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pięć lat i pomimo tych, którzy chcie pomogła nam podnieść gło wadziły do zwycięstw. Podej

liby burzyć. I dlatego jest to wy i rozprostować grzbiety, mu jemy i realizujemy kolej
pozwoliła nam być gospoda ne zadania na tej drodze.
święto pokoju.
W tym dniu na całym świe rzami naszego życia. Stajemy Rozbudowujemy przemysł i
cie demonstrują swą wolę do pochodu z tym, co zdoby walczymy o wzrost stopy ży
ludzie, którzy walczą o to, liśmy w ciągu dziesięciu lat ciowej naszego narodu. W
by praca ludzka stała się walki i pracy, w ciągu dzie ubiegłym roku na II Zjeźmiernikiem ludzkiej warto sięciu lat budowy Polski Lu dzie Partia powiedziała:
ści, by człowiek pracy, który dowej. O tym co zdobyliś „Mamy dość środków i dźwTi
tworzy życie społeczne, stał my mówią fabryki, których gni aby osiągnąć w ciągu
dwóch
lat
się jego pełnoprawnym gos przed dziesięciu laty nie by najbliższych
podarzem. I dlatego jest to ło, nowe domy i dzielnice wzrost płacy realnej robot
miast, które nie istniały, stal ników i pracowników oraz
święto socjalizmu.
płynąca z martenów huty
chłopów pracują
KA Y, w naszym kraju, wy- im. Lenina, warkot trakto dochodu
* ■ siłkiem całego narodu, rów na polach i buczenie sy cych o 15—20 proc.”
idąc za wskazaniami partii, ren na statkach, wyproduko W końcu 1954 roku komu
budujemy ustrój, w którym wanych w naszych stocz nikat o wykonaniu planu pro
te trzy idee — idea między niach.
dukcyjnego stwierdził, że unarodowego braterstwa, po
zyskaliśmy roczny przyrost
koju i socjalizmu — zyskują Z szarego końca statystyk produkcji przemysłowej —
wartość najwyższą, wrasta wysunęliśmy się pod wzglę 11 proc. Nie był to przyrost
ją w życie państwa i w życie dem uprzemysłowienia na tak duży, jakiego pragnęli
każdego z nas. I dlatego nasz jedno z czołowych miejsc w byśmy. A przecież jest on
Pierwszy Maja jest świętem Europie, prześcigając Wło większy, aniżeli wskaźni
chy, doganiając produkcję ki wielu kapitalistycznych
radości i dumy.
państw, mających o wiele
Czcimy święto pracy ze przemysłową Francji.
świadomością, że praca ta Z pozycji pionka, porusza dawniejszą tradycję i o wie
nego rękami obcych polity le bogatszy dorobek przemy
ków, którym uczyniły nas słowy. Nowa obniżka cen
rządy magnaterii i burżuazji przyniosła nam — ludziom
polskiej, przeszliśmy do po pracy w Polsce Ludowej,
zycji państwa, którego głos miliardy złotych oszczędno
na arenie politycznej świata ści w budżetach rodzinnych.
nie jest pustym dźwiękiem. Nauczyliśmy się już tego
Związani węzłami brater rozumiemy coraz lepiej, że
przyjaźni i wieczystego osiągnięcia na tej drodze za
Szeregowcy i marynarze! Podoficerowie i oficerowie! skiej
sojuszu ze Związkiem Ra leżą tylko od nas samych, od
Generałowie i admirałowie!
dzieckim, otoczeni gronem naszych wysiłków, od naszej
Wra* z całym narodem Wojsko Polskie obchodzi dziś przyjaznych narodów, kroczą umiejętności gospodarowa
uroczyście 1 Maja — święto międzynarodowej solidarnoś cych tą samą co my drogą — nia. Wiemy, że tylko na dro
ei mas pracujących całego świata, dzień przeglądu potęż stanowimy mocne ogniwo w dze nieustępliwej walki o onych sił obozu pokoju, demokracji i socjalizmu ze Zwiąż łańcuchu broniącym prawa bniżenie kosztów własnych,
kiem Radzieckim na czele.
ludów do wolności, niepod o polepszenie jakości naszej
Z tej okazji pozdrawiam Was serdecznie i życzę dal ległości i pokoju. Naszemu produkcji, o zwiększenie wy
szych osiągnięć w szkoleniu i służbie na straży historycz głosowi w międzynarodo dajności pracy — możemy
wych organizacjach pokojo osiągnąć dalsze podniesienie
nych zdoby-czy narodu i bezpieczeństwa naszego kraju.
wych świat przysłuchuje się naszej stopy życiowej.
Dla godnego uczczenia radosnego dnia 1 Maja
z uwagą i respektem. Nawet
rozkazuję:
EJ sile życia wrogowie
stosunek wrogów do nas da
nasi przeciwstawiają
oddać w stolicy naszej ojczyzny — Warszawie 24 salwy je o tym świadectwo. Wy
artyleryjskie.
starczy uświadomić sobie il łę śmierci. Miliardy dolarów
Niech żyje Wojsko Polskie — wierna i niezawodna wysiłków i pomysłowości zu ściąganych z podatników ażywają nasi wrogowie pró merykańskich na zbrojenia,
straż naszych granic i niepodległości!
na produkcję breni atomo
Niech żyje i nmacnia się wieczysta przyjaźń polsko-ra bując zbijać nasze argumen wej, na dywersję i sabotaż WARSZAWA (PAP). 30
ty,
jakiego
arsenału
osz
dziecka — źródło naszych zwycięstw i osiągnięć, rękoj
w krajach budujących socja kwietnia br. w salach reduto
czerstw,
przeinaczeń
mia pokoju i niepodległości Polski Ludowej!
kłamstw używają, usiłując lizm mają przeciwstawić się wych Teatru Narodowego w
Niech żyje Polska Zjednoczona Partia Robotnicza — tym trującym zielskiem za miliardom, które w naszych Warszawie otwarta została
urządzona staraniem Wy
kierownicza siła narodu polskiego w walce o pokój i so głuszyć
pięknie kwitnące budżetach przeznaczone są —
działu Historii Partii KC
cjalizm!
kwiaty patriotyzmu i jedno na polepszenie bytu ludzkie PZPR
i Naczelnej Dyrekcji
go. Ale miliardowe sumy pie
Niech żyje i rozkwita nasza ojczyzna — Polska Rzecz ści narodu polskiego.
Archiwów Państwowych —
niężne,
w
jakiejkolwiek
by
pospolita Ludowa!
ESZLISMY na drogę, któ były walucie, mają tę tylko Centralna Wystawa Doku
Minister Obrony Narodowej
rą wytyczyła nam Par siłę, jaką nadają im stojący mentalna „Rewolucja 1905—
] i
(—) KONSTANTY ROKOSSOWSKI
tia. Nie jest to droga łatwa, poza nimi ludzie. Za miliar 1907 r. na ziemiach pol
ale nigdy łatwe drogi nie pro dami przeznaczonymi na skich”.
Marszałek Polski
wojnę stoi garstka dolaro Na uroczyste otwarcie wy
wych szaleńców. Za miliar stawy przybyli członkowie
dami przeznaczonymi na bu Biura
Politycznego
KC
dowę pokojowego życia sto PZPR, Rady Państwa i rzą
ją narody świata. Potwier du, przedstawiciele organi
35
dzają to miliony podpisów zacji politycznych i społecz
złożone pod Wiedeńskim A- nych, świata nauki i kultu
pelem Światowej Rady Poko ry oraz przedstawiciele pra
ju — przeciwko wojnie. Pot sy.
wierdzają to wyniki konfe W uroczystości wzięli urencji narodów Azji i Afry dział licznie przybyli wete
Po obszernym omówieniu ki
gdzie naro rani pamiętnych walk rewo
Uroczysta
Imponująca, artystycz
historycznego tła obchodów dy wte Bandungu,
wypowiedziały się za lucyjnych 1905—1907 roku.
nie obmyślana i wykona
1-majowych i analizie sy pokojowym współżyciem.
akademia
Do zebranych przemówił
na dekoracja sali Teatru
tuacji międzynarodowej, z
Wielkiego zachwyciła uktórej wynika stale rosnąca Razem ze Związkiem Ra kierownik Wydziału Historii
czestników centralnej aka
potęga obozu pokoju — se dzieckim, razem z wielkim Partii KC PZPR — Tadeusz
demu 1-majowej w Gdań
kretarz Szymański przypo narodem chińskim, razem z Daniszewski, który powie
sku. Na jaśniejącym błę
mniał poważne sukcesy za bratnimi krajami demokra dział m. in.:
w Gdańsku
kitem tle olbrzymi snop
kładów produkcyjnych Wy cji ludowej, stanowimy potę Wystawa nasza ma za zadanie
— w oparciu o do
czerwieni, przed nim, uło
brzeża i ich Wkład w gospo żny, niezwyciężony obóz po zobrazować
Gorące
oklaski
witają
czo
kumenty archiwalne i materiały
żony z kwiatów, duży na łowych przedstawicieli spo darkę ogólnonarodową.
stępu i pokoju, który jak gi historyczne — polski odcinek
pis „1 Maja“, spowity łeczeństwa z I sekretarzem
magnes przyciąga frontu rewolucyjnego. Pokazuje
— Nasze stocznie oddały gantyczny
ona — co odpowiada w pełni
biało _ czerwoną szarfą. KW PZPR Janem Truszem
do
siebie
coraz
to nowe mi prawdzie
historycznej — że pol
do eksploatacji ponad 100 liony ludzi pracy
Główną część obramowa i przewodniczącym Prezy
na
całym
skie masy pracujące — ramię
jednostek
pełnomorskich,
nia sceny zajmują por dium WRN Walentym Swil
świecie, niezależnie od te przy ramieniu z rosyjskim lu
w toku jest budowa pierw go jakim językiem mówią, dem pracującym — szły w pier
trety klasyków marksiz gą na czele, zajmujących
szeregach walk rewolu
szego dziesięciotysięcznika. lub jaki jest kolor ich skóry. wszych
mu: Marka, Engelsa, Le miejsca przy stole prezydial
cyjnych.
Zakłady im. Gen. Świer
nina i Stalina, umieszczo nym. Serdecznie oklaskują
Dokumenty, które wystawia
czewskiego opanowały no
ZIEN Pierwszego Maja, my, świadczą o przodującej roli
ne pod pękami proporców. zebrani drogich gości: kon
klasy
robotniczej na ziemiach
we
asortymenty
produkcji
dzień
naszego
święta,
Po obu stronach, na czer sula generalnego ZSRR w
polskich oraz o tym, że najbliż
— turbiny o dużych mo jest zarazem ich świętem. W szym
wieni — białe kontury Gdańsku Nikołaja Tałyzina
sojusznikiem proletariatu
cach, w zakładach tych roz tym dniu rozesmianvm rado były masy chłopskie. Dokumen
miotów, kół, dźwigów por i kontradmirała Marynarki
ty
świadczą,
że rewolucja w K.ró
poczęto również budowę ścią i weselem, wola wielu iestwie Polskim
towych, kłosów, niżej — Wojennej ZSRR Niegodę,
w wir
turbiny o mocy 25 mega setek milionów ludzi zestrze walki najlepszą wciągnęła
przybory kreślarskie i radcę ambasady ChRL Liu
część inteligen
Icielnia na tle muru. Go Jo-minga, członka Koreań- watów. Nasze rybołówstwo, lonych w jedno ognisko, ku je cji, zradykalizowała najszersze
społeczeństwa, odbiła
dnemu celowi, staje się siłą warstwy
dła państwowe PRL i I skiej Partii Pracy, studenta
głośnym echem w Galicji, na
(Dokończenie na str. 2)
materialną, zdolną przezwy się
ZSRR dopełniają dekora | Politechniki Gdańskiej Han
Śląsku, w Poznańskiem ł na Po
ciężyć wszelkie trudnoscVpo morzu — stała się jednym sło
cji.
j Dżum Hun.
konać najsilniejszych wro wem — rewolucja ogólnonaro
dową.
Rozbrzmiewają dźwięki
Sprawozdanie gów.
Ale dokumenty, którymi roz
Salę powoli zapełniają hymnu państwowego, kiedy
porządzamy, mówią także o hań
Z tej zespolonej woli wie bie
ludzie pracy Wybrzeża: przo jl sekretarz KM PZPR w
polskich klas posiadających
downicy pracy, racjonaliza ! Gdańsku Jan Ossowski olu, wielu setek milionów lu i ich politycznej ekspozytury —
która wspólnie z hierar
dzi czerpać będziemy przez endecji,
torzy produkcji, naukowcy, ! twiera uroczystą akademię.
kościelna składała wyrazy
cały rok siły i energię do chią
inżynierowie, studenci, stocz | Z uwagą słuchają zebrani
wiernopoddańczych uczuć wobec
czekających nas reżimu carskiego, apelowała do
niowcy, artyści, marynarze i ' słów sekretarza KW PZPR
w Warszawie spełnienia
carskich o pomoc w
Szymańskiego,
zadań, zadań dużych i czę satrapów
żołnierze. Wielu z nich przy | Zygmunta
rewolucji, tej rewo
sto niełatwych, lecz jakże zdławieniu
było na. akademię z rodzina j wygłaszającego okolicznoś
lucji, która miała wszak utoro
iemy
na
str.
2
piękne plony obiecujących. wać drogę Polsce Ludowej.
ciowy referat.
mi.

temu nazwano ten dzień
świętem pracy. Sześć
dziesiąt pięć lat historii pier
wszego maja nasyciło ten
dzień pełnią humanistycz
nych treści. Dzień ten stał
się świętem całej postępowej
ludzkości, świętem godności
ludzkiej, świętem ludzkich
czynów 1 marzeń.
W tym dniu ulicami miast
świata przeciągają pochody
ludzi, którzy wierzą, że
wspólnym wysiłkiem rąk i
mózgów potrafią zmieniać
życie ludzkości na lepsze i
piękniejsze. I dlatego jest to
dzień międzynarodowej soli
darności klasy robotniczej,
braterstwa ludzi pracy.
W tym dniu na całym świe
cie zbierają się ludzie, któ. rzy wierzą, że przyszłość
ludzkości zależy od tego, co
ludzkie ręce i mózgi potra
fią stworzyć — wbrew tym

Rozkaz Ministra Obrony Narodowej

na dzień 1 Maja

Otwarcie Centralnej i
Wystawy Dokumentalnej

»Rewolucja 1905-1907
na ziemiach polskich« w
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W poczuciu braterskiej solidarności

z siłami pokoju i.

na całym świecie

radośnie obchodzimy święto 1 Maja
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1-mafowet

UJ |, rn
» wg mH 0Sk M|: B«
;=
jg m
BBI B BE’
W
— C2K<OU
Ü0F «PhŁI
Wri w* mm BnP w m BEPBb I Hi
ggH

tg

BE BE

A

.

-

m
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dla innych krajów
dziedzinie wykorzystania

energii atomowej

doJużcelów
pokojowfcli
w lafach

Członkom delegacji dano
możność zapoznania się z pra
cami naukowo - badawczy
mi w dziedzinie pokojowego
wykorzystania energii atomo
wej, prowadzonymi w insty
tutach
naukowo • badaw
czych ZSRR w Moskwie, Le
doświadczalne ningradzie, Kijowie i Char
kowie, w tym również z czyn
nymi doświadczalnymi stosa
stosy atomowe mi
atomowymi i akcelerato
MOSKWA (PAP). Agencja rami cząstek elementarnych.
TASS donosi:
W rozmowach brali udział
W związku z propozycją znani radzieccy fizycy i in
rządu radzieckiego w spra żynierowie.

1955-56

otrzymamy z

wie udzielenia pomocy nau
kowo - technicznej
Chiń
skiej Republice Ludowej, Pol
skiej Rzeczypospolitej Ludo
wej, Republice Czechosło
wackiej, Rumuńskiej Repu
blice Ludowej i Niemieckiej
Republice Demokratycznej w
tworzeniu ośrodków nauko
wo - doświadczalnych
dla
rozwoju badań w dziedzinie
fizyki jądrowej i wykorzysty
wania energii atomowej do
celów pokojowych do Mo
skwy przybyły w końcu mar
ca i w połowie kwietnia br.
dla przeprowadzenia rozmów
w tej sprawie delegacje wy
mienionych krajów, w któ
rych skład weszli wybitni
fizycy i inżynierowie.

W wyniku rozmów podpi
sano porozumienia,
które
przewidują, że Związek Ra
dziecki w latach 1955—1956
zaprojektuje i dostarczy wy
mienionym krajom doświad
czalne stosy atomowe i akce
leratory cząstek elementar
nych, produkowane przez
przemysł ZSRR. Porozumie
nia przewidują również, że

W toku rozmów z delegac
jami omówione zostały kon
kretne zagadnienia dotyczące
zaprojektowania, wykonania
i dostawy kompletnych ato
mowych stosów doświadcza!
nych i akceleratorów cząstek
elementarnych, zagadnienia
wyszkolenia specjalistów i in
ne sprawy dotyczące zorgani
zowania w tych krajach pra
cy naukowo - badawczej w
dziedzinie fizyki jądrowej,
jak również wykorzystania
radioaktywnych izotopów w
medycynie, biologii i innycn
dziedzinach rauki i techni
ki.

BUDAPESZT (PAP). W wyni
ku rokowań handlowych, prze
prowadzonych w atmosferze nrzy
jaźni i wzajemnego zrozumie
nia, podpisäna zostąła w Buda
peszcie między rządem Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej a rzą
dem Węgierskiej Republiki Lu
dowej umowa o wymianie towa
rowej i płatnościach na rok
1955.
W myśl umowy, Polska do
starczać będzie towary dla gospo
darki narodowej Węgier: węgiel,
koks, cynk, drewno, chemikalia,
maszyny itd.
Węgry dostarczać będą towary
ważne dla gospodarki narodowej
Polski, jak: tlenek giinu, ropa i
produkty naftowe, zboże, medy
kamenty. tytoń, różne maszyny
i urządzenia przemysłowe, arty
kuły przemysłowe powszechne
go użytku i inne.

Mk

m

Związek Radziecki dostarczy
tym krajom w latach 1955—
(Dokończenie na str. 2)

Poiske-wqgierska
wymiana handlowa
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Niech krzepnie i umacnia sie ZSRR rozszerza pomoc
niezłomna jedność

dla innych krajów

w dziedzinie wykorzystania
mas pracujących całego świata energii atomowej
do celów pokojowych
Uroczysta akademia w Warszawie

