie i 
Japonia. Kraje te, podobnie 
jak Anglia i Francja, nie
mal' że odzyskały swe przed
wojenne pozycje na rynku 
światowym. „Walka ekono
miczna między krajami kap: 
talistycznymi coraz bardziej 
przybiera na sile“.

Problem rynków staje się
Radzieckiego, w historii jej tym ostrzejszy, że granice 
walki o umocnienie potęgi światowego rynku kapitali-
naszej ojczyzny, o zbudowa
nie społeczeństwa komunisty 
cznego, o pokój na całym 
świecie”.

Pierwszą część referatu N. 
S. Chruszczów poświęcił sy
tuacji międzynarodowej Zv»ią 
zku Radzieckiego. „Główną 
cechą naszej epoki — powie
dział' N. S. Chruszczów — 
jest to, że socjalizm wyszedł 
poza ramy jednego kraju i 
przekształcił się w system 
światowy. Kapitalizm okazał 
się bezsilny, by przeszkodzić 
temu epokowemu procesowi. 
Równoczesne istnienie dwóch 
przeciwstawnych sobie świa
towych systemów ekcnomicz 
nych — kapitalistycznego i 
socjalistycznego, systemów!

stycznego coraz bardziej się 
zwężają w związku z utwo
rzeniem nowego, rozwijają
cego się rynku socjalistyczne 
go. Ponadto wyzwalające się 
spod ucisku kolonialnego 
kraje słabo rozwinięte zaczy 
nają tworzyć własny prze
mysł.

N. S. Chruszczów wskazał 
na nieustannie zaostrzające 
się sprzeczności społeczne w 
krajach kapitalistycznych. 
Klasa robotnicza tych kra
jów występuje coraz bar
dziej zdecydowanie w obro
nie swych żywotnych praw i 
interesów.

N. S. Chruszczów analizu-
rozwiiaiacveh sie weOłue od'je dalej Vroceßy zachodzące rozwljającycn się \ * i g oa- stosunkach międzynarodo
nuennych praw w przecih iiDecydujące znacze-
nych kierunkach, 31^'nie — stwierdza cn - ma
niezaprzeczalnym faktem" lnieuslanny wzrost sil SOcja-

Okres między XIX a XX lizmu, demokracji i pokoju, 
zjazdem partii cechował po-! sił ruchu narodowo-wyzwo- 
tężny rozwój gospodarki najleńczego. W ciągu tego czasu 
rodowej ZSRR, jak równieżj umocniły się jeszcze bar- 
wszystkich krajów socjalisty, dziej pozycje Związku Ra- 
cznych. Mówca porównywał! dzieckiego, Chińskiej Repub 
tempo wzrostu produkcji! liki Ludowej i innych kra- 
przemysłowej w Związku Rh! jów socjalistycznych w dzie- 
dzieckim z tempem wzrostu) dżinie polityki międzynarodo 
produkcji przemysłowej wj wej, a ich autorytet i kontak 
krajach kapitalistycznych w< *y międzynarodowe n:e- 
okresie od 1929 roku. Z da-ł s^nlernie wzrosły. Międzyna- 
nych tych wynika, że w cią-lrcdowy obóz socjalizmu wy- 
gu 26 lat istnienia Związku] wiera coraz większy wpływ 
Radzieckiego, mimo ogrom- k:eg wydarzeń swia-
nych szkód, jakie poniosła 
gospodarka narodowa na 
skutek wojny, produkcja 
przemysłowa wzrosła przesz
ło dwudziestokrotnie, pod
czas gdy USA, które się zna
lazły w wyjątkowo pomyśl
nych warunkach, były w 
stanie podnieść produkcję za 
ledwie nieco więcej niż dwu
krotnie. Przemysł całego 
świata kapitalistycznego zwię

tcwych“.
Równocześnie, koła reak

cyjne, militarystyczne nie
których państw kontynuowa 
ły w tych latach politykę 

z pozycji siły“. Mówca

wyzwoleńczy w Brazylii, w 
Chile i innych krajach Ame 
ryki Łacińskiej... Obecnie sta 
nęła już na porządku dzien
nym, jako jedno z najostrzej 
szych i najaktualniejszych 
zagadnień, sprawa całkowi
tej likwidacji haniebnego sy 
stemu kolonializmu’’.

Narody dawnych kolonii i 
półkolonii, zdobywszy swo
body polityczne dla stworze 
nia niezależnej gospodarki 
narodowej mają możność o- 
trzymania nowoczesnych u- 
rządizeń „w krajach socjali
zmu nie płacąc za to żądny 
mi zobowiązaniami o cha 
rakterze politycznym lub 
wojskowym”.

Jednakże wielka część kon 
tynentu afrykańskiego, nie
które kraje Azji oraz Ame
ryki Środkowej i Południo
wej nadal pozostają w sytu
acji krajów kolonialnych lub 
półkolonialnych. Zaostrzają 
się sprzeczności i walka mię 
dzy państwami kolonialnymi 
o sfery wpływów, źródła su 
rowców i rynki zbytu towa
rów.

„SEATO i pakt bagdadzki 
są nie tylko agresywnymi u- 
grupowaniami militarnymi 
politycznymi, lecz także na
rzędziem ujarzmienia, nową, 
kolonialną pod względem 
swego charakteru formą wy 
zysku krajów słabo rozwinię 
tych... Walka narodów kra
jów Wschodu przeciwko u- 
działowi w blokach — to 
walka o niezawisłość naro- 
rodową”.

Następnie N. S. Chrusz
czów scharakteryzował rolę 
Związku Radzieckiego w wal 
ce o utrwalenie pokoju i bez 
pieczeństwa międzynarodo
wego.

„Pokojowa inicjatywa ZSRR

przede wszystkim wspólną nia sytuacji wewnętrznej 
troskę o to, aby nie dopuścić ZSRR N._S. Chruszczów
do nowej wojny.

Związek Radziecki będzie 
niezmiennie wykazywał tro
skę o to, by i nadal zacieś
niać i umacniać przy
jaźń i współpracę z kra
jami Wschodu. Wierzy
my też, że również w Iranie. 
Turcji i Pakistanie zrozumie 
ją, iż w interesie tych kra
jów leży utrzymywanie nor
malnych stosunków z ZSRR.

N. S. Chruszczów szcze
gółowo omówił znaczenie roz 
szerzenia kontaktów gospo
darczych i kulturalnych mię
dzy państwami dla dalszego 
polepszenia wzajemnych sto
sunków' między nimi.

Mówiąc następnie o niektó 
rych zasadniczych sprawach 
obecnego rozwoju międzyna
rodowego N. S. Chruszczów 
podkreślił, że „leninowska 
zasada pokojowego współist
nienia państw o różnych u- 
strojach społecznych była i

stwierdza, że ckres sprawoz 
dawczy „cechował nieprzer
wany wzrost wszystkich ga
łęzi produkcji społecznej, 
dalsze umocnienie radziec
kiego ustroju społecznego i 
państwowego, podniesienie 
materialnego dobrobytu na
rodu, wszechstronny rozwój 
kultury radzieckiej“.

„Kierując się wskazania
mi wielkiego Lenina —• c- 
świadczył N. S. Chruszczów 
— Komunistyczna Partia 
Związku Radzieckiego prze
jawiała i przejawia nieu
stanną troskę o prymat roz
woju przemysłu ciężkiego. 
Partia będzie nr dał realizo
wać nieugięcie i konsekwen 
tnie tę generalną linię“.

W ciągu piątej pięciolatki 
partia osiągnęła nowy, po
tężny rozwój wszystkich ga
łęzi przemysłu. Plan pięcio
letni został wykonany przed 
terminowo — w ciągu czte
rech lat i czterech miesięcy.

pozostaje linią generalną po-1W 1955 roku globalna pro- 
lityki zagranicznej naszego1 dukcja przemysłowa wyno- 
kraju“. ■ ! siła w porównaniu z rokiem

Chruszczów rozprawił się 1950 — 185 proc., produkcja 
zdecydowanie ze zmyślony- środków produkcji — 181 
mi zarzutami wrogów poko-, proc., produkcja artykułów
ju, jakoby Związek Radziec
ki zamierzał obalić kapita
lizm w innych krajach przy 
pomocy „eksportu“ rewolu
cji.

t,Nasza pewność“ zwycię
stwa komunizmu opiera się 
na tym — oświadczył mów
ca — że socjalistyczny spo
sób produkcji ma zdecydowa 
ną przewagę nad kapitali
stycznym... Zawsze twierdzi
liśmy i twierdzimy, że zbu
dowanie nowego ustroju spo
łecznego w tym czy innym 
kraju — to wewnętrzna spra 
wa narodów tych krajów“. 

Chruszczów stwierdził, że
oświadczył N. S. Chru- pokojowego wepółist

szczow stała się jednym z 
najpoważniejszych czynni
ków wywierających ogrom
ny wpływ na bieg wydarzeń 
międzynarodowych. Do suk
cesu pokojowej inicjatywy 
Związku Radzieckiego przy
czyniło się znacznie poparcie 
i wspólna akcja wszystkich 
miłujących pokój krajów. 
Wysiłki miłujących pokój 
państw i narodów nie były 
daremne. Po raz pierwszy po

nie. Kraje demokracji ludo-!n° Panstwa .socjalistyczne.

wskazuje, że w ostatnich la-! wojnie nastąpiło pewne^ osła 
tach znacznie wzrosły siły”’ “‘ ■-1-1
pokoju.

„Na arenie międzynarodo
wej powstała wielka „strefa

wej również znacznie wyprze t , . ___ .
tteilv naństwa kamtslistvez-Jowe Panslwa Europy i Azji. azi-y państwa Kapitalisty« st f ta zajmuje ogromne
no pod względem wzrostu zestenie J kuli zleLkiej,
produkcji przemysłowe]. Juz!^ k(6rych zam,eszkuje bli-

jak i niesocjalistyczne, poko

obecnie ZSRR zajmuje dru 
gie miejsce w świecie pod 
względem globalnej produk
cji przemysłowej. Coraz po
tężniejsza staje się baza prze 
my słowa systemu socjalisty
cznego.

Mówca stwierdził, że ,,roz
wój krajów socjalizmu ce
chuje ich całkowita samo
dzielność i niezawisłość zaró 
wno w polityce, jak i w go
spodarce... Zacieśniając sto
sunki braterskiej współpracy 
kraje socjalizmu bezintereso 
wnie pomagają sobie w roz
woju gospodarki”.

Charakteryzując sytuację 
w krajach kapitalistycznych 
mówca zaznaczył, że gospo
darka światowego kapitaliz
mu rozwija się niezwykle 
nierównomiernie i stała się 
jeszcze bardziej chwiejna. 
Stany Zjednoczone trzykrot
nie w okresie powojennym 
przeżywały znaczny spadek 
produkcji, przy czym od koń 
ca 1948 roku w tym głów 
nym kraju kapitalistycznym 
zaczął się rozwijać kryzys e- 
konomiczny, powstrzymany 
następnie dzięki wzmożone
mu wyścigowi zbrojeń w 
związku z wojną w Korei. 
Chwiejność sytuacji finanso 
wej w większości państw ka 
pitalistycznych, kryzys agrar 
ny w szeregu krajów, zastój 
w handlu światowym krajów 
kapitalistycznych uzupełnia 
ogólny obraz. Powszechny 
kryzys kapitalizmu w dal
szym ciągu pogłębia się.