TRUDNOŚCI JEST SPORO
rp EREN przyszłych miastytutach naukowo - badaw
(Dokończenie ze str. 1)
A steczek jest niezabudo
1956 bezpłatnie niezbędną do czych i na wyższych uczel
wany i równy. Wydaje się,
t
Maja
kumentację naukowo - tech niach Związku Radzieckiego.
że wystarczy po prostu ob
(Dokończenie ze str. 1)
wych uczestniczy ok. 90 proc.! niczną, dotyczącą stosów i Realizacja przewidzianych
siać go trawą, ustawić na
WARSZAWA (PAP). Dnia 30 kwietnia br. odbyła się
korzystając z doświadczeń zatrudnionych.
j akceleratorów, udzieli im po przez porozumienia środków
nim dwa tysiące namiotów i w sali ZS „Gwardia” w Warszawie uroczysta akademia z radzieckich, opanowało no
Załoga Stoczni Gdań-; mocy naukowo - technicznej pomocy umożliwi utworze
na tym koniec.
okazji święta mas pracujących całego świata — 1 Maja.
metody organizacji po skiej podjęła w kwietniu w ich zmontowaniu i urucho nie w krótkim czasie w każ
A jednak, kiedy zaznaja Przybraną pękami czerwo nej, Francji, Niemiec zachód we
łowów,
opierając się przy 1.838 zobowiązań zespoło- mieniu przez wydelegowanie dym z krajów, które zawarły
miamy się coraz szczegóło nych i biało - czerwonych nich* Wielkiej Brytanii, Au
tym na pomocy naukow wych i 3.186 indywidua!- specjalistów radzieckich, że porozumienia, nowoczesnych
wi^
budowy, ] nag“halę ZS „Gwardia” wy- strii, Finlandii i Norwegii, ców, w wyniku czego w nych, z których ponad 70 ZSRR przekaże odpowiednią ośrodków naukowo-doświadyi ki^ SIĘ skamPhkowa- j pełniła szczelnie 5-tysięczna a także członkowie Między ub. tylko roku złowiło po proc. już zrealizowano. W ilość materiałów rozszczepiał czalnych oraz rozszerzenia
*nra™^em3r’ które trzeba rzesza mieszkańców stolicy narodowego Komitetu Przy nad 100.600 ton ryby, tj. Stoczni im. Komuny Fary-; nych i innych dla tych sto- badań w dziedzinie fizyki ją
v le rozwiązać. Choćby — robotnicy stołecznych fa- gotowawczego V Światowego tyle, ile złowiono w 16 la skiej spośród 1480 zobowią sów atomowych i prac ba- drowej i wykorzystywania
z&ń indywidualnych i gru dawczych, oraz że do chwili energii atomowej do celów
Wiaściwe założenie instalacji j bryk i przedsiębiorstw bu- Festiwalu Młodzieży i Stu tach Polski sanacyjnej.
kanahzacyjnyęh _ i wodocią- dowlanych, pracownicy urzę dentów o Pokój i Przyjaźń.
powych zrealizowano już uruchomienia przez te kraje pokojowych.
Przy
wtórze
oklasków
gowych, a później elektrycz; dów i instytucji, młodzież, W prezydium akademii za mówca wymienia nazwiska 60 proc. Treścią zobowią- otrzymanych z ZSRR do Rząd radziecki postanowił
nych. Niełatwą sprawą jest żołnierze Wojska Polskiego.
za ń jest oszczędna gospo. świadczalnych stosów aiomo także zwiększyć liczbę kra
również np. problem odwod Licznie przybyli działacze siedli I sekretarz KC PZPR;ludzi, którzy wyrośli w wal
darka materiałami, podnie wych będzie dostarczał tymi jów, którym ZSRR będzie
—
Bolesław
Bierut
wraz
zje©
o
wykonanie
zadań,
stanienia Rakowca, gdzie pod państwowi, partyjni i spo
jakości produkcji i krajom radioaktywne izoto- udzielał pomocy i poparcia
członkami Biura Polityczne- wlanych przez Partię i Rząd. sienie
łoże stanowi glina.
współzawodnictwo o najle Py w odpowiednich ilościach, w pracach naukowo - do
łeczni.
go
KC
PZPR,
członkowie
Ra
|
Są
wśród
nich
Malinowski,
Fachowcy z sekcji budow Obecni są przedstawiciele
pszego w zawodzie.
i Spośród obywateli tych kra
w dziedzinie
nictwa Polskiego Komitetu dyplomatyczni państw obozu dy Państwa z przewodniczą-1 Burzyński i Skrzypek ze Ślusarz Laskowski, sto- łów wyszkoleni zostaną w świadczalnych
— Aiek-: Stoczni Północnej, Winnicki wa^Dziekan,’ ~~ tokarz Trys, Związku Radzieckim dla wykorzystywania energii ato
Organizacyjnego V Świato pokoju.
mowej do celów pokojowych,
wego Festiwalu Młodzieży l Na sali znajdują się człon- ie członkowie rza^u Sp" ■ ivH*3pfkl| “ ,St0czni Gdań~: izolator Janina Formela, bry tych krajów pracownicy na- oraz wystąpił z takimi prop»
Studentów starannie przygo j kowie związkowych delega- zesem Rady Ministrów P‘fń! jSeJV Plfnk*zek zZBM Gdy- gady Frankowskiego i Staniakowi i inżynierowie w dz-ie zycjami wobec Węgierskiej
towują projekty wstępne, |eji przybyłych na obchody
Republiki Ludowej i Bułgar
które po zatwierdzeniu są!święta 1 Maja ze Związku szalek Polski Konstanty Ro-j gdyńskiego brygadv Wacierra ^ v • ^rygady w stcKZini chemii, stosowania izotopów skiej Republiki Ludowej, z
w nauce i technice oraz w których
jeszcze raz szczegółowo prze j Radzieckiego, Chińskiej Reprzedstawicielami
człrkowif
«d^ »«. dziedzinie techniki stosów a(publiki Ludowej, Republiki n7z7nskiA
naczelnych stronnictw po- tu gdańskiego
L ,
1 «aynsKiej nacze tomowych. Szkolenie fachów rozpoczną się wkrótce roz
A wtedy roboty rozpoczy- i Czechosłowackiej, Niemiec- litycznych i organizacji spo-! Długotrwałe oklaski towa ®
y
Wydzialu
mowy w sprawie zawarcia
nają się na dobre...
jkiej Republiki Demokratycz- łecznych DrzedstawiriPk Wni i „.Ti3 oklaski towa maszynowego z grupami Jas ców będzie się odbywało w odpowiednich porozumień.
ska^^kkie^o weteraniewalk! |lfyszy*y słowom sekretarza! kolskiego i Kołodziejczyka, specjalnych ośrodkach, w in
rewolucyjnych z 1905 roku i Szymanskl?£;°> kiedy mówił. Wiele równie cennych zoboprzedstewiciele świata Ä
^ fbowiązań,'wiązań podjęły załogi ini kultury oraz przodownicy* -!akimi społeczeństwo Wybrzejnych stoczni, zakładów projza powitało święto majowe jdukcyjnych, robotnicy budo
pracy.
rj
j
.
, !i swój nowy sukces — obniż i wlani i inni. Dziesiątki tysię
o °de»«uii przez orkie-kę cen. W skali województwa cy zaoszczędzonych cegieł,
; trę hymnu narodowego, a- w zobowiązaniach 1-majo- przedterminowe oddanie do
cyzują
coraz
bardziej
z
każ
kademię
zagaił przewodmiUświadczenia dym dniem«.
użytku budynków ezk
ih
(czący Centralnej Rady Zwiąż
i
mieszkalnych
—
to
ść
| ków Zawodowych, członek
zobowiązań w miastach.
przez wojskowych tłuma
FRANCE SOIR
ZAGADNIENIE TAIWANU R«'ńy Państwa — Wiktor
Nie zabrakło pracujące
czyć należy nie tylko
. ,
.. ! Kłosiewicz.
PARYŻ (PAP), w piątek
poświęcając wiele miejs „przyjaźnią“, jaka w cza
go chłopstwa w czynie 1j »»Po raz jedenasty — stwier
premier Faure omówił na premiera chte
ca
konferencji
w
Bandun
majowym:
340
spółdzielń
im
SSTSń
Ludowych dza on - W wyzwolonej cjsie II wojny światowej i
produkcyjnych i załogi 33
gu stwierdza, że:
konferencji prasowej niektó wi»7anisi h* ^ ' s^iaw*e na"!czyźnie obchodzi dziś polska
wojny koreańskiej zawią
potuierilzają
fakt
„Mimo
rozbieżności
kem
POM-ów
podjęły
zobowią
re zagadnienia polityki mię
bezpośrednich roz- UIasa robotnicza i cały lud
zała się pomiędzy gene
ferencja ujawniła wspól rałami i przemysłoujcami,
produkcyjne. Z ogól
dzynarodowej. Przede wszyst nvmi Fanr«^1 J2.3.^110020" |pracujący swe święto 1-ma- zbrodtnrzrqo zamachu zania
ne
nastroje.
U
wszystkich
nej ich liczby zrealizowa
kn ™Fai;irQ ?krfsllł Je ]a" | jowe. Obchodzimy ten dzień
ale również „zdolnościami
kim Faure poruszył sprawę ko
delegatów z Azji i Afryki administracyjnymi i zna
„poważne i interesujące”. |pod znakiem
so- PEKIN (PAP). Agencja No no już 267. We współza
_ braterskiej
________ __
widoczny był ten sam jomością techniki“.
wodnictwie
1-majowym
sytuacji w południowym Omawiając politykę rządu lidamości
__ z masami pracują wych Chin donosi z Delhi,
sprzeciw wobec kolonializ
francuskiego w tej dziedzi- icymi całego świata jako że według otrzymanych tam uczestniczą 723 gromady,
Wietnamie.
Admirał Moreel, który
mu. Wszyscy oni potępili budował bazy marynarki
roklWvnJn« świadczył, ze (dzień bojowego przeglądu na ^formacji, stan wszystkich z których 576 podjęte zobo
wiązania
już
wykonało.
kolonializm,
z
jednako
wojennej w różnych częś
„DIEM NIE NADAJE SIĘ ”*™i,oyc“ia. **°U?yka «te szyci, sił, umocnienia zwar- czterech motorów wydobyte
wym entuzjazmem pro ciach świata, stanął na
Tysiące ton dodatkowo
hf* knńr* .„M» >y lgnorować itości szeregów klasy robot- g0 z dna morza samolotu przewiezionych
DO MISJI«
klamując prawo narodów czele „Turner Construc
, ,
^d* sprawujący niczej wszystkich krajów i »Kashmir Princess“ potwier ,
. . ładunków,
,
,
Ta
część oświadczenia Umiem "łudź?' “8210 ®Ół mi" 1 wszystkich narodów w du- dza. ii przyczyną katastrofy przyśpiSzente“ ich *roS l do niezawisłości. Są to tion Comp.“, zanim został
”
•
i;“**'» «-ta»
«*—• moto
S' nastroje poyiad połowy prezesem „Jones
zwirócdła szczególną uwagę
and
świata, reprezentowanej Laughlin Steel“, Oficjal
obserwatorów
amerykań
w
Bandungu.
Głównym
skich ze względu na to, że FAURE NIEZADOWOLONY Jesteśmy dumni, że nasza
Badania przeprowadzone mcm en tv ° zo h o wi
a^
ne jego pobory wynoszą
celem tej konferencji była 150 tys. dolarów rocznie.
Faure wystąpi!
oficjalnie Z PRZEBIEGU KONFEREN Praca ^łuży umacnianiu po- nad szczątkami samolotu wy
h } kó .
ą
ivalka przeciwko kolonia
przeciwko stanowisku USA,
CJI W BANDUNGU
że eksplozja nastąpi KeStóch
Równików
Mc Narney, któ
lizmowi. Szybko okazało ryGenerał
dając wyraz swej wrogości
zajmował wysokie sta
ju, któremu przewodzi meza ła nie tylko w pomieszczę- fj0|y
, się
jednak,
że
problem
do rządu premiera Ngo Dinh Jak wynika z uwag Fau- wodlJy sojusznik i wypróbo- niu bagażowym, lecz także t ’ raduiap
nowisko w
lotnictwie
7 „„.„.J
pokoju i wojny jest jesz
Diema. „Rząd francuski — re‘a na temat konferencji w wany przyjaciel narodu poi- w Prawym skrzydle.
!sukcesów nie wolno nam za-! cze ważniejszy. Przez ca USA, został prezesem li
oświadczył Faure — bacznie Bandungu, rząd francuski skiego, niezłomny bastion po Według sprawozdania o re mykać oczu na niedociagnie-1
nii lotniczych Convair,
ły czas konferencji dele należących do koncernu
śledzi rozwój sytuacji w po niezadowolony jest z tego, k°5u światowego — wielki zultatach badan szczątków cia Wśród nich znaid,,ia SL'
gaci dawali wyraz swym
łudniowym Wietnamie. Po że podczas konferencji poru Związek Radziecki.
Pl‘n.Cess<.‘’ zan^’!niewykonanie planu obniżki* obawom przed wojną, de „General Dynamics Corp.“
ważne wydarzenia, jakie za szono także zagadnienia fran W dniu naszego radosnego szcz0”c'f°T VT. dzienniku »Ti’ kosztów własnych w przemy
Roczne jego pobory wy
monstrowali to samo prag
szły w tym kraju, stanowią euskiej polityki kolonialnej święta 1-majowego przesyła me^ Gf .India', zamachowcy
w którym ma swój u-! nienie pokoju, szczęścia, noszą 100 tys. dolarów.
ciężką próbę i nauczkę, nad w Afryce północnej. Dopa- my płomienne pozdrowienia lumesci11 dwie małe bomby c|zjaj wjeie zakładów Wybrze
Generał Mac Arthur jest
postępu i dobrobytu. Z generalnym
którą należy się zastanowić. truje się on w tym fakcie naszym braciom — ludziom ze£ar°we — jedną w pomie ża Nie osiągnęliśmy również!
dyrektorem
całą
szczerością
potępili
Wydarzenia te potwierdzają, „ingerencji w sprawy Fran- pracy Związku Radzieckie- 820x611111 bagażowym, a dru- zaplanowanej wydajności w
koncernu
„Remington
niestety, przewidywania wy cji‘, a nawet „pogwałcenia 8?°, Chińskiej Republiki Lu- ^ „'Y prawym skrzydle sa- rolnictwie. W tej sytuacji —j broń atomową i wyrazili Rands“ j pobiera formal
pragnienie
rozbrojenia.
powiadane od dawna przez Karty NZ“.
dowej i krajów demokracji
mówił sekretarz Szymański; Podczas konferencji po nie 68.800 dolarów rocz
wielu polityków. Okazało
ludowej, z którymi łączy nas
— dalsze podnoszenie stopy, wracało bez ustanku ma nie.
się obecnie, że Diem nie na
Były przewodniczący ko
nierozerwalna
przyjaźń i
życiowej uwarunkowane jest! giczne słowo „Pokój“... W
daje się do misji, którą mu
legium szefów sztabu, ge
współpraca w walce o pokój
pełnym
wykonaniem
napię-j
Bandungu
problemy
miesz
powierzono«. Były to _
J socjalizm.
tych, ale caikowicie realnych j lcańców Azji i Afryki neral Omar Bradley, „kiestwierdza korespondent Uni
planów ostatniego roku na-i zbiegły się z piwblemami .ruje polityką“ firmy „La
Pozdrawiamy was, towa
ted Press — najmocniejsze
boratoria Bulowa“, która
szej Sześciolatki.
rzysze, w krajach Europy za
całej ludzkości“.
słowa, jakich użył kiedykol
zajmuje się doświadczenia
ichodnicj
i
w
krajach
Ame
Kiedy
przebrzmiały
okla-!
usiłujq
pogodzić
wiek przedstawiciel rządu
mi fizycznymi elektrono
COMBAT
w waszej walce o Chleb,
ski i owacje zebranych na!
francuskiego w stosunku do i NGWY JORK (PAP). Jak ryki
wymi oraz.... produkcją
© pracę, o pokojową przyczęść
święta
1
-majowego
—!
nawiązując
do
drugiej
tu
sprzeczności
premiera południowego Wiet auno-ai z Waszyngtonu Agen sziość waszych krajów.
zegarków.
(Niedawno Bra
I
sekretarz
KW
PZPR
i
czło
ry wyborów samorządo
namu.
.eja Associated Press, Depar
Pozdrawiamy was, towa.nek Prezydium Woj. R. N.! wych we Francji, w któ dley' wypowiedział się
tement Stanu ogłosił w pią- rzysze, z krajów Azji i AJan Trusz dokonał aktu de
rych wyniku kandydaci publicznie za utrzyma
SPRAWA KONFERENCJI I tek oficjalny komunikat na fryki w walce przeciw wyBERLIN (PAP). Jak już po koracji wysokimi odznacze
reakcji ponieśli w wielu niem wysokich cel na
szwajcarskie).
I temat oświadczenia premie- zyskowi i uciskowi kolonial- dawaliśmy, 29 kwietnia roz niami, przyznanymi przez Ra
CZTERECH
okręgach klęskę, stwier zegarki
poczęły się w Bonn rozmo dę Państwa 13 wybitnym
Tygodnik
zaznacza,
że
.
francuskiego
Faure,
iż
nemu,
o
niezależny
byt,
p
dza:
W dalszym
do szczególnych zadań
wywodów
Pai,rn^-U • ®wyC? FrRncja. nie uwaza Diema prawa człowieka, o wolność, wy między francuskim mini działaczom robotniczym.
„Hasia,
rzucone
w
Pa
wywoaow l*aure oświadczył, za osobistość, która moirła„ ^
•
, .
strem spraw zagranicznych Krzyż Komandorski Orde
ryżu... nie zostały przy Bradley‘a należy infor
ze iu? w.cfc! przeszkód de by nadal zpravvowae rządy!
™
Pinay'em a kanclerzem Ade ru Odrodzenia Polski otrzy
jęte przez zoyborców. Ko mowanie koncernu Buloodeycia konferencji czterech w południowym Wctnamie !n'Cy- .św,a‘°w?s0 ructa °' Bauerem.
mał Michał Toruniak, Krzyż
mitet naczelny partii so wa o problemach „intere
„na jakimkolwiek Rzecznik Departamentu “ta1 , W
W wasze?
Jak
informuje
boński
ko
Oficerski
Orderu
OdrodzerI
waive
O
cjalistycznej
wypowie sujących Pentagon“.
szczeblu-. Premier francuski na Suydam podkreśli"
'wa,ce o zniszczenie brom respondent agencji United
Gen. Bedell Smith zo
nia
Polski
III
klasy
otrzymał
|
dział się gwałtownie prze
uważa, . że wanse przepro- konferencji prasowej* że 1 atotmowJch . \. wodorowych, Press, rzecznik władz bońwadzenia konferencji czte- rząd USA popiera Si Dil V™*** ^0J 1 bezpM5Cze“- skich oświadczył 29 kwiet Kazimierz Wierzba, Krzyżem
ciwko komunistom. Głosu stał wiceprzewodniczącym
Oficerskim Orderu Odrodze
tego jednak nie usłucha „American Machine and
rech „potwierdzają się i pre ma.
stwo narodownia, że podczas pierwszego nia Polski IV klasy odznaczę
no...
Jak się zdaje, za Foundry Co“, a ponadto
Niech krzepnie i umacnia spotkania Pinay i Adenauer ni zostali: Józef Błoniarczyk,
lecenia
lokalnych orga prezesem wydziału ato
się niezłomna jedność
mas .osiągnęli porozumienie w Ludwik Bobowski i Augu
nów
partyjnych
wywar mowego tegoż koncernu.
pracującyc
ca ego świata,. sprawie „konieczności zwoła styn
styn szwcraieuer.
General Wedemeyer był
Szwcrdfeder. ivrzyze
Krzyże
ły
wpływ
na
wyborców.
o nSnę sDoIecmv wnwa^e
kcmf8reiicji tlZ6°b wici- j Kawalerskie Orderu Odrodzę
wiceprzewodniczącym „Av
W
kilku
kanionach
komu
Jnć?
y' ° wo1" i k.lch mocarstw dla omówię- jnia Polski przyznano: Wlady
niści zyskali dzięki gło co Manufacturing Corp.“,
®
^
n|a problemów osłabienia na slawcwi Bajerowskiemu, Ste
som socjalistów lub repu zanim został wiceprzewod
Witając serdecznie wszyst jPięcia między Wschodem a (fanowi Bukowskiemu, Janoblikanów, gdyż wyborcy niczącym i dyrektorem
kich uczestników akademii, | Zachodom i zjednoczenia Nie j wi Owikowi, Józefowi JargaManufacturing
woleli głosować na komu „Rheem
W. Kłosiewicz udziela na 1Ml6C<<”
j nowi, Gertrudzie Klimek, Ju
Corporation Loekhead“,
nistów,
niż
na
kandydata
stępnie głosu sekretarzowi Prasa podkreśla, że usunie lii Majsnerowej, Stefanowi
większości reakcyjnej, bę wykonującej poiuażne za
KC PZPR — Władysławowi cie różnic poglądów, istnie- Niewiadomskiemu i Józefowi
dącej obecnie u władzy. mówienia dla ministerst
Matwinowi, który wygłasza jących między monopolista Brodzie.
Ta
manifestacja niezado wa obrony, a która po
referat.
mi francuskimi i zachodnio- Wszyscy zebrani, stojąc,!
wolenia ludności jest zna wierzyła generalne kieroniemieckimi,
zwłaszcza
jeśli;długo
oklaskują
odznaczoSłowom sekretarza KC
kiem, który nie powhveu wnictwo sicoich zakładów
PZPR towarzyszą wielokrot chodzj o sprawę Saary, bę-!nych. Orkiestra intonuje
gen. Quesada, równocześ
ujść niczyjej uwadze“.
nie burzliwe olkaski. Wznie dzie niełatwe. Londyńska „Międzynarodówkę”, którą z
nie dyrektorowi utworzo
siony przez mówcę na za rozgłośnia BBC podała, że mocą podchwytują zebrani,
nego niedawno przez te
NEWSWEEK
kończenie referatu okrzyk rokowania między Pinay’em Część oficjalna akademii zafirmę nowego „wydziału
przynosi w ostatnim nu produkcji pocisków“. Sta
„Niech żyje pokój!« pod i Adenauerem mogą wy-, kończona,
merze artykuł, w którym nowisko to zawdzięcza on
chwytują i powtarzają z mo wrzeć poważny wpływ niej W części artystycznej wytylko . na stosunki między j stąpili finaliści eliminacji wo
opisuje' rolę, jaką coraz jakoby „dokładnej znajo
cą wszyscy zebrani.
częściej zaczynają odgry  mości samolotów wojsko
W części artystycznej aka Francją a Niemcami zachód- jjewódzkich: zespoły artydemii wystąpiły gorąco o- nimi, lecz także na cały t»y'styczne Stoczni Gdańskiej,! wać amerykańscy genera wych wszelkiego typu“.
, kia skiwane przez zebranych- iffalbowien?
^edsiębiorstwa Hartwig”; łowie w różnych dziedzi
Faktycznie chodzi ‘ w
Controlnv 7p<5wV
•' ibSi Hie mistąpi porozumienie i Prezydium MRN w Gdan-j nach krajowego przemy tym wypadku o to, bu
Tatca CR77 SL Ä
lW kwestii
to Francja 'sku, oraz artyści Państwowe
słu. Zdaniem tygodnika, przemysł
amerykański
I
doprowadzenia do go Teatru „Wybrzeże” i
zajmowanie naczelnych ____
_
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Akademia w Gdańsku

Ostre rozbieżności między Francją i OSA
w sprawach południowego Wietnamu
premiera Faare'a

Badania szczątków
»M

Komentarz
Departamentu
Stanu

Princess«

Pinay
i Adenauer

w sprawie Siiary

Satyra polityczna
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DZIENNIK BAŁTYCKI

Witają

1-majowe święto

:i •
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J3y godnie powitać święto międzynarodowej soli
darności mas pracujących 1 Maja, załoga STOCZNI
GDAŃSKIEJ podjęła 3500 zobowiązań produkcyjnych
oraz zaciągnęła 600 wart 1-majowych. Dzięki ich rea
lizacji wodowano dwa trawlery na 20 i 22 dni przed
terminem, a tramp na jeden dzień przed terminem, zaś
wydz. obróbki kadłubóiu wykonał 107 proc. planu
kwietniowego, a wydz. wyposażenia elektrycznego 106
proc..
Załoga STOCZNI IM KOMUNY PARYSKIEJ
w Gdyni podjęła 171*6 zobowiązań 1-majowych i za
ciągnęła 528 wart produkcyjnych. 1859 zobowiązań
zostało już wykonanych.
Podjęcie i realizacja zobowiązań umożliwiła, gdyń
skim stoczniowcom oddanie na 1 miesiąc przed termi
nem do eksploatacji statku, zbudowanego całkowi
cie przez brygady młodzie żowe. Ponadto na 2 miesiące
przed terminem zakończono remont statku „Gliwice“
oraz dotrzymano terminu wodowania kadłuba nowej
jednostki.
Gdyńscy stoczniowcy wykonali swój plan kwiet
niowy w ponad 100 proc.