N S. Chruszczów stwier
dził, że „USA tracą pozycję 
monopolisty, którą zajmowa 
ly w pierwszych latach po
wojennych” na światowym 
rynku kapitalistycznym.

sko półtora miliarda ludzi, 
tj. większość ludności naszej 
planety“.

W walce o pokój — pod
kreślił N. S. Chruszczów — 
wyjątkowego znaczenia na
biera problem jedności klasy 
robotniczej, jej związków za 
wodowych i partii politycz
nych. „Interesy walki o po
kój wymagają, aby pozosta
wiając na uboczu wzajemne

hienie napięcia międzynaro
dowego”.

„Związek Radziecki uczy
nnił wiele aby zbliżyć stano
wiska wielkich mocarstw. O 
beenie kolej na USA, Anglię 
i Francję. Nie znaczy to o- 
czywiście, że Związek Ra
dziecki zrezygnuje z dal
szych wysiłków na rzecz zła 
godzenia napięcia w stosun 
kach międzynarodowych i 
utrwalenia pokoju. W stosun 
kach między wielkimi mo
carstwami pewne wysiłki i 
wzajemne ustępstwa są wa 
runkiem bezwzględnie konie 
cznym. Metoda rokowań po 
winna stać się jedyną meto
dą rozwiązywania próbie 
mów międzynarodowych. 

Zapewnienie bezpieczeń

nienia zyskuje coraz szersze 
uznanie w skali międzynaro
dowej, gdyż w obecnych wa
runkach nie ma innego wyj
ścia.

Nawiązując do zagadnie
nia, czy nowa wojna jest 
nieunikniona, Chruszczów 
oświadczył: „Dopóki na kuli 
ziemskiej istnieje kapita
lizm, siły reakcji, reprezen
tujące interesy monopoli ka
pitalistycznych, będą nadal 
dążyć do awantur wojen
nych i agresji, mogą podej
mować próby rozpętania woj 
ny. Nie ma jednak nieuchron 
nej konieczności wojen. Ist
nieją obecnie potężne siły 
społeczne i polityczne, dyspo 
nujące poważnymi środkami, 
dzięki którym mogą one nie 
dopuścić do rozpętywania wo 
jen przez imperialistów, a 
jeśli imperialiści spróbują 
wojnę rozpocząć — odeprzeć 
agresorów druzgocącym cio
sem, udaremnić ich awantur 
nicze plany“.

N. S. Chruszczów podkre
ślił, że w związku z grunto
wnymi zmianami na arenie 
światowej, otwierają się no
we perspektywy również w 
sprawie przejścia krajów i 
narodów do socjalizmu.

oskarżenia znaleźć punkty zapewnienie bezpieczeństwa
stwa zbiorowego w Europie,) »Jest całkiem prawdopodob

styczne i na tej podstawie U' 
stalić zasady współpracy. 
Możliwa jest przy tym i ko
nieczna współpraca również 
z tymi kołami ruchu socjali
stycznego, które mają inne 
niż my poglądy na sprawę 
form przejścia do socja
lizmu“.

W ciągu ostatniego dziesię 
ciolecia — powiedział N. S. 
Chruszczów — imperializm 
poniósł porażkę również na 
Wschodzie, gdzie „rozpadają 
się w gruzy wielowiekowe 
twierdze kolonializmu i gdzie 
narody coraz odważniej sa 
me zaczynają decydować o 
własnym losie”. Na przestrze 
ni ostatnich dziesięciu lat 
wyzwoliło się z zależności ko 
lonialnej i półkolonialnej 
przeszło miliard 200 milio
nów ludzi, czyli prawie polo 
wa ludności kuli ziemskiej.

„Do rzędu wielkich mo 
carstw wysunęły się Chiny 
Ludowe i niezawisła repu
blika indyjska. Jesteśmy 
świadkami rozwoju politycz 
nego i ekonomicznego naro
dów Azji południowo-wscho 
dniej oraz arabskiego Wscho 
du. Zaczął się proces budzę 
nia się narodów Afryki. 
Wzmógł się ruch narodowo-

zbiorowego w Azji, rozbroję 
nie — oto trzy najważniej
sze problemy, których roz
wiązanie może stworzyć pod 
stawę długotrwałego poko
ju”.

„Dla umocnienia sprawy 
pokoju na całym świecie — 
powiedział następnie Chrusz 
czow — miałoby olbrzymie 
znaczenie nawiązanie trwa
łych, przyjaznych stosunków 
między dwoma największy
mi mocarstwami świata — 
Związkiem Radzieckim i Sta 
nami Zjednoczonymi. Sądzi
my, że gdyby stosunki mię
dzy ZSRR i USA opierały się 
na znanych pięciu zasadach 
pokojowego współistnienia 
miałoby to doprawdy donio
słe znaczenie dla całej ludz
kości i przyniosłoby oczywiś 
cie narodowi USA nie mniej 
szą korzyść niż narodom 
ZSRR i wszystkim innym na 
rodom“

W sprawie stosunków mię 
dzy ZSRR a Wielką Bryta
nią i Francją Chruszczów 
oświadczył: „Tak jak daw 
niej zamierzamy dążyć do 
dalszej poprawy naszych sto 
sunków z Wielką Brytanią i 
Francją. Kraje nasze znajdu 
jące się w Europie mają wie
le wspólnych iateresówt a

ne, że formy przejścia d!o
socjalizmu będą stawały się 
coraz bardziej różnorodne. 
Nie jest przy tym koniecz
ne, aby realizacja tych form 
była we wszelkich warun
kach związana z wojną do
mową. Powstaje kwestia 
możliwości wykorzystania 
również drogi parlamentar
nej dla przejścia do socjali
zmu“. W szeregu krajów 
kapitalistycznych klasa ro
botnicza jednocząc wokół 
siebie chłopstwo pracujące, 
inteligencję, wszystkie siły 
patriotyczne, może pozyskać 
trwałą większość w parla
mencie i przekształcić par
lament w narzędzie woli lu 
du, stwarzając warunki za
pewniające dokonanie rady
kalnych przeobrażeń spo
łecznych.

Kończąc część referatu, 
poświęconą sytuacji między
narodowej N. S. Chruszczów 
omówił zadania partii w 
dziedzinie polityki zagrani
cznej. Należy — powiedział 
on — „aktywnie walczyć o 
sprawę pokoju i bezpieczeń
stwo narodów, o zaufanie 
między państwami dążąc 
do tego, by przekształcić 
osiągnięte złagodzenie napię 
cia międzynarodowego w 
trwały pokój“.

Przechodząc do omówie-

masowego spożycia —- 176 
proc. Znacznie zwiększyła 
się produkcja metali, wydo
bycia paliwa, produkcja 
nergii elektrycznej i in

nych ważnych gałęzi prze
mysłu ciężkiego. W naj
szybszym tempie rozwijał 
się przemysł budowy ma
szyn. Z roku na rok wzra
sta produkcja artykułów 
powszechnego użytku.

„Dzięki wyższości socjali
stycznego systemu gospodar 
ki T- mówi N. S. Chrusz
czów — kraj nasz we współ 
zawodnictwie ekonomicz
nym z kapitalizmem wyka
zuje bez porównania wyż
sze tempo wzrostu produk
cji, aniżeli najbardziej roz
winięte kraje kapitalistycz
ne. I tak np. przeciętny ro
czny wzrost produkcji prze
mysłu radzieckiego był w 
ciągu ubiegłych pięciu lat 
przeszło trzy razy większy 
nrż w USA i 3,8 raza więk
szy niż w Anglii“.

Wydajność pracy w prze
myśle była w roku 1955 bli
sko dwukrotnie wyższa niż 
przed wojną. W okresie pią 
tej pięciolatki ponad dwie 
trzecie łącznego wzrostu 
produkcji przemysłowej uzy 
skano dzięki podniesieniu 
wydajności pracy. Koszty 
własne produkcji przemysło 
wej obniżyły się w ciągu 
pięciolatki o 23 proc. Pro
jekt dyrektyw w sprawie 
szóstego planu pięcioletnie
go nakreśla wielki program, 
rozwoju wszystkich gałęzi 
gospodarki narodowej. Po
ziom produkcji przemysło
wej w 1960 roku ‘będzie w 
porównaniu z rokiem 1955 
wyższy o około 65 proc.

Baza materialna naszego 
przemysłu, sukcesy osiągnię 
te w dziedzinie nauki, 
wzrost poziomu kulturalno - 
technicznego klasy robotni
czej otwierają szerokie mo
żliwości przyśpieszenia po
stępu technicznego. Należy 
uporczywie doskonalić tech
nikę: budować najbardziej 
wydajnć, oszczędne i nieza
wodne w eksploatacji ma
szyny, rozwijając na szero
ką skalę elektryfikację, me 
chanizację kompleksową i 
automatyzację procesów pro 
dukcyjnych.

„Dziś, gdy mamy potężny, 
wszechstronnie rozwinięty 
przemysł ciężki — oświad 
czył N. S. Chruszczów - 
powstała praktyczna możli 
wość rozwijania w szybkim 
tempie nie tylko produkcji 
środków produkcji, lecz tak
że produkcji artykułów po 
wszechnego użytku. Wystar
czy powiedzieć, że w roku 
1960 będzie się produkowało 
trzy razy więcej artykułów 
powszechnego użytku niż w 
roku 1950. Partia czyni i na 
dal czynić będzie wszystko, 
aby lepiej i bardziej wszech 
stronnie zaspokajać potrze
by ludzi radzieckich. Uważa 
ona to za swój najważniej
szy obowiązek wobec naro
du”

gla ZSRR i blisko 80 proc. e- 
nergii wodnej, 4/s lasów, głó
wne zasoby metali koloro
wych > rzadkich, olbrzymie 
rezerwy surowców chemicz
nych, iud żelaznych i mate 
riałów budowlanych. Jak u- 
czy nas doświadczenie, wy
dobycie węgla i produkcja 
energii elektrycznej daje lep 
sze wyniki ekonomiczne na 
Wschod-zie niż w europej
skiej części ZSRR.

„W ciągu najbliższych 10 
lat — mówi N. S. Chrusz
czów' — powinniśmy prze
kształcić Syberię, jedną z 
największych baz Związku 
Radzieckiego w dziedzinie 
wydobycia węgla i produkcji 
energii elektrycznej, w pod
stawową bazę przemysłów 
ciepłochłonnych i energo
chłonnych, zwłaszcza pro
dukcji aluminium, magnezu 
i tytanu, jak również efektro- 
metalurgii, chemii węgla i 
elektrochemii“.

Zadanie polega na tym, 
aby w ciągu najbliższych 
dwóch — trzech pięciolatek 
stworzyć na Syberii trzecią 
potężną bazę metalurgiczną 
naszego kraju, produkującą 
rocznie 15—20 milionów ton 
surówki. W ciągu najbliż
szych 10 lat należy stworzyć 
na wschodzie nowe wielkie 
ośrodki budowy maszyn, mo 
gące produkować wszystkie 
typy maszyn', mechanizmów', 
aparatów i przyrządów.

Referat Komitetu Central 
nego partii poświęca wiele 
miejsca zagadnieniom rolnic 
twa. Partia zrealizowała sze 
reg poważnych posunięć w 
celu rozwoju tej dziedziny 
gospodarki.

W latach 1954—1955 inwe
stycje w rolnictwie wyniosły 
34,4 miliarda rubli. W ciągu 
tych dwóch lat kołchozy, 
MTS-y i sowchozy otrzyma
ły 404 tys. traktorów w prze 
liczeniu na 15 KM, 228 tys 
samochodów ciężarowych, 83

sie przejść od mechanizacji 
poszczególnych prac do kom 
pleksowej mechanizacji całej 
produkcji rolnej. Specjalną 
uwagę zwrócono na elektry
fikację kołchozów, MTS-ów 
i sowchozów.

W dalszej części referatu 
N. S. Chruszczów mówił o 
wzroście dobrobytu i pozio
mu kulturalnego narodu ra
dzieckiego. W okresie p;ątej 
pięciolatki dochód narodo
wy ZSRR — a trzy czwar
te dochodu w naszym kraju 
przeznacza się na zaspoko
jenie osobistych potrzeb iu- 
dności — zwiększył się o 68 
proc. Realna płaca robotni
ków i pracowników biuro
wych wzrosła w tym okre
sie o 39 proc., a realne do
chody kołchoźników — o 50 
proc. W okresie pięciolatki 
państw'0 wydało 689 miliar
dów rubli na zasiłki z tytu
łu ubezpieczeń społecznych, 
na opłacenie urlopów robot
ników i urzędników, bez
płatne i ulgowe skierowania 
do domów wypoczynkowych 
i sanatoriów, emerytury, 
pomoc lekarską, stypendia 
dla studentów itd.

Również przyrost natural
ny naszego kraju, który w 
latach piątej pięciolatki wy
nosił 16.300 tys. ludzi jest 
wyrazem zwiększenia się 
dobrobytu ludności.

Projekt dyrektyw w spra
wie szóstej pięciolatki sta
wia zadanie, aby osiągnąć 
podwyższenie realnej płacy 
robotników i urzędników o 
około 30 proc., a dochodów 
kołchoźników co najmniej o 
40 proc. Przewiduje się pod
wyższenie płac grup robot
ników otrzymujących niskie 
uposażenia. Powzięto uchwa 
łę w sprawie przejścia w o- 
kresie szóstej pięciolatki na 
7-godzinny dzień roboczy 
wszystkich robotników i u- 
rzędników, a małoletnich 
(od 16 do 18 lat) — na 6-go- 
dzinny dzień roboczy, 

powzięto również decyzję
tys. kombajnów zbożowych! wprowadzenia w najbliż- 
oraz wielką ilość innych ma i szym czasie 6-godzinnego 
szyn. W celu materialnego;dnia roboczego dla robotni- 
zainteresowania kołchozów ijków i urzędników w sobotę 
kołchoźników znacznie pod-! i dni przedświąteczne, 
wyższono ceny skupu zboża,I Poczynając od 1957 roku 
artykułów hodowlanych, zie- partia i rząd przystąpią do
mniaków i warzyw. Do kol 
chozów skierowano przeszło 
120 tys. fachowców w dzie
dzinie rolnictwa.

Przeszło 20 tys. komuni
stów skierowano z miast na 
wieś proponując ich na prze 
woaniczących kołchozów. Wy 
konanie postawionych przez 
partię zadań w dziedzinie

stopniowego wprowadzania
7- godzinnego dnia pracy lub 
— tam gdzie jest to celowe 
ze względu na warunki pro
dukcji — do 5-dniowego ty
godnia roboczego (z dwoma 
wolnymi dniami pracy przy
8- godzinnym dniu robo
czym) kolejno w każdej ga
łęzi gospodarki narodowej,

dalszego rozwoju rolnictwa! j^y^^łą tę pracę zak°ńczyć 
pozwoliło uczynić pierwszy
duży krok naprzód w kie 
runku zwiększenia produk

do I960 roku.
W najbliższym czasie zo

stanie przedstawiony Radzie
cji zbóż i roślin przemysło- j Najwyższej do zatwierdze- 
wych. W porównaniu z 19541 n*a Pr°jekt ustawy o eme- 
rokiem w 1955 roku produk-! ryturach, który gruntownie 
cja zbóż zwiększyła się o 22|PolePszy. sytuację emerytów, 
proc., słonecznika o 95 proc.,|^r, °kresie szóstej pięciolatki 
buraków cukrowych o 54!za-^res budownictwa miesz- 
proc., włókna lnianego o 74! Omowego powinien zwięlc-
proc. Specjalne znaczenie!Sl^ w P°rt^n?niu ?rnini,t„Jn piątym planem 5-letmm bli 

ko dwukrotnie. Przewidujedla rozwoju rolnictwa ma 
zagospodarowanie odłogów iugorów jSię^ zbudowanie ze śrpdków

s t [państwowych domów miesz-
Z obliczeń wynika, że znojkalnych o powierzchni oko- 

wych ziem można uzyskać;ło 205 milionów metrów 
co roku przeciętnie co naj-i kwadratowych. 
mniej2 miliardy pudówzboj N- s. Chruszczów charak- 
za. Posiadając dużą ilość teryzuje następnie stan 0-

Referat wskazuje na konie 
czność wykorzystania olbrzy 
mich bogactw naturalnych 
wschodnich stref kraju, gdzie 
koncentruje się blisko 75 
proc. wszystkich zasobów we

pszenicy towarowej z nowo- 
zagospodarowanych ziem, 
państwo może znacznie po
większyć obszar zasiewów ku

światy, prace wyższych u- 
czelni, rozwój nauki. Stwier 
dza on m. in., że w okresie 
piątej pięciolatki wyższe u-

kurydzy na Ukrainie i Kau-;czelnie Związku Radzieckie-
kazie północnym, aby te re
jony znacznie zwiększyły pro 
dukcję mięsa i mleka, jak ró 
wnież produkcję roślin prze 
myślowych.

Główne nasze zadanie w 
dziedzinie rolnictwa — pod
kreśla N. S. Chruszczów — 
polega na tym, aby przez 
podniesienie urodzajności i 
dalsze zagospodarowywanie 
nowych ziem osiągnąć pod 
koniec szóstej pięciolatki ro 
czny globalny zbiór zbóż w

go ukończyło ponad 1,120 
tys. specjalistów, tj. o 72 
proc, więcej niż w okresie 
czwartego planu 5-letniego.

Omawiając zagadnienia 
dalszego umocnienia i roz
woju państwowego i spo
łecznego ustroju radzieckie
go, N. S. Chruszczów pod
kreślił troskę partii komu
nistycznej o zacieśnienie 
braterskiej przyjaźni międizy 
narodami ZSRR. Przytoczo
ne w referacie dane charak

wysokości 11 miliardów pu-jteryzują rozwój gospodarki 
dów, powiększyć obszar za--;repu-lalik radzieckich. W po
siewów i znacznie podnieść i równaniu z 1913 rokiem glo- 
urodzajność roślin przemysłol^alna produkcja całego prze
wych — bawełny, buraków 
cukrowych, lnu, konopi, sło
necznika, jak również znacz 
nie zwiększyć produkcję kar 
tofli i warzyw,

mysłu Kazachskiej SRR by
ła w 1955 roku 33 razy 
większa, gruzińskiej SRR — 
27 razy, Kirgiskiej SRR — 
37 razy, Ormiańskiej SRR 41

N. S. Chruszczów stwier- razy’ Tadżyckiej SRR -— 24 
dza, że problem mechanize- r.az^ W republikach ra
cji ważniejszych robót polo- dziec)5lCn . .wyrosły kadry 
wych został rozwiązany. W narodowej inteligencji, wy- 
całej rozciągłości stanęło za datrue P°dniosł S1<? ogolny 
danie, by w najbliższym czai (Dokończenie na str. 4]>



NR 40 (S626) DZIENNIK BAŁTYCK

Plenum
Dzielnicowego

Komitetu
Frontu

Narodowego
Dzielnicowy Komitet 

Frontu Narodowego we 
Wrzeszczu zaprasza aktyw 
Frontu Narodowego, prze 
wodniczących obwodo
wych komitetów Frontu 
Narodowego we Wrzesz
czu i Oliwie, radnych Dziel 
nicowe.j Rady Narodowej 
oraz przewodniczących ka 
mitetów blokowych w 
dniu dzisiejszym na godz. 
14 do Klubu TPFR przy 
ul. Kniewskiego 15 (daw
niej ui. Sobótki) na Ple
num Dzielnicowego Komi 
tetu Frontu Narodowego.

Z problemów sesji DRN-Portowa

Konsekwencja
w egzekwowaniu kat wychowawczych
ihtk likwidacji źródeł chuligaństw

• • _____ __________ ____^ 1 zainteresowań, bo zabrakłoprzyniesie na pewno funduszy na mstrukt»-
J * ra, czy też są kłopoty z do-

dobre wyniki

V ‘ >wa
narada 
spółdzielni pracy usług 
kuituralnu- 
rozrywkowych

W dniu dzisiejszym o godz 
10 w Grand Hotelu w Sopo 
cie rozpoczyna obrady Ogól
nokrajowa Narada Spółdziel 
ni Pracy Usług Kulturałno- 
Rozrywkowych z udziałem 
przedstawicieli instytucji i 
organizacji centralnych.

Tematem obrad zjazdu s,ą 
sprawy związane z realizacją 
zadań spółdzielczości pracy 
w zakresie zwiększenia usług 
kulturalno - rozrywkowych.

GDZIE
l KIEDY

TEATRY
GDANSK — sala Technikum 

Przem, Okrętowego — obok
W RN — „Melodramat“ — g. T9
Lalek — siedziba — „Baśń o 7 

czarodziejach" — g. 15.
GDANSK — Fotoplastikon. ul. 

Grunwaldzka 42 — „Rzeźba kia 
syezna z Galerii Luksembur
skiej “

GDYNIA — Dramatyczny — 
„Balladyna“ — g. 19,

KINA
wg inform. OUr. Zarządu Kin 

w Gdańsku
GDANSK — „Leningrad“ — 

„Podhale w ogniu“ od 1. 7 — 
pols. g. 16, 18.15 i 20.30. „Kame
ralne“ — „Magiczne zabawki*— 
g. 13.30, 14.30; „Wszystko przez 
tę zazdrość od 1. 7 — rum. — g. 
15.30, — co godz. do 19.30
WRZESZCZ — „ZMP-Owiec" - 
„Jutro będzie za późno" od 1. 16 
franc. — g. 16, 18 i 20. „Bajka“
— „Lampa Ałladyna“ — godz
14.45; „Spotkanie w Warszawie'1 
od 1. 7 — pols — g. 16, 18 i 20 
NOWY PORT — „1 Maja“ —
„Zaczarowany rower“ od i 7 — 
pols. — g. 16, 18 i 20. ORUNIA
— Dom Kultury — „Pierwszy 
po Bogu" — od lat 16 — franc.
— godzina 16, 18 i 20. OLIWA — 
„Delfin" — „Irena do domu" od 
1. 7 — pols. — g. 16, 18 i 20.