Jak żółtodziób bez charakteru
stał się uświadomionymi członkiem załogi
I Linią Dover — Calais, doda
Q ZIAŁO to się w 1933 ro- j
(Opowiadanie marynarza)
tek dla palaczy na liniach
ku. Byłem wtedy żółto-5
| oceanicznych za „brudną rodzióbem,
dowal łagodnie, niemal ojco-| Nadstawiłem uszu. Ten! że ktoś porzucił przeczyta- Ibotę“, kontrola wiktu przez
bez charakteru. Nie miałem wgfeim gfosemByć łami-! dziecinny głos gazeciarza byłjny dziennik. Znalazłem go
delegata załogi i — co naj
° strajkiem to cholernie pasku dla mnie jedynym, dostęp-]na molo. Czytałem wpod-; bardziej utkwiło mi w pał
>T ze • :yö idna rola. Ty może jeszcze te nym źródłem uzyskania wia; nieceniu pierwsze słowa ar-j
7 nrafV
łem. Największym moim ma ^
?
Zastanów dimości z kraju i ze świata, tykulu „Danziger Neueste m*ci 1
łamistrajków.
rzemem było znalezc naresz f^, 5^*,. polskich stet Dwadzieścia groszy, za któ-! Nachrichten“.
ÓŹNYM wieczorem do
S nfjp?ien
Po, ków zakotwiczonych w Gdy- re można by kupić gazetę,) „...Jeszcze wczoraj po pomojej budy przyszedł
srarac się o jedzenie.
I ni j Gdańsku przerwało pra-1 było dla mnie nieosiągalnym łudniu uważano powszechnie,
Mieezfcałem wówczas wPe!Cęt yj zagranicznych portach majątkiem.
\że szybkie porozumienie mię- znajomy palacz z „Kościusz
kinie, Nie w tym prawdzi-) stanęły wszystkie nasze stat-j — Zwy cięstwo strajkują- ! dzy przedsiębiorcami i straj- ki“.
wym. W naszym, gdyńskim
z nierozładowamym wę-:cych marynarzy! Przedsię- j kującymi jest niemożliwe. — Hej tam młokosie, wsta
„Pekinie“. Miałem własny glean. Wiesz dlaczego? Przed biorcy zostali zmuszeni do Jednak późno wieczorem te- waj! —• wołał przez deski.
dom, jedną z takich „arek“, siębiorstwo Żeglugowe chcia ustąpienia — wdzierał się.] go dnia przedsiębiorcy mu- Wpuściłem go do środka.
o których pisał Neverly w ło obniżyć nam zarobki o 10 natrętnie w uszy głos gaze- sieli ustąpić..
— A bo co?
„Pamiątce z Celulozy“; głę proc. Gdybyśmy na to poz- i ciarza.
Dalej następowała długa
boką jamę pokrytą deskami. Woliii, armatorzy jeździliby; Gdybym miał do wyboru lista warunków, na podsta — Idziesz ze mną na sta
tek! Jutro odpływamy do
W ostatnich miesiącach o na naszych karkach, jak na'za ostatnie pieniądze kupić wie których strajkujący ma
jedzenie było diablo trudno. łysych koniach. Za kilka mie; bułkę czy gazetę, nie zasta- rynarze przystąpili do pracy. Nowego Jorku.
Codziennie spadałem na wa sięcy byłaby nowa obniżka, j nawiałbym się ani chwili. Pamiętam z nich zaledwie Za pośrednictwem Pawła
dze, chociaż jednocześnie ty- Musimy z tym walczyć! Oni j Wybrałbym gazetę. Ale nie kilka: ośmiogodzinny dzień otrzymałem pracę. Przyjęto
łem. Po prostu — puchłem z chcą zwerbować takich jak miałem takiego wyboru. Plą pracy dla personelu maszy- \01111 na miejsce zwolnionegłodu. Człowieka napadały i ty, żeby postawić na swoim, drowałem po obstawionych nowego i pokładowego na §° łamistrajka,
Marian Podgóreczny
już różne myśli: włamać się w Rozumiesz teraz, do jakiej ławkami ulicach w nadziei, statkach, kursujących poza I
nocy do jakiegoś sklepu i na;podłej ,ro,boty cię wzięli?
jeść się raz w życiu do sy-;Ł
A„
x
_
ta, czy wskoczyć do morza i) DOZUMIAŁEM tępo. Bun
płynąć, płynąć przed siebie'
towałem się jeszcze w
póki sdł starczy.
; duchu przeciwko postano,I właśnie
. , . w takiej
, . . . chwili
,
. wieniu,’ które już zapadło.
ł
Od przeszło roku pracują!jąca narada. Trzeba podsu-jwych, dalszych badań, proty pojmujesz, co znaczy
psychicznej depresji dcwie- Czy
wśród lodów Arktyki na pły mować wyniki pierwszych ‘ wadzonych nad głębiami się
fcyrzec się dobrowolnie swowających
stacjach badaw
czych uczeni radzieccy. Wy dni badań arktycznych i u- gającymi 4000 m. Rozpoczy
~kt6re ** pra
niki ich pracy są pokaźne i stalić kierunki dalszej pra nał się zwykły dzień polar
wariat poleciałem do kapita- wre były rzeczywistością?
umożliwiły
udoskonalenie
ny...
wyobraża« »big? - A!s
prognoz pogody, usprawnie cy.
na i
w.
««w~~
odwcłalne,
chociaż
byłem
nie
żeglugi
arktycznej
oraz
Jako pierwszy mówi Wa
z miejsca zostałem zaangażo przekonany, że strajk mory
rozszerzenie wiedzy o przy dim Pietrewicz Padałko —
wany.
Nie
wiedziałem oczy_.
. me
. zda.
,
rodzie Arktyki. Prowadząc
...
.
.
*L
narzy
na
mc
się
obszerne badania naukowe główny nawigator lotniczej
wiście, ze marynarze tego
J
uczeni nie tracą jednak kon ekspedycji arktycznej.
statku rozpoczęli strajk. A) Bo z kim miałem pójść?
taktu z daleką ojczyzną bio
— Wykorzystaliśmy pogo
zresztą gdybym nawet wie- Z tym palaczem, który był
rąc żywy udział w życiu spo
łecznym Kraju Rad. Poniżej dę dla zbadania okolicy, lą
dział... Co mnie to wszystko mi przez swoją szczerość i
podpisali
zamieszczamy
reportaż
dzień
dowaliśmy w wielu miej
wówczas obchodziło? Miałem prostotę tak bliski, czy z
nikarza radzieckiego P. Bara
scach
przeprowadzając
po
pracę!
tamtymi, przeciwko którym
szewa o obchodzie święta
Pierwszego Maja na biegu miary głębokości. Oto miej
p AŁĄ noc nie mogłem zbuntowali siię marynarze?
nie. P. Baraszew spędził w sca naszych lądowań — mó
^ spać ze szczęścia. Prze Paweł mocno ścisnął rękę
ubiegłym roku kilka tygodni
wi wskazując na mapę up W „Ares” podpisana zosta
z uczonymi w Arktyce.
wracałem się na swoim bar wyciągniętą na zgodę, aż za
ła umowa zakładowa na rok
strzoną licznymi znakami.
łogu z boku na bok. Widzia trzeszczało w stawach. Przy
BYŁO TO rano 30 kwiet Jeszcze długo trwała dys 1955.
łem siebie w obcych portach, trzymał ją chwilę w swoich nia,
w przeddzień Pierwsze
bogate lokale, kobiety...
wielkich łapach. Odczuwa go Maja. Nad obozem, roz kusja nad właściwym wybo Podstawowe założenia no
Z marzeń wyrwał mnie o- łem, że chce powiedzieć coś bitym na samym biegunie rem lodowisk dla pływają wej umowy zakładowej prze
stry, natarczywy głos:
i na pocieszenie, ale mruknął północnym, dzień i noc po cych stacji naukowych, nad widują dalsze obniżenie kosz
dalszej pracy. tów własnych przedsiębior
— Hej tam młokosie, wsta tylko: „dziękuję“ i jakby wiewa na długiej tyczce fla kierunkami
waji
[zawstydzony, że nie może ga Kraju Rad, kraju, który Wszyscy tłoczyli się wokół stwa oraz zabezpieczenie rea
stolika z mapami, wypowia
Zerwaiem się z miejsca na!-"* w niczym dopomóc, od- po raz pierwszy w historii dali swoje zdanie, przekony lizacji planu produkcyjnego
na rok 1955. Przewiduje się,
równe nogi. Myślałem
otazkrni, zmęczonym ludzkości przebił się do cen wali się nawzajem.
że piań połowów przekroczo
trum Arktyki, pokonał bie
przyśpieszono rejs. może ktoś: krokiem.
RANKIEM w dniu. Pierw
będzie o 2 proc. w poszze statku po mnie.
DYNIA wyglądała jak gun północny i teraz coraz szego Maja w środku Ppta1 ny
czególnych
asortymentach
głębiej
przenika
tajniki
dry
warowny obóz. Wszędzie
To był Paweł, wówczas pa
lodowego znajdowała się już
zaś szprota o 10 proc.,
lacz z m/s „Kościuszko“, Sko gdzie się nie obrócisz, gra fujących lodów polarnych i odświętnie przystrojona try ryby,
śledzia bałtyckiego o 2 proc.,
czył na mnie od razu z py s- natowo było ód munduro „kuchni” kapryśnej pogody buna. Zbudowano ją z be-j śledzia dalekomorskiego o 9
arktycznej.
wych.
kiem...
czek i skrzyń, przykryto bre proc., ryby płaskiej o 10
— Ty co myślisz, bękar Strajk trwał. Wybrałem Oto ląduje samolot kiero zentami. Wydawało się nam, proc. i innej o 10 proc. Urno
wnika ekspedycji. Przyleciał że jest to najpiękniejsza try wa mówi również o pełnym
cie? Będziesz łamał nasz się na spacer. Na jeden
strajk? Musisz natychmiast takich bezcelowych space mm dyrektor Centralnego buna, jaką kiedykolwiek wi wykorzystaniu dni połowo
Północnej Drogi dzieliśmy...
zgłosić 6ię do kapitana i wy rów, które do monotonii ży Zarządu
wych i wzroście gotowości
cofać swoją umowę o pracę. cia nie wnosiły nic nowego. Morskiej W. F. Burchanow, Burchanow, a następnie u- | technicznej o 1 proc.
członek
Akademii
Nauk
D.
I.
Zrozumiałeś?
Przez szum ulicy przedzierał
czestnicy pierwszej radziec
Miałem wtedy dziewiętnaś się piskliwy głos gazeciarza: Szczerbakow, dyrektor Insty kiej ekspedycji arktycznej W nowej umowie zakłado
tutu
Arktycznego
W.
W.
Fro
Fiodorow i Mazuruk gorąco wej jest m. in. mowa o za
cie lat. Każdego w tym wie
ku mogłyby wyprowadzić z ci!— Najświeższe wiadomoś łow i kilku pracowników na pozdrowili polarników z oka bezpieczeniu pełnego wypo
ukowych. Odbywa się „lata- zji święta Pierwszego Maja sażenia nawigacyjnego ku
równowagi podobne słowa.
i złożyli im życzenia dal trów, co pozwoli na lepsze
Nie pozostałem dłużny.
szych osiągnięć w zbadaniu i określanie ich położenia w
Ho, ho, patrzcie jaki groź
opanowaniu surowej Arkty- czasie połowów i przyczyni
ny! — zapiałem wysilając się
, ki, do której przybyły nowe się do uniknięcia zbędnych
na uśmiech. — Powiadasz, że
załogi uczonych i lotników przelotów jednostek oraz
muszę? A jak nie pójdę, to
radzieckich.
strat w sprzęcie, spowodowa
co?
nych przeszkodami podwod
ROZPOCZĘŁA
SIĘ
uczta
— Rób, jak uważasz. Pa
etwa
wydziału
V
wpłynął
od
świąteczna. Na postawionych nymi. Ujęta również została
miętali, ostrzegałem clę. Je
załogi apel, by dla uczczenia sztorcem skrzyniach pojawi sprawa dostarczenia ryba
żeli nie wycofasz umowy, oświęta 1 Maja obsłużyć sta ły się butelki szampana, kom właściwych noży i ręka
bijemy tak mordę, że cię ro
tek wspólnymi siłami meto. świeże jabłka i pomarańcze wic na okres zimowy do pa
dzona matka nie pozna.
dą
szybkościową.
Na honorowym miejscu leża troszenia dorsza, w morzu.
Odwrócił się na pięcie, zro p>n. 28 bm. przycumował w
(cz)
______ ___ło
kilka świeżutkich ogór
nie
bił kilka kroków, ale musiał Basenie Górniczym portu Radzieccy marynarze
się rozmyślić, gdyż znowu gdańskiego statek bandery ra czekali długo na 'odpowiedź, i ków, prawie pachnących zie
podszedł do mnie.
dzieckiej s/s „Kirów“, który Po krótkiej naradzie z eks-jIen^* Przed trzema dniami
— Słuchaj, Stefan! Tak ci przybył po ładunek węgla, pedientami i obsługą techni-; rosły one jeszcze w podmosn® talię, prawda? — perswa Wkrótce potem do kierowni- czną zapadła decyzja: „Posta kiewskiej cieplarni, a obec
nawiamy załadunek 8.029 ton nle dobiły stół radzieckich
węgla ukończyć do godz. 10 badaczy arktycznych witają
i cych dzień Pierwszego Maja
W „DALMORZE“ np. podjęto 99 zobowiązań gru dnia 30 bm.“.
powych i 17 indywidualnych. Ż zobowiązań grupowych
Za słowami poszły czyny na biegunie północnym.
Z okazji Tygodnia Przyjaźni
zrealizowano już 77 zobowiązań, a z indyioidualńych Do pracy przystąpiły bryga Ogórki zostały rozdzielone Polsko
- Niemieckiej w NRD w
10 zobowiązań. Ogółem w czynie pierwszomajowym dy 501, 502, 503, 513 i 514 z I niezmiernie dokładnie mię niemieckich placówkach żeglugo
wych
i
odbywały się
wzięło udział w „Dalmorze“ 821 osób.
zmiany pod kierunkiem CIE- dzy wszystkich obecnych i imprezy, morskich
których celem było za
W przededniu 1 Maja rybacy i pracownicy lądowi CHANSKIEGO, by z kolei uroczyście spożyte po pierw poznanie
społeczeństwa NRD z
„Dalmoru“ stanęli na wartach produkcyjnych, któ
przekazać sztafetę przyśpie szym toaście, wzniesionym rozwojem życia polskiego wy
rych zaciągnięto 26. Dzięki realizacji zobouńązań sami szonego tempa prac w ręce na cześć Kraju Rad, za od brzeża.
rybacy dahnorowscy złoińli 100 ton ryby ponad plan, brygad 23, 24 i 521 z II zmia ważnych ludzi Arktyki, za ra Z tej też okazji załoga radio
stacji NRD - Rugia przesłała za
a 7 jednostek znacznie przekroczyło swe plany poło- ny pod kierunkiem ZA WADŹ dziecką naukę.
łodze radiostacji morskiej w
waive.
KIEGO.
Nagle przerwano ucztę. Szczecinie serdeczne pozdrowie
W „Arce“ ogółem podjęto 180 zobowiązań zespo
nia, zapewniające, iż dalszy roz
Niestrudzenie pracowali ro Wszyscy ponownie zebrali się wój
współpracy pomiędzy oby
łowych i 131* indywidualne, które podjęło 71*,6 proc. botniey
wokół prowizorycznej trybu dwoma
z
brygadzistami
DUL
państwami pozwoli na
załogi tego przedsiębiorstwa. Na wartach stanęło 75 KIEM i ROZSADĄ na czele, ny. Oczekiwał tam już Bur osiągnięcie
jeszcze większych
zespołów i 60 osób indywidualnie, co stanowi 38 proc. sprawnie wykonywali swe chanow.
sukcesów gospodarczych zarów
no
przez
NRD,
jak i Polskę.
całej calogi.
dźwigowi MATU — TOWARZYSZE! Chcę
(wi)
Dzięki zobowiązaniom arkowców, uzyska się pa czynności
odczytać
Wam
telegram,
kió
SZEWSKI,
BARTOSZEW
troszenie dorsza w 65 proc. na morzu, oddanie w A SKI. PIEKAREK i TWAR ry przed chwilą otrzymaliś
klasie 70 proc. ryby, skrócony będzie termin remon DOWSKI. Rosły w ładow my... — padły uroczyste sło
tu jednostek o 5 — 10 proc., a w przetwórstwie po niach statku sterty czarnych, wa.
prawi się jakość ryby.
połyskliwych brył węgla, ale Wszyscy zamilkli.
i czas szybko uciekał.
— „Rejon Bieguna Północ
Nadszedł ranek dnia 30 nego...” — rozpoczął Burcha
kwietnia. Jeszcze kilkadzie now. Dalej płynęły ciepłe,
siąt ton, jeszcze kilkanaście, serdeczne słowa pozdrowień
I jeszcze kilka i wreszcie: stop! z okazji święta Pierwszego
Załadunek ukończony. Zega Maja. Wszyscy uważnie słu
kutry
ry wskazywały godzinę 7.
chali nie roniąc ani jednego
Przed wyruszeniem w dro słowa. Dopiero gdy kierow W czasie ostatniego sztor
gę kpt. statku „Kirów4* Bur nik ekspedycji przeczytał mu 24 kwietnia zaginęły 3
makin przesłał na ręce kiero podpis „Kliment \Voroszy- szwedzkie kutry, które lowiwnictwa portu gdańskiego łow”, rozległy się gorące o- ^ m* Bałtyku łososia. Są to
[kutry „Emanuel VY-16“, „Kserdeczne podziękowanie dla klaski.
robotników. Wyrażając porto Drugiego maja, o godzinie 21 1 ”K_40° ^asen‘.
wcom uznanie za sprawną piątej rano według czasu mo| Szwedzi zwrócili się do na
pracę i szybki załadunek skiewskiego, silniki samolo-] szych władz portowych z
kpt. Burmakin złożył im rów tów głucho dudniły na ło-; prośbą o podjęcie poszukinocześnic gorące życzenia 1- dach bieguna północnego. Sa wań zaginionych jednostek,
majowa,
leite) moloiy startowały do no-\
(C) '

1 Maja na Biegunie Północnym
Arkowcy

umowę zakładową

G

Z dumnie podniesionymi głowami będą kroczyli w
dniu dzisiejszym przed 1-majową trybuną RYBACY
— SPÓŁDZIELCY Z ŁEBY. Spółdzielnia ich „Im.
10-lecia PRL‘‘ do 30 kwietnia wykonała ponad 135
proc. miesięcznego planu połowów i jest pod tym
względem PIERWSZYM PRZEDSIĘBIORSTWEM
RYBACKIM W KRAJU.
Przodują załogi kutrów „Łeb 10“ z szyprem Mie
czysławem GACKÓWSKIM — 11*7 proc. planu mie
sięcznego, „Łeb 2“ z szyprem Gerardem KUSZEM
122 proc. i „Łeb“ 8“ z szyprem Władysławem WAL
BURGIEM — 113 proc. Rybacy tej spółdzielni wy
równali już dodatkowo (poza planem kwietniowym)
niedobory w połowach za 1 kwartał br.
Ha zdjęciu: załoga pogłębiarki

„HYDRA“,

która

bazuje

•tale w Łebie 1 utrzymuje port w pełnej żeglowności. Sto
ją od prawej: kier. robót A. Szytko, bosman II. Rum, szy
per Leon Długi, st. marynarz A. Hawliczek (siedzi), bagermlstrz A. Panczocha i mechanik Sz. Malina.

Nasi portowcy witali śujięto pierwszomajowe wiel
ką ilością zobouńązań.
W PORCJE GDAŃSKIM do czynu 1-majowego
przystąpiło prawie 100 proc. załogi, która podjęła 559
zobowiązań i zaciągnęła . 127 wart produkcyjnych.
Dzięki temu wydajność pracy podniosła się w porcie
gdańskim o 2,3 tony na godzinę. Gdańscy portowcy ob
służyli szybkościowo w czynie 1-majowym 63 statki,
zaoszczędzając dzięki temu 1987 godzin pracy.
GDYŃSCY PORTOWCY, realizując swe zobowią
zania, pobili dotychczasowy rekord załadunku szyn
na polskie statki.. Brygady 106 i 101* pod kierunkiem
st. brygadzisty PALLACHA załadowały w ciągu 1
zmiany na polski statek „Małgorzata Fornalska“ 21*7
ton szyn, wykonując 1*67,7 proc. normy.
Już przed wielu dniami rybacy i pracownicy lą
dowi rybołówstwa stanęli do czynu l-majowego. Do
referentóio współzawodnictwa iv poszczególnych przed
siębiorstwach napływać poczęły liczne zobowiązania.