GDYNIA — „Warszawa“ — 
„Mordercy sa wśród nas“ — od 
1, 18 — NRD — g. 16, 18 i 20. 
„Atlantic" - — „Szeregowiec 
Browkin" od 1. 7 — radź. — g. 
15.30, 17.45 i 20. „Goplana“ — 
„Legitymacja partyjna“ ód 1.14 
radź. — g. 16, 18 i 20. GRABÓ
WEK —■ „Fala“ — „Konwój dr 
M.“ od 1. 14 — jug. — g. 16, 
18 i 29. CHYLONIA —. „Pro
mień“ — „Pogromczyni tygry
sów“ od 1. 7 — radź. — g. 17 
i 19. ORŁOWO — „Neptun“ — 
„Stara forteca" od 1 12 — radź. 
g. 16, 18 i 20. RUMIA — „Au
rora“ — „Poławiacze krabów" 
od 1. 16 — jap — g. 18 i 20. 
OBŁU2E —■ „Związkowiec** — 
„Irena do domu" od 1. 7 — 
pols. — g. 19.30.

SOPOT — „Bałtyk" — „Baj
ki“ zestaw — g. 14.30 — „Orkie
stra z Marsa“ od 1, 12 — czes. 
g. 15.30, 18 i 20.30. „Polonia“ — 
„Czerwona oberża“ od 1. 18 — 
franc, —- g. 15.30, 18 i 20.30. 

WYSTAWY
Nowy Port — Morski Dorn 

Kultury ~ wystawa amatorska.
Wystawa produkcyjna — pt. 

„Port gdański wykonał olan 
8-letni — od a 10—20 tej

Sopot — pawilony przv molo
— Wystawa Plastyków okręgu 
gdańskiego - codziennie nr ócz 
poniedz. g. 9—17 oraz wystawa 
prac malarskich J. Gasińskiego 
i A. Kwiatkowskiego — co
dziennie oprócz pon., g. 9—17.

DYŻURY APTEK
od dnia 11 do 17. II. 1956 r.
GDANSK — Apteka Nr 1 - 

ul Świerczewskiego nr 32.

Radni dzielnicy Porto, 
wej niemal na każdym 
swym plenarnym zebra
niu w ub. roku wysuwali 
projekty, wnioski i żąda
nia, które zmierzały do 
zmniejszenia napięcia pro 
blemu chuligaństwa. Nie 
zawsze może nazywano 
rzecz po imieniu, ale nie 
przypadkoiso, debatując 
np. nad sprawami szkol
nictwa, sportu czy han
dlu, radni często widzie
li bezpośredni ich związek 
z przyszłymi wynikami 
pracy Kolegium Orzeka
jącego,

i 340 przejętych z Prezy
dium MRN. Z pierwszej ich 
grupy rozpatrzono 1.119, na 
rok bieżący przeniesiono i 
już załatwiono 73 spraw, a 
55 wypadków uległo przedia- 

j wnieniu (do tej samej kate
gorii przedawnionych zali
czono 253 sprawy przejęte z 
Prezydium MRN),

Spośród rozpatrzonych 
spraw w ub, roku aż 831 za
kończono wymierzeniem 
kary grzywny, którą jed
nak wyegzekwowano za
ledwie nieco więcej niż w 
połowie wypadków. Sto 
sując tego rodzaju metodę 
Kolegium nie doceniło wy 
chowawczej roli pracy po- 
poprawczej, z drugiej zaś 
zabrakło rnu konsekwen
cji, aby grzywny pienięż
ni w pełni egzekwować. 
Z ogółu orzeczonych kar 
pracy poprawczej 25 proc. 
nie zostało zrealizowa
nych.
O ile Zarządu Portu

Że na wczorajszej sesji 
problem chuligaństwa i pi
jaństwa (obejmujący tylko 
40 proc. ogółu spraw przez 
kolegium rozpatrzonych) zde 
cydowanie dominował w re 
feratach i dyskusji — to w 
pewnym sensie zrozumiałe.
Sprawy te, jak ropiejący, , 
wrzód na organiźmie społe- i Gdansk, czy z,oo publikują 
czeństwa, palą żywym 0g-!nazwiska ukaranych przez 
niern i domagaja się rady- i Kolegium swoich pracowni- 
kalnego rozwiązania. Stąd i k°w, o tyle np. Gdańskie 
w dyskusji, nacechowanej Zakłady Piwowarskie, a tak 
dużym ładunkiem emocjo- *^e Stocznia Gdańska .nie 
nalnym, wysuwano projekty PrzeSvr^e&aM tego^ obowiąz- 
i wnioski, niekiedy nawet ku» k*®ry ma duze znacze- 
za daleko sięgające i prze- nie wychowawcze, 
kraczające granice ludowej Stosunkowo wiele wypad- 
praworządności. Ale nie- ków zdezaktualizowało się na 
mniej dużo było w dyskusji ®kutek niedostatecznej opera 
realnej, spokojnej oceny tywności i luk w pracy Biu- 
zjawiska i prób szukania ra Ewidencji Ludności, któ- 
środków zaradczych. re często nie posiada naj-

Cłll/bcl tylko |^eruiie^ kulturalnego natarcia: Nowy Dwór

surowe kary Start mamy już poza sobą
nauczą nas
ostrożności, 
a wówczas 
mulej będzie 
pożarów

Apel naszego pisma, wzy
wający instytucje i placówki 
kulturalne Wybrzeża do pod 
jęcia długofalowej akcji za
orywania „ugorów kultural
nych" (to znaczy pośpiesze
nia z wielostronną pomocą 
zaniedbanym kulturalnie o

natarcia w dyskusji stal się, 
zgodnie z zapowiedzią, No-: 
wy Dwór na Żuławach, 
gdzie życie kulturalne bije 
wyjątkowo słabym tętnem.

Zgromadzeni wysunęli sze 
reg konkretnych propozycji, 
które już zaczęto realizować.

prowadzeniem gazu i wody.
Są to problemy, stojące w 

rażącej dysproporcji z duży
mi kosztami, wyłożonymi na 
budowę pięknego Domu i z 
perspektywami, jakie przy
świecały przy tworzeniu tej 
placówki, która miała pro
mieniować na całą dzielnicę. 
Podobnie niewykorzystane są 
świetlice w Zarządzie i Ka
pitanacie Portu, zaś nowopo
wstała świetlica w Brzeźnie 
wykazuje niebezpiecznie jed 
nostronną aktywność wyłącz 
nie zabawową.

A propos: zabawy taneczne są 
bardzo potrzebne i głosy, do
magające się ich zakazu z racji 
burd, jakimi nierzadko się koń
czą, są co najmniej niesłuszne. 
Młodzież (starsi też) chcą się 
zabawić i potańczyć, lecz na 
dobrze zorganizowanej zaba
wie, nad którą czuwa do koń
ca trzeźwy zespół gospodarzy, 
również starszych.

To samo odnosi się do restau
racji „Syrena“, często wspomi
nanej na sesji w sposób z re
guły ujemny. A przecież tylko 
od tego, jakie będzie jej kie
rownictwo i personel, zależy 
poziom restauracji i atmosfera 
w niej panująca.

Ciągle: pożary, pożary. I w
większości wypadków z przy
czyn nie „obiektywnych", ale 
wynikających z lekceważenia 
podstawowych zasad ostrożnoś
ci w obchodzeniu się z ogniem.

W ciągu ostatnich dni było 
kilka pożarów, spowodowanych 
nieostrożnością osób dorosłych 
(nie dzieci!). W dniu 11 bm. we 
Wrzeszczu przy ul. Małachow
skiego 2 zapalił się budynek 
mieszkalny. Ogień ugaszono w 
zarodku. Tego samego dnia rów 
nież we Wrzeszczu przy ul. Ko
palnianej 5 (w mieszkaniu ob. 
Jana Retza) powstał pożar, któ
ry udało się, dzięki szybkiej ak- 
ęji straży pożarnej, ugasić w za
rodku.

Przez nieostrożność osób doro 
słych spowodowano pożar 13 bm 
przy ul. Świerczewskiego 7 V. 
Starogardzie. Tak było też 14 
bm, przy ul. Politechnicznej 13 
we Wrzeszczu, gdzie zaprószony 
ogień objął część strychu i pod 
dasza. Straty — ok. 900 zł.

W jednym wypadku zawiniła 
Spółdzielnia Pracy Kominiarzy 
— 13 bm. o godz. 9.50 przy ul 
Słupeckiej 30 w Gdyni zapaliły 
się sadze w kominie. Pożar 
szybko zlikwidowano i obyło się 
bez poważniejszych strat. Przy
puszczamy, że wypadek ten bę-Trzeba by jeszcze przypo-

mmec radnym i Prezydium ......__________________
DEN — Portowa ich własne

Do Kolegium Orzekające
go DRN — Portowa wpły
nęło stosunkowo mniej niż 
w innych dzielnicach mia
sta spraw: 1.313 „własnych"

»Huzarzy« 
i »Balladyna« 
w Gdańsku

Przebudowa sceny Teatru 
Wielkiego w Gdańsku-Wrze 
szczu została już zakończona 
i w najbliższym czasie teatr 
„Wybrzeże” rozpoczyna stałe 
przedstawienia' teatralne.

Począwszy od 22 bm. w 
środy, czwartki, soboty i nie 
dziele na scenie Teatru Wiel 
kiego grana będzie tragifar 
sa Breala „Huzarzy”. Na 
przedstawienia te teatr za
prasza przede wszystkim wi 
dzów z Wrzeszcza i Oliwy, 
natomiast mieszkańcy Gdań
ska będą mieli możność zo
baczenia „Huzarów” w mar
cu na scenie teatralnej w sa 
li Technikum Przemysłu O 
krętowego przy ul. Białowie 
skiej 1.

Z wykupywaniem biletów 
na „Huzarów” nie należy 
zwlekać, gdyż sztuka ta gra 
na będzie w Teatrze Wiel 
kim tylko diwa tygodnie, po

świeższych danych, dotyczą 
cych „klientów” Kolegium.

Podobny zarzut można po
stawić samemu Kolegium, 
które nie wprowadziło kar
toteki swoich „podopiecz
nych”, co w dużym stopniu 
eliminowałoby przypadko
wość w ferowaniu orzecze
nia. Nie wymieniono także 
ani jednego przypadku uka
rania osoby, która sama nie 
dopełniła obowiązku meldun 
kowego lub była za zameldo 
wanie odpowiedzialna, jak 
np. główny lokator, czy ad
ministrator.

Zupełnie nie pokazano na 
sesji roli komitetów bloko
wych, które mogą we włas
nym zakresie likwidować 
spory sąsiedzkie, z koniecz
ności obecnie rozpatrywane 
przez kolegium. Wysunięto 
natomiast słuszny zarzut, że 
za mało, bo tylko dwukrot
nie zorganizowano rozpra
wy pokazowe, mimo że ich 
skuteczność wychowawcza 
jest bezsporna.