Podejmując apel załogi s-s „Kirów“
portowcy gdańscy w rekordowym czasie
zakończyli
załadunek statku

Radio HRD-Rugia
pozdrawia Szczecin

W czasie ostatniego
szlormu

zaginęły trzy szwedzkie

*

NR 103 (33731

DZIENNIK BAŁTYCKI

Spotykamy
się w pochodzie
W GDAŃSKU

200.000 butelek
A po pracy-zasłużone nagrody zPrawie
chłodzącymi napojami

dzień odpoczynku i wesela

----- 1
Zbiórka załóg w zakładach
pracy w śródmieściu odbę
dzie się vy godzinach 8.20 do!
Nie zapomniano i o ama
“•40; w dzielnicy portowej od j
lirzyijotowały
torach nowalijek (szczególnie
Już od kilku dni Wybrzeże radośnie się przygo
0 — ß.20; we Wrzeszczu w
rzodkiewek).
towywało do zbliżającego się święta mas pracujących
godzinach od 9.00 do 10, ,
Wiosenna pogoda, jaka za
4527
całego
świata,
zjednoczonych
pod
czerwonymi
sztan
ubrana?
Poczty sztandarowe oraz
panowała od kilku dni na
darami av walce o pokój, o lepsze, szczęśliwsze życie.
r soby zaproszone na trybunę
Wybrzeżu, sprzyja również
Malcy w przedszkolu, niewprawnymi jeszcze
honorową zbiorą się o godz. Jak ubrać się wiosną, a,by rączkami wycinający pracowicie gołąbki pokoju, czy
dla mieszkańców beztroskiej, ochoczej zabawie
wyglądać
modnie,
elegancko
1 -40 przy Bramie Oliwskiej.
na licznych imprezach maso
też starsze dzieci, mozolące się w radosnym podnie
i estetycznie? Na to pytanie ceniu
wych w dniu pierwszym ma
Wybrzeża
Uczestnicy młodzieżowej odpowie
nad
przygotowaniem
barwnych
kwiatów
dla
wiosenny pokaz mo manifestantów w pochodach pierwszomajowych, bra
kolumny sportowej zbierają dy, organizowany
ja.
w muszli
Dlatego to winny mieć po
ły w tych przygotowaniach równie żywy udział, jak
-ię wzdłuż pl. Dąbrowskiego na molo w Sopocie, w dniu, 1
wodzenie różne maskotki, ba
wodujący przed terminem nowe stat
o godz. 9.20.
...mówi stare przysłowie.
maja o godz. 18. Pokaz ten iki,stoczniowcy,
loniki, zabawki, konfetti i
zapewniające naszej ojczyźnie potęgę na morzach
Chcąc zachęcić naszych
Uroczysty pochód pierw będzi'e urozmaicony skeczami
okolicznościowe pamiątki i
czytelników do systematy
świata, czy też budowniczowie trójmiasta, budujący
szomajowy rozpoczyna się o oraz piosenkami w wykona
domy“, w których będzie rozkwitało bujniej
cznego odkładania c-szczęd
Do pogłębienia radosnej drobiazgi, w jakie będą obfi
: dz, 10.
niu artystów „Estrady“. Po „szklane
mości
na
książeczki
PKO,
życie
tysięcy
łudzi,
miłujących
pokój
i
pracę.
atmosfery
tegorocznego świę towały stoiska handlu uspo
kaz przedstawi duży wybór
1
Oddział
Woj.
w
Gdyni
Po
Wyrazem
powszechnego
zrozumienia
doniosło
ta
pierwszomajowego
przy łecznionego w czasie różnych
W GDYNI
sukienek letnich o modnych ści i wagi zbliżającego się święta, były akademie, od
| wszechnej Kasy Oszczęd czyni się niewątpliwie i han zabaw i imprez artystycz
Uczestnicy pochodu zbiorą
1 deseniach, śliczne bywające się niemal w każdym zakładzie pracy, były
ności i redakcja „Dzienni del uspołeczniony Wybrzeża, nych w całym trój mieście.
L __
_ , Grun‘\fiauszowe płaszcze damskie, setki
(jota)
ię o godz. a9.30
na pl.
ika Bałtyckiego“ ogłaszają ! zaopatrując zarówno manifezrealizowanych zobowiązań produkcyjnych. Na
skrojone
według
ostatnich
1 KONKURS systematyczne Istantów, biorących udział w
waldzkim. Trasa pochodu!'wymagań mody, płaszcze de grody i odznaczenia, jakie wręczano na tych akade
go oszczędzania.
przebiegać będzie ulicamill szczowe i kostiumy.
miach wyróżniającym się pracownikom były wido
! pochodach przez uruchomieWybickiego, Świętojańską w Duży wybór obuwia letnie
mym symbolem ich wzmożonego wysiłku na cześć
Może wziąć w nim u- jnie lotnych stoisk na samcświęta. Były też po prostu ulice i domy trójmiasta,
kierunku Skweru Kościuszki. go i wiosennego: sandałki,
dział każdy mieszkaniec j chodach, gdzie będzie się
się do słońca barwnością i bogactwem swych
sprzedawać kanapki, słody
woj. gdańskiego. Warun
gdynki tekstylne w różnych śmiejące
dekoracji.
W SOPOCIE
kaem konkursu jest doko- $ ;cze’ ciastka, piwo, napoje ga
kolorach i fasonach — za
nańie na własną książecz-, ; zowe, papierosy itp. jak row
Trasa pochodu przebiegać dowoli ■nawet najwybredniej
i wszystkich pozostałych
950 NAGRÓD,
Budynków Mieszkalnych nr kę oszczędnościową PKO < jnież
będzie następującymi ulica szych klientów.
| mieszkańców Wybrzeża, pra
mi: Rokossowskiego, przez Instytut Wzornictwa Prze ODZNACZEŃ DYPLOMÓW! 1 w Gdańsku, dzięki zaciąg- ' l trzech wpłat mięsięcznych gnących zakupić atrakcyjne
W GDAŃSKIM ZBM
W8rt . .lejowych,! ' w wysokości
»»«***" co
~ najmniej artykuły przemysłowe, im
pl. Wolności, ul. Podjazd i mysłowego pomyślał i o tak
J znacznie przyspieszyli tempo 50 zł, w okresie od 1 bm. portowane i krajowe.
Al. Stalina przed trybuną. poszukiwanych w roku ubieg
tym wzorzystych materiałach W świetlicy gdańskiego j prac w remontowanych bu do 15 lipca.
Według zapewnień dyrek Punktualnie o godz. 15 w pięna letnie spódniczki dam ZBM, podobnie jak i w in dynkach. M, In. hydraulicy
Uczestnlcy konkursu mogą)
skie.
pych zakładach pracy trój- J. Bieńkowski, S. Jurak i E. dokonać wpłat w dowolnych ś cji browarów, mimo iście' ciu punktach Gdańska rozpoczPKO, ajencjach S
.
.
r' „ _ i na sie atrakcyjne festyny ludoSklepy MED posiadają miasta, w piątek odbyła się Grek wykonali poza planem placówkach
PKO przy zakładach pracy, ^
wiosennych
„upałów’
ma-j““ v
już duży wybór tych mate- (uroczysta akademia 1-majo- naprawę instalacji wodocią gin. kasach spółdzielczych i i nifestanci nie będą narze-l Najbogatsza w niecodzienne apocztowych.
t
gowych i kanalizacyjnych w urzędach
rialów w żywych i wesołych jwa
trakcje będzie CENTRALNA AA.
Po dokonaniu trzech wpłat £
kali na pragnienie, gdyż bawa na placu zebrań lii
barwach. Wszystkie te pięk Po otwarciu uroczystości j blokach mieszkalnych przy (w maju, czerwcu, lipcu) u- /
»»nn/iA. 9013 łrriMC
»OWYCH, »o tańca grać będą:
ne artykuły są obecnie do przez przewodniczącego ra ul. Iladuńskiej i Toruńskiej. czestnlcy konkursu winni wy /
prawie 201 lynęej butelek
stoczni Gdańskiej i
i nadesłać pod adre-)
szerokiemu ogó- dy zakładowej ob. Sidorfa i Przewody wodociągowe w ii pełnić
piwa
i
wód
gazowych
oraz
Stoczni Remontowej. Z. bogatym
województwa stępniejsze
sem Oddziału Woj. PKO w)
,
.
... .
.
programem artystycznym wystą
a referatu przez
lanvi klientów po ostatniej wygłos.
( Gdyni (ul. 10 kutego 31) do S
ponad 25 tys. litrów7 piwa pią zespoły p. F. c. „Bałtyk“
1 sęki. ....__i Podst oman tych blokach byiy od kilku t IS. VII, br. kupon, który za)
obniżce cen.
wystąpi
beczkowego
nrzveotowann
vvspczasie zabawy
o;łb'?"
tygoam
nieczynne,
a
napra
mieścimy w „Dzienniku Bałoecz..owcgo prz.>k050A«*mi 1dzie
g.ę w
losowanie
fantowej
lo
Partyjnej ob. Kalinowskie wę ich zaplanowano dopiero )ł tyckim“
w pierwszej połowie
terii
l-majowej.
Placówki
MHD
dla
trójmiasta.
go, członek Prezydium MRN na koniec maja.
) lipca br.
przygotowały szereg ruchomych
w Gdańsku ob. Truszczyński
To jeszcze nie wszystko!(bufetów, nie zapomniano rów> _ Każdy z uczestników
udekorował
18 pracowników’
nież o lodach i nowalijkach, rói
będą mogli napić i nobai
ś niezależnie od zaoszczę- Spragnieni
W dniu 1 maja o godz. 19
RÓWNIEŻ NAJMŁODSI
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wnych balonikach, r ibawmedalami 10-lecia Polski Lu
się
również
płynnego
owocu
j
kaCh i kwiatach.
>
dzonej
kwoty,
która
mu
w świetlicy Zakładów „Bał
PODEJMUJĄ
dowej.
Wielu emocji dostarczy miesz
tyk“ w Oliwie wystąpi ze
' się bardzo przyda w cza (dla samego Gdańska przygo czące
Ponadto 16 pracowni
ZOBOWIĄZANIA
się przy DOKP „Wesołe
słynną sztuką Fodora „Ma
sie letniego urlopu, może , towano 12 tys. litrów oraz miasteczko“.
kom
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odznaki
j
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tura“ zespół teatralny Są
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Ł
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'również można zapić woda- „Blaszanka“ bawimy się przy
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ZABAWY DLA DZIECI
wany i wykonany przez war Tym razem wyróżniono Ogarnej. Harcerze zaopieko
Na deser będzie można MDK
we Wrzeszczu i Wyd*.
skórzane
szawską pracownię CPLiA. więc bardzo wiele osób w wali się dziećmi z pobliskie
zjeść dobre ciastko (sarn Oświaty
Prez. MRN zorganizo
go
przedszkola.
Postanowili
gdańskim ZBM. Ale napraw
Gdańsk skonsumuje 18 tys.! wały wesołe zabawy dziecięce.
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w
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ułatwie
Jedna
z
nich
odbędzie się w odę zasłużyli sobie na to.
oraz
kg pieczywa cukierniczego)
Jordanowskim przy ul.
Dzięki bowiem realizacji zo nia niektórym matkom pra
i lub czekoladkę, czy zjeść sma gródku
Wajdę loty we WRZESZCZU, a
Ciągnienie lasów Wielkiej j
jczne jabłko (6 tys. kg tego druga (godz. IG) pod hasłem
bowiązań i wart l-ma jo- cującym, odprowadzać przed
interesujqce
1-majowej Loterii Fantowej! .Straszny Dwór' wych zaoszczędzono nie tyl szkolaków do domów.
powinna bawić się mło
I owocu czeka na konsumen „Jak
odbędzie się w Domu
Odbędzie się publicznie naj
tów). Po przekąsce papierosy dzież“
ko wiele materiałów budow Uczniowie klasy 7 jeszcze
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u
furek
Kultury w GDAŃSKU - CHEŁ
cenne
książki.
festynie (plac Zebrań Ludo-! _
_
.
dla palaczy (4 miliony sztuk MIE. Na program zabaw dziecię
ale przede wszyst w początkach kwietnia po
cych złożą się m. in. rozgrywki
wych w Gdańsku) o godz. is.! „Pan Twardowskr lanych,
kim skrócono znacznie ter stanowili poprawić oceny.
Losowanie nagród od ukaże się w tym dniu w sportowe „dwa ognie“, rzuty do
w razie niepogody ciągnie
miny oddawania do użytku Do dnia 30 kwietnia dzięki będzie się w końcu lipca sprzedażjń, lub lody dla nie tarcz, biegi w workach, „słupy
nie odbędzie się w świetlicy Dziś, w niedzielę o godz. różnych obiektów. I tak n.p. sumiennej nauce 24 uczniów br.
palących (w Gdańsku przewi zręczności“ oraz loterie książko
Gazowni Miejskiej w Gdań 14 Teatr Wielki w Gdańsku w Tczewie oddano o cały wykonało podjęte zobowią
duje się konsumpcję 1.000 kg we.
sku ul. Wałowa.
wystawia operę Moniuszki miesiąc wcześniej tj. 30 zanie.
A więc życzymy wam lodów, w Gdyni 500 kg w So
ZABAWY W GDYNI
Obok muszli koncertowej i na
Kto jeszcze nie kupił losu, „Straszny Dwór“. Zaś we wto ___
_ __ budynek mieszkal- Ponadto uczniowie tej szkoły razem z popularnym pro- ^ pocie 300 kg).
kwietnia
Skwerze Kościuszki odbędą się
będzie mógł go kupić na tra rek 3 bm. o godz. 19 balet |ny o 48 izbach, w Nowym wzmogą zbiórkę odpadków użyt
centralne imprezy. Program wy
W wyniku tych zobo
sie pochodu w Gdańsku.
i „Pan Twardowski”.
pełnią
występy „Arki“, Stoczni
Porcie będzie również odda kowych.
wiązań młodzież szkoły nr 37 do
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Dz !S
ciągniBoia

Dziś

„Kawiarnia przy głównej uli :y“
od l. 14 —- godz. 15. 17, 19; pon.
GDZIE
„Zdobycie góry“ od 1. 12 — go
dzina 17 i 19. RUMIA — „Auro
i KIEDY
ra“ — niedz. „Hamlet“ od 1. 16
godz. 14, 17, 2Ó; pon. „Błękitne
TEATRY
miecze“ oa 1. U — godz. 19.30,
GDAŃSK — Wielki — niedziela OBŁOŻE — „Zwi lzkbwiec“ —
„Straszny dwór“ — godz. Ił; niedz. „Cesarski piekarz.“ I i U
„Grzech“ — g. 20; wtorek — seria — godz. 18.
„Pan Twardowski“ — godz. 19.
SOPOT — „Połonin“ — niedz,
GDYNIA — Dramatyczny — „Porucznik
od 1. 12
niedz. — „Grube ryby“ — go godz. 34, 16,Rakoczego“
18, 20; pon. godz
dzina 11); pon. —■ Koncert chó 16, 18, 20. „Bałtyk“
— niedziela
ru męskiego „Echo“ godz. 19 „Jutro będzie za pożno“ od 1. 16
SOPOT -- Kameralny — niedz. godz.
12.30, 15.30, 17.30, 19.30, —
„Turcaret“ — godz. 19; pon — pon. godz. 15.30. 17,30, 19.30
nieczynny.
DZIERZGOŃ
„Rolnik“
—
WRZESZCZ — Lalek — niedz.
„Ostatni Mohikanin“; pon. —
„Smok w Nleswarowie“ — go
„Złodzieje i policjanci“
dzina 16; pon. nieczynny.
ELBLĄG — „Ludowe“ — „Wy
ELBLĄG — „Dom kobiet“ —
jęci spod prawa“; pon. „11-tka
godz. 19.
z naszej ulicy“, „Stoczniowiec“
KINA
„Kariera“; pon. — „Rezerwo
Wg infor. Okr. Żarz. Kin
wy gracz“
w Gdańsku
KWIDZYN — „Tęcza“—„Alarm
GDANSK — „Leningrad“ —- w cyrku“; pon. „Ciemna rzeniedz. „Rezerwowy gracz“ od
1Cwl* <
1. 7 — godz. 14, 16, 18, 20; pon MALBORK — „Capitol“ — „Na
„Upadek Berlina“ I g, od 1. 12
arenie“; pon. — „Sierpniowa
godz. 16, 18, 20. „Kameralne“ — niedziela“
niedz. „Piątka z ulicy Barskiej“ NOWY Dwór“ — „Żuławy“ —
Od 1. 12 — godz. 13.30, 15.30, 17.30,
„Gwiazdy muszą płonąć; pon
19.30; pon. „Dumna królewna“
„Pokolenie“
Od 1. 7 — godz. 15.30, 17.30, 19.30. NOWY STAW — „Traktorzysta“
WRZESZCZ — „ZMP-Owiec“ —
„Na arenie“; pon. — „Poemat
niedz. „Królowa balu“ od 1. 16
o miłości“
godz. 14, 16, 18, 20: pon. — godz SZTUM — „22 Lipca“ — „Ciem
16, 18, 20. „Bajka“ — niedz. na rzeka"; pon. — „Ostatni
„Tosca“ od 1. 18 — godz, 14, 16,
Mohikanin"
18. 20; poń. „Krewni“ od 1. 16
TOLKMICKO
~ „Postęp“ —
godz. 16, 18, 20. OLIWA — „Del
„Pościg“
fin“ _ niedz. „Witaj słoniu“ od GNIEW — „Pionier“ — „Cena
1. 7 — godz. 14, 16, 18, 20; pon.
strachu“ 1 i II seria
„Na barykadach Hamburga“ - KARTUZY — „Kaszub“ — „We
od 1. 14 — godz. 16, 18, 20. NO
sołe kumoszki z Windsoru“
WY PORT — „1-szy Maja“ — KOŚCIERZYNA — „Jedność“ —
niedz. „Wakacje p. Hulot“ od
„Konstanty Zasłonow“; pon,—
1. 7 — godz. 18, 18, 20; pon
„Cena strachu“ I i II seria
„Kawiarnia przy głównej ulicy“ PELPLIN — „Przyszłość“ —
od 1. 14 — godz. 13 i 20,
j „Wczasy z Aniołem“
GDYNIA — „Warszawa
l SKARSZEWY — „Odrodzenie“—
niedz. „Noe w Wenecji“ od 1. 141 „Tajemniczy wrak“
— godz. 14, 16, 18, 20; pon. — SKÓRCZ — „Kociewie“ — „Cza
„Opowieść atlantycka" od 1..7 —
rodziejski kapelusz“
godz. 16, 18, 20. „Atlantic“ — STAROGARD — „Przodownik“
niedz. „Okrutne morze“ od i. 12
„Przygoda w tajdze“; pon. —
— godz. 13.15, 15.30. 17.45, 20; —
„Alarm w cyrku“
pon. godz. 15,30, 17.45, 20. „Go TCZEW — „Wisła“ — „Upiór na
plana“
niedz. „Wilhelm Tell“
sprzedaż“; pon. „Kariera“
od 1. 14 — godz. 14, 16, 18, 20:
pon. „Noc w Wenecji“ cd 1. 14
APTEKI DYŻURNE
godz. 16, 18, 20. GRABÓWEK —
Gdańsk
Ul. Długa 54/56, —
„Fala“ — niedz, „Dygnitarz na
ratwie“ cd 1. 12 — godz, 16, 18, j Wrzeszcz — ul. Mierosławskie26; pon. „Ożenek z posagiem“ ocl go 27. Oliwa — ul. Leśna 1. ść1 12 — godz. 13, 20, CHYLONIA pot — ul. Stalina 791. Gdynia
— „Promień“ — niedz. „Cywil Skwer Kościuszki 22. Grabówek,
na stadionie“ od 1. 7 — godzina ul. Czerwonych Kosynierów 137.
IB, 17, 19; pon, — „Sługa dwóch Obłuże — ul. Bednarska 11. Or
panów“ ol 1. 12 — godz. 17, 19 łowo — ul. Boh. Stalingradu 66.
OilŁOWO — „Neptuu“ — aied?;,1 Newy Port — ul. Ołiwska 83/a

ny budynek o 158 izbach o Z
tygodnie wcześniej, a załoga
OB 1 przy ul. Kartuskiej w
Gdańsku odda do użytku bu
dynek szkolny o 14 dni wcze
śniej niż przewiduje harmo
nogram prac.
SZYBCIEJ WYKONUJĄ
REMONTY MIESZKAŃ

starczy do zbiornic ok. 50 Kg ma
kulatury i tysiąc kg złomu.’
Uczniowie szkoły podstawowej
nr 30 podjęli zobowiązanie dłu
gofalowe, mające na celu poprą
wienie ocen, nauczyciele nato
miast zobowiązali się poza go
dzinami programowymi pomóc
uczniom nie nadążającym w nau
ce.
Najmłodsi uczniowie tej szko
ły uczciii święto majowe upo
rządkowaniem i piękną dekora
cją swojej klasy.

Robotnicy brygady remon
towej Miejskiego Zarządu

1 MAJA W SZKOŁACH

Przed 1 Maja we wszyst
kich szkołach trójmiasta od
bywały się uroczystości, wiel
kie, huczne świętowanie —
barwne, śpiewne, roztańczo )
ne. Można było przyjść w
Gdańsku do szkoły nr 17, 24
zamieszkały
albo 33 czy do II liceum we
Wrzeszczu i stwierdzić, jak
tam umiiaino połączyć powa
uroczystości z radosną i
Przywędrowała do Pucka gę
wesołą nutą.
z wód dalekiej północy, za
gnana na Bałtyk prawdopo Część artystyczna urozmai
dobnie sztormami, jakie sza eona: poezja — muzyka —
lały na morzach europej piosenka —■ montaż — chór
skich w ciągu ostatniej zimy. — tańce.
Fokę złowili dwaj rybacy z W II Liceum zdolna uczeń
Pucka i zaopiekowali się nią lnica z XI klasy odegrała kil!
ka utworów Chopina. Mon
-troskliwie.
Ostatecznym jej mieszka taże, chór, deklamacje zbio
niem stała się sadzawka w rowe — bardziej skompliko
Zoo, gdzie czuje się znako wane niż w szkołach pod
micie, nurkuje i.„ pożera ży stawowych.
we ryby. Prawdziwy kłopot Na koniec na środku sali
z tymi rybami ma kierownic 12 par młodzieży zademon
two Zoo. Dlatego też zwraca strowało poloneza i krako
się za naszym pośrednict wiaka, z którym, wystąp'ą
wem z apelem do Centrali na fest. walu czerwcowym.
Rybnej, aby dopomogła do1 Szczególnie polonez był cza-

Foka łakomczuch

i rfichiiwa pzeh

w Zoo oliw skim

zapewnienla

& \

Dwa
odczyły

t-la matematyków

fesorem Filutkiem powodzenia w konkursie i uskła dania takiej sumy
pieniędzy, która pozwoli
wam spełnić zamierzenia.

W poniedziałek 2 bm. o godz.
17 w sali nr 273/III (Katedry Ma
tematyki) Pol. Gdańskiej odbę
dzie sie posiedzenie naukowe
członków Gdańskiego Oddziału
P. T. M., na którym prof, dr
W. Nowicki wygłosi odczyt pt.:
„Problematyka matematyczna w
teletransmisji przewodowej“.
Jednocześnie Gdański Oddział
P. T. M. zaprasza zainteresowa
nych na odczyt naukowy pt.;
„Zagadnienia aproksymacji łun
keją wymierną w teorii elektry
cznyeh układów liniowych o z'a
danych charakterystykach cze
si otliwości“, który wygłosi mgr
inż. Cz. Norek dnia 3 bm. o
godz. 16,45 w sali nr 75 (I Kate
dra Matematyki) Pol. Gdańskiej

im. Komuny Paryskiej, zespołu
ZPG Gdynia oraz bogaty pro
gram wojskowego zespołu pieśni
i tańca. Odbędzie się także emo
cjonujący mecz piekarze contra
kominiarze (w strojach zawodo
wych).
Zabawy taneczne rozpoczną się
0 godz. 19 na Skwerze Kościusz
ki, w Cisowej, Witominie, Ma
łym 1 Wielkim Kacku oraz na
Oblużu w sali kina „Związko
wiec“. Ponadto po zapadnięciu
zmroku w różnych punktach
miasta będą wyświetlane filmy.
W SOPOCIE
"Wielki festyn 1-majowy roz
pocznie się o godz. 16 w salach
Grand Hotelu. Grać będą orkie
stry jazzowe Grand Hotelu. W
czasie zabawy wystąpi zespól
Technikum Finansowego, "WSE
1 „Fotoplastyki“.
Na molo w muszli koncerto
wej od godz. 14 występować bę
dą amatorskie zespoły artystycz
ne, zaś dyrekcja MHD przygo
towała atrakcyjny pokaz mody.
Wieczorem będą czynne wszy
stkie kawiarnie i restauracje w
trójmieście.

Spotkamy ich na festynach

odpowiedniej rojący.

ilości żywych ryb dla łakom! Na ścianach klas wszystczucha foki, która odznacza kich szkół, na korytarzach
sxę nie tylko „urodą”, lecz i;widzimy świeżo zrobione na
wilczym apetytem.
Ipisy, wycinanki, ilustracje,
Płochliwa gazela zamiesi- hasła 1-majowe, chorągiewkała w Zoo równocześnie z ki — wszystko wykonane
foką. Wszyscy zatem miłośni przez samą młodzież. Wydacy zwierząt będą mieli nie! je się, że tego roku szkoły ,.Rybacy na Morzu" oto ty ca gdyńskiego Młodzieżowe- wiaó będziemy mogli na
lada atrakcję, odwiedzając .szczególnie barwnie i wyra- tul pięknego widowiska ka go Domu Kultury.
wielkich festynach pierwszo*
nowych gości w Zoo oliw-' ziście rozkwitły na dzień 1 szubskiego, które wystawił Banane tańce i pieśni *#«- majowych.
(jota)
[maja.
skim.
(s.k.)
niedawno zespól pieśni i tan połów, ąrtyttpcznpoh podttiFot. Fenie«
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Dnia 25 bm. odniosłem kil
kadziesiąt butelek o różnej!
pojemności do sklepu MHDj
nr 7 w Wejherowie. Odbiera
jąca butelki ekspedientka

butelki — podaż ich znacz
nie wzrosła. Toteż nie wąt
pimy,
że MHD uczyni
ivszystko, by skup butelek
przebiegał bez żadnych za
kłóceń.
Red.

$Uutytk USTACH
DBAJMY O CZYSTOSC!
Pies jest przyjacielem człowie
ka, toteż wszyscy lubimy psy,
ale bardziej jeszcze powinniśmy
lubić czystość i porządek —
twierdzi ob. Z. Z. z Sopotu. Tym
czasem w Sopocie obrzydliwe
2wrociła
mi
kilkanaścierzeczy dzieją się na chodnikach,
sztuk, tłumacząc, że nie ma-jXlfS *{™SÄ
ją one określonej pojemno- się wychodzić z pieskami „na
ści. Proszę sobie wyobrazić! spacer“ na chodnik... Dzieci dep
moje zdziwienie. sdv eksne-i cz^ *30 ,^c*1 brudach, a w wie„JT1; ■
• y eKSPe“ czornych ciemnościach nieraz i
dien tka ujDaicie nu wmawia- dorośli zanieczyszczają sobie
Warto, by MRN w Sopo
ła, że 0,7 to nie to samo co buwie.
’
zastosowała wysokie kary
0;70; butelek z napisem 0,7 cie
pieniężne w stosunku do win
nie przyjęła. Jakiż jest spo nych tych brudów — konkludu
sób udowodnienia, że 0,7 == je Z. Z.

0,70?
Chciałbym się też dowie
dzieć, czy MHD zobowiąza
ny jest do skupowania butę
lek po winie o pojemności
0,7, lub 0,75, lecz bez napisu
oznaczającego pojemność?
Władysław Szroeder
Wejherowo
Z przyjemnością obser
wujemy, że po ustaleniu
nowej, jednolitej ceny na

W poniedziałek

Leoliia -Garbarnia

Jutro rusza VIII Wyścig Pokoju
Kolarze kończę
w Pradze

*

E T A p

t •jr.jłts*
PRANA

ostatnie
przyholowania

i czekają

cffcftp fsa

nc sygnał startera
Praga powitała kolarzy
wiosną. Zielona trawa na
*hJH.Ąurfair 17"
skwerach, białoróżowe pę
UhIhu'I
ki kwiatów jabłoni dodają
*kuhvicf
i Żyieut tnthff <49
uroku i świeżości starej
czechosłowackiej stolicy.
Przed 1-majowym świę
tem i przed VIII Wyści- Szczególne zainteresowanie
gili, Danii, Belgii, Związku
Radzieckiego i Bułgarii zgo
gem Pokoju Praga wyglą wzbudza znany nam już z
dnie twierdzą, że do tegoro
da okazale. Na bulwarze ubiegłego wyścigu brodaty
cznego wyścigu ich drużyny
przygotowały się bardzo soli
Vaciavske Namiesti stanę- j HINDUS D. ŚING.
dnie.
ła duża trybuna, na któ W hotelu „Pariż” zamiesz
rej przedstawiciele partii kali kolarae polscy, którzy po Trudno jest już mówić dzi
i rządu Republiki Czecho ostatnich treningach na tra staj o jakichś szansach po
słowackiej
przyjmować sach pierwszego i drugiego szczególnych drużyn. Jedno
będą 1-majową manifesta etapu są w pełnej kondycji, j jest tylko pewne, że, aby zdo
cję prażan. Na trybunach czują się zdrowo ł nie prze-j być czołowe miejsca Polacy
zajmą również miejsca ko rażają ich trudy pierwszych j będą musieli jechać niezwylarze 18 drużyn, uczestni górskich etapów.
kle równo, uważnie i mądrze
czących w VIII Wyścigu — Góry są takie same dla taktycznie. Jak będzie — zo
Pokoju.
wszystkich — twierdzą kola baczymy.
Wszystkie ekipy gagranicz- rze — zobaczymy, kto na W poniedziałek po połud
ne są już w Pradze. Jako nich będzie mocniejszy.
niu uczestnicy VIII Wyścigu
ostatnie przybyły drużyny
Forma poszczególnych dru Pokoju wystartują do pierw
Francji i Polonii Francus
iyn osnuta jest nimbem taje-j szego etapu, którego trasa
kiej. Przed hotelami „Pariż”,
Niemcy fSosffacy
przebiega dookoła Pragi (120
„Axa”, „Meteor”, w których
w bardzo dobrej, a podobno km).
zamieszkali kolarze, groma
nawet w życiowej formie.
Stef.
Należy się liczyć, że te dwa
dzą się tłumy prażan a dzieci
zespoły
będą
bardzo
groźny
podobnie jak w latach ubieg
mi rywalami dla Polaków.
łych „polują“ na autografy.
Kierownicy zespołów An-

Na trasie
pokoju i przyjaźni
Tłumy zalewały jezdnie i hamowały ruch obok re
dakcji dzienników polskich w maju roku ubiegłego,
czekając godzinami na meldunki z trasy Wyścigu Po
koju, największej na świecie imprezy kolarstwa ama
torskiego. Raz cieszono się, innym razem smucono,
stawiano horoskopy. W miarę zaś trwania wyścigu
poszczególni kolarze różnojęzycznych drużyn stawali
się nam coraz bliżsi.
W tłumach oblegających redakcje poważny procent
stanowili ludzie, którzy przedtem nie interesowali się
kolarstwem, a niejednokrotnie nie interesowali się
sportem w ogóle. Porwała ich jednak atmosfera szla
chetnego współzawodnictwa sportowego między przed
stawicielami różnych narodów i różnych państw.
Organizowany przez trzy wielkie pisma, walczące
o pokój i przyjaźń między narodami, wyścig biegnie
przez trzy państwa, tętniące pokojową pracą. Zawod
nicy kilkunastu narodowości toczą zaciętą, lecz pełną
szlachetnej ambicji walkę na trasie i zawierając mię
dzy sobą braterską przyjaźń, spotykają się z serdecz
nością i entuzjazmem milionów7 ludzi. Zarazem zaś
mogą oni przekonać się, że praca i pokój są celem na
rodów7, należących do wielkiego obozu pokoju.
Z Pragi przez Berlin do Warszawy pobiegnie w tym
roku trasa VIII Wyścigu Pokoju, organizowanego przez
„Rude Pravo”, „Neues Deutschland” i „Trybunę Lu
du”. Walka, która rozegra się na tej trasie, śledzona
będzie z uwagą przez opinię sportową całego świata.
Najlepsze życzenia entuzjastów sportu i zwolenników
pokojowej rywalizacji między narodami towarzyszyć
będą kolarzom.
Życzyć będziemy oczywiście sukcesów przede wszyst
kim drużynie polskiej. Pamiętać jednak powinniśmy,
że nie jest najważniejszy wynik tej czy innej drużyny,
tego czy Innego zawodnika. Najważniejsze jest, aby —
jak co roku — Wyścig Pokoju dal przykłady szlachet
nej walki i braterskiego działania walczących z sobą
drużyn.
„Pokój” — głosić będą napisy i transparenty, któ
rymi od jutra witać będą kolarzy miasta, wsie Czecho
słowacji, NRD i Polski. „Pokój” — skandować będą
dzieci w trzech językach.

Czy Łechia wygra w ponle
działkowym spotkaniu z Gar
barnią? — oto pytanie, ?ttóre stawiają sobie wszyscy,
którzy interesują się losami
gdańskich ligowców. Zespół
krakowski nie należy do łat
wych przeciwników i druży
na gdańska będzie musiała
Redakcja: Gdańs*,
CZ.Y Targ Drzewny 3/7, przystąpić do tego meczu z
maksymalnym zasobem kon
Ti Telefony: Centrala
aieg.» 350-41
Sekretariat
dycji i... rzecz jasna — woli
Uiity 335-60, Dz. Młelskl
zwycięstwa.
318-97
Da. Sport,
335-65. Śmiało i szczerze 345-17
W dotychczasowych spot
Red. nocny 335-66 Pismo re
daguje zespół Administracja:
kaniach o mistrzostwo I Li
Gdańsk
Targ Drzewny 3 7
gi Lechia raczej nie zawodzi
Dyrektor delegatury 335-59
Dział finansowy 320-94, Cen
ła
(z wyjątkiem może meczu
trala 350-41, Ogłoszenia 335-80
Pismo wydaje Instytut Prasy bydgoskiego) swych kibiców.
„CZYTELNIK"
Czy i w poniedziałek roz
Zamówienia i wpłaty na pre
strzygnie spotkanie z Garb ar
numeratę „Dziennika Bałtyc
kiego" przyjmują listonosze
nią na swą korzyść?
— Cena prenumeraty wynosi
Na to pytanie otrzymamy Podajemy oficjalne składy'cu, 92. Maxim, 93. Moiceanu,
miesięcznie 5 zł
„Dziennik
Bałtycki" można nabyć we odpowiedź
na
stadionie drużyn startujących w VIII 94. Istrate, 95. Zanoni, 98.
wszystkich punktach sprzeda
Gwardii w poniedziałek Wyścigu Pokoju, oraz nume Sebe.
ży dzienników i czasopism
godz. 16,30. Przedmecz re ry startowe zawodników.
| SZWECJA: 97. Skott, 98.
Druk Gdańskie Zakłady Gra
zerw o godz. 14,30.
(s)
Numery zawodników i skła Thuden, 99. Schrevelius, 100.
ficzne GWańsk
dy brakujących w tym wy- Lindgren, 101. Holmstroemm,
kazie drużyn — podamy do jo2. Karloon.
Zam. 1451 — W-6-317S
dat ko wo.
! zsRR; ii5. Niemytow, 116.
ALBANIA; 1. Angjeli, 2.Czyżyków, 117. Wierszynin.Agalliu, 3. Munci, 4. Egerem, ns. Krjuczkow, 119. Jewseimprezy sportowe 5"7^7tx „ !jew, 129. Biebienin.
ANGLIA: 7. Booty, 8. Bnt-j POLSKA: 121. ChwienGDANSK
tam, 9. Pound, 10. Blower, dac7j i22. Grabowski, 123.
Stadion ZS Budowlani godz.
J®w®rs* . ..
! Kiabiński, 124. Królak, 125.
15 — pokaz gimnastyczny w wy
AUSTRIA: la. Beckstemer, Łaggjj 126. Wilczewski.
konaniu uczniów TWF; godz. 16
14.
Lindhoucłt,
15.
Mueller,!
NRD. 127. Sehur, 128. Gru
-—zawody lekkoatletyczne; godz.
na fali 230,1 ta.
17 —
zawody piłki nożnej 16. Brauner, 17. Reisinger,! pe> 129< Funda> i30. Reine..
NIEDZIELA — 1. 5. 1955 R.
GWARDIA _ AZS.
I cke, 131. Zabel, 132. Mci
5.50
„Międzynarodówka'1
Strzelnice LPZ na Placu ZeBELGIA: 19. Boeck, 20.' ster jj.
specjalna zapowiedź,
5.55 —, brań Ludowych godz. 15 — maUczestnicy kolejnych Wyścigów Pokoju biorą co roku udział w manifestacjach pierw
Cailleaux 21. Ruwet, 22. j CSr.‘ 133. yeSely, 134. Kriv
Chwila muzyki. 6.00 — Wiado sowe zawody strzeleckie.
mości. 6.05 — Muzyka na dzień
szomajowych.
.
.
......
Stadion KS Stal Stocznia godz. Van den Daale, 23 Van Leo-!k
135. Klich, 136. Kubr.
Na zdjęciu: kolarze, biorący udział w7 V Wyścigu Pokoju w 1952 r., w czasie defilady
dobry. 6.45 — Program dnia. 15.30 — zawody pliki nożnej po
•
! 137. Svab, 138. Novak.
6.50 — Melodie z całego świata. między reprezentacją Stoczni V»^i4;J-rhClS*
na ulicach Warszawy.
BUŁGARIA: 25. Bimov,;
7.50 —- Kalendarz. 7.58 — Stan im. Komuny Paryskiej w Gdyni
pogody. 8.00 — DZIENNIK. 8.15 a reprezentacją Ligi Stocznio 26. Kolew, 27. Krestev, 28.
— Aud, aktualna —> lok. 9.00 — wej.
Kocev, 29. Georgiew, 30.
Aud. literacko - muzyczna. 9.30
Stadion ZS Włókniarz w Oli
— Muzyka. 9.50 — Transmisja wie, godz. 15 — mecz hokeja na Christów.
uroczystości 1-majowych. 13.00 — trawie o wejście do ligi WŁÓK
DANIA: 31. Pedersen, 32.
Muzyka polska pop. 15.00 — Ra NIARZ (Łódź) AZS (Poznań).
Ravn, 33. Oestergaard, 34.
dzieckie
piosenki
l-ma j owe.
Godz. 16.15 zawody towarzy
15.30 — Z życia Zw. Radzieckie skie WŁÓKNIARZ II — ZRYW Grave, 35. Wintcentsen, 36.
wieńce, mające! wonym Placu. Ale czy mogą
go. 16.00 — Koncert — utwory (Gdańsk).
Egon Erwin Kisch, dzień-1 ki A wszystkich tarczach dźwignąć
Jensen.
nikarz i pisarz czechosło- | N i f
,
w prq(47p przystroić miejsce ostatniego 'to opisać? Ten ocean radości,
skrzypcowe
Wieniawskiego w
FINLANDIA:
37.
Nyman,
wacki,
jest
autorem
licz-!.
,
1
mah
^
„
Boisko
AZS
kolo
teatru,
godz.
wyk. solistów radzieckich, 16.30
te armie żołnierzy i robotninych opowiadań i reportu-1 jest siódma rano, robOiXllk spoczynku Karola Marksa.
— Zespół Haralda. 17.00 —Wiacł. 16 — zawody piłki ręcznej dru 38. Malmberg, 39. Männinen,!
ków, to uniesienie dzieci, te
ży, w których obrazuje'z fabryki Ringhoff era zrywa
17.05 — „Na marginesie wielkiej żyn męskich AZS AJVIG — LZS 40, Niittynen, 41. Malm, 42. j
Paryżu
milion
pracują
polityki". 17.15 — Na radiowej (Orunia).
współczesną mu walkę kia-] cjp ,,p cyni yiuirłzilo 0<~\ slrm-.
cych idzie ulicami, wio sztandary, a wszyscy pozdra
sy robotniczej Europy, Azji S1^ ze. SJ?U’
SO «OAestradzie. 18.15 — Opera ,,Ver- Boisko kola sportowego Gwar Santanen.
i Ameryki i demaskuje re-! CS, Ule zona go zbudziła, nie dącymi w kierunku Pere La wiają partię, której zawdzię
INDIE: 55. Mehr a, 58. D.!
bum nobile“ St. Moniuszki. 19.30 dii w Nowym Porcie, godz. 15
akcyjne oblicze burżuazji. | budzik go zbudził. „Do dia- chaise, do grobu bojowników czają swoje szczęście, i któ
— Sprawozdanie dźwiękowe z i — zawody bokserskie GWARDIA Singh, 57. Das, 58. Powar, 59. J
imprez 1-majowych — lok. 20,00 > — KOLEJARZ ZNTK Przerób- A. Singh, 60. Salaam.
D° SiarnZależąZn,?Me£|bła” ~ Jest ^f0 Pie™fz3 Komuny. Czerwone sztanda ra w osobie uśmiechniętego
jego
Słuehowisko. 21.30 — DZIEŃ ka. Godz. 17 — walki zapaśni
Szalejący reporter" mysią — „zaspałem”. Potem ry FLO, to znaczy: socjalde towarzysza Stalina odpowia
EGIPT: 73. Kamel, 74. El
syk1
NIK. 21.52 — Muzyka. 22.00 — cze z udziałem
zawodników
i „Jarmark sensacji“. Za cofa przekleństwo, bo przy mokratów; czerwone sztanda da na ich pozdrowienia.
Koncert chopinowski w wyk. wy GWARDII, STALI i SPAKTY.
Sawi, 75. Ashour, 76, Ei
mieszczone przez nas poni pomniało mu się: dziś jest
różnlonych uczestników V Miedź.
Boisko w Oruni, godz. 16 —
ry PCF, to znaczy: komuni A teraz przyłóż ucho do
żej opowiadanie napisane
Konkursu Chopinowskiego. 22.30 zawody piłki nożnej SPARTA Sayed, 77. Fathy, 78. Farouk.
święto, nasi ojcowie to wy stów; czerwone sztandary tarczy Madrytu. Usłyszysz
NORWEGIA:
79.
Berg,
80.
zostało w r. 1937.
— Wiad. sportowe — lok. 22,45 (Orunia) — KOLEJARZ GEDAwalczyli. Mogę spać dalej, CGT, to znaczy: związków ten sam pewny ruch mecha
— Muzyka tan. 23.50 — OST. NIA,
Kjełstrup, 81. Schoene, 82.
WIADOMOŚCI,
Przystań na Żabim Kruku, Skarvholdt, 83. Skovli, 84.
do wymarszu jeszcze czas. zawodowych; czerwone sztan nizmu, chociaż nad miastem
KIA
Starym
Mieście,
w
godz. 15 — otwarcie sezonu ka
' ^ oknie wystawowym ze
Trygg.
dary u wszystkich, front lu szybują samoloty, aby zrzu
PONIEDZIAŁEK — 2. 5. 1955 R. jakowego.
W Berlinie brakuje jeszcze dowy
RUMUNIA: 91. Dumitres- garmistrza, stoi wielki ze czterech
Herriot i tysiące cać bomby na niewinne dzią
3.48 — Gimnastyka. 5.53 — Sy
minut do siódmej, innychżyje.
gnał czasu. 6.00 — DZIENNIK.
gar.
Właściwie
nie
jest
to
je
radykalnych
socjali ci i na czerwone sztandary.
GDYNIA
645 — S piosenką do pracy.
den zegar, tylko wiele zega ale majster z Siemensstadt stów maszerują również, oni Stoisz na Starym Mieście W
Skwer Kościuszki, godz. 15 —
6.33 — Kalendarz. 6.40 — Utwo
rów, połączonych w jeden je już wstał, i on przy tym za także pozdrawiają zaciśniętą Pradze przed zegarem. Sły
ry na organy kinowe. 6.55 — wyścigi kolarskie z udziałem
€!t£@sz zstsi
Program dnia. 7.00 — DZIEN- czołowych zawodników Wybrze
dyny zegar. Grupa zegarów klął. Ale on nie cofa swego pięścią, front ludowy żyje. szysz rytm trybów i czujesz,
, NIK. 7.15 — Koncert. 7.33 — ża.
wyobraża
świat, przestrzeń i przekleństwa jak jego kolega Pospolite ruszenie pracy de że w Madrycie pośród huku
Stan pogody. 7.40 — Wiad. 7.45 > Ul. Czołgistów, godz. 13.30 —czas
na
pięciu
kontynentach. od Ringhoffera. Musi szybko filuje do ostatniej godziny zs bomb i trzasku karabinów
Biegi
Narodowe
II
etap.
— Kurs jęz. rosyjskiego. 8.05 —
Boisko ZS Sparta przy ul. EjKoncert rozr. 8.45 — Duety oNa każdej tarczy jest nazwa naciągnąć spodnie, musi być gara przed zastrzelonymi to maszynowych rytm ten jest
perowe. 9.00 — Przerwa lok. smonta, godz. 17 —- zawody pił
innego miasta, a wskazówka co do sekundy na miejscu warzyszami z 1871 roku i taki sam, jak uderzenia two
VIII
Wyścigu
11.54 — Sygnał i zapowiedź roz ki nożnej pomiędzy REPREZEN
wskazuje która tam godzina, zbiórki, inaczej kierownik przed pomnikiem Henri Bar jego serca i jak kroki mar
głośni lok. 11.55 — Serwis CZ TACJĄ GDYNI a WKS FLOTA.
szowe na wszystkich tar
RM dla rybaków — lok. 11.57 —- Plac Grunwaldzki, godz. 14 —
kiedy my stoimy w Pradze grupy doniesie o tym kie busse.
rownikowi fabryki, a wtedy
Pokoju?
czach maszerującego maja.
Sygnał czasu. 12.04 — Wiad. pokazy gimnastyczne, godz. 16
na
Starym
Mieście
przed
wy
12.10 — PRZEGLĄD PRASY mecz piłkarski PIEKARZE —
wyleci z pracy, może do obo Kiedy praski robotnik me
stawą
zegarmistrza
i
ogląda
KOMINIARZE.
OSKWA różni się o dwie
12,15 — Muzyka. 12,20 — „Na
Znajdziesz je
Sala MDK przy ul. Żeromskie
swojską nute“. 12.40 — Aud. dla
my jego zegar, składający się zu koncentracyjnego, już talowy wychodzi z domu,
od Pragi, osiem
dawno
jest
przecież
osmarogo,
godz.
16
—
zawody
szermier
aby przyłączyć się do pocho i pół godziny
wychów, przedszkoli. 12.45 —
codziennie wieczorem z zegarów. Jeden jedyny me wany jako stary socjaldemo du,
godziny
od Chicago
Aud. dla wsi. 12.55 — Muzyka. Cze FLOTA — START.
jego koledzy w Sydney
chanizm, masywny i ciężki,
Boiska Sparty Hartwig przy
13.00 — Program i komunikaty
Melbourne
zakończyli
iuż kładów
Praw*e dziesięć
godzin
odcaza
krata.
i
Melbourne
zakończyli
Forda
w
Detroit,
uL
Żeromskiego,
godz.
16
—
lok. 13.05 — Program dnia. 13.10
metalowy mechanizm wpra
pochód
i
płyną
szerokim
stru
od
Hollywood,
— Aud. literacka. 13.30 — Aud. mecz siatkówki FLOTA — STAL
wia w ruch wszystkie wska
Hamburgu długa wska mieniem nad brzeg morza, l i'. * . ...
szkolna. 14.00 — Wiad. 14.05 — „BAŁTYK“.
naszej redakcji
zówki. Dookoła tarczy Pragi
Informacje. 14.09 — Kom. o sta
zówka ma jeszcze przed £?ózie z żonami i dziećmi ra-iAle nr
Saia Domu Stoczniowca przy
stoPme długonie wód. 14.10 —• Aud. szkolna. ul. Śląskiej 35, godz. 18 — fi
umieszczone są wszystkie in sobą całe dwanaście minut,
Chcąc umożliwić wszyst ne,
14.30 — Koncert solistów. 15.00 nał turnieju bokserskiego o Pu
a
na
każdej
tarczy
poka
— Muzyka pop. 15.25 — Recital char 1 Maja z udziałem zawod
kim miłośnikom kolarst- zana jest inna godzina dnia zanim dosięgnie dwunastki,
skrzypcowy Tadeusza Kochań ników STAL (Gdynia), KOLE
waj ak najszybsze zapoz i minuta godziny. Tarczy która oznaczy godzinę siódmą cTSÄu"5£r?dne >rvrzech ä £
skiego — GDANSK. 15.45 — Mu JARZ ZPG, SPARTA (Gdańsk),
nawanie się z przebie Burgos nie ma na zegarze; rano. „Co ci nam dzisiaj na- dziś przez Nanking Road bez W™ okiem i uchem, ale tak
zyka rozr. 16.00 — Transmisja z AZS (Gdańsk), KOLEJARZ (OI etapu VIII Kolarskiego Wyś strów) i ZRYW (Gdarisk).
giem VIII Kolarskiego wtedy, gdy zegarmistrz go pyskują” — mruczy Klaus, rikszy. Jeśli nie widzi ni- ze.
1 “r,cem- zrozucigu Pokoju. 17.30 — Muzyka.
Wyścigu
Pokoju dział wykonywał, Burgos miał ta tokarz w firmie Blohm & gdzie policjanta, rozdaje ulot rai®sz. 00
z, ' . , Jest
_ ,
17.45 — Muzyka operowa — łok.
f.
v
.
”
.
n
„
Spójrz
na
mechanizm!
SOPOT
sportowy redakcji „Dzień ki sam czas jak Madryt. Te Voss, „dzisiaj panowie kie ckPnÄta ucS sSb?tekI
18.05 — Radiowy Dziennik Wy
wszystkich
rownicy wmówią nam, że dla
brzeża — lok. 18.15 — Wiad.
Boisko ZS Sparta przy ul. Wyj nika Bałtyckiego“ poda
raz zegar Madrytu idzie na nas znacznie zdrowiej w ogó ciej, niż biegłby pod gradem tarcz' iedna sl!a wP^wia w
18.20 — „Okręty w miniaturze“ bickiego, godz. 15 — eliminacyjj wać będzie, począwszy od
przód, zegar Burgos cofa się. le chleba nie jeść!”.
— Aug. Wasiukiewicza — lok. ne rozgrywki w piłce nożnej o;
wskazówki, jedna siła
gwałtownych poganiań pasa ruch
18.28 — z piosenka po świecie Puchar Polski; Biegi Narodowe; poniedziałku 2 maja, w
określa godzinę. I wszędzie
— lok. 19,00 — Muzyka i akt. II etap.
specjalnych gablotkach,
Gdyby w dniu 1 maja przy W Londynie High Road w
wybije kiedyś ta sama go
19.25 — Tydzień muzyki czecho
Boisko Kolejarza, Sopot, Wy
umieszczonych w oknach łożyć ucho do zegara, można Whitechapel zaciemnia się i
Moskwie milicjant jes! dzina.
słowackiej. 19.50 — KORESPON ścigi, godz. 15 — błyskawiczny
budynku
redakcyjnego by zapewne usłyszeć tykanie, wkrótce czarna jest od ludzi,
DENCJA z ZAGRANICY. 20.00 turniej w piłce ręcznej szkół
towarzyszem demonstran Zegary wszystkich krajów,
— Słuchowisko. 21.50 — DZIEN podstawowych.
oraz przed budynkiem, które dźwięczy jak takt mar którzy ustawiają się w7 or ta. Na balkonach domu ■ączcie
się!
»
NIK. 21.50 — Dziennik rybacki Korty tenisowe przy ul. Ceymeldunki z trasy wyścigu szu batalionów robotniczych. dynku, żeby pociągnąć do GUM, naprzeciwko mauzo
— lok. 22.00 — Muzyka tan. 22.20 nowy, godz. 15 — pokazowe gry
i
wyniki
etapów
(wieczo
Egon
Erwin
Kisch
— - Aud. literacka. 22.40 — Beet tenisowe.
Można by zapewne zobaczyć, Hyde Parku; przez bramę leum Lenina, stoją przed mi
hoven: VI Symfonia Pastoralna
Hala zs Sparta pray ul. Cho
rem).
(tłum. R. T.) J
że wskazówki niosą czerwo Highgate kroczą delegacje krofonem radzieccy poeci i
,pu«. 68. 23.20 — Muzyka na do pina 8, godz. 18 — propagando
robotnicze, ledwie mogą u- opisują, co dzieje się aa Czer Praga, 1937.
łpranoc. 23.50 ■— OST. WIAD,
we zawody bokserskie,
ni: sztandary.
•snom
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DZIENNIK BAŁTYCKI