Mówiono także o „profi
laktyce”, a raczej o jej bra
ku. Wielu radnych „profilak 
tykę” rozumiało, jako ko
nieczność zapewnienia miesz 
kańcom rozrywek. Wymienio 
no, jako przykład, wspania
ły Morski Dom Kultury, w 
którym ostatnio rozwiązano 

tym terminie zaś na scenę chór i zespól akordeonistów 
gdańską wejdzie „Ballady-j i zrezygnowano z organizo- 
na”. 1 wania młodzieżowych kółek

wypowiedzi) wnioski i uchwa 
ły z zeszłorocznych sesji.

Ich realizacja, rozwój ta
nich obiektów sportowych, 
budowanych społecznie, or
ganizowanie kół sportowych, 
przestrzeganie zakazu sprze
daży wódki w określonych 
wypadkach, organizowanie 
dziecińców itp. — na co już 
najwyższy czas — powinna 
bardzo skutecznie rozpatry
wane wczoraj problemy roz
ładować. (sa)

Limuzyny
dla najmłodszyrli

Ciągle ich brak. Ostatnio 
nadszedł nowy transport 
wózków dziecięcych do 
Spółdzielczego Domu To
warowego we Wrzeszczu. 
Choć prawie ivszystkie są 
jednakowe i różnią się 
tylko kolorem, każda ma
ma szuka jak najładniej

szego.

mlniarzy nauczką, że stała kon
trola i regularne czyszczenie 
przewodów kominowych jest u- 
zasadniona koniecznością: gwa
rantuje bezpieczeństwo miesz
kańców, zapobiega powstawaniu 
pożarów.

10 bm. we wsi Mrozy w pow. 
kartuskim spłonął budynek mie 
szkalny ł stajnia gospodarza in
dywidualnego. Straty dotąd nie
ustalone. Przyczyną pożaru by
ła wadliwa budowa urządzeń 
kominowych. Na marginesie te

środkom miejskim i wiejskimi Należy podkreślić, że spo- 
naszego województwa) wy-Męczeństwo Nowego Dworu 
wołał żywy oddźwięk. ustosunkowało się^z wdzięcz

Odpowiedziała na apeljnośoią do tej akcji, podjętej 
Rozgłośnia Gdańska Pol- z inicjatywy naszego pisma, 
skiego Radia, Państwowa , o czym mówi m. in. list prze
Opera i Filharmonia Bał
tycka, Państwowy Teatr 
„Wybrzeże", Państwowy 
Teatr „Lalek“, Państw. 
Przeds. Imprez Estrado
wych „Estrada“, 
Okręgowy Zw. Zaw. 
Prac. Kultury, Biuro Kon
certowe oraz OZK. Sprawą 
tą zainteresował się także 
wiceprzewodniczący Prezy 
dium WRN Marian Grego- 
rek.
Przedstawiciele wymienio

nych instytucji wzięli żywy 
udział w zebraniu, zwoła
nym przez „Dziennik Bałtyc
ki“ w dniu 1 bm. w Klubie 
SDP w Gdańsku.

Kierunkiem kulturalnego

wodniczącego Prezydium tam 
tejszej MRN do naszej re
dakcji.

Fundusze, konieczne dla 
ożywienia i kontynuowania 

Zarząd tej akcji kulturalnej, Woj. 
Rada Narodowa widzi w pre 
liminarzu PGR-ów powiatu 
nowodworskiego, które po
siadają łącznie 130 tys. zł na 
cele kulturalne.

Już zatem w najbliższym 
czasie mieszkańcy Nowego 
Dworu będą mogli oglądać 
pierwsze imprezy z zapowia
danej szerokiej akcji kultu
ralnej.

(jota)

0 tym
narto

wiedzieć
W NIEDZIELĘ 
REJESTRACJA 
PSÓW RASOWYCH

Oddz. Rada 
Kynologiczna 

w Gdańsku z 
siedzibą w So
pocie (ulica 
Chmielowskie
go 3, telefon 

511-35), podaje 
do wiadomości, 
że najbliższa 

rejestracja psów rasowych od
będzie się dnia 19 bm. (niedzie
la), o godz. 12—14.

Ze względu na mroź reje
stracja odbędzie sie w lokalu 
sekretariatu Rady W Sopocie, 
ul. Chmielowskiego 3 (boczna

go wypadku apelujemy: zwra-1 Rokossowskiego).
„Mójcajcie się do jednostek strażyI^Kto zamówił książkę pt_ ^ 

pożarnej po fachowe rady i odebrać „k. 25 bm. 
wskazówki, dotyczące budowy!
urządzeń kominowych. Ich wa-.OPCZYT HISTORYK W 
dliwość jest jedną z przyczyn'„ w sall odczy 

powstawania pożarów. • 'Itowej Muzeum Pomorskiego w
Zbyt bogaty jest rejestr poża-'Gdańsku 

rów na Wybrzeżu. Wiele z nich kwaśny.
powstaje z błahych przyczyn;] Jest tó drugi odczyt kursu hi 
lekceważenia zasad ostrożności storyków sztuki, zorganizowane 
ze strony osób dorosłych. Czas go przez oddział gdański Stówa

rzyszenia Historyków Sztuki o- 
stosować surowe kary wobec ra£ Prezydium Miejskiej Rady
osób, które pożar spowodowały.«Narodowej.

<E) |
W KOMITECIE FRONTU 
NARODOWEGO 

Obwodowy Komitet Frontu 
Narodowego nr 36 w Gdańsku j 
zawiadamia mieszkańców korni-! 
tetów blokowych nr 37 i 38. że 
w dniu dzisiejszym o godz. 17,30, 
odbędzie się w świetlicy „Mia-j 
stoprojektu“ przy ul. Bielań- j 
skiej (I piętro) zebranie spra-j 
wozdawczo - wyborcze, na któ: 
re zaprasza wszystkich miesz-] 
kańców obwodu. Po zebraniu 

i występy artystów.

UWAGA, TURYŚCI 
NARCIARZE

PTTK „Trójmiasto“ zaprasza 
wszystkich wyjeżdżających na 
obozy narciarskie, rozpoczynają 
ce się: wT dniu 19 bm. w Muszy 
hie( 21 bm. w Bukowinie, 20 
bm. w Międzygórzu, 23 bm. w 
Br. Czecha i Pod Muflonem, 29 
bm. w Wiśle Malince oraz na 
wędrowne wczasy narciarskie 
ng, szlakach: 19 bm. i 25 bm. 
karkonoskim, 23 bm. tatrzań
skim, 26 bm. Beskidu Śląskie
go — na spotkanie informacyj
no - instruktazoive, które odbę 
dzie się w dniu 17 bm. o godz 
17,30 w świetlicy Technikum Fi 
nansoweso w Sopocie, ul. Koś
ciuszki 22,

A jednak żyjemy
SCENARIUSZ; U. Iwasa, 

REŻYSERIA: Tadaszi Imał,
ZDJĘCIA: Joszio Mijadżima. 
MUZYKA: Massao Owki.
Produkcja japońska Czinsei 
Eiga.

TAK się złożyło, że po
stępową kinematogra

fię japońską poznaliśmy po
przez filmy stworzone póź
niej cd dziś:'aj omawianego.

■wrzeszcz — Apteka Nr 7, ul.!Przy recenzji z „Poławiaczy 
Grunwaldzka 83, nowy PORT. krabów" podałem czytelni- 
— Apteka Nr 4. ul. Oliwska 83/4. j j^om garść szczegółów o roz 

“ Apteka Nr *■ ul S a woju potęgi filmowej tego 
kraju. Teraz przypomnieć 
tylko

SOPOT
lina 715, róg Dzierżyńskiego 
GDYNIA — Apteka Nr 11, 
Skwer Kościuszki 22, ORŁOWO 
— Apteka Nr 20, ul. Boh. Sta
lingradu 66 — stały dyżur noc
ny, OBŁUZE — Apteka Nr 63, 
Uł Bednarska 11 — stały dyżur
nocny.

Ostry dyżur w zakresie chi
rurgii pełni II Klinika Chirur-, . , . , . , . . ,
giczna Akademii Medycznej, nie takich dziel jak: „A jed-

cheę, iż powstanie 
„Poławiaczy", „Losów ko
biet" i innych możliwe było 
dopiero w atmosferze trium 
fu i sukcesów, jakie odnie- 

postępowi twórcy właś-

W Gdańsku,
Pogotowie RatunkoAVe w Gdań 

sku — telefony: Centrala —
$2-65 do 7 — Biuro wezwań:
410-00 340-34. 347-31.

nak żyjemy" Tadaszi Imai, 
czy „Dzieci Hiroszimy" Ka- 
neto Szindo.

Już w czołówce obrazu

znajdujemy informację, że 
film zrealizowany został 
przy ogromnych trudnoś
ciach finansowych, przy po
mocy składek. społeczeństwa 
i niemal że metodą chałup
niczą. Dodajmy do tego nie
chęć i represje władz, a po
równanie nasunie się samo: 
czy to będzie „A jednak ży
jemy" japoński, czy „Zło
dzieje rowerów" włoski, czy 
„Sól ziemi" meksykański, 
a więc wszystkie te, któro 
podciągnąć można pod mia
no neorealizmu — powsta
wały mniej więcej w jed
nakowych warunkach. Ro
dziły się wśród bólu i prze
szkód, na przekór policji i 
cenzurze. Czyżby to właśnie 
była cena podbijająca na 
niedosiężne nam szczyty 
żarliwość artystów?

PRZECIEŻ coś więcej niż 
tylko talent i mocne o- 

parcie w scenariuszu posia

dać musi Ch. Kawarazaki, 
grający bezrobotnego Mori. 
Jakieś głębokie przekona
nie, że celowość tej roli mu
si ocenić się kryteriami spo
łecznymi i politycznymi, a 
nie tylko artystycznymi; ja
kąś wewnętrzną pasją oso
bistego zaangażowania się 
w każdej minucie swej pra
cy. Przyznajmy: kiedy pa
trzymy na bezmiar krzywdy 
i bezsilności, również i nam 
udziela się kredyt zaufania 
do człowieka. Ten gorący 
protest przeciw teraźniej
szości budzi wiarę w nadej
ście sprawiedliwości społecz 
nej, podpowiada ją jak im
peratyw, narzuca rozkaz, 
musi nadejść, dalej tak być 
nie może!

A przecież widzimy nie 
tylko nędzę i poniżenie, nie 
tylko zestaw choćby naj
bardziej autentycznych, ale 
celowo wybranych i zgroma 
dzonych negatywnych obja
wów i zjawisk z życia japoń 
skiego proletariusza. Prze
żywamy jego troski, ale i 
radości, ba nawet kawały 
nędzarzy, których głód chle 
ba nie pozbawił humoru i

radości życia. W przebłys
kach szczęścia jakże natu
ralne, jakże ludlzkie — jed
nakowe na całej kuli ziem
skiej — są dla nas jego ma
rzenia i plany.