Robotnicza Spółdzielnia Pracy

sg^INl 1IEŻ §C JIl *Ä

Pralnia Chemiczna i Farbiarnia

Zarząd-Sopot, Grunwaldzka 17. Telefon 521-40
Wykonuje dla świata pracy, zakładów i instytucji wszelkie zlecenia w zakresie usług pralniczych, chemicznego czyszczenia garderoby osobistej i roboczej oraz prania i prężenia firanek.
W naszych pnnstacii nr ! w Sopocie, ul. Stalina 7S3 i nr 16 w Gdyni, ul. Starowiejska 3 przyjmujemy zlecenia ekspresowe na garderobę.
OOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOCXXXXJOOOOOb

Uwaga, ceny za usługi zniżone!

Spółdzielnia Pracy

BIP. »ZEGARMISTRZ« psleca usługi:

»POSTĘP«

|

. Dnia 29 kwietnia br.

$

na$tqpiło otwarcie Domu Handlowego

w Sopocie

GRAWERSKIE
Sopot, Grunwaldzka 4/6 telef. 518-21
Gdańsk, Ogama 118 telef. 312-56
Gdynia, Świętojańska 87 tel. 241-63
ZEGARMISTRZOWSKIE
na terenie całego województwa
STEMPLÄRSKIE
Gdańsk, Ogama 118 tel. 312-56
Tczew, Kościuszki 1 tel. 14-33
Gdynia, Świętojańska 63 tel. 241-54
DRUKARSKO - INTROLIGATORSKIE
Tczew, Kościuszki 1 tel. 14-33

Poleca na okres wiosenny:
— farby ścienno-klejowe w różnych kolo
rach, — płyn do czyszczenia metali i szkła
„LUSTROL”, — suchą zaprawę do podłóg
„LUSTRON”, — farbujące szczoteczki do
• obuwia zamszowego w różnych kolorach.
WSZYSTKIE ARTYKUŁY SĄ DO NABY
CIA W SKLEPACH HANDLU USPOŁECZ
NIONEGO.
1047-K

1059-K

V

Powiatowa Spółdzielnia Pracy
Usług Wielobranżowych

S

!
i
<*
i

im. L. Waryńskiego w Kościerzynie
telefon 180

ul. Gdańska 1

^

Wykonuje wszelkie prace w zakresie krawiectwa: —

|

okrycia damskie, męskie i dziecięce.
Wykonuje obuwie na zamówienie oraz reperacje.
Naprawa obuwia o spodach z gumy mikroporowatej.
w zakresie rymarstwa.

Naprawy

♦
$
i
f

WKRÓTCE URUCHOMIONY ZOSTANIE PUNKT USŁUGOWY
KOŁODZIEJSKI, KOWALSKI I ŚLUSARSKI.
1026-K
w»»»»»»»®

I
f
|

f~

POSIADAMY NA SKŁADZIE:
DUŻY WYBÓR WIN, OWOCÓW, WĘDLIN,
g
WYROBÓW GASTRONOMICZNYCH
g
i towarów importowanych oraz innych artykułów spożywczych
CgOOOOOOOOOOOOOOOOOOqOv'OOOOOOOOOOOOOOOOOOC’OOOOOOCXxOOOOOO^OOOOOOOOOO'

ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA PRACY
„KASZUBIANKA”
w KOŚCIERZYNIE
ul. Prez. Bieruta 11 — Telefon Nr 59 i 196.

PRZYUMUJE ZAMÓWIENIA na wykonanie
konfekcji damskiej, męskiej i dzie
cięcej z materiałów własnych i po
wierzonych.
PUNKT USŁUGOWY DAMSKI i podnosze
nie oczek, plisowanie i mereżkowanie, Kościerzyna, ul. Stalina 14.
PUNKT USŁUGOWY MĘSKI przyjmuje
wszelkie reperacje w zakresie kra
wiectwa
Kościerzyna, ul. Prez. Bieruta 3.

PRACE WYKONUJE SOLIDNIE 1028-K

PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE
w Sopocie przy ul. Rokossowskiego 35

POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW
W KOŚCIERZYNIE

Zaopatruje
świat pracy we wszystkie podstawowe artykuły żywnościowe

Poleca na sezon wiosenno-letni:
okrycia damskie i męskie oraz odzież dziecięcą w wielkim wyborze
ZA GOTÓWKĘ I NA RATY
Materiały wełniane, jedwabie.
Obuwie.
Artykuły gospodarstwa domowego, elektrotechniczne, ceramiczne
oraz wszelkiego rodzaju urządzenia rzemieślnicze.
KAŻDY MIESZKANIEC KOŚCIERZYNY CZŁONKIEM PSS

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOĆ

! STOLARSKA SPÓŁDZIEL1IA PSACH I
i

»MODRZEW«

1

Wejherowo, Sobieskiego 245, tel. 400 — usługi tartaczne
indywidualne i dla Przedsiębiorstw Państwowych
REDA, Gdańska 29, teł. 9 — usługi stolarskie
RUMIA - ZAGÓRZE, Abrahama 1, tel. 15 — usługi
tartaczne indywidualne i dla Przedsiębiorstw Państwowych.

g
9
o

Przedsiębiorstwo państwowe
Gdańsk-Wrzeszcz, Grunwaldzka 100/102

W RUMII - ZAGÓRZU, POWIAT MORSKI — TELEFON 15
Konto bank.: Naród. Bank Polski I O. M. w Gdyni K-TO 307-6-275

tel. 418-61

Posiadają stale na składzie duży wybór:
g
$
$
ó
x

WYSOKOGATUNKOWYCH
Win, cukrów, owoców,
wędlin, wyrobów gastronomicznych
towarów importowanych i innych
ARTYKŁÓW
SPOŻYWCZYCH

1043-K

oooo »OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOX ooo

.BAŁTYK"
Gd.-Wrzeszcz, ul. K. Marksa 13

W

(daw. Roosevelta) tel. 414-02, 427-46.
Wykonuje roboty produkcyjne i usługowe
w zakresie:

Mechanicznym — w tym spawanie, cięcie,
obróbka metali itp. — warsztat — Gdańsk,
ul. Mniszki 3, tel. 333-16.
Blacharski — specjalność pojemniki i naczy
nia z blach ocynkowanych i niepokrytych,
oraz wszelkie roboty galanterii blaszanej —
warsztat — Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Biała 11,
tel. 336-54.
Galanterii Skórzanej — produkcja rękawic
roboczych wszelkich typów, luksusowych,
teczek, torebek, okryć do maszyn, aparatów,
narzędzi itp. — warsztat Gdańsk-Wrzeszcz,
ul. K. Marksa 13, tel. 414-02.
Szewstwa — produkcja obuwia miarowego
luksusowego, roboczego — warsztat GdańskWrzesszcz, ul. K. Marksa 13, tel. 414-02.
Usługi szewskie — naprawa obuwia
warsztat — Gdańsk - Wrzeszcz, ul. Grun
waldzka 168,
Gdańsk - Sw. Wojciech, ul. Jedn.
Robotniczej 451.
Malarstwa — malowanie pomieszczeń, obudowań metalowych, anaków, sygnałów itp.
— malowanie szyldów — warsztat GdańskWrzeszcz, ul. K. Marksa 13, tel. 414-02.
Elektronaprawy — naprawa grzejników elek
trycznych i drobnego elektr. spzętu domo
wego — warsztat Gdańsk, ul. Skotnicka 19.
Wulkanizacji — wszelkie prace z zakresu
wulkanizacji — warsztat — Gdańsk-Orunia,

1042-K

Pomocnicza Spółdzielnia Rzemieślnicza

„DRZEWIARZ“
tel. 348-23
zawiadamia, że wykonuje wszelkie usługi
w zakresie

STOLARSTWA
MODELARSTWA DRZEWNEGO
KOŁODZIEJ ST WA
KOŁODZIEJSTWA KAROSERYJNEGO

ZABAWKARSTWA
KOSZYKARSTWA

'■■$&*<■■■>

. ■*»’

i

W ramach pierwszeństwa dla członków, prowadzi
bezpłatne kursy kroju szycia, trykorarstwa, pantoflarstwa, zabawkarstwa oraz maglowanie.
Zapisz się na członka Powszechnej Spółdzielni Spożywców
w Kartuzach

GDAŃSKU

Oddział Obrotu Art. Spożywczymi — posaukuje ajentów do sprzedaży lodów jadalnych,
Oddział Obrotu Art. Warz.-Owocowymi — do sprzeży warzyw i owoców ze straganów

i wózków.
Oddział Obr. Art. Przemysłowymi — do sprzedaży artykułów przemysłowych ze straganów

ulicznych.
Zgłoszenia przyjmują sekcje personalne dyrekcji poszczególnych Oddziałów — Gdańsk—
Wrzeszcz, ul. Kliniczna 2-a.
1054-K

j Hurtownie Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa

I

„Argeel “

|

w Gdańsku

*

|

poprzez wszystkie sklepy chemiczne, drogeryj ne MHD, PDT i inne rozprowadzają:

środek do

C83B

' wanien, naczyń i mycia podłóg

.CZYŚCIWO“
w postaci mydełek.^
Cena detaliczna zł 2.— za 1 kg
środek ten b. tani i praktyczny w użyciu w zupełności zastępuje proszek do szorowania.
Oprócz tego w/w sklepy zaopatrzone są w ŚRODKI OWADOBÓJCZE; jak azotox pylisty,
MOLOBÓJCZE; jak chloromór i gałki antymo lowe.
1055-K

__________________

Spółdzielnia Pracy
Usług Rzemieślniczych

im. „1 MAJA“
W KARTUZACH, ul. Gdańska 8 tel. 122 i 221
wykonuje
terminowo i jakościowo usługi jak i roboty
remontowe wchodzące w zakres:

stolarstwa, tartaczne, kołodziejskie,
szewskie, krawiectwa męsko-damskiego i dziecięcego, szkl&rstwa, cie
sielskie, murarskie, dekarskie, zduń
skie, malarskie, mai. dekoracyjne,
blacharskie, wodno - kanalizacyjne,
ślusarstwa precezyjnego, ślus. samo
chodowego, ślus. napr. maszyn, spa
walnictwa, elektromont., radio-naprawcze, zegarmistrzowsko - jubiler
skie, kowalskie, szyldziarskie, lakiemictwa samochodowego, repasacyjno - pralnicze i czyszczenie che
miczne oraz skupuje i przeprowadza
renowacje' wszelkiego rodzaju urzą
dzeń.
1029-K

FACHOWCY POSZUKIWANI

Złotą biżuterię - złoto dentystyczne
nakrycia stołowe
ZEGARKI IMPORTOWANE

GDAŃSK-WRZESZCZ, UL. MICKIEWICZA 9

TOKARSTWA
TAPICERSTWA

ul. 1
Zawiadamia o otwarciu sklepu przy ul. Gdańskiej 15
(dawniej sklep Lniskicgo) z artykułami gospodarstwa
domowego i elektrotechnicznego.
Poza tym
ZAOPATRUJE ŚWIAT PRACY WE WSZYSTKIE PODSTAWOWE
ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE I CODZIENNEGO UŻYTKU.

POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SP0ZYWC0W POKIMBWA WIELOBRANŻOWA!

SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW

ul. Jedności Robotniczej 31.

POWSZECHNA
SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW
w Kartuzach
telefon 3*
Maja 13

polecają sklepy P. H. D.

„Jubiler“
Gdańsk ul. Długa
Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Grunwaldzka 37
Sopot, ul. Rokossowskiego
Gdynia, ul. Świętojańska 33/35
Elbląg, ul. 1 Maja

1065-K

Ogłaszajcie się w »Dzienniku Bałtyckim«

Ogłoszenia drobne
1 SAMOCHÜD bagażówkę —
„Ford“ sprzedam. Gdańsk,
Kartuska 29.
2921-G
JAWĘ 250 w dobrym sta
nie sprzedam. Wiadomość:
teł. 517-00, godz. 15—16,
ROWER męski, czeski spor
towy „Tourist“ sprzedam.
: Wrzeszcz, Konrada Wallenroda 16—12.
238S-G
SYPIALNIĘ oraz kredens
kuchenny
sprzedam.
—
Gdańsk, Łąkowa'35/38 m. 7

4 POKOJE komfortowe z
ogrodem w centrum mia
sta Słupska zamienię na
i mieszkanie w trój mieście.
Wiadomość: Sopot, Stalina
825 — Kowalczyk.
BIURO pisania podań do
władz administracyjnych, i
sądowych.
M. Blok
—
Gdańsk, ul. Szeroka 11—13.
UR MED. Krajewski Stani
sław,
specjalista chorób
skórnych i wenerycznych,
przyjmuje
Wrzeszcz, ul.
Marchlewskiego Nr 13 m. 2,
tel. 416-97. od godz. 17—19.

Projektantów: inż. inż. architektów, konstrukto

rów, inst. sanitarnych i elektrycznych, urbani
stów, drogowców, organizacji placów budów do
prac w Miastoprojekt — Łódź. Projektantów —
inż. architektów, konstruktorów, instalatorów
sanitarnych i elektrycznych, urbanistów do prac
w Miastoprojekt — Białystok. Projektantów —
inż. architektów, konstruktorów, instalatorów sa
nitarnych i elektrycznych do prac w Miastopro
jekt — Kielce. Projektantów — inż. architektów,
konstruktorów, kalkulatorów, inst. sanit. i elek
trycznych, uzbrojenia terenu, drogowców, orga
nizacji placu budów, do prac w Miastoprojekt —
Nowe Tycny zatrudnimy od zaraz. Warunki
płac wg. stawek obowiązujących w państwowych
biurach projektowych. Przydział mieszkań w
wymienionych miejscowościach zapewniony. Po
dania ze szczegółowym przebiegiem pracy zawo
dowej i podaniem stanu rodzinnego należy kie
rować na adres: Centralny Zarząd Biur Projek
towych Budownictwa Miejskiego — dział kadr,
Warszawa, PI. Dzierżyńskiego 3/5.
1016-K
Inż. chemik z długoletnią praktyką na stanowi
sko kierownika technicznego potrzebny — Gdań
skie Zakłady Chemiczne, Oliwa, Grunwaldzka
4971064-K W

wvßftzrjÄ
Möwe dokumenty
w sprawie Ceynowy
MV opublikowanym ostatnio nu
merze „Przeglądu Zachodniego“
<11/12, 1954) ukazała się praca Sta
nisława Gierszewskiego „Przy*
ezynki do działalności Fl. Ceynowy“. Autor na podstawie od
nalezionych przez siebie niezna
nych dotąd dokumentów w wo
jewódzkich archiwach państw,
w Gdańsku i Bydgoszczy na
świetla sytuację Ccynowy, Jako
lekarza w Bukowcu, oraz spra
wę zamierzonego w 1865 r. zało
żenia „Towarzystwa Rzemieślniczo - Przemysłowego Kaszub
sko - Słowiańskiego Narodu“.
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Po raz pierwszy ' ' ' . gdańscy
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święcili 1 Maja

gdańskich przywódca socjal-jto na mównicę wstąpił przy*
demokratów Jochem, które- wódca gdańskiej soejałdemo
go słowa spotykały się z go kracji, Adolf Bartel, i nim
rącym przyjęciem i żywym zaczął swe przemówienie ca
łą pieśń zadeklamował...
Pieśni i tańce kaszubskie
aplauzem zebranych.
Choć prowokacje policyj
Wówczas
policja
uciekła
Kaszubskie tańce i pieśni zdo
były sobie obywatelstwo już nie
się do prowokacji, używając ne szerzyły się i wtedy i póź
tylko na rdzennie kaszubskich
13 maja zwołano do jednego do tego Kresina, właściciela niej, w sercach robotników
terenach, ale również w powia
Nie tak spontanicznie 1 po'
tach kociewskich i powiśiań- wszechnie, jak w Warszawie,
z lokali ogrodowych w Siedl restauracji ogródkowej, w gdańskich przywiązanie do
skich.
w Łodzi i w innych mias
cach zebranie manifestaeyj- której odbywała się manife święta i haseł pierwszomajo
Na eliminacjach wojewódzkich tach zaboru carskiego, obcho ine, całe przedmieście pełne stacja. Gdy Jochem skończył wych zakorzeniało s;ę coraz
niemal wszystkie zespoły, nie dził proletariat gdański pier
mocniej. Nie pomagało szpic
tylko te z kartuskiego, kościer- wsze święta majowe,' ale też ‘ było umundurowanych poli mówić, restaurator kazał za
cjantów, których skoneemro grać swej orkiestrze hymn. lostwo, którym szczególnie
skiego, wejherowskiego i puckie w innych znajdował się wa
go, ale także z tczewskiego, sta
runkach. Dlatego i walka so’
wał tam prezydent policjiI Hohenzollernów i sam, wmie chętnie posługiwała się pru
rogardzkiego i sztumskiego jeśli cjaldemokratów
gdańskich
Wessel, aby nie dopuścić do... szawszy się między robotni- ska policja w walce z gdań
nie śpiewały kaszubskich pieśni, przybierała inne formy, niż
rozruchów.
jków, zaczął wznosić okrzyki skimi socjalistami.
to przynajmniej tańczyły kaszub pod carskim zaborem, choć i
(w. męż)
skłe tańce.
tam i tu przyświecał jeden
Żołnierzom garnizonu gdań-|na cześć cesarza Wilhelma,
cel — socjalizm.
skiego surowo zabroniono poka-: Orkiestra wprawdzie hymn
gtta nilaXelęletamCwłaśK
odegrała, okrzyków restaura
imam Pomorskie
Po raz pierwszy robotnicy restauracjach ogródkowych i sa:tora nikt jednak me pod
współpracuje
gdańscy święcili 1 Maja w iach do tańca piechurzy, artyle-1 chwycił, i tylko lokal ten
roku 1890. Zaraz więc po u- rzyści i huzarzy gdańscy »p«-!odtąd przestał być miejscem
i Domami Mry
przy piwie jedyny wolny,
? ichwale
kongresu paryskiego dzali
dzień tygodnia. Wreszcie prze-1 zebrań i manifestacji socjaliMuzeum Pomorskie w Gdań
Na scenie podobnie, jak i w
sku nawiązało współpracę z kil z roku 1889 zamanifestowali chodniom odradzano tego dnia ■ stycznych,
ku domami kultury wojewódz swą solidarność międzyna spacerów w kieranku przedmieżyciu... nie zawsze pad błys
twa gdańskiego, a głównie z Mio rodową, demonstrując za po ścia siedleckiego.
KARYKATURA
kotliwą, efektowną grą podzieżowym Domem Kultury w
zorow kryje się głębsza
Gdyni, Morskim Domem Kultu kojem światowym, ośmiogo
KOMISARZA SACHSE
ry w Nowym Porcie, a także z dzinnym dniem pracy i wpro
treść.
Powiatowym Domem Kultury w wadzeniem ustaw, chronią
W roku 1892 obchodzono
przecież ruch amator
Starogardzie oraz w Nowym
święto
pierwszomajowe
zor
ło
na
sceny
i
estrady
woje
cych robotników przed sa
ZESNASTEGO kwiet
Dworze.
ski musi się zasadzać
ganizowaniem
wycieczek
do
wódzkie,
aby
walczyć
o
przy
mowolą i wyzyskiem kapi
nia rozpoczęły się w
tej głębszej treści
Pracownicy Muzeum Pomor
Jaśkowej Doliny i Oliwy.
brania udziału w V Wszak na
skiego opiekują się w tych pla talistów.
Gdańsku wojewódz wilej
w
zakładach pracy,
Ciągnących
z
Gdańska
robot
Festiwalu Mło w świetlicach
Udział w demonstracji, ocówkach kołami plastyków organizuje się
ników, co prawda nie w szere
kie eliminacje ama Światowym
amatorów, kółkami miłośników graniczającej się do porzuce
dzieży.
gach, ani w zorganizowanym po torskich zespołów artystycz
sztuki, organizują dla nich wy
Przez blisko dwa tygodnie go- zespoły teatralne, taneczne,
chodzie, ale dużymi, luźnymi
nia
w
tym
dniu
pracy,
był
stawy i urządzają wycieczki, ma
grupami, eskortowali policjanci. nych. Wszystko, co tańczy, rączka i podniecenie zawodni-1 muzyczne, hołubi się je nie
Jące na celu poznanie zabytków bardzo znaczny. Wiele fa
to, aby stanowiły tylko
Ponieważ byli to jednak prze gra i śpiewa, a co przeszło ków udzielały się najbliższemu;
Gdańska, Pomorza Gdańskiego i bryk i warsztatów pracow
.
otoczenia ale
ważnie otyli i starsi elcs-podofi- przez sito powiatowych są otoczeniu, nie mówiąc już o sę-j
wystaw muzealnych. M. in. trzy
dziach
i
organizatorach
tej
wiel|1
ozrjWKę
aia oioczm.a, die
cerowie* a robotnicy mieli do
tego rodzaju wycieczki urządzo niczych stanęło zupełnie, w
kiej imprezy. Ci bowiem lecieli j aby pl’zedö wszystkim cziOn
dów
konkursowych,
podąży
bre
nogi,
wkrótce
policjanci
stra
no dla kółka miłośników sztuki wielu ruch był minimalny,
nóg i mieli dosłownie szum j kowie tych zespołów przez
ciii „czerwony ślad“ i wieczo
% MDK w Gdyni. Poza tym zor gdyż tylko nieliczni robotni
w głowach. Oczywista, we wła- ,
. , .
rnAi? ; ro7_
rem — po zabawach majówko
ganizowano wystawę „Dziesięć
ściwym momencie potrafili opa- kOntaKt ze SZtUKą rosił i ioz
wych — mogło się odbyć zebra
cy
przyszli
do
pracy.
lat wsi polskiej w cyfrach i
nować
zmęczenie
i
skupić
uwaj
wijałi
się.
nie w restauracji „Radunia“
Obok ogólnych haseł pier
sztuce“ dla PDK w Nowym Dwo
gę na grze występujących przed.
r
t
■.
:7P„n.
przy jednej z o liwskich ulic.
rze, a obecnie staraniem mu wszomajowych, wysunięto i
nimi zespołów, ale jakim wysilUzy ten cel osiągną ZC..J..C
Wytropił
je
dopiero
komi
zeum urządzona będzie w Sta
kiem?...
_
iły,
wbijające
sobie
w pa—
rogardzie duża wystawa, poświę lokalne żądanie podwyżki
sarz policji Sachse i — roz
Eliminacje dopiero co się|mięć melodie, słowa, gesty,
eona życiu i twórczości Jana plac, które poprzeć miało
wiązał. Powodem rozwiąza
zakończyły, za
wcześnie j ruchy w zawrotnym tempie?
Matejki. Wystawa ta znajdzie się właśnie zahamowanie pracy
nia była... karykatura właś
kolejno i w innych placówkach
więc na obszerną, szczegóło- j Byle zdążyć. Byle na elirniw
fabrykach
1
warsztatach
kulturalnych naszego wojewódz
nie owego komisarza Sachse,
wą analizę... wszak było ty- nacjach wypadło to efektogdańskich.
twa. (m)
którą w jego obecności na
le szczegółów, tyle napraw- Wnie. Właśnie — efektowrysował jeden z uzdolnio
dę ciekawych występów. Za- nie. Wydaje się, że ten syNIEUDANA
„Strajk robotników w 1910 r.“
Dwie bazuny
nych artystycznie towarzy Nawiązując do artykułów nim analizę taką przepro- stem pośpiesznych popisów
— Stanisław Lentz.
PROWOKACJA
szy, aby wobec policji nadać w „Rejsach” nr 12—16 pew wadzi
Wojewódzki Dom dla oceny w jednym termiZespół Pieśni i Tańca „Kaszu
Mieszczaństwo gdańskie i Przebieg zebrania manife zebraniu charakter spotka na jestem, że nie tylko miesz Twórczości Ludowej i zanim nie setek zespołów — proby“ z Kartuz, który brał ostat
nio udział w eliminacjach wo policję pruską przestraszyła stacyjnego był poważny i nia koleżeńskiego, a nie ma
kańcy Gdańska, ale i całego dokona jej Wojewódzka Ra- wadzi do efekciarstwa,
jewódzkich, wykorzystał prawie postawa robotników. Toteż, spokojny. Przemawiał popu
nifestacji politycznej.
już dziś nieznane, kaszubskie
województwa „całym sercem da Związków. Zawodowych,' Ocena niejednokrotnie też powśród robotników
bazuny, tj. trąbity pasterskie. gdy na najbliższą niedzielę larny
poprą projekt wzniesienia szkolnictwo ltd., można i zostawia bardzo wiele do życzeNim jeszcze chór podjął melo
POLSKA PIESS
Zmęczeni sędziowie konkur
pomnika Adama Mickiewi warto zastanowić się jednak nia.
dię, ze sceny rozbrzmiały niskie
punktują dużo łagodniej,
cgólnie nad założeniami i sowi
Po raz pierwszy postano cza w Gdańsku”.
dźwięki dwu bazun, które i póż
aniżeli by się należało. Ulegają
niej chwilami towarzyszyły gło Mózg a świadomość
wiono świętować 1 Maja już Jak sobie wyobrażam ten przebiegiem tego wielkiego poza tym złudzeniom. Np. na
som śpiewających. Pomysł bar
trzech beznadziejnie słabych
w godzinach przedpołudnio pomnik? — Jako gmach te współzawodnictwa różnora tle
dzo dobry i efektowny, wart te
zespołów, czwarty, grający jako
wych w roku 1897.
go, by nim zainteresowały się
atralny im. Adama Mickie kich zespołów amatorskich. tako, wydaje się szczytem dos
i inne zespoły.
Niestety, manifestacja udała wicza, skąd popłynie słowo
TÓŻ wydaje się, że w konałości i uzyskuje aprobatę
się tylko częściowo: przybyło
wzięcie udziału w elimina
tym stanie rzeczy, z na
na nią zaledwie kilkudziesięciu polskie. Co nam po mar
cjach wojewódzkich, mimo że —
tak organizowanych obiektywnie rzecz biorąc — nie
Jeszcze trzy wyróżnienia • Jedzenie i światło
aby pies zareagował ślinieniem robotników, gdyż ulice i drogi, twych kolumnach, skoro nie
w sposób identyczny jak na wi prowadzące na miejsee spotka mamy jeszcze godnego miej eliminacji korzyść, w sen miałby prawa wystąpić poza gro
Jak powiadomiła nas dodatko
nia, obstawione były przez po
dok pokarmu.
podniesienia poziomu madzką, czy powiatową scenę.
®
Życiowe
doświadczenie
wo WRZZ, poza zespołami, któ
licjantów, którzy legitymowali sca, z którego mogłaby roz sie
Przez wielokrotne skoja przechodniów, a nie stać jesz brzmiewać cudowna poezja!ruchu
amatorskiego, jest Oto jeszcze jedna zła stro
re już podawaliśmy, a które za
jęły I, II i III miejsca w woje o Czy zwierzę myśli?
rzenie podniety wywołują cze było wówczas robotników romantyczna Mickiewicza i;mocno problematyczna. Chy- na „hurtowego“ podejścia
wódzkich eliminacjach robotni
gdańskich na przerwanie kordo
|ba nie tędy droga. Nie moż- do spraw tak „detalicznych“
Człowiekowi współczesne cej odruch wrodzony (w da nu i usunięcie siłą posterunków Słowackiego?
czych zespołów teatralnych, ko
nym
wypadku
widok
i
za
Bo czyż godną takich dzieł j na
dążyć do osiągnięcia jak kultura.
policyjnych.
misja konkursowa przyznała je mu związek między życiem
szcze trzy wyróżnienia. Uzyska
pach pokarmu) z podnietą W 1900 roku manifestację jest nędzna budowla, nazwana jalciejś konkretnej wartości
AKI więc wniosek się
psychicznym
a
mózgiem
wy
szumnie „Teatrem Wielkim“ we
J
ły je: zespół Zajezdni WPK GG,
nasuwa?
który wystawił sztukę „Przyja- j daje s:ę oczywisty.
Przez obojętną powstaje więc no miał rozpocząć występ choruj Wrzeszczu? czyż nie wstyd, że drogą tak: szalonych wysiłciele“ Uspieńskiego, zespół Sa- j długie wieki jednak współ- wy układ połączeń nerwo robotniczego, który chciał od .ruiny budynku teatralnego nie ków, nakładem takich koszPowinna istnieć ja
natorium w Oliwie za wodewil 7„ip™ aśH Im nip dnnwślfltio wych, dających w rezul śpiewać pieśń „Skały w rao-fffÄ“ ÄuÄ Targu tów, za cenę zaprzepaszcze„Jedziemy na wieś“ Ostrowskie; zaiezaOSC]- ^
OOmysiano
kaś stale działająca komisja,
tacie
odruch
warunkowy.
rzu”. Gdy tylko zabrzmiały węglowego (jak kiedyś pisała ma normalnej, długofalowej
go i zespół gdyńskiego mprb za' się nawet. Dosc powiedzieć,
Odruch warunkowy stanowi pierwsze tony pieśni, korni- prasa)? czyż w dniach podpi- oświatowej pracy. Po prostu która dokonywałaby oceny
,W rodzinnym domu“ Plotrow- że uczniowie Hipokratesa by
zespołów przez okrągły rok.
mechanizm fizjologiczny bardzo
skiego.
li przekonani, iż mózg, to podobny do odruchu bezwarun- sarz policji Flöhr przerwał ^iSmy^omyśTel^^Gdańsku; mija się to wówczas z ce- W stosunku do zespołów wiej
ciał-o Z natury swej chłonne, | kowego. Ale po pierwsze — nae śpiewakom i zabronił dał-j jako o tym mieście, które stało lem.
skich i powiatowych domów kul
tury spełnia
rolę takajużdo obecnie
pewnego Woje
stópego wykonywania utworu, 8*? pretekstem dla drugiej woj -; A tymczasem tak właśnie się nja
które służy do ściągania ,,Zj
zlJest
Odziedziczony, lecz nabyty,
Wezwanie bliskiej
powstaje w wyniku „życiowego,
. , ,
‘—
s-sołnm.ił
r'„i,
-rar
t\rm
-nip.
-Uaoip
Amatorskie
zesnolv
artv,___rr,.,A____
niPün nm »V światowej? Czy w tym mie- dzieje. Amatorskie zespoły arty- wódzki tDom
Twórczości Ludoorganizmu
nadmiernych
HO
doświadczenia“
zwierzęcia.
Poj
gdyż...
„jest
10
Iście,
w
którym
w
tak
okrutny;
styczne
za
późno
zabrały
się
do
wej
powinna
jednak
powstań
młodzieży
ści śluzu. Prócz tego mózg drugie — droga prądu nerwowe I ska”. Usłuchano policjanta, sposób tępione było słowo poi-! pracy. Wiele zespołów dopiero komisja koordynacyjna, złożona
side, nie powinniśmy wznieść i w styczniu, albo i w lutym, na z przedstawicieli WRZZ, ZSCh,
W wojewódzkich eliminacjach miał
(Dokończenie na str. 8) ]chór przestał śpiewać, ale za trwałego
wytwarzać nasienie,
pomnika — słowa poi łeb na szyję, zaczęło się przy- szkolnictwa, spółdzielczości itd.
wiejskich zespołów artystycznych
zmxzLom w&KViVS* mmi1 w u —WW—ł—m
skiego?!
gotowywac do występów. W wie
umiesz, przygotowałeś się —
brał udział również zespół świe które przez rdzeń pacierzo
wy
spływało
do
jąder,
tlicy spółdzielni produkcyjnej
Apeluję do społeczeństwa lu wypadkach zabrakło czasu na uzyskujesz odpowiednią katego*
głębsza
analizę
utworow
teatralrię
od tejże k0misji i we wla
w Kulicach. Nim jednak kulić- Także
ZDZISŁAW WRÓBLEWSKI
Arystoteles uwa
Wybrzeża, by od dnia dzi nych, na lekturę pomocnicza, na §ciwym
czasie staniesz do zaweka młodzież rozpoczęła występ,
żał.
że
mózg
to
organ
„bezsiejszego
hasłem
się
stało
w'
zaznajomienie
się
ze
strojem
^ów*
a w międzyczasie dalej
zapoznała zebrana publiczność %
w sztukach ko- ćwicz i rozwijaj się.
który
treścią zobowiązania, jakie pod krwisty i nieczuły“,
roku 10-lecia Polski Ludo obowiązującym
stiumowych i strojem regional.
,
...
,
,
jęła przed przyjazdem na elimi służy do wyrabiania śluzu.
wej, w roku poświęconym nym,
na dyskusje zespołowe.
A gdy zajdzie potrzeba,
nacje. Mianowicie członkowie ze
Ale
z
drugiej
strony
już
Mickiewiczowi: „Budujemy Zabrakło czasu na wielokrotne, będzie się sięgać po najlepspołu z Kulic postanowili roz
Uderzmy czerwoną pieśnią,
winąć życie kulturalne w pobli w VI wieku przed naszą erą
Teatr Polski im. Adama Mfc -TwicŁ!d0byte wiadomości sze zespoły, które właśnie
Uderzmy rytmem przemarszu —
skim Janiszewku i wezwali in uczeń Pitagorasa — Alkme
kiewicza w Gdańsku”.
Oczywista, nie jest to wcale na rwano tych najlepszych
ne zespoły do podejmowania po non z Kretony (o którym po
Pierwszomajowym pochodem,
W związku z tym proponuję,
dobnych zobowiązań. Inicjatywa
Gwardio
młodzieży
—
naprzód!
aby Wojewódzki Komitet Obcho jednoznaczne z niskim po- zasłużyły sobie pracą długonadto wiadomo, że pierwszy
bardzo ładna.
du Roku Mickiewiczowskiego i ziomem zespołów.
W nie- falową, systematyczną i przez
zaczął dokonywać sekcji aTow. Literackie im, A. Mickie których powiatach widziało
gwarantującą trwałe wyWiosnę wydartą niewoli
wicza, jako też koledzy - akto
natomicznych)
głosił, że
się
wręcz
doskonałą
grę,
wkh
W
ulice
zatknąć
jak
drzewce
—
rzy
z
Państwowego
Teatru
„Wy
mózg stanowi siedlisko du
brzeże“, radio, prasa, wyższe u- doskonałe popisy amatorów./
Czerwienią bruki zapalaj,
E. KOCHANOWSKA
szy. Był to jednak tylko tra
czelnie, szkoły i inne instytucje.
Jak pięścią uderzaj — serce!
podjęły akcję w celu gromadze
fny domysł. W sposób nie
nia funduszów na ten cel po
zbity i ostateczny, bo opar
przez urządzanie imprez wszel
Ten dzień wróść musi jak pomnik,
ty o sprawdzalne doświad
kiego rodzaju, dobrowolne opo
W
bruk
wryć
się
żela
zną
stopą,
datkowanie
się. wydrukowanie
czenia udowodniono bezpo
cegiełek
itp. Czytamy w „Dzień
Przy
ziemi
—
pięści
do
pracy,
średnią zależność psychiki
niku Bałtyckim“ z dnia 9, 19,
Ku niebu sztandar — wysoko!
od mózgu i wyjaśniono ma
li kwietnia br„ że gdynianie
przekazali 2 miliony zł na od
terialną istotę funkcji .,du-j
budowę
WarGzawy. Czyż tak
Nam
wolnym
na
wolnej
ziemi
chowych“ stosunkowo nie
ofiarne społeczeństwo nie mo
Niech krok zatętni swobodą —
dawno. Uczynił to Pawłów.
głoby przyczynić się do wznie
Nad szeregami sztandary.
sienia okazałego gmachu teatral
Pawłów dokonywał swych eks
Nad sztandarami — młodość!
nego?
perymentów na psach, biorąc za
podstawę badań znany, jeden
Nie zapominajmy o tym,
najprostszych, odruch wrodzo-j
że — prócz Warszawy —
Niech krzyczą pięśnią ulice,
ny: ślinienie się zwierzęcia nu1
| Gdańsk, Gdynia i Sopot są
Pieśnią zwycięstwa i siły!
widok lub zapach
pokarmu.:
Przeprowadzał on na swych pa-’
"miastami nr'btuv’-i«»’ odwie
Runęły czasy pogardy,
cjentach inalą operacje, dzięki
dzanymi pr/c:-, różne dclegaRośnie braterstwo i miłość!
której ślina ściekała z gruczołu
■ cje zaprzyjaźnionych naro
ślinowego nie do pyska zwlerrę
cia. lecz na zewnątrz do specjał,
dów i cudzoziemców. A właś
Nie zmącą bratniego szeregi;
nego naczyńka. Umożliwiało to
li nie teatr jest wykładnikiem
Szarże policji i palki -dokładne mierzenie intensywno
j! kultury. Nie tylko WarszaNa barykadach ostatnich —
ści wydzielania śliny, a więc
mierzenie reakcji na bodziec.
,
jj wa. ale i Wybrzeże musi być
Zwyciężyliśmy
w
walce!
Tak przygotowanemu do do-1
'i w Polsce Ludowej godnie
świadczenia psu Pawłów poci aprezentowane!
Uderzaj, pleśń? czerwona,
wał jedzenie. przv czym jeduo• ~eśnle z pojawieniem sl* mięsa
Rytmem sztandarów i nlarr.ru ~
hel:: ' a p* \chzn:ka
zapalało się kolorowa światło
Pierwszomajowym pochodem
lub odzywał dzwonek. Pa pew
aktorka Pańscy. Teatru
Przystań na Motlawie
Plakat I-majowy
nej ilości prób wyr” "*ał ,1nźj
Gwardio ‘młodzieży, naprzód!
„Wybrzeże”
sam sygnał (światki, dzwonek),1
St. RoHcs
T. Gronowskiego