TEN autentyzm 
i

ludzi różnych zawodów, w 
zorganizowany sposób uzys 
kanym rezultatem wspólpra 
cy literata, reżysera, opera
tora i aktorów. Mamy pełne 
wrażenie obserwowania fra 
gmentu rzeczywistego życia 
robotnika. Tu nie ma dłu- 
żyzn do usunięcia; monta
żowe skróty, zresztą bardzo 
nieliczne, w niczym nie psu 
ją czytelności. Najmniej ma 
chyba do powiedizenia, a w 
każdym razie najsłabiej wy
czuwana jest muzyka. Fil- 
mowość obrazu przede

warun
ków i sytuacji oraz głę 

boki humanizm filmu „A 
jednak żyjemy* sprawiły, iż 
był on zrozumiały wszędzie, 
choćby najdalej od granic 
rodzimego kraju. I zawsze 
urastał do roli ambasadora 
neorealistycznej odrodzonej
kinematografii japońskiej. wszystkim przejawia w
Jest tez ona potężna siła, , •' , \.watrzirp ze zmnrsz^łU, ..’ daleko — planowych zdję- walczącą ze zmurszałym u- ciach tłurnU- w mgl,is,to __

ojan wyży., u. ^ (mrocznych —pogłębiających
^ A.le w walce trudno ckre- i jeszcze tym symbolem at- 
siic, który żołnierz ważniej- jmosferę beznadziejności — 
szy. Zapewne, scenariusz i ulic j mostów. Szary kolo- 
był fundamentem. U. Iwara ryt nieba j ziemi; czarny _ 
pisał bez kompromisu, opie-.lepianek i przytułków har- 
rając się na dokładnych ob-(monizuje i pogłębia nastrój 
serwacjach wegetacji ludu i;rozpaczy i bólu. I zarazem 
kierując się aż nadto chyba być może zapowiedzią* słoń- 
widocznymi pobudkami. |ce wzejdzie i dla nas, jed- 

Dopracowanie każdego nako przecież świeci dla 
szczegółu potwierdza prote 
stacyjny wobec współczesno
ści charakter filmu. Zapo
minamy, iż jest on dziełem

wszystkich.
Zbigniew Truszkiewicz

To już dziś!
0 godz. IB
KTO PYTA 

TEK KIE BŁĄDZI
Otrzymasz odpowiedź 

na najbardziej 
pasjonujące cię pytania

— na —
WIELKIEJ
IMPREZIE 

Dziennika Bałtyckiego 
ZW ZIP, »Dalmoru«

1 »Aiki«
która Odbędzie się 

w Gdyni w sali teatralnej 
Prez. MRN przy ul, Bema.

Podczas imprezy
a gra
— orkiestra jazzowa Inter 
Clubu pod kierownictwem 
, STANISŁAWA

CZERWIKA
— z refrenistką

• śpiewają
— ANNA BOREY
— i STANISŁAW

MICHALSKI

• jeżdżą na wrotkach
— HALINA PŁASKOJES 
i ZDZISŁAW HERSZMAN 
Na pytania odpowiada ze 
sceny grono fachowców

z różnych dziedzin

A więc pamiętaj:

Dziś o godz. 16
Wstęp: 2 interesujące 

pytania.

Wieczory
muzyki
francuskiej

Po odniesio
nym sukcesie w 
Filharmonii Na
rodowej znana 
artystka Wybrze 
ża Irena Jęsia- 
kówna wystąpi 
we Wrzeszczu i 

Sopocie w programie poświę
conym utworom kompozyto
rów francuskich.

Partnerką jej będzie dosko 
nała harfiarka czeska Iva 
Szlechtova. Wyjątkowo inte
resujące te wieczory muzyki 
francuskiej odbędą się w nie
dzielę dnia 19 lutego o godz. 
19 w sali Państwowej Opery 
we Wrzeszczu i w poniedzia
łek 20 br. o godz. 19.15 w sa
li koncertowej Grand Hotelu 
w Sopocie.

Szczegóły w afiszach

4156
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Kogo by tam posadzić?
Na ulicy Waryńskiego we 

Wrzeszczu (przy tunelu) znaj 
duje się kiosk ..Ruchu”. Ku
pując w nim często papiero
sy i gazety zauważyłem 
brak światła elektrycznego 
i jakiegokolwiek ogrzewa
nia.

Ostatnio podczas mrozów 
warunki dla pracujących w 
tym kiosku kobiet stały się 
wprost okropne. Jak może

czuć się człowiek w takim 
kiosku podczas 20-stopnio- 
wego mrozu, choćby siedział 
najlepiej nawet ubrany? A 
przecież te kobiety nie mają 
ani kożuchów, ani butów Iii 
cowych, ani nawet wacia
ków... Nic taż dziwnego, że 
obydwie za'rudnione w kio 
sku niewiasty są stale prze
ziębione i że kiosk jest prze 
ważnie zamknięty.

Spytałem raz, dlaczego 
„Ruch” nie zatroszczy się 
zainstalowanie światła elek
trycznego i grzejnika. W od
powiedzi usłyszałem opo
wieść o zgłoszeniach, obie
cankach, terminach itd., ale 
prądu jak nie było, tak nie 
ma.

Czy tak wygłąda w dyrek
cji „Ruchu” troska o czło
wieka? Doprawdy, warto by 
w kiosku tym posadzić na 
parę dni trzaskającego mro
zu urzędnika, odpowiedzial
nego za warunki pracy ko
misantów.

Przechodzień

Smmmmite
*^“™Łucznictwo zdobywa Wybrzeże

DZIECIOM 9 #

Sport łuczniczy staje się, 
dzięki swej szlachetnej for
mie i dużym walorom zdro
wotnym, coraz bardziej po
wszechny również i w na
szym województwie. Polska

tradycje, sięgające jeszcze 
sukcesów w okresie między
wojennym Kurkowskiej-Spy 
chajowej. Zawodniczka ta 
zdobywając kilkakrotnie mi 
strzostwo świata nie tylko roz 
sławiła imię polskiego łucz- 
nictwa w szerokim święcie, 
lecz przyczyniła się do wzro 
stu znaczenia tej niezbyt po-

!Ya hokejowych
rzeza

na fali śr. 230 m 
CZWARTEK — 16. II. 1956 R.
6.30 — DZIENNIK. 6.40 — Kon 

cert. 7.10 — Koncert ork. Mela- 
chrino. 7.40 — Muzyka. 7.45 — 
Aud. szkolna. 8.00 — DZIENNIK. 
8.06 — Piosenki. 8.30 — Wiad.
8.36 — Miniatury fortepianowe 
9.00 — Przerwa lok. 11.55 — Ser
wis CZEM dla rybaków — lok. 
11.57 — Sygnał czasu. 12.04 — 
Wiad. 12.10 — PRZEGLĄD PRA 
SY, 12.15 — Utwory fletowe.
12.30 — Program i komunikaty 
lok. 12.35 — Program dnia. 12.40
— Orkiestra rozr. i piosenkarze.
13.45 — Aud. dla wychów, przed 
szkoli. 13.50 — Melodie z operet
ki „Szczęśliwa podróż”. 14.00 — 
Wiad. 14.05 — Informacje. 14.09
— Stan wód. 14.10 — Muzyka. 
14.15 — Koncert szkolny. 15.15 — 
„Swojskie melodie", 15.40 — Ut
wory na altówkę. 16.00 — Kon- 
ceit solistów Cecylia Konopac
ka i Stanisław Bielicki — duet 
fortepianowy — lok. 16.20 — Pe 
lieton „Sądy dla nieletnich” — 
lok. 16.35 — Gra sekcja rytmicz
na, śpiewa Regina Bielska i Ja 
nusz Graetzer — lok. 17.00 — I» 
Aud. dla dzieci. 17.30 — Dzień- ! 
nik Wybrzeża — lok. 17.45 — [ 
Piosenka tygodnia — lok. 17.501 i
— Aud. dla młodzieży — lok,! i 
18.05 — Duety fortepianowe —i: 
lok. 18.15 — Wiad. 18.20 — Chór.
18.45 — „Zwierzenia dobrego
przyjaciela”. 19.00 — Muzyka 1 
akt. 19.25 — Liryka miłosna
Zygm. Krasińskiego. 19.40 —
Koncert. 19.55 — „Zagadki mu
zyczne". 20.30 — Z cyklu „Wie
czorynki“. 21.30 — Z kraju i ze 
świata. 22.00 — Dziennik rybac
ki — lok, 22.10 — Sekstet orga
nowy. 22.20 — „Zorany ugór",
2 fragm. II tomu pow. M. Szo
łochowa. 22.40 — „Z naszych sal 
koncertowych”. 23.50 — OST
WIAD.

Z niecierpliwością oczekiwał; 
dzieci, przebywające na lecze
niu w I Klinice Pediatrycznej 
we Wrzeszczu, na zapowiedzia
ne występy teatru kukiełkowe
go Morskiego .Domu Kultury z 
Nowego Portu. Wielka więc by 
ła radość, gdy ukazali się mło
dzi artyści i po zmontowaniu , , , ... . .
sceny rozpoczęli przedstawienie. ‘ma W tej dyscyplinie duze 
Dziecięce oczka z napięciem śle 
dziły ruchy zabawnych kukie 
łek i długo po zakończeniu 
przedstawienia był jeszcze te
mat do ożywionych rozmów.
Czy trzeba dodawać, że swym 
bezinteresownym występem mło 
dzi artyści zasłużyli na serde
czne podziękowanie ze strony 
kierownictwa kliniki i chorych 
dzieciaków?
STAŁ SIĘ PORZĄDNYM 
CHŁOPAKIEM

W odpowiedzi na notatkę „O- 
kiełznać takich łobuzów!” Prez.
Woj. Rady Narodowej w Gdań
sku zawiadamia nas, że młody 
pracownik PGR Krakulice ob.
Tadeusz Zamożniewicz wziął so
bie do serca treść naszej notat 
ki. Obecnie zmienił on swój sto 
sunek do zwierząt, w pracy zaś 
osiąga dobre wyniki. Potwier
dza to zresztą autorka notatki, 
lek. wet. Danuta Hryniewicz.
Wiadomość ta szczerze nas ucie 
szyła.
SMUTNE DLA ŁAKOM
CZUCHÓW

W odpowiedzi na notatkę „Cu 
kierki najlepiej smakują w ki
nie“ Okr. Zarząd Kin w Gdań
sku wyjaśnia, że ustawienie bu 
fetu ze słodyczami i napojami 
w poczekalni kina „Fala“ na 
Grabówku nie jest możliwe, a 
to ze względu na szczupłość po 
mieszczenia. Można by jednak 
ponownie ustawić kiosk w po
bliżu kina, lecz to zależy już 
od Wydz. Handlu Prez. MRN w 
Gdyni. OZK prosi nas równocze 
śnie, by nie namäwiae kinoma
nów do „chrupania cukierków” 
podczas wyświetlania filmów — 
raz, że to przeszkadza sąsiadom, 
dwa, że sala kinowa po zakoń
czeniu seansu wygląda jak 
śmietnisko. Widocznie pracowni 
cy OZK nie są amatorami sło
dyczy, my niestety jednak jeste 
śmy i w kinie też bardzo lubi
my. Staramy się jednak jeść tak 
cicho, by to nikomu nie przesz 
kadzało, a papierków nigdy nie 
rzucamy na podłogę. Wydaje 
nam się. że ten sposób jest je
dnak możliwy do przyjęcia.

&dfttn£edid REDUKCJI
Stała Czytelniczka, Wejhero

wo. Szkoda, że nie podaliście 
swego adresu, nie możemy Wam 
obecnje zwrócić etykiety pła
szczyka. Personel „Domu Dziec 
ka” omyłkowo pobrał od Was 
zbyt wysoką kwotę za płasz
czyk. Różnica wynosi 37 zł. Dy
rekcja MHD w Wejherowie pro 
si Waś o osobiste skontaktowa 
nie się, celem wyjaśnienia spra 
wy.