w roku 1890

J

Pierwsze refleksje

minacpe

Wady »hurtuweffo« podejścia
do spraw kultury

A

S:

Proponuję

pomniK
w postaci teatru

im. A. Mickiewicza
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Jak dzieci z Grabówka
ratowały swoich ojców

Cicho zrobiło się w klasie.
Głowy jedna po drugiej zwra
cają się ku oknu, w które
patrzy nauczyciel. Niektórzy
z ciekawości a i podnoszą się
na palce, by lepiej dojrzeć —
sami jeszcze nie wiedzą co.
Między drewnianymi domkami zaczyna się ruch. Lu
dzie zbierają się w gromady,
rozchodzą się i znowu sku
piają — żywo gestykulując.
Kej wodzą mężczyźni
—
zgarbieni, z głowami wycią
gniętymi do przodu, jak ko
nie, zużyte w długoletniej
służbie. Kobiety przystają,
podejmując się z podziwu
pod boki, łub załamując ręce
nad nędzną dziwota świata.

s tra, a nom wiełgą czekoladę. ’ — Precz z sanacyjnym rzą- rozpiera serce nauczyciela:
I To Leon Paproch, którego oj- dem faszystowskim!
j udało się!
\ c*ec od. Pół roku nie przepraco
Joasia poderwała się z ławki, | Policja powoli mija szkował ani jednego dnia« Bierze poiiezlci
nor7PTwipTiijilv ■ , , ,
_

chleb z „Ogniska“, od siostrzy- Przycisnęła dłonfe do ust. z }a dlZleC1
i cze!< zakonnych zupę, a z ni agi- trwogą patrzy na nauczyciela i podniecenia,
! Story
S
Perek «
^

pijane

Z

nieprzytomne,

i na twarzy, przybrał wygląd rze fsi> które?o czarna, ’zwichrzona1 Ale «^WieczenstwO dowOd
izimieszka. Ale to pozory — na-, CMpryna przesunęła się pod o-jcy sięgnęło kresu, bo Oto pa
iw! S§ćsieIepoS^\7au“wie-ikiennyn? parapetem.
Ida nowa komenda:
zienia, jest zastraszony do sä-! “ Siedźcie v/ ławkach!—
— Odbezpieczyć broń! —
■ mego dna duszy.
j nauczyciel stera się zacho- oficer wzniósł szablę. — Sal
Chłopiec ma inteligentne, ciem wiać porządek. — Na
ulicy wa \y powietrze! Biegiem!
ne oczy. Cieszy się tym, co już cisza, nie bójcie się!
j Strzały gruchnęły jak kamie
mówi.
nia rację. Za oknami zapa nie’ szczodrą garścią rzucone w

J

— A dlaczego właśnie iunowkił nagiy Spokoj, jakby okna, podbiegł do ściany i z roz
tro dostanie twój ojciec pra Życie
uliczne niespodziewa-1 paczą zacisnął uszy. Nie słuchać
cę, Leon?
. , sę sztrejk
... nie
zastygło.
Martwota
mię1 stf*““e*0 krz>’k1 a^ci! Nie
No,
bo
jak
,
,
.
,,
. 'Widzieć tego, co się tam dzieje!
Repr. ROMAN WYROBEK
jutro nie skuńczy, to wezmą ^ T damkami, pustka na jez przez głowę pędziły mu bezła„„u-,.,1
, . , M dni, którą.— nauczyciel za-; one myśli. Dzieci jest około dwie
Druga z ośmiu postaci,
sobie!
j_
tyehd,Ta
bez uważ J
doDiero teraz _ Iście - pewno zatarasowały ulicę
Nauczyciel
czuje
™
^.ikart
ż
b
we!admra<
znajdujących się dawniej
, ton,rt zehs \Kr*nia Armia*
/!«« ......
. “, , .
'i policja nie może ich wymiod
kliku
minut
me przeje-, nąć. Czy to uratuje ludzi od ma
Xj™epła
kibS1
dtońCe|oi:ręte
<**»-i
na szczycie Złotej Bra
chał
żaden
pojazd.
!
sakry?
my w Gdańsku, symbo
' Joaau nie jest 4o nSEOgO;n_n_ian,
3« P
j Nagle powietrzem targnął Strzały. Pojedyncze. Dolizowała Zgodę. Była ona
nanasern..
w ,tej , klasie,
pel-i
.1. .z ławw.!oetrv
gwizdek. Z okołicz- chodzą z rozmaitych punkprzedstawiona z pękiem podobna
. ,
,
, i Joasia 'podrywa się
0ß^ry gwizdek,
jtow. Oddalają się.
nych bram wysypało się
związanych strzał w pra nej twarzy chudych, przed- J^j.
Go się stało z dziećmi?!
wej ręce, z jedną złama wcześnie zniszczonych i twar _ Komitet do tern nio a J Jezdnię kilkudziesięciu poll- i
dych.
Łagodność
jej
rysów!
v„
rh{..
ł-bv
hn5iite
cjantów.
Czarne
hełmy,
ka—
Nauczyciel
zrywa się z
ną w lewej.
; rabany w dłoniach.
|krzesła i wybiega ze szkoły,
Rytownik
Jeremiasz przywodzi na myśl owe SO"!wysrali stroik?
jezdni dostrzega porzpeo
Falek pod rysunkiem, u- tyckde madonny o twarzach! Zygmunt Kafka w złości! Dzieci nie zważają już na
jak kielichy ! acjßjja pieści i woła z gnie- > wołanie nauczyciela i w po- ne ks>iążici i zeszyty. Kilkotrwalonym na cynku, u- wdzięcznych
! wem:
jptochu skupiają się przy ok ma su&arn^ przeskakuje uhmśeścił następujący na kwiatów.
— Jutro mój tata idzie ro| — Nigdy twój ojciec nie Bach, rozpychając się jedno, c5; Piaszczystą drogą idzie
pis:
„Zespolonych silnie strzał
bić do portu. Dziś przyrzekli:będzie miał roboty, choć byś:Przez
PatvvA ku ChyiXKonvd?tekhv Ste
nic zgiąć nie zdoła, — luźną,
mu to w pośrednictwie pra- zdechł! Z łamistrajkami to j lamii, skąd zwartą kolumną
złamie lekki podmuch wia
posuwa się do miasta po- wem tego samego przeraże
cy. Tata powiedzoł, że jak krótko:
tru“.
dostanie detci to kuipi pól li Leon jest zaskoczony ata-j chód. Stamtąd, jak rakiety, nia, które przepędziło etąd
ludzi. Z gorzkim zdumie
kiem 1 nic z tego nie rozu-j strzelają w niebo okrzyki.
rnjePani Paszkiewiczowa, ucząca niem patrzy na piasek, stra
t - „„„«w
°bok, w pierwszej klasie, przez towany przez tych, którzy na
I z czego tek Się Cieszy j uchylone drzwi pyta, co robić, towali swe życie, tanie i
łeś, CO? — tłumaczy już spo- j Kierownika nie ma, a na ulicy nędzne, a jednak pełne oczy
kojna
Joasia.
— Nigdy do te;zac*yna
s5(? dziać nledobrae.
„„
u-.,
— Kolego, może lepiej odesłać wistej, niezbadanej wartoś
wzajem
procesów: pobu go nie idojdzlte, ro&umi6ßE. , dzieci do domu?
(Dokończenie ze str. 7)
ci.
dzania i hamowa — mówi z głęboką pewnośj Nauczyciel wychyla się z
Za najnędzniejszymi dumka
go od punktu podrażnienia przez nia — kora mózgowa przenik cią siebie. — A na co jest'
mi, śmiesznymi zlepkami desek,
bodziec do ośrodka reakcji prze liwie i rozlegle analizuje otoczę
kamieni i zardzewiałej blachy,
komitet
strajkowy?
Komitet
chodzi nie tylko przez rdzeń, nie. Przy czym jakkolwiek ży
gdzie uliczki są ■wąskie i spląta
lecz także przez korę mózgową cie jest niesłychanie różnorod wie o wszystkim i da sobie
ne jak leśne ścieżyny, zaczyna
—- przez ośrodek świadomości. ne, jednak wśród bodźców od z takimi radę, nie bój się.
//
i
się kartoflane pole. I tu w zie
Wytwarza się czasowe połącze działujących poprzez zmysły, za
leniejących radlinach bieleją ze
ii 4!
nie między dwoma ogniskami kończenia nerwowe w skórze Mój taituś mówi to samo...
szyty i książki, porzucone przez
pobudzenia: jednym, wywoła-Ütd. na zwierzę a także i na czlo
W jednym słowie pojawił ii; Lj
dzieci.
nym przez bodziec pokarmowy | wieka — znaczna ich część pow się nowy akcent. Czyżby to
Nauczyciel schyla się raz po
1
i drugim wywołanym przez bo- i tarza się, to jest pada na te sa było słowo „tatuś“? — po- Ir
raz i podnosi zeszyty mniej zni
dziec sygnalizujący. Prościej mó jme elementy kory. Bodźce te
...
szczone. Odczytuje nazwisko, kia
Wiąc, powstaje następujące połąi^ora mózgowa bądź zlew'a, koją-i Wiedziała je Ciszej i z niesę i wciska zdobycz pod pachę.
czenie: sygnał dzwonka, odebrał rzy, syntetyzuje, bądź wyodre- ukrywaną dumą
Może trafi na zeszyt Joasi?
ny przez ucho wywołuje prąd i k«1»- W ten sposób przetwarzaj
J Pamięta
go doskonale: w niebie
Bo mój tatuś, proszę pa
nerwowy, który dociera do koryjic w niezliczone układy sygna*
skiej okładce, gdzie litery jak
mózgowej, tam zaś „przeskaku- łów, dzięki którym organizm j na — zwraca sdę do nauczydrukowane mocno stoją na linij
Je“ jakimś połączeniem nerwo-ima możność lepszego przystoso-1
w komitecie
kach. „Joanna Perkówna. Zeszyt
wym do ośrodka, któremu pod-! wania swych funkcji do warun ! .

Tajemnica bodźca i reakcji

Do V Siviatowego Fe stivxilu Młodzieży i Studen
tów który odbędzie się w Warszawie już przygotowu
je się młodzież wszystkich ras i narodowości. Również
młodzież łużycka z NRD szykuje się do uroczystości
festiwaloioych.
,
Na zdjęciu: fragment występów Państwowego Ze
społu Artystycznego Serbsko - Łużyckiego z progra
mu, z którym przyjedzie on na warszawski Festiwal.

Badania dialektologiczne
na Powiślu Gdańskim

Od roku 1953 Zakład Filo mocy udzielili kierownik
logii Polskiej Uniwersytetu szkoły podstawowej w Posto
Mikołaja Kopernika w Toru linie i dyrektor liceum peda
niu prowadzi w ramach prac gogicznego w Starym Targu.
zleconych przez Polską Aka Również chłopi ziemi malbor
demię Nauk badania nad skiej bardzo chętnie udziela
gwarą i nazwami miejscowy li informacji.
Najwyższe zrozumienie i
mi Gdańskiego Powiśla.
W sierpniu 1953 roku sze najbardziej bezinteresowną
ścioosobowy zespół absolwen pomoc wykazali następujący
1ów i studentów’ III roku po informatorzy: Anna i Antoni
ionistyki przeprowadzał ba Schreiberowie i Tomaszew
dania nazw miejscowych i scy z Hajn, Franciszka Kuterenowych na obszarze dia balska i Florian Furman ze
do polskiego. Klasa VII“. Chce lektu m&iborskiego, obejmu Sztumskiej Wsi oraz Stanisła
iest praca
nraca gruczo k6w świata zewnętrznego. Prze- j straj-MCwym...
porządkowana jest
przypomnieć sobie, jak to Joa jącego swym zasięgiem cały w7a Litwińska z Dzierzgonia.
I de wszystkim dzięki takim ukła-j To nie tylko duma, to przyłów ślinowych.
sia zakończyła ostatnie wypraco
osobnik odnajduje pożywię i wiązanie 1 miłość. Nie pierwszy
No wowyt worzon y odruch dom»
wanie, ale nie potrafi skupić powiat sztumski, północną
HUBERT GÖRNOWICZ
nie tam, gdzie ono jest, skute- raz słyszy nauczyciel to wyznamyśli.
część powiatu kwidzyńskie
waimnfcowy ma na samym cznie unika niebezpieczeństwa! nie dźwięczące w słowie powie
Słońce
piecze
dotkliwie
i
nau
go,
częśe
powiatu
malbordzianym inaczej, bardziej uropoczątku formę bardzo ogól hd itd.
czyciel zapomina na chwilę,
PETER NELL
czyście,
Joasiaprzy
nie
gdzie Jest i
po
co idzie skiego, położoną nad Wisłą i
ną.
np. do
. Jeśli
,
. doświadcze,
.
J0k nffTaĆ te? Pr0CeS’ Wima
matki.szacunkiem.
Zmarła, zanim
pisarz
niemiecki
Nogatem,
Czuje
na
karku
gorący,
suchy
oraz
północne
ma używano lampkę barwy. wyniku którego kona mozgo byli tu z krakowskiej wsi. Je- okna. Z prawej pochód zbli dotyk wiatru.
czerwonej, to pies w pierw-lwa zwierzęcia wykonując
Jest inna od wszystkich dzie ża się już do bloków. Jesz Przystaje dopiero przy ostat skrawki powiatu suskiego w
baraku, tuż przed kartofli rejonie Prabut.
ezym okresie reagował śli- stale i w najrozmaitszym sto
i!*? Zrtym
młe cze chwila, a będzie pod nim
się zasługa Jej
ojca,
skiem.
W roku 1954 pracownicy
nieniem na światło każdej pnlu analizę i syntezę pod'
szkolnymi
oknami
i
zetknie
Później — następo niet. które na nią padają — —A teraz przeczytamy wy się z gąszczem policji. Jak O kilka kroków od niego terenowi toruńskiego ośrod
żarówki.
n. później
może wiele
wała koncentracja i korygo umożliwia wytworzenie ścl- pracowania. Wyjmijcie ze wyraźnie brzmią teraz okrzy stoi Joasia. Skurcziqpa w so ka dialektologicznego spraw
wanie odruchu. Jeśli przy ełego zwdązku między orga- szyty. Jaki otrzymaliście te ki: „Precz z sanacyjnym rzą tie, ręce tuli do siebie, wpa dzili i uzupełnili uprzednio
dawien daw
trzema w mężczyznę leżące zebrany materiał toponomairmych kolorach nie stosowa nizmem i otoczeniem, umoż mat, Skowron?
na olbrzymie
dem faszystowskim! Pracy i go pod płotem. Tamten nie styczny oraz intensywnie ba
Z
pierwszej
ławki
podno
no także bodźca naturalnego liwia utrzymanie równowatereny w sta
chleba!“
si
się
wątły
chłopak
z
wło
daii
dialekt
malborski,
jego
rusza
sdę,
tylko
dłoń
przyci
— pies zaczął rea.gować tyl-|gi między organizmem zwie
rej Rosji by
Czerń
policjantów
zajęła
sami
przyciętymi
tuż
nad
śnięta
do
krwawej
plamy
słownictwo,
fonetykę
i
flek
ko na barwę czerwoną.! rzęcia a warunkami ziewnęły pokryte ste
całą ulicę. Lufy karabinów na piersiach, tylko ta dłoń, sję. Zebrane materiały wy
V/pływ innych podobnych j trznymi? Jest to niewątpli- skórą. Przestępując niezgra wysunęły
pern, nieupra
się
naprzód,
jak
bnie
z
nogi
na
nogę
szpera
której palce rozprostowują magają jeszcze, jak to jest w
bodźców uległ zahumowa- j wie myślenie. Jeszcze prymi
wiane, bezujadowite żądła.
zeszycie.
się i kurczą ruchem śmiesz nauce powszechnie przyjęte,!
nin.
I tywne, elementarne, konkre w Głośny
_ żyteczne. Ale
okrzyk chlasnął po — Ładuj broń! — pada ko nym, drobnym i bez znaczę dalszego sprawdzania i uzu-|
Dalej - gdy bodziec sztuczny ;tne pozbawione uogólnień,
nowi
ludzie
stosowano
wielokrotnie
bez I , . .
,, .
_ ° ... wietrze, jak uderzenie
bi
pełniania.
menda.
Szczęknęły
karabi
nia.
właśnie
w
miejscu,
któ
wzmacniania go bodźcem natu-,JUZ myślenie. Oczywiście
powiedzieli: „To niepraw
czem.
—
Chcemy
pracy
i
Społeczeństwo
wojewódz-!
nowe
zaimki.
—
Naprzód,
re
jest
krwistą,
sytą
gąbką!
rainym (lampka bez mięsa) od-'między myśleniem zwderzęda, że pustynia musi za
Palce leżącego ruszają się, twa gdańskiego, a szczegól wsze
ruch warunkow'y wygasał, a na- Lg leeo żvciem
nsvchicz- chleba! — Wyrósł tuż spod marsz! — Ruszyli.
pustynią“.
wet dawny bodziec warunkowy | „'fL
szkolnego okna.
Poderwał się od okna.
jakby chciały przychwycić nie Gdańskiego Powiśla mo Zabralipozostać
mógł stać się hamulcem dła od ny,m» a życiem psychicznym
się do roboty i u— Chcemy pracy i chleba! — Niech pani zaraz wypu i ostatni strumień życia, cień że zainteresować fakt, dlacze
ruchu wówczas, gdy pojawiał się j człowieka, nie można poetatworzyłi jeziora, wybudo
Żądamy zatrudnienia wszy ści dzieci — mówi zduszostrużkę uciekającego w go właśnie ziemia malbor- wali
b£n£it™na«!lr
4i,ly’
tylekr^ wić znaku równości.
kanały,
posadzili
,nabierany“, jak gdyby przesta
stkich bezrobotnych! — głos nym ze zdenerwowania gło-; P^sek.
ska
stała
się
jednym
z
tere
wał wierzyć, że mięso pojawia
drzewa i pasy zieleni. Pu
T.
JĘDRZEJEWSKI
jest
ochrypły
z
podniecenia.
nów
badań
diałektologiczsem i wybiega na środek Joasia patrzy w twarz nające się wraz z czerwoną lamp
stynie zmieniły się w kwi
ką — to naprawdę mięso. Zjawi
klasy. — Spokojnie, dzieci! uczycieJa, wysokiego jak oj nych i toponomastycznych, tnące ogrody, Człowiek
sko to Pawłów nazwał h a m o
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Bielszych, dopełniających st« na Szczecin rr .Gmach .Wojewody 25,5 X 31,25 mm.
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