Przypominamy, że pieniądze, 
znalezione na ulicy w dniu 3 
bm. — w dalszym ciągu czeka
ją na właściciela.

przednio popularnej w na
szym kraju dyscypliny.

Obecnie tradycje Spychajo 
wej godnie podtrzymuje 
triumfatorka z mistrzostw 
świata w Helsinkach i z II 
MISM Katarzyna Wiśniow
ska.

Coraz szerszy rozwój Uicz- 
nictwa na Wybrzeżu znalazł 
odzwierciedlenie m. in. w spo 
rej liczbie imprez organizowa 
nych w ub. roku. Gdańscy 
łucznicy rozegrali w 1955 r. 
2 spotkania międzyokregowe, 
zwyciężając Rzeszów, a ule
gając Warszawie.

O osiągnięciach indywidu
alnych mówią najlepiej tabe 
le najlepszych łuczników Wy 
brzeża.

SENIORZY:
1. Witczak (Start) 46 p.
2. Kaźmierczyk (Sparta) 37 p.
3. Smieszchalski (Start) 36 p.
4. Zywickl (LZS) 31 p.
5. Daum (Włókn.) 30 p.
6. Gwoździewicz (Włókn.) 27 p. i
7. Chwirot (Kol.) 23 p.
8. Jachimowskl (Stal) 23 p.
9. Słupiński (Kol.) 23 p.

10. Kamiński (Włókn.) 22 p.

KOBIETY:
1. Ptaszyńska (Kol.), 2. Wa

dowska (Sparta), 3. Słupłńska 
(Kol.), 4. Pinkowska (Start), 5. 
Heller (LZS).

Korzystając z mroźnej po
gody hokeiści Wybrzeża roz 
grywają kilka razy w tygod 
niu spotkania o mistrzostwo 
klasy A.

Ostatnio 14 bm. prowadzą 
ca w tabeli rozgrywek dru
żyna STALI (Stocznia Pół
nocna) łatwo pokonała KO
LEJARZA (Ostrów) 8:0 (3:0, 
2:0, 3:0).

Bramki dla zwycięskiej 
drużyny zdobyli: Żołędziow 
ski i Michalski po 2, Szep- 
mer, Mazurkiewicz i Radom 
ski po, 1 oraz jedna bramka 
samobójcza.

W drugim spotkaniu po
między młodą drużyną Bu
dowlanych (Gdańsk) i Star
tem (Kwidzyn) zwyciężyli 
bardziej rutynowani hokei
ści Startu 4:0 (1:0, 1:0, ?:1)

Dziś na lodowisku Stali 
przy ul. Jana z Kolna o go
dzinie 17 rozegrany zosta
nie mecz pomiędzy Stalą 
(Stocznia Północna) i Star
tem (Kwidzyn).

Zawody narciarskie 
w Wejherowie

Korzystając z doskonałych wa 
runków śnieżnych Powiatowy 
Komitet Kultury Fizycznej wraz 
z sekcją narciarską LPŻ w Wej 
herowie organizują w niedzielę 
19 bm. klasyfikacyjne zawody 
narciarskie dla seniorów i junio 
rów w biegach i skokach.

Program zawodów przewidu
je: o godz. 10 biegi dla seniorek 
na 10 km, dla dziewcząt 3, 4 i 
6 km, dla seniorów 13 km, dla 
chłopców 3, 6 i 10 km oraz o 
godz. 15 — otwarty konkurs sko 
ków.

Zgłoszenia do zawodów przyj 
muje PKKF w Wejherowie oraz 
komisja sędziowska przed star
tem. Wszyscy uczestnicy zawo-;szcz0w sformułował 
dów musza posiadać aktualne! 
zaświadczenia 
skim.

JUNIORZY:

1. Zielonka (LZS), 2. Gołubiew 
(Włókn.), 3. Wrzosek (Włóku.), 
4. Tarnowski (Kol.), 5. Witt-
stock (LZS).

W punktacji zespołowej (se
niorzy, juniorzy i kobiety) naj
lepsze wyniki uzyskał Start — 
93 p., 2. LZS — 71 p., 3. Włók
niarz — 63 p., 4. Kolejarz — 45 
p., 5. Stal — 35 p., 6. Sparta — 
33 p. .

Słabo przedstawia się w na 
szym województwie udział w 
sekcjach łuczniczych kobiet. 
Natomiast można zanotować 
dużą poprawę w szkoleniu 
młodzików, w czym przoduje 
Start, LZS i Włókniarz.

Łucznicy Wybrzeża postaw i 
li sobie na bieżący rok zada
nie dalszego umasowienia tej 
dyscypliny, zwracając uwagę 
przede wszystkim na ośrodki 
wiejskie oraz na młodzież 
szkolną.

HtsTłoJ
SWlATtOi

Kazio architekt
Kazio już w przedszko

lu miał zdolności. Jctk wy-

Uwaga,

szermierze!
Kolo LPŻ przy Stoczni 

Gdańskiej organizuje sek
cję szermierczą, która w 
najbliższym czasie rozpocz
nie systematyczne treningi 
w czwartki i piątki w Ośrod
ku Sportowym Stali.

Dziś o godz. 16,30 w świet 
licy Ośrodka Sportowego 
Stali przy ul. Jana z Kolna 
odbędz’e się pierwsze ze
branie organizacyjne, na 
które organizatorzy zapra
szają wszystkich entuzjas
tów szermierki w Gdańsku.

Siatkarki
Gedanii
spotkają się
z AZS AWF

W najbliższy piątek, sobo
tę i niedzielę odbędzie się w 
hali przy ul. Słowackiego we 
Wrzeszczu kolejny turniej o 
mistrzostwo ligi siatkówki 
żeńskiej. W turnieju wezmą 
udział zespoły AZS AWF'1 
(Warszawa), Budowlani (War 
szawa), Gwardia (Wroclaw) 
oraz Gedania.

Terminarz spotkań jest nastę
pujący:

piątek 17 bm., godz, 17 AZS 
AWF — Gwardia (Wrocław) o- 
raz Gedania — Budowlani (War 
szawa),

sobota 18 bm., godz. 17: Geda
nia — AZS AWF oraz Budowla 
ni (Warszawa) — Gwardia (Wro
cław),

niedziela 19 bm., godz. 10: AZS 
AWF — Budowlani (Warszawa) 
oraz Gedania — Gwardia (Wro
cław).

^ budował domek z kuchów. 
\ to nawet sama pani przed 
S szkolanka mówiła:
) — Ach, ty mój kocha-
) ny głuptasku.
^ Więc jego mama zaraz 

orzekła, że z dziecka bę
dzie architekt. I rzeczy- 

, wiście. Ale to nie było od 
/ razu, Najpierw Kazio sta 
^ wiał damki dla misiów % 
\ lalek i czego tam nie by- 
) lo! Na parterze balkony, 
ś a powyżej już nie, bo jak 
^ by się tu balkon utrzymał 
' w powietrzu. Z oknami 

było rozmaicie, a o 
drzwiach można było ostu 
tecznie zapomnieć, bo ko
mu to szkodziło t Za to 
na dachu było mnóstwo 
kominów i wieżyczek — 
jednym słowem wspania
ła budowla.

Mijały lata i Kazio zo
stał poważnym architek
tem. Wyłysiał, zapuścił 
brzuszek, a żona mówiła 
do niego czasem:

— Ach, ty mój kochany 
głuptasku! — ale na pe
wno nie miała racji.

Zwiedzałam niedawno

^ Kazia. Domki stały tam 
< sobie równiutko, zupełnie 
S jak z klocków (co mi to 
) za myśli przychodzą\) li

po diva balkony — jeden 
od frontu, drugi od tyłu. 
Przy tym drzwi balkono 
we były całkowicie oszklo 
nc. Ostatecznie, jeśli by 
się przypadkiem złodziej 
zakradł, to lepiej go wi
dzieć przez szybę, niż być 
zaskoczonym. Na pię
trach balkonów nie było, 
W tym tkwiła jednak głę 
bolca myśl. A nuż zachcia 
toby się komuś trzepać? 
Draka z sąsiadami muro
wana. A może nawet man 
dat.

Nad strychem Kazio po 
ważnie się zastanawiał, 
ale przecież w dobie rów
nouprawnienia kobiet i 
postępu technicznego, nikt 
nie może wymagać od 
kobiety, żeby prała w do
mu bieliznę, a potem ta
szczyła ją na strych. Nie. 
W następnej pięciolatce 
Kazio przewidywał już 
uspołecznione pralnie i 
uspoleeźnione suszarnie. 
Więc precz ze stry
chem! Na to miejsce za
projektowało się przepię
kny płaski dach, ale żeby 
nie był zbyt płaski dla 
oka. KOsZio nie żałował so
bie gzymsikóio. Pozostała 
z tego przecudna budowla 
w stylu: nie wiadomo co, 
czyli romantyczność. I 
Kazio był z niej ogrom-

derzyły mnie okna. Zupeł nie dumny, 
nie oryginalne. Składały Kazio ciągle buduje. Po
się z trzech części, dwie 
można było otwierać, a 
kiedy się chciało wywie
trzyć pościel, to tę trze
cią po prostu wybijało się 
młotkiem. Każde miesz
kanie na parterze miało

Referat N. S. Chruszczowa

Piękno naszych gór

Karkonosze. Na Szrenicy
CAF — fot. Datz

• Dokończenie ze str. 2
poziom kultury wszystkich 
narodów ZSRR.

Analizuj?c działalność Ko 
munistycznej Partii Związ
ku Radzieckiego N. S. Chru

stające
badaniu lekar-iP^zed nią zaoania. Przyto

czył on następujące dane o 
składzie partii: na 1 lutego 
1956 roku partia liczyła w 
swych szeregach 7.215.505 
osób, w tym 6.795.896 człon
ków partii i 419.609 kandy
datów. Jest to prawie trzy 
razy więcej niż liczyła par
tia w czasie XVIII zjazdu i 
o 333 tys. więcej niż w cza
sie XIX zjazdu.

Mieliśmy — mówi N. S. 
Chruszczów — i wielkie 
zwycięstwa, i pewne niepo
wodzenia, mieliśmy wielkie 
radości, mieliśmy i zmart
wienia. Ale zwycięstwa nie 
spowodowały zawrotu gło
wy, a niepowodzenia nie 
spowodowały upadku ducha. 
Śmiało i zdecydowanie par- 
t:a szła i idzie naprzód po 
obranej prz~z nią drodze“.

N. S. Chruszczów mówi: 
wrogowie socjalizmu liczyli 
na to, że po zgonie Józefa 
Wissarionowicza Stalina 
powstanie zamieszanie w sze 
regach partii, waśnie w jej 
kierownictwie, wahania w

realizowaniu jej polityki 
wewnętrznej i zagranicznej. 
Jednakże rachuby te ponio
sły fiasko. ,,Kierowniczy 
trzon partii — mówi N. S. 
Chruszczów — nie jest gru
pą ludzi, których wiążą oso
biste stosunki lub wzajemne 
korzyści, lecz aktywnym ko
lektywem kierowników, któ
rych stosunki opierają się na 
pryncypialnej, ideowej pod 
stawie nie uznającej ani wza 
jemnych amnestii, ani osobi
stej wrogości“.

N, S. Chruszczów stwier
dza, że realizacja leninow
skich zasad życia partyjne
go przyczyniła się do wszech 
stronnego rozwoju aktywnoś 
ci organizacji partyjnych, do 
umocnienia ich więzi z ma
sami pracującymi, do zwięk
szenia ich wpływu na masy. 
do dalszego umocnienia i 
wzrostu szeregów partii.

N. S. Chruszczów wezwał 
wszystkie organizacje partyj 
ne do nieustannego doskona
lenia całej pracy partyjnej, 
a przede wszystkim do pod
wyższenia poziomu partyj- 
no-organizacyjnej i ideolo
gicznej pracy partii.

Najważniejszą rzeczą w 
działalności partyjno-organi 
zacyjnej — mówi on — jest

nosi go twórcza pasja. 
Zdarzają się wprawdzie 
nieraz zjadliwe głosy kry 
tyki, bywają i tacy, któ
rzy niby życzliwie podsu
wają mu propozycje pew
nych zmian — że niby to 
albo tamto nieżyciowe, że 
nie zdaje egzaminu w 

„ul: \ praktyce. Ale on, KazioKlirS piłki r^OZOSj — architekt, jest wysoko
Sekcja Piłki Ręcznej Wk| ponad tym wszystkim, Je- 

KF w Gdańsku organizuje i &0 °nty styczna dusza o- 
kura na sędziów piłki ręcz-) trząfa Sl? . * WV~
nej dla kandydatów z Gdań- ^lona... robi swoje. 
ska i Elbląga. Zapisy przyj-) To nic, że współcześni 
muje WKKF w Gdańsku o- ( n'Le r ff° zrozumieć.
raz MKKF w Elblągu. < że jakieś _ drobnomiesz-

czanki tęsknią do szaf w 
ścianie, do balkonów, stry 
chów,- czy pralni. Przyj
dzie czas, że całe poko
leń,ia będą go podziwiać... 

Oj, przyjdzie, przyjdzie. 
praca wśród mas, organizo-(Przyjdzie, na przykład, ta 
wanie mas do walki o wy-) ka wycieczka z Kocich Py 
konanie postawionych przez? sków, wszyscy staną, o- 
partię zadań gospodarczo-) tworzą usta, a przewod- 
politycznych. Z nik powie:

Kończąc swój referat N.S — Patrzcie i podziwia,j- 
S. Chruszczów oświadcza: N cie! Tak się to jeszcze

„Kraj Rad znajduje się o-/ niedawno budowało! 
becnie w okresie wielkiego^ A wycieczka chórem: 
rozwoju. Mówiąc obrazowo
wznieśliśmy się na taką gó- S 
rę, na taką wysokość, skąd ? 
już jasno widać szerokie ho
ryzonty drogi do ostateczne! 
go celu — do społeczeństwa 
komunistycznego“.

„Nasza sprawa jest niezwy 
ciężona. Jest ona niezwycię
żona dlatego że wraz z wiel
kim narodem radzieckim 
sprawę tę posuwają naprzód 
setki milionów ludzi w brat 
nich Chinach Ludowych, we 
wszystkich krajach demokra 
cji ludowej. Jest ona niezwy 
ciężona dlatego, że cieszymy 
się gorącym poparciem i sym 
patią narodów i krajów, któ 
re wyzwoliły się spod ucisku 
narodowego i k*oniai‘nego. 
Jest ona niezwyciężona dla
tego, że popierają ją masy 
pracujące całego świata. 
Nikt nas nie zastraszy, nie 
zmusi do ustąpienia z na
szych pozycji, do wyrzecze
nia się obrony pokoju, demo 
kracji i socjalizmu.

— O, rany Julek!
Krystyna
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• „CZYTELNIK“ 
Zamówienia i wpłaty na pre 
numerate ..Dziennika Bał
tyckiego" przyjmują listono
sze. — Cena prenumeraty 
wynosi miesięcznie 5 zł - 
„Dziennik Bałtycki” można 
nabyć we wszystkich punk
tach sprzedaży dzienników 

i czasopism.
Druk. Gdańskie Zakł. Graf. 

Gdańsk
Zam. 461—W-7-3051

FACHOWCY POSZUKIWANI
Inżyniera konstruktora, inżyniera technologa, 
inżyniera względnie technika hydraulika oraz 
tokarzy i szlifierzy tylko z wieloletnią praktyką 
przyjmie natychmiast Iławska Wytwórnia Czę
ści Samochodowych w Iławie. Mieszkania zape
wniamy, 263-K

GGŁ0S2EH1A Ii R j) i HE
NIERUCHOMOŚCI

DOM dwupiętrowy w cen
trum Wejherowa, wolne 
mieszkanie, ogród, chlewy 
sprzedam. Oferty Biuro 
Ogłoszeń „Prasa” Gdańsk 
pod „1133“. II33-G

KUPNO
PIANINO krzyżowe — ku
pię, Wrzeszcz, poste restan 
te. Nowakowski. 1117-G

NARTY, kunę na kołnierz, 
poduszkę elektryczną ku
pię. Tel. 415-52. 1118-G

WFM, stan bardzo dobry 
kupię. Wrzeszcz. Batorego 
48/1. 1124-G

STODOŁĘ na rozbiórkę — 
kupię. Müller, Mała Słoń
ca, p~ta Subkowy, pow. 
Tczew. 428-P

SAMOCHÓD KDF na cho
dzie — kupię. Wiadomość 
tel. 516-87. 1186-G

SPRZEDAŻ
MASZYNĘ leworamienną 
sprzedam. Gdynia, Górna 
22. 439-P

MASZYrNĘ „Singer", futro 
damskie, gabardinę grana
tową, błam - barany, ze
gar, lustro, piecyk szamoto 
wy — sprzedam. Gdynia, 
Władysława IV 23/6. 438-P

MOTOCYKL nowy „Iż” 350 
sprzedam. Gdynia, War
szawska nr 64. Wiadomość: 
pracownia obuwia. 437-P

RADIO „Mińsk" 8-lampo- 
we z adapterem i „Rygę 
10" 10-lampowe, biurko dę 
bowe zniszczone — sprze
dam. Gdynia, Zygmunta 
Augusta 6/59, godz. 16—19.

436-P

FUTRO męskie nowe, kry
te gabardiną i damskie piż 
mówce, wymiar średni — 
sprzedam. Wrzeszcz. Chro
brego 63—1, godz. 17—19,

1113-G

AKORDEON 60-basowy, ma 
ły — tanio sprzedam. Oli
wa, Armii Radzieckiej 18, 
II p. 430-P

OKAZJA: radio „AEG" su 
per, uniwersalne 1400, oraz 
nową portable „Urania“ 
2400 — pilnie sprzedam. So 
pot, Rokossowskiego 31/6, 
godz. 16—19. 431-P

LAMPĘ rtęciową do pro
stownika, maszynę do pisa 
nia, wzmacniacz radiowy, 
oraz suknię do komunii 
św. — sprzedam. Gdynia, 
Świętojańska 139 m. i01.

1116-G

MASZYNĘ do szycia „Sin
ger”, gabinetową — sprze
dam. Sopot, tel. 520-32 — 
godz. 12—17. 1123-G

SŁOMY żytniej 60 ton — 
sprzeda Spółdzielnia Pro
dukcyjna w Więckowach, 
pow. Kościerzyna, tel nr 
2. poczta Więckowy. 1188-G

MOTOCYKL WFM, stan 
idealny — sprzedam. Gdy
nia, Waszyngtona 32/la

1110-G

MOTOCYKL „Jawa“ 350, 
bardzo mało używany — 
sprzedam. Wiadomość tel. 
347-94. 1132-G.

WÖZEK autko, oraz wy
prawkę dziecięcą — sprze
dam. Wrzeszcz, Racławicka 
D 5, ki. A, m. 16, Dąbrow
ski. 1130-G

MOTOR gospodarski 10 KM 
i motocykl SHL — sprze
dam. Oliwa, Słupska 60. 
Łada. 1126-G

LOKALE
DWA duże pokoje z kuch
nią, łazienką, wygodami, 
wspólne wejście, w Bydgo
szczy zamienię na podob
ne mieszkanie w Gdańsku, 
Wrzeszczu lub Gdyni. In
formacje: Gdańsk. Jasna
5/5, godz. 18—20. 1127-G

ZAMIENIĘ 3 pokoje, cen
trum Szczecina — na 2 po
koje w trójmieścłe. Zgło
szenia pisemne: Wacław
Fogel, Szczecin 2, poste re
stante. 273-K

SAMOTNY technik poszu
kuje pokoju sublokatorskie 
go w trójmieście. Oferty: 
Olszewski, Oliwa, ul. Cey- 
nowy 4a. 1120-G

ZAMIENIĘ umeblowany 
pokój w Poznaniu na pu
sty w Gdyni. Warunki do 
omówienia. Oferty: Gdy
nia, poste restante. Waii- 
górska. ______ ________ 435-P

ZAMIENIĘ komfortowe 
mieszkanie w ‘Elblągu — 
na domek z ogrodem w 
Kwidzynie. Warunki do o- 
mówienia. Wilczewski, El
bląg, Armii Czerwonej 40.

219-P

PRACA
GOSPOSIA potrzebna. Wa 
runki dobre. Sopot. Włady 
sława IV 11/5. I139-G

POTRZEBNA gospodyni — 
(można z dziećmi) do gos
podarstwa indywidualnego, 
14 km od Lęborka. Wiado
mość: Gdańsk, Długi Targ 
19. Gąsiorowski. 1128-G

N A U K A

TAŃCÓW korespondencyj
nie uczę. Poznań, Mickie
wicza 27 m. 7. 275-K

KORESPONDENCYJNE le
kcje księgowości, stenogra 
fii, języków. Łódź 1, skryt 
ka 297. 238-P

STENOTYPII (maszynopisa 
nia i stenografii) uczą na 
kursach Stowarzyszenia Ste 
nografów i Maszynistek 
PRL w Gdyni, Abrahama 
8 i w Gdańsku-Wrzeszczu. 
Grunwaldzka 76. 876-G

l . F K A R s (i 1 E

SPECJALISTA chorób skór 
nych i wenerycznych dr 
Wołodźko, Wrzeszcz, Mar
ksa 86, dojazd tramwajem 
„8", godz. 18—19. 1072-G

ZGUBY
STAŁA Elżbieta, Gdańsk. 
Olszynki, Altanki 10/1 — 
zgubiła bilet rodzinny nr 
47.62 WPK GG, 1119-G

KKEJA Maria, Starogard, 
zgubiła legitymację służbo 
wą nr 12580, wystawioną 
przez DOSZ. ' 1129-G

ROŻNE
OBELGĘ rzuconą na ob. 
Huszkiego zam. w Gdań
sku, Długa — odwołuje i 
przeprasza Jan Zynda — 
Gdańsk, Szczygla 8/1.

1122-G

!!ff!aszajcie się 
w »Dzienniku Bałtyckim«
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